
วนัท่ี 22 มกราคม 2563

ทคีวิเอม็ผนึกอาคเนย์ ลุยขยายช่องทางธุรกจิ ปี ’63
พร้อมบุกตลาดประกนัชีวติ-วนิาศภัยแบบเตม็สูบ

ทีควิเอม็ คอร์ปอเรช่ัน (ทคีวิเอม็) จบัมือ อาคเนย์ กลุ่มธุรกจิประกนัและการเงนิ เดนิหน้าขยายช่องทางธุรกจิ บุก
ตลาดประกนัชีวติและประกนัภัย พร้อมเปิดตัว 2 ผลติภัณฑ์ประเดมิไตรมาสแรก “ ทีควิเอม็-อาคเนย์ไลฟ์โปรเจคท์” เป็น
โครงการในบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ท่ีจะนำาเสนอผลติภัณฑ์ ประกนัชีวติด้วยแพคเกจ็ทีคุ่้มค่าเข้าถึงง่ายเสิร์ฟกลุ่มลูกค้าในบิ๊ก
ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ และประกนัภัย “SME ขวญัใจร้านค้า” เจาะกลุ่มผู้ประกอบการ SME ธุรกจิขนาดย่อม และร้านค้าราย
ย่อยทั่วประเทศ มั่นใจด้วยช่องทางการขายและบริการแบบ One-Stop-Service จะสามารถเข้าถึงและขยายฐานลูกค้า ทั้ง
กรุงเทพฯ และต่างจังหวดั

ดร.อญัชลนิ พรรณนิภา ประธาน บริษัท ทีควิเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จ ำากดั (มหาชน) เปิดเผยวา่  อาคเนย ์กลุ่มธุรกิจ
ประกนัและการเงิน และ ทีคิวเอม็เป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกนัมายาวนาน โดยท่ีผา่นมามีการพฒันาและออกแบบผลิตภณัฑ์
ร่วมกนั ซ่ึงค่อนขา้งตอบโจทยแ์ละเขา้ถึงความตอ้งการของลูกคา้ จึงเป็นท่ีมาของการ    วางกลยทุธ์ร่วมกนัอีกในคร้ังน้ี โดย
การขยายช่องทางธุรกิจใหม่ๆ เพิ่มขึ้น โดยจะรุกทั้งในส่วนของตลาดประกนัชีวิตและประกนัวินาศภยั ทั้งน้ี ในไตรมาส
แรกไดว้างไว ้2 โปรเจคท ์ไดแ้ก่ “ทคีวิเอ็ม-อาคเนย์ไลฟ์โปรเจคท์”  เป็นโครงการท่ีน ำาเสนอโปรดกัทป์ระกนัชีวิต เพื่อให้
บริการฐานลูกคา้ในบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ และ ประกนัภัย “SME ขวัญใจร้านค้า” ผลิตภณัฑป์ระกนัภยัท่ีมุ่งเนน้เจาะลูกคา้
ราย Segment ที่เป็นกลุ่มผูป้ระกอบการ SME  ซ่ึงหมายรวมถึงผูป้ระกอบการร้านคา้รายยอ่ยที่มีอยูเ่ป็นจ ำานวนมากทัว่
ประเทศ

