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“ชวลิต ทองรมย์”
โค้ช WIN WIN “ฟิลลิปไลฟ ์”
องคกร “ธุรกิจประกันชีวิต” ยอมมีเปาหมายความสําเร็จสูงสุดที่
จะเขาถึง “ผูคน” ใหหันมาสนใจแลว “ถือกรมธรรม” ของบริษัทตน
มากที่สุด จึงมุงเนนที่จะสรรหา “ชองทาง” เพื่อจัดสงมอบความ
คุมครองไปถึงผูคนที่ดีมีพลังแข็งแกรงเปนที่หนึ่ง
เทียบกับ “บมจ.ฟลลิปประกันชีวิต” บริษัทประกันชีวติ หนึ่งที่มี
ประวัติศาสตรความเปนมานาสนใจยาวนานบริษัทหนึ่ง ผานการ
เปลี่ยนแปลงหลายยุคหลายสมัย กระทั่งถึงวันนี้วันที่ “ฟลลิป
ประกันชีวิต” หรือ “ฟลลิปไลฟ” ไดกาวสูการเปนบริษัทที่มี
“ทีมฝายขาย” เปนหลักจํานวนพันคนและกําลังฟอรมความพรอม
ลงแขงในทุกสนาม

เส้นทาง “โค้ชชวลิต” กับกลยุทธ์สร้าง “ทีมขาย”
จึงเปนโอกาสพิเศษอยางยิ่งที่ “THE COACH INNWHY MAGAZINE ONLINE” ฉบับประจําเดือนนี้
จะนําเสนอกลยุทธทิศทาง “ชองทางตัวแทน” ผานการเปดเผยของ “คุณชวลิต ทองรมย”
ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส-ฝายขาย และ CAO ฟลลิปไลฟ ออกสูสาธารณะ
เริ่มแรก “คุณชวลิต” ยอมรับวา ตลอดระยะเวลาหลายป
ที่เขามาทําหนาที่ประธานเจาหนาที่บริหารฝายขายตัวแทน
หรือ CAO เปนไปดวยความสําเร็จ แมเสนทางหนาทีก่ ารงานของ
เขาจะไมไดเริ่มมาจากการเปนตัวแทนหรือฝายขายมากอน แต
ดวยประสบการณทงั้ งานบริหารและงานประกันภัยกอนหนานี้
ทําใหการทําหนาที่ดูแลฝายขายของเขาบรรลุตามเปาหมาย

อีโค ซิสเต็ม ไฟแนนซที่สมบูรณ เปนระบบนิเวศนวิทยา
ทางดานการเงินที่สมบูรณในอนาคตนั่นเอง

“คุณชวลิต” กลาวตอวา ดวยการทํางานกับคนเกงในการ
ขับเคลือ่ นองคกรจึงมีทงั้ ความยากและความงาย ในแงทจี่ ะ“ดึง
ศักยภาพ” ของตัวแทนแตละคนที่มี จุดแข็ง จุดออนตางกันให
มีความสามัคคีรวมพลังไดภายใต “วัฒนธรรม” เดียวกัน
ดังนั้นโคชอาจจะไมใชคนเกงขายแตตองอาศัยประสบการณ
รอบดานและทักษะในการจัดการงานใหเปนไปตามแผนได

คือมือประสานสิบทิศ และสามารถ

นอกจากนี้ “คุณชวลิต” ยังกลาวถึงเหตุผลที่คนอยากมารวม
งานกับฟลลิปไลฟ เพราะดวยความเชื่อวา ฟลลิปไลฟจะเปน
ผูนําดาน ไฟแนนเชียล อีโค ซิสเต็ม หรือเปนระบบ
www.innwhy.com

Facebook.com/INNWHY.TV

Youtube.com/c/innwhy

จริงๆ แล้ว ผมไม่ใช่นักขาย แต่ผม
ประสานดึงคนเก่งๆ มาร่วมงาน
ได้ สามารถดึงศักยภาพของทุกคน
ออกมาให้ใช้งานได้อย่างเต็มที่ ซึ่ง
การที่เราจับคนเก่งมารวมกันให้
มากที่สุดเราจะไปเร็วได้

LINE@innwhy.tv
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ตางประเทศ ฯลฯ ซึ่งตัวแทนกลุมนี้เพิ่งเริ่มตนเมื่อปกอน
และบริษัทจะออกผลิตภัณฑ ยูนิต ลิ้งค ประกันชีวิตควบ
การลงทุนมารองรับเริ่มกลางปนี้เปนตนไป

เป้าหมายความสําเร็จ “นักขายฟิลลิปไลฟ ์”
“คุณชวลิต” ยังกลาวถึงเปาหมายในอาชีพตัวแทนประกัน
ชีวิตของ “คนฟลลิปไลฟ” อีกวา ทุกคนตองเปนที่พึ่งของ
ประชาชนและลูกคาไดตลอดชีวติ เหมือนเปนหุน สวนทีอ่ ยูเ คียง
ขางลูกคาตลอดไป (YOUR PARTNER FOR LIFE) ดวยการปรับ
ตัวและพัฒนาตัวเองอยางตอเนือ่ งและปจจุบนั บริษทั ไดสง เสริม
ใหตัวแทนกาวสูการเปน “ที่ปรึกษาการเงิน” อยางสมบูรณ
แบบ เพื่อใหลูกคามีสุขภาพการเงินที่สมบูรณแบบ มี 3 กลุม
หลักๆ คือ
กลุ่มแรก อินชัวรันส์ สเปเชียลลิสต์

