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หลายบริษัทมีการปรับเปล่ียน “ผูบริหารระดับสูง” ภายในกันมา

ต้ังแตมกราคมเดือนกอนหนา เพ่ือเสริมสรางศักยภาพองคกรให

“แข็งแกรง” รอบดานกันมากข้ึน หน่ึงในน้ัน “กลุมเจนเนอราล่ี 

ประเทศไทย” ก็มีการปรับเพ่ิมตําแหนง “คุณแซมดาชิ สุมิท” 

จากเดิมท่ีน่ังเกาอ้ี ประธานเจาหนาท่ีบริหาร ฝายชองทางธุรกิจ

รายยอย (CRO-Chief Retail Officer) กลุมบริษัทเจนเนอราล่ี 

ใหควบเกาอ้ี “กรรมการผูจัดการ” (MD-Managing Director) 

บริษัท เจนเนอราล่ี ประกันภัย (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) ดวย

แนนอนเหตุผล! ท่ีชัดเจนท่ีสุดก็คือ เม่ือตําแหนง MD เจนเนอ-

ราล่ี ประกันภัย (ไทยแลนด) วางลง บุคลากรระดับสูงท่ีสรางผล

งานเขาตากรรมการอยาง “คุณแซม” ก็ไดรับความไววางใจให

ทําหนาท่ีตอ ดวยผลงานชวง 4 ปท่ีผานมากอนหนาน้ีใน

ตําแหนงประธานเจาหนาท่ีบริหาร ฝายชองทางธุรกิจรายยอย

ของ “เจนเนอราล่ี ไทยแลนดกรุป” เขาทําไดดีย่ิง

ใหกับ “คุณกรสยาม นนทรัตน” ประธานเจาหนาท่ีบริหารฝาย

ชองทางตัวแทน (CAO-Chief Agency Officer) ของเจนเนอ

ราล่ี ประกันชีวิต (ไทยแลนด) อีกแรงพลังหน่ึง

โดยนําโปรแกรมสรางตัวแทนคุณภาพจาก “เจนเนอราล่ีกรุป”

ซ่ึงมีประสบการณและประสบความสําเร็จในชองทางตัวแทน

ท่ัวโลกมาเปดเปนโปรเจค “เดอะ ไลออน รอร (The Lion’s

ROAR)” เพ่ือเปนแนวปฏิบัติเดินสูปแหง “Year of Quality”

ขององคกรท่ีจะมุงเสริม “ทัพตัวแทนประกันชีวิต” ใหเติบโต

อยางย่ังยืนตามรอยของ “เจนเนอราล่ีกรุป” ท่ีวันน้ีมี “พลังตัว

แทน” กวาแสนคนท่ัวโลกเดินหนาสงมอบผลิตภัณฑดีๆ ใหกับ

ประชาชนจนสรางผลงานไดมากกวา 53% ของท้ังพอรต

และเม่ือ “บริษัท เจนเนอราล่ี ประกันชีวิต (ไทยแลนด)

จํากัด (มหาชน)” มีนโยบายเร่ิมเปดแนวรุก “ชองทาง

ตัวแทน” ในป 2562 ข้ึนอยางเต็มสตรีม ในฐานะท่ี

“คุณแซม” เปน CRO เจนเนอราล่ี ไทยแลนดกรุป จึง

เปนสวนสําคัญท่ีจะเขามารวมสนับสนุนการขับเคล่ือน
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ไมมีอะไรหยุดน่ิงอยูท่ีเดิมบนโลกธุรกิจ!! โดยเฉพาะ

“ประกันชีวิต” ในตลาดประเทศไทย เร่ิมศักราชใหม พ.ศ. 2562

ปหมูทองลุสูเดือนท่ีสองก็สงสัญญาณความรอนแรงขึน้อีกระรอก

ทามกลางความเขมงวดกวดขนัของ “กฎระเบียบ” จากภาครัฐ

ภายใตการกํากับดูแลของ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและ

สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)



เรายังมีการลงทุนในระบบดิจ�ทัลมากมาย

โดยเฉพาะ เจนทรัสต� เพ�่อใช�สนับสนุนในการขาย

และบร�การของตัวแทน   และในป� 2562 น้ีได�รับ

อนุมัติจาก คปภ.สามารถขายผ�านแท็บเล็ต

ที่ลูกค�าเซ็นชื่อและบร�ษัทพ�จารณากรมธรรม�

ให�ได�เลยภายใน 30 นาที ทําให�นักขายรุ�นใหม�

มีเสียงตอบรับดีมาก เพราะสามารถเซอร�ว�สเร็ว

และง�าย ส�วนลูกค�าก็พอใจ ซึ่งตรงนี้ก็จะช�วยให�

ยอดขายอนาคตเราดีข�้นด�วย

Recruitment การสรรหาตัวแทนรุนใหมท่ีมีคุณภาพอยางมือ

อาชีพ จากเดิมท่ีมีอยูประมาณ 2,400 คน ส้ินปน้ีจะเพ่ิมเปน

3,600 คน ตัวท่ีสอง On Boarding การจัดหลักสูตรพัฒนา

พรอมดูแลอยางเขมขนในระดับตัวแทนและระดับผูบริหารเพ่ือ

เสริมศักยภาพตลอดเสนทางอาชีพ บริษัทมีโปรแกรมการฝก

อบรมเพ่ือพัฒนายกระดับคุณภาพต้ังแตการเปนตัวแทนเต็ม

เวลา และท่ีปรึกษาวางแผนการเงิน (Financial Planner หรือ FP) 

