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วนัท่ี  16 กมุภาพนัธ์ 2564 
 

เร่ือง  ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการส าหรับผลการด าเนินงานส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2563 
 
เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

บริษัท ที คิว อาร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 
กนัยายน 2563 ซึง่มีรายละเอียดการเปลีย่นแปลงในสว่นท่ีมีสาระส าคญั ดงัตอ่ไปนี ้

รายการ 

งบการเงนิส าหรับงวดเก้าเดือน สิน้สุด ณ วันที่ 

30 ก.ย. 2562 30 ก.ย. 2563 การเปล่ียนแปลง 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้           

รายได้ค่าบริการ 99.89  97.96  158.68  98.88  58.79  58.85  

รายได้อ่ืน  2.07  2.04  1.79  1.12  (0.28) (13.53) 

รวมรายได้ 101.96  100.00  160.47  100.00  58.51  57.39  

ค่าใช้จ่าย       

ต้นทนุการให้บริการ 22.46  22.03  38.70  24.11  16.24  72.31  

คา่ใช้จ่ายในการขาย (1) 3.04  2.98  2.52  1.57  (0.52) (17.11) 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 27.42  26.89  32.55  20.29  5.13  18.71  

ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 
ตามวธีิส่วนได้เสีย 

0.35  0.34  - - (0.35) - 

รวมค่าใช้จ่าย 53.27  52.24  73.77  45.97  20.50  38.48  

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 48.69  47.76  86.70  54.03  38.01  78.07  

ต้นทนุทางการเงิน 0.21  0.21  0.58  0.36  0.37  176.19  

ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 48.48  47.55  86.12  53.67  37.64  77.64  

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 10.26  10.06  17.50  10.91  7.24  70.57  

ก าไรส าหรับงวด 38.22  37.49  68.62  42.76  30.40  79.54  
หมายเหต:ุ (1)  งบการเงินไตรมาส 3 ปี 2563 บริษัทฯ มีการจดัประเภทรายการใหมส่ าหรับค่าใช้จ่ายสง่เสริมการขายซึง่เดิมถกูแสดงรวมไว้ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร มาแสดง

เป็นค่าใช้จ่ายในการขาย 
 

รายได้ค่าบริการ 

ลกัษณะงานของธุรกิจนายหน้าประกนัภยัต่อของบริษัทฯ สามารถแบ่งได้ตามลกัษณะธุรกิจออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ธุรกิจ
นายหน้าประกันภัยต่อแบบทั่วไป (Traditional Business) และ ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่องทางและ
ผลิตภณัฑ์ใหม่ร่วมกนั (Alternative Business) โดยส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2562 และ 2563 บริษัทฯ 
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มีรายได้ค่าบริการจ านวน 99.89 ล้านบาท  และ 158.68 ล้านบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้ 58.79 ล้านบาท หรือร้อยละ 58.85 
จากงวดเดียวกันในปี 2562 โดยหลกัจากการเพิ่มขึน้ของรายได้ค่าบริการจากธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบพฒันา
ช่องทางและผลติภณัฑ์ใหมร่่วมกนั (Alternative Business) 
 
ส าหรับธุรกิจนายหน้าประกนัภยัต่อแบบทัว่ไป (Traditional Business) ในงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2562 และ 
2563 มีรายได้เทา่กบั 62.86 ล้านบาท และ 52.72 ล้านบาท ตามล าดบั ลดลงเทา่กบั 10.14 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.13จาก
งวดเดียวกนัในปี 2562 โดยมีสาเหตหุลกัจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึง่สง่ผลให้เกิดการชะลอตวัของ
สภาวะเศรษฐกิจในภาพรวม 
 
ส าหรับธุรกิจนายหน้าประกนัภยัตอ่แบบพฒันาช่องทางและผลติภณัฑ์ใหม่ร่วมกนั (Alternative Business) ในงวดเก้าเดือน
สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2563  มีรายได้เทา่กบั 37.03 ล้านบาท และ 105.96 ล้านบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้จ านวน 
68.93 ล้านบาท หรือร้อยละ 186.15 จากงวดเดียวกันในปี 2562 โดยเป็นการเพิ่มขึน้ของรายได้ค่านายหน้าประกนัภยัต่อ
จากสญัญาประกนัภยัต่อกลุ่มอื่น (Non-Motor)  อาทิ สญัญาประกันภยัต่อกลุ่มอุบตัิเหตุส่วนบคุคลและอุบตัิเหตเุดินทาง  
สญัญาประกนัภยัต่อกลุม่ประกนัสขุภาพ และสญัญาประกนัต่อกลุม่ประกนัเบ็ดเตล็ด โดยเฉพาะการประกนัภยัพิเศษอื่นๆ 
(Specialty) อาทิ สญัญาประกันภัยต่อประกันภัยอัญมณีและทองค า สญัญาประกันภัยต่อประกันภัยความรับผิดของ
กรรมการและเจ้าหน้าที่ (Director’s & Officer’s Insurance) สญัญาประกนัภยัตอ่ประกนัภยัไซเบอร์ และสญัญาประกนัภยั
ตอ่กลุม่ประกนัภยัความรับผิดวิชาชีพแพทย์ (Medical Malpractice Liability)  
 
