TQM เปิ ดตัว ‘TQM Home Insurance’ ประกัน
บานแนวใหม พรอมแพลตฟอรมประเมินความเสี่ยง
บานครัง้ แรกของไทย

TQM ผูนําโบรคเกอรประกันภัยไทย ปลอยประกันภัยบานแนวใหม ‘TQM Home Insurance’ ที่ออกแบบมาเพื่อให
ความคุมครองที่มากกวาเหตุไฟไหม หรือ โจรกรรม มีแผนความคุมครองใหมากกวา 100 แผนประกัน ที่ผูบริโภค
สามารถเลือกความคุมครองไดเอง ครอบคลุมทุกความเสี่ยงภัยที่ไมใชเพียงแคอัคคีภัย แตยังรวมถึงภัยอ่ น
ื ๆ ที่เกิด
อาจเกิดข้ น
ึ กับบานได เชน ภัยจากน้ํ า ภัยจากลมพายุ ภัยธรรมชาติ ภัยโจรกรรมบุกรุกงัดแงะ ภัยเงินสด รวมไป
จนถึงคุมครองบุคคลภายในบานและความรับผิดชอบตอบุคคลภายนอก ดวยคอนเซ็ปต ‘ประกันบาน ที่มากกวา
ประกันอัคคีภัย’ เจาะตลาด ‘คนหวงบาน’ กวา 20 ลานหลังคาเรือนที่ยังไรประกันภัยบาน ขยายฐานลูกคาไปในทุก
ในทุกชองทาง ขาย พรอมใช InsurTech เป็ นเครื่องมือในการพัฒนาแพลตฟอรม home.tqm.co.th ใหลูกคาเช็ค
ความเสี่ยงกอนซ้ อ
ื ประกันตามพ้ น
ื ที่ เตรียมปักธงเป็ นผูนําโบรคเกอรตลาดประกันบาน ตงั ้ เป ายอดขายปี 2564 ที่
500 ลานบาท และภายใน 5 ปี  ไดยอดขายรวม 15,927 ลานบาท

ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธาน บริษท
ั  ทีคิวเอ็ม อินชัวรรันส โบรคเกอร จํากัด กลาววา ตลาดประกันภัยบานเมื่อปี
ที่ผานมามีการถือครองกรมธรรมประกันภัยบานอยูเพียง 3 ลานหลังคาเรือน หรือเพียงรอยละ 12 จากบานอยูอาศัย
ในไทยทงั ้ หมดกวา 27 ลานหลังคาเรือน ทงั ้ นี้ จากการสํารวจขอมูลของทีม Data TQM พบวา มีความเขาใจคลาด
เคลื่อนถึงเงื่อนไขความคุมครองของประกันภัยบาน โดยคนไทยสวนมากยังเขาใจวาประกันภัยบานคือประกันอัคคี
ภัย คุมครองเฉพาะเรื่องของไฟไหม จึงเห็นเป็ นเรื่องไกลตัวและไมใหความสําคัญในการทําประกันมากนัก ซึ่งยังเป็ น
ความเขาใจที่ไมครอบคลุมทงั ้ หมด
จากภาพรวมการมีประกันภัยบานของคนไทยทําให TQM เห็นถึงโอกาสในการรุกเขาไปเปิ ดตลาดโดยใชกลยุทธการ
ออกแบบประกันภัยบานแนวใหม ผานแนวคิด ‘ประกันบาน ที่เป็ นมากกวาประกันอัคคีภัย’ หวังเจาะกลุมคนที่หวง
บานทุก Segment ดวยผลิตภัณฑประกันภัยที่ใหความคุมครองหลากหลายและแตกตางกันไปตามความเสี่ยงของ
บานแตละหลัง อาทิ กลุมพ้ น
ื ที่เสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ กลุมพ้ น
ื ที่เสี่ยงที่อยูใกลเขตโรงงานอุตสาหกรรม กลุม
เสี่ยงการโจรกรรม และอ่ น
ื ๆ ซึ่งในระยะแรกจะมุงเน นการสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองแกผูบริโภค ถึงความ
คุมครองของประกันภัยบานที่มีมากกวาความคุมครองอัคคีภัย และยังสามารถเลือกความคุมครองตามความเสี่ยงภัย
ที่เหมาะสมกับบานไดดวยตนเอง
ดร.นภัสนันท พรรณนิภา ประธานเจาหน าที่บริหาร บริษท
ั  ทีคิวเอ็ม อินชัวรรันส โบรคเกอร จํากัด กลาววา ‘TQM
Home Insurance’ เป็ นประกันภัยบานแนวใหมที่มีแผนประกันภัยใหลูกคาไดเลือกหลากหลาย โดยลูกคาเลือกได
วาตองการแผนประกันภัยแบบใดเพื่อใหคุมครองครอบคลุมความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดข้ น
ึ ตอบานตนเอง โดยมีการนํ า
Insurtech มาใชเป็ นเครื่องมือในการพัฒนาและสราง www.home.tqm.co.th เขามาชวยคํานวณวาบานแตละหลังมี
ความเสี่ยงภัยเรื่องใดบาง เพื่อเป็ นดานแรกในการคัดกรองใหคนหวงบานสามารถประเมินภัยของพ้ น
ื ที่บานตนเอง
กอนตัดสินใจทําประกัน นอกจากนี้ยังเป็ นการประกาศความเป็ นผูนําดาน InsurTech ซึ่งจะนํามาใชในการพัฒนา
เครื่องมือในการทํางานของ TQM ให ครอบคลุมในทุก ๆ ผลิตภัณฑประกันภัย โดย home.tqm.co.th ไดทํางาน
รวมกันกับ Baannia ซึ่งจะใหขอมูลขนาดพ้ น
ื ที่บานแตละหลัง เพื่อใหลูกคาที่ไมทราบพ้ น
ื ที่บานสามารถซ้ อ
ื ประกัน
บานไดงายยิ่งข้ น
ึ  พรอมกับ Nostra ที่จะใหขอมูลสถิติภัยตาง ๆ ในประเทศไทย เพื่อใหลูกคาทราบไดวาบริเวณรอบ
ๆ บานของลูกคามีความเสี่ยงภัยอะไรบาง ซึ่งทําใหเทคโนโลยีนี้เติมเต็มและตอบสนองกับความตองการของลูกคา
มากข้ น
ึ

ซึ่งในแพลตฟอรมจะมีประกันบานแนวใหมนี้ใหเลือกมากกวา 100 แผน เจาะกลุม ‘คนหวงบาน’ 3 หวงหลัก คือ
กลุมหัวหน าครอบครัวที่เป็ นหวงบานและคนในครอบครัว กลุมคนที่มีไลฟ สไตลชอบทองเที่ยวไมคอยอยูบานเป็ น
หวงบานซ่ งึ เสี่ยงตอการถูกโจรกรรม ไฟไหม หรือภัยพิบัติตาง ๆ และกลุมคนรุนใหมไลฟ สไตลคนเมืองที่ หวง
ทรัพยสินหรือของมีคาภายในบาน ซ่ งึ ประกันภัยบานแนวใหมนี้ครอบคลุมทุกความเสี่ยงของคนทุกกลุมที่มีไลฟ
สไตลแตกตางกัน ทัง้  คุมครองภัยที่เกิดจากดิน นํ้ า ลม ไฟ อาทิ ฟ าผา ระเบิด นํ้ ารัว
่  นํ้ าทวม ลมพายุ แผนดินไหว
คุมครองภัยโจรกรรม ลัก ชิง ปลน งัดแงะ คุมครองทรัพยสินประเภทเงินสด หรือ ประกันภัยเงิน คุมครองกระจก
แตกจากอุบัติเหตุ ความรับผิดตอบุคคลภายนอก คุมครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในที่พักอาศัยของผูเอาประ
กันภัย
นับเป็ นการสรางประสบการณใหมใหกับคนไทยและวงการประกันภัยบานที่ยังไมเคยมีมากอน พรอมตงั ้ เป าขยาย
ฐานลูกคาประกันภัยบานแนวใหม โดยภายใน 5 ปี  ไดเบีย
้ ประกันภัยรวมที่ 15,927 ลานบาท

