
 

 

Press Release บมจ.ทคีวิเอม็ คอร์ปอเรช่ัน                                                                               วนัที ่12 พฤศจิกายน 2561  
 

บมจ.ทคีวิเอม็ คอร์ปอเรช่ัน เตรียมขาย IPO 75 ล้านหุ้น 

ระดมทุนลุยระบบออนไลน์รับธุรกจิประกนัภยัดจิิทลั 
 

สํานักงาน ก.ล.ต.นับหน่ึง ไฟลิง่ บมจ.ทคีวิเอม็ คอร์ปอเรช่ัน (บริษทัฯ) พร้อมเดินหน้าเสนอขายหุ้น IPO ใน

จํานวนไม่เกนิ 75,000,000 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้ 1.0 บาทต่อหุ้น ตั้งเป้านําเงินจากการระดมทุนพฒันาระบบออนไลน์รับ

สังคมยุคดิจิทลั ด้านผู้บริหาร พร้อมเดินหน้ารุกขยาย 4 กลุ่มธุรกจิอย่างต่อเน่ือง รับการเติบโตอุตสาหกรรมประกนัภัย   

นายพเิชษฐ สิทธิอาํนวย กรรมการผู้อาํนวยการ บริษัทหลกัทรัพย์ บัวหลวง จํากดั (มหาชน) ในฐานะท่ีปรึกษา

ทางการเงินร่วม  เปิดเผยวา่ หลงัจาก บมจ. ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรชัน่  หรือ TQM ไดย้ืน่แบบคาํขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพย์

และแบบแสดงและร่างหนงัสือช้ีชวน (ไฟล่ิง) ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ (ก.ล.ต.) 

เพื่อขอเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO) ล่าสุด สาํนกังาน ก.ล.ต. ไดน้บัหน่ึงแบบคาํขอ

อนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละแบบไฟล่ิงเป็นท่ีเรียบร้อย   

โดยปัจจุบนั บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 300 ลา้นบาท โดยเป็นทุนท่ีชาํระแลว้ 225 ลา้นบาท มูลค่าท่ีตราไว ้(พาร์) 

หุน้ละ 1.0 บาท และจะเสนอขายหุน้ IPO จาํนวนไม่เกิน 75,000,000 หุน้ หรือคิดเป็นสดัส่วนไม่เกินร้อยละ 25.00 ของ

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ภายหลงัการเสนอขายหุน้ในคร้ังน้ี ซ่ึงในจาํนวนน้ีจะ

จดัสรรใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานบริษทั และ/หรือพนกังานบริษทัยอ่ย (ESOP)  จาํนวนไม่เกิน 

11,250,000 หุน้ หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 3.75 ของทุนชาํระแลว้ภายหลงัจาํนวนหุน้ IPO ท่ีเสนอขายทั้งหมด และส่วนท่ี

เหลือจะเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป  

นางสาวพนัทติา แซ่เอง็ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวานิชธนกจิ บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน)ใน

ฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินร่วม เปิดเผยวา่ บริษทัฯ จะระดมทุนเพื่อนาํไปใชพ้ฒันาโครงการสาํหรับปรับปรุงและพฒันา

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และ โครงการพฒันากระบวนการทางธุรกิจ โดยลงทุนในระบบ Enterprise Resource 

Planning (ERP)  รวมถึงการเพิ่มทุนชาํระแลว้ในบริษทัแกน ไดแ้ก่ บริษทั ทีคิวเอม็ อินชวัร์รันส์ โบรคเกอร์ จาํกดั (“TQM 

Broker”) และใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั  

ทั้งน้ีหากสาํนกังาน ก.ล.ต. อนุมติัแบบไฟล่ิงและแบบคาํขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยใ์หใ้หแ้ก่ประชาชนใหแ้ก่

ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรกเป็นท่ีเรียบร้อย จะร่วมกนักาํหนดวนัท่ีเหมาะในการเสนอขายหุน้ IPO และคาดวา่จะนาํ 

บริษทัฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดภ้ายในปีน้ี  

ดร.อญัชลนิ พรรณนิภา ประธานคณะกรรมการ บมจ. ทคีวิเอม็ คอร์ปอเรช่ัน ผูน้าํธุรกิจใหบ้ริการนายหนา้

ประกนัภยัในประเทศไทย ภายใตแ้นวคิด “TQM ไม่หยดุทาํดีท่ีสุดเพื่อคุณ” เปิดเผยวา่ ภาพรวมการดาํเนินธุรกิจของ 