รายได้อื่น 
รายได้อื่นของบริษัทฯ ประกอบด้วย ดอกเบีย้รับ และหนีส้ญูรับคืน เป็นต้น โดยในงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 
2562 และ 2563  บริษัทฯ มีรายได้อื่นเทา่กบั 2.07 ล้านบาท และ 1.79 ล้านบาท ตามล าดบั  
 
ต้นทุนการให้บริการ 
เนื่องจากธุรกิจนายหน้าประกนัภยัตอ่นัน้เป็นธุรกิจให้บริการ โดยมีต้นทนุหลกั คือ บคุคลากรที่มีความรู้และความเช่ียวชาญ
ในธุรกิจประกนัภยัและประกนัภยัตอ่เป็นหลกัในการด าเนินธุรกิจ ดงันัน้ต้นทนุหลกัของบริษัทฯ จึงประกอบด้วย ค่าแรงและ
ผลประโยชน์พนกังาน อาทิ เงินเดือน เงินคา่ลว่งเวลา โบนสั เงินสมทบประกนัสงัคมและกองทนุส ารองเลีย้งชีพของพนกังาน 
ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประสานงานกบัคูค้่า 
 
ในงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2562 และ 2563  บริษัทฯ มีต้นทุนการให้บริการ จ านวน 22.46 ล้านบาท และ 
38.70  ล้านบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้จ านวน จ านวน 16.24 ล้านบาท หรือร้อยละ 72.31 งวดเดียวกนัในปี 2562 เนื่องจากมี
การรับพนกังานเพิ่มขึน้เพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจ 
 
ก าไรขัน้ต้น 
ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2563 ก าไรขัน้ต้นของบริษัทฯ เทา่กบั 77.43 ล้านบาท และ 119.98
ล้านบาท ตามล าดบั โดยงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้ 42.55 ล้านบาท หรือร้อยละ 54.95 
จากงวดเดียวกันในปี 2562 จากรายได้ที่เพิ่มขึน้จากธุรกิจนายหน้าประกันภยัต่อแบบพฒันาช่องทางและผลิตภณัฑ์ใหม่
ร่วมกนั (Alternative Business) รวมไปถึงการวางแผนการด าเนินงานและบริหารจดัการบคุคลากรอยา่งเหมาะสม 
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ค่าใช้จ่ายในการขาย  
ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทฯ คือ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายซึ่งจ่ายให้กับผู้ แนะน างานซึ่งเป็นบุคคลภายนอก 
ส าหรับ ธุรกิจนายหน้าประกนัภยัตอ่แบบพฒันาช่องทางและผลิตภณัฑ์ใหมร่่วมกนั (Alternative Business) ส าหรับช่วงเก้า
เดือนแรกของปี 2562 และ 2563 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขาย จ านวน 3.04 ล้านบาท และจ านวน 2.52 ล้านบาท 
ตามล าดับ หรือลดลงเท่ากับร้อยละ 17.11 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของ
อตุสาหกรรมประกนัภยัโดยรวม 
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2562 และ 2563 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร เท่ากับ 27.42 ล้านบาท 
และ 32.55 ล้านบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้ 5.13 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 18.71 จากงวดเดียวกนัของปี 2562 เนื่องจาก
คา่ใช้จ่ายเงินเดือนคา่แรงและผลประโยชน์พนกังาน เพิ่มขึน้เป็นจ านวน 6.78 ล้านบาท หรือเทา่กบั ร้อยละ 54.82 จากปีก่อน
หน้า โดยหลกัจากการรับพนกังานเพิ่มเติมในสายงานธุรกิจลกูค้าและสายงานปฏิบตัิการ ตามแผนการขยายกิจการของ
บริษัทฯ  
 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 
ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2562 และ 2563 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ เท่ากบั 10.26 ล้านบาท และ 
17.50 ล้านบาท ตามล าดบั โดยการเพิ่มขึน้ของคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ในปีในงวดเก้าเดือนแรกของปี 2563 จ านวน 7.24 ล้าน
บาทนัน้ เป็นไปตามผลก าไรของบริษัทฯ  
 
