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หนา้ 1 

        วันที 10 สิงหาคม 2565 

 

เรือง  คาํอธิบายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ 

ผลการดาํเนินงานสาํหรบัไตรมาสท ี2/2565 สินสดุวนัที 30 มถินุายน 2565 

 

เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

บริษัท ที คิว อาร ์จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอชีแจงผลการดาํเนินงานประจําไตรมาสที 2 สินสุดวันที                

30 มิถนุายน 2565 ซงึมีรายละเอียดการเปลียนแปลงในส่วนทีมีสาระสาํคญั ดงัต่อไปนี 

 

รายได้ค่าบรกิาร 

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564 และ 2565 บริษัทฯ มีรายไดค้่าบริการจาํนวน 65.53 ลา้นบาท และ 

64.12 ลา้นบาท ตามลาํดบั ลดลง 1.41 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 2.15 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลกัจาก

การลดลงของรายไดค้่าบริการจากธุรกิจนายหนา้ประกนัภยัต่อแบบพฒันาช่องทางและผลิตภณัฑใ์หม่ร่วมกนั (Alternative 

Business)  

โดยรายไดข้องกิจการในปี  ประกอบดว้ยส่วนงาน 3 ส่วนดงันี 

รายการ 

ลักษณะงานของธุรกิจของบริษัท  

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวันท ี30 มิถุนายน 

2564  2565 การเปลียนแปลง 

ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 

1. ธุรกิจนายหนา้ประกันภยัต่อแบบทวัไป 

(Traditional Business) 
21.98  50.08 28.31 44.15 6.33 28.79 

2. ธุรกิจนายหนา้ประกันภยัต่อแบบพฒันา

ช่องทางและผลิตภณัฑใ์หม่รว่มกัน 

(Alternative Business) 

43.55  49.92 35.27 55.00  (8.28)  (19.00) 

3. ธุรกิจอืนๆ (Other Business) - - 0.54 0.85 0.54 100 

รวมรายไดค้่าบริการ 65.53 100.00 64.12 100.00  (1.41)  (2.15) 
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หนา้ 2 

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564 และ 2565 ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบทัวไป (Traditional 

Business) มีรายไดเ้ท่ากับ 21.98 ล้านบาท และ 28.31 ลา้นบาท ตามลาํดับ เพิมขึนเท่ากับ 6.33 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 

28.79 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน โดยเป็นการเพิมขึนจากงานสญัญาประกันภยัต่อกลุ่มประกนัภยัรถยนต ์
 

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564 และ 2565 ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่องทางและ

ผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน (Alternative Business) มีรายได้เท่ากับ 43.55 ล้านบาท และ 35.27 ลา้นบาท ตามลาํดับ ลดลง

จํานวน 8.28 ล้านบาท หรือรอ้ยละ 19.00 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการลดลงของรายได้ค่านายหน้า

ประกนัภยัต่อจากสญัญาโควิด-  
 

ธุรกิจอนืๆ เป็นรายไดข้องบรษัิทย่อยจากการใหบ้รกิารโปรแกรมซอฟแวรส์าํเรจ็รูป 

 

สาํหรบังวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564 และ 2565 บริษัทฯ มีรายไดค้่าบริการจาํนวน 108.61  ลา้นบาท และ 

115.75 ลา้นบาท ตามลาํดบั เพิมขึน 7.14 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 6.58 จากงวดเดียวกนัของปีก่อน โดยมสีาเหตหุลกัจากการ

เพิมขึนของรายไดธุ้รกิจนายหนา้ประกันภยัต่อแบบทวัไป (Traditional Business) และรายไดค้่าบริการจากธุรกิจนายหนา้

ประกนัภยัต่อแบบพฒันาช่องทางและผลิตภณัฑใ์หม่รว่มกนั (Alternative Business) 

