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ดร.สมโพชน� เกียรติไกรวัล

ยุคตอมาเม่ือโลกเปล่ียน!! เศรษฐกิจเปล่ียน พฤติกรรมคนเปล่ียน 

กระแสโลกไรพรมแดนเร่ิมข้ึนทุกอยางเปล่ียนจากอะนาล็อคเปน

ดิจิตัลยุคแรก ทําใหผูนํารุน 3 “ดร.อัญชลิน พรรณนิภา” กับ

ภรรยา “ดร.นภัสนันท พรรณนิภา” มองเห็นโอกาสพลิกธุรกิจ

อีกคร้ังเปล่ียน “วิถีขาย” จากการขายแบบพบปะพูดคุยกับลูกคา 

มาเปนการจัดเตรียมพนักงานขายประจําออฟฟศพรอมวางระบบ

เทเลเซลลขายประกันผานโทรศัพทแทน

กระท่ังอีกคร้ังเม่ือโลกเปล่ียนแปลงคร้ังใหญกับการมาของดิจิตัล 

ยุคใหมจนมีผลตอธุรกิจหลากหลายจาก “ดิจิตัลดิสรัปช่ัน”  รอบ

น้ี TQM กลับเห็นเปนโอกาสรีบ “ปรับโหมด” ตัวเองสู พลิกเปน 

“ดิจิตัลโบรคเกอร” การปรับเพ่ิม “วิธีขาย” ประกันภัยผาน    

โซเชียลมีเดียหลากหลายชองทางอยางทันสถานการณ

เร่ิมจากผู้เป็นต้นคิด ต้นทํา คุณปู่ (เอ็กเซ้ียง แซ่แต้) มาสู่ 

คุณพ่อ (กวง แซ่แต้) แล้วมาถึงลูกชาย “ดร.อัญชลิน 

พรรณนิภา”!! ผู้นํารุ่น 3 ท่ีสานต่อแนวทาง “โค้ช” ธุรกิจ

ครอบครัวตระกูลมาสู่ธุรกิจมหาชนวันน้ี!!

มองยอนเสนทางการเติบโตของ “ทีคิวเอ็ม” กอนจะมาเปน 

“ทีคิวเอ็ม มหาชน” เห็นไดชัดเจนใน “วิธีคิด” ท่ีแตกตางท่ีได

รับการถายดีเอ็นเอธุรกิจมาจากรุนสูรุน!! น่ันคือการมองเห็น 

“โอกาส” ในสถานการณ “วิกฤต” ตลอดมา

ต้ังแตคิดและเร่ิมเปนคนกลางคนแรกในกลุม “ชาวจีน” ยาน

เยาวราช ท่ีมองเห็นวาประกันภัยเปนความ “จําเปน” ท่ีจะเปน

เคร่ืองมือบริหารความเส่ียง ปองกันการสูญเสียแบบหมดเน้ือ

หมดตัวจากเหตุ “ไฟไหม” ตึกรามบานเรือนยุคน้ัน!!

ก�อนจะเติบโตแผ�ขยายเป�น “อาณาจักร” 

กว�างใหญ�ไพศาล ไม�ต�างจาก “ทีคิวเอ็มโบรคเกอร�”

ยักษ� ใหญ�นายหน�าธุรกิจประกันภัย ที่มีเป�าหมาย

เบี้ยประกันภัยในพอร�ตไม�ก่ีป�ข�างหน�าอยู�ที่

50,000 ล�านบาท มีจ�ดเร� �มมาจากจ�ดแรก

เมื่อป� 2496 กับธุรกิจคนกลางประกันภัย “เกียงซิง” หร�อ

“บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร�ปอเรชั่น” (TQM) วันนี้

ทุกอย�างต�องเร��มจาก “จ�ดแรก”
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ภาพการเติบโตของทีคิวเอ็มโบรคเกอรประกันภัยชวง 20 ปใน 

