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โค้ช
ดร.อัญชลิน พรรณนิภา

5 ปี 5 หมื่นล้าน
ทุกอยางตองเร��มจาก “จ�ดแรก”

ดร.สมโพชน� เกียรติไกรวัล

กอนจะเติบโตแผขยายเปน “อาณาจักร”
กวางใหญไพศาล ไมตางจาก “ทีคิวเอ็มโบรคเกอร”
ยักษ ใหญนายหนาธุรกิจประกันภัย ที่มีเปาหมาย
เบี้ยประกันภัยในพอรตไมกี่ปขางหนาอยูที่
50,000 ลานบาท มีจ�ดเร��มมาจากจ�ดแรก
เมื่อป 2496 กับธุรกิจคนกลางประกันภัย “เกียงซิง” หร�อ

“บมจ.ทีคิวเอ็ม คอรปอเรชั่น” (TQM) วันนี้
เริ่มจากผู้เป็นต้นคิด ต้นทํา คุณปู่ (เอ็กเซี้ยง แซ่แต้) มาสู่
คุณพ่อ (กวง แซ่แต้) แล้วมาถึงลูกชาย “ดร.อัญชลิน
พรรณนิภา”!! ผู้นํารุ่น 3 ที่สานต่อแนวทาง “โค้ช” ธุรกิจ
ครอบครัวตระกูลมาสู่ธุรกิจมหาชนวันนี้!!
มองยอนเสนทางการเติบโตของ “ทีคิวเอ็ม” กอนจะมาเปน
“ทีคิวเอ็ม มหาชน” เห็นไดชัดเจนใน “วิธีคิด” ที่แตกตางที่ได
รับการถายดีเอ็นเอธุรกิจมาจากรุนสูรุน!! นั่นคือการมองเห็น
“โอกาส” ในสถานการณ “วิกฤต” ตลอดมา
ตั้งแตคิดและเริ่มเปนคนกลางคนแรกในกลุม “ชาวจีน” ยาน
เยาวราช ที่มองเห็นวาประกันภัยเปนความ “จําเปน” ที่จะเปน
เครื่องมือบริหารความเสี่ยง ปองกันการสูญเสียแบบหมดเนื้อ
หมดตัวจากเหตุ “ไฟไหม” ตึกรามบานเรือนยุคนั้น!!

