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กาวยางปท่ี 22 ในธุรกิจประกันชีวิตไทยของ “คุณแซลลี่ โอฮารา”
กับบทบาทหนาที่ประธานกรรมการบริหาร Chief Executive Ofﬁcer (CEO) บมจ.กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต
ตองบอกวาครั้งนี้เธอมาพรอมกับกระแสสายตาจับจองใครรูใครติดตามมากมายของคนในวงการอยางยิ่ง
เพราะองคกรแหงนี้มีความทาทายที่ใหญกวาเดิมที่ใหเธอไดเปดเวที “โคชชิ�ง” เต็มศักยภาพมากขึ้น

นอกจากนั้นยังมีงานดวนใหผูนําองคาพยพคนใหมตองเรง

หลังจากเธอมีโอกาสเดินทางจากประเทศออสเตรเลียบานเกิด
เขามาทํางานดาน “ประกันชีวิต” ในประเทศไทยผานความไว
วางใจจาก “ซีเอ็มจี เอเชีย” บริษัทกลุมการเงินการประกันภัย
ยักษใหญออสเตรเลีย ผูรวมทุนใน “ประกันชีวิตศรีอยุธยา
ซีเอ็มจี” เมื่อราวป 2542 (1997)

โอกาสนี้ The Coach Magazine สื่อ INNWhy ประจําเดือน
พฤษภาคม 2562 นับเปนสื่อแรกที่ไดวาระพิเศษเขารับฟงแนว
ทางนโยบายการบริหารจัดการ “กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต”
ของ “คุณแซลลี่ โอฮารา” และใครขอหยิบมารอยเรียงเรื่องราว
นําเสนอใหเห็นถึง “กาวตอไป” ที่ “โคชแซลลี่” กําลังขับเคลื่อน
ใหปรากฎภาพคมชัดเร็วๆ นี้

10 กวาปใน “อลิอันซ อยุธยา” (บริษัทประกันชีวิตศรีอยุธยา
ซีเอ็มจี เดิมที่เปลี่ยนชื่อไปตามผูถือหุนในแตละชวง) ที่ผานมา
“คุณแซลลี่” ผานรอนผานหนาวในเหตุการณเปลี่ยนแปลงของ
องคกร และบทบาทหนาที่มาอยางหลากหลายดาน จากงาน
ปฏิบัติสูงานบริหารเริ่มตนจากฝายการตลาด ฝายปฏิบัติการ
จนกระทั่งไดรับหนาที่แมทัพหญิงฝายตัวแทน CAO หลังจากนั้น
ไดมีการยายบานไปเปนประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO) ของ
“ชับบ ไลฟ” นานรวม 5 ป กอนขยับมารับหนาที่ CEO โคชชิ่ง
องคกรครั้งสําคัญใหกับ “กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต” เมื่อ
1 ตุลาคม 2561 ที่ผานมา

ปฏิบัติการ“บูทพลัง”ครั้งสําคัญใหกับองคกรใหญนี้ แนนอน
วาบรรยากาศ “โคชชิ่ง” องคกรตอนี้ไปคงจะเขมขนและมี
บางอยางที่ไดรับการตอยอดเพิ่มความแข็งแรงมากขึ้น ซึ่งจะ
เปนอยางไรคงไดเห็นกัน

ประสบการณคนประกันชีว�ต 22 ป “แซลลี่ โอฮารา”
เริม่ ดวยการไขกุญแจแงมประตูพาทานผูอ า นไปรูจ กั ความมุง มัน่
ของ “คุณแซลลี่ โอฮารา” เพิ่มขึ้นดวยภูมิหลังความสําเร็จบน
เสนทางนักบริหารธุรกิจประกันชีวิตที่ตอเนื่องมานานรวม 22 ป
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“คุณแซลลี่ โอฮารา” นับเปนหนึ่งในผูหญิงแถวหนาของวงการ
ประกันชีวิตไทย ที่ผานเวทีนักบริหารมาครบครันทั้งหลังบาน
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และหนาบานคลุกคลีทั้งงานจัดการระบบและการตลาดไปจน
ถึงฝายขายตัวแทน กอนไตระดับไปชิมลาง CEO ในบริษัท
ขนาดกลางกั บ ช ว งระยะเวลาในอุ ต สาหกรรมนี้ ก ว า 22 ป
แตละกาวบนเสนทางของเธอจึงเรียกไดวา ลวนเต็มไปดวย
ประสบการณสั่งสมศักยภาพมาตามลําดับ โดยการเปลี่ยน
แปลงแตละครัง้ นับวานําไปสูก าร “เติบโตกาวไป” อยางตอเนือ่ ง
ดั่งถอยประโยคหนึ่งที่เธอยอมรับถึงความมุงมั่น จริงจัง กับ
เสนทางนักบริหารงานประกันชีวิตวา

