
บริษทั ที คิว อาร ์จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
 
เสนอ  คณะกรรมการของบรษิทั ท ีควิ อาร ์จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิทั ท ีควิ อาร ์จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และขอ้มูลทางการเงนิ
เฉพาะกิจการระหว่างกาลของบรษิัท ท ีควิ อาร์ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิ
เฉพาะกิจการ ณ วันที่  31 มีนาคม พ.ศ. 2565 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการ รวมถงึงบกระแสเงนิสด
รวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาล
แบบย่อ ซึง่ผูบ้รหิารของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ 
ระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผดิชอบในการ 
ใหข้อ้สรุปเกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญช ี
รบัอนุญาตของบริษัท” การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบด้วย  การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่ 
เป็นผู้รบัผิดชอบด้านการเงนิและบัญชี และการวิเคราะห์เปรยีบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น  การสอบทานนี้มีขอบเขตจ ากัด 
กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชที าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นีัยส าคญัทัง้หมดซึง่อาจจะ
พบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได้ 
 
ข้อสรปุ 
 
ข้าพเจ้าไม่พบสิง่ที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัท าขึ้น 
ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
สกณุา  แย้มสกลุ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4906 
กรุงเทพมหานคร 
11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 



บริษทั ที คิว อาร ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 140,227,809 148,554,244 139,898,326 146,578,610

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยุตธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน 4, 5 185,478,205 178,534,207 185,478,205 178,534,207

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูคา่

ดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจาํหน่าย 89,994,792 89,886,098 89,994,792 89,886,098

รายไดค้า่บรกิารคา้งรบัและลกูหนีอนื 6 120,324,047 88,797,165 119,295,496 87,784,665

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 3,572,366 3,179,864 3,343,943 3,179,219

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 539,597,219 508,951,578 538,010,762 505,962,799

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทมีภีาระคาํประกนั 7 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - 1,649,800 1,649,800

สว่นปรบัปรุงอาคารและอุปกรณ์ 8 3,952,684 4,001,126 3,952,684 4,001,126

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 9 13,264,390 14,460,530 13,264,390 14,460,530

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนอนื 10 13,590,058 12,483,389 12,222,757 12,483,389

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี 2,998,469 4,600,462 2,998,469 4,600,462

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอนื 1,361,304 1,361,304 1,361,304 1,361,304

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 36,666,905 38,406,811 36,949,404 40,056,611

รวมสินทรพัย์ 576,264,124 547,358,389 574,960,166 546,019,410

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

กรรมการ  ______________________________

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการข้อมูลทางการเงินรวม
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บริษทั ที คิว อาร ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวียน

เจา้หนีคา่เบยีประกนัภยัตอ่และเจา้หนีอนื 11 27,885,658 31,337,553 27,784,203 31,297,553

สว่นของหนีสนิตามสญัญาเช่า

ทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี 3,419,621 3,369,914 3,419,621 3,369,914

ภาษีเงนิไดค้า้งจา่ย 18,261,285 12,594,790 18,261,285 12,594,790

หนีสนิหมุนเวยีนอนื 10,974,571 7,363,934 10,973,443 7,363,934

รวมหนีสินหมุนเวียน 60,541,135 54,666,191 60,438,552 54,626,191

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสนิตามสญัญาเช่า 9,227,323 10,100,235 9,227,323 10,100,235

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 15,984,052 23,379,849 15,984,052 23,379,849

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 25,211,375 33,480,084 25,211,375 33,480,084

รวมหนีสิน 85,752,510 88,146,275 85,649,927 88,106,275

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการข้อมูลทางการเงินรวม
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บริษทั ที คิว อาร ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทนุเรอืนหุน้

ทนุจดทะเบยีน 

หุน้สามญั จาํนวน 230,000,000 หุน้ 

มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 115,000,000 115,000,000 115,000,000 115,000,000

ทนุทอีอกและชําระแลว้

หุน้สามญั จาํนวน 230,000,000 หุน้ 

มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 115,000,000 115,000,000 115,000,000 115,000,000

สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั 270,075,880 270,075,880 270,075,880 270,075,880

กําไรสะสม

จดัสรรแลว้ 

ทนุสาํรองตามกฎหมาย 11,500,000 11,500,000 11,500,000 11,500,000

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 85,809,615 61,181,308 85,891,459 61,209,476