ยุคผูนํารุน 3 น้ี จึงเห็นเปนบันไดท่ีชันข้ึนจากเบ้ียประกันภัยใน

พอรตหลัก 5 ลานบาท ขยับเปน 10 ลานบาท 100 ลานบาท 

และ 1,000 ลานบาท หลายพันลานบาท แลวทะลุ 10,000        

ลานบาทในป 2560

กระท่ังอีกคร้ังเม่ือโลกเปล่ียนแปลงคร้ังใหญกับการมาของ     

ดิจิตัลยุคใหมจนมีผลตอธุรกิจหลากหลายจาก “ดิจิตัลดิสรัปช่ัน” 

รอบน้ี TQM  กลับเห็นเปนโอกาสรีบ “ปรับโหมด” ตัวเองสู

พลิกเปน “ดิจิตัลโบรคเกอร” ปรับเพ่ิม “วิธีขาย” ประกันภัย

ผานโซเชียลมีเดียหลากหลายชองทางอยางทันสถานการณ

วันน้ี!! ภาพของ TQM จึงตองบอกวาพรอม!! ท้ังระบบรองรับการ

บริการออนไลนออฟไลน และผลิตภัณฑกรมธรรมประกันภัย

มีใหเลือกจากพันธมิตรประกันภัยกวา 40 แหง ท้ังประกัน

วินาศภัยและประกันชีวิต  รวมถึงประกันสุขภาพ ทําใหมีลูกคา

กวาทะลุไปกวา 3,000,000 รายหลังมีโรคระบาดไวรัสโควิด-19 

ดวยลูกคาสามารถใชบริการ 24 ช่ัวโมง ท่ี Hotline 1737 ดวย

พนักงานรองรับกวา 4,000 คน ท่ีประจําอยูสาขาและศูนย

ประสานงาน 95 แหงท่ัวประเทศ 

สูทศวรรษใหมป 2561 ผูนํารุน 3 ท่ีเตรียมจะสงผานธุรกิจให

กับผูนํารุน 3 ในเวลาตอไปเร่ิมมองไกลกาวสูการเปน “บริษัท  

มหาชน” ฉีกกรอบออกจากธุรกิจครอบครัวเต็มตัว ในปลายป 

2561 ชวง 20 ธันวาคม จึงมีการประกาศซ้ือขาย “หุน TQM”  

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนวันแรก ดวยราคาเคาะ 

IPO 23 บาท และในป 2561 ทีคิวเอ็มทํายอดขายไดท้ังหมด 

11,095 ลานบาท 

หลังเขาสูการเปน “บริษัทมหาชน” ปแรก 2562 พอรตเบ้ีย

ประกันภัยไดเพ่ิมข้ึนเปน 12,795  ลานบาท และปดบัญชีป 2563 

ท่ี 15,020 ลานบาท ขณะท่ีราคาหุน TQM ในตลาดไดปรับสูง  

ข้ึนดวยปจจุบันมีราคาเฉล่ียอยูราว 120 บาท/หุน ทีเดียว 

มาปน้ี 2564 ทีคิวเอ็มมีเปาหมายการเติบโตปดพอรตเบ้ียปลาย

ปอยูท่ี 17,250 ลานบาท พรอมทุบโตะประกาศ “บ๊ิกโปรเจกต” 

เพ่ือหนุนการเติบโตแบบกาวกระโดด 5 ป 50,000 ลานบาท!! 

เร่ิมปน้ีถึงป 2569 !!

แนนอน!! ทุกสายตาในวงการประกันภัยตางจับจองมาท่ี “กลยุทธ

เด็ด”  ท่ีผูนําทีคิวเอ็มจะเดินหมากโคชช่ิงองคกรใน 5 ปอยาง 

จดจอไมแพกัน!!

