
บริษทั ที คิว อาร ์จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้อมลูทางการเงินรวมและข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 



รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

 

เสนอ  คณะกรรมการของบรษิทั ท ีควิ อาร ์จาํกดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มลูทางการเงนิรวมระหวา่งกาลของบรษิทั ท ีควิ อาร ์จํากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และขอ้มลูทางการเงนิ

เฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิทั ท ีควิ อาร ์จํากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิ

เฉพาะกจิการ ณ วนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมและงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการสําหรบั 

งวดสามเดอืนและหกเดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั และงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วน

ของเจา้ของเฉพาะกจิการ รวมถึงงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสําหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั  

และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผูบ้รหิารของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนอขอ้มูล

ทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิ

ระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผู้รบัผดิชอบในการให้ขอ้สรุปเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน 

ของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัช ี

รบัอนุญาตของบริษัท” การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่ 

เป็นผู้รบัผิดชอบด้านการเงนิและบญัชี และการวเิคราะห์เปรยีบเทียบและวธิีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากดั 

กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีําใหข้า้พเจา้ไมส่ามารถไดค้วามเชือ่มัน่ว่าจะพบเรือ่งทีม่นีัยสาํคญัทัง้หมดซึง่อาจจะ

พบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไมอ่าจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลทีส่อบทานได ้

 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ที่เป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัทําขึ้น 

ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรือ่ง การรายงานทางการเงนิระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 

 

 

 

 

 

สกณุา  แย้มสกลุ 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4906 

กรุงเทพมหานคร 

10 สงิหาคม พ.ศ. 2565 



บริษทั ที คิว อาร ์จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

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

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 124,224,323 148,554,244 123,466,106 146,578,610

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยตุธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน 4, 5 181,007,861 178,534,207 181,007,861 178,534,207

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่

ดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจ าหน่าย 90,147,558 89,886,098 90,147,558 89,886,098

รายไดค้า่บรกิารคา้งรบัและลกูหนี้อืน่ 6 170,387,106 88,797,165 169,353,206 87,784,665

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 3,457,876 3,179,864 3,289,450 3,179,219

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 569,224,724 508,951,578 567,264,181 505,962,799

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ภีาระค า้ประกนั 7 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000

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

สว่นปรบัปรุงอาคารและอุปกรณ์ 8 3,732,425 4,001,126 3,732,425 4,001,126

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 9 12,054,959 14,460,530 12,054,959 14,460,530

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนอืน่ 10 17,879,259 12,483,389 16,546,907 12,483,389

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชี 4,076,797 4,600,462 4,076,797 4,600,462

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 1,361,304 1,361,304 1,361,304 1,361,304

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 40,604,744 38,406,811 40,922,192 40,056,611

รวมสินทรพัย์ 609,829,468 547,358,389 608,186,373 546,019,410

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

กรรมการ  ______________________________

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการข้อมูลทางการเงินรวม
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บริษทั ที คิว อาร ์จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

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

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ

หน้ีสินหมุนเวียน

เจา้หนี้คา่เบี้ยประกนัภยัต่อและเจา้หนี้อืน่ 11 76,647,851 31,337,553 76,152,202 31,297,553

สว่นของหนี้สนิตามสญัญาเชา่

ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 3,470,483 3,369,914 3,470,483 3,369,914

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 13,200,159 12,594,790 13,200,159 12,594,790

หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ 8,983,003 7,363,934 8,981,296 7,363,934

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 102,301,496 54,666,191 101,804,140 54,626,191

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 8,341,987 10,100,235 8,341,987 10,100,235

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 16,982,154 23,379,849 16,982,154 23,379,849

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 25,324,141 33,480,084 25,324,141 33,480,084

รวมหน้ีสิน 127,625,637 88,146,275 127,128,281 88,106,275

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการข้อมูลทางการเงินรวม
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บริษทั ที คิว อาร ์จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

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

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

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

บาท บาท บาท บาท

หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ (ต่อ)

ส่วนของเจา้ของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน 

หุน้สามญั จ านวน 230,000,000 หุน้ 

มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 115,000,000 115,000,000 115,000,000 115,000,000

ทุนทีอ่อกและช าระแลว้

หุน้สามญั จ านวน 230,000,000 หุน้ 

มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 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

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้ 

ทุนส ารองตามกฎหมาย 11,500,000 11,500,000 11,500,000 11,500,000

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 77,526,872 61,181,308 77,639,312 61,209,476

องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของเจา้ของ 6,842,900 127,779 6,842,900 127,779

รวมสว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 480,945,652 457,884,967 481,058,092 457,913,135

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 1,258,179 1,327,147 - -

รวมส่วนของเจา้ของ 482,203,831 459,212,114 481,058,092 457,913,135

รวมหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ 609,829,468 547,358,389 608,186,373 546,019,410

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการข้อมูลทางการเงินรวม
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บริษทั ที คิว อาร ์จ ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็

ข้อมูลทางการเงินรวม

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท

รายได้

รายไดค้่าบรกิาร 64,125,555 63,585,665 65,531,356

รายไดอ้ื่น 1,373,909 1,373,465 27,722,624

รวมรายได้ 65,499,464 64,959,130 93,253,980

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร 13,460,351 12,963,870 15,591,236