องคป์ระกอบอนืของสว่นของเจา้ของ 6,842,900 127,779 6,842,900 127,779

รวมสว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 489,228,395 457,884,967 489,310,239 457,913,135

สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม 1,283,219 1,327,147 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 490,511,614 459,212,114 489,310,239 457,913,135

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 576,264,124 547,358,389 574,960,166 546,019,410

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการข้อมูลทางการเงินรวม
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บริษทั ที คิว อาร ์จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

ข้อมูลทางการเงินรวม

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท

รายได้

รายไดค้่าบรกิาร 51,623,407 51,591,307 43,073,788

รายไดอ้นื 4,538,528 4,538,528 108,923

รวมรายได้ 56,161,935 56,129,835 43,182,711

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนการใหบ้รกิาร 12,301,586 12,220,132 12,188,691

ค่าใชจ่้ายในการขาย 416,340 416,340 1,738,758

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 12,849,888 12,801,638 13,932,160

รวมค่าใช้จ่าย 25,567,814 25,438,110 27,859,609

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 30,594,121 30,691,725 15,323,102

ต้นทุนทางการเงนิ (191,268) (191,268) (175,219)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 30,402,853 30,500,457 15,147,883

ค่าใชจ่้ายภาษีเงนิได้ 12 (5,818,474) (5,818,474) (3,223,732)

กาํไรสาํหรบังวด 24,584,379 24,681,983 11,924,151

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อืน

รายการทจีะไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น

กาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 8,393,901 8,393,901 -

ภาษีเงนิไดข้องรายการทจีะไม่จดัประเภท

รายการใหม่ไปยงักาํไรหรอืขาดทนุในภายหลงั (1,678,780) (1,678,780) -

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อืนสาํหรบังวด - สุทธิจากภาษี 6,715,121 6,715,121 -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 31,299,500 31,397,104 11,924,151

การแบ่งปันกาํไร:

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 24,628,307 24,681,983 11,924,151

ส่วนของส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม (43,928) - -

24,584,379 24,681,983 11,924,151

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 31,343,428 31,397,104 11,924,151

ส่วนของส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม (43,928) - -

31,299,500 31,397,104 11,924,151

กาํไรต่อหุ้น - ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทั

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน (บาทต่อหุน้) 13 0.11 0.11 0.06

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

ผลกาํไร(ขาดทุน)ทียงัไม่เกิดขนึจริง

จากการประมาณการ รวมส่วน ส่วนได้เสีย

ทุนทีออก ส่วนเกิน นักคณิตศาสตรป์ระกนัภยั จดัสรรแล้ว ของเจ้าของ ทีไม่มีอาํนาจ

และชาํระแล้ว มูลค่าหุ้น  - สทุธิจากภาษี ทุนสาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร  – บริษทั ควบคมุ รวม

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2565 115,000,000 270,075,880 127,779 11,500,000 61,181,308 457,884,967 1,327,147 459,212,114

กําไรเบด็เสรจ็สาํหรบังวด - - 6,715,121 - 24,628,307 31,343,428 (43,928) 31,299,500

ยอดคงเหลือสินงวด ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 115,000,000 270,075,880 6,842,900 11,500,000 85,809,615 489,228,395 1,283,219 490,511,614

บริษทั ที คิว อาร ์จาํกดั (มหาชน)

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม 

ส่วนของผูเ้ป็นเจ้าของของบริษทั
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งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

ผลกาํไร(ขาดทุน)ทียงัไมเ่กิดขนึจริง

จากการประมาณการ

ทุนทีออก ส่วนเกิน นักคณิตศาสตรป์ระกนัภยั จดัสรรแล้ว

และชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น  - สทุธิจากภาษี ทุนสาํรองตามกฎหมาย ยงัไมไ่ด้จดัสรร รวม

บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2564 85,000,000 - 127,779 4,550,000 11,818,156 101,495,935

การเพมิหุน้สามญั 30,000,000 270,075,880 - - - 300,075,880

กาํไรเบด็เสรจ็สําหรบังวด - - - - 11,924,151 11,924,151

ยอดคงเหลือสินงวด ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 115,000,000 270,075,880 127,779 4,550,000 23,742,307 413,495,966

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2565 115,000,000 270,075,880 127,779 11,500,000 61,209,476 457,913,135

