
L INE@INNWHY.TV

นิตยสารออนไลน�  THE COACH AGENTฉบับที่ 04 - กุมภาพันธ� 2022

WWW. INNWHY .COM
FACEBOOK .COM/ INNWHY .TV
YOUTUBE .COM/C / INNWHY

24



24

ฉบับท่ี 04 - กุมภาพันธ์ 2022

           เหมือนหน่ึงในผูสําเร็จน้ีอยาง “คุณพรประภา 

สุกรีภิรมย” จากเสนทางนักบริหารพอรตลงทุน การเงิน

และความเส่ียงในธุรกิจสงออกอัญมณีและเคร่ืองประดับแหง

หน่ึงแลวเปล่ียนหันมาสู “อาชีพตัวแทนประกันชีวิต” จนวันน้ี 

THE COACH AGENT คอลัมนคนเดนคนดังในแวดวงตัวแทน

ส่ือ INNWHY MAGAZINE ตองหยิบยกเร่ืองราวของเธอมานํา

เสนอใหติดตามกัน

          กับ “ประสบการณ” บนเสนทางตัวแทนประกันชีวิต

มืออาชีพ พรอมเคล็ดลับตางๆ ท่ีทําให “เธอ” อยูในธุรกิจ

ประกันชีวิตมาไดอยางยาวนานกวา 24 ป วันน้ี!!

อาชีพตัวแทนประกันชีวิต หน่ึงในหลายอาชีพท่ี

ต้องบอกว่า มีความโดดเด่นและเตะตาคนยุคใหม่

เป็นอย่างมาก ท้ังในด้านการแสวงหาความม่ันคงและความม่ังค่ัง

ให้กับตัวเอง ควบคู่ความอิสระทางด้านเวลา หากนับเวลาย้อนกลับไป

ในอดีตมาถึงปัจจุบัน จะเห็นว่า มีตัวแทนประกันชีวิตเป็นจํานวนมาก

ท่ีอยู่ในอาชีพมายาวนานไม่น้อยกว่า ๒๐ ปีข้ึนไปและมีหลายคนเดินทาง

สู่เป้าหมายหรือเส้นชัยถึงระดับติดทําเนียบ “ตัวแทนมืออาชีพตลอดชีพ” 

ไปเรียบร้อยแล้วด้วยเช่นกัน 

          “คุณพรประภา”  กลาววา เดิมไดทํางานกับบริษัท

ธุรกิจสงออก อัญมณีและเคร่ืองประดับแหงหน่ึง ในตําแหนง

CFO - Chief Financial Officer หรือ “ผูบริหารสูงสุดทางดาน

การเงิน” ควบตําแหนง “ผูชวยประธานกรรมการ” ของบริษัท

ตลอดเวลาท่ีทํางานอยูน้ันไดมีผูคนเปดโอกาสใหเขาสูธุรกิจ

ประกันชีวิตมากมาย แตไมสนใจเพราะคิดวาคงทําไมได 

          ตอมา “คุณหมอ” ท่ีดูแลครอบครัวอยูและเปน

ตัวแทนประกันชีวิตดวยไดชวนใหไปเปนท่ีปรึกษา ชวย

วางแผนวิเคราะหเศรษฐกิจ การเงินและการลงทุน เปนจุด

ท่ีทําใหรู สึกวา ความรูความสามารถท่ีมีอยูนาจะชวยคุณ

หมอได จึงเปนจุดเร่ิมตน ตัดสินใจเขาสูธุรกิจประกันชีวิต เม่ือ

วันท่ี 29 ตุลาคม ป 2542

จาก CFO สู่ "ตัวแทนประกันชีวิต"
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 ”ฯนทแวตั“
จร็เาสํมาวคบัขงรแ

 ตวิชีนกัะรปจกิรธุ
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“เช่ือม่ัน-ศรัทธา” 

        “ธุรกิจประกันชีวิต เปนธุรกิจการเงิน ซ่ึงในบริบท

ของการทํางานท่ีทําอยูประจําทุกวันคือบริหารจัดการพอรต

การลงทุน การเงิน การบริหารความเส่ียงใหกับบริษัทท่ี

ทํางานอยูแลว และสวนตัวก็เปนคนชอบดานการบริหาร

ความเส่ียงอยูแลว พอเขามาในธุรกิจประกันชีวิตก็ทําให

ทุกอยางเช่ือมเขาดวยกันคอนขางเร็ว”

