
 

Press Releaseบมจ.ทคีวิเอม็ คอร์ปอเรช่ัน                                                                                            วนัที ่1 พฤศจิกายน 2561 

 

บมจ.ทคีวิเอม็ คอร์ปอเรช่ันโชว์ศักยภาพผู้นําโบรกเกอร์ประกนัภยั 

ประกาศความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ยกระดบัธุรกจิสู่ยุคดจิทิลั 

บมจ. ทคีวิเอม็ คอร์ปอเรช่ัน (“บริษัทฯ”) ผู้นําธุรกจินายหน้าประกนัภัยในประเทศไทย ภายใต้แนวคดิ “TQM ไม่หยุดทาํดี

ทีสุ่ดเพ่ือคุณ” โชว์ศักยภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมเดินหน้าเสนอขายหุ้น IPO ในจํานวน

ไม่เกนิ 75 ล้านหุ้น มูลค่าทีต่ราไว้ 1.00 บาทต่อหุ้น ตั้งเป้านําเงินจากการระดมทุนเพ่ือปรับปรุง และพฒันาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและซอฟท์แวร์ รับสังคมยุคดจิิทลั และรับการเติบโตของอุตสาหกรรมประกนัภัย ยํา้บริษัทฯ มีศักยภาพพร้อม

เติบโต จากอุตสาหกรรมประกนัภัยทีเ่ติบโตต่อเน่ือง ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ผ่านเทคโนโลยทีีท่นัสมัย 

ดร.อญัชลนิ พรรณนิภา ประธานบริษัท บมจ. ทคีวิเอม็ คอร์ปอเรช่ัน ผูน้าํธุรกิจนายหนา้ประกนัภยั ภายใตแ้นวคิด 

“TQM ไม่หยดุทาํดีท่ีสุดเพือ่คุณ” เปิดเผยวา่ บริษทัฯไดย้ืน่แบบคาํขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละแบบแสดงรายการขอ้มูล

การเสนอขายหลกัทรัพย ์ และร่างหนงัสือช้ีชวน (ไฟล่ิง) ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

(สาํนกังาน ก.ล.ต.) เพื่อขอเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO) จาํนวนไม่เกิน 75 ลา้นหุน้ หรือ

คิดเป็นสดัส่วนไม่เกินร้อยละ 25 ของจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ภายหลงัการเสนอขายหุน้

ในคร้ังน้ี 

ปัจจุบนับริษทัฯ แบ่งการดาํเนินธุรกิจเป็น 4 ดา้น คือ (1) ธุรกิจนายหนา้ประกนัวินาศภยั ให้บริการผา่น บริษทั ทีคิว

เอม็ อินชวัร์รันส์ โบรคเกอร์ จาํกดั (“TQM Broker”)โดยมีการขายผลิตภณัฑป์ระกนัวินาศภยัทั้งส้ินกว่า 130 ผลิตภณัฑ ์ทั้งใน

กลุ่มประกนัรถยนต ์(Motor) ซ่ึงประกอบดว้ยกลุ่มประกนัภยัรถยนตภ์าคบงัคบั (พ.ร.บ.) และกลุ่มประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัร

ใจ และกลุ่มประกนั Non-Motor ในรูปแบบประกนัอคัคีภยั ประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง และประกนัวินาศภยัเบด็เตลด็ เป็น

ตน้  (2) ธุรกิจนายหนา้ประกนัชีวิต ดาํเนินธุรกิจผา่น บริษทั ทีคิวเอม็ ไลฟ์ อินชวัร์รันส์ โบรคเกอร์ จาํกดั (“TQM Life”) ซ่ึงมี

การเสนอขายผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตทั้งส้ินกว่า 20 ผลิตภณัฑ์ ครอบคลุมทั้งประกนัชีวิตประเภทรายบุคคลและประกนัชีวิต

ประเภทกลุ่ม (3) ธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์ผ่านบริษทั แคสแมท จาํกัด (“Casmatt”) ซ่ึง

ครอบคลุมการใหค้าํปรึกษาดา้นกระบวนการทางธุรกิจ งานวิจยัตลาดดิจิตอล เป็นตน้ และ (4) ธุรกิจให้บริการดา้นคาํแนะนาํ

เก่ียวกบัประกนัภยั ผา่นบริษทั ทีคิวแอลดี จาํกดั (“TQLD”) ซ่ึงเป็นบริษทัร่วม เพื่อเป็นช่องทางให้กบัลูกคา้ในการคน้หาและ

เปรียบเทียบขอ้มูลประกนัภยัไดอ้ย่างรวดเร็ว และประหยดัเวลา ผ่านรูปแบบการกรอกขอ้มูลของลูกคา้ ทั้งน้ีปัจจุบนั กลุ่ม

บริษทัฯ มีพนัธมิตรท่ีเป็นบริษทัประกนัภยักว่า 40 แห่ง มีพนกังานขายท่ีไดรั้บใบอนุญาตนายหนา้ประกนัภยัให้บริการกว่า 

2,000 คน ผ่านสาขาและศูนยบ์ริการทัว่ประเทศรวม 95 แห่ง ท่ีสามารถให้บริการลูกคา้ไดค้รอบคลุมและทัว่ถึงทุกพื้นท่ีทัว่

