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Know You Can
กับ โคชแซลลี่ โอฮารา

กาวตอไป “กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต”กาวตอไป “กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต”



กาวยางปท่ี 22 ในธุรกิจประกันชีวิตไทยของ “คุณแซลลี่ โอฮาร�า”
กับบทบาทหนาท่ีประธานกรรมการบริหาร Chief Executive Officer (CEO) บมจ.กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต

ตองบอกวาคร้ังน้ีเธอมาพรอมกับกระแสสายตาจับจองใครรูใครติดตามมากมายของคนในวงการอยางย่ิง

เพราะองคกรแหงน้ีมีความทาทายท่ีใหญกวาเดิมท่ีใหเธอไดเปดเวที “โค�ชชิ�ง” เต็มศักยภาพมากข้ึน

ประสบการณ�คนประกันชีว�ต 22 ป� “แซลลี่ โอฮาร�า” 

นอกจากน้ันยังมีงานดวนใหผูนําองคาพยพคนใหมตองเรง

ปฏิบัติการ“บูทพลัง”คร้ังสําคัญใหกับองคกรใหญน้ี แนนอน

วาบรรยากาศ “โคชช่ิง” องคกรตอน้ีไปคงจะเขมขนและมี

บางอยางท่ีไดรับการตอยอดเพ่ิมความแข็งแรงมากข้ึน ซ่ึงจะ

เปนอยางไรคงไดเห็นกัน

โอกาสน้ี The Coach Magazine ส่ือ INNWhy ประจําเดือน

พฤษภาคม 2562 นับเปนส่ือแรกท่ีไดวาระพิเศษเขารับฟงแนว

ทางนโยบายการบริหารจัดการ “กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต” 

ของ “คุณแซลล่ี โอฮารา” และใครขอหยิบมารอยเรียงเร่ืองราว

นําเสนอใหเห็นถึง “กาวตอไป” ท่ี “โค�ชแซลลี่” กําลังขับเคล่ือน

ใหปรากฎภาพคมชัดเร็วๆ น้ี

หลังจากเธอมีโอกาสเดินทางจากประเทศออสเตรเลียบานเกิด

เขามาทํางานดาน “ประกันชีวิต” ในประเทศไทยผานความไว

วางใจจาก “ซีเอ็มจี เอเชีย” บริษัทกลุมการเงินการประกันภัย

ยักษใหญออสเตรเลีย ผูรวมทุนใน “ประกันชีวิตศรีอยุธยา 

ซีเอ็มจี” เม่ือราวป 2542 (1997)

10 กวาปใน “อลิอันซ อยุธยา” (บริษัทประกันชีวิตศรีอยุธยา

ซีเอ็มจี เดิมท่ีเปล่ียนช่ือไปตามผูถือหุนในแตละชวง) ท่ีผานมา

“คุณแซลล่ี” ผานรอนผานหนาวในเหตุการณเปล่ียนแปลงของ

องคกร และบทบาทหนาท่ีมาอยางหลากหลายดาน จากงาน

ปฏิบัติสูงานบริหารเร่ิมตนจากฝายการตลาด ฝายปฏิบัติการ

จนกระท่ังไดรับหนาท่ีแมทัพหญิงฝายตัวแทน CAO หลังจากน้ัน

ไดมีการยายบานไปเปนประธานเจาหนาท่ีบริหาร (CEO) ของ

“ชับบ ไลฟ” นานรวม 5 ป กอนขยับมารับหนาท่ี CEO โคชช่ิง

องคกรคร้ังสําคัญใหกับ “กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต” เม่ือ