นอกจากความแข็งแกรงในระบบ และแบรนดของกลุมแอกซา
แลว ยังมีความมั่นคงของบริษัทรวมทุนกลุมธนาคารกรุงไทย
อีกทั้งยังพรอมสรรพดวยกองทัพตัวแทนรวมหมื่นคนรอ “โคช
แซลลี่” อยูเชนนี้ เธอจึงยืนยันวามันเปนความทาทายที่ยิ่งใหญ
และสนุกกวาที่เปนมา จึงพรอมที่จะนําพาองคกรแหงนี้ไปสูจุด
หมายปลายทางทีใ่ หญกวาเดิมในชวงเทอมการทํางานเธอเต็มที่

ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข�้น
แลวศึกษา…เพ�่อกาวตอไปอยางแข็งแรง

กาวใหมกับ CEO กรุงไทย-แอกซา ประกันชีว�ต
ดังนั้นการมารับตําแหนง CEO ของ “กรุงไทย-แอกซา ประกัน
ชีวิต” ครั้งนี้ของเธอจึงเปนความตั้งใจและมุงมั่นที่จะเติมพลัง
การเติบโตใหพุงทยานขึ้นไปจากจุดเดิมรอบดาน หลังจากไดรับ
การติดตอจาก “แอกซา” แลว เธอตัดสินใจทันที ดวยเหตุผล
ที่วา “ที่นี่เปนโอกาสที่นาสนใจมาก รวมถึงกับทิศทางบริษัทแม
ที่จะลงมาเปนทิศทางของประเทศไทย”
“คุณแซลลี่” มองเห็นจุดแข็งของกลุมแอกซา ที่เนนการใช
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีแบบเขาถึงงาย และสามารถปรับ
พัฒนาไดอยางเหมาะสมกับลูกคาแตละกลุม มีระบบการสนับ
สนุนอยางครบครัน มองความตองการของลูกคาเปนหลัก
เพื่อนําไปสูการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ กระทั่งนโยบาย
การปรับความสัมพันธกับลูกคาและตัวแทน จาก Payer มาเปน
Encouraging Partner เดินเคียงขางและเปนคูคิดกับลูกคา
“This is very good” แบรนดของแอกซาเปนแบรนดที่เดนระดับ
โลก และเปนแบรนดประกันอันดับ 1 จากการจัดอันดับของมูลคาแบรนด โดยอินเตอรแบรนด ตอเนื่องเปนปที่ 10 ซึ่งเปน
บริษัทที่เขามาแลวก็ภูมิใจในวันแรก มีอะไรหลายๆ อยางที่เรา
เอาไปใชไดจากบริษัทแม เพื่อการแขงขันไดในตลาด และสําหรับ
การพัฒนาในอนาคต ซึ่งอันนี้เปน factor ที่ เราตัดสินใจมารวม
งานดวยและมีทีม agency ที่ยิ่งใหญอยูอีกดวย”
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Highlight ของกรุงไทย-แอกซา ประกันชีว�ต ป 2019
แผนงานนับจากนี้ไป “คุณแซลลี่” วาง Highlight ของ “กรุงไทย
แอกซา ประกันชีวิต” ไวอยางชัดเจน ในการที่จะตอกยํ้าจุดมุง
หมายที่ จ ะเดิ น เคี ย งข า งและเป น คู  คิ ด กั บ ลู ก ค า (Payer to
Encouraging Partner) โดยตอยอดโครงการ Care Coordination
แครคุณกวาใคร เพื่อสงมอบบริการที่ดีที่สุดใหกับผูถือกรมธรรม
ทัว่ ประเทศตามดวยการเพิม่ ศักยภาพงานขายผาน“AdvisorZone”
แอปพลิเคชั่นที่ชวยอํานวยความสะดวกเพิ่มประสิทธิภาพใน
การดําเนินงานของฝายขาย และเพื่อใหบริการแกลูกคาอยาง
ถูกตองและดีขึ้น
มาพรอมกับเปดใชงานระบบ “Perfect Advice” ที่บริษัทฯ ได
พัฒนาขึ้น เพื่อใชงานบนแทปเล็ต และสามารถใชรวมกับระบบ
“Advisor Zone” ซึ่งเปนระบบที่ชวยสนับสนุนฝายขาย ทั้งตัว
แทนและพนั ก งานแบงก ใ นส ว นของแบงก แ อสชั ว รั น ส
เพื่ อ ให ก ารขายเป น ไปตามความต อ งการของลู ก ค า และ
ถูกตองตาม Market Conduct ซึ่ง “คุณแซลลี่” ยํ้าในสวนนี้วา
“เพราะเรามุ  ง มั่ น ในการมี ลู ก ค า เป น ศู น ย ก ลาง และความ
โปร งใสในการทํางานของเราตอลูกคา”
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และลาสุดหลังจาก “กลุมแอกซา” ไดเซ็นสัญญารวมสนับสนุน
ทีม “สโมสรฟุตบอลลิเวอรพูล” ในฐานะพันธมิตรหลัก และ
พันธมิตรผูสนับสนุนชุดฝกซอมอยางเปนทางการรายใหมของ
สโมสรฯ สําหรับฤดูกาล 2019/20 โดยการรวมเปนพันธมิตรครั้ง
นี้ ถือเปนการนําโอกาสมาใหแกลูกคาชาวไทย ที่จะไดเขารวม
กิจกรรมตางๆ พรอมทั้งสนับสนุนการเสริมสรางภาพลักษณ
และแบรนดใหมีความแข็งแกรงมากขึ้น เชน แคมเปญลุนทริป
เทีย่ วอังกฤษ พรอมดูบอลเกาะติดขอบสนามแอนฟลด สเตเดียม
เมืองลิเวอรพูล สําหรับลูกคาที่ซื้อประกันชีวิตเบี้ย 50,000 บาท
ขึ้นไป โดยจับฉลากผูโชคดีในวันที่ 23 เมษายนที่ผานมา รวมถึง
กิจกรรมเพื่อสังคมเปน “ฟุตบอลคลีนิค” ที่เราจะจัดรวมกับ
สโมสรฟุตบอลลิเวอรพูลในชวงปลายปนี้
และไฮไลทที่สุดของปนี้ก็คือ การเปดตัว “Brand Promise”
ใหม ภายใต Tagline ใหม “Know You Can” หลังจากกลุม แอกซา
ไดเปดตัวพันธสัญญาแบรนดใหมนี้ไปเมื่อตนป ซึ่งแคมเปญ
Know You Can” พยายามสื่อสารใหเห็นถึง การมีความเชื่อมั่น
ในตัวเอง และถือเปนพันธสัญญาใหมของกรุงไทย - แอกซา
ประกันชีวิต ที่มีตอลูกคาของเรา โดยเราจะมุงมั่น สนับสนุนลูก
คาของเรา เปนดั่งเพื่อนคูคิด ที่จะคอยชวยเหลือและเปน
กําลังใจใหมีความเชื่อมั่นในตัวเอง และสามารถทําทุกสิ่งที่คิด
ไว ต ามเป า หมายที่ ตั้ ง ใจสู  ค วามสํ า เร็ จ โดยในประเทศไทย
แคมเปญดังกลาวจะเริ่มกลางปหลัง ชวงเดือนกรกฎาคมนี้
เปนตนไป

