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ที่ TC0160565
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565
เรื่อง
เรียน

คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ สาหรับผลการดาเนินงานประจาไตรมาส 1 ปี 2565
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) ขอชี้แจงผลการดาเนินงานสิน้ สุดวันที่ 31
มีนาคม 2565 ซึง่ ได้รบั การสอบทานจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแล้ว ดังมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
ภาพรวมธุรกิ จ
จากสถิตขิ องสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เบีย้ ประกันวินาศภัยรวม
สาหรับเดือนมกราคม - ธันวาคม 2564 จานวน 262,746 ล้านบาท เติบโตจากปี ก่อน 4.01% โดยแบ่งเป็ นรายละเอียดยอดเบีย้
ตามประเภทกรมธรรม์ตามภาพประกอบที่ 1

หน่วย: ล้านบาท
แหล่งข้อมูล: คปภ., สรุปข้อมูลธุรกิจประกันวินาศภัย ประจาไตรมาส 4/2564

ภาพประกอบที ่ 1 รายละเอียดยอดเบี้ยประกันวินาศภัยแบ่งตามประเภทกรมธรรม์

ส่วนเบีย้ ประกันชีวติ ปี แรก ปี ต่อ และจ่ายครัง้ เดียว สาหรับเดือน มกราคม - ธันวาคม 2564 รวม 613,812 ล้านบาท
เติบโต 2.33% โดยมีรายละเอียดยอดเบีย้ แบ่งตามประเภทของเบีย้ ประกันตามภาพประกอบที่ 2

หน่วย: ล้านบาท
แหล่งข้อมูล: คปภ., สรุปข้อมูลธุรกิจประกันวินาศภัย ประจาไตรมาส 4/2564