1 ตุลาคม 2561 ท่ีผานมา

 “คุณแซลล่ี โอฮารา” นับเปนหน่ึงในผูหญิงแถวหนาของวงการ

ประกันชีวิตไทย ท่ีผานเวทีนักบริหารมาครบครันท้ังหลังบาน

เร่ิมดวยการไขกุญแจแงมประตูพาทานผูอานไปรูจักความมุงม่ัน

ของ “คุณแซลล่ี โอฮารา” เพ่ิมข้ึนดวยภูมิหลังความสําเร็จบน

เสนทางนักบริหารธุรกิจประกันชีวิตท่ีตอเน่ืองมานานรวม 22 ป
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กาวตอไป “กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต”



ก�าวใหม�กับ CEO กรุงไทย-แอกซ�า ประกันชีว�ต

 Highlight ของกรุงไทย-แอกซ�า ประกันชีว�ต ป� 2019

และหนาบานคลุกคลีท้ังงานจัดการระบบและการตลาดไปจน

ถึงฝายขายตัวแทน กอนไตระดับไปชิมลาง CEO ในบริษัท

ขนาดกลางกับชวงระยะเวลาในอุตสาหกรรมน้ีกวา 22 ป

แตละกาวบนเสนทางของเธอจึงเรียกไดวา ลวนเต็มไปดวย

ประสบการณส่ังสมศักยภาพมาตามลําดับ โดยการเปล่ียน

แปลงแตละคร้ังนับวานําไปสูการ “เติบโตกาวไป” อยางตอเน่ือง

ด่ังถอยประโยคหน่ึงท่ีเธอยอมรับถึงความมุงม่ัน จริงจัง กับ

เสนทางนักบริหารงานประกันชีวิตวา  

ดังน้ันการมารับตําแหนง CEO ของ “กรุงไทย-แอกซา ประกัน

ชีวิต” คร้ังน้ีของเธอจึงเปนความต้ังใจและมุงม่ันท่ีจะเติมพลัง

การเติบโตใหพุงทยานข้ึนไปจากจุดเดิมรอบดาน หลังจากไดรับ

การติดตอจาก “แอกซา” แลว เธอตัดสินใจทันที ดวยเหตุผล

ท่ีวา “ท่ีน่ีเปนโอกาสท่ีนาสนใจมาก รวมถึงกับทิศทางบริษัทแม

ท่ีจะลงมาเปนทิศทางของประเทศไทย” 

“คุณแซลล่ี” มองเห็นจุดแข็งของกลุมแอกซา ท่ีเนนการใช

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีแบบเขาถึงงาย และสามารถปรับ

พัฒนาไดอยางเหมาะสมกับลูกคาแตละกลุม  มีระบบการสนับ

สนุนอยางครบครัน มองความตองการของลูกคาเปนหลัก

เพ่ือนําไปสูการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ กระท่ังนโยบาย

การปรับความสัมพันธกับลูกคาและตัวแทน จาก Payer มาเปน 

Encouraging Partner เดินเคียงขางและเปนคูคิดกับลูกคา

“This is very good” แบรนดของแอกซาเปนแบรนดท่ีเดนระดับ

โลก และเปนแบรนดประกันอันดับ 1 จากการจัดอันดับของมูล-

คาแบรนด โดยอินเตอรแบรนด ตอเน่ืองเปนปท่ี 10  ซ่ึงเปน

บริษัทท่ีเขามาแลวก็ภูมิใจในวันแรก มีอะไรหลายๆ อยางท่ีเรา

เอาไปใชไดจากบริษัทแม เพ่ือการแขงขันไดในตลาด และสําหรับ

การพัฒนาในอนาคต ซ่ึงอันน้ีเปน factor ท่ี เราตัดสินใจมารวม

งานดวยและมีทีม agency ท่ีย่ิงใหญอยูอีกดวย”

แผนงานนับจากน้ีไป “คุณแซลล่ี” วาง Highlight ของ “กรุงไทย

แอกซา ประกันชีวิต” ไวอยางชัดเจน ในการท่ีจะตอกย้ําจุดมุง

หมายท่ีจะเดินเคียงขางและเปนคูคิดกับลูกคา (Payer to

Encouraging Partner) โดยตอยอดโครงการ Care Coordination

แครคุณกวาใคร เพ่ือสงมอบบริการท่ีดีท่ีสุดใหกับผูถือกรมธรรม

ท่ัวประเทศ ตามดวยการเพ่ิมศักยภาพงานขายผาน “Advisor Zone”

