
       
 

 

 

Press Releaseบมจ.ทีคิวเอม็ คอรป์อเรชัน่      วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ ์2562  

 
 

ทีคิวเอม็ คอรป์อเรชัน่ โชวก์ าไรมากกว่า 400 ล้านบาท เพ่ิมขึน้กว่าร้อยละ 50 
พร้อมเติบโตต่อเน่ืองเดินหน้าบกุตลาดประกนัออนไลน์ (Insure tech) ประกนัชีวิต และประกนัสขุภาพ 

 
 

ทีคิวเอม็ คอรป์อเรชัน่ แถลงผลประกอบการประจ าปี 2561 ตอกย า้ความเป็นผูน้ าโบรคเกอรป์ระกนัภยั
ในประเทศไทย โชว์ผลงานปี 2561 ด้วยก าไรมากกว่า 400 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นกว่าร้อยละ 50  หลงัภาพรวม
ยอดขายรถยนต์ปีท่ีผ่านมาท าสถิติสูงสุดในรอบ 5 ปี ดนัเบี้ยประกนัปีท่ีผ่านมาทะลุเป้าอยู่ท่ี 11,095 ล้านบาท 
พร้อมพฒันาผลิตภณัฑ์ประกนัร่วมกบัพนัธมิตรอย่างต่อเน่ือง และพฒันาฟีเจอร์ Real-time Chatbot “TQM 
Blue Beary Bot” ผ่าน LINE Official Account “TQM Insurance Broker” ผลกัดนัการซ้ือประกนัภยัผ่านระบบ
ออนไลน์สร้างประสบการณ์ใหม่ตอบโจทยผ์ู้บริโภคยุค Mobile First พร้อมบุกตลาดประกนัชีวิตและประกนั
สขุภาพ 

ดร.อญัชลิน พรรณนิภา ประธานกรรมการ บริษทั ทีคิวเอม็ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) หรือ TQM 
เปิดเผยว่า ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชัน่ มผีลประกอบการปี 2561 รายไดร้วม 2,525.04 ลา้นบาท เตบิโตรอ้ยละ 10.67 จากปี
ก่อนทีม่รีายได้ 2,281.67 ลา้นบาท โดยมรีายไดห้ลกัมาจากเบี้ยประกนัภยัรถยนต์ จ านวน 2,424.45 ลา้นบาท เตบิโต
รอ้ยละ 10.60 และมกี าไรสุทธิ 404.3 ล้านบาท เตบิโตจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน รอ้ยละ 50.7 ที่มกี าไรสุทธ ิ268.31 
ลา้นบาท ซึ่งการเตบิโตทีด่มีาจากภาพรวมธุรกจิโบรคเกอร์ ประกนัภยัในปี 2561ทีข่ยายตวัอย่างต่อเน่ืองตามทศิทาง
ของการเตบิโตของเบี้ยประกนัภยัในภาพรวม โดยเฉพาะกลุ่มประกนัภัยรถยนต์ที่เตบิโตอย่างโดดเด่นตามยอดขาย
รถยนต์ที่ขยายตวัเพิม่ขึน้ จากขอ้มูลของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในปี 2561 มยีอดขายรถยนต์ในประเทศ
รวมกวา่ 1.04 ลา้นคนั เพิม่ขึน้จากปีก่อนถงึรอ้ยละ 19.5 ซึง่นบัวา่สงูทีส่ดุในรอบ 5 ปี ซึง่จะจ่ายปันผลจ านวน 0.30 บาท 
โดยจะน าเสนอผา่นทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ในวนัที ่25 เมษายน 2562 ต่อไป 

“ในปี 2562 ภาพรวมของธุรกิจประกันมีแนวโน้มในการขยายตัวและ เติบโตอย่างต่อเน่ือง สืบเน่ืองจาก
สถานการณ์ปัจจุบนัที่ยงัคงมปัีจจยัสนับสนุนด้านบวก ที่นอกเหนือจากประกนัภยัรถยนต์ที่มแีนวโน้มขยายตวัตาม
อุตสาหกรรมยานยนตแ์ลว้ ประกนัอื่น ๆ กม็สีว่นผลกัดนัใหเ้กดิอตัราการเตบิโตเพิม่ขึน้ เช่น เทรนดก์ารดแูลสขุภาพ ซึง่
ผูบ้รโิภคหนัมาใหค้วามส าคญักนัมากขึ้น กส็่งผลใหโ้ปรดกัทท์ีเ่กี่ยวกบัประกนัสุขภาพและประกนัชวีติ เป็นทีต่้องการ
ของลกูคา้มากขึน้ตามไปดว้ย”  