ภาพประกอบที ่ 2 รายละเอียดยอดเบี้ยประกันชีวติ แบ่งตามประเภทของเบี้ยประกัน
แม้ผบู้ ริโภคบางส่วนยังมีความกังวลกับสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์ Omicron ในช่วงต้นปี และภาวะ
เงินเฟ้ อจากราคาพลังงานที่เพิม่ ขึน้ แต่ เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ปรับตัวดีข้นึ จากไตรมาสก่อน โดยมีจานวน
นักท่องเที่ยวต่ างชาติเพิ่มขึ้น หลังมีการผ่ อนคลายมาตรการจากัดการเดินทางระหว่างประเทศ ยกเว้น ช่วงเดือนมีนาคมที่
นักท่องเทีย่ วจากรัสเซียและยุโรปตะวันออกลดลง ซึง่ เป็ นผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน
การฟื้ นตัวของเศรษฐกิจยังสะท้อนให้เห็นจากยอดจาหน่ ายรถยนต์เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน ส่วนหนึ่งเป็ นผลมาจากมาตรการ
ส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้ าจากภาครัฐและแคมเปญกระตุ้นยอดขาย ซึง่ คาดว่าน่ าจะส่งผลดีต่อไปสาหรับธุรกิจประกันภัยรถยนต์ ส่วน
ภาคการท่องเที่ยวที่เริม่ ฟื้ นตัวจากนักท่องเที่ยวต่างชาติขาเข้า ส่งผลดีต่อประกัน สุขภาพ ซึ่งครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลและ
อุบตั เิ หตุ สาหรับนักท่องเทีย่ ว ส่วนประกันสุขภาพทัวไปในไตรมาสนี
่
้ ถึงแม้ผลิตภัณฑ์ประกัน COVID-19 จะไม่เป็ นทีน่ ิยมเท่าปี ท่ี
ผ่านมา แต่ผบู้ ริโภคยังตระหนักถึงความสาคัญของการมีประกัน จึงมองหาทางเลือกทีค่ รอบคลุมการรักษาพยาบาลมากขึน้ จึงทา
ให้ประกันสุขภาพมีผลตอบรับทีด่ เี ช่นกัน สาหรับธุรกิจใหม่คอื บริษทั ทรู ไลฟ์ โบรกเกอร์ จากัด และบริษทั ทรู เอ็กซ์ตร้า โบรก
เกอร์ จากัด ซึง่ เป็ นนายหน้าประกันภัยและประกันชีวติ แบบกลุ่ม ก็มกี ารเติบโตดีตามธุรกิจโดยรวม นอกจากนี้ การให้สนิ เชื่อ
ส่วนบุคคลที่เพิง่ เริม่ ในไตรมาสที่ 4 ของปี ทผ่ี ่านมา ได้แก่ อีซ่ี เลนดิ้ง มีการเติบโตดีเช่นกัน ได้รบั ความสนใจ สามารถปล่อย
สินเชื่อให้กบั ลูกค้าเพิม่ ขึน้
ส่วนการขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจนายหน้ารับประกันภัยต่อ โดยการเข้าซือ้ หุน้ บริษทั ที คิว อาร์ จากัด (มหาชน) (TQR)
ได้เป็ นไปตามขัน้ ตอนทีว่ างแผนไว้ โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ ได้เสนอการเข้าทาธุรกรรมดังกล่าวเพื่อให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
อนุมตั ิ และได้รบั การอนุมตั เิ ป็ นทีเ่ รียบร้อย ในวันที่ 28 เมษายน 2565 และได้เข้าซือ้ หุน้ ร้อยละ 44.35 ของ TQR เป็ นทีเ่ รียบร้อย
ในวันที่ 29 เมษายน 2565 ซึง่ การเข้าซือ้ หุน้ ครัง้ นี้ คาดว่าจะเป็ นผลดีทาให้ TQM สามารถขยายธุรกิจ เพิม่ ศักยภาพในการเติบโต
และกระจายแหล่งที่ม าของรายได้ต ามแนวทางกลยุทธ์ธุร กิจ อีก ทัง้ ยังก่ อให้เกิด Synergy กับ ทัง้ TQM และ TQR สามารถ
นาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่สร้างมูลค่าให้กบั ลูกค้าได้ ส่วนแนวทางการขยายธุรกิจด้วยแนวทาง inorganic ยังคงมีอยู่ใน
แผนงาน และอยู่ระหว่างการศึกษาและเจรจากับพันธมิตรทางธุรกิจ
แนวทางการเติบโตข้างต้น คาดว่าจะทาให้ TQM สามารถบรรลุเป้ าหมายทีต่ อ้ งการสร้างการเติบโตของยอดเบีย้ ประกัน
ของปี 2565 รวมเป็ นประมาณ 29,000 ล้านบาท จาก 17,505 บาท ในปี ทผ่ี ่านมา โดยมาจากการเติบโตแบบ organic ประมาณ
19,000 ล้านบาท และจากการเติบโตแบบ inorganic ประมาณ 10,000 ล้านบาท

เหตุการณ์สาคัญในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 และ เดือนเมษายน 2565
1. ในวาระทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 5/2564 มีการพิจารณานาเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ขอให้พจิ ารณาเปลีย่ นแปลงมูล
ค่าทีต่ ราไว้ (Par) จากเดิมหุน้ ละ 1 บาท เป็ นหุน้ ละ 0.50 บาท เพื่อให้บริษทั สามารถเพิม่ การกระจายการถือหุน้ ไปยังผูล้ งทุนได้
กว้างขวางขึน้ และทาให้หนุ้ มีสภาพคล่องในตลาดมากขึน้ โดยสัดส่วนการถือหุน้ เดิมทุกรายจะไม่เปลีย่ นแปลง ทุนจดทะเบียนและ
ทุนชาระแล้วของบริษทั จะยังคงเดิม
ทัง้ นี้ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 บริษทั ได้ดาเนินการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้ ตามทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุม
วิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 โดยเริม่ มีผลในวันที่ 13 มกราคม 2565
2. เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 ได้อนุ มตั กิ ารจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสุทธิและกาไรสะสม
ของปี 2564 ในอัตราหุน้ ละ 0.50 บาท จานวน 600 ล้านหุน้ รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 300 ล้านบาท ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565
3. เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 ได้อนุ มตั ิการเข้าลงทุนในบริษัท ที คิว อาร์ จากัด
(มหาชน) รวมจานวน 102,000,000 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 44.35 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ ายแล้วทัง้ หมดของ TQR ใน
ราคาหุน้ ละ 5.10 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวม 520.20 บาท โดย TQM ได้เข้าซือ้ หุน้ เป็ นทีเ่ รียบร้อยในวันที่ 29 เมษายน 2565 และได้
ยื่นคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์สว่ นทีเ่ หลือทัง้ หมดของ TQR เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ในราคาหุน้ ละ 5.10 บาท โดยมีระยะเวลา
รับซือ้ ตัง้ แต่วนั ที่ 10 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2565
ข้อมูลสาคัญทางการเงิ นประจาไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2564
รายการ
รายได้ค่าบริการ
รายได้อ่นื
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการให้บริการ
กาไรขัน้ ต้น
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
กาไรสุทธิ
กาไรต่อหุน้ (บาท)

