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ที่ TC0120265
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
เรื่อง
เรียน

คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2564
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษทั ทีควิ เอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย (“บริษทั ”) ขอชีแ้ จงผลการดาเนินงานสิน้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2564 ซึง่ ได้รบั การสอบทานจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแล้ว ดังมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
ภำพรวมธุรกิ จ
จากสถิตขิ องสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เบีย้ ประกันวินาศภัยรวม สาหรับ
เดือนมกราคม - ธันวาคม 2564 จานวน 262,746 ล้านบาท เติบโตจากปี ก่อน 4.01% โดยแบ่งเป็ นรายละเอียดยอดเบีย้ ตาม
ประเภทกรมธรรม์ตามภาพประกอบที่ 1

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

ภาพประกอบที ่ 1 รายละเอียดยอดเบี้ยประกันวินาศภัยแบ่งตามประเภทกรมธรรม์

ส่วนเบีย้ ประกันชีวติ ปี แรก ปี ตอ่ 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 แบ่งตามประเภทของเบีย้ ประกัน
ในปี 2564 ประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤต COVID-19 โดยในไตรมาสที่ 2 เริม่ มีการระบาดหนักขึน้ และมีจานวนผูต้ ดิ
เชือ้ เพิม่ สูงสุดในไตรมาสที่ 3 ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยเฉพาะบริษทั ประกันทีต่ อ้ งประสบปั ญหา
จากการจ่ายค่าสินไหมชดเชย สาหรับประกัน COVID-19 ประเภทเจอ จ่าย จบ กระทบถึงฐานะการเงินของหลายบริษทั จนบาง
แห่งต้องปิ ดตัวลง
อย่างไรก็ดี บริษทั ในฐานะบริษทั นายหน้าประกัน ไม่ได้รบั ผลกระทบดังกล่าวโดยตรง เนื่องจากไม่ได้รบั ความเสีย่ งใน
การจ่ายค่าสินไหมชดเชย จึงยังมีฐานะทางการเงินทีแ่ ข็งแกร่ง และมีการเติบโตของรายได้และกาไรทีด่ ี ทัง้ นี้ บริษทั ได้ให้
ความสาคัญในการดูแลลูกค้าเป็ นสาคัญ และยังเป็ นการช่วยเหลือพันธมิตรทางธุรกิจ พนักงานบริการลูกค้าจึงได้ให้ความ
ช่วยเหลือลูกค้า ช่วยประสานงาน อานวยความสะดวกลูกค้าในกรณีทไ่ี ด้รบั ผลกระทบจากการทีบ่ ริษทั ประกันบางแห่งปิ ดตัวลง
จากเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ในปี ทผ่ี ่านมา ทาให้บริษทั ตระหนักถึงความสาคัญในการเตรียมความพร้อม วางแผนรับ
สถานการณ์ และปรับตัว เพื่อให้ธุรกิจยังดาเนินต่อไปได้ดี โดยได้ปรับรูปแบบการทางานของพนักงาน เตรียมความพร้อมเพื่อการ
ทางานจากทีบ่ า้ น เพื่อให้พนักงานมีความปลอดภัยในด้านสุขภาพ อีกทัง้ ยังปรับในด้านของผลิตภัณฑ์ โดยออกผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ี
ตรงตามความต้องการและเหมาะกับสถานการณ์ยงิ่ ขึน้ เช่น การออกประกันสุขภาพทีค่ รอบคลุมถึงการรักษา COVID-19 หรือ
ประกันรถแบบเติมเงิน เป็ นต้น อีกทัง้ ยังขยายช่องทางจาหน่ายแบบออนไลน์ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้ารุ่นใหม่ได้ดยี งิ่ ขึน้ รวมถึง
การปรับในด้านการควบคุมค่าใช้จ่ายและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อความสามารถในการทากาไร
นอกจากนี้ ในด้านการขยายธุรกิจในปี 2564 ทีผ่ ่านมา ในเดือนสิงหาคม บริษทั ได้ลงทุนในบริษทั ทรู ไลฟ์ โบรกเกอร์
จากัด และ บริษทั ทรู เอ็กซ์ตร้า โบรกเกอร์ จากัด เพื่อเพิม่ ช่องทางการสร้างรายได้จากธุรกิจนายหน้าประกันภัยและประกันชีวติ
อีกทัง้ ยังขยายไปในธุรกิจเกีย่ วเนื่อง ทีจ่ ะช่วยเสริมศักยภาพ คือการลงทุนในบริษทั อีซ่ี เลนดิง้ จากัด เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อ
ดาเนินธุรกิจบริการสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อซื้อประกันภัย ซึง่ การขยายธุรกิจดังกล่าว จะช่วยเพิม่ ศักยภาพในการเติบโตของบริษทั
ต่อไป

ข้อมูลสำคัญทำงกำรเงิ นประจำปี 2564 เทียบกับปี 2563
รำยกำร
รายได้ค่าบริการ
รายได้อ่นื
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการ
ให้บริการ
กาไรขัน้ ต้น
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
กาไรสุทธิ
กาไรต่อหุน้ (บาท)

2564
ล้ำนบำท
3,273.6
153.4
1,544.6
1,729.0
781.0
891.8
1.48

%
95.5
4.5
45.1
52.8
22.8
26.0

2563
ล้ำนบำท
3,082.5
53.6
1,517.4
1,565.0
747.4
702.0
1.17

%
98.3
1.7
48.4

กำรเปลี่ยนแปลง YoY
ล้ำนบำท
%
191.1
6.2
99.9 186.4
27.2
1.8

50.8
23.8
22.4

164.0
33.6
189.8
0.31

10.5
4.5
27.0
27.4

รายได้
- รายได้ค่าบริการประจาปี 2564 เท่ากับ 3,273.6 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 191.1 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 6.2 จากยอดขาย
และบริการทีเ่ พิม่ มากขึน้ ในทุกผลิตภัณฑ์ประกันภัย โดยประกันภัยรถยนต์ ซึง่ เป็ นธุรกิจหลัก ยังคงเติบโตได้ดี
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
- ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริการประจาปี 2564 เท่ากับ 1,544.6 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.8 ตามการเติบโตของ
รายได้รวม แต่การเติบโตของรายได้มอี ตั ราสูงกว่าการเพิม่ ของต้นทุน จึงทาให้อตั ราส่วนต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการ
บริการเมื่อเทียบกับรายได้รวมแล้ว ลดลง จากร้อยละ 48.4 เป็ น ร้อยละ 45.1
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เท่ากับ 781.0 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.5 แต่อย่างไรก็ตามอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
เมื่อเทียบกับรายได้รวมแล้ว ลดลง จากร้อยละ 23.8 เป็ น ร้อยละ 22.8
กาไร
- กาไรขัน้ ต้นประจาปี 2564 เท่ากับ 1,729.0 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 164.0 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 10.5 เนื่องจากการ
เติบโตของรายได้มอี ตั ราสูงกว่าการเพิม่ ของต้นทุน โดยเฉพาะการขยายช่องทางออนไลน์ ทีช่ ว่ ยให้มรี ายได้เติบโตโดยที่
ไม่ตอ้ งเพิม่ ต้นทุนการบริการในอัตราทีส่ งู
- กาไรสุทธิรวมจากผลการดาเนินงานประจาปี 2564 เท่ากับ 891.8 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 189.8 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ
27.0 จากการเพิม่ ของยอดขายทุกช่องทาง และการบริหารควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
- กาไรต่อหุน้ รวมทัง้ ปี เท่ากับ 1.48 บาท ต่อหุน้ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 27.4 จาก 1.17 บาทในปี ทผ่ี ่านมา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

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

