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คนที่สำเร็จ! จะไม่มี “ข้อแม้ ข้อแก้ตัว”
ดร.บุญชัย โต๊ะสุวรรณวณิช

HALL OF FAME
เอไอเอ ประเทศไทย

ตัวแทนขาย Digital Face to Face คนแรกของประเทศ

หนึ่งในอาชีพมหัศจรรย�ของผู�คนที่สำเร็จ!
ก็คืออาชีพ

“ตัวแทนประกันชีวิต”

เมื่อใครคนใด

ก�าวสู�เส�นทางอาชีพนี้แล�ว จนถึงจุดหนึ่ง เขาจะพบว�า
ตลอดเวลา เขาสามารถใช�ชีวิตได�อย�างอิสระ
ไร�พันธนาการจากเวลา และความวิตกทางการเงิน!!

อาชีพตัวแทนขายประกันชีวิต! ไมมีตอกบัตร ไมมีเงินเดือน
แตมรี ายไดประจําจากผลตอบแทนทีส่ งู กวาอัตราเงินเดือนของ
คนทํางานออฟฟศทั่วไป มีโอกาสในการเรียนรูทุกแงมุมของ
ชีวติ อยูต ลอดเวลา นับวาใครทีย่ ดึ อาชีพตัวแทนประกันชีวติ
จนเปน “คนที่สําเร็จ” ไดแลว เสมือนวาเขาคือ หนึ่งในยอด
มนุษยทีเดียว!!
โอกาสนี้ The Coach Agent คอลัมนเพื่อคนชอบการขาย
จาก INNWhy Magazine Online ขอนําประสบการณความ
สําเร็จของ “ดร.บุญชัย โต๊ะสุวรรณวณิช” นักขาย
มือทอง และผูบริหารฝายตัวแทน เอไอเอ ประเทศไทย มา
แชรใหผูติดตามไดรับสาระแนวคิดแนวทางที่เขา “โคชชิ่ง”
ตัวเองและทีมงานจนบรรลุเปาหมายมาไดตลอด 28 ป ซึ่ง
ไมใชแคสําเร็จธรรมดาแตเขายังเปนหนึ่งในตัวแทนระดับ
Hall of Fame ที่ “เอไอเอ ประเทศไทย” ตองบันทึก
ประวัติศาสตรเขาไวตลอดกาล
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“ดร.บุญชัย โตะสุวรรณวณิช” หรือ “ดร.โตะ” ผูอํานวย
การภาคระดับสูง ภาคนําทอง 273 เอไอเอ ประเทศไทย เขา
อยูในอาชีพตัวแทนประกันชีวิตยาวนานถึงวันนี้ 28 ป โดย
ในป 2012 เขาไดรับรางวัลสูงสุดในชีวิตตัวแทนเปนรางวัล
Hall of Fame ครั้งแรก ควบคูกับงานดานบริหารทีมงานอีก
30 หนวย และตัวแทนประมาณ 300 คน

ครับวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ที่จะถึงอีกไม่กี่วัน
ผมจะอายุงานในเอไอเอครบ 29 ปีนะครับ
รางวัล AIA Hall of Fame นะครับ ได้ทั้งส่วนตัว
และของภรรยาผม ได้ครั้งแรกในปี 2012
และคุณสุขวสา โต๊ะสุวรรณวณิช ปี 2016
เราสองคน ถือเป็นสามีภรรยาที่ได้รับรางวัลสูงสุด
ของ AIA คือ Hall of Fame ทั้งคู่
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ดร.โตะ อธิบายเสริมวา การติดคุณวุฒิ
Summit Club 12 ครั้ งเป น กฎเกณฑ
ขอแรกของผูที่จะพิชิตรางวัล Hall of
Fame เทานั้น เพราะยังมีขอ 2 คือ
ตองมีอายุงาน 20 ป และระหวางทางจะ
ตองไมมหี ลุ ด จากสั ญ ญาการเป น ตั ว
แทนประกั น ชี วิ ต
จากความสําเร็จของครอบครัว “โตะสุวรรณวณิช” ในเสน
ทางอาชีพตัวแทนประกันชีวติ ใตชายคาบานหลังใหญเอไอเอ
ประเทศไทย นํามาซึ่งการถายทอดประสบการณใหผูอานได
ติดตามกันวา ตลอดเวลา 28 ป หลังจากเขาตัดสินใจเปลี่ยน
ชีวิตจากการเปน ผูแทนขายสินคาวัสดุกอสรางปูนซีเมนต
ไทย มาเปนตัวแทนประกันชีวิตนั้น เขาตองผานอะไรมาบาง
และมีความยากในวิชาชีพอยางไร แลวอะไรทําใหเขาสามารถ
พิชิตความสําเร็จตอเนื่องมาจนถึงวันนี้
“ดร.โตะ” กลาววา คนที่ไดรับรางวัล Hall of Fame ในอดีต
AIA ไดกําหนดวาจะตองเปนตัวแทนที่ทํากฎเกณฑไดครบ 2
ขอขอที่ 1 คือตองสามารถพิชิตคุณวุฒิ Summit Club หรือคุ
ณวุฒเิ ดินทางไปประชุมตางประเทศสมัยกอนเมือ่ เขาเริม่ เปน
ตัวแทนใหม Summit Club หนึ่งครั้งจะใชเวลา 2 ป หรือ 24
เดือน ซึ่งการจะไดรับรางวัล Hall of Fame ตัวแทนตองพิชิ
ตคุณวุฒิ Summit Club ได 12 ครั้ง
“Summit Club เปนคุ ณวุฒิของบริษัทตางๆ ถาเปนของ
AIA ก็เปนคุณวุฒิที่ยากกวา MDRT เพราะ Summit Club
มีการวัดผลงานในหลากหลายปจจัยไมวา จะเปนจํานวน
เบี้ยประกันหรือคานายหนา ผลงานของสัญญาเพิ่มเติม
และสัญญาประกันภัยอุบตั เิ หตุ เรือ่ งจํานวนราย และเรือ่ ง
ของอัตรายั่งยืนของกรมธรรม ขณะที่ MDRT สามารถ
เลือกติดคุณวุฒินี้ได ดวย 1. เบี้ยประกันปแรก หรือ FYP
2. เลือกคานายหนาปแรกหรือ FYC 3. รายไดตอป และ
มีคานายหนาปแรกขั้นตํ่าตาที่ MDRT กําหนดไว อยางใด
อยางหนึ่งได”
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จะต้องไม่หลุดไปนะครับ เพราะฉะนั้นต้องมี
การรักษาความสําเร็จอย่างต่อเนื่องยาวนาน
ถึง 20 ปีซึ่งโดยส่วนตัวผมสามารถทํา
Summit Club ได้เร็วกว่ากําหนดโดยใช้เวลา
เพียงแค่ 17 ปีก็ครบ 12 ครั้ง Summit Club
โดยที่อายุงานยังไม่ถึง 20 ปี
AIA ก็มอบรางวัลนี้ให้ในชื่อใหม่ เรียกว่า
Young Hall of Fame และอีก 3 ปีต่อมาครบ
อายุงาน 20 ปี AIA ก็มอบ Hall of Fame ให้ผม