ค่าใชจ่้ายในการขาย 1,348,645 1,348,645 1,167,355

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 16,791,693 16,692,204 11,834,258

รวมค่าใช้จ่าย 31,600,689 31,004,719 28,592,849

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 33,898,775 33,954,411 64,661,131

ตน้ทุนทางการเงนิ (180,001) (180,001) (158,092)

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 33,718,774 33,774,410 64,503,039

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได้ 12 (6,836,728) (6,836,728) (7,494,760)

ก าไรส าหรบังวด 26,882,046 26,937,682 57,008,279

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อ่ืน

รายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้น

ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

การวดัมลูค่าใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - - -

ภาษเีงนิไดข้องรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภท

รายการใหมไ่ปยงัก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั - - -

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อ่ืนส าหรบังวด - สทุธิจากภาษี - - -

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด 26,882,046 26,937,682 57,008,279

การแบ่งปันก าไร:

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 26,907,086 26,937,682 57,008,279

ส่วนของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม (25,040) - -

26,882,046 26,937,682 57,008,279

การแบ่งปันก าไรเบด็เสรจ็รวม

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 26,907,086 26,937,682 57,008,279

ส่วนของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม (25,040) - -

26,882,046 26,937,682 57,008,279

ก าไรต่อหุ้น - ส่วนของผูเ้ป็นเจ้าของของบริษทั

ก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุน้) 13 0.12 0.12 0.25

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ที คิว อาร ์จ ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็

ข้อมูลทางการเงินรวม

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท

รายได้

รายไดค้่าบรกิาร 115,748,962 115,176,972 108,605,144

รายไดอ้ื่น 5,649,381 5,648,937 27,831,547

รวมรายได้ 121,398,343 120,825,909 136,436,691

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร 25,761,936 25,184,002 27,779,927

ค่าใชจ่้ายในการขาย 1,764,985 1,764,985 2,906,113

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 29,378,525 29,230,785 25,766,418

รวมค่าใช้จ่าย 56,905,446 56,179,772 56,452,458

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 64,492,897 64,646,137 79,984,233

ตน้ทุนทางการเงนิ (371,269) (371,269) (333,311)

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 64,121,628 64,274,868 79,650,922

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได้ 12 (12,655,202) (12,655,202) (10,718,492)

ก าไรส าหรบังวด 51,466,426 51,619,666 68,932,430

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อ่ืน

รายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้น

ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

การวดัมลูค่าใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 8,393,901 8,393,901 -

ภาษเีงนิไดข้องรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภท

รายการใหมไ่ปยงัก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (1,678,780) (1,678,780) -

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อ่ืนส าหรบังวด - สทุธิจากภาษี 6,715,121 6,715,121 -

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด 58,181,547 58,334,787 68,932,430

การแบ่งปันก าไร:

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 51,535,394 51,619,666 68,932,430

ส่วนของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม (68,968) - -

51,466,426 51,619,666 68,932,430

การแบ่งปันก าไรเบด็เสรจ็รวม

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 58,250,515 58,334,787 68,932,430

ส่วนของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม (68,968) - -

58,181,547 58,334,787 68,932,430

ก าไรต่อหุ้น - ส่วนของผูเ้ป็นเจ้าของของบริษทั

ก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุน้) 13 0.22 0.22 0.32

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ

ผลก าไร(ขาดทนุ)ท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง

จากการประมาณการ รวมส่วน ส่วนได้เสีย

ทนุท่ีออก ส่วนเกิน นักคณิตศาสตรป์ระกนัภยั จดัสรรแล้ว ของเจา้ของ ท่ีไม่มีอ านาจ

และช าระแล้ว มลูค่าหุ้น  - สทุธิจากภาษี ทนุส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร  - บริษทั ควบคมุ รวม

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัท่ี 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

เงนิปันผลจ่าย 14 - - - - (35,189,830) (35,189,830) - (35,189,830)

ก าไรเบด็เสรจ็ส าหรบังวด - - 6,715,121 - 51,535,394 58,250,515 (68,968) 58,181,547

ยอดคงเหลือส้ินงวด ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 115,000,000 270,075,880 6,842,900 11,500,000 77,526,872 480,945,652 1,258,179 482,203,831

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

บริษทั ที คิว อาร ์จ ากดั (มหาชน)

ข้อมลูทางการเงินรวม 

ส่วนของผู้เป็นเจา้ของของบริษทั

ก าไรสะสม
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งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ

ผลก าไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดขึน้จริง

จากการประมาณการ

ทุนท่ีออก ส่วนเกิน นักคณิตศาสตรป์ระกนัภยั จดัสรรแล้ว

และช าระแล้ว มลูค่าหุ้น  - สทุธิจากภาษี ทุนส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร รวม

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท

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

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

เงนิปันผลจ่าย 14 - - - - (3,219,935) (3,219,935)

ก าไรเบด็เสรจ็ส าหรบังวด - - - - 68,932,430 68,932,430

ยอดคงเหลือส้ินงวด ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 115,000,000 270,075,880 127,779 4,550,000 77,530,651 467,284,310