แอปพลิเคช่ันท่ีชวยอํานวยความสะดวกเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การดําเนินงานของฝายขาย และเพ่ือใหบริการแกลูกคาอยาง

ถูกตองและดีข้ึน

มาพรอมกับเปดใชงานระบบ “Perfect Advice” ท่ีบริษัทฯ ได

พัฒนาข้ึน เพ่ือใชงานบนแทปเล็ต และสามารถใชรวมกับระบบ

“Advisor Zone” ซ่ึงเปนระบบท่ีชวยสนับสนุนฝายขาย ท้ังตัว

แทนและพนักงานแบงก  ในส วนของแบงก แอสชัวรันส  

เพ่ือใหการขายเปนไปตามความตองการของลูกคา  และ

ถูกตองตาม Market Conduct ซ่ึง “คุณแซลล่ี” ย้ําในสวนน้ีวา

“เพราะเรามุงม่ันในการมีลูกคาเปนศูนยกลาง  และความ

โปรงใสในการทํางานของเราตอลูกคา”

นอกจากความแข็งแกรงในระบบ และแบรนดของกลุมแอกซา

แลว ยังมีความม่ันคงของบริษัทรวมทุนกลุมธนาคารกรุงไทย

อีกท้ังยังพรอมสรรพดวยกองทัพตัวแทนรวมหม่ืนคนรอ “โคช

แซลล่ี” อยูเชนน้ี เธอจึงยืนยันวามันเปนความทาทายท่ีย่ิงใหญ

และสนุกกวาท่ีเปนมา จึงพรอมท่ีจะนําพาองคกรแหงน้ีไปสูจุด

หมายปลายทางท่ีใหญกวาเดิมในชวงเทอมการทํางานเธอเต็มท่ี

ยอมรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข�้น

แล�วศึกษา…เพ�่อก�าวต�อไปอย�างแข็งแรง
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และลาสุดหลังจาก “กลุมแอกซา” ไดเซ็นสัญญารวมสนับสนุน

ทีม “สโมสรฟุตบอลลิเวอรพูล” ในฐานะพันธมิตรหลัก และ

พันธมิตรผูสนับสนุนชุดฝกซอมอยางเปนทางการรายใหมของ

สโมสรฯ สําหรับฤดูกาล 2019/20 โดยการรวมเปนพันธมิตรคร้ัง

น้ี ถือเปนการนําโอกาสมาใหแกลูกคาชาวไทย ท่ีจะไดเขารวม

กิจกรรมตางๆ พรอมท้ังสนับสนุนการเสริมสรางภาพลักษณ

และแบรนดใหมีความแข็งแกรงมากข้ึน เชน แคมเปญลุนทริป

เท่ียวอังกฤษ พรอมดูบอลเกาะติดขอบสนามแอนฟลด สเตเดียม

เมืองลิเวอรพูล สําหรับลูกคาท่ีซ้ือประกันชีวิตเบ้ีย 50,000 บาท

ข้ึนไป โดยจับฉลากผูโชคดีในวันท่ี 23 เมษายนท่ีผานมา รวมถึง

กิจกรรมเพ่ือสังคมเปน “ฟุตบอลคลีนิค” ท่ีเราจะจัดรวมกับ

สโมสรฟุตบอลลิเวอรพูลในชวงปลายปน้ี

และไฮไลทท่ีสุดของปน้ีก็คือ การเปดตัว “Brand Promise”

