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SCB PROTECT
ก�าวใหญ� ก�าวต�อไป

กับ

“ปรมาศิร� มโนลมาย”
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“ไทยพาณชิย� โพรเทค” หรือ SCB PROTECT เปนบริษัทนายหนาประกัน

ภัยหนาใหมท่ีเพ่ิงเขามาเลนในตลาดชวง 1 ปท่ีผานมา ซ่ึงเปนบริษัทท่ีถือหุน 

100 เปอรเซ็นตโดย “ธนาคารไทยพาณิชย�” ธนาคารแหงแรกของไทยท่ี

มีประวัติความเปนมาอยางยาวนานคูสยามประเทศจาก “ แบงก�สยามกัม

มาจล” มาเปน SCB BANK ธนาคารหน่ึงเดียวท่ีเขามาเปนผูเลนหลักใน 

“ธุรกจิประกันภยัไทย” เกือบ 50 ปท่ีผานมา 

ธุรกิจประกันชีวิตเปนธุรกิจท่ีมีความสําคัญตอธนาคารไทยพาณิชยในระยะ

ยาว จึงเกิดความรวมมือคร้ังประวัติศาสตร ดวยการทําสัญญาซ้ือขายหุนท่ี

ธนาคารถืออยูท้ังหมดในบริษัท ไทยพาณิชยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

(SCB Life) ใหแกกลุมเอฟดบับลวิด ี(FWD Group Financial Services 

Pte. Ltd.)  นับเปนความรวมมือดานประกันชีวิตท่ีใหญท่ีสุดในเอเชียอาคเนย 

ธนาคารไทยพาณิชย กลายเปน “ผู�นําเสนอ” ผลิตภัณฑประกันภัยผานแบงกให

กับ “กลุ�มเอฟดบับลวิดี” ไปอีก 15 ป และยงัเปนจุดเร่ิมของ “ไทยพาณชิย� โพ

รเทค” นายหนาประกันภัยนองใหม เพ่ือมาเติมเต็มการใหบริการผลิตภัณฑความ

คุมครองท่ีคุมคาแกลูกคาระดับแมส (Mass Customers)  ให “โดนใจ” และ

“บร�การหลงัขาย” ใหครบเคร่ืองกวานายหนาประกันรายอ่ืนในระยะเวลาท่ีรวดเร็ว

“SCB PROTECT” ถือหุ้นโดย 
“ธนาคารไทยพาณิชย์” 100%

“ดูช�างให�ดูหาง ดูนางให�ดูแม�” ภาษติทีใ่คร�เปรียบให�ทกุคนเหน็ภาพและ “ม่ันใจ” ในวิสัยทศัน�ตลอดจนความมุ�งมัน่ด�วย

ประสบการณ�ด�าน “ประกันภัย” ของ “ไทยพาณิชย� โพรเทค (SCB PROTECT)” นายหน�าประกนัภยัทีเ่ป�ดตัวมาอย�างครบ

เคร่ืองเร่ืองประกันชีวิตและวินาศภัย พร�อมประกาศตัวเป�นผู�นํา “นายหน�าดิจิตอล” บนแพลตฟอร�มท่ีสามารถตอบโจทย�ความ

ต�องการ “ผู�เอาประกันภัย” ได�ทกุกลุ�มตลอด 24 ชัว่โมงวันนี้

SCB PROTECT
ก�าวใหญ� ก�าวต�อไป

กับ

“ปรมาศิร� มโนลม�าย”

