
 

บริษทั ทีคิวเอม็ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
123 ถนนลาดปลาเคา้ แขวงจรเขบ้วั เขตลาดพรา้ว กรงุเทพฯ 10230 

โทรศพัท ์1737, 0-2119-8888 โทรสาร 0-2119-9000 www.tqmcorp.co.th 
 
 
ที ่TC0160565 

วนัที ่12 พฤษภาคม 2565 
 

เรื่อง  ค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ ส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าไตรมาส 1 ปี 2565 
เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บรษิัท ทคีวิเอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย (“บรษิัท”) ขอชี้แจงผลการด าเนินงานสิน้สุดวนัที่ 31 
มนีาคม 2565 ซึง่ไดร้บัการสอบทานจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแลว้ ดงัมสีาระส าคญัดงัต่อไปนี้ 
 
ภาพรวมธรุกิจ 
 

จากสถติขิองส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั (คปภ.) เบีย้ประกนัวนิาศภยัรวม 
ส าหรบัเดอืนมกราคม - ธนัวาคม 2564 จ านวน 262,746 ลา้นบาท เตบิโตจากปีก่อน 4.01% โดยแบ่งเป็นรายละเอยีดยอดเบีย้
ตามประเภทกรมธรรมต์ามภาพประกอบที ่1 

 
หน่วย: ลา้นบาท 
แหล่งขอ้มลู: คปภ., สรุปขอ้มลูธุรกจิประกนัวนิาศภยั ประจ าไตรมาส 4/2564  
ภาพประกอบที ่1 รายละเอยีดยอดเบี้ยประกนัวนิาศภยัแบง่ตามประเภทกรมธรรม ์
 
 
 
 
 



 

ส่วนเบีย้ประกนัชวีติ ปีแรก ปีต่อ และจ่ายครัง้เดยีว ส าหรบัเดอืน มกราคม - ธนัวาคม 2564 รวม 613,812 ลา้นบาท 
เตบิโต 2.33%  โดยมรีายละเอยีดยอดเบีย้แบ่งตามประเภทของเบีย้ประกนัตามภาพประกอบที ่2   

 
หน่วย: ลา้นบาท 
แหล่งขอ้มลู: คปภ., สรุปขอ้มลูธุรกจิประกนัวนิาศภยั ประจ าไตรมาส 4/2564  
ภาพประกอบที ่2 รายละเอยีดยอดเบี้ยประกนัชวีติแบ่งตามประเภทของเบี้ยประกนั 
 