ซ่ึงมีรายไดประจําใหนานถึง 6 เดือน ปจจุบันมีเกือบ 300 คน

ตัวท่ีสาม Activation การบริหารกิจกรรมการขายเพ่ือผลลัพธ

ท่ีเปนเลิศ โดยมีทีมงานพรอมสนับสนุนการทํางานภาคสนาม

อาทิ  CM (Coaching Manager) ท่ีคอยกํากับดูแลอยางใกลชิด

และสุดทาย Retention การรักษามาตรฐานเพ่ือความย่ังยืน

เพ่ือยกระดับเจนเนอราล่ีใหมีศักยภาพ เพ่ือรองรับการแขงขัน

ของตลาดประกันชีวิตในอนาคต

“คุณแซม” ขยายความวา “เดอะ ไลออน รอร” หรือ The Lion’s 

ROAR เร่ิมในป 2562 ถึงป 2564 รวม 3 ปท่ีบริษัทจะวางราก

ฐานความแข็งแกรงใหกับ “ชองทางตัวแทน” โดยเนนใหมีการ

พัฒนาและรีครูตตัวแทนเขาสูการเปนตัวแทน Full Time และ

FP มากข้ึนดวยเปาหมายจะสราง FP ใหเปน 17% ของตัวแทน

ท้ังหมด และคาดวาจะทําผลงานไดมากถึง  34%  ของท้ังหมด

การโคชชองทางตัวแทนของ เจนเนอราล่ี ประกันชีวิต (ไทยแลนด) 

เพ่ือเดินสูเปาหมายความย่ังยืนอนาคตน้ัน “คุณแซม”อธิบายให

เห็นแนวทางชัดข้ึนอีกวา นอกจากการสรางตัวแทนยกระดับเปน 

FP แลว บริษัทยังมีโปรแกรมท่ีจะพัฒนาไปสูการเปนตัวแทนท่ี

นําเสนอประกันควบการลงทุน (Single License)และมีใบอนุญาต

วิชาชีพนักวางแผนการเงินไทย หรือ CFP (Certified Financial 

Planner) และ ตามดวยการเขาสูทําเนียบสโมสรลานเหรียญ

โตะกลม หรือ MDRT (Million Dollar Round Table) ซ่ึงเปน

มืออาชีพระดับสุดยอดฝมือทางการเงินสากลโลกอีกดวย

ดังน้ันกลยุทธทางการตลาดท่ีสําคัญในชวงตนปน้ี 2562 จึงมี

การจัดแคมเปญโบนัสพิเศษ “MDRT 3 ป รับโบนัส 3 ลานบาท”

ข้ึน ซ่ึงจะเร่ิมนับผลงานการติดคุณวุฒิ MDRT ในส้ินป 2562

ไปจนถึงเดือนธันวาคม 2564 โดยในชวง 9 เดือนหลังจากน้ีไป

การรีครูตตัวแทนเพ่ือเขาสูทําเนียบ MDRT จะเร่ิมคอยๆ เห็น

ชัดเจนข้ึน ท้ังน้ีบริษัทมีนโยบายเปดกวางรับสมัครตัวแทนท่ี

“มีใบอนุญาตแลว” มารวมงานภายใตวัฒนธรรมของเจนเนอ-

ราล่ีเต็มท่ี

“เดอะ ไลออน รอร” หรือ The Lion’s ROAR น้ี “คุณแซม” 

ย้ําวาเปนกลยุทธหลักท่ีมีแนวปฏิบัติ 4 ตัว คือ 
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“คุณแซมดาชิ สุมิท” CRO เจนเนอราล่ี ไทยแลนดกรุป กลาว

ตอวา ดวยเปาหมายการเติบโตแบบย่ังยืนในชองทางตัวแทน

ของ เจนเนอราล่ี ประกันชีวิต (ไทยแลนด) ซ่ึงไดเร่ิมข้ึนแบบชาๆ

มาราว 4 ปกอนหนาน้ีน้ัน ในระยะ 3 ปตอจากน้ีจะเปนปแหง

การกาวสูการปรับรากฐานใหแข็งแกรงย่ิงข้ึน และคาดหวัง

วาในอีก 4-5 ปขางหนาบริษัทจะมีการเติบโตแบบโดดเดนมาก

ข้ึน (Out standing) และนาจะอยูใน Top 5 ของกลุมบริษัท

ประกันชีวิตตางชาติ

ปจจุบัน “เจนเนอราล่ี ประกันชีวิต (ไทยแลนด)” ขยับอันดับใน

อุตสาหกรรมจากท่ี 18 มาเปนท่ี 11 แลว ดวยท่ีผานมามีการ

ขยายสํานักงานตัวแทนมากถึง 44 แหง และมีเปาหมายส้ินป

2562 น้ีจะครบ 56 แหง สํานักงานครบวงจร “เจนเซ็นเตอร” 