 ดร.อญัชลิน กล่าวเพิม่เติมว่า ทคีวิเอ็ม ได้เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยไปเมื่อเดอืน
ธนัวาคมทีผ่า่นมา ถอืไดว้า่เรว็กวา่ทีค่าดการณ์ไว ้ และหุน้กไ็ดร้บัผลตอบรบัจากนกัลงทุนเป็นอยา่งด ีรวมทัง้ในสว่นของ 

 



       
 

 

 

บริษัทประกันก็ให้การตอบรบัหุ้นของทีคิวเอ็มด้วยดีเช่นกัน ทัง้น้ี ทีคิวเอ็มเป็นโบรคเกอร์รายแรกที่ได้เข้าตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (SET) 

ดา้น ดร.นภสันันท ์พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษทั ทีคิวเอม็ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
กล่าวว่า “ในปี 2562 ทคีวิเอม็ตัง้เป้ายอดขายรวมไวท้ี ่12,690 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 14  โดยกลุ่มทคีวิเอม็ยงัคงตอก
ย ้าความเป็นผู้น าโบรคเกอร์ประกนัภยัภายใต้แนวคิด “ไม่หยุดท าดีที่สุดเพื่อคุณ” ร่วมเดินหน้าพฒันาโปรดกัท์
ประกนัภยัร่วมกบัพนัธมิตร ท่ีเน้นการตอบโจทยก์บัความต้องการท่ีเปล่ียนแปลงของผู้บริโภค พร้อมเสริมทพั
ด้วยการให้บริการท่ีเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างสะดวก รวดเรว็ ตลอด 24ชัว่โมง    ทัง้ด้านออฟไลน์และออนไลน์
ตามคอนเซปท์ “TQM Beside, Fight for Fair เพ่ือนท่ีอยู่เคียงข้างคุณ 24 ชัว่โมง” ทัง้ด้านการขายและการ
ให้บริการ โดยทคีวิเอม็ไดเ้ดนิหน้าด าเนินงานในหลายส่วน เช่น ทคีวิเอม็ไดร้่วมกบัส านักงานคณะกรรมการก ากบัและ
ส่งเสรมิการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในช่วงต้นปีที่ผ่านมากบั
โครงการเทีย่วทัว่ไทย  หรอืในปีทีผ่า่นมากบัโครงการมอบของขวญัปีใหมป่ระกนัอุบตัเิหตุปีใหมอุ่่นใจ เพือ่รว่มตอบแทน
สงัคม รวมทัง้การร่วมมอืกบัพนัธมติรบรษิทัประกนัในการพฒันาโปรดกัท์ที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายในลกัษณะ 
Product Segmentation  เช่น โปรดกัท์ประกนั Motor for Lady กบัเมอืงไทยประกนัภยั ประกนัมนุษย์เงนิเดอืน กบั
กรงุเทพประกนัภยั และโครงการเทีย่วสบายใจฝากบา้นไวก้บัประกนั รว่มกบั 8 พนัธมติรบรษิทัประกนั”  

โดยในปีทีผ่า่นมา TQM น าเทคโนโลยเีขา้มาพฒันาช่องทางขาย ภายใตโ้ครงการ “TQM Digital” ทีจ่ะพฒันาการ
ขายในตลาดประกนัออนไลน์ (Insure Tech)” พฒันาฟีเจอร์ Real-time Chatbot เปิดตวั “TQM Blue Beary Bot” ผ่าน 
LINE Official  ทีส่ามารถซือ้ประกนัภยัผา่น Chatbot ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ซึง่ TQM ประสบความส าเรจ็อยา่งมากในปีที่
ผา่นมา จากการพฒันาโปรดกัท ์และการใหบ้รกิารทีส่ามารถเขา้ถงึ และตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคยุคดจิทิลั  
ทัง้น้ีบรษิทั ฯ พรอ้มทีจ่ะเดนิหน้าพฒันาอยา่งต่อเน่ืองเพือ่สรา้งการเตบิโต ในปี 2562 

 กลยุทธ์การด าเนินงานของกลุ่มทีคิวเอ็มในปี  2562 ได้วางแนวทางไว้เป็นโครงการหลักๆ 8 โครงการ             
เพือ่ขบัเคลื่อนธุรกจิใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย ไดแ้ก่ 

 - โครงการ BIG DATA PROJECT เป็นโครงการที่เข้ามาช่วยวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า เพื่อจะได้
น าเสนอผลติภณัฑไ์ดต้รงตามทีลู่กคา้ตอ้งการ รวมถงึสามารถสื่อสารไดต้รงกบัลูกคา้มากยิง่ขึน้ เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพ
ใหแ้ก่ธุรกจิ ดว้ยการใช ้AI มาประมวลผลและวเิคราะหเ์พือ่ใชใ้นการน าเสนอ Products ใหต้รงความตอ้งการของลกูคา้ 

