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ที ่TC0080264 
       วนัที ่23 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 
 
เรือ่ง  ค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ ส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2563 

เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
        ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 

 บรษิัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย (“บรษิัท”) ขอชี้แจงผลการ
ด าเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้รบัการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตแล้ว มี
สาระส าคญัดงัต่อไปนี้ 

ภำพรวมธรุกิจ 
จากสถติขิองส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั (คปภ.) 

เบีย้ประกนัวนิาศภยัรวมส าหรบั 1 มกราคม 2563 – 30 กนัยายน 2563 จ านวน 184,368 ลา้นบาท หรอื
เตบิโตเทา่กบั รอ้ยละ 3.87 YoY แบ่งเป็น 

     ● เบีย้ประกนัวนิาศภยัประเภทรถ 105,421 ลา้นบาท 
     ● เบีย้ประกนัวนิาศภยัประเภทเบด็เตลด็ 67,258 ลา้นบาท 
     ● เบีย้ประกนัวนิาศภยัประเภทอคัคภียั 7,790 ลา้นบาท 
     ● เบีย้ประกนัวนิาศภยัประเภททะเลและขนสง่  3,899 ลา้นบาท 
เบี้ยประกนัชวีิตปีแรก ปีต่อไป และจ่ายครัง้เดียว ส าหรบั  1 มกราคม 2563 – 30 กนัยายน 

2563 จ านวน 429,165 ล้านบาทหรอืลดลงรอ้ยละ 3.29 YoY จากกรมธรรม์ปีแรกจ านวน 73,814 ล้าน
บาท กรมธรรมปี์ต่อจ านวน 314,448 ลา้นบาทและจากสญัญาจ่ายครัง้เดยีวจ านวน 40,903 ลา้นบาท 

บรษิทัยงัคงเตบิโตอย่างต่อเนื่องตลอดทัง้ปี พ.ศ. 2563 แมจ้ะมกีารแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-
19 กต็าม  อนัทีจ่รงิการแพรร่ะบาดครัง้นี้ถอืเป็นวกิฤตการณ์ทีส่ง่ผลเสยีต่อเศรษฐกจิโดยรวมของโลก แต่
ส าหรบัทคีวิเอม็นัน้ การระบาดครัง้นี้ถอืเป็นความทา้ทายครัง้ส าคญั  และบรษิทัไดพ้สิจูน์แลว้ว่าบรษิทั
สามารถปรบัตวัและยนืหยดัอย่างมัน่คงและยัง่ยนืท่ามกลางวถิชีวีติแบบใหม่หลงัการแพรร่ะบาด บรษิทั
ได้เรยีนรูแ้ละประมวลผลขอ้มลู Big Data เพื่อออกผลติภณัฑใ์หม่ใหต้อบสนองความตอ้งการของลูกคา้
ตลอดทัง้ปี อาทิ ประกนัโควิด-19 ประกนัฟรแีลนซ์ ประกนัอคัคีภัย ประกนัที่อยู่อาศยั ประกนัตาม
ฤดกูาล ประกนัทอ่งเทีย่ว รวมถงึประกนัภยัเพือ่ผูห้ญงิ  

บรษิัทยงัคงไม่หยุดยัง้ในด้านการขยายช่องทางการขาย โดยตลอดทัง้ปี พ.ศ. 2563 บรษิัท
ขยายช่องทางการขายประกนัรวมถงึการพฒันา platform เพื่อการขายประกนัทัง้ออนไลน์และออฟไลน์ 
อาท ิShopee, Facebook Line Official ตูบุ้ญเตมิ และ Ship Smile Service และเพือ่เพิม่ศกัยภาพใน 

           / งานขายรองรบัการเตบิโต 
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งานขายรองรบัการเตบิโตอยา่งต่อเนื่องครอบคลุมและตอบสนองความตอ้งการของประชาชนทัว่ประเทศ 
ตรงตามกลยุทธ์ทีว่างไว้ในด้านการเสรมิความแขง็แกร่งของช่องทางการขายและการช าระเงนิเพื่อเพิม่
รายไดใ้หก้บับรษิทัอยา่งยัง่ยนื 

บรษิทัสนับสนุนใหน้ าความรูแ้ละประสบการณ์ดา้นความยัง่ยนืมาพฒันาและปรบัใชเ้พื่อคดิคน้
นวตักรรมในด้านต่าง ๆ เพื่อเสรมิสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม โดยเฉพาะ
นวตักรรมดา้นกระบวนการท างานทัง้ในระดบัภายในองคก์รและระดบัความร่วมมอืระหว่างองคก์ร โดย
เน้นนวตักรรมเชงิสรา้งสรรคท์ีก่อ่ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในทางทีด่ขี ึน้ สรา้งผลติผลและมลูคา่เพิม่เพือ่ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อมไปพรอ้ม ๆ กนั ซึ่งการสร้างนวตักรรมตาม
โครงการการพฒันาเพื่อความยัง่ยนืต่าง ๆ ยงัสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอกีทางหนึ่ง
ดว้ย เช่น โครงการนวตักรรมการพฒันาระบบ e-Document เพื่อลดการใชก้ระดาษและการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจก สามารถลดการใชก้ระดาษ A4 ในปี พ.ศ. 2563 ไดถ้งึ 14,450,518 แผ่น หรอืคดิเป็นเงนิที่
สามารถลดคา่ใชจ้่ายในการจดัซือ้กระดาษและหมกึพมิพเ์อกสารเพือ่การประกอบธุรกจิไดก้ว่า 4.52 ลา้น
บาท อีกทัง้ยงัช่วยลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการค านวณค่าการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของ
กระบวนการผลติกระดาษจ านวน 71,824.77 kgCO2e อกีดว้ย  

