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คนที่สำเร็จ! จะไม่มี “ข้อแม้ ข้อแก้ตัว”
ดร.บุญชัย โต๊ะสุวรรณวณิช

เอไอเอ ประเทศไทย
ALL OF FAMEH

ตัวแทนขาย  Digital Face to Face คนแรกของประเทศ
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อาชีพตัวแทนขายประกันชีวิต! ไมมีตอกบัตร ไมมีเงินเดือน

แตมีรายไดประจําจากผลตอบแทนท่ีสูงกวาอัตราเงินเดือนของ

คนทํางานออฟฟศท่ัวไป มีโอกาสในการเรียนรูทุกแงมุมของ

ชีวิตอยูตลอดเวลา นับวาใครท่ียึดอาชีพตัวแทนประกันชีวิต 

จนเปน “คนท่ีสําเร็จ” ไดแลว เสมือนวาเขาคือ หน่ึงในยอด

มนุษยทีเดียว!!

โอกาสน้ี The Coach Agent คอลัมนเพ่ือคนชอบการขาย

จาก INNWhy Magazine Online ขอนําประสบการณความ

สําเร็จของ “ดร.บุญชัย  โต๊ะสุวรรณวณิช” นักขาย   

มือทอง และผูบริหารฝายตัวแทน เอไอเอ ประเทศไทย  มา

แชรใหผูติดตามไดรับสาระแนวคิดแนวทางท่ีเขา “โคชช่ิง” 

ตัวเองและทีมงานจนบรรลุเปาหมายมาไดตลอด 28 ป ซ่ึง

ไมใชแคสําเร็จธรรมดาแตเขายังเปนหน่ึงในตัวแทนระดับ 

Hall of Fame ท่ี “เอไอเอ ประเทศไทย” ตองบันทึก

ประวัติศาสตรเขาไวตลอดกาล

“ดร.บุญชัย  โตะสุวรรณวณิช” หรือ “ดร.โตะ” ผูอํานวย

การภาคระดับสูง ภาคนําทอง 273 เอไอเอ ประเทศไทย เขา

อยูในอาชีพตัวแทนประกันชีวิตยาวนานถึงวันน้ี 28 ป โดย

ในป 2012 เขาไดรับรางวัลสูงสุดในชีวิตตัวแทนเปนรางวัล 

Hall of Fame คร้ังแรก ควบคูกับงานดานบริหารทีมงานอีก 

30 หนวย และตัวแทนประมาณ 300 คน 

ครับวันท่ี 1 สิงหาคม 2564 ท่ีจะถึงอีกไม่ก่ีวัน

ผมจะอายุงานในเอไอเอครบ 29 ปีนะครับ

รางวัล AIA Hall of Fame นะครับ ได้ท้ังส่วนตัว

และของภรรยาผม ได้คร้ังแรกในปี 2012 

และคุณสุขวสา โต๊ะสุวรรณวณิช ปี 2016 

เราสองคน ถือเป็นสามีภรรยาท่ีได้รับรางวัลสูงสุด

ของ AIA คือ Hall of Fame ท้ังคู่
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หนึ่งในอาชีพมหัศจรรย�ของผู�คนที่สำเร็จ! 

ก็คืออาชีพ “ตัวแทนประกันชีวิต” เมื่อใครคนใด

ก�าวสู�เส�นทางอาชีพนี้แล�ว จนถึงจุดหนึ่ง เขาจะพบว�า

ตลอดเวลา เขาสามารถใช�ชีวิตได�อย�างอิสระ 

ไร�พันธนาการจากเวลา และความวิตกทางการเงิน!!

คนที่สำเร็จ! จะไม่มี “ข้อแม้ ข้อแก้ตัว”
ดร.บุญชัย โต๊ะสุวรรณวณิช

เอไอเอ ประเทศไทย
HALL OF FAME
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การไดรับรางวัล Hall of Fame น้ันถือเปนเกียรติประวัติของ

ตัวแทนอยางสูงสุดในอาชีพ เพราะทุกคนจะไดรับการเชิดชู

เกียรติบันทึกภาพสีน้ํามันแขวนโชวในหอง Hall of Fame สถาน

ท่ีพิเศษท่ีจัดไวสําหรับการบันทึกประวัติศาสตรตัวแทนผูทรง

เกียรติของบริษัท AIA ในประเทศไทย และ AIA สํานักงาน

ใหญ ฮองกง ทุกคน (ปจจุบันฮองกงเปล่ียนเปนภาพ Digital 

แทน)
 

“การทํางานของผมต้ังแตเร่ิมจนถึงวันน้ี ผมยึดแนวคิด

แนวทางวา ตองไมมีขอแมบนเสนทางสูความสําเร็จ ผม

คิดวาถาเราตองการความสําเร็จจริงๆ จังๆ นะครับ คือ 

ขอท่ี 1 เขาจะไมมีคําวาขอแม ขอท่ี 2 เขาจะไมมีคําวา    

ขอแกตัว” 