กาํไรเบด็เสรจ็สําหรบังวด - - 6,715,121 - 24,681,983 31,397,104

ยอดคงเหลือสินงวด ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 115,000,000 270,075,880 6,842,900 11,500,000 85,891,459 489,310,239

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นส่วนหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

บริษทั ที คิว อาร ์จาํกดั (มหาชน)

สาํหรบังวดสามเดอืนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

กาํไรสะสม
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บริษทั ที คิว อาร ์จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดสามเดอืนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ข้อมลูทางการเงินรวม

(ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 30,402,853 30,500,457 15,147,883

รายการปรบัปรุง :

ค่าเสอืมราคา 8, 9 1,584,482 1,584,482 1,380,195

ค่าตดัจาํหน่าย 10 295,200 260,632 39,324

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 998,103 998,103 1,527,705

ค่าเผอืผลขาดทุนทคีาดว่าจะเกดิขนึสาํหรบั

รายไดค้่าบรกิารคา้งรบัและลกูหนีอนื (2,923,626) (2,923,626) 104,745

ขาดทนุจากขายสนิทรพัยท์างการเงนิ 374,898 374,898 -

ดอกเบยีจา่ย 191,268 191,268 175,219

ดอกเบยีรบั (90,895) (90,895) (108,728)

เงนิปันผลรบั (146,399) (146,399) -

(กาํไร)ขาดทนุจากการเปลยีนแปลง

มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ 5 (610,671) (610,671) -

กระแสเงนิสดก่อนการเปลยีนแปลงใน

สนิทรพัยแ์ละหนสีนิดาํเนินงาน 30,075,213 30,138,249 18,266,343

การเปลยีนแปลงในเงนิทุนหมนุเวยีน:

รายไดค้่าบรกิารคา้งรบัและลกูหนีอนื (28,386,720) (28,370,668) (18,461,803)

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอนื (371,348) (143,570) (264,729)

เจา้หนีค่าเบยีประกนัภยัและเจา้หนีอนื (3,451,894) (3,513,349) (14,695,912)

หนีสนิหมนุเวยีนอนื 3,406,228 3,405,099 (214,687)

เงนิสดใชไ้ปในการดาํเนินงาน 1,271,479 1,515,761 (15,370,788)

เงนิสดจา่ยค่าดอกเบยี (189,457) (189,457) (173,417)

เงนิสดรบัดอกเบยี 123,562 123,562 61,241

จา่ยภาษเีงนิได้ (228,766) (228,766) (162,166)

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 976,818 1,221,100 (15,645,130)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดอืนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ข้อมลูทางการเงินรวม

(ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดจา่ยซอือาคารและอุปกรณ์ 8 (339,900) (339,900) (1,998,829)

เงนิสดจา่ยซอืสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 10 (1,401,869) - -

เงนิสดจา่ยซอืสนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่า

ยุตธิรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทุน (13,474,300) (13,474,300) -

เงนิสดรบัจากการขายสนิทรพัยท์างการเงนิ

ทวีดัมลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทุน 6,766,075 6,766,075 -

เงนิสดจา่ยสาํหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิ

ดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจาํหน่าย (109,224) (109,224) -

เงนิปันผลรบั 92,580 92,580 -

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมลงทุน (8,466,638) (7,064,769) (1,998,829)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

จา่ยชาํระหนีสนิภายใตส้ญัญาเช่า (825,017) (825,017) (809,580)

เงนิสดรบัจากการออกหุน้สามญั - - 306,000,000

เงนิสดจา่ยทเีกยีวขอ้งกบัการออกหุน้สามญั - - (7,405,150)

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน (825,017) (825,017) 297,785,270

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสทุธิ (8,314,837) (6,668,686) 280,141,311

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดต้นงวด 148,554,244 146,578,610 102,560,360

หกั ค่าเผอืผลขาดทุนทคีาดว่าจะเกดิขนึในระหว่างงวด (11,598) (11,598) -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 140,227,809 139,898,326 382,701,671

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั ที คิว อาร ์จาํกดั (มหาชน)
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บริษทั ที คิว อาร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
บรษิทั ท ีควิ อาร์ จ ากดั (มหาชน) (บรษิทั) เป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั และเป็นบรษิทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  
ซึง่จดัตัง้ในประเทศไทย และมทีีอ่ยู่ตามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนดงันี้  
 