“จุดแขง็ของทีคิวเอม็คือ เราเป็นบริษทัท่ีมีธุรกิจตั้งแต่ตน้นำ้ า-ปลายนำ้า นัน่คือมีการพฒันาและออกแบบผลิตภณัฑ์
ร่วมกบัพนัธมิตรบริษทัประกนั ซ่ึงเป็นการคิดคน้ร่วมกนัโดยใชค้วามตอ้งการของลูกคา้เป็นหลกัและมีการแบ่งกลุ่มลูกคา้
อยา่งชดัเจน ตลอดไปจนถึงช่องทางการขายที่ครอบคลุมทุกกลุ่ม ในขณะที่อาคเนยเ์ป็นกลุ่มบริษทัประกนัที่มีผลิตภณัฑ์
ความคุม้ครองมีความชดัเจนและแตกต่างจากทอ้งตลาด อยา่งเช่นผลิตภณัฑ ์“SME ขวัญใจร้านค้า” ซ่ึงจากการสำารวจพบ
วา่ ร้านคา้ส่วนใหญ่ไม่รู้วา่มีประกนัประเภทน้ี อีกทั้งไม่รู้จะหาซ้ือท่ีไหน ดงันั้น ทีคิวเอม็และอาคเนยจึ์งจดัความคุม้ครองท่ี
เขา้ใจง่าย และเบ้ียประกนัภยัไม่แพง เพ่ือใหเ้ขา้กบัร้านคา้รายยอ่ยใหม้ากท่ีสุด โดยร้านคา้สามารถเลือกทุนประกนัในแต่ละ
หมวดใหเ้หมาะสมกบัธุรกิจไดเ้อง”



วนัท่ี 22 มกราคม 2563
ด้านคุณภฤตยา สัจจศิลา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จำากดั (มหาชน) กล่าววา่ อาคเนยป์ระกนั

ชีวิตมีความพร้อมในการมอบความคุม้ครองใหแ้ก่ลูกคา้ โดยไดอ้อกแบบความคุม้ครองท่ีลูกคา้สามารถเขา้ถึงประกนัได้
ง่ายและคุม้ค่า ครอบคลุมทุกช่วงอายดุว้ย 6 ผลิตภณัฑท่ี์คดัสรรเป็นพิเศษเพ่ือลูกคา้ คือ

 ประกนัประเภทสะสมทรัพย ์มีทั้งระยะสั้น และระยะยาว ประกอบดว้ย เซฟวิง่ ซูเปอร์โฟร์ 10/4 และอาคเนย์
ชิล ชัวร์ 20/10 เพื่อใหลู้กคา้สามารถเลือกวางแผนการออมท่ีช่วยเติมเตม็ความมัน่คงทางการเงินในอนาคตได้
อยา่งลงตวั ตามความตอ้งการของลูกคา้

 ประกนัประเภทตลอดชีพ ชำาระเบ้ียไม่มาก แต่คุม้ครองสูง กบัแบบประกนั ทรัพย์มั่นคงพเิศษ  2489-R
 ประกนัสุขภาพทั้งเด็ก และผูใ้หญ่ กบั แบบประกนัสไมล์ คดิส์ และ อาคเนย์ เฮลท์ โปรเทค
 เอาใจสงัคมผูสู้งอาย ุกบัแบบประกนัซิมเป้ิล ซีเนียร์ 90/15 เป็นประกนัสะสมทรัพยท่ี์ไม่ตอ้งตรวจสุขภาพ

คุณจริวุฒิ บุญศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษทั อาคเนย์ประกนัภัย จำากดั (มหาชน) กล่าววา่ “อาคเนย ์เป็นผูใ้หก้าร
ประกนั และการเงินแบบครบวงจร เราจึงไดอ้อกแคมเปญ ประกนัภัย SME ขวัญใจร้านค้า เพื่อมอบความคุม้ครองท่ีครบ
วงจร ทั้งคุม้ครองร้าน คุม้ครองภยัธรรมชาติ คุม้ครองสินคา้ คุม้ครองเงิน และ การโจรกรรม พร้อมคุม้ครองคุณ เพื่อให้
เจา้ของร้านคา้ปลีกรายยอ่ย ร้านชำา หรือ SME ทัว่ประเทศ มีความมัน่ใจ มัน่คง และลดความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ ซ่ึง
มีถึง 8 แผนความคุ้มครองใหเ้จา้ของร้านคา้ หรือ SME  เช่น ร้านขายของชำา ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านเสริมสวย ร้านขาย
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และคลินิก เป็นตน้ ซ่ึงเลือกความคุม้ครองไดต้ามความตอ้งการ นอกจากนี้ทางอาคเนยย์งัมีความคุม้
ครองอ่ืนๆ ท่ีจะช่วยลดความเส่ียง ไม่วา่จะเป็น ประกนัรถยนต์ หรือรถส่งสินค้า ประกนัการขนส่ง (Carrier)”

ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษทั ทีควิเอม็ คอร์ปอเรช่ัน จำากดั (มหาชน)  กล่าววา่ ทีคิว
เอม็เขา้ใจเป็นอยา่งดีวา่ การเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจดา้นการประกนัและส่งเสริมใหป้ระชาชนเขา้ถึงระบบการประกนั
เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงนั้นเป็นเร่ืองสำาคญั โดยจากความร่วมมือกนัในครั้ งน้ี ทีคิวเอม็ไดว้างแผนการ
ตลาดเพื่อใหเ้ขา้ถึงลูกคา้ไดอ้ยา่งครอบคลุมและครบวงจร โดยในส่วนของ ประกนัภัย SME ขวัญใจร้านค้า จะใชช้่อง
ทางการขายผา่นฝ่ายขายงานกลุ่มลูกคา้องคก์รทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั กวา่ 95 สาขาทัว่ประเทศ และสำาหรับ
ประกนัชีวติ ทีคิวเอม็จะเขา้ไปขายในบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ โดยในเฟสแรกไดน้ ำาร่องในบ๊ิกซี 10 สาขา และตั้งเป้ากระจาย
ใหค้รบในระยะต่อไป ทั้งน้ี จุดแขง็ของงานขายทีคิวเอม็คือ พนกังานไดมี้โอกาสพบปะลูกคา้เป็นประจ ำา จึงเป็นเร่ืองง่ายท่ี
จะเขา้ถึงลูกคา้ทั้งในกลุ่มผูป้ระกอบการ SME กลุ่มธุรกิจขนาดยอ่ม ร้านคา้ และลูกคา้รายยอ่ยตามต่างจงัหวดั ซ่ึงยงัเป็นก
ลุ่มที่ชื่นชอบการขายแบบ Face to Face ขณะที่ลูกคา้กลุ่มกรุงเทพและพื้นที่เขตเมือง เพื่อใหเ้ขา้กบัไลฟ์สไตลส์งัคมคน
เมืองเรามีบริการใหข้อ้มูลและโปรโมทผา่นช่องทางออนไลน์  ทั้ง Facebook / Line Official TQM Insurance Broker และ
เวบ็ไซต ์www.tqm.co.th หรือบริการสายด่วน 1737  ท่ีพร้อมใหบ้ริการ 24 ชัว่โมงทัว่ประเทศ

 “ทีคิวเอม็มุ่งเนน้พฒันาผลิตภณัฑเ์ฉพาะกลุ่มมาโดยตลอด และความร่วมมือกบัอาคเนยใ์นครั้ งนี้ถือเป็นช่อง
ทางการขยายฐานลูกคา้กลุ่มใหม่ โดยเนน้ผลิตภณัฑพิ์เศษท่ีคดัมาเฉพาะและใหเ้ขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ไดง้่าย และเป็นการพฒันา
ร่วมกนักบัพนัธมิตรประกนัท่ีมีศกัยภาพและเป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มหน่ึงของประเทศ”

ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการร่วมมือทางธุรกิจในลกัษณะของพนัธมิตรธุรกิจ (Strategic Partners) อาคเนย ์กลุ่มธุรกิจประกนั
และการเงิน จึงไดเ้พิ่มสดัส่วนการลงทุนในหุน้ของบริษทั ทีคิวเอม็ คอร์ปอเรชัน่ จำากดั (มหาชน) เพ่ิมจากท่ี  ถือหุน้อยูแ่ลว้
เพ่ือใหเ้กิดความร่วมมือทางธุรกิจร่วมกนัมากข้ึนในอนาคต

       

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

