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เรื่อง  ค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ ส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 
เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย (“บรษิทั”) ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานสิน้สุดวนัที ่31 
ธนัวาคม 2564 ซึง่ไดร้บัการสอบทานจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแลว้ ดงัมสีาระส าคญัดงัต่อไปนี้ 
 
ภำพรวมธรุกิจ 
 
จากสถติขิองส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั (คปภ.) เบีย้ประกนัวนิาศภยัรวม ส าหรบั
เดอืนมกราคม - ธนัวาคม 2564 จ านวน 262,746 ลา้นบาท เตบิโตจากปีก่อน 4.01% โดยแบ่งเป็นรายละเอยีดยอดเบีย้ตาม
ประเภทกรมธรรมต์ามภาพประกอบที ่1 

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



 

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

 
หน่วย: ลา้นบาท 
แหล่งขอ้มลู: คปภ., สรุปขอ้มลูธุรกจิประกนัวนิาศภยั ประจ าไตรมาส 4/2564  
ภาพประกอบที ่2 รายละเอยีดยอดเบี้ยประกนัชวีติแบ่งตามประเภทของเบีย้ประกนั 
 
 ในปี 2564 ประเทศไทยตอ้งเผชญิกบัวกิฤต COVID-19 โดยในไตรมาสที ่2 เริม่มกีารระบาดหนกัขึน้ และมจี านวนผูต้ดิ
เชือ้เพิม่สงูสุดในไตรมาสที ่3 ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศ โดยเฉพาะบรษิทัประกนัทีต่อ้งประสบปัญหา
จากการจ่ายค่าสนิไหมชดเชย ส าหรบัประกนั COVID-19 ประเภทเจอ จ่าย จบ กระทบถงึฐานะการเงนิของหลายบรษิทั จนบาง
แห่งตอ้งปิดตวัลง 
 อย่างไรกด็ ีบรษิทั ในฐานะบรษิทันายหน้าประกนั ไม่ไดร้บัผลกระทบดงักล่าวโดยตรง เนื่องจากไม่ไดร้บัความเสีย่งใน
การจ่ายค่าสนิไหมชดเชย จงึยงัมฐีานะทางการเงนิทีแ่ขง็แกร่ง และมกีารเตบิโตของรายไดแ้ละก าไรทีด่ ีทัง้นี้ บรษิทั ไดใ้ห้
ความส าคญัในการดแูลลูกคา้เป็นส าคญั และยงัเป็นการช่วยเหลอืพนัธมติรทางธุรกจิ พนักงานบรกิารลูกคา้จงึไดใ้หค้วาม
ช่วยเหลอืลูกคา้ ช่วยประสานงาน อ านวยความสะดวกลูกคา้ในกรณีทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการทีบ่รษิทัประกนับางแห่งปิดตวัลง  
 จากเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ในปีทีผ่่านมา ท าใหบ้รษิทัตระหนักถงึความส าคญัในการเตรยีมความพรอ้ม วางแผนรบั
สถานการณ์ และปรบัตวั เพื่อใหธุ้รกจิยงัด าเนินต่อไปไดด้ ีโดยไดป้รบัรปูแบบการท างานของพนกังาน เตรยีมความพรอ้มเพื่อการ
ท างานจากทีบ่า้น เพื่อใหพ้นักงานมคีวามปลอดภยัในดา้นสุขภาพ อกีทัง้ยงัปรบัในดา้นของผลติภณัฑ ์โดยออกผลติภณัฑใ์หมท่ี่
ตรงตามความตอ้งการและเหมาะกบัสถานการณ์ยิง่ขึน้ เช่น การออกประกนัสุขภาพทีค่รอบคลมุถงึการรกัษา COVID-19 หรอื
ประกนัรถแบบเตมิเงนิ เป็นตน้ อกีทัง้ยงัขยายช่องทางจ าหน่ายแบบออนไลน์ เพื่อใหเ้ขา้ถงึกลุ่มลูกคา้รุ่นใหมไ่ดด้ยีิง่ขึน้ รวมถงึ
การปรบัในดา้นการควบคมุค่าใชจ้่ายและใชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ ส่งผลดตี่อความสามารถในการท าก าไร 
 นอกจากนี้ ในดา้นการขยายธุรกจิในปี 2564 ทีผ่่านมา ในเดอืนสงิหาคม บรษิทัไดล้งทุนในบรษิทั ทร ูไลฟ์ โบรกเกอร ์
จ ากดั และ บรษิทัทร ูเอก็ซ์ตรา้ โบรกเกอร ์จ ากดั เพื่อเพิม่ช่องทางการสรา้งรายไดจ้ากธุรกจินายหน้าประกนัภยัและประกนัชวีติ 
อกีทัง้ยงัขยายไปในธุรกจิเกีย่วเนื่อง ทีจ่ะช่วยเสรมิศกัยภาพ คอืการลงทุนในบรษิทั อซีี ่เลนดิง้ จ ากดั เมื่อเดอืนกุมภาพนัธ ์เพื่อ
ด าเนินธุรกจิบรกิารสนิเชื่อส่วนบคุคลเพื่อซื้อประกนัภยั ซึง่การขยายธุรกจิดงักล่าว จะชว่ยเพิม่ศกัยภาพในการเตบิโตของบรษิทั
ต่อไป 
 