รายการ 

ลักษณะงานของธุรกิจของบริษัท  

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันท ี30 มิถุนายน 

2564  2565 การเปลียนแปลง 

ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 

1. ธุรกิจนายหนา้ประกันภยัต่อแบบทวัไป 

(Traditional Business) 
 43.55   50.08  47.62 41.14 4.07 9.34 

2. ธุรกิจนายหนา้ประกันภยัต่อแบบพฒันา

ช่องทางและผลิตภณัฑใ์หม่รว่มกัน 

(Alternative Business) 

 65.06   49.92  67.56 58.37 2.50 3.85 

3. ธุรกิจอืนๆ (Other Business) - - 0.57 0.49 0.57 100 

รวมรายไดค้่าบริการ  108.61   100.00  115.75 100.00 7.14 6.58 

 

ส ําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564 และ 2565 ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบทัวไป (Traditional 

Business) มีรายไดเ้ท่ากบั 43.55 ลา้นบาท และ 47.62 ลา้นบาท ตามลาํดบั เพิมขึนเท่ากบั 4.07 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 9.34  

จากงวดเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการเพิมขึนจากงานสญัญาประกันภยัต่อกลุ่มประกันภยัรถยนต ์และประกันความเสียง

ภยัทรพัยส์ิน 

 

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564 และ 2565 ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่องทางและ

ผลิตภัณฑใ์หม่ร่วมกัน (Alternative Business) มีรายไดเ้ท่ากับ 65.06 ลา้นบาท และ 67.56 ลา้นบาท ตามลาํดับ เพิมขึน

จาํนวน 2.50 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 3.85  จากงวดเดียวกนัของปีก่อน โดยเป็นการเพิมขึนของรายไดค้่านายหนา้ประกันภยั
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หนา้ 3 

ต่อจากสญัญาประกนัภยัต่อกลุ่มอืน (Non-Motor)  โดยเฉพาะการประกนัภยัพเิศษอืนๆ (Specialty) อาทิ สญัญาประกนัภยั

ต่อประกันภัยอัญมณีและทองคาํ สัญญาประกันภัยต่อประกันภัยความรบัผิดของกรรมการและเจา้หน้าที (Director’s & 

Officer’s Insurance) สญัญาประกนัภัยต่อกลุ่มประกนัภัยความรบัผิดวิชาชีพแพทย ์(Medical Malpractice Liability) และ 

กลุ่มประกนัภยัดา้นCyber  

 

ธุรกิจอนืๆ เป็นรายไดข้องบรษัิทย่อยจากการใหบ้รกิารโปรแกรมซอฟแวรส์าํเรจ็รูป 

 

รายได้อืน 

รายไดอ้ืนของบริษัทฯ ประกอบดว้ย ดอกเบียรบั กาํไรจากอตัราแลกเปลียน และการกลับรายการประมาณการค่าเผือผล

ขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึน เป็นตน้ สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 และ 2565    บริษัทฯ มีรายไดอื้น

เท่ากับ 27.72  ลา้นบาท และ 1.37  ลา้นบาท ตามลาํดบั ลดลง 26.35  ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 95.04 จากไตรมาสเดียวกัน

ของปีก่อน และสาํหรบังวดหกเดือนสินสดุวนัท ี30 มิถนุายน 2564 และ 2565    บริษัทฯ มีรายไดอื้นเท่ากับ 27.83 ลา้นบาท 

และ 5.65  ลา้นบาท ตามลาํดบั ลดลง 22.18 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 79.70 จากงวดเดียวกนัของปีก่อน เนืองจากในระหว่าง

งวด 2564 บรษิัทมีการกลบัรายการประมาณการหนีสินเป็นรายไดอ้ืนจาํนวน 27.24 ลา้นบาท ทเีคยตงัในปี พ.ศ. 2561 จาก

กรณีการถกูปลอมแปลงอีเมลลธ์ุรกิจ (Business Email Compromise) ซงึทาํใหคู้่คา้บรษิทัรบัประกนัภยัต่อต่างประเทศไมไ่ด้

รบัเงินจาํนวนดงักล่าว บริษัทไดด้าํเนินการติดตามและรายงานความคืบหนา้ในการติดตามอย่างครบถว้นตามขอ้ตกลงกบั