ก าไรสุทธิ 
ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2563  บริษัทฯ มีก าไรสทุธิ เทา่กบั 38.22 ล้านบาท และ 68.62 ล้าน
บาท เพิ่มขึน้ 30.40 ล้านบาท หรือร้อยละ 79.54 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2562  โดยสาเหตุหลกัมาจากรายได้
ค่าบริการที่เพิ่มขึน้ในอตัราที่สงูกว่าต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริหาร ซึ่งเป็นผลโดยหลกั จากสญัญาประกันภยัต่อกลุม่
ธุรกิจนายหน้าประกนัภยัตอ่แบบพฒันาช่องทางและผลติภณัฑ์ใหมร่่วมกนั (Alternative Business) ทีเ่พิ่มขึน้  
 

รายการ 

งบการเงนิระหว่างกาล สิน้สุด ณ วันท่ี  

31 ธ.ค. 2562 
(ปรับปรุงใหม่) 

30 ก.ย. 2563 การเปล่ียนแปลง 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์       

สินทรัพย์หมุนเวียน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  64.53  50.15  111.78  50.25  47.25  73.22  

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมลูค่าด้วยวธีิราคา
ทนุตดัจ าหน่าย (1) 

10.00  7.77  - - - - 

รายได้ค่าบริการค้างรับและลกูหนีอ่ื้น 36.51  28.37  81.32  36.56  44.81  122.73  

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 1.27  0.99  1.44  0.64  0.17  13.39  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 112.31  87.28  194.54  87.45  82.23  73.22  
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รายการ 

งบการเงนิระหว่างกาล สิน้สุด ณ วันท่ี  

31 ธ.ค. 2562 
(ปรับปรุงใหม่) 

30 ก.ย. 2563 การเปล่ียนแปลง 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค า้ประกนั 1.50  1.17  1.50  0.67  - - 

ส่วนปรับปรุงอาคารและอปุกรณ์ 6.80  5.28  2.79  1.25  (4.01) (58.97) 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ - - 14.98  6.74  14.98 - 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตนอ่ืน 3.75  2.91  3.66  1.66  (0.09) (2.40) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 2.95  2.30  3.61  1.62  0.66  22.37  

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 1.36  1.06  1.36  0.61  - - 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 16.36  12.72  27.90  12.55  11.54  70.54  

รวมสินทรัพย์ 128.67  100.00  222.44  100.00  93.77  72.88  

หนีส้ินและส่วนของเจ้าของ       

หนีส้ินหมุนเวียน       

เจ้าหนีค้่าเบีย้ประกนัภยัต่อและเจ้าหนีอ่ื้น  43.47  33.78  64.16  28.84  20.69  47.60  

ส่วนของหนีส้ินตามสญัญาเช่า 
ท่ีถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 

0.61  0.48  4.57  2.06  3.96  649.18  

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 6.66  5.17  9.46  4.25  2.80  42.04  

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 4.27  3.32  6.78  3.05  2.51  58.78  

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 55.01  42.75  84.97  38.20  29.96  54.46  

หนีส้ินไม่หมุนเวียน       

หนีส้ินตามสญัญาเช่า 2.60  2.02  9.56  4.30  6.96  267.69  

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 14.79  11.50  18.07  8.12  3.28  22.18  

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 17.39  13.52  27.63  12.42  10.24  58.88  

รวมหนีส้ิน 72.40  56.27  112.60  50.62  40.20  55.52  

ส่วนของเจ้าของ       

ทนุจดทะเบียน 7.50  5.83  115.00  51.70  107.50  1,433.33  

ทนุท่ีออกและช าระแล้ว 7.50  5.83  85.00  38.21  77.50  1,033.33  

ก าไรสะสม       

จดัสรรแล้ว-ทนุส ารองตามกฎหมาย 0.75  0.58  0.75  0.34  - - 

ยงัไม่ได้จดัสรร 49.41  38.40  25.48  11.45  (23.93) (48.43) 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ (1.39) (1.08) (1.39) (0.62) - - 

รวมส่วนของเจ้าของ 56.27  43.73  109.84  49.38  53.57  95.20  

รวมหนีส้ินและส่วนของเจ้าของ 128.67  100.00  222.44  100.00  93.77  72.88  
หมายเหต ุ: (1) สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมลูค่าด้วยวิธีตดัจ าหนา่ยในงบการเงินปี 2562 ท่ีตรวจสอบโดย PwC แสดงภายใต้ช่ือ “เงินลงทนุระยะสัน้” 
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ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมในวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 บริษัทฯ ได้น ากรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน
ใหมต่ามประกาศสภาวิชาชีพบญัชีที่ 48/2563 ลงวนัท่ี 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ซึง่จะมีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลา
บญัชีที่เร่ิมต้นในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 มาถือปฏิบตัิก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ โดยตารางข้างต้นแสดงงบการเงิน
ปี 2562 ที่ได้แสดงเปรียบเทียบในงบการเงินระหวา่งกาล สิน้สดุ ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 ซึ่งได้รับการปรับปรุงตาม
กรอบแนวคิดข้างต้น เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบและวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัทฯ บนงบการเงินที่จดัท าบนหลกัการ
เดียวกนัได้ 
 