 ฉะน้ัน!! “ผู�บร�หาร” ท่ีจะมารับผิดชอบและ “โค�ช” ให SCB PROTECT เดิน

สูเปาหมายความสําเร็จไดตามเจตนารมณของ SCB BANK ในเวลารวดเร็ว

ได ตองเปน “คนท่ีใช�” แลวความลงตัวน้ันก็กลายมาเปนจังหวะของ 

“คณุปรมาศริ� มโนลม�าย” ผูมีประสบการณยาวนานในธุรกิจประกันภัยไทย

โดยเฉพาะประกันชีวิต ท่ีมีเสนทางเติบโตในอาชีพนักบริหารธุรกิจจากหลาก

หลายบริษัท

วันน้ี “คณุปรมาศริ� มโนลม�าย” รองผูจัดการใหญอาวุโส ประธานเจาหนาท่ี

บริหาร กลุมธุรกิจประกัน ธนาคารไทยพาณิชย และประธานเจาหนาท่ี

บริหาร ไทยพาณิชย โพรเทค พรอมแลวสําหรับการเปดกลยทุธเด็ด และ 

แท็คติกการรุกตลาดแตละกาวของ SCB PROTECT 

ไปติดตามกันจากส่ิงท่ี “คณุปรมาศริ�” บอกเลาผาน THE COACH INNWHY 

MAGAZINE ONLINE ฉบับน้ี

SCB PROTECT น้องใหม่แต่ไฟแรง

“จาก “ แบงก์สยามกัมมาจล” 
มาเป็น SCB BANK ธนาคาร

หน่ึงเดียวท่ีเข้ามาเป็นผู้เล่นหลักใน 
“ธุรกิจประกันภัยไทย” เกือบ 50 ปีท่ีผ่านมา 
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“คณุปรมาศริ�” เร่ิมเลาใหฟงดวยการกางแผนกาวเดินของ SCB PROTECT 

ชวงต้ังไขเม่ือป 2563 ผานมาถึงปน้ี 2564 วา ไดเร่ิมดําเนินการจากการ 

“สร�างทีมขาย”  ท่ีปรึกษาดานความคุมครอง (Protection Consultant 

: PC) เพ่ือใหมีทีมขายคอยดูแลแลวก็บริการลูกคาท่ัวประเทศกอน หลังจาก

น้ันเม่ือเกิดการระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ยคุ New Normal เปนจังหวะ 

Social Distancing บริษัทจึงเพ่ิมชองทาง “เทเลเซลส�” หรือการขายประกัน

ทางโทรศัพท (Telesales) อีกชองทางหน่ึง และนับวาชองทางน้ี กําลังเดิน

ทางไปไดสวยทีเดียว 

“ทําให�ตอนน้ีเราก็มีทีมขายท่ีดูแลบร�การลกูค�ากระจายอยู�ท่ัวประเทศ 

แล�วยังมีทีมเทเลฯ ท่ีดแูลและก็ให�บร�การลกูค�า จากสาํนักงานใหญ�จาก

กรงุเทพฯ อกีค�ะ”

ดวยแผนธุรกิจของ SCB PROTECT ท่ีตองการมีใหครบทุกชองทางการขาย 

จ๊ิกซอวสําคัญอีกชองทางคือ “ออนไลน�”  และดวยการผนึกกําลังกับ Digital 

Banking ธนาคารไทยพาณิชย ทําให “ดจิ�ตอลอินชวัรนัส�โบรกเกอร�” หรือ 

“Digital Insurance” online.scbprotect.co.th ของ SCB PROTECT 

มาไดถูกท่ี ถูกเวลา ซ่ึงชองทางน้ี “คุณปรมาศิร�” ย้ําวา Digital Insurance 

เปนการเพ่ิมความสะดวกใหกับ “ลกูค�า” อยางมาก เพราะสามารถเขาไปซ้ือ

ประกันออนไลนไดดวยตัวเองต้ังแตตนจนจบ เลือกหาแบบประกันภัยท่ีตรง

ตามความตองการ และเปรียบเทียบความคุมคาได พรอมกับมีระบบจายเงิน

รองรับ และลูกคารับกรมธรรมไดทันที 

“ช�วงแรกเรานําเสนอ 3 ผลติภณัฑ�ให�ลกูค�าได�เลอืก น่ันคอื ประกันรถยนต� 

ประกันอุบัติเหตุ และประกันชีว�ตสะสมทรัพย� สามารถท่ีจะเข�าไปเลือกดู 

เลอืกคลกิความคุ�มครอง ท่ีตรงใจกับท�านในราคาท่ีเหมาะสมได�จาก

แพลตฟอร�มออนไลน�ของเรา ตรงกับสโลแกน  คุ�มค�า คลกิง�าย ได�จร�ง 

นะคะ” 

การรุกเปดประกันออนไลนของ SCB PROTECT คร้ังน้ีขอบอกวาไมธรรมดา 

เหมือนพ่ีใหญท่ีลงมาเลนตลาดเองมีพรอมสรรพท้ังถูก! แจก! แถม! และฟรี

! ประเดิมคืนกําไรทันทีใหกับลูกคา ขณะท่ีผลิตภัณฑหลักๆ ท่ีนําเสนอออนไลน

น้ัน “คุณปรมาศิร�” การันตีเลยวา มีจุดเดนดีๆมากมาย โดยเฉพาะประกัน

รถยนตมีใหเลือกหลากหลายแลว ยงัมี “ราคาท่ีด”ี ใหเลือกดวย 

“เรายินดีท่ีจะคนืเง�นให�กับลกูค�าเลย ถ�าไปเจอประกันรถยนต�ท่ีความ

คุ�มครองเหมอืนกันแบบเดียวกับเราแต�ว�าเบ้ียถกูกว�า สามารถตดิต�อเรา

กลบัมาได�เลยนะคะ”

