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15 ปมาแลว กับการกาวเขามารับหนาที่เปน “The Coach” ใน “เมืองไทย
ประกันชีวิต” ของ “คุณสาระ ล่ำซำ” หรือ “คุณปอง” ผูนำองคกรหนุมไฟ
แรงที่มีแนวทางการทำงานดวยการยึดนวัตกรรมใหมบนความเปลี่ยนแปลง
ของสังคมอยางรูทันเกมตลอดเวลา
ในบทบาทหนาที่บริหารจัดการใหกาวไปอยางมั่นคงและยิ่งใหญขององคกร
ในฐานะ กรรมการผูจัดการและประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร ของ “คุณสาระ ล่ำซำ”
ทีผ่ านมาจนถึงวันนี้ มองเห็นความโดดเดนชัดเจนในความสามารถทีห่ ลากหลาย
และมากเกินความคาดหมายจากฝมือผูบริหารหนุมวัย 40 ปลายๆ คนนี้

คนของเมืองไทยฯ จะไมรากงอก

เราจะเอาไปทำอะไรที่ทาทายมากขึ้น

ทีเ่ ขานำพา “บมจ.เมืองไทยประกันชีวติ ” ผงาดเติบโตตอเนือ่ งจากเบีย้ รวม
หลักพันลานบาท ขยับมาเปนหลักหมื่นลานบาท และกาวผานความทาทาย
พุงขึ้นสูหลักแสนลานบาทในสิ้นป 2560 ทามกลางความเปลี่ยนแปลงอยาง
เชี่ยวกรากของ “สังคมไทย” ซึ่งกำลังกาวกระโดดจากอนาล็อก Analog ขาม
สูยุคดิจิตัล Digital จนทำเอาทุกธุรกิจแทบพลิกตัวรับมือสถานการณไมทันกัน
อยางอลหมานเวลานี้
กับ 15 ปที่ผานมาเราจึงมองเห็นความเปลี่ยนแปลงของ “เมือง
ไทยประกันชีวิต” เกิดขึ้นอยางตอเนื่องในเรื่องของแบรนดดิ้งที่
ยิ่งอายุมากยิ่งหนุมสาวสมารทตามทันสถานการณตลาดยุคที่มี
ความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วไดอยางนาติดตามมาตลอด

เราเทรนด เพิ่มทักษะ เพราะผมยังมีภาพ
ที่ควบคูกันไประหวาง ดิจิตัล

กับการเพิ่มศักยภาพในตัวของบุคลากร
เพราะอยางไรก็ยังเปนเรื่องของคนครับ

แนนอนจะประกาศความสำเร็จปาวๆ คงไมมีใครเชือ่ “คุณสาระ”
จึงกางผลการดำเนินงานของเมืองไทยประกันชีวิต ในป 2560
ใหเห็นๆ กันวา สามารถเติบโตมาไดอยางแข็งแกรง โดยมีเบี้ย
ประกันภัยรับรวม 102,681 ลานบาท เพิ่มขึ้น 6% จากป 2559
ซึง่ ทะลุแสนลานบาทเปนครัง้ แรกของบริษทั ฯ เปนเบีย้ ประกันภัย
รับใหม 31,066 ลานบาท มากสุดของอุตสาหกรรม และเบี้ยประกันภัยปตอไป 71,615 ลานบาททีเดียว
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จึงไมแปลกที่ปลายมกราคม 2561 ที่ผานมา “คุณสาระ” จึง
บอกวา ป 2560 เปนปแหงความสำเร็จของบริษัทฯ ในหลายมิติ
ซึง่ เขากลาวชัดเจนวามันเปนผลมาจากความมีประสิทธิภาพของ
“ทีมงานที่มีคุณภาพ” และ “ระบบ” การบริหารจัดการที่ดี
รวมถึงการนำเสนอผลิตภัณฑและบริการที่สามารถ ตอบโจทย
ความตองการของลูกคาอยางตรงจุดไดเปนอยางดีดวย
“คุณสาระ” ยังไดสรุปภาพรวมธุรกิจประกันชีวติ ในป 2561 นีอ้ กี
วา ยังถือเปนปแหงความทาทายเพราะการดำเนินธุรกิจจะอยู
บนยุคที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โลกกาวสูความเปน
ดิจิตัลมากขึ้น พฤติกรรมและความตองการของผูบริโภคมีความ
เฉพาะเจาะจงมากขึ้น จึงตองมีกลยุทธที่จะตอบโจทยความตอง
การอยางตรงจุดเพื่อสรางการเติบโตอยางยั่งยืนใหกับบริษัทฯ
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ดังนั้นเราจึงกำหนดกลยุทธหลัก
ในการดำเนินธุรกิจที่มุงเนน
การเขาไปอยูในใจลูกคา ภายใตนโนบาย
Customer @ the heart พรอมเดินหนา
พัฒนาผลิตภัณฑ บริการ และนวัตกรรม
เพื่อมาตอบโจทยแบบ Outside in
ซึ่งจะเขาถึงความตองการที่แทจริง
ของลูกคาไดเปนอยางดี