เราสามารถที่จะจัดกิจกรรม
อะไรหลายอยาง ภายใต BRAND PROMISE,
“KNOW YOU CAN” ได
ไมวาจะเปนกิจกรรมสําหรับลูกคา ตัวแทน ธนาคาร
พนักงานเอง ซึ่งจะเปนสิ�งที่สนับสนุนให
กรุงไทย-แอกซา ไดรับการรูจักมากข�้น
ในตลาด ภาพของกรุงไทย-แอกซา ก็จะเปลี่ยนไปบาง
ในสวนของการรับรูของคนไทย วาเราเปนบร�ษัทแบบไหน
เราใหการบร�การกับลูกคาอยางไร
เรามีผลิตภัณฑแบบไหน แบรนดของเรามีความอบอุน
ขนาดไหน และสนับสนุนใหลูกคาเชื่อมั่นในตัวเอง
เพ�่อบรรลุเปาหมายของตัวเอง
และมีชีว�ตที่ดีข�้น ตามใจปรารถนา

เนน “ฝายขาย” มืออาชีพมุง “สุขภาพ-คุมครอง”
สําหรับทิศทางของ “กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต” ในป 2562
(2019) นี้ “คุณแซลลี่” ไดเปดเผยเพิ่มวา ยังมุงมั่นที่จะเปนบริษัท
ประกันชีวิตอันดับ 1 ในดานการใหบริการประกันสุขภาพ และ
ความคุมครองที่ดีกับลูกคา โดยที่ทิศทางการนําเสนอผลิตภัณฑ
ยังมีชองทางตัวแทนเปนชองทางหลัก และแบงกแอสชัวรันส
ขณะที่ชองทางอื่นๆ และดิจิตัล ก็เพิ่มศักยภาพการตอบสนอง

