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TQM ยกระดับบริการด้วย “TQM 24 Smart Services” ม่ันใจ เลือก-ซือ้-จ่าย-เคลม-รับบริการ
พร้อมเปิดตัว Tele Health Consult บริการปรึกษาสุขภาพ ผ่าน LINE TQM Insurance Broker 

บมจ.ทคีวิเอม็ คอรป์อเรช่ัน โดย บริษัท ทคีวิเอม็ อนิชัวรรั์นส ์โบรคเกอร ์จำากัด หรือ TQM 
เปิดตัวบริการใหม่ “TQM 24 Smart Services” เพิม่ความม่ันใจใหลู้กค้า เลือก ซือ้ จ่าย รับกรมธรรม ์
แจ้งเคลม และรับบริการอืน่ๆ จากบริษัทประกันกว่า 40 บริษัท ได้แบบครบจบทีเ่ดยีว ผ่านช่อง
ทาง LINE TQM Insurance Broker ตอบสนองไลฟ์สไตลยุ์ค Social Distancing ผนึกบริการ Omni 
channel ทัง้แชทและโทรคุยกับพนักงานเรียลไทม ์24 ชม. พร้อมเสริมบริการ Tele Health Consult ให้
คำาปรึกษาเร่ืองสุขภาพจากทมีแพทยผ์ู้เช่ียวชาญ ผ่าน “TQM 24 Smart Services” เผยหลังออกโป
รดักทป์ระกันโควิดมีลูกค้าซือ้ประกันแล้วกว่า 1 ล้านกรมธรรม ์กว่า 80% ซือ้ผ่านช่องทางออนไลน ์
ก้าวสู่มิตใิหม่ปลดล็อกการขายและบริการแบบเดมิ ๆ ใหป้ระกันเป็นเรื่องงา่ยแค่ปลายนิว้ 

ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธาน บริษัท ทคีวิเอม็ อนิชัวรรั์นส ์โบรคเกอร ์จำากัด  เปิดเผยวา่ 
TQM มีเปา้หมายท่ีชดัเจนในการท ำาดิจิทลัแพลตฟอรม์ โดยการนำาเทคโนโลยีมาใชใ้นการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละ
บรกิารอยา่งตอ่เน่ือง ภายใตก้ารวางกลยทุธ ์TQM Digital โดยพฒันาช่องทาง Real-time Chat Bot                 
ใหล้กูคา้สามารถซือ้ประกนัผา่นการแชทกบัระบบอตัโนมตัิ หรอื Bot ได ้24 ชั่วโมง และยงัรเิริม่พฒันาระบบ     
การซือ้ประกนัเป็นของขวญัใหต้นเองหรอืคนรกั ผา่นระบบ Insurance Gifts ในแพลตฟอรม์ไลนแ์ละเว็บไซต ์

 “จากการเดินหนา้ทำาการตลาดผา่นกลยทุธด์ิจิทลัท่ีผา่นมา ประกอบกบัสถานการณโ์ควดิ – 19 ทำาให้
ไดเ้หน็พฤติกรรมของผูบ้รโิภคท่ีเขา้มาซือ้ประกนัโควิดกบั TQM  ผา่นแพลตฟอรม์ TQM Digital                       
‘Line Facebook และ website’ ซึง่เป็นยอดการสั่งซือ้ผา่นช่องทางออนไลนท่ี์สงูมาก จงึเป็นแนวทางในการน ำา
มาตอ่ยอดพฒันางานขายและงานบรกิารใหม่ ‘TQM 24 Smart Services’ บน Line TQM Insurance Broker 
https://lin.ee/36WqybQ แบบเรียลไทม์ตลอด 24 ช่ัวโมง ซึง่เป็นช่องทางท่ีผูบ้รโิภคเขา้ใชง้านไดง้่ายและ
สะดวกท่ีสดุในปัจจบุนัโดย TQM 24 Smart Services เป็นบรกิารท่ีผสมผสานงานออฟไลนก์บัออนไลนเ์ขา้ดว้ย
กนั โดยลกูคา้สามารถเลือกวา่จะแชทกบั Bot แชทกบัพนกังาน หรอืโทรคยุ พรอ้มช่องทางการชำาระเงินใหล้กูคา้
ไดเ้ลือกทัง้แบบเงินสดและบตัรเครดิต รวมถึงบรกิารหลงัการขาย ทัง้เช็คกรมธรรม ์แจง้เคลมไดท้กุประกนัท่ีซือ้

https://lin.ee/36WqybQ
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กบั TQM  คน้หาอู ่สรา้งความสะดวกสบายใหแ้ก่ผูร้บับรกิาร บรกิารนีจ้ะเขา้มาตอบโจทยไ์ลฟ์สไตลข์องผู้
บรโิภคในช่วง Social Distancing ไดอ้ยา่งเขา้ใจและเขา้ถึง แมต้อ้งเวน้ระยะหา่งกนั แต ่TQM ไม่หยุดเว้น
ระยะการให้บริการลูกค้า”