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

เงนิปันผลจ่าย 14 - - - - (35,189,830) (35,189,830)

ก าไรเบด็เสรจ็ส าหรบังวด - - 6,715,121 - 51,619,666 58,334,787

ยอดคงเหลือส้ินงวด ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 115,000,000 270,075,880 6,842,900 11,500,000 77,639,312 481,058,092

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

บริษทั ที คิว อาร ์จ ากดั (มหาชน)

ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ก าไรสะสม
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บริษทั ที คิว อาร ์จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

ข้อมลูทางการเงินรวม

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 64,121,628 64,274,868 79,650,922

รายการปรบัปรุง :

ค่าเสือ่มราคา 8, 9 3,209,751 3,209,751 2,986,179

ค่าตดัจ าหน่าย 10 593,677 524,159 79,559

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,996,206 1,996,206 3,055,410

(กลบัรายการ) ค่าเผือ่ผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้

ส าหรบัรายไดค้่าบรกิารคา้งรบัและลกูหนี้อื่น (1,439,598) (1,439,598) 127,027

ขาดทุนจากขายสนิทรพัยท์างการเงนิ 355,879 355,879 -

ดอกเบีย้จ่าย 371,269 371,269 333,311

ดอกเบีย้รบั (639,539) (639,095) (590,834)

รายไดอ้ืน่จากการกลบัรายการหนี้สนิ - - (27,240,495)

เงนิปันผลรบั (389,349) (389,349) -

ขาดทุนจากการเปลีย่นแปลง

มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ 5 2,075,664 2,075,664 131,351

กระแสเงนิสดก่อนการเปลีย่นแปลงใน

สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิด าเนินงาน 70,255,588 70,339,754 58,532,430

การเปลีย่นแปลงในเงนิทุนหมนุเวยีน:

รายไดค้่าบรกิารคา้งรบัและลกูหนี้อื่น (80,398,559) (80,377,158) (39,224,380)

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น (213,821) (46,039) 9,227

เจา้หนี้ค่าเบีย้ประกนัภยัและเจา้หนี้อื่น 43,827,115 43,371,466 (7,898,824)

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 1,399,040 1,397,331 2,413,737

เงนิสดใชไ้ปในการด าเนินงาน 34,869,363 34,685,354 13,832,190

เงนิสดจ่ายค่าดอกเบีย้ (367,625) (367,625) (329,685)

เงนิสดรบัดอกเบีย้ 575,347 574,903 566,050

จ่ายภาษเีงนิได้ (13,204,947) (13,204,947) (11,724,838)

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 21,872,138 21,687,685 2,343,717

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

ข้อมลูทางการเงินรวม

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์ 8 (535,480) (535,480) (2,512,249)

เงนิสดจ่ายซื้อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 10 (4,506,364) (3,104,494) (32,000)

เงนิสดจ่ายซื้อสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่า

ยุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 5 (22,331,337) (22,331,337) (140,350,343)

เงนิสดรบัจากการขายสนิทรพัยท์างการเงนิ

ทีว่ดัมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 17,426,139 17,426,139 -

เงนิสดจ่ายส าหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิ

ดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจ าหน่าย (109,223) (109,223) -

เงนิปันผลรบั 389,349 389,349 -

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมลงทุน (9,666,916) (8,265,046) (142,894,592)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

จ่ายช าระหนี้สนิภายใตส้ญัญาเช่า (1,661,323) (1,661,323) (4,239,131)

เงนิสดรบัจากการออกหุน้สามญั - - 306,000,000

เงนิสดจ่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกหุน้สามญั - - (7,405,150)

จ่ายเงนิปันผล 14 (35,189,830) (35,189,830) (3,219,935)

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน (36,851,153) (36,851,153) 291,135,784

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสทุธิ (24,645,931) (23,428,514) 150,584,909

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

หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ในระหว่างงวด 316,010 316,010 -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 124,224,323 123,466,106 253,145,269

ยอดคงเหลือของรายการท่ีไม่ใช่เงินสด

การไดม้าซึง่สนิทรพัย์สทิธกิารใช้ - - 4,980,000

เจา้หนี้จากการซื้อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 1,483,183 1,483,183 -

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

บริษทั ที คิว อาร ์จ ากดั (มหาชน)

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ที คิว อาร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 

11 

 

1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษทั 

 

บรษิทั ท ีควิ อาร ์จาํกดั (มหาชน) (บรษิทั) เป็นบรษิทัมหาชนจาํกดั และเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ

ไทย ซึง่จดัตัง้ในประเทศไทย และมทีีอ่ยูต่ามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนดงันี้  

 

เลขที ่46/7 อาคารรุง่โรจน์ธนกุล ชัน้ 8 ถนนรชัดาภเิษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 

 

บรษิทัประกอบธุรกจิดา้นนายหน้าประกนัภยัต่อ 

 

บรษิทัมบีรษิทั อารส์แควร ์จํากดั เป็นบรษิทัย่อย ซึ่งดําเนินธุรกจิใหบ้รกิารโปรแกรมซอฟแวรส์ําเรจ็รปู โดยบรษิทัถอืหุน้ในบรษิทั

ยอ่ยในอตัรารอ้ยละ 54.99  

 

บรษิทัและบรษิทัยอ่ยรวมเรยีกวา่ “กลุ่มกจิการ” 