 แมผู้บ้รโิภคบางส่วนยงัมคีวามกงัวลกบัสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 สายพนัธุ์ Omicron ในช่วงต้นปี และภาวะ
เงินเฟ้อจากราคาพลงังานที่เพิม่ขึน้ แต่เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ปรบัตัวดขีึ้นจากไตรมาสก่อน โดยมีจ านวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้น หลงัมีการผ่อนคลายมาตรการจ ากัดการเดินทางระหว่างประเทศ ยกเว้นช่วงเดือนมีนาคมที่
นกัท่องเทีย่วจากรสัเซยีและยุโรปตะวนัออกลดลง ซึง่เป็นผลกระทบจากสถานการณ์ความขดัแยง้ระหว่างรสัเซยี-ยเูครน  
 การฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิยงัสะทอ้นใหเ้หน็จากยอดจ าหน่ายรถยนต์เพิม่ขึน้จากปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากมาตรการ
สง่เสรมิรถยนตไ์ฟฟ้าจากภาครฐัและแคมเปญกระตุ้นยอดขาย ซึง่คาดว่าน่าจะส่งผลดต่ีอไปส าหรบัธุรกจิประกนัภยัรถยนต์ ส่วน
ภาคการท่องเที่ยวที่เริม่ฟ้ืนตัวจากนักท่องเที่ยวต่างชาตขิาเขา้ ส่งผลดต่ีอประกนัสุขภาพ ซึ่งครอบคลุมค่ารกัษาพยาบาลและ
อุบตัเิหตุ ส าหรบันกัท่องเทีย่ว สว่นประกนัสขุภาพทัว่ไปในไตรมาสนี้ ถงึแมผ้ลติภณัฑป์ระกนั COVID-19 จะไม่เป็นทีน่ิยมเท่าปีที่
ผ่านมา แต่ผูบ้รโิภคยงัตระหนกัถงึความส าคญัของการมปีระกนั จงึมองหาทางเลอืกทีค่รอบคลุมการรกัษาพยาบาลมากขึน้ จงึท า
ใหป้ระกนัสุขภาพมผีลตอบรบัทีด่เีช่นกนั ส าหรบัธุรกจิใหม่คอื บรษิทัทรู ไลฟ์ โบรกเกอร ์จ ากดั และบรษิทั ทรู เอก็ซต์รา้ โบรก
เกอร์ จ ากดั ซึง่เป็นนายหน้าประกนัภยัและประกนัชวีติแบบกลุ่ม ก็มกีารเติบโตดตีามธุรกจิโดยรวม  นอกจากนี้ การใหส้นิเชื่อ
ส่วนบุคคลที่เพิง่เริม่ในไตรมาสที่ 4 ของปีทีผ่่านมา ได้แก่ อซีี ่เลนดิ้ง มกีารเติบโตดเีช่นกนั ได้รบัความสนใจ สามารถปล่อย
สนิเชื่อใหก้บัลกูคา้เพิม่ขึน้ 
 ส่วนการขยายธุรกจิไปสู่ธุรกจินายหน้ารบัประกนัภยัต่อ โดยการเขา้ซือ้หุน้ บรษิทั ท ีควิ อาร์ จ ากดั (มหาชน) (TQR) 
ไดเ้ป็นไปตามขัน้ตอนทีว่างแผนไว ้โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ ไดเ้สนอการเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวเพื่อใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้
อนุมตั ิและไดร้บัการอนุมตัเิป็นทีเ่รยีบรอ้ย ในวนัที ่28 เมษายน 2565 และไดเ้ขา้ซือ้หุน้รอ้ยละ 44.35 ของ TQR เป็นทีเ่รยีบรอ้ย
ในวนัที ่29 เมษายน 2565 ซึง่การเขา้ซือ้หุน้ครัง้นี้ คาดว่าจะเป็นผลดที าให ้TQM สามารถขยายธุรกจิ เพิม่ศกัยภาพในการเตบิโต 
และกระจายแหล่งที่มาของรายได้ตามแนวทางกลยุทธ์ธุรกิจ อีกทัง้ยงัก่อให้เกิด Synergy กบัทัง้ TQM และ TQR สามารถ
น าเสนอผลติภัณฑ์และบรกิารที่สร้างมูลค่าให้กบัลูกค้าได้ ส่วนแนวทางการขยายธุรกจิด้วยแนวทาง inorganic ยงัคงมีอยู่ใน
แผนงาน และอยู่ระหว่างการศกึษาและเจรจากบัพนัธมติรทางธุรกจิ 
 แนวทางการเตบิโตขา้งตน้ คาดว่าจะท าให ้TQM สามารถบรรลุเป้าหมายทีต่อ้งการสรา้งการเตบิโตของยอดเบีย้ประกนั
ของปี 2565 รวมเป็นประมาณ 29,000 ลา้นบาท จาก 17,505 บาท ในปีทีผ่่านมา โดยมาจากการเตบิโตแบบ organic ประมาณ 
19,000 ลา้นบาท และจากการเตบิโตแบบ inorganic ประมาณ 10,000 ลา้นบาท  
 
  



 

 
 

เหตกุารณ์ส าคญัในไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 และ เดือนเมษายน 2565 
1. ในวาระทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่5/2564 มกีารพจิารณาน าเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ขอใหพ้จิารณาเปลีย่นแปลงมูล
ค่าทีต่ราไว ้(Par) จากเดมิหุน้ละ 1 บาท เป็นหุน้ละ 0.50 บาท เพื่อใหบ้รษิทัสามารถเพิม่การกระจายการถอืหุน้ไปยงัผูล้งทุนได้
กวา้งขวางขึน้ และท าใหหุ้น้มสีภาพคล่องในตลาดมากขึน้ โดยสดัสว่นการถอืหุน้เดมิทุกรายจะไม่เปลีย่นแปลง ทุนจดทะเบยีนและ
ทุนช าระแลว้ของบรษิทัจะยงัคงเดมิ  
ทัง้นี้ เมื่อวนัที ่4 มกราคม 2565 บรษิทัไดด้ าเนินการจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงมูลค่าหุน้ทีต่ราไว้ ตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุม
วสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2564 โดยเริม่มผีลในวนัที ่13 มกราคม 2565 
2. เมื่อวนัที ่28 เมษายน 2565 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ไดอ้นุมตักิารจ่ายเงนิปันผลจากก าไรสุทธแิละก าไรสะสม
ของปี 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท จ านวน 600 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 300 ลา้นบาท ในวนัที ่12 พฤษภาคม 2565  
3. เมื่อวนัที่ 28 เมษายน 2565 ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ได้อนุมตัิการเข้าลงทุนในบรษิัท ท ีคิว อาร์ จ ากดั 
(มหาชน) รวมจ านวน 102,000,000 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 44.35 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของ TQR ใน
ราคาหุน้ละ 5.10 บาท คดิเป็นมลูค่ารวม 520.20 บาท โดย TQM ไดเ้ขา้ซือ้หุน้เป็นทีเ่รยีบรอ้ยในวนัที ่29 เมษายน 2565 และได้
ยื่นค าเสนอซือ้หลกัทรพัยส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมดของ TQR เมื่อวนัที ่5 พฤษภาคม 2565 ในราคาหุน้ละ 5.10 บาท โดยมรีะยะเวลา
รบัซือ้ตัง้แต่วนัที ่10 พฤษภาคม – 15 มถุินายน 2565 
 