จากความสําเร็จของครอบครัว “โตะสุวรรณวณิช” ในเสน

ทางอาชีพตัวแทนประกันชีวิตใตชายคาบานหลังใหญ เอไอเอ 

ประเทศไทย นํามาซ่ึงการถายทอดประสบการณใหผูอานได

ติดตามกันวา ตลอดเวลา 28 ป หลังจากเขาตัดสินใจเปล่ียน

ชีวิตจากการเปน ผูแทนขายสินคาวัสดุกอสรางปูนซีเมนต

ไทย มาเปนตัวแทนประกันชีวิตน้ัน เขาตองผานอะไรมาบาง 

และมีความยากในวิชาชีพอยางไร แลวอะไรทําใหเขาสามารถ

พิชิตความสําเร็จตอเน่ืองมาจนถึงวันน้ี

“ดร.โตะ” กลาววา คนท่ีไดรับรางวัล Hall of Fame ในอดีต 

AIA ไดกําหนดวาจะตองเปนตัวแทนท่ีทํากฎเกณฑไดครบ 2 

ขอขอท่ี 1 คือตองสามารถพิชิตคุณวุฒิ Summit Club หรือคุ

ณวุฒิเดินทางไปประชุมตางประเทศ สมัยกอนเม่ือเขาเร่ิมเปน

ตัวแทนใหม  Summit Club หน่ึงคร้ังจะใชเวลา 2 ป หรือ 24 

เดือน  ซ่ึงการจะไดรับรางวัล Hall of Fame ตัวแทนตองพิชิ

ตคุณวุฒิ Summit Club ได 12 คร้ัง
 

“Summit Club เปนคุ ณวุฒิของบริษัทตางๆ ถาเปนของ 

AIA ก็เปนคุณวุฒิท่ียากกวา MDRT เพราะ Summit Club 

มีการวัดผลงานในหลากหลายปจจัยไมวาจะเปนจํานวน

เบ้ียประกันหรือคานายหนา ผลงานของสัญญาเพ่ิมเติม

และสัญญาประกันภัยอุบัติเหตุ เร่ืองจํานวนราย และเร่ือง

ของอัตราย่ังยืนของกรมธรรม ขณะท่ี MDRT สามารถ

เลือกติดคุณวุฒิน้ีได ดวย 1.  เบ้ียประกันปแรก หรือ FYP  

2. เลือกคานายหนาปแรกหรือ FYC  3. รายไดตอป และ

มีคานายหนาปแรกข้ันต่ําตาท่ี MDRT กําหนดไว อยางใด

อยางหน่ึงได” 

ดร.โตะ อธิบายเสริมวา การติดคุณวุฒิ 

Summit Club 12 คร้ังเปนกฎเกณฑ

ขอแรกของผูท่ีจะพิชิตรางวัล Hall of 

Fame เทาน้ัน เพราะยังมีขอ 2 คือ

ตองมีอายุงาน 20 ป และระหวางทางจะ

ตองไมมีหลุดจากสัญญาการเปนตัว

แทนประกันชีวิต

จะต้องไม่หลุดไปนะครับ เพราะฉะน้ันต้องมี

การรักษาความสําเร็จอย่างต่อเน่ืองยาวนาน

ถึง 20 ปีซ่ึงโดยส่วนตัวผมสามารถทํา 

Summit Club ได้เร็วกว่ากําหนดโดยใช้เวลา

เพียงแค่ 17 ปีก็ครบ 12 คร้ัง Summit Club

โดยท่ีอายุงานยังไม่ถึง 20 ปี

AIA ก็มอบรางวัลน้ีให้ในช่ือใหม่ เรียกว่า 

Young Hall of Fame และอีก 3 ปีต่อมาครบ

อายุงาน 20 ปี AIA ก็มอบ Hall of Fame ให้ผม
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สุดทาย “ดร.บุญชัย โตะสุวรรณวณิช” หรือ “ดร.โตะ” มี

ขอคิดฝากถึงนักขายตัวแทนท่ีปรึกษาการเงินทุกคนวา ใหมี 

“หัวใจนักขาย 3 ขอ” ในการโคชช่ิงตัวเองเพ่ือใหอยูในอาชีพ

อยางย่ังยืน คือ 1.ใหมองผลประโยชนลูกคามากอนเสมอ  

ขอ 2 มีความจริงใจตอลูกคา เสนอขอมูลใหครบท้ังผล

ประโยชน และเง่ือนไข เหมือนเหรียญ 2 ดาน  ขอท่ี 3 คือ

คําวาขยัน อดทนอดทนและอดทน (อดทน 3 อดทน) แลว

ความสําเร็จตอเน่ืองยาวนานก็จะเกิดข้ึนกับทุกคน เชนกัน!!

