คําอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ

บริษัท ที คิว อาร์ จํากัด (มหาชน)

วันที 10 สิงหาคม 2565
เรือง

คําอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ
ผลการดําเนินงานสําหรับไตรมาสที 2/2565 สินสุดวันที 30 มิถนุ ายน 2565

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษั ท ที คิ ว อาร์ จํา กัด (มหาชน) (“บริษัท ฯ”) ขอชีแจงผลการดํา เนิ น งานประจํา ไตรมาสที 2 สิ นสุด วัน ที
30 มิถนุ ายน 2565 ซึงมีรายละเอียดการเปลียนแปลงในส่วนทีมีสาระสําคัญ ดังต่อไปนี
รายได้ค่าบริการ
สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564 และ 2565 บริษัทฯ มีรายได้ค่าบริก ารจํานวน 65.53 ล้านบาท และ
64.12 ล้านบาท ตามลําดับ ลดลง 1.41 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.15 จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักจาก
การลดลงของรายได้ค่าบริการจากธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน (Alternative
Business)
โดยรายได้ของกิจการในปี

ประกอบด้วยส่วนงาน 3 ส่วนดังนี
ลักษณะงานของธุรกิจของบริษัท
สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน

รายการ
1. ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบทัวไป
(Traditional Business)
2. ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบพัฒนา
ช่องทางและผลิตภัณฑ์ใหม่รว่ มกัน
(Alternative Business)
3. ธุรกิจอืนๆ (Other Business)
รวมรายได้ค่าบริการ

2564

2565

การเปลียนแปลง

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท
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ล้านบาท
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44.15

6.33
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43.55

49.92

35.27

55.00

(8.28)
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-

-

0.54

0.85

0.54
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65.53

100.00

64.12

100.00

(1.41)

(2.15)
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สํา หรับ งวดสามเดื อนสิ นสุด วัน ที 30 มิ ถุน ายน 2564 และ 2565 ธุร กิ จนายหน้า ประกั น ภัย ต่ อแบบทัวไป (Traditional
Business) มีรายได้เท่า กับ 21.98 ล้านบาท และ 28.31 ล้านบาท ตามลํา ดับ เพิมขึนเท่ ากับ 6.33 ล้า นบาท หรือร้อยละ
28.79 จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน โดยเป็ นการเพิมขึนจากงานสัญญาประกันภัยต่อกลุ่มประกันภัยรถยนต์
สําหรับงวดสามเดือนสินสุด วัน ที 30 มิถุนายน 2564 และ 2565 ธุ รกิจนายหน้าประกันภัย ต่ อแบบพัฒ นาช่ องทางและ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน (Alternative Business) มีรายได้เ ท่า กับ 43.55 ล้านบาท และ 35.27 ล้านบาท ตามลํา ดับ ลดลง
จํา นวน 8.28 ล้า นบาท หรือ ร้อ ยละ 19.00 จากไตรมาสเดี ย วกั นของปี ก่ อ น โดยเป็ น การลดลงของรายได้ค่ า นายหน้า
ประกันภัยต่อจากสัญญาโควิดธุรกิจอืนๆ เป็ นรายได้ของบริษัทย่อยจากการให้บริการโปรแกรมซอฟแวร์สาํ เร็จรูป
สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564 และ 2565 บริษัทฯ มีรายได้ค่าบริการจํา นวน 108.61 ล้านบาท และ
115.75 ล้านบาท ตามลําดับ เพิมขึน 7.14 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.58 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากการ
เพิมขึนของรายได้ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบทัวไป (Traditional Business) และรายได้ค่าบริการจากธุรกิจนายหน้า
ประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์ใหม่รว่ มกัน (Alternative Business)
ลักษณะงานของธุรกิจของบริษัท
สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน

รายการ
1. ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบทัวไป
(Traditional Business)
2. ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบพัฒนา
ช่องทางและผลิตภัณฑ์ใหม่รว่ มกัน
(Alternative Business)
3. ธุรกิจอืนๆ (Other Business)
รวมรายได้ค่าบริการ

2564

2565

การเปลียนแปลง

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

43.55

50.08

47.62
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4.07
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49.92

