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SCB PROTECT
กาวใหญ กาวตอไป
กับ

“ปรมาศิร� มโนลมาย”
“ดูชา
� งให�ดห
ู าง ดูนางให�ดแ
ู ม�” ภาษิตทีใ่ คร�เปรียบให�ทก
ุ คนเห็นภาพและ “มัน
่ ใจ” ในวิสย
ั ทัศน�ตลอดจนความมุง
� มัน
่ ด�วย

ประสบการณ�ดา
� น “ประกันภัย” ของ “ไทยพาณิชย� โพรเทค (SCB PROTECT)” นายหน�าประกันภัยทีเ่ ป�ดตัวมาอย�างครบ

เครือ
่ งเรือ
่ งประกันชีวต
ิ และวินาศภัย พร�อมประกาศตัวเป�นผูน
� า
ํ “นายหน�าดิจต
ิ อล” บนแพลตฟอร�มทีส
่ ามารถตอบโจทย�ความ

“

ต�องการ “ผูเ� อาประกันภัย” ได�ทก
ุ กลุม
� ตลอด 24 ชัว
่ โมงวันนี้

“SCB PROTECT” ถือหุน้ โดย
“ธนาคารไทยพาณิชย์” 100%
“ไทยพาณิชย โพรเทค” หรือ SCB PROTECT เปนบริษทั นายหนาประกัน
ภัยหนาใหมทเี่ พิง่ เขามาเลนในตลาดชวง 1 ปทผี่ า นมา ซึง่ เปนบริษทั ทีถ่ อื หุน
100 เปอรเซ็นตโดย “ธนาคารไทยพาณิชย” ธนาคารแหงแรกของไทยที่
มีประวัตคิ วามเปนมาอยางยาวนานคูส ยามประเทศจาก “ แบงกสยามกัม
มาจล” มาเปน SCB BANK ธนาคารหนึง่ เดียวทีเ่ ขามาเปนผูเ ลนหลักใน
“ธุรกิจประกันภัยไทย” เกือบ 50 ปทผี่ า นมา
ธุรกิจประกันชีวติ เปนธุรกิจทีม่ คี วามสําคัญตอธนาคารไทยพาณิชยในระยะ
ยาว จึงเกิดความรวมมือครัง้ ประวัตศิ าสตร ดวยการทําสัญญาซือ้ ขายหุน ที่
ธนาคารถืออยูท งั้ หมดในบริษทั ไทยพาณิชยประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
(SCB Life) ใหแกกลุม เอฟดับบลิวดี (FWD Group Financial Services
Pte. Ltd.) นับเปนความรวมมือดานประกันชีวติ ทีใ่ หญทสี่ ดุ ในเอเชียอาคเนย
ธนาคารไทยพาณิชย กลายเปน “ผูน าํ เสนอ” ผลิตภัณฑประกันภัยผานแบงกให
กับ “กลุม เอฟดับบลิวดี” ไปอีก 15 ป และยังเปนจุดเริม่ ของ “ไทยพาณิชย โพ
รเทค” นายหนาประกันภัยนองใหม เพือ่ มาเติมเต็มการใหบริการผลิตภัณฑความ
คุม ครองทีค่ มุ คาแกลกู คาระดับแมส (Mass Customers) ให “โดนใจ” และ
“บร�การหลังขาย” ใหครบเครือ่ งกวานายหนาประกันรายอืน่ ในระยะเวลาทีร่ วดเร็ว
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จาก “ แบงก์สยามกัมมาจล”
มาเป็น SCB BANK ธนาคาร
หนึ่งเดียวที่เข้ามาเป็นผู้เล่นหลักใน
“ธุรกิจประกันภัยไทย” เกือบ 50 ปีที่ผ่านมา
SCB PROTECT น้องใหม่แต่ไฟแรง

ฉะนัน้ !! “ผูบ ร�หาร” ทีจ่ ะมารับผิดชอบและ “โคช” ให SCB PROTECT เดิน
สูเ ปาหมายความสําเร็จไดตามเจตนารมณของ SCB BANK ในเวลารวดเร็ว
ได ตองเปน “คนที่ใช” แลวความลงตัวนัน้ ก็กลายมาเปนจังหวะของ
“คุณปรมาศิร� มโนลมาย” ผูม ปี ระสบการณยาวนานในธุรกิจประกันภัยไทย
โดยเฉพาะประกันชีวติ ทีม่ เี สนทางเติบโตในอาชีพนักบริหารธุรกิจจากหลาก
หลายบริษทั
วันนี้ “คุณปรมาศิร� มโนลมาย” รองผูจ ดั การใหญอาวุโส ประธานเจาหนาที่
บริหาร กลุม ธุรกิจประกัน ธนาคารไทยพาณิชย และประธานเจาหนาที่
บริหาร ไทยพาณิชย โพรเทค พรอมแลวสําหรับการเปดกลยุทธเด็ด และ
แท็คติกการรุกตลาดแตละกาวของ SCB PROTECT
ไปติดตามกันจากสิง่ ที่ “คุณปรมาศิร”� บอกเลาผาน THE COACH INNWHY
MAGAZINE ONLINE ฉบับนี้
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“