กิจกรรมสังคม ของ

ดร.บุญชัย โต๊ะสุวรรณวณิช

ประธานชมรมซูปเปอร์ไวเซอร์ ปี 2541

ประธานสโมสรล้านเหรียญโต๊ะกลมภาคประเทศไทย

ปี 2540-2541, 2542-2543 (รวม 2 สมัย)

ท่ีปรึกษาอาวุโสฝ่ายขายทัพจันทรา ต้ังแต่ ปี 2552-ปัจจุบัน

ท่ีปรึกษาสโมสรฝึกการพูดเครือทีมทอง ปี 2551-2554 

A&H AMBASSADOR ประเทศไทย ปี 2549-2557 

Corporate Solution Ambassador (ฝ่ายประกันกลุ่ม)

ปี 2535, 2563-2564

ประธาน MDRT AIA THAILAND ปี 2560-2562

ประธาน CMF (China Million Forum) ปี 2563-2564

ผู้ดําเนินรายการ Wealth Talk (ผ่าน App Wealth 24 Hrs)

สัมภาษณ์ คุณหมอผู้เช่ียวชาญหลากหลายสาขา 

ในหัวข้อ “สุดยอดแพทย์ สุดยอดการรักษาสมัยใหม่” 

ปี 2563-ปัจจุบัน

เขาย้ําวา คนสําเร็จจะไมมีขอแกตัว คนสําเร็จไมรูจักคําวา 

ขอแม  คนสําเร็จมีแตเปาหมายท่ีชัดเจนแลวก็ลงมือปฏิบัติ

จริงจัง แลวก็ทําตอเน่ืองอยางมีวินัย ดวยงานตัวแทนประกัน

ชีวิตไมมีใครมาคอยบังคับ เปนอาชีพอิสระ หัวหนาหนวย

ไมใชผูบังคับบัญชาท่ีมาช้ีเปนช้ีตายในเร่ืองความกาวหนาและ

ความสําเร็จของใคร

“ความสําเร็จของเราอยูบนความสามารถของเราใน      

ธุรกิจประกันชีวิตเช่ือวาเกือบ 100 เพราะฉะน้ันน่ีคือส่ิงท่ี

ผมยึดคติพจนวา ไมมีขอแมบนเสนทางสูความสําเร็จ ผม

มีความเช่ืออยางน้ีมาตลอดระยะเวลาของการทํางาน”

และเม่ือวันหน่ึงการขายประกันชีวิตเปล่ียนไปดวยเหตุสุดวิสัย

ภายใตสถานการณโรคระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา หรือ 

โควิด-19 ผูคนนอกครอบครัวไมสามารถพบปะใกลชิดกันได

สะดวก ตองมีระยะหางตอกัน เปนการทํางานท่ียุงยากมาก 

ข้ึนของคนในอาชีพตัวแทน ดวยเหตุน้ี เอไอเอ ประเทศไทย 

จึงสงเสริมใหตัวแทนเรียนรูการขายประกันแบบ Digital     

Face to Face หรือท่ีเรียก DF2F ข้ึน “ดร.โตะ” ก็ไมมีขอแม

ท่ีจะเรียนรูและนํามาปรับใชกับสถานการณอยางรวดเร็ว

แลวเขาก็กลายเปน “คนแรก” ในเอไอเอ ประเทศไทย และ

เปนตัวแทนประกันชีวิตคนแรกท่ีสรางประวัติศาสตรหนาใหม

ยุค New Normal ขายประกันชีวิตผานระบบ ดิจิตัล เฟซทู

เฟซ หรือขายประกันแบบไมตองไปเจอตัวลูกคาโดยใชเคร่ือง

มือส่ือสารออนไลนผานโซเชียลมีเดียสําเร็จ เม่ือวันท่ี 20 

เมษายน 2563 ลาสุด เอไอเอพัฒนารูปแบบการสงงานแบบ

ไมตองไปพบปะลูกคาโดยตรงสามารถสงผานออนไลนไดเรียก

วา นวัตกรรม AIA iSign ซ่ึงถือเปนแหงแรกในประเทศไทย 

โดยไดเพ่ิมฟงกช่ันการลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส (iSign)  

ซ่ึงจะเปนการตรวจดูเอกสารและแนบเอกสารออนไลนบน

อุปกรณมือถือสมารทโฟน หรือแท็บเลตของลูกคา ผานการสง

ลิงคท่ีมีความปลอดภัยใหแกลูกคาทาง SMS และ/หรือ 

อีเมล เพ่ืออํานวยความสะดวกแกลูกคาในกระบวนการสมัคร

ทําประกันภัยรูปแบบใหมผานตัวแทนประกันชีวิตแบบไมพบ

หนาซ่ึงเขาก็เปนคนท่ีสงงานไปเปนเคสแรกในระบบใหมน้ี

อีกเม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม 2564 ท่ีผานมา

เราใช้โทรศัพท์แล้วก็ใช้เคร่ืองมือส่ือสาร ไม่ว่าจะเป็นไลน์ 

แอปพลิเคข่ัน หรือการประชาสัมพันธ์ตัวเองผ่านเฟสบุ๊ค 

เอไอเอถือเป็นบริษัทอันดับ 1 ท่ีเปิดตัวการนําส่งผลงาน

ระบบดิจิตัล เฟซทูเฟซเป็นคร้ังแรกในประเทศไทย 

ผมก็มีโอกาสส่งงานและอนุมัติ เคสแรก เป็นคร้ังแรก

ของประวัติศาสตร์ธุรกิจประกันชีวิตไทย
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