บรษัิทรบัประกนัภยัต่อแลว้และไม่มีภาระทีจะตอ้งชดใชค้วามเสียหาย  
 

 

ต้นทุนการให้บริการ 

เนอืงจากธุรกิจนายหนา้ประกนัภยัต่อนนัเป็นธุรกิจใหบ้ริการ โดยมีตน้ทุนหลกั คือ บุคคลากรทีมีความรูแ้ละความเชยีวชาญ

ในธุรกิจประกันภยัและประกนัภยัต่อเป็นหลกัในการดาํเนินธุรกิจ ดงันนัตน้ทุนหลกัของบริษัทฯ จึงประกอบดว้ย ค่าแรงและ

ผลประโยชน์พนักงาน อาทิ เงินเดือน โบนัส เงินสมทบประกันสังคมและกองทุนสาํรองเลียงชีพของพนักงาน ในส่วนที

เกียวขอ้งกบัการประสานงานกับคู่คา้ 
 

กาํไรขนัต้น 

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 30 มถินุายน 2564 และ 2565 กาํไรขนัตน้ของบรษิัทฯ เท่ากบั 49.94  ลา้นบาท และ 50.67  

ลา้นบาท ตามลาํดับ และคิดเป็นอัตรากาํไรขันตน้เท่ากับรอ้ยละ 79.01 และ รอ้ยละ 76.21  ตามลาํดับ โดยกาํไรขันตน้

เพมิขึน เนอืงจากจาํนวนพนกังานในส่วนทีประสานงานกบัคู่คา้ลดลงในขณะทีรายไดข้องบรษิัทลดลงจากสถานการณโ์ควิด-

 และรายไดล้ดลงนอ้ยกว่าตน้ทุนบริการจึงทาํใหก้าํไรขนัตน้สูงขึน อย่างไรก็ตามบริษัทฯอยู่ระหว่างการจัดหาบุคลากร

ทดแทนพนกังานดงักล่าว 

 

สาํหรบังวดหกเดือนสินสดุวนัที 30 มิถุนายน 2564 และ 2565 กาํไรขนัตน้ของบริษัทฯ เท่ากับ 80.83 ลา้นบาท และ 89.99  

ลา้นบาท ตามลาํดับ และคิดเป็นอัตรากาํไรขันตน้เท่ากับรอ้ยละ 74.42 และ รอ้ยละ 77.74  ตามลาํดับ โดยกาํไรขันตน้

เพิมขึน เนืองจากจาํนวนพนักงานในส่วนทีประสานงานกบัคู่คา้ลดลงในขณะทีรายไดข้องบริษัทเพิมขึนของรายไดค้่าบรกิาร 

ทงัในส่วนของธุรกิจนายหนา้ประกันภยัต่อแบบทวัไป (Traditional Business) และธุรกิจนายหนา้ประกันภยัต่อแบบพฒันา

ช่องทางและผลิตภณัฑใ์หม่ร่วมกัน (Alternative Business) จึงทาํใหก้าํไรขนัตน้สงูขึน อย่างไรก็ตามบริษัทฯอยู่ระหว่างการ

จดัหาบคุลากรทดแทนพนกังานดงักล่าว 
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ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทฯ ไดแ้ก่ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายซึงจ่ายให้กับผูแ้นะนาํงานซึงเป็นบุคคลภายนอก 

สาํหรบั ธุรกิจนายหนา้ประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑใ์หม่ร่วมกัน (Alternative Business)  สาํหรบังวด

สามเดือนสินสดุวนัที 30 มิถุนายน 2564 และ 2565 บริษัทฯ มีค่าใชจ่้ายในการขายจาํนวน 1.17 ลา้นบาท และ 1.35 ลา้น

บาทตามลาํดบั 

 

สาํหรบังวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 และ 2565 บริษัทฯ มีค่าใชจ่้ายในการขายจาํนวน 2.91 ลา้นบาท และ  

1.76 ลา้นบาทตามลาํดับ ลดลง 1.14 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 39.27 จากงวดเดียวกันของปีก่อน เนืองจากในไตรมาส 1 ปี 