 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลนี้ไดร้บัอนุมตัจิากกรรมการผูม้อีํานาจของบรษิทัเมื่อวนัที ่

10 สงิหาคม พ.ศ. 2565 

 

1.2 เหตกุารณ์สาํคญัในระหว่างงวดท่ีรายงาน 

 

เมื่อวนัที ่29 เมษายน พ.ศ. 2565 บรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชัน่ จํากดั (มหาชน) ไดซ้ื้อหุน้ของบรษิทัจาํนวน 102,000,000 หุน้ 

หรอืคดิเป็นร้อยละ 44.35 ของหุ้นที่ออกและจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบรษิัทในราคาหุ้นละ 5.10 บาท จากนายอญัชลิน 

พรรณนิภาและนางนภสันนัท ์พรรณนิภา เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

2 เกณฑใ์นการจดัทาํข้อมูลทางการเงิน 

 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลไดจ้ดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรือ่ง การรายงาน

ทางการเงินระหว่างกาล และข้อกําหนดเพิ่มเติมอื่นเกี่ยวกับรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรพัย์และ 

ตลาดหลกัทรพัย ์

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้ควรอ่านควบคูก่บังบการเงนิของรอบปีบญัชวีนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึน้จากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล

ภาษาไทยที่จดัทําตามกฎหมาย ในกรณีที่มีเนื้อความขดัแย้งกนัหรือมกีารตีความแตกต่างกนั ให้ใช้ข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 

ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

  



บริษทั ที คิว อาร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3 นโยบายการบญัชี 
 

นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทาํขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทํางบการเงนิ

สาํหรบังวดปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564  
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่มีการปรบัปรุง ซึ่งมีผลบงัคบัใช้วนัที่ 1 มกราคม  

พ.ศ. 2565 ไมม่ผีลกระทบทีม่นียัสาํคญัต่อกลุ่มกจิการ 
 

4 มูลค่ายติุธรรม 
 

4.1 ประมาณการเก่ียวกบัมูลค่ายติุธรรม 
 

ตารางต่อไปนี้แสดงสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมในแต่ละระดบั แต่ไมร่วมถงึรายการทีม่ลูคา่ยุตธิรรมใกลเ้คยีง

กบัราคาตามบญัช ี
 

 ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 

 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 

 บาท บาท บาท บาท 

สินทรพัย ์     

สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่า 

   ด้วยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน 

    

ตราสารทุน 19,482,574    -     -  19,482,574 

เงนิลงทนุในกองทุนรวมตราสารหนี้    -  137,593,234    -  137,593,234 

เงนิลงทนุในกองทุนรวมตราสารทนุ 5,663,930 5,148,228    -  10,812,158 

หุน้กู ้    -  13,119,895    -  13,119,895 

รวม 25,146,504 155,861,357 - 181,007,861 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 

 บาท บาท บาท บาท 

สินทรพัย ์     

สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วย

มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทนุ 

    

ตราสารทุน 19,621,806 - - 19,621,806 

เงนิลงทนุในกองทุนรวมตราสารหนี้ -  139,474,814 - 139,474,814 

เงนิลงทนุในกองทุนรวมตราสารทนุ 5,839,290 5,384,997 - 11,224,287 

หุน้กู ้ - 8,213,300 - 8,213,300 

รวม 25,461,096 153,073,111 - 178,534,207 
 

ไมม่รีายการโอนระหวา่งระดบัที ่1 และระดบัที ่2 ในระหวา่งงวด  



บริษทั ที คิว อาร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4.2 เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรม 

 

4.2.1 เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมสาํหรบัการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบัท่ี 1 

 

มลูคา่ยุตธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารทุนคาํนวณจากราคาปิดของหลกัทรพัยอ์า้งองิ อา้งองิจากตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 

4.2.2 เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมสาํหรบัการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบัท่ี 2 

 

เงนิลงทุนในกองทุนรวมแสดงดว้ยมูลค่ายุตธิรรม ซึ่งคํานวณจากมูลค่าสนิทรพัยส์ุทธขิองหน่วยลงทุน ซึ่งอ้างองิจากราคาปิด  

ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานของบรษิทัจดัการลงทุน 

 

เงนิลงทุนในหุน้กูแ้สดงดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม ซึง่คาํนวณจากการใชว้ธิคีดิลดกระแสเงนิสดตามสญัญาดว้ยอตัราผลตอบแทนตลอดอายุ

สญัญาของตราสารหนี้รุน่นัน้ ๆ ทีเ่ผยแพรโ่ดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

 

5 สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรม 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนระยะสัน้สาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 

 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สินทรพัยท์างการเงินท่ี 

วดัมูลค่าด้วยมลูค่ายติุธรรม 

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

บาท 

  

มูลค่าตามบญัชีต้นงวด 178,534,207 

การเพิม่ขึน้ 22,331,337 

การจาํหน่าย (17,782,019) 

การเปลีย่นแปลงมลูคา่ยุตธิรรม  (2,075,664) 

มูลค่าตามบญัชีส้ินงวด 181,007,861 

 

  



บริษทั ที คิว อาร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 รายได้ค่าบริการค้างรบัและลกูหน้ีอ่ืน 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     

