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กับคําคมที่วา “การเริ่มตนเปนเรื่องยาก...แตการกาวตอไปเปนเรื่องยากกวา!!”
นั้น!! วันนี้เปนเรื่องที่ “คุณเคนน��” หรือ “บัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ” ประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO)
กลุมเจนเนอราลี่ ประเทศไทย และ CEO เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต ประเทศไทย
กําลังทําบททดสอบตัวเองเพื่อกาวผานไปอยางสําเร็จ!!
แมเจาตัวจะยังบอกวา “ผมยังไมสําเร็จ” แตการไดเริ่มตนกาว
แรกและมีกาวตอๆ มา บนเกาอี้ประธานเจาหนาที่บริหาร
(CEO) สองบริษัทแลวนั้น อีกทั้งยังควบตําแหนงประธานเจา
หนาที่บริหารกลุมบริษัทในประเทศไทยอีกเชนนี้ ผูคนตางให
ความชื่นชมแอบปลื้มในความสามารถมากอยู เพราะนอยคน
ที่จะบริหารจัดการโคชชิ่งองคกรใหญไดเชนเขา
The Coach INN Why Magazine Online ฉบับนี้ไดโอกาส
สัมผัสแนวคิดมุมมองการบริหารจัดการองคกรธุรกิจประกันภัย
ของ“คุณเคนนี่” อยางใกลชิดและไดรับการถายทอดเรื่องราว
บอกเลาถึง “ความสําเร็จ” สงผานการแชรประสบการณให
ทุกคนได “ขอคิด” และ “แนวทาง” นํากลับไปสะทอนตัวเอง
ไดทุกชวงจังหวะของการทํางานทีเดียว
“คุณเคนนี”่ เปนหนุมนักบริหารธุรกิจประกันชีวติ ทีอ่ ายุยงั นอย
แตมากประสบการณจากหลากหลายบริษัทในชวงการทำงานที่
ผานมา กระทั่งเมื่อตนเดือนมกราคม 2557 (ค.ศ.2014) เขาได
เขารับตำแหนง CEO ของ “เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต” ภายใต
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สถานการณธุรกิจทรงๆ ทรุดๆ มาระยะหนึ่งแลว ดังนั้นการเขา
มาเปน “ผูนำองคกรสูงสุด” ของเขาจึงเรียกไดวา “ฝาดานหิน”
กันเลยทีเดียวกับโจทยที่ “เจนเนอราลี่แม” (เจนเนอราลี่
อิตาลี)่ ใหมาคือ การผลักดันใหธุรกิจประกันชีวติ ในประเทศไทย
เติบโตติดอันดับท็อปเท็นหรือท็อปไฟวภายในป 2563 (2020)!!

จุดเริ่มตนเขามาอยูกับเจนเนอราลี่ หลังไดรับการ
ทาบทามเขามาเปน CEO สิ่งที่ประเมินเปนเรื่องแรก
คือตองประเมิน องคกรและทีมงาน แนนอนในเชิงการ
ทํางานสิ่งที่ตองดูในฐานะเปนผูบริหารสูงสุดคือ
ดูทิศทางของบริษัทแมวาตองการจะเดินไปทิศทางไหน
แลวมาประเมินวา ทีมงานที่มีในองคกรมีความสามารถอะไร
มีจุดออนเรื่องใด ถาจะเดินไปขางหนาตองบริหาร
จัดการอยางไร เพื่อเติมเต็ม Capability ใหกับองคกร
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มองในแงขององคกร “เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต” ตองบอกวา
ยังเปนองคกรทีต่ องการเติมเต็มความแข็งแกรงอยางหลากหลาย
จากขณะนั้นอยูในอันดับที่ 17 ของกลุมผูประกอบการธุรกิจใน
อุตสาหกรรม 23 บริษทั ซึง่ “คุณเคนนี”่ ยอมรับวาสำหรับตลาด
ประกันชีวติ ในประเทศไทยนัน้ มีชองทางจัดจำหนาย 2 ชองทาง
คือ ชองทางตัวแทนและชองทางแบงกแอสชัวรันส ทีจ่ ะเปน
ตัวสรางแรงเหวีย่ งใหธุรกิจเติบโตได และหากตองการใหแข็งแกรง
ยัง่ ยืนมากขึน้ ก็จำเปนตองเนนไปทีช่ องทางตัวแทน สวนชองทาง
จัดจำหนายอื่นๆ นั้น นับวายังมีมารเก็ตแชรอยูไมมาก

