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ไมมีอะไรหยุดนิง่ อยูทีเ่ ดิมบนโลกธุรกิจ!! โดยเฉพาะ
“ประกันชีวติ ” ในตลาดประเทศไทย เริม่ ศักราชใหม พ.ศ. 2562
ปหมูทองลุสเดื
ู อนทีส่ องก็สงสัญญาณความรอนแรงขึน้ อีกระรอก
ทามกลางความเขมงวดกวดขันของ “กฎระเบียบ” จากภาครัฐ
ภายใตการกํากับดูแลของ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

หลายบริษัทมีการปรับเปลี่ยน “ผูบริหารระดับสูง” ภายในกันมา
ตัง้ แตมกราคมเดือนกอนหนา เพือ่ เสริมสรางศักยภาพองคกรให
“แข็งแกรง” รอบดานกันมากขึ้น หนึ่งในนั้น “กลุมเจนเนอราลี่
ประเทศไทย” ก็มีการปรับเพิ่มตําแหนง “คุณแซมดาชิ สุมิท”
จากเดิมทีน่ งั่ เกาอี้ ประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร ฝายชองทางธุรกิจ
รายยอย (CRO-Chief Retail Oﬃcer) กลุมบริษัทเจนเนอราลี่
ใหควบเกาอี้ “กรรมการผู จัดการ” (MD-Managing Director)
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) ดวย
แนนอนเหตุผล! ที่ชัดเจนที่สุดก็คือ เมื่อตําแหนง MD เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด) วางลง บุคลากรระดับสูงที่สรางผล
งานเขาตากรรมการอยาง “คุณแซม” ก็ไดรับความไววางใจให
ทําหนาที่ต อ ดวยผลงานชวง 4 ปที่ผ านมากอนหนานี้ใน
ตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร ฝายชองทางธุรกิจรายยอย
ของ “เจนเนอราลี่ ไทยแลนดกรุป” เขาทําไดดียิ่ง
www.innwhy.com
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และเมื่อ “บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด)
จํากัด (มหาชน)” มีนโยบายเริ่มเปดแนวรุก “ชองทาง
ตัวแทน” ในป 2562 ขึ้นอยางเต็มสตรีม ในฐานะที่
“คุณแซม” เปน CRO เจนเนอราลี่ ไทยแลนดกรุป จึง
เปนสวนสําคัญที่จะเขามารวมสนับสนุนการขับเคลือ่ น

ใหกับ “คุณกรสยาม นนทรัตน” ประธานเจาหนาที่บริหารฝาย
ชองทางตัวแทน (CAO-Chief Agency Oﬃcer) ของเจนเนอ
ราลี่ ประกันชีวติ (ไทยแลนด) อีกแรงพลังหนึง่
โดยนําโปรแกรมสรางตัวแทนคุณภาพจาก “เจนเนอราลีก่ รุป”
ซึ่งมีประสบการณและประสบความสําเร็จในชองทางตัวแทน
ทัว่ โลกมาเปดเปนโปรเจค “เดอะ ไลออน รอร (The Lion’s
ROAR)” เพือ่ เปนแนวปฏิบตั เิ ดินสูปแหง “Year of Quality”
ขององคกรทีจ่ ะมุงเสริม “ทัพตัวแทนประกันชีวติ ” ใหเติบโต
อยางยัง่ ยืนตามรอยของ “เจนเนอราลีก่ รุป” ทีว่ นั นีม้ ี “พลังตัว
แทน” กวาแสนคนทัว่ โลกเดินหนาสงมอบผลิตภัณฑดีๆ ใหกับ
ประชาชนจนสรางผลงานไดมากกวา 53% ของทัง้ พอรต
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“เดอะ ไลออน รอร” หรือ The Lion’s ROAR นี้ “คุณแซม”
ยํ้าวาเปนกลยุทธหลักที่มีแนวปฏิบัติ 4 ตัว คือ

เรายังมีการลงทุนในระบบดิจ�ทัลมากมาย
โดยเฉพาะ เจนทรัสต เพ�่อใชสนับสนุนในการขาย
และบร�การของตัวแทน และในป 2562 นี้ไดรับ
อนุมัติจาก คปภ.สามารถขายผานแท็บเล็ต
ที่ลูกคาเซ็นชื่อและบร�ษัทพ�จารณากรมธรรม
ให ไดเลยภายใน 30 นาที ทําใหนักขายรุนใหม
มีเสียงตอบรับดีมาก เพราะสามารถเซอรว�สเร็ว
และงาย สวนลูกคาก็พอใจ ซึ่งตรงนี้ก็จะชวยให
ยอดขายอนาคตเราดีข�้นดวย

