


“ชวลิต ทองรมย์”
โค้ช WIN WIN “ฟลิลิปไลฟ”์

  องคกร “ธุรกิจประกันชีวิต” ยอมมีเปาหมายความสําเร็จสูงสุดท่ี

จะเขาถึง “ผูคน” ใหหันมาสนใจแลว “ถือกรมธรรม” ของบริษัทตน

มากท่ีสุด จึงมุงเนนท่ีจะสรรหา “ชองทาง” เพ่ือจัดสงมอบความ

คุมครองไปถึงผูคนท่ีดีมีพลังแข็งแกรงเปนท่ีหน่ึง

  เทียบกับ “บมจ.ฟลลิปประกันชีวิต” บริษัทประกันชีวิตหน่ึงท่ีมี

ประวัติศาสตรความเปนมานาสนใจยาวนานบริษัทหน่ึง ผานการ

เปล่ียนแปลงหลายยุคหลายสมัย กระท่ังถึงวันน้ีวันท่ี “ฟลลิป

ประกันชีวิต” หรือ “ฟลลิปไลฟ” ไดกาวสูการเปนบริษัทท่ีมี 

“ทีมฝายขาย”  เปนหลักจํานวนพันคนและกําลังฟอรมความพรอม

ลงแขงในทุกสนาม

เส้นทาง “โค้ชชวลิต” กับกลยุทธ์สร้าง “ทีมขาย” 

จึงเปนโอกาสพิเศษอยางย่ิงท่ี “THE COACH INNWHY MAGAZINE ONLINE” ฉบับประจําเดือนน้ี

จะนําเสนอกลยุทธทิศทาง “ชองทางตัวแทน” ผานการเปดเผยของ “คุณชวลิต ทองรมย”

ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส-ฝายขาย และ CAO ฟลลิปไลฟ ออกสูสาธารณะ

เร่ิมแรก “คุณชวลิต” ยอมรับวา ตลอดระยะเวลาหลายป

ท่ีเขามาทําหนาท่ีประธานเจาหนาท่ีบริหารฝายขายตัวแทน 

หรือ CAO เปนไปดวยความสําเร็จ แมเสนทางหนาท่ีการงานของ

เขาจะไมไดเร่ิมมาจากการเปนตัวแทนหรือฝายขายมากอน แต

ดวยประสบการณท้ังงานบริหารและงานประกันภัยกอนหนาน้ี 

ทําใหการทําหนาท่ีดูแลฝายขายของเขาบรรลุตามเปาหมาย

“คุณชวลิต” กลาวตอวา ดวยการทํางานกับคนเกงในการ

ขับเคล่ือนองคกรจึงมีท้ังความยากและความงาย ในแงท่ีจะ“ดึง

ศักยภาพ” ของตัวแทนแตละคนท่ีมี จุดแข็ง จุดออนตางกันให

มีความสามัคคีรวมพลังไดภายใต “วัฒนธรรม” เดียวกัน

ดังน้ันโคชอาจจะไมใชคนเกงขายแตตองอาศัยประสบการณ

รอบดานและทักษะในการจัดการงานใหเปนไปตามแผนได

นอกจากน้ี   “คุณชวลิต”   ยังกลาวถึงเหตุผลท่ีคนอยากมารวม

งานกับฟลลิปไลฟ เพราะดวยความเช่ือวา ฟลลิปไลฟจะเปน

ผูนําดาน ไฟแนนเชียล อีโค ซิสเต็ม หรือเปนระบบ 
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จริงๆ แล้ว ผมไม่ใช่นักขาย แต่ผม
คือมือประสานสิบทิศ และสามารถ
ประสานดึงคนเก่งๆ มาร่วมงาน

ได้ สามารถดึงศักยภาพของทุกคน
ออกมาให้ใช้งานได้อย่างเต็มท่ี ซ่ึง
การท่ีเราจับคนเก่งมารวมกันให้

มากท่ีสุดเราจะไปเร็วได้

นิตยสารออนไลน รายเดือน THE COACH ฉบับที่ 033 ประจำวันที่ 01-04-2020
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อีโค ซิสเต็ม ไฟแนนซท่ีสมบูรณ เปนระบบนิเวศนวิทยา

