
ออมสิน จับมือ TQM เปิดตัวบัตร Co-Brand เจ้าแรกวงการโบรคเกอร์ประกันภยั
พร้อมออกแบบสิทธิประโยชน์เจาะตลาดลูกค้าที่ซื้อประกัน
18 พฤศจิกายน 2562

ธนาคารออมสิน ร่วมมือทางธุรกิจกับ บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จ ำากัด (มหาชน) ออก
บัตรเครดิต Co-Brand “TQM Infinity Credit Card” มอบสิทธิประโยชน์พร้อมโปรโมชั่นมากมาย ประเดิม
รับเครดิตเงินคืน 500 บาท เมื่อชำาระค่าเบี้ยประกันผ่าน TQM ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป หรือเลือกผ่อนชำาระ
เบี้ยประกัน 0% นานสูงสุด 10 เดือน และร่วมลุ้นโชคไปชมกีฬาโอลิมปิก 2020 พร้อมแพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น

วันนี้ (18 พฤศจิกายน 2562) ณ ธนาคารออมสิน สำานักงานใหญ่ ได้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วม
มือทางธุรกิจ ระหว่าง ธนาคารออมสิน กับ บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จ ำากัด (มหาชน) เพื่อร่วมกันออก
ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตธนาคารออมสินร่วม (Co-Brand) พร้อมกับจัดหาสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับลูกค้าผู้ถือ
บัตรนี้ โดยมี ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน และ ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธาน
บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จ ำากัด (มหาชน) ร่วมในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารสักขีพยานทั้ง 2 ฝ่าย

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยวา่ ในปัจจุบนัความร่วมมือทาง
ธุรกิจถือได้วา่เป็นรูปแบบการดำาเนนิงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งในการให้บริการแก่ลูกคา้ อีกทั้งยังเป็นพันธกิจสำาคญัที่
สอดคล้องกับนโยบายของธนาคารออมสิน ซ่ึงได้ดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่องและเกิดผลลัพธ์เป็นอยา่งดี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเกิดประโยชน์ต่อลูกค้าของธนาคารฯ และพันธมิตร ล่าสุดธนาคารออมสิน และ บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรช่ัน 
จำากัด (มหาชน) หรือ TQM ร่วมกันออกผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตธนาคารออมสินร่วม หรือ บัตร Co-Brand ในช่ือ บัตร 
TQM Infinity Credit Card ซึ่งจะเป็นอีก 1 บัตรที่อยู ่ในตระกูลบัตรอิเล็กทรอนิคส์ของธนาคารออมสิน ที่
พร้อมจะนำาเสนอสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่น่าสนใจให้แก่ลูกคา้ของทั้ง 2 ฝ่าย โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 
2562 นี้เปน็ต้นไป

“ธนาคารออมสินยินดีเปน็อย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำากัด 
(มหาชน) เพ่ือนำาเสนอบริการและสิทธิประโยชน์ดีๆ ให้กับลูกค้าและผู้สนใจ เพราะศักยภาพจากทั้ง 2 ฝ่ายจะชว่ย
ให้เกิดความมั่นใจและความน่าสนใจทีจ่ะใช้บริการบัตรนี้ รวมถึงบริการอื่นๆ อีกด้วย อาทิ บัตรเครดิตของธนาคาร
ออมสิน และบริการประกันภัยของบริษัททคีิวเอ็มฯ” ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน กล่าว

สำาหรับ ผู้สมัครบัตรใหม่ TQM Infinity Credit Card และสินเชื่อบัตรเงินสด Prima Card 
ธนาคารออมสิน ผ่านช่องทาง บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จ ำากัด จะได้รับกระเป๋าเอนกประสงค์
ทันที (จำานวนจำากัด 4,000 ท่าแรก) พร้อมกับได้รับสิทธิพิเศษ เมื่อชำาระเบี้ยประกัน TQM ตั้งแต่ 10,000 บาท
ขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 500 บาท (1 สิทธิ์/ 1 หมายเลขบัตร จำากัด 4,000 สิทธิ์) โดยโปรโมชั่นนี้จัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 – 31 มกราคม 2563 รวมถึงได้สิทธิ์ร่วมลุ้นชมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ณ กรุงโตเกียว 
ท่ีจะจัดการแข่งขันในปี 2563 น้ี พร้อมแพคเกจทัวร์ประเทศญี่ปุ่น กับ แคมเปญ “Lucky Draw Olympic Tokyo 
2020” และ “Tops Spender Olympic Tokyo 2020” อีกด้วย โดยยอดใช้จ่ายผ่านบัตรทุก 1,000 บาท รับ 1 สิทธิ์ หรือ
ใช้คะแนนสะสม GSB Reward Point ในบัตรเครดิตทุก 1,000 คะแนนแลกรับ 10 สิทธิ์เพื่อการลุ้นรับรางวัล