ฉะนั้น
คำตอบในการขับเคลื่อนองคกร
ใหเดินหนา และไปสูเปาหมายติดท็อปเท็น
หรือ ท็อปไฟวใหไดก็ตองทำ 2 อยางนี้
คือ ชองทางตัวแทน
และ ชองทางแบงกแอสชัวรันส

แตเมื่อมาดูของเดิมปรากฏวา หลักๆ กลับมีเพียงชองทาง
เทเลเซลล และประกันกลุม แตสิง่ ทีไ่ มมีเลย คือ ชองทางตัวแทน
เพราะเคยทำแต ไม สามารถทำให เกิ ด สเกลได เลยยุ ต ิ ไ ป
ขณะเดี ย วกั น ชองทางแบงกแอสชั ว รั น สก็ ย ั ง ไมไดทำอะไร
มากอน

ทันทีทผ่ี มเขามาก็เกิดการบิดดิง้ ชองทางแบงกแอสชัวรันส
เลยไดโอกาสสำคัญเปนจุดทีเ่ ราใชความตัง้ ใจมากทีท่ ำให
เกิดความสัมพันธทางธุรกิจขึน้ มา ทุกคนก็ชวยกันทำ รวมถึง
บริษทั แมผูบริหารทีร่ จี นิ อลออฟฟศ ก็มาชวยกันทีจ่ ะทำให
ธุรกิจนีส้ ามารถเกิดความสัมพันธทีด่ กี บั ทางพารทเนอรใหได
ก็เลยไดเปนพารทเนอรกับเกียรตินาคิน 15 ป

ถาภายในขาด Capability ก็ตองหาคนจากภายนอกเขามา
จึงมีเชิญผูบริหารสายงานแบงกแอสชัวรันส สายงาน
Business Development และสายงานดานเอเจนซีม่ าดูแล
ดานการตลาด ในยุคตนๆ

อยางไรก็ตามเหมือน “คุณเคนนี”่ จะพยายามใหเขาใจวาการ
เริม่ ขับเคลือ่ นองคกรยุคตนๆ นัน้ ถาหากไปเริม่ ดวยชองทาง
ตัวแทนหรือ เอเจนซี่ สิง่ แรกทีต่ องมีเลยคือ บุคคลากรทีเ่ ขาใจ
ระบบเอเจนซีอ่ ยางแทจริง ฉะนัน้ กระบวนการจะมีความซับซอน
ยุงยาก กวาจะฟอรมทีมขนาดใหญขึน้ มา และการเฟนหาคนที่
จะมาเปน “แมทัพตัวแทน” หรือ CAO (Chief Agency Oﬃcer)
หรือ Head of Agency คนทีจ่ ะมาเปน Zone คนทีจ่ ะมาเปน
Head of Trainer เปน Head of Support ตองทยอยเขามากอน
กวาจะเริม่ งานได ซึง่ อาจจะชาไปสำหรับการเห็นภาพขับเคลือ่ น
องคกรยุคเริม่ ตน

เมื่อ 4 ปกวาๆ กอนหนานี้ “เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต” จึง
เริ่มใหมแบบคอยเปนคอยไป กับการเปดบานตอนรับพารทเนอรทางธุรกิจ ชวงกลางป 2557 ไดมีการฟอรมทีมเอเจนซี่
เล็กๆ ขึ้น ตอมาในป 2558 ก็มีการรวมมือกับธนาคารเกียรติ
นาคินเปนสัญญายาวถึง 15 ป นับเปนกาวสำคัญขององคกร
ธุรกิจแหงนี้ จนมาถึงปจจุบัน (2561) “เจนเนอราลี่ ประกัน
ชีวิต” ก็ขยับจากอันดับ 17 มาอยูในอันดับที่ 11 ไดอยางนา
ติดตาม

ดังจะเห็นไดจากการเริม่ ขยับชองทางตัวแทนครัง้ แรกในป 2557
ทีค่ รัง้ นัน้ มีเพียง Head of Agency คือ “คุณกรสยาม นนทรัตน”
มารับตำแหนงรองประธานอาวุโส ชองทางการขายผานตัวแทน
เทานัน้ กระทัง่ เมือ่ วันที่ 20 เมษายน 2561 นีเ้ องที่ “คุณเคนนี”่
โปรโมท “คุณกรสยาม” ขึน้ เปน ประธานเจาหนาทีฝ่ ายชองทาง
ตัวแทน CAO (Chief Agency Oﬃcer) เต็มตัว และจากการขยับ
ตำแหนง CAO ครัง้ นีท้ ำใหคาดเดาถึงแผนเติบโตในทุกชองทาง
ขางหนาของบริษทั นีไ้ ดเห็นภาพคอนชางชัดขึน้ ไดทีเดียว