ดา้นดร.นภสันันท ์พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บริษัท ทคีวิเอม็ อนิชัวรรั์นส ์          
โบรคเกอร ์จำากัด กลา่วเสรมิวา่ ผูบ้รโิภคสามาถมั่นใจในบรกิารของ TQM ได ้เพราะ TQM อยู่กับคนไทยมา
มากกว่า 60 ปี  ส ำาหรบังานขาย TQM เป็นศนูยร์วมดา้นผลิตภณัฑป์ระกนัจากพนัธมิตรกวา่ 40 บรษัิทประกนั
ชัน้นำา มีทีมพฒันาโปรดกัทท่ี์ใช ้Big Data มาวิเคราะหใ์นการพฒันาโปรดกัทใ์หล้กูคา้ไดเ้ลือกหลายรูปแบบ 
และมีประกนัแบบ Exclusive ท่ีขายเฉพาะ TQM เทา่นัน้ ทัง้ประกันรถยนต์ พ.ร.บ. ประกันโควิด ประกัน
สุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันบ้าน ประกันชีวิต 

โดยลา่สดุ TQM ไดอ้อกแบบโปรดกัทพ์ิเศษ ‘ประกันไข้หวัดใหญ่และโรคทีเ่กิดจากยุง’ เพ่ือใหเ้ขา้
กบัสถานการณข์องโรคท่ีประเทศไทยตอ้งเริม่เฝา้ระวงัคือ โรคไขเ้ลือดออกและโรคไขห้วดัใหญ่ โดยจากสถิติ     
เม่ือปี 2562 ไทยพบผูป่้วยเป็นโรคไขเ้ลือดออกกวา่ 1 แสนราย และโรคไขห้วดัใหญ่ กวา่ 3 แสนราย ดว้ยความ
ตระหนกัตอ่ความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึน้กบัคนไทย TQM ไดร้ว่มกบับรษัิทประกนั ออกแบบความคุม้ครองท่ีซือ้เพียง 
1 กรมธรรม ์แตคุ่ม้ครองถึง 2 โรคคือ โรคท่ีมีสาเหตมุาจากยงุ ไดแ้ก่ ไขเ้ลือดออก ไวรสัซิกา ไขส้มองอกัเสบ เจอี 
ชิคนุกนุยา และไขจ้บัสั่น (Malaria) และไขห้วดัใหญ่สายพนัธุ ์A B C เบีย้เริม่ตน้ 200 บาท คุม้ครองสงูสดุ 
50,000 บาท คลิกดรูายละเอียดไดท่ี้ https://bit.ly/2VjJ4IF

พรอ้มเปิดตวับรกิารเสรมิ Tele Health Consult  ซึง่เป็นโบรคเกอรป์ระกนัเจา้แรกของประเทศท่ีให้
บรกิารนี ้โดยเป็นบรกิารใหค้ ำาปรกึษาจากทมีแพทย์กว่า 400 คน ท่ีจะใหก้ารวนิิจฉยัอาการไดใ้นเบือ้งตน้ 
ทำาใหผู้ร้บับรกิารบางรายไมจ่ำาเป็นตอ้งไปพบแพทยท่ี์โรงพยาบาล ประหยดัเวลาและคา่ใชจ่้าย

โดยในระยะแรกจะเปิดใหบ้รกิาร Tele Health Consult  ผา่น TQM 24 Smart Services กบัลกูคา้ท่ี
ซือ้ประกนัโควิดไดป้รกึษาเรื่องโควิดฟร ีและมีแคมเปญพิเศษกบัลกูคา้ท่ีซือ้ประกนัสขุภาพในช่วงเดือน
เมษายน-กรกฎาคมนี ้จะไดร้บับรกิารปรกึษาดา้นสขุภาพอ่ืน ๆ ฟรเีช่นกนั  

อนึ่ง ลกูคา้ยงัสามารถเขา้มาสอบถามและซือ้ประกนักบั TQM บนช่องทางออนไลนอ่ื์น ๆ ได ้               
ทัง้ Facebook https://www.facebook.com/TqmBroker/ เว็บไซต ์www.tqm.co.th     และ   Application TQM 
Beside http://onelink.to/tqmbeside     หรอืโทร 1737 ตลอด 24 ชั่วโมง

#TQM24 #TQM24Smartservices #LineTQMInsuranceBroker
*******************************

สอบถามรายละเอียดเพิม่เตมิ
ชนนัทก์านต ์โสภาธนสษิฐ์
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