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ที ่TC0070864 
        วนัที ่13 สงิหาคม 2564 
 
เรือ่ง  ค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ ส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าไตรมาสที ่2 ปี 2564 

เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
         ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 

 บรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย (“บรษิทั”) ขอชีแ้จงผลการ
ด าเนินงานสิน้สดุวนัที ่ 30 มถิุนายน 2564 ซึง่ไดร้บัการสอบทานจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแลว้ ดงัมี
สาระส าคญัดงัต่อไปนี้ 

ภำพรวมธรุกิจ 
 จากสถติขิองส านกังานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั (คปภ.) 
เบีย้ประกนัวนิาศภยัรวมส าหรบัเดอืน มกราคม – มนีาคม 2564 จ านวน 64,571 ลา้นบาท หรอืเตบิโต
เทา่กบั 1.54% แบ่งเป็นรายละเอยีดยอดเบีย้ตามประเภทกรมธรรมต์ามภาพประกอบที ่1 

 
 

                    แหลง่ขอ้มลู: คปภ., สรปุขอ้มลูธรุกจิประกนัวนิาศภยั ประจ าไตรมาส 1/2564 

ภาพประกอบที ่1 รายละเอยีดยอดเบี้ยประกนัวนิาศภยัแบง่ตามประเภทกรมธรรม ์
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 และเบีย้ประกนัชวีติปีแรก ปีตอ่ไป และจ่ายครัง้เดยีว ส าหรบัเดอืน มกราคม – มนีาคม 2564 
จ านวน 147,558 ลา้นบาท จากกรมธรรมปี์แรกจ านวน 23,582 ลา้นบาท กรมธรรมปี์ต่อจ านวน 105,596 
ลา้นบาทและจากสญัญาจ่ายครัง้เดยีวจ านวน 18,380 ลา้นบาท รายละเอยีดยอดเบีย้แบ่งตามประเภท
ของเบีย้ประกนัตามภาพประกอบที ่2        

 

        หน่วย: ลา้นบาท 
 

               แหลง่ขอ้มลู: คปภ., สรปุขอ้มลูธรุกจิประกนัชวีติ ประจ าไตรมาส 1/2564 

ภาพประกอบที ่2 รายละเอยีดยอดเบี้ยประกนัชวีติแบ่งตามประเภทของเบี้ยประกนั 

 ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 ประเทศไทยประสบปัญหาการแพร่ระบาดของไวรสั Covid-19 
อย่างหนักจากหลากหลายสายพนัธุ์ท าใหป้ระชาชนเป็นกงัวลและใสใ่จในการดูแลสขุภาพมากขึน้ ส่งผล
ใหย้อดขายประกนัโควดิและประกนัสขุภาพมากขึน้อยา่งมนียัส าคญั 
 ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา บรษิทัมคีวามพรอ้มและเตรยีมแผนรองรบัการจดัการภาวะวกิฤตอยู่
เสมอ ไม่ว่าจะเป็น การเตรยีมความพรอ้มส าหรบัการท างานจากทีบ่้าน – Work From Home และการ
ขายแบบออนไลน์ส าหรบัการขายกรมธรรมใ์หมแ่ละการต่ออายุผลติภณัฑ ์“เจอ จ่าย จบ” และผลติภณัฑ์
อื่น ๆ ของบรษิทั แมจ้ะมผีลกระทบจากการแพร่ระบาดในวงกวา้งกต็าม และในไตรมาสนี้ บรษิทัยงัคง
เติบโตมากขึ้นตามแผนที่วางไว้ จากยอดขาย การควบคุมค่าใช้จ่ายและการใช้ทรพัยากรได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ  
 ทัง้นี้ บรษิทัมุ่งเน้นความปลอดภยัของพนักงานและลูกคา้ ควบคู่ไปกบัการสนับสนุนใหธุ้รกจิ
ด าเนินไปอยา่งปกตไิด ้บรษิทัจงึก าหนดมาตรการเพือ่ป้องกนัและควบคุมการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัฯ 
ภายในบริษัทตามมาตรฐานและข้อก าหนดต่าง ๆ ของภาครฐัอย่างเคร่งครดั  พร้อมทัง้สื่อสารให้
พนักงานทุกคนรบัทราบเพือ่ใหป้ฏบิตัติามไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  รวมถงึการรว่มมอืกบัภาครฐั เช่น ส านักงาน
เขตพืน้ทีแ่ละหน่วยงานอืน่ๆ ในการวางแผนการจดัหาวคัซนีใหแ้กพ่นักงาน อกีทัง้การจดัใหม้กีารเตรยีม
ความพรอ้มของพนกังานส าหรบัการท างานรปูแบบใหม ่อาท ิการท างานจากทีบ่า้น - Work From Home 
เพือ่ผลลพัธก์ารปฏบิตังิานทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลตามเป้าหมายที่บรษิทัก าหนดไว ้  
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ภำพรวมบริษทั 

    รายการ 
Q2/2564 Q2/2563 YoY 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

รายไดค้า่บริการ 835.7 97.4 728.8 97.5 106.9  14.7 

รายไดอ้ื่น 22.6 2.6 18.5 2.5 4.1 22.1 

ตน้ทนุและคา่ใชจ้่ายการใหบ้รกิาร 392.3 45.7 361.6 48.4 30.7 8.5 

ก าไรขัน้ตน้ 443.4 53.1 367.2 50.4 76.2 20.8 

คา่ใชจ้่ายในการบริหาร 188.0 21.9 183.8 24.6 4.2 2.3 
ก าไรสทุธิ 220.6 25.7 162.9 21.8 57.7  35.5 
ก าไรตอ่หุน้ (บาท) 0.74  0.54  0.20 37.0 

