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บทบาทของบริษัทโบรกเกอรO 

 แบ$งออกเป*น 2 ประเภท ได3แก$ 

1. Agent / Producer คือ ตัวแทนประกันภัย สามารถขายประกันภายใต3บริษัทประกันใดประกันหน่ึง

เท$าน้ัน 

2. Broker / Independent คือ นายหน3าประกันภัย สามารถขายประกันได3หลายบริษัท ไม$มีพันธะผูกพันกับ

บริษัทประกันภัยใดเป*นพิเศษ 

 ในประเทศไทยมีบริษัทประกันชีวิต จำนวน 22 แห$ง บริษัทประกันวินาศภัย จำนวน 43 แห$ง บริษัท

ประกันวินาศภัยสาขาจากต$างประเทศ จำนวน 4 แห$ง บริษัทประกนสุขภาพ จำนวน 4 แห$ง และบริษัทไทย

รับประกันภัยต$อ จำนวน 1 แห$ง รวมท้ังส้ิน 74 บริษัทท่ีดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมประกันภัย 

 

นายหน(าประกันภัย (ประเภทนิติบุคคล)  

 แบ$งออกเป*น 4 ประเภท ได3แก$ 

1. Enterprise ไม$อยู$ภายใต3บริษัทประกันใดเลย ไม$มีสังกัดบริษัทประกันใดประกันหน่ึง 

2. Division Insurer บริษัทประกันภัยมีโบรกเกอรlเอง 

3. Financial Institute  

4. Bank 

 ทั้งน้ีมีหน3าที่หลัก คือ เป*นคนกลางในการอธิบาย ให3ข3อมูลที่ถูกต3องแก$ลูกค3า ทำ Data Analytics รวมถึง

ทำ Platform ในลักษณะ Marketplace เพ่ือซ้ือประกันออนไลนl 

 

กระบวนการทำงานของบริษัทโบรกเกอรO 

คุณจิตวุฒิ ศศิบุตร 

ประธานเจ3าหน3าท่ีบริหาร บริษัท ฮาวเด3น แมกซ่ี อินชัวรันสl โบรกเกอรl จำกัด  



Customer Perspective: The Ultimate Guide to Win Customer Engagement 2 

1. Segment ลูกค3า  

2. Generate Lead ข้ึนมา ในการเสนอผลิตภัณฑlให3กับลูกค3า 

3. หาผู3สนับสนุน มีการทำสัมมนา จัดอีเวนตl 

4. การ Promote Product ท้ังการ Face-to-Face Telemarket Website หรือ Mobile Application 

 

ความย่ังยืนในธุรกิจโบรกเกอรO (GSE) 

• Governance ธรรมาภิบาลในองคlกร กับพนักงาน และการดูแลลูกค3า   

• Social การตอบแทนคืนสู$สังคม  

• Environment ให3ความสำคัญต$อส่ิงแวดล3อม เช$น Climate Risk, Green energy เป*นต3น 

 

ความท(าทายของบริษัทโบรกเกอรO 

- การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของลูกค3า มีการเคลมประกันผ$านช$องทางออนไลนlมากข้ึน  

- ความเช่ือม่ันในธุรกิจประกันลดน3อยลง 

- ความม่ันคงของบริษัทประกันภัย  

- เม่ือ player น3อยลง จากการควบรวมกิจการ (M&A) จะทำให3ค$าเบ้ียประกันภัยราคาสูงข้ึน 

- Cyber Risk เพ่ิมข้ึน ทำให3การเคลมประกันในเร่ืองไซเบอรlเพ่ิมมากข้ึน 

- EV cars การเกิด Energy Transaction 

- กฎหมาย PDPA ทำให3บริษัทโบรกเกอรlนำ Data ไปใช3ให3เกิดประโยชนlได3ยากข้ึน 

- บุคลากรท่ีมีความชำนาญการเข3ามาในธุรกิจประกันน3อยลง  

 

 

 

 