เลขที ่46/7 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชัน้ 8 ถนนรชัดาภเิษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 
 
บรษิทัประกอบธุรกจิดา้นนายหน้าประกนัภยัต่อ 
 
บรษิัทมบีรษิัท อาร์สแควร์ จ ากดั เป็นบรษิัทย่อย ซึ่งด าเนินธุรกิจให้บริการโปรแกรมซอฟแวร์ส าเร็จรูป โดยบรษิัทถือหุ้นในบริษัทย่อย 
ในอตัรารอ้ยละ 54.99  
 
บรษิทัและบรษิทัย่อยรวมเรยีกว่า “กลุ่มกจิการ” 
 
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้ได้รบัอนุมตัิจากกรรมการผู้มีอ านาจของบริษัทเมื่อวันที่   
11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 

2 เกณฑใ์นการจดัท าข้อมูลทางการเงิน 
 
ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงาน
ทางการเงินระหว่างกาล และข้อก าหนดเพิ่มเติมอื่นเกี่ยวกับรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลกัทรพัย ์
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิของรอบปีบญัชวีนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 
ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึ้นจากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล
ภาษาไทยที่จดัท าตามกฎหมาย ในกรณีทีม่เีน้ือความขดัแย้งกนัหรอืมกีารตีความแตกต่างกนั ใหใ้ชข้อ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลฉบบั
ภาษาไทยเป็นหลกั 
 

3 นโยบายการบญัชี 
 
นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัท าขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัท างบการเงนิ
ส าหรบังวดปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564  
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรบัปรุง  ซึ่งมีผลบังคบัใช้วนัที่ 1 มกราคม  
พ.ศ. 2565 ไม่มผีลกระทบทีม่นีัยส าคญัต่อกลุ่มกจิการ 
  



บริษทั ที คิว อาร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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4 มูลค่ายุติธรรม 

 
4.1 ประมาณการเก่ียวกบัมูลค่ายุติธรรม 

 
ตารางต่อไปนี้แสดงสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมในแต่ละระดบั แต่ไม่รวมถงึรายการทีมู่ลค่ายุตธิรรมใกล้เคยีง
กบัราคาตามบญัช ี
 
 ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 
 บาท บาท บาท บาท 
สินทรพัย ์     
สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่า 
   ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน 

    

ตราสารทุน 19,809,438 - - 19,809,438 
เงนิลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ - 139,270,780 - 139,270,780 
เงนิลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุน 5,875,780 5,360,187 - 11,235,967 
หุน้กู้ - 15,162,020 - 15,162,020 
รวม 25,685,218 159,792,987 - 185,478,205 
 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนั พ.ศ. 2564 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 
 บาท บาท บาท บาท 
สินทรพัย ์     
สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน 

    

ตราสารทุน 19,621,806 - - 19,621,806 
เงนิลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้    -  139,474,814 - 139,474,814 
เงนิลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุน    5,839,290 5,384,997 - 11,224,287 
หุน้กู้ - 8,213,300 - 8,213,300 
รวม 25,461,096 153,073,111 - 178,534,207 
 
ไม่มรีายการโอนระหว่างระดบัที ่1 และระดบัที ่2 ในระหว่างงวด 

  



บริษทั ที คิว อาร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

12 

 
4.2 เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม 
 
4.2.1 เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมส าหรบัการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบัท่ี 1 

 
มลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารทุนค านวณจากราคาปิดของหลกัทรพัยอ์า้งองิ อา้งองิจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

4.2.2 เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมส าหรบัการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบัท่ี 2 
 
เงนิลงทุนในกองทุนรวมแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ซึ่งค านวณจากมูลค่าสนิทรพัย์สุทธิของหน่วยลงทุน ซึ่งอ้างอิงจากราคาปิด  
ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานของบรษิทัจดัการลงทุน 
 
เงินลงทุนในหุ้นกู้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ซึ่งค านวณจากการใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสดตามสญัญาด้วยอัตราผลตอบแทน 
ตลอดอายุสญัญาของตราสารหนี้รุ่นนัน้ ๆ ทีเ่ผยแพร่โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

 
5 สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

 
การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนระยะสัน้ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
ผ่านก าไรหรือขาดทุน 