2565 มีการพิจารณาชะลอการส่งเสรมิการขาย และรอดสูภาวะเศรษฐกิจเพือปรบัเปลียนใหเ้หมาะสม 

 

ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทสาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 และ 2565 มีจาํนวนเท่ากับ 11.83 

ลา้นบาท และ 16.79 ลา้นบาท ตามลาํดบั เพิมขึน 4.96 ลา้นบาท หรือเท่ากบัรอ้ยละ 41.89 จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 

เนืองจากมีการตงัค่าประมาณการค่าเผือผลขาดทุนคา้งนานของรายไดค้่าบริการคา้งรบั และขาดทุนทียังไม่รบัรูข้องเงิน

ลงทนุ  

ค่าใชจ้่ายในการบรหิารของบรษิัทสาํหรบังวดหกเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน 2564 และ 2565 มีจาํนวนเท่ากบั 25.77 ลา้น

บาท และ 29.38 ลา้นบาท ตามลาํดบั เพิมขึน 3.61 ลา้นบาท หรือเท่ากบัรอ้ยละ 14.02 จากงวดเดียวกนัของปีก่อน เนอืงจาก

มีค่าตดัจาํหน่ายซอฟทแ์วร ์และขาดทนุทียงัไม่รบัรูข้องเงินลงทุน 

 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 30 มิถุนายน 2564 และ 2565 บริษัทฯ มีค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้เท่ากับ 7.49 ลา้นบาท และ 

6.84 ลา้นบาท ตามลาํดบั ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นปีในปี 2565 ลดลงจาํนวน 0.65 ลา้นบาท 

สาํหรบังวดหกเดือนสินสดุวนัที 30 มิถุนายน 2564 และ 2565 บริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้เท่ากับ 10.72 ลา้นบาท และ 

12.66 ลา้นบาท ตามลาํดบั ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นปีในปี 2565 เพิมขึนจาํนวน 1.94 ลา้นบาทนนั เป็นไปตามผลกาํไรของ

บรษัิทฯ ทเีพิมขึน 

 

กาํไรสุทธิ 

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 30 มิถุนายน 2564 และ 2565 กาํไรสุทธิของบริษัทฯ มีจาํนวนเท่ากบั 57.01 ลา้นบาทหรือ

คิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิ 61.13 % และ 26.88 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรากาํไรสทุธิ 41.04 % ตามลาํดบั ลดลง 30.13  ลา้น

บาท หรือเท่ากับรอ้ยละ 52.85  จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยสาเหตุหลกัมาจากรายไดอ้ืนทีลดลงจากรายการในปี 

2564 มกีารกลบัรายการประมาณการหนีสินเป็นรายไดอื้นจาํนวน 27.24 ลา้นบาท 

 

สาํหรบังวดหกเดือนสินสดุวนัที 30 มิถุนายน 2564 และ 2565 กาํไรสทุธิของบริษัทฯ มีจาํนวนเท่ากับ 68.93 ลา้นบาท หรือ

คิดเป็นอัตรากาํไรสุทธิ 50.52 % และ 51.47 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอัตรากาํไรสุทธิ 42.39% ตามลาํดับ ลดลง 17.46 ลา้น

บาท หรือเท่ากับรอ้ยละ 25.34 จากงวดเดียวกนัของปีก่อน โดยสาเหตุมาจากรายไดอ้นืทลีดลงจากรายการในปี 2564 มีการ

กลบัรายการประมาณการหนีสินเป็นรายไดอ้ืนจาํนวน 27.24 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทมีกาํไรสทุธิทีเพิมขึนจากกาํไร

ขนัตน้และกาํไรขนัตน้จากรายไดบ้รกิารในการดาํเนินงานปกติทียงัสงูอย่างต่อเนือง  



 คาํอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ บริษัท ท ีควิ อาร์ จาํกดั (มหาชน)  

 

หนา้ 5 

 

 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

- นายชนะพันธ์ พิริยะพันธุ์ -  

นายชนะพนัธ ์พริยิะพนัธุ ์

ประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร 

 

 