The Ideal Broker  

 เป*นคนกลางระหว$างลูกค3าและบริษัทประกันภัย โดยเป*นตัวแทนในการซื้อความประกันภัยให3กับลูกค3า 

ฉะนั้นโบรกเกอรlต3องเข3าใจธุรกิจของลูกค3า รู3จักลูกค3าแต$ละรายเป*นอย$างดี เนื่องจากเป*นผู3วิเคราะหlความเสี่ยงด3าน

ต$างๆ ให3แก$ลูกค3าในการพิจารณาเอาประกันภัยประเภทใดที่เหมาะสมกับความเสี่ยงหรือการดำเนินงานของธุรกิจ

ลูกค3า  อย$างไรก็ตามโบรกเกอรlท่ีดี ต3องมีแนวคิดการบริหารจัดการประกันภัยให3ไม$เหมือนบริษัทประกันภัย 

 

คุณวัฒนา วงศOวิเศษนพคุณ  

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ล็อคต้ัน วัฒนา อินชัวรันสl โบรคเกอรlส (ประเทศไทย)  
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คlาเบ้ียประกันภัย  

 ค$าเบ้ียประกันภัย กว$า 90% มักไม$ต$างกันมากระหว$างบริษัทโบรกเกอรlกับบริษัทประกันภัย แต$ในบางคร้ัง

การซื้อประกันโดยตรงกับบริษัทประกันอาจถูกกว$า ทั้งนี้จุดแข$งขันทางด3านราคาที่สร3างความได3เปรียบหรือมี

อำนาจการต$อรอง คือการควบคุม Operating Cost ของบริษัทให3ได3 

 

การเรียกร(องคlาสินไหมทดแทน 

 การเรียกร3องค$าสินไหมทดแทนของภัยประเภทต$างๆ บริษัทนายหน3าจะให3ความช$วยเหลือในกระบวนการ

เรียกร3องสินไหมทดแทนให3แก$ลูกค3า ให3ได3รับค$าสินไหมอย$างเป*นธรรม เพื่อการสร3างความไว3วางใจ และมีความ

เช่ือม่ัน สามารถใช3บริการได3อย$างยาวนาน โดยใช3หลัก Care, Support and Efficiency   

 

 

 

  

 TQM กำลัง Transform เป*น TQM Alpha ต3องการที่จะพัฒนา Insurance ให3เป*นรูปแบบใหม$ โดยใน

ป�จจุบัน TQM มีพนักงานมากกว$า 50,000 คน  

 

แนวคิดของโบรกเกอรOท่ีต(องการ Engage ลูกค(า  

 ธุรกิจโบรกเกอรlในป�จจุบัน หากต3องการสร3างการมีส$วนร$วมของลูกค3า จะไม$ได3เข3าถึงลูกค3าในฐานะบริษัท

ประกัน ไม$จำกัดตนเองอยู$ในภาค Insurance Broker เพียงอย$างเดียว แต$ต3องสร3างโมเดลธุรกิจใหม$ๆ เพิ่มเติม ให3

เกิดความเชื่อมโยงกับธุรกิจที่หลากหลาย โดยให3ความสำคัญในการทำงานร$วมกันกับคนรุ$นใหม$ เช$น กลุ$มธุรกิจ 

Start-up เพ่ือต$อยอดให3เกิดการพัฒนาธุรกิจในลักษณะแบบ Beyond Insurance และ เน่ืองจากในโลกป�จจุบัน ท่ี

พฤติกรรมผู3บริโภคเปลี่ยนแปลงอย$างรวดเร็ว จึงควรมองหาสิ่งใหม$ๆ (explore) หรือหาวิธีการใหม$ๆ ในการขาย

ผลิตภัณฑlให3แก$ลูกค3า  

 

ธุรกิจของ TQM Alpha 

 แบ$งออกเป*น 3 ประเภท  

1. Insurance Group 

2. Financial Broker Group 

3. Technology Platform Group เช$น surekrub 

ดร.นภัสนันทO พรรณนิภา 

CEO บมจ. ทีคิวเอ็ม คอรlปอเรช่ัน 