รายไดค้า่บรกิารคา้งรบั      

   - กจิการทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนั 151,550,333 112,190,581 151,528,933 112,190,581 

หกั  คา่เผือ่ผลขาดทุนทีค่าดวา่จะเกดิขึน้  (23,903,225) (25,094,607) (23,903,225) (25,094,607) 

รวมรายไดค้า่บรกิารคา้งรบัสทุธ ิ 127,647,108 87,095,974 127,625,708 87,095,974 

เงนิจ่ายล่วงหน้า 41,727,462 452,485 41,727,462 452,485 

ลกูหนี้อื่น 1,012,536 1,248,706 36 236,206 

รวมรายไดค้า่บรกิารคา้งรบั     

   และลกูหนี้อื่นสทุธ ิ 170,387,106 88,797,165 169,353,206 87,784,665 

 

รายไดค้า่บรกิารคา้งรบั สามารถวเิคราะหต์ามอายุหนี้ทีค่า้งชาํระไดด้งันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

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

 บาท บาท บาท บาท 

รายไดค้า่บรกิารคา้งรบั     

ยงัไมถ่งึกาํหนดชาํระ 49,076,604 47,316,336 49,055,204 47,316,336 

คา้งชาํระ :      

ไมเ่กนิ 3 เดอืน 54,677,283 34,725,555 54,677,283 34,725,555 

3 - 6 เดอืน 16,492,911 17,881,178 16,492,911 17,881,178 

6 - 12 เดอืน 26,782,540 8,829,624 26,782,540 8,829,624 

เกนิ 12 เดอืน 4,520,995 3,437,888 4,520,995 3,437,888 

รวมรายไดค้า่บรกิารคา้งรบั 151,550,333 112,190,581 151,528,933 112,190,581 

หกั  ค่าเผือ่ผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (23,903,225) (25,094,607) (23,903,225) (25,094,607) 

รวมรายไดค้า่บรกิารคา้งรบัสทุธ ิ 127,647,108 87,095,974 127,625,708 87,095,974 

 

  



บริษทั ที คิว อาร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํา้ประกนั 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการได้ใช้เงินฝากประจํา จํานวน 1.50 ล้านบาท  

เป็นการดาํรงเงนิกองทุนในการประกอบธุรกจินายหน้าประกนัวนิาศภยัตามทีก่าํหนดในพระราชบญัญตัปิระกนัวนิาศภยั พ.ศ. 2535 

 

8 ส่วนปรบัปรงุอาคารและอปุกรณ์ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส่วนปรบัปรงุ 

เครื่องตกแต่ง

และอปุกรณ์

สาํนักงาน อปุกรณ์ 

อปุกรณ์

ระหวา่งติดตัง้ 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  คา่เสือ่มราคาสะสม (4,730,961) (4,552,100) (2,731,116) - (12,014,177) 

ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ 113,401 891,858 2,995,867 - 4,001,126 

      

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุ      

   วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565      

   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)      

ราคาตามบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ 113,401 891,858 2,995,867 - 4,001,126 

ซือ้สนิทรพัย ์ - 3,480 447,500 84,500 535,480 

โอนมาจากสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ - - - - - 

ตดัจาํหน่าย - (1) - - (1) 

คา่เสือ่มราคา (32,321) (202,705) (569,154) - (804,180) 

ราคาตามบญัชปีลายงวด - สทุธ ิ 81,080 692,632 2,874,213 84,500 3,732,425 

      

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565      

ราคาทุน 4,844,362 5,418,439 6,174,483 84,500 16,521,784 

หกั  คา่เสือ่มราคาสะสม (4,763,282) (4,725,807) (3,300,270) - (12,789,359) 

ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ 81,080 692,632 2,874,213 84,500 3,732,425 

 

 

  



บริษทั ที คิว อาร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 พืน้ท่ีสาํนักงาน ยานพาหนะ รวม 

 บาท บาท บาท 

    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2565    

ราคาทุน 12,390,849  10,010,669  22,401,518  

หกั  คา่เสือ่มราคาสะสม (5,280,352) (2,660,636) (7,940,988) 

ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ 7,110,497  7,350,033  14,460,530  

    

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุ    

   วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)    

ราคาตามบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ 7,110,497  7,350,033  14,460,530  

คา่เสือ่มราคา (1,412,733) (992,838) (2,405,571) 

ราคาตามบญัชปีลายงวด - สทุธ ิ 5,697,764 6,357,195 12,054,959 

    

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565    

ราคาทุน 12,390,849 10,010,669 22,401,518 

หกั  คา่เสือ่มราคาสะสม (6,693,085) (3,653,474) (10,346,559) 

ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ 5,697,764 6,357,195 12,054,959 

 

 

  



บริษทั ที คิว อาร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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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  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (2,023,077) - (2,023,077) 

ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ 9,866,566 2,616,823 12,483,389 

    

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565    

   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)    

ราคาตามบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ 9,866,566 2,616,823 12,483,389 

การซือ้เพิม่ขึน้ 1,401,870 4,587,677 5,989,547 

คา่ตดัจาํหน่าย (593,677) - (593,677) 

ราคาตามบญัชปีลายงวด - สทุธ ิ 10,674,759 7,204,500 17,879,259 

    