SCB PROTECT บุกครบทุกช่องทางขาย

SCB PROTECT “ถูกกว่าคืนเงิน” 

สวนของประกันอุบัติเหตุ SCB PROTECT ก็มีเพ่ิมความคุมครองอุบัติเหตุ

คัดสรรใหกับลูกคาใหไดมากกวาประกันอุบัติเหตุท่ัวๆไป น่ันก็คือ ประกัน

อุบัติเหตุสําหรับเด็กจะมีการคุมครองโรคท่ีเด็กๆ เปนกันบอยๆ เพ่ิมใหดวย 

ขณะท่ีประกันอุบัติเหตุสําหรับผูใหญก็จะมีความคุมครองโรคท่ีผูใหญเปนกัน

อยูบอยๆ เชนเดียวกันเพ่ิมใหดวยเชนกัน

“คณุปรมาศริ�” ยํา้วาชวงเวลาเปดตัวแบบน้ี SCB PROTECT ยงัมีเร่ืองของ

โปรโมช่ันแบบจัดเต็มเลยทีเดียวไมวาจะเปนสวนลด PA ท่ีวาเห็นถูกอยูแลว

ก็จะลดลงไปอีก 5% ประกันรถยนตท่ีถูกแบบคืนเงินแลวยงัลดลงไปอีก 10% 

ดวยเชนกัน นอกจากน้ันแลวยงัมีของแถมเปน “ประกันเป�ดป�ด” มี 4 ความ

คุมครองใหลูกคาไดเลือกเปดปดความคุมครองได เชน ประกันบาน ประกัน

รถ และประกันการเดินทาง เปนตน

“สามารถท่ีจะเข้าไปเลือกดู 
เลือกคลิกความคุ้มครอง 

ท่ีตรงใจกับท่านในราคาท่ีเหมาะสม
ได้จากแพลตฟอร์มออนไลน์ของเรา 

ตรงกับสโลแกน  คุ้มค่า คลิกง่าย ได้จริง 

“เรายินดีท่ีจะคืนเงินให้กับลูกค้าเลย 
ถ้าไปเจอประกันรถยนต์ท่ีความคุ้มครอง

เหมือนกัน แบบเดียวกับเรา
แต่ว่าเบ้ียถูกกว่า สามารถติดต่อเรา

กลับมาได้เลยนะคะ 



อัพเดทเทรนด� ใช�ชีวิตรับมือวัยเกษียณ ได�ท่ี INNWHY.COM

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

PROTECT ท่ีประกาศตัวเปน ดิจิตอลอินชัวรันสโบรกเกอรก็ตองมาพรอมกับ 

SCB PROTECT APPLICATION  อีกหน่ึงเคร่ืองไมเคร่ืองมือออนไลน

ยคุดิจิตอลน้ี เพ่ือเปน “เพ�อ่นเคยีงข�างลกูค�า” ยามฉุกเฉินสามารถจะกด

เรียกขอความชวยเหลือไมวาจะเปนความชวยเหลือในยามท่ีเกิดเหตุฉุกเฉิน

บนทองถนนเหตุฉุกเฉินในบานหรือวาตองการท่ีจะเรียกรถพยาบาลได

“เป�นแอปพลเิคช่ันท่ีจะอยู�เคยีงข�างท�านเม่ือเกิดเหตไุม�คาดฝ�นเม่ือเกิดเหตุ

กรณฉุีกเฉินกดเข�าไป จะมีเจ�าหน�าท่ีตดิต�อกลบัไปเพ�อ่จะดูแลให�บร�การ

ท�านทันทีเลย นอกจากน้ันแล�ว ถ�าเป�นลกูค�าของ SCB Protect ก็จะมี

เครดติเง�นให�ด�วย” 

กรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินหลังจากประสานงานเสร็จแลวเกิดมีคาใชจาย ไมวาจะ

