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หนา้ 1 

        วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2565 
 
เรือ่ง  ค าอธิบายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ 

ผลการด าเนินงานส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 
 
เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 

บริษัท ที คิว อาร ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่            
31 มีนาคม 2565 ซึง่มีรายละเอียดการเปลีย่นแปลงในสว่นท่ีมีสาระส าคญั ดงัตอ่ไปนี ้

รายการ 

สรุปผลการด าเนินงานส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวันที ่31 มีนาคม 

2564 2565 การเปลี่ยนแปลง 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รวมรายได้ 43.18 100.00 56.16 100.00 12.98 30.06 

รายไดค้่าบรกิาร 43.07 99.75 51.62 91.92 8.55 19.85 

หกั ตน้ทนุการใหบ้รกิาร 12.19 28.23 12.30 21.90 0.11 0.90 

ก าไรขัน้ตน้ 30.88 71.52 39.32 70.02 8.44 27.33 

รายไดอ่ื้น  0.11 0.25 4.54 8.08 4.43 4,027.27 

หกั คา่ใชจ้่ายในการขาย 1.74 4.03 0.42 0.75 (1.32) (75.86) 

หกั คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 13.93 32.26 12.85 22.88 (1.08) (7.75) 

ก าไรก่อนตน้ทนุทางการเงินและภาษีเงินได ้ 15.32 35.48 30.59 54.47 15.27 99.67 

หกั ตน้ทนุทางการเงิน 0.18 0.41 0.19 0.34 0.01 5.56 

ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 15.14 35.07 30.40 54.13 15.26 100.79 

หกั คา่ใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 3.22 7.46 5.82 10.36 2.60 80.75 

ก าไรส าหรบังวด 11.92 27.61 24.58 43.77 12.66 106.21 
 

รายได้ค่าบริการ 

ส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2565 บรษัิทฯ มีรายไดค้า่บรกิารจ านวน 43.07 ลา้นบาท และ 51.62 

ลา้นบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้ 8.55 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 19.85 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน โดยรายไดข้องกิจการในปี 

2565 ประกอบดว้ยสว่นงาน 3 สว่นดงันี ้
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รายการ 

ลักษณะงานของธุรกิจของบริษัท ส าหรับงวดสามเดอืนสิน้สุด 
วันที ่31 มีนาคม 

2564  2565 การเปลี่ยนแปลง 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. ธุรกิจนายหนา้ประกนัภยัตอ่แบบทั่วไป 
(Traditional Business) 

21.57 50.08 19.30 37.39 (2.27) (10.52) 

2. ธุรกิจนายหนา้ประกนัภยัตอ่แบบพฒันา
ช่องทางและผลิตภณัฑใ์หม่รว่มกนั 
(Alternative Business) 

21.50 49.92 32.29 62.55 10.79 50.19 

3. ธุรกิจอ่ืนๆ (Other Business) - - 0.03 0.06 0.03 100 

รวมรายไดค้่าบรกิาร 43.07 100.00 51.62 100.00 8.55 19.85 

 

ธุรกิจนายหนา้ประกันภยัต่อแบบทั่วไป (Traditional Business) ส  าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 
2565  มีรายไดเ้ทา่กบั 21.57 ลา้นบาท และ 19.30 ลา้นบาท ตามล าดบั ลดลงเทา่กบั 2.27 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 10.52 จาก
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการลดลงจากงานสญัญาประกนัภยัต่อกลุ่มประกันภยัรถยนต์ เนื่องจากสถานการณ ์
โควิด-19 ท าใหกิ้จการรบัผลกระทบจากลกูคา้บางรายของบรษัิทท่ีถกูเพิกถอนใบอนญุาตรบัประกนัวินาศภยั 
 
ธุรกิจนายหนา้ประกนัภยัต่อแบบพฒันาช่องทางและผลิตภณัฑใ์หม่รว่มกนั (Alternative Business) ส  าหรบังวดสามเดือน
สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2565 มีรายไดเ้ท่ากบั 21.50 ลา้นบาท และ 32.29 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้จ านวน 
10.79 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 50.19 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน โดยเป็นการเพิ่มขึน้ของรายไดค้า่นายหนา้ประกนัภยัต่อ
จากสญัญาประกนัภยัตอ่กลุม่อื่น (Non-Motor)  โดยเฉพาะการประกนัภยัพิเศษอื่นๆ (Specialty) อาทิ สญัญาประกนัภยัต่อ
Covid -19 Vaccine Side –effect (Moderna), สญัญาประกนัภยั Blanket Bond Insurance/ Electronic Computer Crime 
Insurance  สัญญาประกันภัย Cyber และสัญญาประกันภัยต่อประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ 
(Director’s & Officer’s Insurance) 
 
ธุรกิจอื่นๆ เป็นรายไดข้องบรษัิทยอ่ยจากการใหบ้รกิารโปรแกรมซอฟแวรส์  าเรจ็รูป 
 
รายได้อื่น 
รายไดอ้ื่น ส  าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2565  บริษัทฯ มีรายไดอ้ื่นเท่ากบั 0.11 ลา้นบาท และ 
4.54 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้เทา่กบั 4.43 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 4,027.27 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน  เกิดจากการ
กลบัรายการประมาณการคา่เผ่ือผลขาดทนุที่คาดว่าจะเกิดขึน้เป็นรายไดอ้ื่นจ านวน 3.93 ลา้นบาท และไดร้บัเงินสนบัสนนุ
การจา้งงานจากรฐับาลและเงินปันผลจากเงินลงทนุในสนิทรพัยท์างการเงิน  
 