เปนผูเ ชีย่ วชาญทางดานการประกันชีวติ มีความสามารถใหลกู
มองเห็ น ความจํ า เป น แล ว ต อ งการมี ก ารประกั น ชี วิ ต ที่
ถูกตอง ชัดเจน ตองตรงกับความตองการมากที่สุด
“กลุมนี้ทําใหอัตราความคงอยูของกรมธรรมของเราตอนนี้
คือ 92% มากกวา 90% ถือวาสูงมากๆ นี่คือ อินชัวรันส
สเปเชียลลิสต” ซึ่งเปนฐานตลาดที่ใหญของเรา
กลุ่มสอง แอสเสท ดีไซน์เนอร์

เปนผูเชี่ยวชาญดานออกแบบสินทรัพยใหกับลูกคา โดยรวม
วางแผนการบริหารสินทรัพยใหลูกคางอกเงยขึ้นได ซึ่งตัวแทน
กลุน นีเ้ ปนกลุม เฉพาะพิเศษมีประมาณ30%ของจํานวนตัวแทน
ทั้งหมด
กลุ่มสาม ไฟแนนเชียล แอดไวซ์เซอร์
หรือ กลุ่ม FA

เปนกลุมตัวแทนที่มีหลายใบอนุญาตสามารถนํานวัตกรรม
ทางการเงินตางๆ มาใหคําปรึกษากับลูกคาไดเลย เชน ทํา
ไพรเวท ฟนด การลงทุนในหุน การลงทุนในประเทศ

โอกาสการเติบโตที่มาพร้อม
เทคโนโลยีใหม่
ในป 2563 นี้ “คุณชวลิต” ยังขยายทิศทางเพิ่มเติมอีกวา
บริษัทนํานวัตกรรมเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบการทํางาน
ใหสอดรับคนรุนใหม บริษัทจึงมีการเปลี่ยนแปลงจาก
COMPANY CENTRIC เปน PLATFORM CENTRIC เชน
การสงคําขอผาน SET ENTRY ที่ฝายพิจารณาสามารถรับ
ขอมูลไดเลย และ I APPLY หรือ E APPLICATION ที่การ
ขายประกันฯไมตองใชเอกสาร เปนตน
“วิกฤตโควิด-19 แพรระบาด การใชแอพพลิเคชั่น
ทํา MARKETING ONLINE ชวยทํายอดขายไดมาก
ไตรมาสแรกป 2563 เรามีจํานวนรายโตถึง 300% เบี้ยใหม
โต 100% ผานตัวแทน FYP อยูที่กวา 260 ลานบาท เทียบ
ชวงเดียวปกอนประมาณ 150 ลานบาท สวนจํานวนรายป
ที่แลว 2,000 -3,000 ราย ปนี้เพิ่มขึ้นเปน 6,000 ราย”
“คุณชวลิต” กลาววา ในป 2563 นี้ไดวางทิศทางเพิ่ม
ตัวแทนกลุม “นิวเจน” (NEW GEN) ซึ่งเปนกลุมตัวแทน
รุนใหมๆ นิยมใช “ออนไลนมารเก็ตติ้ง” ในการขาย
มากขึ้น และโดยรวมคาดหวังมีตัวแทนใหมเพิ่มขึ้นอีก
1,200 คน (จากปกอนประมาณกวา 2 พันคน) พรอมเบี้ย
ใหมราว 1,588 ลานบาท ซึ่งเขาไดประกาศไวชัดในวัน
คิกออฟเมื่อตนป
ทายสุด CAO หนึ่งเดียวของ “ฟลลิปไลฟ” ปดดวยหลักการ
ทํางานของเขาวา

“ผมเนนเรื่องของการทํางานแบบเปนทีม วินวิน
ใหทกุ คนชนะดวยกัน เราจะไมบอก HERO SOME
GAME แบง 3 สวนใหไดคือ ลูกคา ตัวแทนฝาย
ขาย และบริษัท ตองอยูไดอยางมั่นคง นี่คือ วินวิน
แบบ 3 วิน”

และนี่คือกลยุทธการกาวไปสูเปาหมายความสําเร็จอยาง
ตอเนื่องของชองทางตัวแทน “ฟลลิปไลฟ” ที่มี “โคช”
คนสําคัญคือ “คุณชวลิต ทองรมย” นั่นเอง!!

อัพเดทเทรนด

ใชชีวิตรับมือวัยเกษียณ ไดที่ INNWHY.COM

เพ�ยงแอดไลน Official Account
www.innwhy.com

Facebook.com/INNWHY.TV

@innwhy.tv

Youtube.com/c/innwhy
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หร�อสแกน QR Code
ตรงนี้เลย!!
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