         พอเร่ิมมาเปนตัวแทนประกันชีวิตคร้ังแรก ก็ไดเขามา

เปนลูกคาของบริษัทท่ีเปนตัวแทนฯกอน  โดยซ้ือกรมธรรม

ใหกับครอบครัว เพราะมองวา การประกันชีวิตเปนการบริหาร

ความเส่ียงท่ีดี และการประกันสุขภาพก็เปนส่ิงท่ีครอบครัว

นาจะไดประโยชน หลังจากน้ันก็เร่ิมวางแผนการเงินใหกับ

คนใกลตัวท่ีเปนเครือญาติ เพ่ือนและคนท่ีรูจักเร่ือยมา โดย

กรมธรรมท่ีขายต้ังแตในยุคแรกๆ ถึงปจจุบันก็ยังขายอยู 

เปนผลิตภัณฑแบบตลอดชีพ โพรเทคช่ัน  โฮลดไลฟ  เพราะ

เปนการวางแผนบริหารความเส่ียงโดยแทจริง 

         “คุณพรประภา” กลาววา ทุกคนไมวาจะมีประสบการณ

การทํางานมาก่ีปก็ตามไมวาจะ 1 ป 3 ป 5 ป 10 ป 20 ป 

หรือ 40 ป ลวนแตมีประสบการณท่ีมาจากการไดสัมผัส 

ไดทดลองทํา ไดลงมือทําจริง และประสบการณเหลาน้ีน้ีจะ

เปนตัวบอกใหเรารูเองวา ควรจะปรับทิศทางไปทางไหน จะ

เดินหนาไปอยางไร 

          แตส่ิงสําคัญอยางหน่ึงของการเร่ิมตนกาวเปน

ตัวแทนประกันชีวิตน้ันมีหลักคิดหรือวิธีการทํางานคือ 

       1.ตองมีความเช่ือม่ันในตัวเอง เช่ือม่ันในส่ิงท่ีเรา

ทําเปนลําดับแรก เวลาจะทําอะไรตองทําใหดีท่ีสุด เพราะ

เปนงานของเรา เปนการนําผลิตภัณฑทางดานการเงินไป

สรางความม่ันคงใหกับผูคนท่ีเราไปเจอ  

       2.ตองมีความศรัทธาในส่ิงท่ีเรานําไปใหกับคนท่ีเรา

รูจัก หรือไมรูจัก ทําใหเขาเห็นคุณประโยชนและคุณคาของ

การประกันชีวิตไดเหมือนท่ีเราเห็น วา ชีวิตความเส่ียงมีในทุก

มิติ ๓๖๐ องศา แตสามารถปองกันไดดวยการวางแผนท่ีดี    

        คุณพรประภา” กลาวอีกวา ธุรกิจประกันชีวิตเปน

ธุรกิจท่ีดี สามารถสรางโอกาส สรางความม่ันคง สรางความ

ม่ังค่ังใหกับผูเอาประกันได  และเม่ือธุรกิจมีการเติบโต คน

ท่ีอยูในอุตสาหกรรมก็คือ ตัวแทนประกันชีวิต ก็จะเติบโตตาม

ธุรกิจและอุตสาหกรรมดวย  

         แตการจะเติบโตได ส่ิงสําคัญท่ีสุดคือ “ตองมี

จรรยาบรรณในวิชาชีพ มีคุณธรรม  มีความรู มีใจท่ีจะดูแลและ

เซอรวิสลูกคา อันน้ีเปนส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีตองไปดวยกัน”

         และไมวาเราจะอยูยาวนานแคไหนสําคัญท่ีสุดใหดู

ท่ี อัตราความย่ังยืนของการถือครองกรมธรรมของเรา น่ัน

หมายความวา ลูกคายังคงใหเราดูแลอยางตอเน่ือง ลูกคา

ยังคงชําระเบ้ียประกันภัยปตออายุอยางตอเน่ืองอันน้ีบอก

ถึงความย่ังยืนของคุณในธุรกิจประกันชีวิต 

         “คุณพรประภา” กลาวดวยวา อาชีพตัวแทน

ประกันชีวิต จะมีส่ิงท่ีสรางความเช่ือม่ันและภาคภูมิใจให

กับลูกคาได น่ันคือ การติดคุณวุฒิวิชาชีพจาก MDRT (Million

Dollar Round Table) หรือสโมสรลานเหรียญโตะกลม เปน

การการันตีวา เปน “ตัวแทนคุณภาพ”  