การไดรับรางวัล Hall of Fame นั้นถือเปนเกียรติประวัติของ
ตัวแทนอยางสูงสุดในอาชีพ เพราะทุกคนจะไดรับการเชิดชู
เกียรติบนั ทึกภาพสีนํ้ามันแขวนโชวในหอง Hall of Fame สถาน
ทีพ่ เิ ศษทีจ่ ดั ไวสําหรับการบันทึกประวัตศิ าสตรตวั แทนผูท รง
เกียรติของบริษัท AIA ในประเทศไทย และ AIA สํานักงาน
ใหญ ฮองกง ทุกคน (ปจจุบันฮองกงเปลี่ยนเปนภาพ Digital
แทน)
“การทํางานของผมตั้งแตเริ่มจนถึงวันนี้ ผมยึดแนวคิด
แนวทางวา ตองไมมีขอแมบนเสนทางสูความสําเร็จ ผม
คิดวาถาเราตองการความสําเร็จจริงๆ จังๆ นะครับ คือ
ขอที่ 1 เขาจะไมมีคําวาขอแม ขอที่ 2 เขาจะไมมีคําวา
ขอแกตัว”
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เขายํา้ วา คนสําเร็จจะไมมขี อ แกตวั คนสําเร็จไมรจู กั คําวา
ขอแม คนสําเร็จมีแตเปาหมายที่ชัดเจนแลวก็ลงมือปฏิบัติ
จริงจัง แลวก็ทําตอเนื่องอยางมีวนิ ัย ดวยงานตัวแทนประกัน
ชีวิตไมมีใครมาคอยบังคับ เปนอาชีพอิสระ หัวหนาหนวย
ไมใชผบู งั คับบัญชาทีม่ าชีเ้ ปนชีต้ ายในเรือ่ งความกาวหนาและ
ความสําเร็จของใคร
“ความสํา เร็ จ ของเราอยู บ นความสามารถของเราใน
ธุรกิจประกันชีวิตเชื่อวาเกือบ 100 เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่
ผมยึดคติพจนวา ไมมขี อ แมบนเสนทางสูค วามสําเร็จ ผม
มีความเชื่ออยางนี้มาตลอดระยะเวลาของการทํางาน”
และเมือ่ วันหนึง่ การขายประกันชีวติ เปลีย่ นไปดวยเหตุสดุ วิสยั
ภายใตสถานการณโรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ
โควิด-19 ผูคนนอกครอบครัวไมสามารถพบปะใกลชิดกันได
สะดวก ตองมีระยะหางตอกัน เปนการทํางานที่ยุงยากมาก
ขึ้นของคนในอาชีพตัวแทน ดวยเหตุนี้ เอไอเอ ประเทศไทย
จึงสงเสริมใหตัวแทนเรียนรูการขายประกันแบบ Digital
Face to Face หรือที่เรียก DF2F ขึ้น “ดร.โตะ” ก็ไมมีขอแม
ที่จะเรียนรูและนํามาปรับใชกับสถานการณอยางรวดเร็ว
แลวเขาก็กลายเปน “คนแรก” ในเอไอเอ ประเทศไทย และ
เปนตัวแทนประกันชีวติ คนแรกทีส่ รางประวัตศิ าสตรหนาใหม
ยุค New Normal ขายประกันชีวิตผานระบบ ดิจิตัล เฟซทู
เฟซ หรือขายประกันแบบไมตอ งไปเจอตัวลูกคาโดยใชเครือ่ ง
มือสื่อสารออนไลนผานโซเชียลมีเดียสําเร็จ เมื่อวันที่ 20
เมษายน 2563 ลาสุด เอไอเอพัฒนารูปแบบการสงงานแบบ
ไมตอ งไปพบปะลูกคาโดยตรงสามารถสงผานออนไลนไดเรียก
วา นวัตกรรม AIA iSign ซึ่งถือเปนแหงแรกในประเทศไทย
โดยไดเพิ่มฟงกชั่นการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส (iSign)
ซึ่งจะเปนการตรวจดูเอกสารและแนบเอกสารออนไลนบน
อุปกรณมอื ถือสมารทโฟนหรือแท็บเลตของลูกคาผานการสง
ลิงคที่มีความปลอดภัยให แกลูกคาทาง SMS และ/หรื อ
อีเมล เพือ่ อํานวยความสะดวกแกลกู คาในกระบวนการสมัคร
ทําประกันภัยรูปแบบใหมผา นตัวแทนประกันชีวติ แบบไมพบ
หนาซึ่งเขาก็เปนคนที่สงงานไปเปนเคสแรกในระบบใหมนี้
อีกเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ที่ผานมา
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เราใช้โทรศัพท์แล้วก็ใช้เครื่องมือสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นไลน์
แอปพลิเคขั่น หรือการประชาสัมพันธ์ตัวเองผ่านเฟสบุ๊ค
เอไอเอถือเป็นบริษัทอันดับ 1 ที่เปิดตัวการนําส่งผลงาน
ระบบดิจิตัล เฟซทูเฟซเป็นครั้งแรกในประเทศไทย
ผมก็มีโอกาสส่งงานและอนุมัติ เคสแรก เป็นครั้งแรก
ของประวัติศาสตร์ธุรกิจประกันชีวิตไทย

สุดทาย “ดร.บุญชัย โตะสุวรรณวณิช” หรือ “ดร.โตะ” มี
ขอคิดฝากถึงนักขายตัวแทนที่ปรึกษาการเงินทุกคนวา ใหมี
“หัวใจนักขาย 3 ขอ” ในการโคชชิง่ ตัวเองเพือ่ ใหอยูใ นอาชีพ
อยางยั่งยืน คือ 1.ใหมองผลประโยชนลูกคามากอนเสมอ
ข อ 2 มี ความจริ งใจต อลู กค า เสนอข อมู ลให ค รบทั้ ง ผล
ประโยชน และเงื่อนไข เหมือนเหรียญ 2 ดาน ขอที่ 3 คือ
คําวาขยัน อดทนอดทนและอดทน (อดทน 3 อดทน) แลว
ความสําเร็จตอเนื่องยาวนานก็จะเกิดขึ้นกับทุกคน เชนกัน!!

กิจกรรมสังคม ของ

ดร.บุญชัย โต๊ะสุวรรณวณิช
ประธานชมรมซูปเปอร์ไวเซอร์ ปี 2541
ประธานสโมสรล้านเหรียญโต๊ะกลมภาคประเทศไทย
ปี 2540-2541, 2542-2543 (รวม 2 สมัย)
ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายขายทัพจันทรา ตั้งแต่ ปี 2552-ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาสโมสรฝึกการพูดเครือทีมทอง 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 คุณหมอผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา
ในหัวข้อ “สุดยอดแพทย์ สุดยอดการรักษาสมัยใหม่”
ปี 2563-ปัจจุบัน
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