Recruitment การสรรหาตัวแทนรุนใหมที่มีคุณภาพอยางมือ

อาชีพ จากเดิมทีม่ ีอยูประมาณ 2,400 คน สิ้นปนี้จะเพิ่มเปน
3,600 คน ตัวที่สอง On Boarding การจัดหลักสูตรพัฒนา
พรอมดูแลอยางเขมขนในระดับตัวแทนและระดับผูบริหารเพื่อ
เสริมศักยภาพตลอดเสนทางอาชีพ บริษัทมีโปรแกรมการฝก
อบรมเพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพตั้งแตการเปนตัวแทนเต็ม
เวลา และที่ปรึกษาวางแผนการเงิน (Financial Planner หรือ FP)
ซึ่งมีรายไดประจําใหนานถึง 6 เดือน ปจจุบันมีเกือบ 300 คน
ตัวที่สาม Activation การบริหารกิจกรรมการขายเพื่อผลลัพธ
ที่เปนเลิศ โดยมีทีมงานพรอมสนับสนุนการทํางานภาคสนาม
อาทิ CM (Coaching Manager) ที่คอยกํากับดูแลอยางใกลชิด
และสุดทาย Retention การรักษามาตรฐานเพื่อความยั่งยืน
เพื่อยกระดับเจนเนอราลี่ใหมีศักยภาพ เพื่อรองรับการแขงขัน
ของตลาดประกันชีวิตในอนาคต

การโคชชองทางตัวแทนของ เจนเนอราลี่ ประกันชีวติ (ไทยแลนด)
เพือ่ เดินสูเปาหมายความยัง่ ยืนอนาคตนัน้ “คุณแซม”อธิบายให
เห็นแนวทางชัดขึน้ อีกวา นอกจากการสรางตัวแทนยกระดับเปน
FP แลว บริษัทยังมีโปรแกรมที่จะพัฒนาไปสูการเปนตัวแทนที่
นําเสนอประกันควบการลงทุน (Single License)และมีใบอนุญาต
วิชาชีพนักวางแผนการเงินไทย หรือ CFP (Certiﬁed Financial
Planner) และ ตามดวยการเขาสู ทําเนียบสโมสรลานเหรียญ
โตะกลม หรือ MDRT (Million Dollar Round Table) ซึ่งเปน
มืออาชีพระดับสุดยอดฝมือทางการเงินสากลโลกอีกดวย
ดังนั้นกลยุทธทางการตลาดที่สําคัญในชวงตนปนี้ 2562 จึงมี
การจัดแคมเปญโบนัสพิเศษ “MDRT 3 ป รับโบนัส 3 ลานบาท”
ขึ้น ซึ่งจะเริ่มนับผลงานการติดคุณวุฒิ MDRT ในสิ้นป 2562
ไปจนถึงเดือนธันวาคม 2564 โดยในชวง 9 เดือนหลังจากนี้ไป
การรีครูตตัวแทนเพื่อเขาสูทําเนียบ MDRT จะเริ่มคอยๆ เห็น
ชัดเจนขึ้น ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายเปดกวางรับสมัครตัวแทนที่
“มีใบอนุญาตแลว” มารวมงานภายใตวัฒนธรรมของเจนเนอราลี่เต็มที่

“คุณแซม” ขยายความวา “เดอะ ไลออน รอร” หรือ The Lion’s
ROAR เริ่มในป 2562 ถึงป 2564 รวม 3 ปที่บริษัทจะวางราก
ฐานความแข็งแกรงใหกับ “ชองทางตัวแทน” โดยเนนใหมีการ
พัฒนาและรีครูตตัวแทนเขาสูการเปนตัวแทน Full Time และ
FP มากขึ้นดวยเปาหมายจะสราง FP ใหเปน 17% ของตัวแทน
ทั้งหมด และคาดวาจะทําผลงานไดมากถึง 34% ของทั้งหมด
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คุณสมบัติของผู ไดรับแคมเปญโบนัสพ�เศษ
MDRT 3ป รับโบนัส 3 ลานบาท นี้เขาจะตองเปน
FP และเขา MDRT CLUP ของเรา
โดยคนเหลานี้จะไดรับการฝกอบรม
และโคชโดยทีมร�จ�นอล (Regional)
จากเจนเนอราลี่กรุปที่เขามาชวยเทรน
ชวยโคชใหโดยตรง ซึ่งเราซีเร�ยส
ที่จะคัดคนเหลานี้ให ในอยูในอาชีพจร�งๆ

