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วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

“เต็มใจเพย์ ” บริการสินเชื่อสวัสดิการรู ปแบบใหม่ ใช้ AI ทางาน
จาก Humanica DeepSparks และ JFintech เพิ่มความสุขให้ พนักงานและลูกจ้ าง
การผนึกกาลังครัง้ สาคัญของ 4 บริ ษัทชันน
้ า Humanica ผู้ให้ บริ การด้ าน HR Solution รายใหญ่ที่สดุ ของประเทศไทย
ร่ วมมือกับ DeepSparks ผู้พัฒนาแพลทฟอร์ ม AI เพื่อวิเคราะห์ ข้อมูล ประมวลผลความแม่นยา และประเมินความเชื่อถือของ
ผู้ใช้ บริ การ ในเครื อบริ ษัท ทีทพู ี จากัด พร้ อมด้ วย JVC ผู้พฒ
ั นาซอฟท์แวร์ และแอพพลิเคชัน่ ทางด้ านฟิ นเทค และ J Fintech ผู้นา
ด้ านสินเชื่อส่วนบุคคลเจ้ าของแบรนด์ เจ มันนี่ ร่ วมสร้ างแพลตฟอร์ ม “เต็มใจเพย์” เพื่อให้ บริ การสินเชื่อสวัสดิการรู ปแบบใหม่ครัง้
แรกในประเทศไทย แก่พนักงานและลูกจ้ างของบริ ษัทที่ใช้ บริ การของ Humanica ให้ สามารถนาเงินได้ บางส่วนของตนเองมาใช้
ก่อนเมื่อจาเป็ น โดยแพลทฟอร์ มนี ้จะเริ่ มให้ บริ การในเดือนมิถนุ ายนเป็ นต้ นไป
เพื่อให้ สอดรับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิทลั แพลตฟอร์ ม “เต็มใจเพย์” นับเป็ นการเปิ ดกลยุทธ์มดั ใจพนักงาน
และลูกจ้ าง ในการเพิ่มความอานวยความสะดวกการใช้ งานตลอดเส้ นทาง (End-to-End Solution) ตังแต่
้ ขนตอนการสมั
ั้
คร การ
พิจารณาอนุมตั ิ การเบิกถอนเงิน ตลอดจนการชาระโดยหักจากบัญชีเงินเดือน ซึง่ พนักงานและลูกจ้ างสามารถดาเนินการด้ วย
ตนเองทุกขันตอนทางโทรศั
้
พท์มือถือ และเข้ าถึงเงินได้ ทนั ทีเมื่ออนุมตั ิ โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการที่ย่งุ ยากเหมือนการขอสินเชื่อ
ทัว่ ไป
นายสุนทร เด่ นธรรม ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท ฮิวแมนิก้า จากัด (มหาชน) (HUMAN) กล่าวถึงความร่ วมมือใน
ครัง้ นีว้ ่า ฮิวแมนิก้าให้ บริ การด้ านการบริ หารทรัพยากรบุคคลแก่ลูกค้ ามากมาย เราตระหนักดีว่า หนึ่งในปั ญหาที่เป็ นความทุกข์
ของพนักงานคือเรื่ องเงิน กู้ดอกเบี ย้ สูง จากความจาเป็ นต้ อ งใช้ เงิน ท าให้ พนักงานไม่มีความสุข เครี ยด และส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพในการทางาน เราต้ องการช่วยให้ พนักงานเหล่านันมี
้ ชีวิตที่ดีขึ ้นและทางานอย่างมีความสุข จึง มีแนวคิดจัดหาแหล่ง
เงินกู้ดอกเบี ้ยต่าที่สดุ มาช่วยเขา “เต็มใจเพย์” ตอบโจทย์และมีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ทางการเงินในตลาดทัว่ ไป เพราะเป็ น
สินเชื่อที่ถูกออกแบบให้ ตอบสนองกับความจาเป็ นในการใช้ เงินจานวนไม่มากนักในระยะสัน้ ช่วยบรรเทาความเดือดร้ อนของ
พนักงานให้ ไม่ต้องไปหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี ้ยสูงนอกระบบ นอกจากนี ้ ขันตอนและบริ
้
การต่างๆ ยังเป็ นแบบดิจิทลั ทัง้ หมด ทาให้
พนักงานได้ รับความสะดวก สามารถวางแผนการเงิน และมีอิ สรภาพทางการเงินเร็ วขึ ้น โดยบริ ษัทที่ เข้ าร่ วมโครงการก็มีส่วนช่วย
เสริ มสร้ างความสุข เพิ่มประสิทธิภาพการทางาน และเพิ่มความผูกพันในองค์กรของพนักงานด้ วย
นายทวีชัย ภูรีทพ
ิ ย์ ผู้ร่วมก่อตังบริ