เปนคาซอมแซมอะไรตางๆ สามารถใชเครดิตสําหรับลูกคาในแตละระดับเพ่ือ

เอาไปเปนสวนลด หรือวาใชบริการไดฟรีดวย APP  น้ี และลูกคาท่ียงัไมได

มีกรมธรรมกับ SCB PROTECT ก็สามารถดาวนโหลดใชงานในกรณีฉุกเฉิน

ไดเชนกัน

มาถึงตรงน้ี “คณุปรมาศิร�” กลาวสรุปใหเห็นทิศทางกาวตอไปของ 

SCB PROTECT วายงัตองขยายทีมงานรองรับการเติบโตในอนาคตตอเน่ือง

SCB PROTECT APP และ “1314” 
เคียงข้างลูกค้าทุกเหตุฉุกเฉิน

นอกจากน้ัน SCB PROTECT ยังพรอมใหบริการเร่ืองของประกันชีวิตและ

ประกันวินาศภัยท่ีครบวงจรกับลูกคา โดยเพ่ิมชองทางการติดตอลูกคากับ

ทีมขายท่ัวประเทศและชองทางเทเลฯหรือวาชองทางออนไลนดวยบริการ

หมายเลข 1314 SCB Protect Call Center ดวย

SCB PROTECT ก้าวต่อไปขยายไม่หยุด
“ทีมขาย” ท่ัวประเทศ

“ขณะน้ี SCB PROTECT ยังเป�ดรบัทีมขายจาํนวนมาก เพ�อ่มาช�วยกัน

ดแูลบร�การลกูค�าของเราในทุกพ�น้ท่ีต�างๆท่ัวประเทศ ไม�ว�าท�านจะอยู�ท่ีไหน

จะเร�ยนหนังสอืจบอะไรมาหร�อว�าทํางานอะไรมา  มีประสบการณ�อะไรมา

ก็เชญิชวนนะคะ ถ�าสนใจท่ีจะเร�ยนรู�เก่ียวกับธุรกจิการเง�น  เก่ียวกับเร�อ่ง

ของประกันชวี�ต  ประกันว�นาศภยั รวมท้ังมีรายได�ท่ีด ีมาร�วมเป�นครอบครัว 

SCB Protect กันนะคะ”

พรอมกันน้ี SCB PROTECT ยงัมีโปรแกรมรับสมัคร “แซ�บ” (SAB) นายหนา

ในสังกัด SCB PROTECT สําหรับใครท่ีสนใจงานอิสระ สามารถทําเปนงาน

เสริมเปนรายไดเพ่ิมจากการรวมงานกับแซบได โดย “คุณปรมาศิร�” ย้ําวา 

ไมมีคาใชจายใดๆ โดยบริษัทจะจัดอบรมและจัดสอบใบอนุญาตใหแซบทุกคน

สามารถไปแนะนําลูกคาราคาพิเศษ

“สนใจมาร�วมงานกับเรา มาใส�เสือ้สมี�วงทํางานภายใต�แบรนด� ของ SCB 

Protect ด�วยกันนะคะตดิต�อเข�ามาได�เลยค�ะ และ SCB PROTECT เรา

ยินดพีร�อมท่ีจะให�บร�การทุกท�านเสมอ คดิถึงเร�อ่งของประกันชวี�ต คดิถึง

เร�อ่งของประกันว�นาศภยั ให�เราได�มีโอกาสดแูลบร�การลกูค�าของเราค�ะ”  

น่ีเปนเพียงบางสวนของแนวคิดและกลยทุธของ SCB PROTECT ผานการ

บอกเลาของ “คณุปรมาศริ�” อยากชวนผูอานใหติดตามการเติบโตอยางตอ

เน่ืองของนายหนาประกันภัยใหญรายใหมน้ี เพราะดวยประสบการณกวา 

28 ปของคุณปรมาศิริ ผสานกับ SCB BANK ท่ีมี DNA เขมขนยาวนานใน

ธุรกิจประกันภัยไทย ทําใหทุกยางกาวของ SCB PROTECT ในธุรกิจประกัน

จากน้ี นาจับตาอยางแนนอน!!

“เม่ือเกิดเหตุกรณีฉุกเฉินกดเข้าไป 
จะมีเจ้าหน้าท่ีติดต่อกลับไป

เพ่ือจะดูแลให้บริการท่านทันทีเลย 

“ถ้าสนใจท่ีจะเรียนรู้เก่ียวกับ
ธุรกิจการเงิน เก่ียวกับเร่ืองของประกันชีวิต  

ประกันวินาศภัย รวมท้ังมีรายได้ท่ีดี 
มาร่วมเป็นครอบครัว SCB Protect 

กันนะคะ


