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ทีคิวเอ็ม อนิชัวรร์ันส์ โบรคเกอร์ ในกลุ่มบรษิัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จำากัด (มหาชน) หรือ TQM กาง
กลยุทธ์การตลาด "TQM Digital" ตอกยำ้าผูน้ำา Insure Tech ทุ่มลงทุนรวมกว่า 200 ล้านบาทตลอด 4 
ปีท่ีผ่านมา โดยในปี 2561 ได้ลงทุนร่วม 50 ล้านบาท ผสานเทคโนโลยี Big Data, AI, Cloud Server พา
องค์กรสู่ TQM Digitalization ในปี 62 วางโรดแมปก้าวสู่แพลตฟอร์มดิจิตอล เต็มรูปแบบ ด้วย 8 โปร
เจกต์ใหญ่ ล่าสุด เปิดตัว CHAT CENTER ท่ีรวมทุกช่องทางออนไลน์ มาไว้บนแพลตฟอร์มเดียว ให้ผู้
บริโภคเลือกซื้อประกันทุกประเภทแบบเรยีลไทม์ตลอด 24 ชม. ด้วย CHATBOT อัจฉรยิะโต้ตอบได้
ไม่แพ้มนุษย์

ดร. อัญชลิน พรรณนิภา ประธาน บรษิัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รนัส์ โบรคเกอร์ จำากัดเปิดเผยว่า 
สำาหรับทิศทาง การดำาเนินธุรกิจของทคีิวเอ็มในปี2562 ได้มีการวางแผนการดำาเนินงานเพื่อขับเคล่ือน
การเติบโตขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าโดยการนำาเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาช่องทางขายและบริการ ภาย
ใต้โครงการ "TQM Digital" เพื่อก้าวเป็นผู้นำาตลาด ประกันออนไลน์ หรือ Insure Tech โดยตลอด 4 ปี
ที่ผ่านมา บริษัทฯ ลงทนุนำาเทคโนโลยีสมัยใหม่ดว้ยงบประมาณรวมกว่า 200 ล้านบาท ทั้งนี้ ในปี 2561
ได้ลงทุนร่วม 50 ล้านบาท ทั้ง Big Data, AI และ Cloud Server อย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็น โบรคเกอร์
ประกันรายแรกที่พัฒนาฟีเจอร์ Real-time CHATBOT เปิดตัว "TQM Blue Beary Bot" ผ่าน LINE 
Official โดย สามารถซื้อประกันภัยผ่าน CHATBOT ได้ตลอด 24 ชัว่โมง ซึ่ง TQM ประสบความ
สำาเร็จอย่างมากในปีที่ผ่านมา จากการ พฒันาผลิตภัณฑ์ การให้บริการที่สามารถเข้าถึง และตอบสนอง



ความต้องการของผู้บรโิภคยุคดิจิทัล โดยเฉพาะผู้ใช้บริการผ่าน LINE OFFICIAL "TQM 
INSURANCE BROKER" กว่า 17 ล้านคน