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565    

ราคาทุน 13,291,513 7,204,500 20,496,013 

หกั  คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (2,616,754) - (2,616,754) 

ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ 10,674,759 7,204,500 17,879,259 

  



บริษทั ที คิว อาร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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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  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (2,023,077) - (2,023,077) 

ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ 9,866,566 2,616,823 12,483,389 

    

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565    

   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)    

ราคาตามบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ 9,866,566 2,616,823 12,483,389 

การซือ้เพิม่ขึน้ - 4,587,677 4,587,677 

คา่ตดัจาํหน่าย (524,159) - (524,159) 

ราคาตามบญัชปีลายงวด - สทุธ ิ 9,342,407 7,204,500 16,546,907 

    

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565    

ราคาทุน 11,889,643 7,204,500 19,094,143 

หกั  คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (2,547,236) - (2,547,236) 

ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ 9,342,407 7,204,500 16,546,907 

  



บริษทั ที คิว อาร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 เจ้าหน้ีค่าเบีย้ประกนัต่อและเจา้หน้ีอ่ืน 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     

เจา้หนี้คา่เบีย้ประกนัภยัต่อ 60,054,494 15,183,043 60,054,494 15,183,043 

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 9,455,205 13,575,826 9,082,254 13,535,826 

เจา้หนี้อื่น 7,138,152 2,578,684 7,015,454 2,578,684 

รวมเจา้หนี้คา่เบีย้ประกนัต่อและเจา้หนี้อื่น 76,647,851 31,337,553 76,152,202 31,297,553 

 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิการมเีงนิฝากธนาคารสําหรบัเบี้ยประกนัภยัต่อและหรอืสนิไหมรอนําส่งแก่บรษิทัประกนัภยั

หรอืบรษิทัประกนัภยัต่อ จํานวน 633.63 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 181.00 ลา้นบาท) รายการดงักล่าวไม่ถอืเป็นสนิทรพัยแ์ละ

หนี้สนิของกลุ่มกจิการ 

 

12 ภาษีเงินได้ 

 

คา่ใชจ้่ายภาษเีงนิไดส้าํหรบังวดสามเดอืนและงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ วนัท่ี 30 มิถนุายน 

 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

พ.ศ. 2565 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

พ.ศ. 2564 

 บาท บาท 

   

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั  7,915,055 7,831,027 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (1,078,327) (336,267) 

รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 6,836,728 7,494,760 

  



บริษทั ที คิว อาร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุ วนัท่ี 30 มิถนุายน 

 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

พ.ศ. 2565 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

พ.ศ. 2564 

 บาท บาท 

   

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั  13,810,316 11,381,249 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (1,155,114) (662,757) 

รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 12,655,202 10,718,492 

 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดร้ะหว่างกาลไดต้ัง้คา้งจ่ายโดยใชว้ธิกีารประมาณการจากฝ่ายบรหิารโดยใชอ้ตัราภาษเีดยีวกบัทีใ่ชก้บักําไรรวมทัง้ปี 

ทีค่าดวา่จะเกดิขึน้  

 

13 กาํไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 

 

กําไรต่อหุน้ขัน้พื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธสิําหรบังวดทีเ่ป็นของหุน้สามญัดว้ยจํานวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักทีถ่อืโดย

บุคคลภายนอกในระหวา่งงวด 

 

 สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ วนัท่ี 30 มิถนุายน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

    

กาํไรสทุธทิีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สามญั (บาท) 26,907,086 26,937,682 57,008,279 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัทีช่าํระ  

   แลว้และออกจาํหน่าย (หุน้) 230,000,000 230,000,000 230,000,000 

กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.12 0.12 0.25 

 

 สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุ วนัท่ี 30 มิถนุายน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

    

กาํไรสทุธทิีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สามญั (บาท) 51,535,394 51,619,666 68,932,430 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัทีช่าํระ  

   แลว้และออกจาํหน่าย (หุน้) 230,000,000 230,000,000 214,419,890 

กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.22 0.22 0.32 

 

บรษิทัไมม่กีารออกหุน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลดในระหวา่งงวดสามเดอืนและหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 

  



บริษทั ที คิว อาร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 เงินปันผล 

 

เมื่อวนัที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565 ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นของบรษิทั ประจําปี พ.ศ.2565 มมีตอินุมตัจิ่ายเงนิปันผลจากกําไรสะสม  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัในมลูคา่ 0.153 บาทต่อหุน้ เป็นจาํนวนเงนิทัง้สิน้ 35,190,000 บาท 

 

เมื่อวนัที ่27 เมษายน พ.ศ. 2564 ที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นของบรษิทั ประจําปี พ.ศ. 2564 มมีตอินุมตัจิ่ายเงนิปันผลจากกําไรสะสม  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัในมลูคา่ 0.014 บาทต่อหุน้ เป็นจาํนวนเงนิทัง้สิน้ 3,220,000 บาท  

 

15 รายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

บุคคลและกจิการทีม่คีวามสมัพนัธก์บับรษิทั ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม โดยผ่านกจิการอื่นแห่งหนึ่งหรอืมากกว่าหนึ่งแห่ง หรอืถูกควบคุม