อะไร?...ที่จะทําใหการโคชธุรกิจประกันชีวิตใหผงาดยิ่งใหญ

ขึ้นสู บัลลังกทองตามเปาหมายนับจากนี้ไปของ “คุณสาระ”
คงตองโฟกัสกันไปที่ “วิชนั่ ” และ “จิตนาการ” ของเขาเปนหลัก
ที่ชอบ “นอกกรอบ” จนกาวกระโดดตามทันสถานการณตลาด
มาตลอดนั่นเอง อยางวันนี้เขาไมไดมีเฉพาะทีมงานดิจิตัลเพื่อ
รับมือความทันสมัยของเทคโนโลยีอยู แคภายในองคกรอยาง
เดียวซะแลว!
โดยเขารุกแบบจัดเต็ม! จัดตั้ง Fuchsia Venture Capital
(Fuchsia VC) ซึ่งเปนบริษัทของเมืองไทยกรุปขึ้น เพื่อเชื่อมตอ
กับพันธมิตรในกลุ มที่เปนสตารทอัพในการลงทุน และนํา
นวัตกรรม และเทคโนโลยีในดานตางๆ ไมวาจะเปนทางดาน
Insure Tech, Health Tech, IoT หรือนวัตกรรมในดานอืน่ ๆ เพือ่
เพิ่ม Know how ความสามารถและการตอบโจทยลูกคาในทุก
ไลฟสไตลได อยางเขาถึงลวงหนาใครๆ ไปกาวหนึ่งแลวขณะที่
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“การเขาถึง” พฤติกรรมผูบริโภคยุคดิจิตัลเขาก็ยังรุกขนาบกับ
แนวทางลาสุดเปด “บริษัท เมืองไทย โบรกเกอร จํากัด” ที่
สามารถใหบริการซือ้ ขายประกันแบบออนไลน ภายใตชือ่ Gettgo
บนเว็บไซตที่จะชวยทําใหเรื่องของการซื้อประกันเปนเรื่องที่งาย
สะดวก รวดเร็ว คุมคา ประหยัด ตามไลฟสไตลแตละคน ให
สามารถคนหาเปรียบเทียบ และเลือกแบบประกันที่เหมาะสม
กับความตองการมากที่สุดอีกดวย
และนีค่ อื แนว “โคชชิง่ ” ธุรกิจประกันชีวติ ทีม่ ากกวาการประกัน
ชีวิต และกําลังแทรกเขาสูความเปนเนื้อเดียวกันกับวิถีชีวิตคน
ยุคดิจิตัลดวยไลฟสไตลทันสมัยของ “โคชสาระ ลํ่าซํา” แบบ
เขาใจพฤติกรรมคน ก็กระทําการสําเร็จนั่นเอง!!

อัพเดทเทรนด์

ใช้ชีวิตรับมือวัยเกษียณ ได้ที่ INNWHY.COM

เพียงแอดไลน Official Account @innwhy.tv
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หรือสแกน QR Code
ตรงนี้เลย!!
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