เมื่อเปนเชนนี้ ตอนที่ “คุณเคนนี่” เขามาเลยตองเรงโฟกัสเพิ่ม
ศักยภาพทีมงาน หาคนที่มีความสามารถมารวมองคกร ซึ่งเขา
อธิบายวา
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จากภาพรวมองคกรมาสู การโคชชิ่งบุคลากร “คุณเคนนี่”
ยอมรับวา สิ่งสำคัญที่สุดในการคัดเลือกคนในองคกรคือ
Attitude (ทัศนคติ) เพราะความสามารถในเวลา 1-2 ป ก็สามารถ
เรียนรูเกือบจะทันกันไดหมด แตสิง่ ทีเ่ ปลีย่ นยากคือ “ความเปน
ตัวตน” คือ ทัศนคติ เขาจึงยึดเปนจุดสำคัญในการเลือกคนเขา
มารวมทีม โดยเขามีแนวทางโคชบุคลากรใหประสบความสำเร็จ
เริม่ แรกตองเคลียรเรือ่ ง Objective (วัตถุประสงค) กันแลวสือ่ สาร
ใหเขาเขาใจทิศทางองคกรเปนอยางไรไปทางไหนตอไป

เหมือนผมเปนแมทัพใหญ แตก็ตองมีผูกอง
ผูพัน ที่นําทัพดวยตัวเองในสิ่งที่เขาทํา
ถาเราเคลียรเรื่อง Objective และเห็นภาพชัด
เดียวกัน เขาจะสามารถขับเคลื่อนทีมงาน
ของเขาไปสูทิศทางเดียวกันได โดยที่ไมตอง
กํากับ เพราะการที่จะไปสูเปาหมายเดียวกัน
ตองอยูบนพื้นฐานความเขาใจเดียวกันดวย
ผมเขาใจหลายองคกรตองการคนเขามา
รวมทีมงาน แลวสรางฝนจะไปในจุดไหน
ทุกคนขายฝนที่จะไปถึงได แตมักจะไมยอมรับ
ความเปนจริงไดวา เขาไปทําแลวมันมี Gap
มีชองวางขนาดไหนสําคัญมาก

“บางครั้งเรามีพนักงานเดิมอยูกับเรานาน จะตองชวยพัฒนา
เขา ถาเปนความเชี่ยวชาญ (Spacialist) การฝกจะคอนขางยาก
ถาเปนเนื้องานทักษะทั่วไป (Generic Skills) เราก็มีเทรนนิ่ง
โปรแกรมที่จะฝกทักษะใหไดหลากหลายแลวใหพนักงานเลือก
เองวาเขาขาดอะไร Generic Skills ตัวนี้เรารวมถึงภาวะผูนำ
(Leadership) ดวย ซึ่งเปนเรื่องที่สำคัญมาก”
มาถึงตรงนี้ก็เขาสูประเด็นยอดฮิตขององคกรธุรกิจประกันชีวิต
ที่ทุกบริษัทกำลังขับเคลื่อนไปสูการเปน “ดิจิตอลอินชัวรันส”
กอนกาวสูการเปน “อินชัวรเทค” อยางเต็มรูปแบบอนาคต ซึ่ง
“คุณเคนนี่” ยอมรับวา การพัฒนาบุคคลากรใหกาวไปพรอม
กับดิจติ อลยุคนีอ้ งคกรตองประเมินตัวเองตลอดถึงความสามารถ
ในสิ่งที่อยากจะทำ ถาไมมี แตประเมินแลวมีความหมาย
กับองคกรไดในระยะยาวก็ตองไปหาบุคคลากรจากภายนอกมา
ทำ เพราะยุคนี้มานั่งพัฒนาอบรมจากคนที่ไมรูเรื่องใหทำงาน
เปนคงไมทันคูแขงแน และนาจะสายไปเลยสำหรับธุรกิจปจจุบนั