ไตรมาส 1/2565
ล้านบาท
%
875.9
98.1
16.9
1.9
403.0
45.1
472.9
54.0
224.7
25.2
211.1
23.6
0.36

ไตรมาส 1/2564
การเปลี่ยนแปลง YoY
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
828.8
98.0
47.1
5.7
16.8
2.0
0.1
0.8
401.8
47.5
1.2
0.3
427.0
51.5
45.9
10.8
189.6
22.4
35.0
18.5
201.7
23.8
9.5
4.7
0.34
0.02
5.9

รายได้
- รายได้ค่าบริการประจาไตรมาส 1/2565 เท่ากับ 875.9 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 47.1 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.7 โดย
ส่วนใหญ่มากจากผลิตภัณฑ์ประกันรถยนต์ และกลุ่มลูกค้าองค์กร รวมถึงช่องทางขายผ่านสาขาในต่างจังหวัดทีป่ รับตัว
ดีขน้ึ
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
- ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริการ เท่ากับ 403.0 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปี ทผ่ี ่านมาโดยเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.3 ถึงแม้ยอดขาย
จะเพิม่ ขึน้ เนื่องจากต้นทุนด้านพนักขายเป็ นต้นทุนคงที่ ไม่ได้มกี ารเพิม่ ขึน้ แต่ ดว้ ยการเพิม่ ประสิทธิภาพ จึง สามารถ
สร้างรายได้มากขึน้ โดยอัตราส่วนต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริการเมื่อเทียบกับรายได้รวมแล้ว อยู่ทร่ี อ้ ยละ 45.1 จาก
ร้อยละ 47.5 ด้วยอัตราการเติบโตของรายได้ทส่ี งู กว่าอัตราการเพิม่ ของต้นทุน
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เท่ากับ 224.7 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 18.5 สาเหตุหลักมาจากปรับโครงสร้างภายใน สรรหา
บุคลากรเพิม่ เพื่อรองรับธุรกิจทีเ่ ติบโต และยังมีการขยายธุรกิจใหม่ทส่ี ร้างรายได้และกาไรแล้ว

กาไร
-

กาไรขัน้ ต้น เท่ากับ 472.9 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 45.9 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 10.8 เนื่องจากสามารถควบคุมต้นทุน
และค่าใช้จ่ายในการให้บริการได้ดี
กาไรสุทธิรวมจากผลการดาเนินงานประจาไตรมาส 1/2565 เท่ากับ 211.1 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 9.5 ล้านบาท หรือคิดเป็ น
ร้อยละ 4.7 จากยอดขายทีเ่ พิม่ ขึน้
กาไรต่อหุน้ เท่ากับ 0.36 บาท ต่อหุน้ เพิม่ ขึน้ จาก 0.34 บาทในปี ทผ่ี ่านมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

…………………………………
(นางสาวสมพร อาไพสุทธิพงษ์)
ประธานบริหารบัญชีการเงิน

