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        วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2564 
 
เร่ือง  ค าอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ 

ผลการด าเนินงานส าหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
 
เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

บริษัท ที คิว อาร์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่            
31 มีนาคม 2564 ซึง่มีรายละเอียดการเปลีย่นแปลงในสว่นท่ีมีสาระส าคญั ดงัตอ่ไปนี ้

รายการ 

สรุปผลการด าเนินงานส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 

2563  2564 การเปล่ียนแปลง 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รวมรายได้ 31.23 100.00 43.18 100.00 11.95 38.26 

รายได้ค่าบริการ 31.09 99.55 43.07 99.75 11.98 38.53 

หกั ต้นทนุการให้บริการ 9.61 30.77 12.19 28.23 2.58 26.85 

ก าไรขัน้ต้น 21.48 68.78 30.88 71.52 9.40 43.76 

รายได้อ่ืน  0.14 0.45 0.11 0.25 (0.03) (21.43) 

หกั คา่ใช้จ่ายในการขาย 0.73 2.34 1.74 4.03 1.01 138.36 

หกั คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 9.60 30.74 13.93 32.26 4.33 45.10 

ก าไรก่อนต้นทนุทางการเงินและภาษีเงินได้ 11.29 36.15 15.32 35.48 4.03 35.70 

หกั ต้นทนุทางการเงิน 0.22 0.70 0.18 0.41 (0.04) (18.18) 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 11.07 35.45 15.14 35.07 4.07 36.77 

หกั คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2.36 7.56 3.22 7.46 0.86 36.44 

ก าไรส าหรับงวด 8.71 27.89 11.92 27.61 3.21 36.85 
 

รายได้ค่าบริการ 

ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2564 บริษัทฯ มีรายได้คา่บริการจ านวน 31.09 ล้านบาท และ 43.07 

ล้านบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้ 11.98 ล้านบาท หรือร้อยละ 38.53 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสาเหตหุลกัจากการ

เพิ่มขึน้ของรายได้ธุรกิจนายหน้าประกนัภยัต่อแบบทัว่ไป (Traditional Business) และรายได้ค่าบริการจากธุรกิจนายหน้า

ประกันภยัต่อแบบพฒันาช่องทางและผลิตภณัฑ์ใหม่ร่วมกนั (Alternative Business) โดยลกัษณะงานของธุรกิจนายหน้า

ประกนัภยัตอ่ของบริษัทฯ สามารถแบง่ได้ตามลกัษณะธุรกิจออกเป็น 2 กลุม่ ดงันี ้
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รายการ 

ลักษณะงานของธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุด
วันที่ 31 มีนาคม 

2563  2564 การเปล่ียนแปลง 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. ธุรกิจนายหน้าประกนัภยัตอ่แบบทัว่ไป 
(Traditional Business) 

17.49 56.26 21.57 50.08 4.08 23.33 

2. ธุรกิจนายหน้าประกนัภยัตอ่แบบพฒันา
ช่องทางและผลิตภณัฑ์ใหม่ร่วมกนั 
(Alternative Business) 

13.60 43.74 21.50 49.92 7.90 58.09 

รวมรายได้ค่าบริการ 31.09 100.00 43.07 100.00 11.98 38.53 

 

ธุรกิจนายหน้าประกันภยัต่อแบบทัว่ไป (Traditional Business) ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวันที่ 31 มีนาคม 2563 และ 
2564  มีรายได้เท่ากบั 17.49 ล้านบาท และ 21.57 ล้านบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้เท่ากบั 4.08 ล้านบาท หรือร้อยละ 23.33 
จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน โดยเป็นการเพิ่มขึน้จากงานสญัญาประกนัภยัตอ่กลุม่ประกนัภยัรถยนต์ 
 
ธุรกิจนายหน้าประกนัภยัต่อแบบพฒันาช่องทางและผลิตภณัฑ์ใหม่ร่วมกนั (Alternative Business) ส าหรับงวดสามเดือน
สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2563 และ 2564 มีรายได้เท่ากบั 13.60 ล้านบาท และ 21.50 ล้านบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้จ านวน 
7.90 ล้านบาท หรือร้อยละ 58.09 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน โดยเป็นการเพิ่มขึน้ของรายได้คา่นายหน้าประกนัภยัตอ่
จากสญัญาประกนัภยัตอ่กลุม่อื่น (Non-Motor)  โดยเฉพาะการประกนัภยัพิเศษอื่นๆ (Specialty) อาทิ สญัญาประกนัภยัต่อ
ประกันภัยอัญมณีและทองค า สัญญาประกันภัยต่อประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Director’s & 
Officer’s Insurance) และสญัญาประกนัภยัตอ่กลุม่ประกนัภยัความรับผิดวิชาชีพแพทย์ (Medical Malpractice Liability)  
 
รายได้อื่น 
รายได้อื่นของบริษัทฯ ประกอบด้วย ดอกเบีย้รับ เป็นต้น ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวนัที่ 31 มีนาคม 2563 และ 2564    
บริษัทฯ มีรายได้อื่นเท่ากบั 0.14 ล้านบาท และ 0.11 ล้านบาท ตามล าดบั ลดลงเท่ากบั 0.03 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.43 
จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสาเหตหุลกัจากอตัราดอกเบีย้เงินฝากที่ลดลง  
 
