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วันท่ี 19 ธันวาคม 2561 

เรื่อง  ค าอธิบายและวเิคราะห์ของฝา่ยจัดการส าหรับผลการด าเนินงานส าหรับงวดเวลาเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี  
30 กันยายน 2561 

เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

บริษัท ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งค าอธิบายและวเิคราะห์ของฝา่ยจัดการส าหรับผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ จากงบการเงินรวมส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 ดงันี้ 

ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝา่ยจัดการส าหรับผลการด าเนนิงาน 
ส าหรับงวดเก้าเดอืน สิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2561 

ผลการด าเนินงาน 

รายได้ 

งวดเก้าเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 และ 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 1,651.9 ล้านบาท และ 1,818.2 
ล้านบาท ตามล าดับ คิดเป็นรายได้เพิ่มขึ้น 166.3 ล้านบาท หรืออัตราการเติบโตร้อยละ 10.1 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่า
นายหน้า และรายได้ค่าบริการอื่นจากการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยเป็นหลัก โดยมีรายได้จากธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย
เพิ่มขึ้นจาก 1,590.3 ล้านบาทจากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า เป็น 1,744.8 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.7 โดยเป็นการ
เพิ่มขึ้นของทั้งรายได้ค่านายหน้าและรายได้ค่าบริการอื่น โดยเป็นการเพิ่มขึ้นจากค่านายหน้า และค่าบริการอื่นจากการขายกรมธรรม์
กลุ่มประกันภัยรถยนต์ (Motor) เป็นหลัก สอดคล้องกับการเติบโตของมูลค่าเบี้ยจากการขายกรมธรรม์กลุ่มประกันภัยรถยนต์ 
(Motor) โดย TQM Broker ที่เพิ่มขึ้นตามจ านวนการขายกรมธรรม์กลุ่มประกันภัยรถยนต์ (Motor) ที่เพิ่มขึ้นเป็นหลัก ในส่วนของ
รายได้จากการเป็นนายหน้าประกันชีวิตเพิ่มขึ้นจาก 48.5 ล้านบาทจากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า เป็น 57.5 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา
เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.6 โดยการเพิ่มขึ้นมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่านายหน้าจากการขายประกันชีวิตกลุ่ม (Group) ที่เพิ่มขึ้นจ านวน 
12.4 ล้านบาท เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ มีลูกค้ารายใหม่ ซึ่งเป็นโครงการร่วมมือกับกลุ่มสหกรณ์ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 สุทธิกับการ
ลดลงของรายได้ค่านายหน้าจากการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทรายบุคคลจ านวน 5.7 ล้านบาท 

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการให้บริการ 

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการให้บริการของกลุ่มบริษัทฯ โดยหลักเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานขายประกอบด้วยเงินเดือน  
เงินโบนัส และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน เช่น เงินสมทบประกันสังคมและกองทุนส ารองเล้ียงชีพของพนักงาน รวมถึงค่าสวัสดิการ
พนักงานอื่นๆ เป็นต้น ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายการ
ให้บริการเท่ากับ 827.6 ล้านบาท และ 915.7 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.6 จากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า เนื่องจาก
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน และค่านายหน้าและค่าแรงจูงใจที่เพิ่มขึ้น ตามการเติบโตของผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ 



 

ก าไรขั้นต้น 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2561 บริษัทฯ มีก าไรขั้นต้นเท่ากับ 811.1 ล้านบาท และ 886.6 
ล้านบาท ตามล าดับ คิดเป็นอัตราก าไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 49.5 และร้อยละ 49.2 ตามล าดับ โดยอัตราก าไรขั้นต้นของบริษัทฯ 
ลดลงเล็กน้อยโดยหลักเนื่องจากรายได้ค่าบริการที่เพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ ากว่าการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน และค่า
นายหน้าและค่าแรงจูงใจเล็กน้อย 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใช้จา่ยในการบริหารโดยหลัก ได้แก่ ค่าใช้จา่ยเกี่ยวกับพนกังานในหน่วยงานสนับสนุน ซึ่งประกอบด้วย คา่เงินเดือน ค่า
ล่วงเวลา โบนัส และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน เช่น เงินสมทบประกันสังคมและกองทุนส ารองเล้ียงชีพของพนักงาน รวมถึงค่า
สวัสดิการพนักงานอื่นๆ เป็นต้น ส าหรับงวดเกา้เดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 และ 2561 บริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการบริหาร
เพิ่มขึ้นเพยีงเล็กน้อยจาก 557.9  ล้านบาท เป็น 558.1 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของคา่ใช้จา่ยส านักงานและเบด็เตล็ด ที่
เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของผลการด าเนินงาน โดยอตัราส่วนคา่ใชจ้่ายในการบริหารต่อรายได้รวมได้ลดลงจากร้อยละ 33.8 ส าหรับ
งวดเกา้เดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 เป็นร้อยละ 30.7 ส าหรับงวดเดียวกันของปี 2561 

ก าไรสุทธิส าหรับปี 

บริษัทฯ มีก าไรสุทธิส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2561 เท่ากับ 213.0 ล้านบาท และ 276.1 
ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 29.6 จากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า ส่วนอัตราก าไรสุทธิของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากร้อย
ละ 12.9 เป็นร้อยละ 15.2 โดยอัตราก าไรสุทธิท่ีเพิ่มขึ้นโดยหลักมาจากรายได้จากการให้บริการที่เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่าการเพิ่มขึ้น
ของค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

 

ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย์รวม 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,855.0 ล้านบาท  โดยสินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัทฯ โดย
หลักประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ ากัดในการใช้ รายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนี้ อื่น 
เงินลงทุนระยะยาว และอาคารและอุปกรณ์ โดยสินทรัพย์รวมลดลงเล็กน้อย 51.5 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมี
สาเหตุหลักมาจากการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดอันเนื่องมาจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการลดลง
ของรายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนี้อื่น 

หนี้สินรวม 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีหนี้สินรวมเท่ากับ 1,418.4 ล้านบาท หนี้สินรวมของกลุ่มบริษัทฯ โดยหลัก
ประกอบด้วย เจ้าหน้ีค่าเบี้ยประกันภัยและเจ้าหน้ีอื่น และค่าเบี้ยประกันรับล่วงหน้า โดยหนี้สินรวมของบริษัทฯ ลดลงจ านวน 111.6 
ล้านบาทจาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 จากการลดลงของเจ้าหน้ีค่าเบี้ยประกันภัยและเจ้าหน้ีอื่น 

 

 



 

 
 

 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 บริษทัฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเทา่กับ 436.6 ล้านบาท โดยส่วนของผู้ถอืหุ้นเพิ่มขึ้นจ านวน 
60.1 ล้านบาทจาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มของก าไรสะสมตามผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ท่ี
เพิ่มขึ้น 
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