โดยบรษิทั หรอือยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนักบับรษิทั รวมถึงบรษิทัที่ดําเนินธุรกจิการลงทุน บรษิทัย่อย และบรษิทัย่อยในเครอื

เดยีวกนั ถอืเป็นกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัทีเ่ป็นเจา้ของส่วนไดเ้สยีในสทิธอิอกเสยีงของบรษิทัซึง่มอีทิธพิลอยา่งเป็นสาระสาํคญัเหนือ

กจิการ ผู้บรหิารสําคญัรวมทัง้กรรมการและพนักงานของบรษิทัตลอดจนสมาชกิในครอบครวัทีใ่กล้ชดิกบับุคคลเหล่านัน้ กจิการและ

บุคคลทัง้หมดถอืเป็นบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั 

 

ในการพจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกนัซึ่งอาจมขีึ้นได้ต้องคํานึงถึงรายละเอียดของความสมัพนัธ์มากกว่ารูปแบบ

ความสมัพนัธต์ามกฎหมาย  

 

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั คอื บรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชัน่ จํากดั (มหาชน) ซึ่งถอืหุน้ในบรษิทัคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 44.43 ของหุน้ 

จดทะเบยีนทัง้หมด 

 

ลกัษณะความสมัพนัธข์องกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัมดีงันี้ 

 

รายช่ือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ความสมัพนัธก์บับริษทั 

  

บรษิทั อารส์แควร ์จาํกดั บรษิทัยอ่ย 

บรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ผูถ้อืหุน้ใหญ่ 

 

ในระหวา่งงวด บรษิทัไมม่รีายการธุรกจิทีส่าํคญักบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

  



บริษทั ที คิว อาร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ก) ค่าตอบแทนท่ีจา่ยให้ผูบ้ริหารสาํคญัของกิจการ 

 

สําหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผู้บรหิารสําคญัของกจิการ  

มดีงัต่อไปนี้ 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 บาท บาท 

   

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 9,300,174 13,304,310 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 747,545 1,114,255 

รวม 10,047,719 14,418,565 

 

สําหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผู้บรหิารสําคญัของกิจการ  

มดีงัต่อไปนี้ 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 บาท บาท 

   

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 18,859,351 23,343,631 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,495,090 2,228,510 

รวม 20,354,441 25,572,141 

 

16 ข้อมูลตามส่วนงาน 

 

ขอ้มูลส่วนงานดําเนินงานทีนํ่าเสนอนี้สอดคล้องกบัรายงานภายในของกลุ่มกจิการ ทีผู่้มอีํานาจตดัสนิใจสูงสุดด้านการดําเนินงาน  

ไดร้บัและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสนิใจและจดัทรพัยากรใหก้บัสว่นงานและประเมนิผลการดําเนินงานของส่วนงาน ทัง้นี้

ผูม้อีาํนาจตดัสนิใจสงูสดุดา้นการดาํเนินงานของกลุ่มกจิการ คอืประธานเจา้หน้าทีด่า้นการบรหิาร 

 

กลุ่มกจิการดาํเนินกจิการหลกัใน 3 สว่นงานหลกัดงันี้ 

 

1) นายหน้าธุรกจิประกนัภยัต่อแบบทัว่ไป 

2) นายหน้าธุรกจิประกนัภยัต่อแบบพฒันาชอ่งทางและผลติภณัฑใ์หมร่ว่มกนั 

3) ธุรกจิอื่นๆ 

 



บริษทั ที คิว อาร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ขอ้มลูทีม่สีาระสาํคญัเกีย่วกบัรายไดแ้ละกาํไรของแต่ละสว่นงานทีร่ายงานสาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 มดีงัต่อไปนี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 

นายหน้าธรุกิจประกนัภยัต่อ 

แบบทัว่ไป 

นายหน้าธรุกิจประกนัภยัต่อ 

แบบพฒันาช่องทางและ 

ผลิตภณัฑใ์หม่รว่มกนั ธรุกิจอ่ืนๆ รวม 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     

รายไดจ้ากใหบ้รกิาร 28,314,266 35,271,399 539,890 64,125,555 

ผลการดาํเนินงานตามสว่นงาน 22,617,327 28,004,468 43,409 50,665,204 

คา่ใชจ้่ายในการขาย    (1,348,645) 

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร    (16,791,693) 

กาํไรจากการดาํเนินงาน    32,524,866 

รายไดอ้ืน่    1,373,909 

ตน้ทุนทางการเงนิ    (180,001) 

กาํไรก่อนภาษเีงนิได ้    33,718,774 

คา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได ้    (6,836,728) 

กาํไรสาํหรบังวด    26,882,046 

     

ประเภทของการรบัรูร้ายได้:     

ณ จุดใดจุดหนึ่ง 28,314,266 35,271,399 539,890 64,125,555 

  



บริษทั ที คิว อาร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 
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 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

นายหน้าธรุกิจประกนัภยัต่อ 

แบบทัว่ไป 

นายหน้าธรุกิจประกนัภยัต่อ 

แบบพฒันาช่องทางและ 

ผลิตภณัฑใ์หม่รว่มกนั 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 28,314,266 21,984,887 35,271,399 43,546,469 63,585,665 65,531,356 

ผลการดาํเนินงานตามสว่นงาน 22,617,327 13,996,279 28,004,468 35,943,841 50,621,795 49,940,120 