         “ชวงเขามาเปนตัวแทนประกันชีวิตปแรกไมรูจักเลย

วา MDRT  คือใคร ทําอะไร ก็ไดศึกษาหาความรูจากเว็บไซต 
แลวออกไปสัมผัสองคกรน้ีดวยตัวเอง ไปรวมสัมผัสบรรยากาศ

และไดเห็นการเปล่ียนแปลง ทําใหรูสึกวา ธุรกิจประกันชีวิต

และท่ีปรึกษาการเงินของทุกประเทศย่ิงใหญมาก เปนศูนย



วาง
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รวมของความรูท่ีสามารถใหบริการลูกคาเราอยางครบวงจร

ไดเปนอยางดีเลย”
        ตอมาไดเขารวมเปนกรรมการ MDRT ประเทศไทย ใน

ป 2010 และป 2014 เปนประธาน MDRT ประเทศไทย  

ส่ิงแรกท่ีไดทําคือ การใหโอกาสทุกคนท่ีอยูในแตละบริษัท

เขามามีสวนรวมกับ MDRT ประเทศไทย อยากให บริษัท 

a b c มีตัวแทนหน่ึงคน ในแตละคนมีรายไดปละ 1.2 ลานบาท 

มีเบ้ียประกันปละ 2.4 ลานบาท ก็เดินสายคุยกับผูบริหาร

บริษัทผูใหญก็เห็นดวยท่ีมาคุยมานําเสนอ กลายเปนจุด

เปล่ียนให MDRT เปนท่ีรูจักมากข้ึน ท้ังจากการไปเปน

วิทยากรใหความรูในทุกท่ี  ใครเชิญไปหมดโดยไมคิดวามีคา

ตอบแทน ทําตอเน่ืองเกือบสิบปไมรูสึกเหน่ือย แตรูสึกวา

เม่ือไหรก็ตามท่ีเห็นกรรมการสมาชิก MDRT เพ่ิมข้ึนในบริษัท

ก็รูสึกช่ืนใจ ปจจุบันมีสมาชิกมากกวา 3,500 คนแลว 

        สําหรับตัวแทนคุณภาพ MDRT น้ันวัดจาก 1.การได

ติดคุณวุฒิ MDRT 2.อัตราความคงอยู ของกรมธรรม 

3.ผลผลิตเบ้ียประกันปละ 2.4 ลานบาท หรือมีรายไดปละ 1.2 

ลานบาท หรือมีรายไดเฉล่ียเดือนละ 1 แสนบาท (ท่ีปรึกษา

ทางการเงิน ระดับผูจัดการหรือผูอํานวยการ)

        ซ่ึงหากตัวแทนฯสามารถทําไดจะชวยใหมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีข้ึน และป 2017 เปนประธาน MDRT ภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต ปจจุบันอยูในตําแหนง Global Council