ใหม ภายใต Tagline ใหม “Know You Can” หลังจากกลุมแอกซา

ไดเปดตัวพันธสัญญาแบรนดใหมน้ีไปเม่ือตนป ซ่ึงแคมเปญ

Know You Can” พยายามส่ือสารใหเห็นถึง การมีความเช่ือม่ัน

ในตัวเอง และถือเปนพันธสัญญาใหมของกรุงไทย - แอกซา

ประกันชีวิต ท่ีมีตอลูกคาของเรา โดยเราจะมุงม่ัน สนับสนุนลูก

คาของเรา เปนด่ังเพ่ือนคูคิด ท่ีจะคอยชวยเหลือและเปน

กําลังใจใหมีความเช่ือม่ันในตัวเอง และสามารถทําทุกส่ิงท่ีคิด

ไวตามเปาหมายท่ีต้ังใจสูความสําเร็จ  โดยในประเทศไทย 

แคมเปญดังกลาวจะเร่ิมกลางปหลัง ชวงเดือนกรกฎาคมน้ี

เปนตนไป

สําหรับทิศทางของ “กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต” ในป 2562

(2019) น้ี “คุณแซลล่ี” ไดเปดเผยเพ่ิมวา ยังมุงม่ันท่ีจะเปนบริษัท

ประกันชีวิตอันดับ 1 ในดานการใหบริการประกันสุขภาพ และ

ความคุมครองท่ีดีกับลูกคา โดยท่ีทิศทางการนําเสนอผลิตภัณฑ

ยังมีชองทางตัวแทนเปนชองทางหลัก และแบงกแอสชัวรันส 

ขณะท่ีชองทางอ่ืนๆ และดิจิตัล ก็เพ่ิมศักยภาพการตอบสนอง

เราสามารถท่ีจะจัดกิจกรรม

อะไรหลายอย�าง ภายใต� BRAND PROMISE,

“KNOW YOU CAN” ได�

ไม�ว�าจะเป�นกิจกรรมสําหรับลูกค�า ตัวแทน ธนาคาร 

พนักงานเอง ซึ่งจะเป�นสิ�งท่ีสนับสนุนให�

กรุงไทย-แอกซ�า ได�รับการรู�จักมากข�้น

ในตลาด ภาพของกรุงไทย-แอกซ�า ก็จะเปล่ียนไปบ�าง

ในส�วนของการรับรู �ของคนไทย ว�าเราเป�นบร�ษัทแบบไหน

เราให�การบร�การกับลูกค�าอย�างไร

เรามีผลิตภัณฑ�แบบไหน แบรนด�ของเรามีความอบอุ�น

ขนาดไหน และสนับสนุนให�ลูกค�าเชื่อม่ันในตัวเอง

เพ�่อบรรลุเป�าหมายของตัวเอง 

และมีชีว�ตที่ดีข�้น ตามใจปรารถนา

เน�น “ฝ�ายขาย” มืออาชีพมุ�ง “สุขภาพ-คุ�มครอง”

*ภาพประกอบ: คุณแซลล่ี โอฮารา ประธานกรรมการบริหาร บมจ.กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต รับ 2 รางวัลระดับนานาชาติจาก International Financial 
Award 2018 สาขาบริษัทประกันสุขภาพยอดเย่ียม (The Best Health Insurance Company) และสาขาบริษัทประกันยอดเย่ียมดานการบริการลูกคา 
(The Best Customer Service Insurance Company)
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ความตองการของลูกคาใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน เชน บริษัทฯ