(Gen Center) 3 แหงคือ ท่ีแรกต้ังอยูบนถนนสาทรเหนือ

กรุงเทพฯ แหงท่ีสองท่ี อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา และลาสุด

สวนโอกาสของ “เจนเนอราล่ี ไทยแลนดกรุป” โดยเฉพาะ “เจน

เนอราล่ี ประกันชีวิต (ไทยแลนด)” น้ันเขามองวา ยังมีโอกาส

เติบโตอีกมาก เน่ืองจากคนไทยยังมีความเขาใจในเร่ืองการวาง

แผนการเงินไมแพรหลายมากเม่ือเทียบกับตลาดอ่ืน ท่ีสําคัญ

เขาไดเปนสวนหน่ึงท่ีจะคอยนําส่ิงดีๆ ท่ี “เจนเนอราล่ีกรุป” มี

อยูมาพัฒนาและขับเคล่ือนตลาดประเทศไทยใหสามารถยก

ระดับบริการท้ังกอนและหลังการขายไปอยูในระดับสากลมาก

ข้ึนดวย! .-

ท่ีจังหวัดขอนแกน ซ่ึงในป 2561 ท่ีผานมาชองทางตัวแทน

สัดสวนผลงาน 19% ชองทางแบงกแอสชัวรันซท่ีมีธนาคาร

เกียรตินาคินเปนพันธมิตรหลักมีสัดสวนสูงถึง 56% 

สวน “เจนเนอราล่ี ไทยแลนดกรุป” มีผลงานเบ้ียรวมลาสุดเม่ือ

ส้ินป 2561 ราว 10,800 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 19% จากป 2560

มาจากประกันชวิต 9,600  ลานบาท ประกันวินาศภัยท่ี 1,200

ลานบาท

ท้ังน้ี “คุณแซมดาชิ สุมิท” กลาวปดทายวา สําหรับตลาดประกัน

ภัยในประเทศไทยนับจากน้ีไป เขามองวาหลังจากมีกฎระเบียบ

ท่ีเขมงวดจากภาครัฐออกมาอยางมากมายโดยเฉพาะเร่ืองของ

มารเก็ต คอนดักต (Market conduct) อีกดานหน่ึงนาจะเปน

จังหวะการเปล่ียนแปลงท่ีทาทายมากข้ึน ซ่ึงตองเขาใจวาจังหวะ

น้ีเปนโอกาสของท้ังลูกคาเอง และบริษัทท่ีจะสงมอบส่ิงท่ีดีท่ีสุด

ใหกับลูกคา ในท่ีสุดอุตสาหกรรมประกันภัยก็จะแข็งแรงข้ึนตาม

คุณสมบัติของผู� ได�รับแคมเปญโบนัสพ�เศษ 

MDRT 3ป� รับโบนัส 3 ล�านบาท น้ีเขาจะต�องเป�น 

FP และเข�า MDRT CLUP ของเรา 

โดยคนเหล�าน้ีจะได�รับการฝ�กอบรม

และโค�ชโดยทีมร�จ�นอล (Regional) 

จากเจนเนอราลี่กรุ �ปที่เข�ามาช�วยเทรน

ช�วยโค�ชให�โดยตรง ซึ ่งเราซีเร�ยส

ที่จะคัดคนเหล�าน้ีให�ในอยู�ในอาชีพจร�งๆ

เจนเนอราล่ีเราไดมุงเนนคุณภาพสูงคือเปนมากกวา

การคุมครอง เราจะกาวไปสูการปองกันกัน

เพ่ือเปนไปตามกฎระเบียบของ คปภ.โดยเฉพาะตัวแทน

ท่ีเราน่ิงๆ อยูน้ัน ตอน้ีไปก็จะมุงเนนไปตรงน้ันเปนสําคัญ

เพราะน่ันก็เปนการดูแลลูกคาของเราอยางดีท่ีสุด 

ซ่ึงจะสอดคลองกับส่ิงท่ีเจนเนอราล่ีกรุปวางเอาไว คือ

การเปนเพ่ือนกันตลอดชีวิตกับลูกคา หรือ ไลฟไทม

พารทเนอร( Life Time Partner) น่ันเอง

อัพเดทเทรนด์ ใช้ชีวิตรับมือวัยเกษียณ ได้ท่ี INNWHY.COM

เพ�ยงแอดไลน� Official Account @innwhy.tv
หร�อสแกน QR Code 
ตรงนี้เลย!!
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