 - โครงการ Products Segmentation เพื่อเจาะกลุ่มลูกคา้ตามความตอ้งการหรอืพฤตกิรรมของแต่ละกลุ่มกบั
บรษิทัประกนั ดว้ยการขยายผลเจาะลกึมากขึน้ หรอืการขยายความรว่มมอืกบับรษิทัประกนัเพิม่ขึน้  

 



       
 

 

 

 - โครงการ LIFE INSURANCE PLATFROM เป็นเปรยีบเสมอืนตวัช่วยทีจ่ะท าใหลู้กคา้สะดวกสบายยิง่ขึน้ใน
การเปรียบเทียบประกนัชีวิตที่มีความเหมาะสมและคุ้มค่ากบัตนเองมากที่สุด และเป็น Platform ที่ช่วยสนับสนุน
ระบบงานขายประกนัชวีติของบรษิทั ฯ ดว้ย 

 - โครงการ Non Motor INSURANCE PLATFROM เป็นโครงการทีพ่ฒันาส าหรบัใชส้นบัสนุนงานขายประกนั
หมวด Health, PA, TA, Home เพิม่ความสะดวกในการเลอืกท าประกนั 

 - โครงการ LINE CHATBOT / AI / CHAT CENTER โครงการทีจ่ะเพิม่ชอ่งทางการขายแบบ Omni Channel 
และพฒันา Chatbot เพือ่มาตอบสนองทัง้ในแงก่ารบรกิารและงานขาย 

 - โครงการ AFFILIATE / STRATEGIC PARTNER เป็นโครงการทางการตลาดในการรว่มมอืกบัพนัธมติรทาง
ธุรกจิเจา้อื่น ๆ เพือ่ขยายฐานลกูคา้ใหม้ากขึน้ 

 - โครงการใช้เทคโนโลยีเพ่ิมยอดขาย ลดค่าใช้จ่าย โดยการน าเทคโนโลยมีาใชต้่อยอดกบัสาขาและศนูย์
ประสานงานของทคีวิเอม็ทัง้ 95 แหง่ทัว่ประเทศ ซึง่จะสามารถใหบ้รกิารลกูคา้ไดอ้ยา่งทัว่ถงึทุกพืน้ที ่

 - โครงการ Financial Brokerเป็นโครงการนายหน้าใหบ้รกิารทางดา้นการเงนิ เพือ่รองรบับรกิารดา้นการเงนิ
ใหก้บัฐานลกูคา้ของบรษิทั  

 ดร.นภสันนัท ์กล่าวต่ออกีวา่ “กลุ่มทคีวิเอม็จะเน้นการเพิม่ยอดขายจากกลยุทธท์ัง้ 8 โครงการน้ี ในลกัษณะของ
Inorganic Growth ที่จะต้องพฒันาให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาด สื่อสารให้เกิดการรบัรูก้บัผู้บรโิภค  
การรว่มมอืกบั Strategic Partnerและตลอดจนการรว่มทุน เพือ่ท าใหบ้รษิทัเตบิโต   รวมทัง้การเพิม่ยอดขายในลกัษณะ 
Organic Growth ที่จะเติบโตตามการขยายตัวของธุรกิจ อุตสาหกรรม หรือพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป  ทัง้น้ี
ยอดขายอนัดบัหนึ่งยงัคงเป็นรายไดจ้ากยอดขายประกนัรถยนต์  และอนัดบัทีส่องคอื การขยายรายไดไ้ปสู่ประกนัชวีติ
และประกนัสุขภาพ ซึง่จากฐานลูกคา้เดมิมอียู่แลว้จ านวนกว่า 1 ลา้นราย  และยงัมแีนวโน้มการเตบิโตของผูบ้รโิภคใน
สว่นนี้เพิม่ขึน้อกี จากเทรนดใ์นปัจจุบนัทีผู่บ้รโิภคไดใ้หค้วามส าคญักบัสขุภาพมากขึน้ การรบัรูถ้งึคา่รกัษาพยาบาลทีอ่ยู่
ในระดบัสูงขึน้ทุกปี หรอื Aging Societyที่คนจะอายุยาวขึน้และใหค้วามส าคญักบัสุขภาพและการรกัษาพยาบาล  ซึ่ง
ประกนัชวีติและประกนัสขุภาพจะมาตอบโจทยเ์รื่องนี้ไดเ้ป็นอยา่งด ี ทัง้น้ีประกนัชวีติและประกนัสขุภาพทีท่คีวิเอม็จะใช้
เป็นกลยุทธใ์นการสรา้งยอดขายจะเน้นทีค่วามคุม้ค่าของกรมธรรม ์ และความคุม้ค่าเงนิทีผู่บ้รโิภคตอ้งจ่ายไปมากทีสุ่ด 
(Value for money)” ดร.นภสันนัท ์กล่าวสรปุกลยทุธปี์ 2562   
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