สินทรัพย์รวม 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากบั 128.67  ล้านบาท และ 222.44 
ล้านบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้จ านวน 93.77 ล้านบาทหรือร้อยละ 72.88 โดยหลกัจากรายได้คา่บริการค้างรับและลกูหนีอ้ื่นท่ี
เพิ่มขึน้ตามการเติบโตของรายได้ และ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ซึ่งได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึน้และลดลงของ
เงินสดสทุธิของบริษัทฯ จากการได้มาหรือใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทนุ และกิจกรรมจดัหาเงิน  และสินทรัพย์
สทิธิการใช้ จากการน า TFRS 16 มาถือปฏิบตัิตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2563  
 
หนีส้ินรวม 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 บริษัทฯ มีหนีส้ินรวมเท่ากบั 72.40 ล้านบาท และ 112.60 ล้าน
บาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้จ านวน 40.20 ล้านบาทหรือร้อยละ 55.52 โดยหลกัจากเจ้าหนีค้่าเบีย้ประกนัภยัต่อและเจ้าหนีอ้ื่น
ตามการเติบโตของรายได้ และหนีส้นิตามสญัญาเช่า จากการน า TFRS 16 มาถือปฏิบตัิตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2563 
 
ส่วนของเจ้าของรวม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นจ านวน 56.27 ล้านบาท และ 109.84
ล้านบาท ตามล าดบั โดยการเปลีย่นแปลงของสว่นของเจ้าของดงักลา่วเกิดจากการลดลงของก าไรสะสมที่ยงัไมไ่ด้จดัสรร ซึง่
มีสาเหตหุลกัมาจากก าไรส าหรับงวดของบริษัทฯ และการจ่ายเงินปันผลเป็นส าคญั 
 
อัตราส่วนทางการเงนิ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษัทฯ มีอตัราสว่นสภาพคลอ่งเทา่กบั 2.04 เทา่ และ 2.29 เทา่ 
ตามล าดบั โดยบริษัทฯ มีอตัราสว่นสภาพคลอ่งสงูขึน้โดยหลกัจากการท่ีบริษัทฯ มีผลประกอบการดีขึน้และมีระบบการ รับ-
ส่ง ค่าเบีย้ประกันภัยต่อ และค่าสินไหมที่รวดเร็วและแม่นย ามากขึน้ ท าให้เกิดเจ้าหนีค้่าเบีย้ประกันภัยต่อคงค้างในงบ
การเงินน้อยลง  
 
โดยภาพรวมบริษัทฯ มีความสามารถในการท าก าไรดีขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ มีอตัราก าไรจากการด าเนินงานในเก้า
เดือนแรกของปี 2563 เท่ากับ ร้อยละ 54.03 อตัราผลตอบแทนสินทรัพย์รวมส าหรับปี 2562 และงวดเก้าเดือนแรกของปี 
2563 เท่ากบัร้อยละ 30.10 และร้อยละ 33.46 และอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น เท่ากบั ร้อยละ 70.48 และร้อยละ 67.76 ใน
งวดดงักลา่ว ตามล าดบั โดยอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น 
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ในงวดเก้าเดือนปี 2563 มีจ านวนลดลงโดยหลกัจากผลกระทบจากการจ่ายเงินปันผลที่ 92.55 ล้านบาท ประกอบกบัการ
เพิ่มทนุของบริษัทฯ จ านวน 77.5 ล้านบาท ท าให้บริษัทฯ มีฐานทนุที่ใหญ่ขึน้ อย่างไรก็ดีบริษัทฯ มีก าไรสทุธิเพิ่มขึน้  30.40 
ล้านบาท หรือร้อยละ 79.54 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2562   
 
ณ วนัที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทฯ มีอตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นเท่ากบั 1.03 เท่า โดยบริษัทฯ ไม่มีภาระหนีส้ิน
ระยะยาวกบัสถาบนัการเงินใดๆ มีเพียงแตห่นีส้นิตามสญัญาเช่าซึง่ได้แก่พืน้ท่ีอาคารส านกังานและยานพาหนะ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

- นายชนะพันธ์ พิริยะพันธ์ุ - 
                                                                                                 (นายชนะพนัธ์ พิริยะพนัธุ์) 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 