ต้นทุนการให้บริการ 
เนื่องจากธุรกิจนายหน้าประกนัภยัตอ่นัน้เป็นธุรกิจให้บริการ โดยมีต้นทนุหลกั คือ บคุคลากรที่มีความรู้และความเช่ียวชาญ
ในธุรกิจประกนัภยัและประกนัภยัตอ่เป็นหลกัในการด าเนินธุรกิจ ดงันัน้ต้นทนุหลกัของบริษัทฯ จึงประกอบด้วย ค่าแรงและ
ผลประโยชน์พนักงาน อาทิ เงินเดือน โบนัส เงินสมทบประกันสงัคมและกองทุนส ารองเลีย้งชีพของพนักงาน ในส่วนที่
เก่ียวข้องกบัการประสานงานกบัคูค้่า 
 
ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2563 และ 2564 บริษัทฯ มีต้นทุนการให้บริการ จ านวน 9.61 ล้านบาท และ 
12.19 ล้านบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้จ านวน จ านวน 2.58 ล้านบาท หรือร้อยละ 26.85 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน โดยมี
สาเหตหุลกัจากการรับพนกังานเพิ่มเติมในสายงานในสายงานธุรกิจลกูค้าเพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ 
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ก าไรขัน้ต้น 
ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2563 และ 2564 ก าไรขัน้ต้นของบริษัทฯ เท่ากบั 21.48 ล้านบาท และ 30.88 
ล้านบาท ตามล าดบั โดยในปี 2564 ก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้ 9.40 ล้านบาท หรือร้อยละ 43.76 จากปี 2563 เนื่องจากการเพิ่มขึน้
ของรายได้ค่าบริการ ทัง้ในส่วนของธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบทั่วไป (Traditional Business) และธุรกิจนายหน้า
ประกนัภยัตอ่แบบพฒันาช่องทางและผลติภณัฑ์ใหมร่่วมกนั (Alternative Business)  
 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 
ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทฯ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายซึ่งจ่ายให้กบัผู้แนะน างานซึ่งเป็นบุคคลภายนอก 
ส าหรับ ธุรกิจนายหน้าประกันภยัต่อแบบพฒันาช่องทางและผลิตภณัฑ์ใหม่ร่วมกัน (Alternative Business)  ส าหรับงวด
สามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2564 บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายในการขายจ านวน 0.73 ล้านบาท และ 1.74 ล้านบาท
ตามล าดบั เพิ่มขึน้ 1.01 ล้านบาทหรือร้อยละ 138.36 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสาเหตหุลกัจากการเพิ่มขึน้ของ
รายได้คา่บริการ 
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทส าหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2564 มีจ านวนเท่ากบั 9.60 ล้าน
บาท และ 13.93 ล้านบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้ 4.33 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 45.10 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
เนื่องจากมีการรับพนกังานเพิ่มเติมในสายงานปฏิบตัิการ เพื่อรองรับแผนการขยายกิจการของบริษัทฯ  
 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 
ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2563 และ 2564 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ เท่ากบั 2.36 ล้านบาท และ 
3.22 ล้านบาท ตามล าดบั โดยการเพิ่มขึน้ของคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ในปีในปี 2564 จ านวน 0.86 ล้านบาทนัน้ เป็นไปตามผล
ก าไรของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึน้ 
 
ก าไรสุทธิ 
ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2563 และ 2564 ก าไรสทุธิของบริษัทฯ มีจ านวนเท่ากบั 8.71 ล้านบาท และ 
11.92 ล้านบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้ 3.21 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 36.85 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยสาเหตุ
หลกัมาจากรายได้คา่บริการท่ีเพิ่มขึน้  
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การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงนิ 
 

 
ณ 31 ธ.ค. 2563 ณ 31 มี.ค. 2564 การเปล่ียนแปลง 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์รวม 212.98 100.00 512.70 100.00  299.72 140.73 

หนีส้ินรวม 111.49  52.35 99.20  19.35 (12.29) (11.02) 

ส่วนของเจ้าของ 101.49  47.65 413.50  80.65 312.01 307.43 

 
สินทรัพย์ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวมเทา่กบั  212.98 ล้านบาท และ 512.70 ล้าน
บาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้จ านวน 299.72 ล้านบาทหรือร้อยละ 140.73 โดยเพิ่มขึน้จากการรับช าระเงินจากการออกหุ้นสามญั
จ านวนเพิ่มทนุ 300.08 ล้านบาท  
 
หนีส้ิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษัทฯ มีหนีส้นิรวมเทา่กบั 111.49 ล้านบาท และ 99.20 ล้านบาท 
ตามล าดบั ลดลงจ านวน 12.29 ล้านบาทหรือร้อยละ 11.02 โดยลดลงจากค่าใช้จ่ายค้างจ่ายส าหรับปี 2563 ที่จ่ายในไตร
มาสที่ 1 ปี 2564 อาทิ เงินโบนสั คา่สอบบญัชี คา่ที่ปรึกษาทางการเงิน  
 
ส่วนของเจ้าของ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ วนัท่ี 31 มีนาคม  2564 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นจ านวน  101.49 ล้านบาท และ  413.50
ล้านบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้จ านวน 312.01 ล้านบาทหรือร้อยละ 307.43 โดยเพิ่มขึน้จากการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวน 
300.08 ล้านบาท ก าไรสทุธิและก าไรเบ็ดเสร็จอื่น ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2564 จ านวน  11.92 ล้าน
บาท  
 

 
 
ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

- นายชนะพันธ์ พิริยะพันธ์ุ -  
นายชนะพนัธ์ พิริยะพนัธุ์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 

 