WWW.INNWHY.COM

FACEBOOK.COM/INNWHY.TV

YOUTUBE.COM/C/INNWHY

ยุคตอมาเมือ่ โลกเปลีย่ น!! เศรษฐกิจเปลีย่ น พฤติกรรมคนเปลีย่ น
กระแสโลกไรพรมแดนเริม่ ขึน้ ทุกอยางเปลีย่ นจากอะนาล็อคเปน
ดิจิตัลยุคแรก ทําใหผูนํารุน 3 “ดร.อัญชลิน พรรณนิภา” กับ
ภรรยา “ดร.นภัสนันท พรรณนิภา” มองเห็นโอกาสพลิกธุรกิจ
อีกครั้งเปลี่ยน “วิถีขาย” จากการขายแบบพบปะพูดคุยกับลูกคา
มาเปนการจัดเตรียมพนักงานขายประจําออฟฟศพรอมวางระบบ
เทเลเซลลขายประกันผานโทรศัพทแทน
กระทัง่ อีกครัง้ เมือ่ โลกเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญกบั การมาของดิจติ ลั
ยุคใหมจนมีผลตอธุรกิจหลากหลายจาก “ดิจติ ลั ดิสรัปชัน่ ” รอบ
นี้ TQM กลับเห็นเปนโอกาสรีบ “ปรับโหมด” ตัวเองสู พลิกเปน
“ดิจิตัลโบรคเกอร” การปรับเพิ่ม “วิธีขาย” ประกันภัยผาน
โซเชียลมีเดียหลากหลายชองทางอยางทันสถานการณ
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ภาพการเติบโตของทีคิวเอ็มโบรคเกอรประกันภัยชวง 20 ปใน
ยุคผูนํารุน 3 นี้ จึงเห็นเปนบันไดที่ชันขึ้นจากเบี้ยประกันภัยใน
พอรตหลัก 5 ลานบาท ขยับเปน 10 ลานบาท 100 ลานบาท
และ 1,000 ลานบาท หลายพันลานบาท แลวทะลุ 10,000
ลานบาทในป 2560
กระทั่ ง อี ก ครั้ ง เมื่ อ โลกเปลี่ ย นแปลงครั้ ง ใหญ กั บ การมาของ
ดิจติ ลั ยุคใหมจนมีผลตอธุรกิจหลากหลายจาก“ดิจติ ลั ดิสรัปชัน่ ”
รอบนี้ TQM กลั บ เห็ น เป น โอกาสรีบ “ปรับโหมด” ตัวเองสู
พลิกเปน “ดิจิตัลโบรคเกอร” ปรับเพิ่ม “วิธีขาย” ประกันภัย
ผานโซเชียลมีเดียหลากหลายชองทางอยางทันสถานการณ
วันนี้!! ภาพของ TQM จึงตองบอกวาพรอม!! ทั้งระบบรองรับการ
บริการออนไลนออฟไลน และผลิตภัณฑกรมธรรมประกันภัย
มี ใ ห เ ลื อ กจากพั น ธมิ ต รประกั น ภั ย กว า 40 แห ง ทั้ ง ประกั น
วินาศภัยและประกันชีวิต รวมถึงประกันสุขภาพ ทําใหมีลูกคา
กวาทะลุไปกวา 3,000,000 รายหลังมีโรคระบาดไวรัสโควิด-19
ดวยลูกคาสามารถใชบริการ 24 ชั่วโมง ที่ Hotline 1737 ดวย
พนักงานรองรับกวา 4,000 คน ที่ประจําอยูสาขาและศูนย
ประสานงาน 95 แหงทั่วประเทศ

มาปนี้ 2564 ทีคิวเอ็มมีเปาหมายการเติบโตปดพอรตเบี้ยปลาย
ปอยูที่ 17,250 ลานบาท พรอมทุบโตะประกาศ “บิ๊กโปรเจกต”
เพื่อหนุนการเติบโตแบบกาวกระโดด 5 ป 50,000 ลานบาท!!
เริ่มปนี้ถึงป 2569 !!
แนนอน!! ทุกสายตาในวงการประกันภัยตางจับจองมาที่ “กลยุทธ
เด็ด” ที่ผูนําทีคิวเอ็มจะเดินหมากโคชชิ่งองคกรใน 5 ปอยาง
จดจอไมแพกัน!!
จังหวะนี้ “ดร.อัญชลิน พรรณนิภา” ประธานบริษัท ทีคิวเอ็ม
คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (TQM) ผูนําสูงสุดธุรกิจของกลุม
TQM จัดเวลาชวงสั้นพูดคุยผานรายการ The Coach TV สื่อ
INNWhy

สูทศวรรษใหมป 2561 ผูนํารุน 3 ที่เตรียมจะสงผานธุรกิจให
กับผูนํารุน 3 ในเวลาตอไปเริ่มมองไกลกาวสูการเปน “บริษัท
มหาชน” ฉีกกรอบออกจากธุรกิจครอบครัวเต็มตัว ในปลายป
2561 ชวง 20 ธันวาคม จึงมีการประกาศซื้อขาย “หุน TQM”
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนวันแรก ดวยราคาเคาะ
IPO 23 บาท และในป 2561 ทีคิวเอ็มทํายอดขายไดทั้งหมด
11,095 ลานบาท
หลังเขาสูการเปน “บริษัทมหาชน” ปแรก 2562 พอรตเบี้ย
ประกันภัยไดเพิ่มขึ้นเปน 12,795 ลานบาท และปดบัญชีป 2563
ที่ 15,020 ลานบาท ขณะที่ราคาหุน TQM ในตลาดไดปรับสูง
ขึ้นดวยปจจุบันมีราคาเฉลี่ยอยูราว 120 บาท/หุน ทีเดียว