"นอกจาก CHATBOT ทีคิวเอม็ยังได้นำา Cloud Server เข้ามาใช้ในการทำางาน ทำาให้ทีคิวเอ็มมคีวาม
แขง็แกร่ง ด้านการบริหารจัดการข้อมูล และเข้าถึงข้อมูลได้จากทุกที่ เพิม่ความปลอดภัยในการเข้าถึง
ข้อมูลมากยิ่งขึ้น และเป็นการลดต้นทุนในการบริหารจัดการข้อมูล เป็นการรองรับฐานข้อมูลขนาด
ใหญ่ (BIG DATA)ในปัจจุบนั และสร้าง WEB SERVICE API เพื่อต่อยอดไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยี
ระบบโครงข่ายในการเก็บข้อมูลธุรกรรมออนไลน์ (BLOCKCHAIN) สร้างความสะดวกให้แก่การ
ดำาเนินธุรกิจในการรับส่งแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างทีคิวเอม็กับบริษัทประกัน และหน่วยงานอืน่ๆ ที่
เก่ียวข้อง โดยทำาให้ข้อมูลมคีวามปลอดภยัสูงสุด ซึ่งนับเป็นสิ่งสำาคัญอย่างมากในยุคดจิิทัล" ดร.อัญ
ชลิน กล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ พร้อมที่จะเดินหน้าพฒันาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการเติบโตในปี 2562 ด้วยกลยุทธ์ 
Insure Tech โดยการเดินหน้านำาเทคโนโลยมีาปรับกระบวนการทำางานของทีคิวเอ็มสูร่ะบบดิจิทัลอย่าง
เต็มรูปแบบ (TQM Digitalization) ภายใต้คอนเซ็ปต์ "TQM เพือ่นคุณ 24 ชั่วโมง" ผ่าน 8 โครงการ
ใหญ่ โดยในปีนี้ทีคิวเอม็จะนำา AI (Artificial Intelligence) และ BIG DATA มาใช้ในการเชื่อมต่อ
ข้อมูลให้เกิดการเรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภค ให้สามารถตอบสนอง ความต้องการหรือความสนใจได้
อย่างแม่นยำา เพือ่พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันให้มีความเหมาะสม แตกต่างและหลากหลาย ใหค้วามคุม้ค่า
ทั้งด้านราคาและความคุ้มครองมากที่สุดแก่ลูกค้า ทัง้ยังนำามาต่อยอดพัฒนาในช่องทางการขายและการ



สื่อสาร โดยนำาแต่ละช่องทางในออนไลน์ทัง้หมด ซึ่งไดแ้ก่ TQM WEB, TQM Twitter, TQM FB, และ
TQM IG มารวมไว้ใน แพลตฟอร์มเดียวกันภายใต้ชื่อ CHAT CENTER ดร.อัญชลิน กล่าว
ด้านดร.นภสันันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำากัด
กล่าวว่า"ซ้ือสะดวก ประสานงานง่าย บริการ 24 ช่ัวโมง"คือจุดขายในปี 2562 โดยจะขับเคล่ือนภายใต้
แนวคิด"TQM เพื่อนคณุ 24 ชั่วโมง"ทัง้นี้ ไดพ้ัฒนาโปรดักท์ฟีเจอร์ในระบบ CHAT CENTER ให้ผู้
บรโิภคสามารถเลือกซื้อประกันได้ครบทุกโปรดักท์ ทัง้ประกันรถยนต์ ประกันการเดินทาง ประกัน
อุบัติเหตุ ประกันบ้านที่อยู่อาศัย ได้แบบ Real-time ด้วยการแชทซื้อกับ 'TQM BLUE BEARY BOT' 
ผ่าน LINE OFFICIAL ‘TQM INSURANCE BROKER’ โดยทีคิวเอม็ได้พฒันา CHATBOT ให้เป็น
ระบบ ที่มีทักษะและความสามารถเหมือนมนุษย์ ตอบโต้ไดร้วดเร็วทนัใจ รวมทั้งยังพฒันาให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องดว้ย MACHINE LEARNING ซึ่งจะทำาให้ CHATBOT เข้าใจภาษามนุษย์ได้ดียิ่ง
ขึ้น ช่วยปิดการขาย ให้คำาแนะนำา นำาเสนอข่าวสาร และโปรโมชั่น ทำาให้การซื้อประกันเป็นเรื่องง่าย 
สามารถซื้อ ครบ จบที่เดียว นอกจากช่องทางการซื้อที่สะดวกสบายแล้ว ทีคิวเอม็ยังใช้ CHATBOT 
เป็นเครื่องมือเข้ามาช่วยในส่วนของงานบริการหลังการขายด้วย อาทิ ให้คำาแนะนำาช่วยเหลือลูกค้า การ
แจ้งเคลม ดูประวัติการเคลม ดูกรมธรรม์ที่ซื้อไว้กับทคีิวเอ็มทั้งหมด แจง้สถานะจัดส่งกรมธรรม์ 
ติดตามสถานะชำาระเงิน แจง้ต่ออายุประกัน และที่สำาคัญสามารถให้บริการและดูแลลูกค้าได้ตลอด 24 
ชั่วโมง