ต้นทุนการให้บริการ 
เนื่องจากธุรกิจนายหนา้ประกนัภยัตอ่นัน้เป็นธุรกิจใหบ้ริการ โดยมีตน้ทนุหลกั คือ บคุคลากรที่มีความรูแ้ละความเช่ียวชาญ
ในธุรกิจประกนัภยัและประกนัภยัตอ่เป็นหลกัในการด าเนินธุรกิจ ดงันัน้ตน้ทนุหลกัของบริษัทฯ จึงประกอบดว้ย ค่าแรงและ
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ผลประโยชนพ์นักงาน อาทิ เงินเดือน โบนัส เงินสมทบประกันสงัคมและกองทุนส ารองเลีย้งชีพของพนักงาน ในส่วนที่
เก่ียวขอ้งกบัการประสานงานกบัคูค่า้ 
 
ส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2565 บริษัทฯ มีตน้ทนุการใหบ้ริการ จ านวน 12.19 ลา้นบาท และ 
12.30 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้จ านวน จ านวน 0.11 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 0.90 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 
 
ก าไรขั้นต้น 
ส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2565 ก าไรขัน้ตน้ของบริษัทฯ เท่ากบั 30.88 ลา้นบาท และ 39.32 
ลา้นบาท ตามล าดบั โดยในปี 2565 ก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้ 8.44 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 27.33 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 
เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของรายไดค้่าบริการ ในสว่นของธุรกิจนายหนา้ประกนัภยัต่อแบบพฒันาช่องทางและผลิตภณัฑใ์หม่
รว่มกนั (Alternative Business)  
 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 
ค่าใชจ้่ายในการขายของบริษัทฯ ไดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายในการส่งเสริมการขายซึ่งจ่ายใหก้บัผูแ้นะน างานซึ่งเป็นบุคคลภายนอก 
ส าหรบั ธุรกิจนายหนา้ประกันภยัต่อแบบพฒันาช่องทางและผลิตภณัฑใ์หม่ร่วมกัน (Alternative Business)  ส าหรบังวด
สามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2565 บรษัิทฯ มีคา่ใชจ้่ายในการขายจ านวน 1.74 ลา้นบาท และ 0.42 ลา้นบาท
ตามล าดับ ลดลง 1.32 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 75.86 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากมีการพิจารณาชะลอการ
สง่เสรมิการขาย และรอดสูภาวะเศรษฐกิจเพื่อปรบัเปลีย่นใหเ้หมาะสม 
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
คา่ใชจ้่ายในการบรหิารของบรษัิทส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2565 มีจ านวนเทา่กบั 13.93 ลา้น
บาท และ 12.85 ลา้นบาท ตามล าดบั ลดลง 1.08 ลา้นบาท หรือเท่ากบัรอ้ยละ 7.75 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน โดย
ลดลงจากคา่ใชจ้่ายในการเขา้ตลาดหลกัทรพัยใ์นปี 2563 ไดแ้ก่คา่โฆษณา คา่ที่ปรกึษาทางการเงิน  
 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได ้
ส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2565 บริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้เท่ากบั 3.22 ลา้นบาท และ 
5.82 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยการเพิ่มขึน้ของคา่ใชจ้่ายภาษีเงินไดใ้นปีในปี 2565 จ านวน 2.60 ลา้นบาทนัน้ เป็นไปตามผล
ก าไรของบรษัิทฯ ที่เพิ่มขึน้ 
 
ก าไรสุทธิ 
ส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2565 ก าไรสทุธิของบริษัทฯ มีจ านวนเท่ากบั 11.92 ลา้นบาท และ 
24.58 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้ 12.66 ลา้นบาท หรือเท่ากบัรอ้ยละ 106.21 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจาก
รายไดค้า่บรกิารท่ีเพิ่มขึน้ และการลดลงของคา่ใชจ้่ายในการขายและคา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 
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การวิเคราะหง์บแสดงฐานะการเงนิ 
 

 
ณ 31 ธ.ค. 2564 ณ 31 มี.ค. 2565 การเปลี่ยนแปลง 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรพัยร์วม 547.36 100.00 576.26 100.00 28.90 5.28 

หนีส้ินรวม 88.15  16.10 85.75  14.88 (2.40) (2.72) 

ส่วนของเจา้ของ 459.21  83.90 490.51  85.12 31.30 6.82 

 
สินทรัพย ์
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บรษัิทฯ มีสนิทรพัยร์วมเทา่กบั  547.36 ลา้นบาท และ 576.26 ลา้น
บาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้จ านวน 28.90 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 5.28 โดยเพิ่มขึน้จากรายไดค้่าบริการคา้งรบั และมูลค่าของ
สนิทรพัยท์างเงินทีเ่พิ่มขึน้  
หนี้สิน 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ มีหนีส้ินรวมเท่ากบั 88.15 ลา้นบาท และ 85.75 ลา้นบาท 
ตามล าดบั ลดลงจ านวน 2.40 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 2.72 โดยลดลงจากค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย และการลดลงของภาระผูกพนั
ผลประโยชนพ์นกังานมีผลมาจากการเปลีย่นแปลงอตัราการค านวณตามขอ้สมมติฐานหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 
 
ส่วนของเจ้าของ 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และ วนัที่ 31 มีนาคม  2565 บริษัทฯ มีสว่นของผูถื้อหุน้จ านวน  459.21 ลา้นบาท และ  490.51
ลา้นบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้จ านวน 31.30 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 6.82 โดยเพิ่มขึน้จากก าไรสทุธิและก าไรเบ็ดเสรจ็อื่น ส  าหรบั
งวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 จ านวน  31.30 ลา้นบาท  
 

 
 
ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

- นายชนะพันธ์ุ พิริยะพันธ์ุ -  
นายชนะพนัธุ ์พิรยิะพนัธุ ์
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

 

 