สามารถที่จะเข้าไปเลือกดู
เลือกคลิกความคุ้มครอง
ที่ตรงใจกับท่านในราคาที่เหมาะสม
ได้จากแพลตฟอร์มออนไลน์ของเรา
ตรงกับสโลแกน คุ้มค่า คลิกง่าย ได้จริง

SCB PROTECT “ถูกกว่าคืนเงิน”
SCB PROTECT บุกครบทุกช่องทางขาย
“คุณปรมาศิร”� เริม่ เลาใหฟง ดวยการกางแผนกาวเดินของ SCB PROTECT
ชวงตัง้ ไขเมือ่ ป 2563 ผานมาถึงปนี้ 2564 วา ไดเริม่ ดําเนินการจากการ
“สรางทีมขาย” ทีป่ รึกษาดานความคุม ครอง (Protection Consultant
: PC) เพือ่ ใหมที มี ขายคอยดูแลแลวก็บริการลูกคาทัว่ ประเทศกอน หลังจาก
นัน้ เมือ่ เกิดการระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ยุค New Normal เปนจังหวะ
Social Distancing บริษทั จึงเพิม่ ชองทาง “เทเลเซลส” หรือการขายประกัน
ทางโทรศัพท (Telesales) อีกชองทางหนึง่ และนับวาชองทางนี้ กําลังเดิน
ทางไปไดสวยทีเดียว
“ทําใหตอนนีเ้ ราก็มที มี ขายทีด่ แู ลบร�การลูกคากระจายอยูท วั่ ประเทศ
แลวยังมีทมี เทเลฯ ทีด่ แู ลและก็ใหบร�การลูกคา จากสํานักงานใหญจาก
กรุงเทพฯ อีกคะ”
ดวยแผนธุรกิจของ SCB PROTECT ทีต่ อ งการมีใหครบทุกชองทางการขาย
จิก๊ ซอวสาํ คัญอีกชองทางคือ “ออนไลน” และดวยการผนึกกําลังกับ Digital
Banking ธนาคารไทยพาณิชย ทําให “ดิจต� อลอินชัวรันสโบรกเกอร” หรือ
“Digital Insurance” online.scbprotect.co.th ของ SCB PROTECT
มาไดถกู ที่ ถูกเวลา ซึง่ ชองทางนี้ “คุณปรมาศิร”� ยํา้ วา Digital Insurance
เปนการเพิม่ ความสะดวกใหกบั “ลูกคา” อยางมาก เพราะสามารถเขาไปซือ้
ประกันออนไลนไดดว ยตัวเองตัง้ แตตน จนจบ เลือกหาแบบประกันภัยทีต่ รง
ตามความตองการ และเปรียบเทียบความคุม คาได พรอมกับมีระบบจายเงิน
รองรับ และลูกคารับกรมธรรมไดทนั ที
“ชวงแรกเรานําเสนอ 3 ผลิตภัณฑ ใหลกู คาไดเลือก นัน่ คือ ประกันรถยนต
ประกันอุบตั เิ หตุ และประกันชีวต� สะสมทรัพย สามารถทีจ่ ะเขาไปเลือกดู
เลือกคลิกความคุม ครอง ทีต่ รงใจกับทานในราคาทีเ่ หมาะสมไดจาก
แพลตฟอรมออนไลนของเรา ตรงกับสโลแกน คุม คา คลิกงาย ไดจร�ง
นะคะ”
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การรุกเปดประกันออนไลนของ SCB PROTECT ครัง้ นีข้ อบอกวาไมธรรมดา
เหมือนพีใ่ หญทลี่ งมาเลนตลาดเองมีพรอมสรรพทัง้ ถูก! แจก! แถม! และฟรี
! ประเดิมคืนกําไรทันทีใหกบั ลูกคา ขณะทีผ่ ลิตภัณฑหลักๆ ทีน่ าํ เสนอออนไลน
นัน้ “คุณปรมาศิร”� การันตีเลยวา มีจดุ เดนดีๆมากมาย โดยเฉพาะประกัน
รถยนตมใี หเลือกหลากหลายแลว ยังมี “ราคาทีด่ ”ี ใหเลือกดวย
“เรายินดีทจี่ ะคืนเง�นใหกบั ลูกคาเลย ถาไปเจอประกันรถยนตทคี่ วาม
คุม ครองเหมือนกันแบบเดียวกับเราแตวา เบีย้ ถูกกวา สามารถติดตอเรา
กลับมาไดเลยนะคะ”