67.56
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2.50

3.85

-
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สํา หรับ งวดหกเดื อ นสิ นสุด วัน ที 30 มิ ถุ น ายน 2564 และ 2565 ธุ ร กิ จ นายหน้า ประกั น ภั ย ต่ อ แบบทัวไป (Traditional
Business) มีรายได้เท่ากับ 43.55 ล้านบาท และ 47.62 ล้านบาท ตามลําดับ เพิมขึนเท่ากับ 4.07 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.34
จากงวดเดียวกันของปี ก่อน โดยเป็ นการเพิมขึนจากงานสัญญาประกันภัยต่อกลุ่มประกันภัยรถยนต์ และประกันความเสียง
ภัยทรัพย์สิน
สํา หรับ งวดหกเดื อนสิ นสุด วัน ที 30 มิถุน ายน 2564 และ 2565 ธุรกิ จ นายหน้า ประกัน ภัย ต่ อ แบบพัฒ นาช่ อ งทางและ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน (Alternative Business) มีรายได้เท่ากับ 65.06 ล้านบาท และ 67.56 ล้า นบาท ตามลําดับ เพิมขึน
จํานวน 2.50 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.85 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน โดยเป็ นการเพิมขึนของรายได้ค่านายหน้าประกันภัย
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ต่อจากสัญญาประกันภัยต่อกลุ่มอืน (Non-Motor) โดยเฉพาะการประกันภัยพิเศษอืนๆ (Specialty) อาทิ สัญญาประกันภัย
ต่อประกันภัยอัญมณีและทองคํา สัญญาประกันภัย ต่อประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที (Director’s &
Officer’s Insurance) สัญญาประกันภัยต่อกลุ่มประกันภัยความรับผิดวิชาชีพแพทย์ (Medical Malpractice Liability) และ
กลุ่มประกันภัยด้านCyber
ธุรกิจอืนๆ เป็ นรายได้ของบริษัทย่อยจากการให้บริการโปรแกรมซอฟแวร์สาํ เร็จรูป
รายได้อืน
รายได้อืนของบริษัทฯ ประกอบด้วย ดอกเบียรับ กําไรจากอัตราแลกเปลียน และการกลับรายการประมาณการค่า เผือผล
ขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึน เป็ นต้น สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564 และ 2565 บริษัทฯ มีรายได้อืน
เท่ากับ 27.72 ล้านบาท และ 1.37 ล้านบาท ตามลําดับ ลดลง 26.35 ล้านบาท หรือร้อยละ 95.04 จากไตรมาสเดียวกัน
ของปี ก่อน และสําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถนุ ายน 2564 และ 2565 บริษัทฯ มีรายได้อนเท่
ื ากับ 27.83 ล้านบาท
และ 5.65 ล้านบาท ตามลําดับ ลดลง 22.18 ล้านบาท หรือร้อยละ 79.70 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน เนืองจากในระหว่าง
งวด 2564 บริษัทมีการกลับรายการประมาณการหนีสินเป็ นรายได้อืนจํานวน 27.24 ล้านบาท ทีเคยตังในปี พ.ศ. 2561 จาก
กรณีการถูกปลอมแปลงอีเมลล์ธุรกิจ (Business Email Compromise) ซึงทําให้ค่คู า้ บริษทั รับประกันภัยต่อต่างประเทศไม่ได้
รับเงินจํานวนดังกล่าว บริษัทได้ดาํ เนินการติดตามและรายงานความคืบหน้าในการติดตามอย่างครบถ้วนตามข้อตกลงกับ
บริษัทรับประกันภัยต่อแล้วและไม่มีภาระทีจะต้องชดใช้ความเสียหาย
ต้นทุนการให้บริการ
เนืองจากธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อนันเป็ นธุรกิจให้บริการ โดยมีตน้ ทุนหลัก คือ บุคคลากรทีมีความรู แ้ ละความเชียวชาญ
ในธุรกิจประกันภัยและประกันภัยต่อเป็ นหลักในการดําเนินธุรกิจ ดังนันต้นทุนหลักของบริษัทฯ จึงประกอบด้วย ค่าแรงและ
ผลประโยชน์พนักงาน อาทิ เงินเดือน โบนัส เงินสมทบประกันสัง คมและกองทุน สํารองเลียงชีพ ของพนักงาน ในส่ วนที
เกียวข้องกับการประสานงานกับคู่คา้
กําไรขันต้น
สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถนุ ายน 2564 และ 2565 กําไรขันต้นของบริษัทฯ เท่ากับ 49.94 ล้านบาท และ 50.67
ล้านบาท ตามลําดับ และคิ ดเป็ นอัตรากําไรขันต้น เท่า กับร้อ ยละ 79.01 และ ร้อยละ 76.21 ตามลํา ดับ โดยกํา ไรขันต้น
เพิมขึน เนืองจากจํานวนพนักงานในส่วนทีประสานงานกับคู่คา้ ลดลงในขณะทีรายได้ของบริษัทลดลงจากสถานการณ์โควิดและรายได้ลดลงน้อยกว่าต้นทุนบริการจึงทํา ให้กาํ ไรขันต้นสูงขึน อย่างไรก็ตามบริษัทฯอยู่ระหว่างการจัดหาบุคลากร
ทดแทนพนักงานดังกล่าว
สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564 และ 2565 กําไรขันต้นของบริษัทฯ เท่ากับ 80.83 ล้านบาท และ 89.99
ล้านบาท ตามลําดับ และคิ ดเป็ นอัตรากําไรขันต้น เท่า กับร้อ ยละ 74.42 และ ร้อยละ 77.74 ตามลํา ดับ โดยกํา ไรขันต้น
เพิมขึน เนืองจากจํานวนพนักงานในส่วนทีประสานงานกับคู่คา้ ลดลงในขณะทีรายได้ของบริษัทเพิมขึนของรายได้ค่าบริการ
ทังในส่วนของธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบทัวไป (Traditional Business) และธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบพัฒนา
ช่องทางและผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน (Alternative Business) จึงทําให้กาํ ไรขันต้นสูงขึน อย่างไรก็ตามบริษัทฯอยู่ระหว่างการ
จัดหาบุคลากรทดแทนพนักงานดังกล่าว
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ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทฯ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายซึงจ่ายให้กับผูแ้ นะนํางานซึงเป็ นบุคคลภายนอก
สําหรับ ธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน (Alternative Business) สําหรับงวด
สามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564 และ 2565 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายจํานวน 1.17 ล้านบาท และ 1.35 ล้าน
บาทตามลําดับ
สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564 และ 2565 บริษัทฯ มีค่า ใช้จ่ายในการขายจํานวน 2.91 ล้านบาท และ
1.76 ล้า นบาทตามลําดับ ลดลง 1.14 ล้านบาทหรือร้อยละ 39.27 จากงวดเดีย วกันของปี ก่อน เนืองจากในไตรมาส 1 ปี
2565 มีการพิจารณาชะลอการส่งเสริมการขาย และรอดูสภาวะเศรษฐกิจเพือปรับเปลียนให้เหมาะสม
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564 และ 2565 มีจาํ นวนเท่ากับ 11.83
ล้านบาท และ 16.79 ล้านบาท ตามลําดับ เพิมขึน 4.96 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 41.89 จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
เนืองจากมีการตังค่าประมาณการค่าเผือผลขาดทุนค้างนานของรายได้ค่าบริการค้างรับ และขาดทุนทียังไม่รบั รู ข้ องเงิน
ลงทุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทสําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถนุ ายน 2564 และ 2565 มีจาํ นวนเท่ากับ 25.77 ล้าน
บาท และ 29.38 ล้านบาท ตามลําดับ เพิมขึน 3.61 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 14.02 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน เนืองจาก
มีค่าตัดจําหน่ายซอฟท์แวร์ และขาดทุนทียังไม่รบั รูข้ องเงินลงทุน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564 และ 2565 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้ เท่ากับ 7.49 ล้านบาท และ
6.84 ล้านบาท ตามลําดับ ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในปี ในปี 2565 ลดลงจํานวน 0.65 ล้านบาท
สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564 และ 2565 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้ เท่ากับ 10.72 ล้านบาท และ
12.66 ล้านบาท ตามลําดับ ค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้ในปี ในปี 2565 เพิมขึนจํานวน 1.94 ล้านบาทนัน เป็ นไปตามผลกําไรของ
บริษัทฯ ทีเพิมขึน
กําไรสุทธิ
สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564 และ 2565 กําไรสุทธิของบริษัทฯ มีจาํ นวนเท่ากับ 57.01 ล้านบาทหรือ
คิดเป็ นอัตรากําไรสุทธิ 61.13 % และ 26.88 ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตรากําไรสุทธิ 41.04 % ตามลําดับ ลดลง 30.13 ล้าน
บาท หรือเท่ากับร้อยละ 52.85 จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน โดยสาเหตุหลักมาจากรายได้อืนทีลดลงจากรายการในปี
2564 มีการกลับรายการประมาณการหนีสินเป็ นรายได้อืนจํานวน 27.24 ล้านบาท
สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564 และ 2565 กําไรสุทธิของบริษัทฯ มีจาํ นวนเท่ากับ 68.93 ล้านบาท หรือ
คิดเป็ นอัตรากําไรสุทธิ 50.52 % และ 51.47 ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตรากํา ไรสุทธิ 42.39% ตามลําดับ ลดลง 17.46 ล้า น
บาท หรือเท่ากับร้อยละ 25.34 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน โดยสาเหตุมาจากรายได้อนที
ื ลดลงจากรายการในปี 2564 มีการ
กลับรายการประมาณการหนีสินเป็ นรายได้อืนจํานวน 27.24 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทมีกาํ ไรสุทธิทีเพิมขึนจากกําไร
ขันต้นและกําไรขันต้นจากรายได้บริการในการดําเนินงานปกติทียังสูงอย่างต่อเนือง
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คําอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ

บริษัท ที คิว อาร์ จํากัด (มหาชน)

ขอแสดงความนับถือ

- นายชนะพันธ์ พิริยะพันธุ์ นายชนะพันธ์ พิรยิ ะพันธุ์
ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร
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