้ ษัท ดีพสปาร์ คส์ จากัด และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท ทีทพู ี จากัด เปิ ดเผยว่า
กลุม่ บริ ษัทประสบความสาเร็ จในการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการเงินที่ ได้ รับความไว้ วางใจให้ ดแู ลการทาธุรกรรมการเงิน
อิเล็กทรอนิคส์ให้ แก่องค์กรขนาดใหญ่จานวนมาก โดยมีบริ ษัทในเครื อคือ DeepSparks ผู้เชี่ยวชาญการให้ บริ การทางการเงิน
โดยใช้ เทคโนโลยี AI เป็ นเครื่ องมือหลัก ช่วยวิเคราะห์ ข้อมูลต่างๆ ได้ เล็งเห็นถึงความต้ องการผลิตภัณ ฑ์ ทางการเงินในรู ปแบบ
ดังกล่าว เพื่ อช่วยเหลื อ ให้ โอกาสทางการเงิ น และสร้ างความสุขแก่ พ นัก งานและลูก จ้ าง ทางที ทูพี จึงได้ เข้ ามาร่ วมพัฒ นา
แพลตฟอร์ ม “เต็มใจเพย์” ให้ สมบูรณ์ แบบ และชาญฉลาดยิ่งขึ ้น เพิ่มความสะดวกให้ ทุกพาร์ ทเนอร์ โดยเฉพาะกับพนักงานและ
ลูกจ้ างผู้ใช้ งานจริ ง ให้ ได้ รับประโยชน์โดยตรงจากระบบ AI ของเรา โดยจะวิเคราะห์และเรี ยนรู้ ความต้ องการของผู้ใช้ เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้ ตรงความต้ องการที่สดุ อีกในอนาคต
นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารั กษ์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท เจ เวนเจอร์ ส จากัด (JVC) ผู้พัฒ นาซอฟท์ แวร์ และ
แอพพลิเคชัน่ ทางด้ าน Fintech และลงทุนในธุรกิจ Started-up เปิ ดเผยว่า วันนี ้นับเป็ นการตอกย ้าความสาเร็ จ ในงานพิธีเซ็นลง
นาม (mou) ความร่ วมมือการพัฒนาสินเชื่อสวัสดิการสาหรับพนักงาน "เต็มใจเพย์" ซึง่ เป็ นระบบการปล่อยสินเชื่อแบบดิจิทลั ใน

รู ปแบบฟิ นเทคเป็ นครัง้ แรกของประเทศไทย โดยใช้ จุดแข็งของทุกฝ่ ายพัฒนาแพลตฟอร์ มนีใ้ ห้ สามารถใช้ งานได้ จริ ง และเตรี ยม
เปิ ดตัวให้ บริ การในเดือนมิถนุ ายน ปี 2562 นี ้ ซึง่ สาหรับแผนของ JVC ปี นี ้ยังคงเดินตามแผนดาเนินงานสาหรับการพัฒนาระบบ
สินเชื่อแบบไม่มีตวั กลาง ได้ ทนั ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ ใน White Paper
นายกิติพัฒน์ ชลวุฒิ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท เจ ฟิ นเทค จากัด (J FINTECH) เปิ ดเผยว่า บริ ษัทฯ ในฐานะผู้
ให้ บริ การทางด้ านสินเชื่อส่วนบุคคล ภายใต้ แบรนด์ เจ มันนี่ (J MONEY) มัน่ ใจว่าผลิตภัณฑ์นี ้จะสามารถตอบโจทย์ลกู ค้ าของฮิว
แมนิก้าได้ ดีที่สดุ สอดคล้ องกับความจาเป็ นของพนักงานและลูกจ้ างจริ งๆ ของฮิวแมนิก้า ถือเป็ นฐานลูกค้ าที่มีคุณภาพจานวน
มาก โดย J FINTECH มีจดุ แข็งจากการเป็ นบริ ษัทในกลุม่ เจมาร์ ท ที่มีความเชี่ยวชาญ และเข้ าใจพฤติกรรมกลุม่ ผู้บริ โภครายย่อย
บริ ษัทฯ ได้ ศกึ ษาพฤติกรรมกลุ่มตลาดพนักงานเป็ นอย่างดี อีกทัง้ การพัฒนาการอนุมตั ิและปล่อยสินเชื่อในรู ปแบบของฟิ นเทค
เพื่อให้ สอดรับกับยุคดิจิทลั โดยพนักงานจะได้ รับสิทธิประโยชน์ ความสะสวกสบาย และรวดเร็ ว ในการขอรับสวัสดิการดังกล่าว
ด้ วยอัตราดอกเบี ้ยที่เหมาะสม รวมถึง การผ่อนชาระค่างวดจะใช้ การหักผ่านบัญชีเงินเดือนโดยอัตโนมัติ เพื่อเป็ นการสร้ างความ
สะดวกและรักษาประวัติการผ่อนชาระที่ดีให้ กบั ลูกค้ า
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