ทางดานการเงินท่ีสมบูรณในอนาคตน่ันเอง 



เปา้หมายความสําเร็จ “นักขายฟลิลิปไลฟ”์ 

“คุณชวลิต”  ยังกลาวถึงเปาหมายในอาชีพตัวแทนประกัน

ชีวิตของ “คนฟลลิปไลฟ” อีกวา ทุกคนตองเปนท่ีพ่ึงของ

ประชาชนและลูกคาไดตลอดชีวิตเหมือนเปนหุนสวนท่ีอยูเคียง

ขางลูกคาตลอดไป (YOUR PARTNER FOR LIFE) ดวยการปรับ

ตัวและพัฒนาตัวเองอยางตอเน่ือง และปจจุบันบริษัทไดสงเสริม

ใหตัวแทนกาวสูการเปน “ท่ีปรึกษาการเงิน” อยางสมบูรณ

แบบ เพ่ือใหลูกคามีสุขภาพการเงินท่ีสมบูรณแบบ มี 3 กลุม

หลักๆ คือ 

เปนผูเช่ียวชาญทางดานการประกันชีวิต มีความสามารถใหลูก

มองเห็นความจําเป นแลวต องการมีการประกันชีวิตท่ี

ถูกตอง ชัดเจน ตองตรงกับความตองการมากท่ีสุด

“กลุมน้ีทําใหอัตราความคงอยูของกรมธรรมของเราตอนน้ี

คือ 92% มากกวา 90% ถือวาสูงมากๆ น่ีคือ อินชัวรันส 

สเปเชียลลิสต” ซ่ึงเปนฐานตลาดท่ีใหญของเรา

“คุณชวลิต” กลาววา ในป 2563 น้ีไดวางทิศทางเพ่ิม

ตัวแทนกลุม  “นิวเจน” (NEW GEN) ซ่ึงเปนกลุมตัวแทน

รุนใหมๆ นิยมใช  “ออนไลนมารเก็ตต้ิง” ในการขาย

มากข้ึน และโดยรวมคาดหวังมีตัวแทนใหมเพ่ิมข้ึนอีก 

1,200 คน (จากปกอนประมาณกวา 2 พันคน) พรอมเบ้ีย

ใหมราว 1,588 ลานบาท ซ่ึงเขาไดประกาศไวชัดในวัน

คิกออฟเม่ือตนป

ในป 2563 น้ี “คุณชวลิต” ยังขยายทิศทางเพ่ิมเติมอีกวา 

บริษัทนํานวัตกรรมเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบการทํางาน

ใหสอดรับคนรุนใหม บริษัทจึงมีการเปล่ียนแปลงจาก 

COMPANY CENTRIC เปน PLATFORM CENTRIC เชน 

การสงคําขอผาน SET ENTRY ท่ีฝายพิจารณาสามารถรับ

ขอมูลไดเลย และ I APPLY หรือ E APPLICATION ท่ีการ

ขายประกันฯไมตองใชเอกสาร เปนตน

“วิกฤตโควิด-19 แพรระบาด การใชแอพพลิเคช่ัน

ทํา MARKETING ONLINE  ชวยทํายอดขายไดมาก 

ไตรมาสแรกป 2563 เรามีจํานวนรายโตถึง 300%  เบ้ียใหม

โต 100% ผานตัวแทน FYP อยูท่ีกวา 260 ลานบาท เทียบ

ชวงเดียวปกอนประมาณ 150 ลานบาท สวนจํานวนรายป

ท่ีแลว 2,000 -3,000 ราย ปน้ีเพ่ิมข้ึนเปน 6,000 ราย”

เปนกลุมตัวแทนท่ีมีหลายใบอนุญาตสามารถนํานวัตกรรม

ทางการเงินตางๆ มาใหคําปรึกษากับลูกคาไดเลย เชน ทํา

ไพรเวท ฟนด การลงทุนในหุน การลงทุนในประเทศ ทายสุด CAO หน่ึงเดียวของ “ฟลลิปไลฟ” ปดดวยหลักการ

ทํางานของเขาวา

“ผมเนนเร่ืองของการทํางานแบบเปนทีม วินวิน

ใหทุกคนชนะดวยกัน เราจะไมบอก HERO SOME 

GAME แบง 3 สวนใหไดคือ ลูกคา  ตัวแทนฝาย

ขาย และบริษัท ตองอยูไดอยางม่ันคง  น่ีคือ วินวิน

แบบ 3 วิน”

และน่ีคือกลยุทธการกาวไปสูเปาหมายความสําเร็จอยาง

ตอเน่ืองของชองทางตัวแทน “ฟลลิปไลฟ” ท่ีมี “โคช”

คนสําคัญคือ “คุณชวลิต ทองรมย” น่ันเอง!!
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โอกาสการเติบโตท่ีมาพร้อม
เทคโนโลยีใหม่

กลุ่มแรก อินชัวรันส์ สเปเชียลลิสต์ 

เปนผูเช่ียวชาญดานออกแบบสินทรัพยใหกับลูกคา โดยรวม

วางแผนการบริหารสินทรัพยใหลูกคางอกเงยข้ึนได ซ่ึงตัวแทน

กลุนน้ีเปนกลุมเฉพาะพิเศษมีประมาณ 30% ของจํานวนตัวแทน

ท้ังหมด

กลุ่มสอง แอสเสท ดีไซน์เนอร์ 

กลุ่มสาม ไฟแนนเชียล แอดไวซ์เซอร์  
หรือ กลุ่ม FA 

อัพเดทเทรนด ใชชีวิตรับมือวัยเกษียณ ไดท่ี INNWHY.COM

เพ�ยงแอดไลน� Official Account

หร�อสแกน QR Code 
ตรงนี้เลย!!@innwhy.tv

ตางประเทศ  ฯลฯ  ซ่ึงตัวแทนกลุมน้ีเพ่ิงเร่ิมตนเม่ือปกอน

และบริษัทจะออกผลิตภัณฑ ยูนิต ล้ิงค ประกันชีวิตควบ

การลงทุนมารองรับเร่ิมกลางปน้ีเปนตนไป