www.innwhy.com

Facebook.com/INNWHY.TV

Youtube.com/c/innwhy

Scan QR-Code
เพื่อชมรายการ

THE COACH TV INNWhy
เปิดรหัสลับ ดร.อัญชลิน พรรณนิภา โค้ช TQM 5 ปี 5 หมื่นล้าน
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เมื่อเดือนกอนบอกเลาถึง “การโคชชิ่ง” กลุม TQM ชวง 5 ป
(2564-2569) บนเปาหมายการเติบโตทะลุ 50,000 ลานบาท ไว
อยางนาติดตามยิ่ง
และขอขยายเพิม่ เติมจากบทสัมภาษณของ “ดร.อัญชลิน พรรณ
นิภา” ใน The Coach TV (ดูรายการไดที่นี่ >>)

Scan QR-Code เพื่อชมรายการ
กับการตั้งเปายอดขายในป 2564 ที่จะผลักดันใหแตะ 17,250
ลานบาท โดยมีดับเบิ้ลเปาที่คาดจะพุงทะลุไปสูงกวา 25,000
ลานบาท หวังเพิ่มขึ้นจากปกอน 2563 กวา 60% ดวยแผน
Inorganic Growth through M&A กับบริษัทโบรคเกอรอื่น เริ่ม
จาก บริษัท ที คิว อาร จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ทรู ไลฟ
โบรกเกอร จํากัด กับบริษัท ทรู เอ็กซตรา โบรกเกอร จํากัด

รวมถึงกลยุทธExpandregionalแผนขยายตลาดไปยังตางประเทศ
อยางตอเนื่อง โดยเริ่มที่กลุมลูกคาซึ่งเปนตลาดที่นาสนใจและมี
กําลังซื้อสูงในกลุมประเทศ CLMV เชน กัมพูชา และลาว ซึ่งได
ดําเนินการไปแลวและอยูร ะหวางพัฒนาผลิตภัณฑทเี่ หมาะสมเพือ่
สงมอบใหผูบริโภค
“ดร.อัญชลิน” ไดสรุปภาพความเปนนายหนาประกันภัยทีใ่ หญ
ที่สุดใหเห็นไปแลวใน “The Coach TV” กับการมาและกําลังจะ
เปนไป บนพื้นฐานองคกรที่ทําธุรกิจนนายหนาประกันภัยมา
ตั้งแรก เริ่มจากรุนสูรุนจากครอบครัวถึงความเปนมหาชนอยูใน
ตลาดหลักทรัพยแหงเดียว ดวยรายไดลาสุดอยูที่ประมาณ 3
พันลานบาทเศษ พรอมทํากําไรอยูที่ 700 ลานบาทไปแลวตอน
นี้ นับเปนการโคชการเติบโตไดอยางเห็นภาพอยางมาก
สุดทาย The Coach Magazine INNWhy ใครถอดคําฝากสุด
ทายในรายการ The Coach TV INNWhy ของ “ดร.อัญชลิน
พรรณนิภา” ประธานใหญของ TQM มาปดดวยประโยคที่วา

ผู้ที่อยู่รอดได้
ไม่ใช่ผู้ที่แข็งแรงที่สุด แต่เป็น
ผู้ที่ สามารถปรับตัวได้
ในทุกๆ สถานการณ์
ผมเองก็อยากจะเห็น TQM
เป็นองค์กรที่อยู่ได้

ถึง 100 ปีนะครับ

อัพเดทเทรนด

ใชชีวิตรับมือวัยเกษียณ ไดที่ INNWHY.COM

เพ�ยงแอดไลน Official Account
www.innwhy.com

Facebook.com/INNWHY.TV

@innwhy.tv

Youtube.com/c/innwhy

หร�อสแกน QR Code
ตรงนี้เลย!!
LINE@innwhy.tv
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