*ภาพประกอบ: คุณแซลลี่ โอฮารา ประธานกรรมการบริหาร บมจ.กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต รับ 2 รางวัลระดับนานาชาติจาก International Financial
Award 2018 สาขาบริษัทประกันสุขภาพยอดเยี่ยม (The Best Health Insurance Company) และสาขาบริษัทประกันยอดเยี่ยมดานการบริการลูกคา
(The Best Customer Service Insurance Company)
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**ภาพประกอบ : พิธีมอบรางวัลเกียรติยศนักขายประจําป Krungthai-AXA Agency Annual Awards 2018

ความตองการของลูกคาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เชน บริษัทฯ
เพิ่งไดเปดตัวแผนประกันสุขภาพ เฟลคซี่ เฮลท” ทางเลือกที่ดี
สูชีวิตที่ดีกวา ที่เนนความหลากหลายใหลูกคาสามารถเลือก
แผนประกันสุขภาพแบบเลือกได และแบบสําเร็จรูป ตามความ
ตองการของลูกคา

รูปแบบการขายเราเนน
Face to Face ที่ถูกตอง ใหบร�การระยะยาว
อยางเหมาะสม และมีคุณภาพ ซึ่งแสดงถึงความเปน
มืออาชีพมากข�้น เราสนับสนุนใหตัวแทน
ติดคุณวุฒิ MDRTมากข�้น
และ การไปประชุมในระดับนานาชาติทุกคาใชจาย
จนกลับ รวมถึงการเขาอบรมโปรแกรม GAMA ของ
เจาของสํานักงานตัวแทนดวย
โดยที่ตัวแทนในสังกัดทุกคนยังไดรับการสนับสนุนใหเขาอบรม
จาก อาคาเดมี่ อยางเปนระบบและตอเนื่อง ที่ปจจุบันมีรองรับ
ครบทุกภาคทัว่ ประเทศ 7 แหง เริม่ จาก “ศูนยฝก อบรม” อาคารจี
พระราม 9 กรุงเทพฯ เชียงใหม พิษณุโลก ขอนแกน ชลบุรี
หาดใหญ และสุราษฎรธานี ซึ่งสามารถจัดสอบฝายตัวแทนที่
ผานมาตรฐานของสมาคมประกันชีวิตไทยดวย
ทั้งนี้ “คุณแซลลี่ โอฮารา” กลาวในฐานะ CEO วาการเดินสู
เปาหมายทีใ่ หญกวาเดิมนัน้ ตองยึดมัน่ ใน“คุณภาพ”ทัง้ ผลิตภัณฑ
อัพเดทเทรนด

ฝายขาย และลูกคา โดยเฉพาะฝายขายตัวแทน ที่ตองเนนใหมี
คุณภาพ ยึดหลักการขายประกันฯและใหบริการดวยการสื่อสาร
ที่ชัดเจนจากใจไปถึงลูกคา
“สิ่งนี้เปนมาตรฐานที่ควรจะเปน เพราะเราขายผลิตภัณฑที่
สําคัญกับลูกคา ลูกคาตองเขาใจวาซื้ออะไร เราตองอธิบาย
ไดอยางถูกตอง เพราะการสื่อสารใหทุกคนเขาใจ นี่เปน
ความรับผิดชอบของเรา ซึ่งเปนหัวใจขับเคลื่อนบริการของเรา
และจริ ง ๆ แล ว ในส ว นของเป า หมายที่ แ ท จ ริ ง อยากให
คนกรุงไทย – แอกซา ทั้งลูกคา และฝายขาย อยูกับเรา
อยางมั่นใจ”
สุดทาย CEO หญิง โคชคนใหมของ “กรุงไทย-แอกซา ประกัน
ชีวิต” ไดฝากขอคิดในเรื่องการทํางาน และการจัดแบงเวลาใน
ชีวิตประจําวันไวอยางลึกซึ้งวา ตองออกแกนไนซเวลาที่มีจํากัด
วางแผนงานใหเปนไปตามตารางเวลา ทุกจังหวะการทํางานให
“เรียนรู” มากที่สุด หาโอกาสเพิ่มประสบการณอยางตอเนื่อง
รวมถึงการกลาที่จะตัดสินใจ “ตัด” หรือ “รับ” งานบางอยางที่
อาจมีผลตองานรับผิดชอบโดยตรงเปนสําคัญ
“เราตองแบงเวลาแตละชวงใหดี ลูก อานหนังสือ คิด และ
ประชุม ทําตามตารางจะไดไมเครียด แลวใชสมาธิ และเวลา
เต็มที่ตองโฟกัสในเรื่องนั้นๆ กลับบานก็จบ ทํางานหนักขึ้น
แตมีคุณภาพชีวิตและมีความสุขมากขึ้น สุดทายที่สําคัญที่สุด
คือ การมี Self-Belief”
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