ประเทศไทย 



ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารบมจ. ทคีวิเอม็ คอร์ปอเรช่ัน เปิดเผยวา่ ภาพรวมธุรกิจของบริษทัฯ    

มีการเติบโตท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง มีปัจจยัสนบัสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมประกนัทาํใหโ้อกาสเติบโตมีมาก นอกจากน้ี อตัรา

การทาํประกนัภยัในประเทศไทยยงัตํ่าเม่ือเทียบกบัประเทศเพื่อนบา้น โดยจากขอ้มูลรายงานธุรกิจประกนั ประจาํปี 2559 ของ 

สวีส รีอินชวัร์รัน ซ่ึงเป็นบริษทัประกนัชั้นนาํของโลก พบวา่ธุรกิจประกนัของประเทศในทวีปเอเชีย ประเทศไทย มีสดัส่วน

เบ้ียประกนัรับรวมทุกประเภทต่อผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (Insurance Penetration) ท่ีร้อยละ 5.42 หากพิจารณา เบ้ีย

ประกนัภยัต่อคน  (Insurance Density) พบวา่ ประเทศไทยมีเบ้ียประกนัภยัต่อคน (Insurance Density) เพียง 323.4 ดอลลาร์

สหรัฐต่อคน (GDP) ต่อจาํนวนประชากร ตํ่ากวา่ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ ไตห้วนั และเกาหลีใต ้ซ่ึงผลดงักล่าวจะทาํใหบ้ริษทั

ฯ ไดรั้บประโยชน์จากอุตสาหกรรมประกนัท่ีมีโอกาสขยายตวัไดอี้กในอนาคต โดยกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงประกอบธุรกิจนายหนา้

ประกนัภยั จึงไม่มีความเส่ียงดา้นการดาํรงเงินกองทุนฯและการบริหารผลตอบแทนจากเบ้ียประกนัภยั 

“ปัจจุบนัรูปแบบการทาํธุรกิจนายหนา้ประกนัภยันั้นมีความทา้ทายมากข้ึน ซ่ึงบริษทัฯ เห็นโอกาสนาํเทคโนโลยเีขา้

มาช่วยขยายฐานลูกคา้โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ไดดี้มากยิง่ข้ึน จะช่วยสร้างความแขง็แกร่งใหก้บัผลการดาํเนินและรักษาความ

เป็นผูน้าํธุรกิจโบรกเกอร์ประกนัภยัใหแ้ก่บริษทัฯ อยา่งย ัง่ยนื” ดร.นภสันนัทก์ล่าว 

นายพเิชษฐ สิทธิอาํนวย กรรมการผู้อาํนวยการ บริษัทหลกัทรัพย์ บัวหลวง จํากดั (มหาชน)ในฐานะท่ีปรึกษาทางการ

เงินร่วม เปิดเผยวา่ ปัจจุบนั บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 300 ลา้นบาท โดยเป็นทุนท่ีชาํระแลว้ 225 ลา้นบาทมูลค่าท่ีตราไว ้(พาร์) 

หุ้นละ 1.00 บาท และจะเสนอขายหุ้น IPO จาํนวนไม่เกิน 75 ลา้นหุ้น หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 25 ของจาํนวนหุ้นสามญัท่ี

ออกและเรียกชาํระแลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ภายหลงัการเสนอขายหุ้นในคร้ังน้ี ซ่ึงในจาํนวนน้ีจะจดัสรรให้แก่กรรมการ 

ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานบริษทั และ/หรือพนกังานบริษทัยอ่ย (ESOP) จาํนวนไม่เกิน11.25 ลา้นหุน้ หรือไม่เกินร้อยละ 15 

ของจาํนวนหุน้ IPO ท่ีเสนอขายทั้งหมด และส่วนท่ีเหลือจะเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป  

นางสาวพนัทิตา แซ่เอง็ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวานิชธนกจิ บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั(มหาชน) ในฐานะ

ท่ีปรึกษาทางการเงินร่วม เปิดเผยว่า บริษทัฯ มีวตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน โดยจะระดมทุนเพื่อนาํไปใชพ้ฒันาโครงการสาํหรับ

ปรับปรุงและพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการพฒันากระบวนการทางธุรกิจ โดยลงทุนในระบบ Enterprise 

Resource Planning (ERP) การเพิ่มทุนชาํระแลว้ในบริษทัแกน ได้แก่ TQM Broker และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่ม

บริษทัฯ 

ทั้งน้ีบริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจโดยการถือหุน้ในบริษทัอ่ืน (Holding Company) ท่ีประกอบธุรกิจหลกัในการใหบ้ริการ

นายหนา้ประกนัภยัปัจจุบนัมีบริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจหลกั 2 บริษทั ไดแ้ก่ TQM Broker ดาํเนินธุรกิจเป็นนายหนา้ประกนั

วินาศภยั และ TQM Life ดาํเนินธุรกิจเป็นนายหนา้ประกนัชีวิต  

************************************************ 

เผยแพร่ข่าวประชาสมัพนัธ์โดย บริษทั เอม็ ที มลัติมีเดีย จาํกดั (ในนาม บมจ.ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรชัน่) 
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