บาท 
  
มูลค่าตามบญัชีต้นงวด 178,534,207 
การเพิม่ขึน้ 13,474,300 
การจ าหน่าย (7,140,973) 
การเปลี่ยนแปลงมลูค่ายุตธิรรม  610,671 
มูลค่าตามบญัชีส้ินงวด 185,478,205 
 
  



บริษทั ที คิว อาร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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6 รายได้ค่าบริการค้างรบัและลูกหน้ีอ่ืน 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บาท บาท บาท บาท 
     
รายไดค้่าบรกิารคา้งรบั - กจิการทีไ่ม่     
   เกีย่วขอ้งกนั 140,467,651 112,190,581 140,451,601 112,190,581 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้   (21,954,445) (25,094,607) (21,954,445) (25,094,607) 
รวมรายไดค้่าบรกิารคา้งรบัสุทธ ิ 118,513,206 87,095,974 118,497,156 87,095,974 
เงนิจ่ายล่วงหน้า 798,308 452,485 798,308 452,485 
ลูกหนี้อื่น 1,012,533 1,248,706 32 236,206 
รวมรายไดค้่าบรกิารคา้งรบัและลูกหนี้อื่น     
   สุทธ ิ 120,324,047 88,797,165 119,295,496 87,784,665 
 
รายไดค้่าบรกิารคา้งรบั สามารถวเิคราะหต์ามอายุหนี้ทีค่า้งช าระไดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บาท บาท บาท บาท 
รายไดค้่าบรกิารคา้งรบั     
ยงัไม่ถงึก าหนดช าระ 72,595,392 47,316,336 72,590,042 47,316,336 
คา้งช าระ :      
ไม่เกนิ 3 เดอืน 21,167,236 34,725,555 21,156,536 34,725,555 
3 - 6 เดอืน 25,005,803 17,881,178 25,005,803 17,881,178 
6 - 12 เดอืน 18,213,063 8,829,624 18,213,063 8,829,624 
เกนิ 12 เดอืน 3,486,157 3,437,888 3,486,157 3,437,888 
รวมรายไดค้่าบรกิารคา้งรบั 140,467,651 112,190,581 140,451,601 112,190,581 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (21,954,445) (25,094,607) (21,954,445) (25,094,607) 
รวมรายไดค้่าบรกิารคา้งรบัสุทธิ 118,513,206 87,095,974 118,497,156 87,095,974 
 
  



บริษทั ที คิว อาร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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7 เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค า้ประกนั 

 
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการไดใ้ชเ้งนิฝากประจ า จ านวน 1.5 ลา้นบาท เป็นการด ารง
เงนิกองทุนในการประกอบธุรกจินายหน้าประกนัวนิาศภยัตามทีก่ าหนดในพระราชบญัญตัปิระกนัวนิาศภยั พ.ศ. 2535 
 

8 ส่วนปรบัปรงุอาคารและอปุกรณ์ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ส่วนปรบัปรงุ 

อาคาร 

เครื่องตกแต่ง
และอปุกรณ์
ส านักงาน 

อปุกรณ์ 
คอมพิวเตอร ์ ยานพาหนะ รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2565      
ราคาทุน 4,844,362  5,443,958 5,726,983  - 16,015,303  
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (4,730,961) (4,552,100) (2,731,116) - (12,014,177) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 113,401 891,858 2,995,867 - 4,001,126 
      
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด      
   วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565      
   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)      
ราคาตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 113,401 891,858 2,995,867 - 4,001,126 
ซื้อสนิทรพัย์ - - 339,900 - 339,900 
ค่าเสื่อมราคา (16,072) (101,825) (270,445) - (388,342) 
ราคาตามบญัชปีลายงวด - สุทธ ิ 97,329 790,033 3,065,322 - 3,952,684 
      
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565      
ราคาทุน 4,844,362 5,443,958 6,066,883 - 16,355,203 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (4,747,033) (4,653,925) (3,001,561) - (12,402,519) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 97,329 790,033 3,065,322 - 3,952,684 
 
  



บริษทั ที คิว อาร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

15 

 
9 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 พื้นท่ีส านักงาน ยานพาหนะ รวม 
 บาท บาท บาท 

    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2565    
ราคาทุน 12,390,849  10,010,669  22,401,518  
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (5,280,352) (2,660,636) (7,940,988) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 7,110,497  7,350,033  14,460,530  
    