ข้อมูลส าคญัทางการเงินประจ าไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 เทียบกบัไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 
 

รายการ ไตรมาส 1/2565  ไตรมาส 1/2564 การเปล่ียนแปลง YoY 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายไดค้่าบรกิาร 875.9 98.1 828.8 98.0 47.1 5.7 
รายไดอ้ื่น 16.9 1.9 16.8 2.0 0.1 0.8 
ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายการใหบ้รกิาร 403.0 45.1 401.8 47.5 1.2 0.3 
ก าไรขัน้ตน้ 472.9 54.0 427.0 51.5 45.9 10.8 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 224.7 25.2 189.6 22.4 35.0 18.5 
ก าไรสทุธ ิ 211.1 23.6 201.7 23.8 9.5 4.7 
ก าไรต่อหุน้ (บาท) 0.36  0.34  0.02 5.9 
 
รายได้ 

- รายไดค้่าบรกิารประจ าไตรมาส 1/2565 เท่ากบั 875.9 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 47.1 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.7 โดย
สว่นใหญ่มากจากผลติภณัฑป์ระกนัรถยนต ์และกลุ่มลกูคา้องคก์ร รวมถงึช่องทางขายผ่านสาขาในต่างจงัหวดัทีป่รบัตวั
ดขีึน้ 

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 
- ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายในการบรกิาร เท่ากบั 403.0 ลา้นบาท ใกลเ้คยีงกบัปีทีผ่่านมาโดยเพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.3 ถงึแมย้อดขาย

จะเพิม่ขึน้ เนื่องจากต้นทุนดา้นพนักขายเป็นต้นทุนคงที ่ไม่ไดม้กีารเพิม่ขึน้ แต่ดว้ยการเพิม่ประสทิธภิาพ จงึสามารถ
สรา้งรายไดม้ากขึน้ โดยอตัราสว่นตน้ทุนและค่าใชจ้่ายในการบรกิารเมื่อเทยีบกบัรายไดร้วมแลว้อยู่ทีร่อ้ยละ 45.1 จาก 
รอ้ยละ 47.5 ดว้ยอตัราการเตบิโตของรายไดท้ีส่งูกว่าอตัราการเพิม่ของตน้ทุน 

- ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร เท่ากบั 224.7 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 18.5 สาเหตุหลกัมาจากปรบัโครงสรา้งภายใน สรรหา
บุคลากรเพิม่เพื่อรองรบัธุรกจิทีเ่ตบิโต และยงัมกีารขยายธุรกจิใหม่ทีส่รา้งรายไดแ้ละก าไรแลว้  

  



 

ก าไร 
- ก าไรขัน้ต้น เท่ากบั 472.9 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 45.9 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 10.8 เนื่องจากสามารถควบคุมต้นทุน

และค่าใชจ้่ายในการใหบ้รกิารไดด้ ี
- ก าไรสทุธริวมจากผลการด าเนินงานประจ าไตรมาส 1/2565 เท่ากบั 211.1 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 9.5 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น

รอ้ยละ 4.7 จากยอดขายทีเ่พิม่ขึน้ 
- ก าไรต่อหุน้ เท่ากบั 0.36 บาท ต่อหุน้ เพิม่ขึน้จาก 0.34 บาทในปีทีผ่่านมา 

 
จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
      

ขอแสดงความนบัถอื 
 
 

      ………………………………… 
          (นางสาวสมพร  อ าไพสทุธพิงษ์) 
                   ประธานบรหิารบญัชกีารเงนิ 


