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ท่ี TC0080564 
        วันท่ี 13 พฤษภาคม 2564 
 
เรื่อง  ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าไตรมาสที่ 1 ปี 2564 

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ 
         ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

 บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ขอชี้แจงผลการ
ด าเนินงานสิน้สุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 ซึ่งได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนญุาตแล้ว ดังมี
สาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

ภำพรวมธุรกิจ 
 จากสถิติของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
เบี้ยประกันวนิาศภัยรวมส าหรบัเดือน มกราคม – ธันวาคม 2563 จ านวน 252,716 ล้านบาท หรือเติบโต
เท่ากับ 3.6% แบ่งเป็นรายละเอียดยอดเบี้ยตามประเภทกรมธรรม์ตามภาพประกอบท่ี 1 
 

 
                    แหล่งข้อมูล: คปภ., สรปุข้อมูลธุรกิจประกันวินาศภัย ประจ าไตรมาส 4/2563 

ภาพประกอบที่ 1 รายละเอียดยอดเบี้ยประกันวินาศภยัแบง่ตามประเภทกรมธรรม ์
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 เบี้ยประกันชวีิตปีแรก ปีต่อไป และจ่ายครั้งเดียว ส าหรบัเดือน มกราคม – ธันวาคม 2563 
จ านวน 600,013 ล้านบาท จากกรมธรรม์ปีแรกจ านวน 100,828 ล้านบาท กรมธรรม์ปีต่อจ านวน 
441,745 ล้านบาทและจากสญัญาจ่ายครั้งเดียวจ านวน 57,440 ล้านบาท รายละเอียดยอดเบี้ยแบ่งตาม
ประเภทของกรมกรรม์ตามภาพประกอบท่ี 2  

  
               แหล่งข้อมูล: คปภ., สรุปข้อมูลธุรกิจประกันชีวิต ประจ าไตรมาส 4/2563 

ภาพประกอบที่ 2 รายละเอียดยอดเบี้ยประกันชีวติแบ่งตามประเภทกรมธรรม์ 

 ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2564 นี้ ดูเหมือนว่าการระบาดของไวรัส COVID-19 จะเบาบางลง 
แต่บริษัทก็มิได้นิ่งนอนใจ บรษิัทยังคงพัฒนาช่องทางการขายแบบออนไลน์เพื่อรองรับการขายประกัน
ผ่านช่องทางออนไลน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขายกรมธรรม์ใหม่และการต่ออายผุลิตภัณฑ์ “เจอ 
จ่าย จบ” และผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวเนื่องกับการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 รวมถงึผลิตภัณฑ์
ประกันสุขภาพ ประกันอัคคีภัย ประกันฟรีแลนซ ์เป็นต้น ท่ีบริษัทมีจ าหน่ายให้กับลูกค้าหลังจากการ
แพร่ระบาดครั้งใหญ่เมื่อปีที่แลว้ อีกท้ังในไตรมาสนี้บริษัทยังได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น ประกันรถยนต์
แฟร์ เสี่ยงน้อยจ่ายน้อย ประกันเพื่อรถสีขาว ประกันเพื่อคนขับน้อย เป็นต้น ซึ่งท้ังหมดนี้เป็นการเพิ่ม
ผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และช่วยให้ลูกค้าลดภาระค่าใชจ้่ายหากเกิดเหตุไม่คาดคิด
ขึ้น ซึ่งส่งผลให้รายรบัของบรษิัทในไตรมาสนี้เติบโตมากขึ้น รวมถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายและการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ จึงสะท้อนให้ผลประกอบการออกมาดีอย่างต่อเนื่อง ดังนี้  
 
ภำพรวมบริษัท 

    รายการ 
Q1/2021 Q1/2020 YoY 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้ค่าบริการ 828.8 98.0 814.1 98.9 14.7 1.8 

รายได้อ่ืน 16.8 2.0 9.0 1.1 7.8 86.9 

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการให้บรกิาร 401.8 47.5 407.4 49.5 (5.6) (1.4) 

ก าไรขั้นต้น 427.0 51.5 406.7 50.0 20.3 5.0 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 189.6 22.4 191.3 23.2 (1.6) (0.8) 

ก าไรสุทธ ิ 201.7 23.8 179.3 21.8 22.3 12.4 

ก าไรต่อหุ้น (บาท) 0.67  0.60 
 

0.07 11.7 
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- รายได้ค่าบริการเท่ากับ 828.8 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนจ านวน 814.1 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้นจ านวน 14.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.8 สาเหตุจากยอดขายและบริการท่ีเพิ่มมาก

ขึ้น 

- ในขณะที่ต้นทุนและค่าใชจ้่ายการให้บริการเท่ากับ 401.8 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 47.5 ของ

รายได้รวม  เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 407.4 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 49.5 ลดลง

จ านวน 5.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.4 จากการควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ  

- จากเหตุผลข้างต้นท าให้ก าไรขั้นต้นเท่ากับ 427.0 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 51.5 เมื่อเทียบกับไตร

มาสเดียวกันของปีก่อนที่ 406.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50.0 เพิ่มขึ้นจ านวน 20.3 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 5.0 เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายแบบออนไลน์  

- ค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 189.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวของปี

ก่อนท่ี 191.3 ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ 23.2 ลดลงจ านวน 1.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.8 จากการ

ควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธภิาพ  

- กลุ่มบริษัทฯมีก าไรสุทธิรวมจากผลการด าเนินงานประจ าไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 เท่ากับ 201.7 ล้าน

บาท คิดเป็นร้อยละ 23.8 เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนท่ีมีก าไรสุทธิเท่ากับ 179.3 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.8 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนจ านวน 22.3 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 12.4 จากการเพิ่มขึ้นของยอดขายทุกช่องทางและควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

- ก าไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.67 บาทต่อหุ้น เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเท่ากับ 0.60 บาทต่อ

หุ้น เพิ่มขึ้น 0.07 บาทต่อหุ้น  

 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
       
     
               ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
            (นางสาวสมพร อ าไพสุทธพิงษ์) 
             ประธานบริหารสายงานบัญชีการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ 
 