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด    
   วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)    
ราคาตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 7,110,497  7,350,033  14,460,530  
ค่าเสื่อมราคา (702,464) (493,676) (1,196,140) 
ราคาตามบญัชปีลายงวด - สุทธ ิ 6,408,033 6,856,357 13,264,390 
    
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565    
ราคาทุน 12,390,849  10,010,669  22,401,518  
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (5,982,816) (3,154,312) (9,137,128) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 6,408,033 6,856,357 13,264,390 
 
  



บริษทั ที คิว อาร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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10 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 

  โปรแกรม  
 โปรแกรม คอมพิวเตอร ์  
 คอมพิวเตอร ์ ระหว่างติดตัง้ รวม 
 บาท บาท บาท 

    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2565    
ราคาทุน 11,889,643 2,616,823 14,506,466 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (2,023,077) - (2,023,077) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 9,866,566 2,616,823 12,483,389 
    
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565    
   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)    
ราคาตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 9,866,566 2,616,823 12,483,389 
การซื้อเพิม่ขึน้ 1,401,869 - 1,401,869 
ค่าตดัจ าหน่าย (295,200) - (295,200) 
ราคาตามบญัชปีลายงวด - สุทธ ิ 10,973,235 2,616,823 13,590,058 
    
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565    
ราคาทุน 13,291,512 2,616,823 15,908,335 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (2,318,277) - (2,318,277) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 10,973,235 2,616,823 13,590,058 

  



บริษทั ที คิว อาร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  โปรแกรม  
 โปรแกรม คอมพิวเตอร ์  
 คอมพิวเตอร ์ ระหว่างติดตัง้ รวม 
 บาท บาท บาท 

    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2565    
ราคาทุน 11,889,643 2,616,823 14,506,466 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (2,023,077) - (2,023,077) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 9,866,566 2,616,823 12,483,389 
    
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565    
   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)    
ราคาตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 9,866,566 2,616,823 12,483,389 
ค่าตดัจ าหน่าย (260,632) - (260,632) 
ราคาตามบญัชปีลายงวด - สุทธ ิ 9,605,934 2,616,823 12,222,757 
    
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565    
ราคาทุน 11,889,643 2,616,823 14,506,466 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (2,283,709) - (2,283,709) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 9,605,934 2,616,823 12,222,757 
 

11 เจ้าหน้ีค่าเบีย้ประกนัต่อและเจ้าหน้ีอ่ืน 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บาท บาท บาท บาท 
     
เจา้หนี้ค่าเบีย้ประกนัภยัต่อ 20,439,425 15,183,043 20,433,725 15,183,043 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 5,532,168 13,575,826 5,447,168 13,535,826 
เจา้หนี้อื่น 1,914,065 2,578,684 1,903,310 2,578,684 
รวมเจา้หนี้ค่าเบี้ยประกนัต่อและเจา้หนี้อื่น 27,885,658 31,337,553 27,784,203 31,297,553 
 
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิการมเีงนิฝากธนาคารส าหรบัเบีย้ประกนัภยัต่อและหรอืสนิไหมรอน าส่งแก่บรษิทัประกนัภยัหรอื
บรษิทัประกนัภยัต่อ จ านวน 189.75 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 181.00 ลา้นบาท) รายการดงักล่าวไม่ถอืเป็นสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ
ของกลุ่มกจิการ 
  



บริษทั ที คิว อาร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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12 ภาษีเงินได้ 

 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดส้ าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

พ.ศ. 2565 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

พ.ศ. 2564 
 บาท บาท 
   
ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั  5,895,261 3,550,222 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (76,787) (326,490) 
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 5,818,474 3,223,732 
 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงนิไดร้ะหว่างกาลไดต้ัง้คา้งจ่ายโดยใชว้ธิกีารประมาณการจากฝ่ายบรหิารโดยใชอ้ตัราภาษีเดยีวกบัทีใ่ชก้บัก าไรรวมทัง้ปี 
ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้  
 

13 ก าไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐาน 
 
ก าไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรสุทธิส าหรบังวดที่เป็นของหุ้นสามญัด้วยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักที่ถือโดย
บุคคลภายนอกในระหว่างงวด 
 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด วนัท่ี 31 มีนาคม 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
    
ก าไรสุทธทิีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สามญั (บาท) 24,628,307 24,681,983 11,924,151 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักทีช่ าระ  
   แลว้และออกจ าหน่าย (หุน้) 230,000,000 