คา่ใชจ้่ายในการขาย     (1,348,645) (1,167,355) 

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร     (16,692,204) (11,834,258) 

กาํไรจากการดาํเนินงาน     32,580,946 36,938,507 

รายไดอ้ืน่     1,373,465 27,722,624 

ตน้ทุนทางการเงนิ     (180,001) (158,092) 

กาํไรก่อนภาษเีงนิได ้     33,774,410 64,503,039 

คา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได ้     (6,836,728) (7,494,760) 

กาํไรสาํหรบังวด     26,937,682 57,008,279 

       

ประเภทของการรบัรูร้ายได้:       

ณ จุดใดจุดหนึ่ง 28,314,266 21,984,887 35,271,399 43,546,469 63,585,665 65,531,356 

  



บริษทั ที คิว อาร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 
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ขอ้มลูทีม่สีาระสาํคญัเกีย่วกบัรายไดแ้ละกาํไรของแต่ละสว่นงานทีร่ายงานสาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 มดีงัต่อไปนี้ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 

นายหน้าธรุกิจประกนัภยัต่อ 

แบบทัว่ไป 

นายหน้าธรุกิจประกนัภยัต่อ 

แบบพฒันาช่องทางและ 

ผลิตภณัฑใ์หม่รว่มกนั ธรุกิจอ่ืนๆ รวม 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

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

 บาท บาท บาท บาท 

     

รายไดจ้ากใหบ้รกิาร 47,619,663 67,557,309 571,990 115,748,962 

ผลการดาํเนินงานตามสว่นงาน 36,355,224 53,637,746 (5,944) 89,987,026 

คา่ใชจ้่ายในการขาย    (1,764,985) 

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร    (29,378,525) 

กาํไรจากการดาํเนินงาน    58,843,516 

รายไดอ้ืน่    5,649,381 

ตน้ทุนทางการเงนิ    (371,269) 

กาํไรก่อนภาษเีงนิได ้    64,121,628 

คา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได ้    (12,655,202) 

กาํไรสาํหรบังวด    51,466,426 

     

ประเภทของการรบัรูร้ายได้:     

ณ จุดใดจุดหนึ่ง 47,619,663 67,557,309 571,990 115,748,962 

  



บริษทั ที คิว อาร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 
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 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

นายหน้าธรุกิจประกนัภยัต่อ 

แบบทัว่ไป 

นายหน้าธรุกิจประกนัภยัต่อ 

แบบพฒันาช่องทางและ 

ผลิตภณัฑใ์หม่รว่มกนั 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 47,619,663 43,552,473 67,557,309 65,052,671 115,176,972 108,605,144 

ผลการดาํเนินงานตามสว่นงาน 36,355,224 29,343,632 53,637,746 51,481,585 89,992,970 80,825,217 

คา่ใชจ้่ายในการขาย     (1,764,985) (2,906,113) 

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร     (29,230,785) (25,766,418) 

กาํไรจากการดาํเนินงาน     58,997,200 52,152,686 

รายไดอ้ืน่     5,648,937 27,831,547 

ตน้ทุนทางการเงนิ     (371,269) (333,311) 

กาํไรก่อนภาษเีงนิได ้     64,274,868 79,650,922 

คา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได ้     (12,655,202) (10,718,492) 

กาํไรสาํหรบังวด     51,619,666 68,932,430 

       

ประเภทของการรบัรูร้ายได้:       

ณ จุดใดจุดหนึ่ง 47,619,663 43,552,473 67,557,309 65,052,671 115,176,972 108,605,144 

 

 



บริษทั ที คิว อาร ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 
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ข้อมูลเก่ียวกบัเขตภมิูศาสตร ์

 

กลุ่มกจิการดาํเนินธุรกจิในเขตภูมศิาสตรเ์ดยีวคอืประเทศไทย ดงันัน้ รายไดแ้ละคา่ใชจ้่าย สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีแ่สดงอยูใ่นงบการเงนิ

จงึถอืเป็นรายงานตามเขตภูมศิาสตรแ์ลว้ 

 

ลกูค้ารายใหญ่ 

 

ในระหว่างงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 บรษิทัมรีายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จํานวน 2 ราย ซึ่งมรีายการกบับรษิทั  

คิดเป็นประมาณร้อยละ 75.35 ของรายได้ทัง้หมดของบริษัท หรือเป็นจํานวน 87.22 ล้านบาท (30 มิถุนายน พ.ศ. 2564: 2 ราย  

ซึง่มรีายการกบับรษิทัคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 69.71 ของรายไดท้ัง้หมดของบรษิทั หรอืเป็นจาํนวน 75.71 ลา้นบาท) สาํหรบัทัง้สองสว่นงาน  

 

17 เหตกุารณ์ภายหลงัวนัท่ีในรายงาน 

 

เมื่อวนัที ่10 สงิหาคม พ.ศ. 2565 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่6 ไดม้มีตอินุมตัจิ่ายเงนิปันผลจากกําไรสุทธขิองงวด

ระหวา่งกาลสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2565 ในมลูคา่ 0.14 บาทต่อหุน้ เป็นจาํนวนเงนิทัง้สิน้ 32,200,000 บาท  
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