จังหวะน้ี “ดร.อัญชลิน พรรณนิภา” ประธานบริษัท ทีคิวเอ็ม 

คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) (TQM) ผูนําสูงสุดธุรกิจของกลุม 

TQM จัดเวลาชวงส้ันพูดคุยผานรายการ The Coach TV ส่ือ 

INNWhy

THE COACH TV INNWhy
เปิดรหัสลับ ดร.อัญชลิน พรรณนิภา โค้ช TQM 5 ปี 5 หม่ืนล้าน

Scan QR-Code
เพ่ือชมรายการ
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เม่ือเดือนกอนบอกเลาถึง “การโคชช่ิง” กลุม TQM ชวง 5 ป 

(2564-2569) บนเปาหมายการเติบโตทะลุ 50,000 ลานบาท ไว

อยางนาติดตามย่ิง

และขอขยายเพ่ิมเติมจากบทสัมภาษณของ “ดร.อัญชลิน พรรณ

นิภา” ใน The Coach TV (ดูรายการไดท่ีน่ี >>)

กับการต้ังเปายอดขายในป 2564 ท่ีจะผลักดันใหแตะ 17,250  

ลานบาท โดยมีดับเบ้ิลเปาท่ีคาดจะพุงทะลุไปสูงกวา 25,000     

ลานบาท หวังเพ่ิมข้ึนจากปกอน 2563 กวา 60% ดวยแผน 

Inorganic Growth  through M&A กับบริษัทโบรคเกอรอ่ืน เร่ิม

จาก บริษัท ที คิว อาร จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ทรู ไลฟ 

โบรกเกอร จํากัด กับบริษัท ทรู เอ็กซตรา โบรกเกอร จํากัด

รวมถึงกลยุทธ Expand regional แผนขยายตลาดไปยังตางประเทศ

อยางตอเน่ือง โดยเร่ิมท่ีกลุมลูกคาซ่ึงเปนตลาดท่ีนาสนใจและมี

กําลังซ้ือสูงในกลุมประเทศ CLMV เชน กัมพูชา และลาว ซ่ึงได

ดําเนินการไปแลวและอยูระหวางพัฒนาผลิตภัณฑท่ีเหมาะสมเพ่ือ

สงมอบใหผูบริโภค

“ดร.อัญชลิน” ไดสรุปภาพความเปนนายหนาประกันภัยท่ีใหญ

ท่ีสุดใหเห็นไปแลวใน “The Coach TV” กับการมาและกําลังจะ

เปนไป บนพ้ืนฐานองคกรท่ีทําธุรกิจนนายหนาประกันภัยมา

ต้ังแรก เร่ิมจากรุนสูรุนจากครอบครัวถึงความเปนมหาชนอยูใน

ตลาดหลักทรัพยแหงเดียว ดวยรายไดลาสุดอยูท่ีประมาณ 3  

พันลานบาทเศษ พรอมทํากําไรอยูท่ี 700 ลานบาทไปแลวตอน

น้ี นับเปนการโคชการเติบโตไดอยางเห็นภาพอยางมาก 

สุดทาย The Coach Magazine INNWhy  ใครถอดคําฝากสุด

ทายในรายการ The Coach TV INNWhy ของ “ดร.อัญชลิน 

พรรณนิภา” ประธานใหญของ TQM มาปดดวยประโยคท่ีวา 

ผู้ท่ีอยู่รอดได้ 
ไม่ใช่ผู้ท่ีแข็งแรงท่ีสุด แต่เป็น

ผู้ท่ี สามารถปรับตัวได้
ในทุกๆ สถานการณ์

ผมเองก็อยากจะเห็น TQM 
เป็นองค์กรท่ีอยู่ได้

ถึง 100 ปีนะครับ

Scan QR-Code เพ่ือชมรายการ

อัพเดทเทรนด ใชชีวิตรับมือวัยเกษียณ ไดท่ี INNWHY.COM

เพ�ยงแอดไลน� Official Account @innwhy.tv
หร�อสแกน QR Code 
ตรงนี้เลย!!
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