เรายินดีที่จะคืนเงินให้กับลูกค้าเลย
ถ้าไปเจอประกันรถยนต์ที่ความคุ้มครอง
เหมือนกัน แบบเดียวกับเรา
แต่ว่าเบี้ยถูกกว่า สามารถติดต่อเรา
กลับมาได้เลยนะคะ

“

สวนของประกันอุบตั เิ หตุ SCB PROTECT ก็มเี พิม่ ความคุม ครองอุบตั เิ หตุ
คัดสรรใหกบั ลูกคาใหไดมากกวาประกันอุบตั เิ หตุทวั่ ๆไป นัน่ ก็คอื ประกัน
อุบตั เิ หตุสาํ หรับเด็กจะมีการคุม ครองโรคทีเ่ ด็กๆ เปนกันบอยๆ เพิม่ ใหดว ย
ขณะทีป่ ระกันอุบตั เิ หตุสาํ หรับผูใ หญกจ็ ะมีความคุม ครองโรคทีผ่ ใู หญเปนกัน
อยูบ อ ยๆ เชนเดียวกันเพิม่ ใหดว ยเชนกัน
“คุณปรมาศิร”� ยํา้ วาชวงเวลาเปดตัวแบบนี้ SCB PROTECT ยังมีเรือ่ งของ
โปรโมชัน่ แบบจัดเต็มเลยทีเดียวไมวา จะเปนสวนลด PA ทีว่ า เห็นถูกอยูแ ลว
ก็จะลดลงไปอีก 5% ประกันรถยนตทถี่ กู แบบคืนเงินแลวยังลดลงไปอีก 10%
ดวยเชนกัน นอกจากนัน้ แลวยังมีของแถมเปน “ประกันเปดปด” มี 4 ความ
คุม ครองใหลกู คาไดเลือกเปดปดความคุม ครองได เชน ประกันบาน ประกัน
รถ และประกันการเดินทาง เปนตน
LINE@INNWHY.TV
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SCB PROTECT APP และ “1314”
เคียงข้างลูกค้าทุกเหตุฉกุ เฉิน
เมือ่ หนาบานเปดรุกลุยตลาดกันขนานใหญอยางนี้ หลังบานของ SCB
PROTECT ทีป่ ระกาศตัวเปน ดิจติ อลอินชัวรันสโบรกเกอรกต็ อ งมาพรอมกับ
SCB PROTECT APPLICATION อีกหนึง่ เครือ่ งไมเครือ่ งมือออนไลน
ยุคดิจติ อลนี้ เพือ่ เปน “เพ�อ่ นเคียงขางลูกคา” ยามฉุกเฉินสามารถจะกด
เรียกขอความชวยเหลือไมวา จะเปนความชวยเหลือในยามทีเ่ กิดเหตุฉกุ เฉิน
บนทองถนนเหตุฉกุ เฉินในบานหรือวาตองการทีจ่ ะเรียกรถพยาบาลได
“เปนแอปพลิเคชัน่ ทีจ่ ะอยูเ คียงขางทานเมือ่ เกิดเหตุไมคาดฝนเมือ่ เกิดเหตุ
กรณีฉกุ เฉินกดเขาไป จะมีเจาหนาทีต่ ดิ ตอกลับไปเพ�อ่ จะดูแลใหบร�การ
ทานทันทีเลย นอกจากนัน้ แลว ถาเปนลูกคาของ SCB Protect ก็จะมี
เครดิตเง�นใหดว ย”
กรณีทเี่ กิดเหตุฉกุ เฉินหลังจากประสานงานเสร็จแลวเกิดมีคา ใชจา ย ไมวา จะ
เปนคาซอมแซมอะไรตางๆ สามารถใชเครดิตสําหรับลูกคาในแตละระดับเพือ่
เอาไปเปนสวนลด หรือวาใชบริการไดฟรีดว ย APP นี้ และลูกคาทีย่ งั ไมได
มีกรมธรรมกบั SCB PROTECT ก็สามารถดาวนโหลดใชงานในกรณีฉกุ เฉิน
ไดเชนกัน