 
230,000,000 198,666,667 

ก าไรต่อหุน้ขัน้พื้นฐาน (บาท) 0.11 0.11 0.06 
 
กลุ่มกจิการไม่มกีารออกหุน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลดในระหว่างงวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 
  



บริษทั ที คิว อาร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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14 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
บุคคลและกจิการทีม่คีวามสมัพนัธก์บับรษิทั ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม โดยผ่านกจิการอื่นแห่งหนึ่งหรอืมากกว่าหนึ่งแห่ง หรอืถูกควบคุม
โดยบรษิัท หรอือยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนักบับรษิัท รวมถึงบรษิัทที่ด าเนินธุรกิจการลงทุน บรษิัทย่อย และบรษิัทย่อยในเครือ
เดยีวกนั ถอืเป็นกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกบับรษิทัทีเ่ป็นเจา้ของส่วนไดเ้สยีในสทิธิออกเสยีงของบรษิทัซึ่งมอีทิธพิลอย่างเป็นสาระส าคญัเหนือ
กิจการ ผู้บรหิารส าคญัรวมทัง้กรรมการและพนักงานของบริษัทตลอดจนสมาชกิในครอบครวัที่ใกล้ชดิกบับุคคลเหล่านัน้ กิจการและ
บุคคลทัง้หมดถอืเป็นบุคคลหรอืกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกบับรษิทั 
 
ในการพิจารณาความสมัพันธ์ระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจมีขึ้นได้ต้องค านึงถึงรายละเอียดของความสมัพนัธ์มากกว่ารูปแบบ
ความสมัพนัธต์ามกฎหมาย  
 
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั คอื ตระกูลพรรณนิภา ซึง่ถอืหุน้ในบรษิทัคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 44.35 ของหุน้จดทะเบยีนทัง้หมด 
 
ลกัษณะความสมัพนัธข์องกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัมดีงันี้ 
 

รายช่ือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ความสมัพนัธก์บับริษทั 
  
บรษิทั อารส์แควร ์จ ากดั บรษิทัย่อย 
บรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) มผีูถ้อืหุน้บางส่วนร่วมกนั 
 
ในระหว่างงวด บรษิทัไม่มรีายการธุรกจิทีส่ าคญักบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
ก) ค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้ผู้บริหารส าคญัของกิจการ 

 
ส าหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผู้บริหารส าคญัของกิจการ  
มดีงัต่อไปนี้ 
 

 
ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 31 มีนาคม 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บาท บาท 
   
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 9,798,067 10,039,321 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 747,545 1,114,255 
รวมค่าตอบแทนทีจ่่ายใหผู้บ้รหิารส าคญั 10,545,612 11,153,576 
 

  



บริษทั ที คิว อาร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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15 ข้อมูลตามส่วนงาน 

 
ข้อมูลส่วนงานด าเนินงานที่น าเสนอนี้สอดคล้องกบัรายงานภายในของกลุ่มกิจการ ที่ผู้มอี านาจตดัสนิใจสูงสุดด้านการด าเนินงาน  
ไดร้บัและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสนิใจและจดัทรพัยากรใหก้บัส่วนงานและประเมนิผลการด าเนินงานของส่วนงาน ทัง้นี้
ผูม้อี านาจตดัสนิใจสงูสุดดา้นการด าเนินงานของกลุ่มกจิการ คอืประธานเจา้หน้าทีด่า้นการบรหิาร 
 
กลุ่มกจิการด าเนินกจิการหลกัใน 3 ส่วนงานหลกัดงันี้ 
 
1) นายหน้าธุรกจิประกนัภยัต่อแบบทัว่ไป 
2) นายหน้าธุรกจิประกนัภยัต่อแบบพฒันาช่องทางและผลติภณัฑ์ใหม่ร่วมกนั 
3) ธุรกจิอื่นๆ 
 



บริษทั ที คิว อาร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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ขอ้มลูทีม่สีาระส าคญัเกีย่วกบัรายไดแ้ละก าไรของแต่ละส่วนงานทีร่ายงานส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 มดีงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 
นายหน้าธรุกิจประกนัภยัต่อ 

แบบทัว่ไป 

นายหน้าธรุกิจประกนัภยัต่อ 
แบบพฒันาช่องทางและ 
ผลิตภณัฑใ์หม่ร่วมกนั ธรุกิจอ่ืนๆ รวม 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 
 บาท บาท บาท บาท 
     