"แม้เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทและทำาหน้าที่หลายๆ อย่างเปรยีบเสมือนมนุษย์ เพื่อตอบโจทย์ลูกค้า
ที่ ไม่ชอบโทร แต่ชอบการแชทมากกว่า ในขณะเดียวกันระบบหลังบ้านของทีควิเอ็มยงัคงมีทีมงานที่
คอยดแูลเคียงข้างลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงเช่นกัน จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปล่ียนแปลงในยุค 
Mobile First ทำาให้ทีคิวเอม็ต้องเดินหน้า นำาเทคโนโลยมีาพัฒนาทั้งด้านงานขายและงานบริการอย่าง



ต่อเนื่อง เพื่อตอกยำ้าจุดแข็งในความเป็นผู้นำาโบรคเกอร์ ประกันภยัที่ให้ลูกค้าได้มากกว่าเพียงการซื้อ
และขายประกัน แต่หัวใจสำาคัญของทีคิวเอม็คือ ความต้องการและความพงึพอใจ ของลูกค้า ภายใต้
แนวคิดทีคิวเอ็ม 'ไม่หยุดทำาดีที่สุดเพื่อคุณ' "ดร.นภสันันท์ อธบิาย
อนึ่ง 8 โครงการใหญ่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ "TQM เพื่อนคุณ 24 ชัว่โมง" ในกลยุทธ์ Insure Tech ด้วยการ
เดินหน้า นำาเทคโนโลยีมาปรับกระบวนการทำางานของทคีิวเอ็มสู่ระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ (TQM 
Digitalization) ประกอบด้วย 1. โครงการ BIG DATA PROJECT ด้วยการใช้ AI มาประมวลผลและ
วิเคราะห์ เพื่อใช้ในการนำาเสนอ Products ให้ตรงความต้องการของลูกค้า 2. โครงการ Products 
Segmentation เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าตามความต้องการหรือตาม พฤติกรรมของแต่ละกลุ่มกับบริษัท
ประกัน 3. โครงการ LIFE INSURANCE PLATFORM ตัวช่วยเปรียบเทียบประกันชีวิต ทีม่ีความ
เหมาะสมและคุ้มค่ากับตนเองมากที่สุดและเป็น Platform สนับสนุนระบบงานขายประกันชีวิตของบริ
ษัทฯ 4. โครงการ Non Motor INSURANCE PLATFORM สนับสนุนงานขายประกันหมวด Health, 
PA, TA, Home เพิ่มความสะดวกในการ เลือกทำาประกัน 5. โครงการ AFFILIATE / STRATEGIC 
PARTNER เป็นโครงการทางการตลาด เพื่อขยายฐานลูกค้าร่วมกับ พันธมิตรทางธุรกิจ 6. โครงการใช้
เทคโนโลยีเพิ่มยอดขาย ลดค่าใช้จ่ายนำาเทคโนโลยีต่อยอดกับสาขาและ ศูนย์ประสานงานของทีควิเอ็ม
ทั้ง 95 แห่งทั่วประเทศ ชว่ยให้บริการลูกค้าได้อย่างทัว่ถึงทุกพื้นที่7. โครงการ Financial Broker นาย
หน้าให้บริการทางด้านการเงิน รองรับบริการด้านการเงินให้กับฐานลูกค้าของบริษัท และ 8. โครงการ 
LINE CHATBOT / AI / CHAT CENTER ช่วยเพิ่มช่องทางการขายแบบ Omni Channel และพัฒนา 
Chatbot มาตอบสนองงานการบริการและงานขาย
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