บริษทัฯ แบ่งการใหบ้ริการเป็น 4 ดา้น คือ (1) ธุรกิจนายหนา้ประกนัวินาศภยั ใหบ้ริการผา่น บริษทั ทีคิวเอม็ อินชวัร์รันส์ 



โบรคเกอร์ จาํกดั (“TQM Broker”)โดยมีการขายผลิตภณัฑป์ระกนัวินาศภยัทั้งส้ินกวา่ 130 ผลิตภณัฑ ์ ทั้งในกลุ่มประกนั

รถยนต ์(Motor) ซ่ึงประกอบดว้ยกลุ่มประกนัภยัรถยนตภ์าคบงัคบั (พ.ร.บ.) และกลุ่มประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ และ

กลุ่มประกนั Non-Motor ในรูปแบบประกนัอคัคีภยั ประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง และประกนัวินาศภยัเบด็เตลด็ เป็น

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

ซ่ึงมีการเสนอขายผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตทั้งส้ินกวา่ 20 ผลิตภณัฑ ์ ครอบคลุมทั้งประกนัชีวิตประเภทรายบุคคลและ

ประกนัชีวติประเภทกลุ่ม  

(3) ธุรกิจใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและซอฟตแ์วร์ผา่นบริษทั แคสแมท จาํกดั (“Casmatt”) ซ่ึง

ครอบคลุมการใหค้าํปรึกษาดา้นกระบวนการทางธุรกิจ งานวิจยัตลาดดิจิตอล เป็นตน้ และ (4) ธุรกิจใหบ้ริการดา้น

คาํแนะนาํเก่ียวกบัประกนัภยั ผา่นบริษทั ทีคิวแอลดี จาํกดั (“TQLD”) ซ่ึงเป็นบริษทัร่วม เพื่อเป็นช่องทางใหก้บัลูกคา้ใน

การคน้หาและเปรียบเทียบขอ้มูลประกนัภยัไดอ้ยา่งรวดเร็ว และประหยดัเวลา ผา่นรูปแบบการกรอกขอ้มูลของลูกคา้ ทั้งน้ี

ปัจจุบนั กลุ่มบริษทัฯ มีพนัธมิตรท่ีเป็นบริษทัประกนัภยักวา่ 40 แห่ง มีพนกังานขายท่ีไดรั้บใบอนุญาตนายหนา้ประกนัภยั

ใหบ้ริการกวา่ 2,000 คน ผา่นสาขาและศูนยบ์ริการทัว่ประเทศรวม 95 แห่ง ท่ีสามารถใหบ้ริการลูกคา้ไดค้รอบคลุมและ

ทัว่ถึงทุกพื้นท่ีทัว่ประเทศไทย 

ดร. นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บมจ. ทคีวิเอม็ คอร์ปอเรช่ัน เปิดเผยวา่ ภาพรวมธุรกิจของ 

บริษทัฯ มีการเติบโตท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง มีปัจจยัสนบัสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมประกนั ทาํใหโ้อกาสเติบโตมีมาก 

นอกจากน้ี อตัราการทาํประกนัภยัในประเทศไทยยงัตํ่าเม่ือเทียบกบัเพื่อนบา้น โดยจากขอ้มูลรายงานธุรกิจประกนั 

ประจาํปี 2559 ของ สวีส รีอินชวัร์รัน ซ่ึงเป็นบริษทัประกนัชั้นนาํของโลก พบวา่ธุรกิจประกนัของประเทศในทวีปเอเชีย 

ประเทศไทย มีสดัส่วนเบ้ียประกนัรับรวมทุกประเภทต่อผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (Insurance Penetration) ท่ีร้อยละ 

5.42 หากพิจารณา เบ้ียประกนัภยัต่อคน  (Insurance Density) พบประเทศไทย มีเบ้ียประกนัภยัต่อคน (Insurance Density) 

เพียง 323.4 ดอลลาร์สหรัฐต่อคน (GDP) ต่อจาํนวนประชากร ตํ่ากวา่ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ ไตห้วนั และเกาหลีใต ้ ซ่ึง

ผลดงักล่าวทาํใหบ้ริษทัฯ ไดรั้บประโยชน์จากอุตสาหกรรมประกนัท่ีมีโอกาสขยายตวัไดอี้กในอนาคต โดยกลุ่มบริษทัฯ 

ซ่ึงประกอบธุรกิจนายหนา้ประกนัภยั ไม่มีความเส่ียงดา้นการดาํรงเงินกองทุนฯและการบริหารผลตอบแทนจากเบ้ีย

ประกนัภยั  

ดาวน์โหลดข่าวทีน่ี่ 
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