รายไดจ้ากใหบ้รกิาร 19,305,397 32,285,910 32,100 51,623,407 
ผลการด าเนินงานตามส่วนงาน 13,737,896 25,633,278 (49,353) 39,321,821 
ค่าใชจ้่ายในการขาย    (416,340) 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร    (12,849,888) 
ก าไรจากการด าเนินงาน    26,055,593 
รายไดอ้ื่น    4,538,528 
ตน้ทุนทางการเงนิ    (191,268) 
ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้    30,402,853 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้    (5,818,474) 
ก าไรส าหรบังวด    24,584,379 
     
ประเภทของการรบัรู้รายได้:     
ณ จุดใดจุดหนึ่ง 19,305,397 32,285,910 32,100 51,623,407 
  



บริษทั ที คิว อาร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 
นายหน้าธรุกิจประกนัภยัต่อ 

แบบทัว่ไป 

นายหน้าธรุกิจประกนัภยัต่อ 
แบบพฒันาช่องทางและ 
ผลิตภณัฑใ์หม่ร่วมกนั รวม 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       
รายไดจ้ากใหบ้รกิาร 19,305,397 21,567,586 32,285,910 21,506,202 51,591,307 43,073,788 
ผลการด าเนินงานตามส่วนงาน 13,737,897 15,347,353 25,633,278 15,537,744 39,371,175 30,885,097 
ค่าใชจ้่ายในการขาย     (416,340) (1,738,758) 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร     (12,801,638) (13,932,160) 
ก าไรจากการด าเนินงาน     26,153,197 15,214,179 
รายไดอ้ื่น     4,538,528 108,923 
ตน้ทุนทางการเงนิ     (191,268) (175,219) 
ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้     30,500,457 15,147,883 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้     (5,818,474) (3,223,732) 
ก าไรส าหรบังวด     24,681,983 11,924,151 
       
ประเภทของการรบัรู้รายได้:       
ณ จุดใดจุดหนึ่ง 19,305,397 21,567,586 32,285,910 21,506,202 51,591,307 43,073,788 
 



บริษทั ที คิว อาร ์จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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ข้อมูลเก่ียวกบัเขตภมิูศาสตร ์
 
กลุ่มกจิการด าเนินธุรกจิในเขตภูมศิาสตร์เดยีวคอืประเทศไทย ดงันัน้ รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีแ่สดงอยู่ในงบการเงนิ
จงึถอืเป็นรายงานตามเขตภูมศิาสตรแ์ลว้ 
 
ลูกค้ารายใหญ ่
 
ในระหว่างงวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกิจการมรีายได้จากลูกค้ารายใหญ่จ านวน 2 ราย ซึ่งมรีายการกับ 
กลุ่มกิจการ คิดเป็นประมาณร้อยละ 70.75 ของรายได้ทัง้หมดของกลุ่มกิจการ หรือเป็นจ านวน 36.50 ล้านบาท (31 มีนาคม  
พ.ศ. 2564 : 2 ราย ซึ่งมรีายการกบับรษิทั คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 57.99 ของรายไดท้ัง้หมดของบรษิทั หรอืเป็นจ านวน 24.98 ล้านบาท) 
ส าหรบัทัง้สองส่วนงาน 
 

16 เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในรายงาน 

 
16.1 เงินปันผล 

 
เมื่อวนัที ่27 เมษายน พ.ศ. 2565 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ประจ าปี พ.ศ.2565 มมีตอินุมตัจิ่ายเงนิปันผลจากก าไรสะสม 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัในมลูค่า 0.153 บาทต่อหุน้ เป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 35,190,000 บาท  
 

16.2 การได้รบัค าเสนอซ้ือหลกัทรพัย ์
 
เมื่อวนัที ่5 พฤษภาคม 2565 บรษิทัไดร้บัส าเนาค าเสนอซื้อหลกัทรพัย์ (แบบ 247-4) จากบรษิทั ทคีวิเอม็ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) เพื่อซื้อหุน้สามญัของบรษิทั จ านวน 102,000,000 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 44.35 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแล้ว
ทัง้หมด จากนายอญัชลนิ พรรณนิภา และนางนภสันันท ์พรรณนิภา ในราคาหุน้ละ 5.10 บาท รวมเป็นมลูค่า 520.20 ลา้นบาท 
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