นอกจากนั้นการใหความสำคัญกับบุคลากรในทุกตำแหนงเปน
เรื่องที่เขาย้ำเนนถึงมาก เพราะสกูรน็อตทุกตัวยอมมีความ
สำคัญกับฟนเฟองขนาดไหนที่จะหมุนไปไดอยางสม่ำเสมอ
และไมบกพรองสะดุ ด เริ ่ ม แรกจึ ง มี โ ครงการ Learning
organization ขึน้ ในบริษทั ฯ แลวใหทุกคนไปฝกอบรมอะไรก็ได
โดยเขาจะนับคะแนนเปน KPI ทำงาน จากปกติ KPI ถูกใชวัด
ผลของผลงานเทานั้น
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สิ่งที่เปนไดของผูบริหารระดับสูง คือ
การมอง Dynamic ของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ซึ่งจะมามีผลกระทบตอองคกร แลวประเมิน
แตวันนี้เลยวา พนักงานตองการการฝกอบรมตอ
การเปลี่ยนแปลงอยางไร แลวเริ่มใหตั้งแตวันที่ยังไมเกิด Gap
แตเกิดจากการมองวา 3 ปขางหนาธุรกิจจะไปทางไหน
ตอง Educate เรื่องอะไร วันนี้คนแหทํา Digital
แตเจนเนอราลีทํามาตั้งแตปลายป 2014
พรอมการเปดตัววันแรกของผมก็ดวย
แอปพลิเคชั่นเลย

โดย “คุณเคนนี”่ กลาวอยางชืน่ ชมวา งานดานดิจติ อลนัน้ ถือวา
ประสบความสำเร็จมาก อยางแอนดรอยดคนคลิกเรตติง้ ให 800
เรตติง้ ถือวาไมนอย สวน user ไอโฟน 200 แตเรตติง้ ความพึง
พอใจลูกคา ได 4.4 ถือวาสูงมาก แถมเปนเซ็กเมนทไลฟสไตล
หมายความวามี เซ็กเมนททีเ่ ปนไลฟสไตล Educate เขามาแขง
กันเต็มไปหมดเลย ซึง่ ถือวาไมใชเรือ่ งงาย สิง่ เหลานีเ้ กิดจากที่
บริษทั ไมมี Capability Digital แต 1. หาคนเขามาทำ 2. คน
สวนใหญในองคกรไมเขาใจเรือ่ ง Digital จึงเริม่ เทรนดเริม่ ทาทาย
พวกเขาในเชิงความคิดทีเ่ ปลีย่ นกระบวนการได
สำหรับการเขาโคชชิง่ “เจนเนอราลี่ ประกันชีวติ ” ของ “คุณ
เคนนี”่ ในรอบ 4-5 ปทีผ่ านมา กับเปาหมายความสำเร็จเจาตัว
ยอมรับวา วันนีย้ งั ไมเขาเปา การสรางธุรกิจ สรางองคกรตองใช
เวลาเปน 10 ป ถาถามใจตัวเอง เขาบอกไดเลยผลงานยังไมเปน
ทีพ่ อใจกับสิง่ ทีเ่ ปนอยู ซึง่ ไมใชตัวเลขแตเปนความตองการสราง
องคกรทีม่ คี วามแข็งแกรงยัง่ ยืน ซึง่ เขาถือวาวันนีย้ งั ไมประสบ
ความสำเร็จยังมีอะไรทีต่ องทำใหองคกรอีกมาก

อัพเดทเทรนด์

สุดทาย “คุณบัณฑิต เจียมอนุกลู กิจ” CEO เจนเนอราลี่
ประกันชีวติ ประเทศไทย กลาววา สิง่ ทีส่ ำคัญสำหรับ “โคช”
หรือ “ผูนำ” ไมใชแคเรือ่ งกำหนดเปาหมายและพาทุกคนเดินไป
ขางหนา แตตองกำหนดเปาหมายทีใ่ ช และมองเห็นสิง่ ทีจ่ ะเกิด
ในอนาคตเปนอยางไร ตองเก็บรวบรวมขอมูลแลวมองสิง่ ทีเ่ กิด
ขึน้ มีอมิ แพคตอองคกร ตอวัตถุประสงคองคกรคืออะไร และ
ขับเคลื่อนพนักงานไปอยางไรโดยที่เขาใจวาชองวางของมันคือ
อะไรเปนสำคัญทีส่ ดุ !!

ใช้ชีวิตรับมือวัยเกษียณ ได้ที่ INNWHY.COM

เพียงแอดไลน Official Account
www.innwhy.com

“มีหลายอยางตองอาศัยความมุงมัน่ ของพนักงานทีจ่ ะทำใหงาน
สำเร็จ แตผมตองเอาความมุงมัน่ ทีม่ อี ยางเพียงพอของทุกคน
เปลีย่ นเปนระบบใหได วันนีด้ แี ลวในแงของทัศนคติของคนทีร่ วม
ดวยชวยกัน ผลักดันใหองคกรใหประสบความสำเร็จ”

Facebook.com/INNWHY.TV

@innwhy.tv

Youtube.com/c/innwhy

หรือสแกน QR Code
ตรงนี้เลย!!
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