“คุณแซมดาชิ สุมิท” CRO เจนเนอราลี่ ไทยแลนดกรุป กลาว
ตอวา ดวยเปาหมายการเติบโตแบบยั่งยืนในชองทางตัวแทน
ของ เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด) ซึ่งไดเริ่มขึ้นแบบชาๆ
มาราว 4 ปกอนหนานี้นั้น ในระยะ 3 ปตอจากนี้จะเปนปแหง
การกาวสู การปรับรากฐานใหแข็งแกรงยิ่งขึ้น และคาดหวัง
วาในอีก 4-5 ปขางหนาบริษัทจะมีการเติบโตแบบโดดเดนมาก
ขึ้น (Out standing) และนาจะอยู ใน Top 5 ของกลุ มบริษัท
ประกันชีวิตตางชาติ

ที่จังหวัดขอนแกน ซึ่งในป 2561 ที่ผานมาชองทางตัวแทน
สัดสวนผลงาน 19% ชองทางแบงกแอสชัวรันซที่มีธนาคาร
เกียรตินาคินเปนพันธมิตรหลักมีสัดสวนสูงถึง 56%
สวน “เจนเนอราลี่ ไทยแลนดกรุป” มีผลงานเบี้ยรวมลาสุดเมื่อ
สิ้นป 2561 ราว 10,800 ลานบาท เพิ่มขึ้น 19% จากป 2560
มาจากประกันชวิต 9,600 ลานบาท ประกันวินาศภัยที่ 1,200
ลานบาท
ทัง้ นี้ “คุณแซมดาชิ สุมทิ ” กลาวปดทายวา สําหรับตลาดประกัน
ภัยในประเทศไทยนับจากนี้ไป เขามองวาหลังจากมีกฎระเบียบ
ที่เขมงวดจากภาครัฐออกมาอยางมากมายโดยเฉพาะเรื่องของ
มารเก็ต คอนดักต (Market conduct) อีกดานหนึ่งนาจะเปน
จังหวะการเปลี่ยนแปลงที่ทาทายมากขึ้น ซึ่งตองเขาใจวาจังหวะ
นี้เปนโอกาสของทั้งลูกคาเอง และบริษัทที่จะสงมอบสิ่งที่ดีที่สุด
ใหกับลูกคา ในที่สุดอุตสาหกรรมประกันภัยก็จะแข็งแรงขึ้นตาม

ปจจุบัน “เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด)” ขยับอันดับใน
อุตสาหกรรมจากที่ 18 มาเปนที่ 11 แลว ดวยที่ผานมามีการ
ขยายสํานักงานตัวแทนมากถึง 44 แหง และมีเปาหมายสิ้นป
2562 นี้จะครบ 56 แหง สํานักงานครบวงจร “เจนเซ็นเตอร”
(Gen Center) 3 แหงคื อ ที่ แรกตั้ ง อยู บนถนนสาทรเหนื อ
กรุงเทพฯ แหงทีส่ องที่ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา และลาสุด
อัพเดทเทรนด์

สวนโอกาสของ “เจนเนอราลี่ ไทยแลนดกรุป” โดยเฉพาะ “เจน
เนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด)” นั้นเขามองวา ยังมีโอกาส
เติบโตอีกมาก เนื่องจากคนไทยยังมีความเขาใจในเรื่องการวาง
แผนการเงินไมแพรหลายมากเมื่อเทียบกับตลาดอื่น ที่สําคัญ
เขาไดเปนสวนหนึ่งที่จะคอยนําสิ่งดีๆ ที่ “เจนเนอราลี่กรุป” มี
อยู มาพัฒนาและขับเคลื่อนตลาดประเทศไทยใหสามารถยก
ระดับบริการทั้งกอนและหลังการขายไปอยูในระดับสากลมาก
ขึ้นดวย! .-

ใช้ชีวิตรับมือวัยเกษียณ ได้ที่ INNWHY.COM

เพ�ยงแอดไลน Official Account
www.innwhy.com

เจนเนอราลี่เราไดมุงเนนคุณภาพสูงคือเปนมากกวา
การคุมครอง เราจะกาวไปสู การปองกั น กั น
เพื่ อเปนไปตามกฎระเบียบของ คปภ.โดยเฉพาะตัวแทน
ที่เรานิ่งๆ อยูนั้น ตอนี้ไปก็จะมุงเนนไปตรงนั้นเปนสําคัญ
เพราะนั่นก็เปนการดูแลลูกคาของเราอยางดีที่สุด
ซึ่งจะสอดคลองกับสิ่งที่เจนเนอราลี่กรุ ปวางเอาไว คือ
การเปนเพือ่ นกันตลอดชีวติ กับลูกคา หรือ ไลฟไทม
พารทเนอร( Life Time Partner) นั่นเอง
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