เมื่อเกิดเหตุกรณีฉุกเฉินกดเข้าไป
จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไป
เพื่อจะดูแลให้บริการท่านทันทีเลย

“

นอกจากนัน้ SCB PROTECT ยังพรอมใหบริการเรือ่ งของประกันชีวติ และ
ประกันวินาศภัยทีค่ รบวงจรกับลูกคา โดยเพิม่ ชองทางการติดตอลูกคากับ
ทีมขายทัว่ ประเทศและชองทางเทเลฯหรือวาชองทางออนไลนดว ยบริการ
หมายเลข 1314 SCB Protect Call Center ดวย

SCB PROTECT ก้าวต่อไปขยายไม่หยุด
“ทีมขาย” ทัว่ ประเทศ
มาถึงตรงนี้ “คุณปรมาศิร”� กลาวสรุปใหเห็นทิศทางกาวตอไปของ
SCB PROTECT วายังตองขยายทีมงานรองรับการเติบโตในอนาคตตอเนือ่ ง

“ขณะนี้ SCB PROTECT ยังเปดรับทีมขายจํานวนมาก เพ�อ่ มาชวยกัน
ดูแลบร�การลูกคาของเราในทุกพ�น้ ทีต่ า งๆทัว่ ประเทศไมวา ทานจะอยูท ี่ ไหน
จะเร�ยนหนังสือจบอะไรมาหร�อวาทํางานอะไรมา มีประสบการณอะไรมา
ก็เชิญชวนนะคะ ถาสนใจทีจ่ ะเร�ยนรูเ กีย่ วกับธุรกิจการเง�น เกีย่ วกับเร�อ่ ง
ของประกันชีวต� ประกันว�นาศภัย รวมทัง้ มีรายไดทดี่ ี มารวมเปนครอบครัว
SCB Protect กันนะคะ”

“

ถ้าสนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับ
ธุรกิจการเงิน เกี่ยวกับเรื่องของประกันชีวิต
ประกันวินาศภัย รวมทั้งมีรายได้ที่ดี
มาร่วมเป็นครอบครัว SCB Protect
กันนะคะ

พรอมกันนี้ SCB PROTECT ยังมีโปรแกรมรับสมัคร “แซบ” (SAB) นายหนา
ในสังกัด SCB PROTECT สําหรับใครทีส่ นใจงานอิสระ สามารถทําเปนงาน
เสริมเปนรายไดเพิม่ จากการรวมงานกับแซบได โดย “คุณปรมาศิร”� ยํา้ วา
ไมมคี า ใชจา ยใดๆ โดยบริษทั จะจัดอบรมและจัดสอบใบอนุญาตใหแซบทุกคน
สามารถไปแนะนําลูกคาราคาพิเศษ
“สนใจมารวมงานกับเรา มาใสเสือ้ สีมว งทํางานภายใตแบรนด ของ SCB
Protect ดวยกันนะคะติดตอเขามาไดเลยคะ และ SCB PROTECT เรา
ยินดีพรอมทีจ่ ะใหบร�การทุกทานเสมอ คิดถึงเร�อ่ งของประกันชีวต� คิดถึง
เร�อ่ งของประกันว�นาศภัย ใหเราไดมโี อกาสดูแลบร�การลูกคาของเราคะ”
นีเ่ ปนเพียงบางสวนของแนวคิดและกลยุทธของ SCB PROTECT ผานการ
บอกเลาของ “คุณปรมาศิร”� อยากชวนผูอ า นใหตดิ ตามการเติบโตอยางตอ
เนือ่ งของนายหนาประกันภัยใหญรายใหมนี้ เพราะดวยประสบการณกวา
28 ปของคุณปรมาศิริ ผสานกับ SCB BANK ทีม่ ี DNA เขมขนยาวนานใน
ธุรกิจประกันภัยไทย ทําใหทกุ ยางกาวของ SCB PROTECT ในธุรกิจประกัน
จากนี้ นาจับตาอยางแนนอน!!

อัพเดทเทรนด� ใช�ชว
ี ต
ิ รับมือวัยเกษียณ ได�ที่ INNWHY.COM

เพ�ยงแอดไลน Official Account
WWW.INNWHY.COM

FACEBOOK.COM/INNWHY.TV

@innwhy.tv

YOUTUBE.COM/C/INNWHY

LINE@INNWHY.TV

หร�อสแกน QR Code
ตรงนี้เลย!!
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