 
ภำพรวมบริษทัปี พ.ศ. 2563 

    รำยกำร 
2563 2562 YoY 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

รายไดค้า่บรกิาร 3,082.5 98.3 2,711.5 97.4 370.9 13.7 

รายไดอ้ืน่ 53.6 1.7 72.3 2.6 (18.7) (25.9) 
ตน้ทนุและคา่ใชจ้่ายการ
ใหบ้รกิาร 1,517.4 48.4 1,457.7 52.4 59.7 4.1 

ก าไรขัน้ตน้ 1,565.0 50.8 1,253.8 46.2 311.2 24.8 

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 747.4 23.8 701.9 25.2 45.5 6.5 
ก าไรสทุธ ิ 702.0 22.4 507.2 18.2 194.7 38.4 
ก าไรต่อหุน้ (บาท) 2.34  1.69  0.65 38.5 

- รายไดค้า่บรกิารประจ าปี 2563 เทา่กบั 3,082.5 ลา้นบาท เมือ่เทยีบกบัปีกอ่นจ านวน 2,711.5 ลา้น

บาท เพิม่ขึน้จ านวน 370.9 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 13.7 YoY สาเหตุจากยอดขายและบรกิารที่

เพิม่ขึน้จากการเพิม่ผลติภณัฑใ์หม ่ ๆ พรอ้มทัง้ชอ่งทางการขายและการช าระเงนิทีต่อบสนองลกูคา้

ไดม้ากขึน้  

- ในขณะทีต่น้ทนุและคา่ใชจ้่ายการใหบ้รกิารประจ าปี 2563 เทา่กบั 1,517.4 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ย

ละ 48.4 ของรายไดร้วม  เมือ่เทยีบกบัปีก่อน 1,457.7 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 52.4 เพิม่ขึน้

จ านวน 59.7 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 4.1 YoY เพิม่ขึน้ตามสดัสว่นของยอดขายทีเ่พิม่ขึน้  

                    / - ก าไรขัน้ตน้ 
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- ก าไรขัน้ตน้ประจ าปี 2563 เทา่กบั 1,565.0 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 50.8 เมือ่เทยีบกบัปีกอ่นที ่

1,253.8 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 46.2 เพิม่ขึน้จ านวน 311.2 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 24.8 YoY 

เพิม่ขึน้จากการขยายการขายผา่นชอ่งทางออนไลน์รวมถงึช่องทางอืน่ ๆ  

- คา่ใชจ้่ายในการบรหิารประจ าปี 2563 เทา่กบั 747.4 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 23.8 เมือ่เทยีบกบัปี

กอ่นที ่701.9 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 25.2 เพิม่ขึน้จ านวน 45.5 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 6.5 YoY 

สาเหตุหลกัจากการบนัทกึบญัชตีามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหมฉ่บบัที ่ 9 เรือ่งเครือ่งมอื

ทางการเงนิ และฉบบัที ่16 เรือ่งสญัญาเชา่ ทีเ่ริม่มผีลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 

- ก าไรสทุธริวมจากผลการด าเนินงานประจ า ปี 2563 ของกลุ่มบรษิทัเทา่กบั 702.0 ลา้นบาท คดิเป็น

รอ้ยละ 22.4 เปรยีบเทยีบกบัปีกอ่นทีม่กี าไรสทุธเิทา่กบั 507.2 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 18.2 เพิม่ขึน้

จ านวน 194.7 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 38.4 YoY จากการเพิม่ขึน้ของยอดขายทกุช่องทาง การ

บรหิารและควบคมุคา่ใชจ้่ายไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

- ก าไรต่อหุน้เทา่กบั 2.34 บาทต่อหุน้ เปรยีบเทยีบกบัปีกอ่นเทา่กบั 1.69 บาทต่อหุน้ เพิม่ขึน้ 0.65 

บาทต่อหุน้  

- ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั มมีตใิหจ้่ายเงนิปันผลจากผลประกอบการ วนัที ่1 มกราคม 2563 ถงึ

วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เป็นเงนิสดจ านวนหุน้ละ 1.15 บาท จ านวน 300 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงนิสดปัน

ผลจ่ายทัง้สิน้จ านวน 345 ลา้นบาท 

 

   
จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ 

       
     
               ขอแสดงความนบัถอื 
 
 
 
            (นางสาว สมพร อ าไพสทุธพิงษ์) 
                   ประธานบรหิารบญัชกีารเงนิและนกัลงทนุสมัพนัธ ์
 
 