นอกจากนี้ บัตร TQM Infinity Credit Card ยังสามารถเลือกผ่อนชำาระเบี้ยประกันเป็นราย
เดือน เลือกระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือน หรือ 10 เดือน ในอัตราดอกเบี้ย 0% ได้อีกด้วย โดยต้องเป็นยอดเบี้ย
ประกันตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป หรือเดือนละไม่ต ำ่ากว่า 1,000 บาท ณ จุดรับชำาระเงินตามที่ 



บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จ ำากัด กำาหนด ในช่วงระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 – 31 
มกราคม 2563 นี้

ด้าน ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธาน บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จ ำากัด (มหาชน) กล่าวว่า  
ทีคิวเอ็มยังคงเดินหน้าพัฒนาบริการให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยความร่วมมือทางธุรกิจกับธนาคารออมสิน
ครั้งนี้ถือเปน็โบรคเกอร์ประกันภัยเจ้าแรกที่ออกบัตรเครดิต Co-Brand ที่พร้อมมอบสิทธิประโยชนเ์พ่ือตอบสนอง
ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าที่ซื้อประกันภัย โดยลูกค้าพื้นฐานของทีคิวเอ็มกว่า 70% เป็นลูกค้าที่ทำาประกันภัย
ประเภทรถยนต์ โดยในระยะแรกได้ออกแบบสิทธิประโยชน์ของบัตรให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
มากที่สุด   และจะมีการเพ่ิมเติมสิทธิประโยชน์ดา้นอืน่ๆ อีกในทุกประเภทประกัน

ทั้งนี้ เมื่อเปิดบัตรเครดิต TQM Infinity Credit Card กับทีคิวเอ็ม สามารถผ่อนชำาระคา่เบี้ยประกัน
ระยะยาวได้ดว้ยดอกเบี้ย 0% พร้อมทั้งรับส่วนลดเมื่อซ้ือยาง 4 เส้น (เฉพาะรุ่นทีร่ะบุเท่านัน้) และเติมลมไนโตรเจน
ฟรีตลอดปีจากศูนย์บริการ Cockpit ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2563 นอกจากนี้ เพื่อ
เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงและเห็นความสำาคัญของการประกันภัยยิ่งขึ้น สำาหรับลูกค้าบัตร TQM 
Infinity Credit Card จะได้รับความคุ้มครองการถูกโจรกรรมทรัพย์สินภายในที่พักอาศัย สูงสุด 50,000 บาท

“ในส่วนของกลยุทธ์การตลาดนัน้ ทีควิเอ็มวางแผนการตลาดไวค้รอบคลุมทุกช่องทางขายของที
คิวเอ็มทั้งช่องทางหลักที่เป็น Tele sale ช่องทางออนไลน์-ออฟไลน์ โดยลูกค้าในต่างจังหวัดเนื่องด้วยทคีิวเอ็มเรามี
สาขาและศูนย์บริการ 95 แห่งทั่วประเทศ กับพนักงานขายต่างจังหวัดจำานวน 700 คน ซ่ึงได้พบปะพูดคุยกับลูกค้า
ทุกวันอยู่แล้ว จึงถือเป็นช่องทางที่ง่ายยิ่งขึน้ในการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มนี้ ซ่ึงยังเป็นกลุ่มที่ชอบการขายแบบ Face to 
Face สำาหรับลูกค้าที่อยู่กรุงเทพและพ้ืนที่เขตเมือง เพ่ือให้เข้ากับไลฟ์สไตล์สังคมคนเมืองเรามีบริการให้ข้อมูลและ
โปรโมทของบัตรผ่านช่องทางออนไลน์ทั้ง Facebook / Line Official TQM Insurance Broker และเว็บไซต์ 
www.tqm.co.th หรือ    สายด่วน 1737 ที่พร้อมให้บริการ 24 ชั่วโมงทั่วประเทศ โดยทีคิวเอ็มตั้งเป้าหมายที่จะมี
ลูกค้าบัตรเครดิต TQM Infinity Credit Card ไว้ที่ 100,000 ใบ” ดร.อัญชลินกล่าวทิ้งทาย

สำาหรับสมาชิกบัตรเครดิต TQM Infinity Credit Card ยังมีสิทธิ์ร่วมลุ้นรับรถยนต์ 
TOYOTA YARIS มูลค่า 529,000 บาท กับโครงการ TQM Family Club ของทีคิวเอ็มด้วย ขณะที่ลูกค้ากลุ่ม
Non-Motor อาทิ ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันการเดินทาง ยังมีสิทธิประโยชน์เสริมอื่นๆ เพื่อ
รองรับอีกมากมาย เช่น ส่วนลดแพคเกจตรวจสุขภาพ ส่วนลดที่พัก/แพคเกจท่องเที่ยว ฯลฯ

http://www.tqm.co.th/