  



 

 
 

ข้อมูลส ำคญัทำงกำรเงินประจ ำปี 2564 เทียบกบัปี 2563 
 

รำยกำร 2564 2563 กำรเปล่ียนแปลง YoY 
ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % 

รายไดค้่าบรกิาร 3,273.6 95.5 3,082.5 98.3 191.1 6.2 
รายไดอ้ื่น 153.4 4.5 53.6 1.7 99.9 186.4 
ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายการ
ใหบ้รกิาร 

1,544.6 45.1 1,517.4 48.4 27.2 1.8 

ก าไรขัน้ตน้ 1,729.0 52.8 1,565.0 50.8 164.0 10.5 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 781.0 22.8 747.4 23.8 33.6 4.5 
ก าไรสุทธ ิ 891.8 26.0 702.0 22.4 189.8 27.0 
ก าไรต่อหุน้ (บาท) 1.48  1.17  0.31 27.4 
 
รายได ้

- รายไดค้่าบรกิารประจ าปี 2564 เท่ากบั 3,273.6 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 191.1 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 6.2 จากยอดขาย
และบรกิารทีเ่พิม่มากขึน้ในทุกผลติภณัฑป์ระกนัภยั โดยประกนัภยัรถยนต ์ซึง่เป็นธุรกจิหลกั ยงัคงเตบิโตไดด้ ี 

ตน้ทุนและค่าใชจ้่าย 
- ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายในการบรกิารประจ าปี 2564 เท่ากบั 1,544.6 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.8 ตามการเตบิโตของ

รายไดร้วม แต่การเตบิโตของรายไดม้อีตัราสงูกว่าการเพิม่ของตน้ทุน จงึท าใหอ้ตัราส่วนตน้ทุนและค่าใชจ้่ายในการ
บรกิารเมื่อเทยีบกบัรายไดร้วมแลว้ ลดลง จากรอ้ยละ 48.4 เป็น รอ้ยละ 45.1 

- ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร เท่ากบั 781.0 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.5 แต่อย่างไรกต็ามอตัราส่วนคา่ใชจ้่ายในการบรหิาร
เมื่อเทยีบกบัรายไดร้วมแลว้ ลดลง จากรอ้ยละ 23.8 เป็น รอ้ยละ 22.8  

ก าไร 
- ก าไรขัน้ตน้ประจ าปี 2564 เท่ากบั 1,729.0 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 164.0 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 10.5 เน่ืองจากการ

เตบิโตของรายไดม้อีตัราสงูกว่าการเพิม่ของตน้ทุน โดยเฉพาะการขยายช่องทางออนไลน์ ทีช่ว่ยใหม้รีายไดเ้ตบิโตโดยที่
ไม่ตอ้งเพิม่ตน้ทุนการบรกิารในอตัราทีส่งู 

- ก าไรสุทธริวมจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 เท่ากบั 891.8 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 189.8 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
27.0 จากการเพิม่ของยอดขายทุกช่องทาง และการบรหิารควบคุมค่าใชจ้่ายอย่างมปีระสทิธภิาพ 

- ก าไรต่อหุน้รวมทัง้ปี เท่ากบั 1.48 บาท ต่อหุน้ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 27.4 จาก 1.17 บาทในปีทีผ่่านมา 
 
จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
      

ขอแสดงความนับถอื 
 
 

      ………………………………… 
          (นางสาวสมพร  อ าไพสุทธพิงษ์) 
                   ประธานบรหิารบญัชกีารเงนิ 