 
ภำพรวมบริษทัรวม 2 ไตรมำส 

    รายการ 
2564 2563 YoY 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

รายไดค้า่บริการ 1,664.5 97.7 1,542.8 98.2 121.6  7.9 

รายไดอ้ื่น 39.4 2.3 27.5 1.8 11.9 43.3 

ตน้ทนุและคา่ใชจ้่ายการใหบ้รกิาร 794.2 46.6 769.0 49.0 25.1 3.3 

ก าไรขัน้ตน้ 870.3 52.3 773.8 50.2 96.50 12.5 

คา่ใชจ้่ายในการบริหาร 377.6 22.2 375.1 23.9 2.6 0.7 
ก าไรสทุธิ 422.3 24.8 342.2 21.8 80.1 23.4 
ก าไรตอ่หุน้ (บาท) 1.41  1.14  0.27 23.7 

 
- รายไดค้่าบรกิารประจ าไตรมาสที ่2 ปี 2564 เท่ากบั 835.7 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนั

ของปีก่อนจ านวน 728.8 ล้านบาท เพิม่ขึ้นจ านวน 106.9 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 14.7 YoY 

สาเหตุจากยอดขายและบรกิารทีเ่พิม่มากขึน้ในผลติภณัฑป์ระกนัภยัหลายประเภทในทกุชอ่งทาง 

- ในขณะทีต่น้ทนุและคา่ใชจ้่ายการใหบ้รกิารประจ าไตรมาสที ่2 ปี 2564 เทา่กบั 392.3 ลา้นบาทหรอื

คดิเป็นรอ้ยละ 45.7 ของรายไดร้วม  เมือ่เทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่น 361.6 ลา้นบาทหรอืคดิ

เป็นรอ้ยละ 48.4 เพิม่ขึน้จ านวน 30.7 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 8.5 YoY เพิม่ขึน้จากยอดขายทีเ่พิม่ขึน้  

- จากเหตุผลขา้งตน้ท าใหก้ าไรขัน้ตน้ประจ าไตรมาสที ่2 ปี 2564 เทา่กบั 443.4 ลา้นบาทหรอืคดิเป็น

รอ้ยละ 53.1 เมือ่เทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่นที ่ 367.2 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 50.4 

เพิม่ขึน้จ านวน 76.2 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 20.8 YoY เพิม่ขึน้จากการขยายการขายผา่นชอ่งทาง

ต่าง ๆ โดยเฉพาะชอ่งทางออนไลน์  
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- คา่ใชจ้่ายในการบรหิารประจ าไตรมาสที ่2 ปี 2564 เทา่กบั 188.0 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 21.9 เมือ่

เทยีบกบัไตรมาสเดยีวของปีกอ่นที ่183.8 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 24.6 เพิม่ขึน้จ านวน 4.2 ลา้นบาท 

คดิเป็นรอ้ยละ 2.3 YoY สาเหตุจากสถานการณ์แพรร่ะบาดของเชือ้ Covid-19 บรษิทัไดเ้ลง็เหน็

ความส าคญัของบุคลากรในองคก์ร โดยไดท้ าประกนัโควดิใหก้บัพนกังานทกุคนพรอ้มทัง้รว่มบรจิาค

เพือ่จดัซือ้เครือ่งกระตุกหวัใจไฟฟ้าอตัโนมตัแิละรว่มบรจิาคเงนิกบัมลูนิธเิพือ่ชว่ยเหลอืผูป่้วยยากไร้

รวมถงึการจดัถุงยงัชพีชว่ยเหลอืตามชมุชนต่าง ๆ ท าใหเ้กดิคา่ใชจ้่ายพเิศษเพิม่มากขึน้  

- กลุ่มบรษิทัฯมกี าไรสทุธริวมจากผลการด าเนินงานประจ าไตรมาสที ่2 ปี 2564 เทา่กบั 220.6 ลา้นบาท 

คดิเป็นรอ้ยละ 25.7 เปรยีบเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่นทีม่กี าไรสทุธเิทา่กบั 162.9 ลา้นบาท 

คดิเป็นรอ้ยละ 21.8 เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีกอ่นจ านวน 57.7 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 

35.5 YoY จากการเพิม่ขึน้ของยอดขายทกุชอ่งทาง การบรหิารและควบคมุคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพ 

- ก าไรต่อหุน้รวม 2 ไตรมาสเท่ากบั 1.41 บาทต่อหุน้ เพิม่ขึน้จากยอดรวม 2 ไตรมาสของปีกอ่นเทา่กบั 

0.27 บาทต่อหุน้ หรอืเทา่กบั รอ้ยละ 23.7 และในไตรมาสที ่2 ก าไรต่อหุน้เทา่กบั 0.74 บาทต่อหุน้ 

เปรยีบเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อนเทา่กบั 0.54 บาทต่อหุน้ เพิม่ขึน้ 0.20 บาทต่อหุน้ โดยที่

ประชมุคณะกรรมการของบรษิทั เมือ่วนัที ่ 11 สงิหาคม 2564 ไดม้มีตอินุมตัใิหม้กีารจ่ายเงนิปันผล

ระหว่างกาลเป็นเงนิสด จ านวน 1.45 บาทต่อหุน้ โดยก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิปันผล

วนัที ่ 27 สงิหาคม 2564 และจ่ายเงนิปันผลในวนัที ่9 กนัยายน 2564 

 
  จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ 
       
     
               ขอแสดงความนบัถอื 
 
 
 
            (นางสาวสมพร อ าไพสทุธพิงษ์) 
            ประธานบรหิารสายงานบญัชกีารเงนิและนกัลงทนุสมัพนัธ ์
 
 