เพ่ิงไดเปดตัวแผนประกันสุขภาพ เฟลคซ่ี เฮลท” ทางเลือกท่ีดี 

สูชีวิตท่ีดีกวา ท่ีเนนความหลากหลายใหลูกคาสามารถเลือก

แผนประกันสุขภาพแบบเลือกได และแบบสําเร็จรูป ตามความ

ตองการของลูกคา

โดยท่ีตัวแทนในสังกัดทุกคนยังไดรับการสนับสนุนใหเขาอบรม

จาก อาคาเดม่ี อยางเปนระบบและตอเน่ือง ท่ีปจจุบันมีรองรับ

ครบทุกภาคท่ัวประเทศ 7 แหง เร่ิมจาก “ศูนยฝกอบรม” อาคารจี

พระราม 9 กรุงเทพฯ เชียงใหม พิษณุโลก ขอนแกน ชลบุรี

หาดใหญ และสุราษฎรธานี ซ่ึงสามารถจัดสอบฝายตัวแทนท่ี

ผานมาตรฐานของสมาคมประกันชีวิตไทยดวย

ฝายขาย และลูกคา โดยเฉพาะฝายขายตัวแทน ท่ีตองเนนใหมี

คุณภาพ ยึดหลักการขายประกันฯและใหบริการดวยการส่ือสาร

ท่ีชัดเจนจากใจไปถึงลูกคา

ท้ังน้ี “คุณแซลล่ี โอฮารา” กลาวในฐานะ CEO วาการเดินสู

เปาหมายท่ีใหญกวาเดิมน้ันตองยึดม่ันใน “คุณภาพ” ท้ังผลิตภัณฑ

“ส่ิงน้ีเปนมาตรฐานท่ีควรจะเปน เพราะเราขายผลิตภัณฑท่ี

สําคัญกับลูกคา ลูกคาตองเขาใจวาซ้ืออะไร เราตองอธิบาย

ไดอยางถูกตอง  เพราะการส่ือสารใหทุกคนเขาใจ น่ีเปน

ความรับผิดชอบของเรา ซ่ึงเปนหัวใจขับเคล่ือนบริการของเรา 

และจริงๆ แลว  ในสวนของเปาหมายท่ีแทจริงอยากให

คนกรุงไทย – แอกซา ท้ังลูกคา และฝายขาย อยูกับเรา

อยางม่ันใจ”

สุดทาย CEO หญิง โคชคนใหมของ “กรุงไทย-แอกซา ประกัน

ชีวิต” ไดฝากขอคิดในเร่ืองการทํางาน และการจัดแบงเวลาใน

ชีวิตประจําวันไวอยางลึกซ้ึงวา ตองออกแกนไนซเวลาท่ีมีจํากัด

วางแผนงานใหเปนไปตามตารางเวลา ทุกจังหวะการทํางานให

“เรียนรู” มากท่ีสุด หาโอกาสเพ่ิมประสบการณอยางตอเน่ือง

รวมถึงการกลาท่ีจะตัดสินใจ “ตัด” หรือ “รับ” งานบางอยางท่ี

อาจมีผลตองานรับผิดชอบโดยตรงเปนสําคัญ

“เราตองแบงเวลาแตละชวงใหดี ลูก อานหนังสือ คิด และ

ประชุม ทําตามตารางจะไดไมเครียด แลวใชสมาธิ และเวลา

เต็มท่ีตองโฟกัสในเร่ืองน้ันๆ กลับบานก็จบ ทํางานหนักข้ึน

แตมีคุณภาพชีวิตและมีความสุขมากข้ึน สุดทายท่ีสําคัญท่ีสุด

คือ การมี Self-Belief”

รูปแบบการขายเราเน�น 

Face to Face ท่ีถูกต�อง  ให�บร�การระยะยาว 

อย�างเหมาะสม และมีคุณภาพ ซึ่งแสดงถึงความเป�น

มืออาชีพมากข�้น เราสนับสนุนให�ตัวแทน

ติดคุณวุฒิ MDRTมากข�้น

และ การไปประชุมในระดับนานาชาติทุกค�าใช�จ�าย

จนกลับ รวมถึงการเข�าอบรมโปรแกรม GAMA ของ

เจ�าของสํานักงานตัวแทนด�วย

**ภาพประกอบ : พิธีมอบรางวัลเกียรติยศนักขายประจําป Krungthai-AXA Agency Annual Awards 2018

อัพเดทเทรนด ใชชีวิตรับมือวัยเกษียณ ไดท่ี INNWHY.COM

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