ซ่ึงไมไดคาดหวังเลยวาจะเดินมาไกลถึงตรงน้ี ส่ิงเดียวท่ีคิด

ก็คือ การนําความรู ประสบการณ ท่ีส่ังสมในชวงการทํางาน

มาชวยอุตสาหกรรม

         แตท้ังน้ีสําหรับตัวแทนประกันชีวิตท่ีมีลูกคาในพอรต

ท่ีตองดูแลแลวมีเหตุผลใหตองยายบริษัทข้ึนมา จะดวยเหตุผล

สวนตัวใดๆก็ตาม “ส่ิงท่ีสําคัญอยางแรกท่ีตองไมทําน่ันคือ 

การใหลูกคายกเลิกกรมธรรมเดิมแลวไปซ้ือกรมธรรมใหมกับ

บริษัทใหมท่ีตัวแทนยายไปสังกัด” แตถามีผลิตภัณฑหรือ

แบบประกันใหมท่ีลูกคาควรจะมีเพ่ิมเราสามารถวางแผน

ใหลูกคาเพ่ิมเติมไดอันน้ีคือส่ิงท่ีควรทํา

คนใดคนหน่ึงท่ีตัวแทนยายองคกรยายสังกัดแลวใหลูกคา

ยกเลิกเปล่ียนแปลงกรมธรรมแลวไปซ้ือฉบับใหม ส่ิงท่ี

จะเปนอุปสรรคในอนาคตขอแรกคือ อายุลูกคาท่ีเปล่ียน

ไป เบ้ียประกันท่ีเพ่ิมข้ึน ความคุมครองของลูกคาเดิมท่ี

มีอยูอาจจะไมเหมือนเดิม คุณภาพจะไมเหมือนเดิม สุขภาพ

ของลูกคาท่ีเปล่ียนไป 

        “คุณพรประภา” กลาววา ไมสนับสนุนใหใคร

        ดังน้ันการยายองคกรไดแตตองไมทําใหกรมธรรม

ลูกคาเกิดความเสียหายจากการยายบริษัท และอยากให

ตัวแทนรุนใหมๆ ท่ีเขาสูอุตสาหกรรมไดเรียนรูและทํา

ธุรกิจอยางถูกตองเพราะธุรกิจประกันชีวิตยังมีโอกาส

เติบโตไดอีกมาก  

        “ถาตัวแทนฯ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เราตองนํา

เสนอแลวใหลูกคาคงกรมธรรมฉบับเดิมท่ีมีอยูกับบริษัท

น้ันๆ ขอแรกคือ ลูกคาไมเสียประโยชน บริษัทก็ไมสูญเสีย

กรมธรรมท่ียังมีผลบังคับอยู” 

         ปจจุบันมีอัตราถือครองกรมธรรมของคนไทยอยูท่ี 

39.79% ฉะน้ันโอกาสของธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย

คนมีอายุยืนยาวข้ึน คาใชจายการรักษาพยาบาลท่ีโตไมใช

แค 10% อาจไปท่ี 20-30% ก็ได 2 ตัวน้ีก็เปนปจจัยหลักท่ี

ทําใหธุรกิจเติบโตอยูแลว 

         ฉะน้ัน ”โรดแมป” ท่ีวางไวคือ ตัวแทนตองเปนมือ

อาชีพ ตองใหการบริการเปนไปตามแผนการเงินของ

ลูกคาไมใชแผนการเงินของตัวเรา ถาทําไดเปนอาชีพท่ี

ย่ังยืนของเรา จากท่ีตัวเองอยูในอุตสาหกรรมประกันชีวิต

มา  24 ป มี อัตราความย่ังยืนการถือครองกรมธรรม 99% 

หรือแทบจะเรียกวา 100% 
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          ผลลัพธ !! ปจจุบัน ทีมงานคุณพรประภาในนาม 

“HANA GROUP” มีพลังตัวแทนกวา 1,151 คน เบ้ีย

ประกันปแรก 247,559,146 ลานบาท เบ้ียประกันปตออายุ 

1,165,683,856 ลานบาท รวมเบ้ียประกัน 1,413,243,002 

ลานบาท อัตราความคงอยู 92.93% และกลายเปนหน่ึง

ในทีมงานท่ีใหญสุดของบริษัท ซัมซุงประกันชีวิตจํากัด

(มหาชน) ท่ีส งมอบผลงานเบ้ียใหมป  2564 มากถึง

1,413,243,002 ลานบาท และน่ีคือตัวแทนมืออาชีพ 

“ตลอดชีพ” ตัวจริงเสียงจริงในอุตสาหกรรมประกัน

ชีวิตคนหน่ึง!!

         “คุณพรประภา” กลาวท้ิงทายวา ระยะหลังมา

น้ี เธอไดเนนงานบริหารทีมงานมากข้ึน เพราะส่ิงท่ีทํามา

ไดตอยอดใหการทํางาน “ขายสวนตัว” มาจากการ

แนะนําของ “ลูกคาเกา” มาใหโดยตลอด จึงทําให

สามารถนําเวลามาทุมเทสรางและหลอหลอมทีมงาน

ให รักลูกคา หวงใยลูกคาและบริการลูกคาเปนอยางดี

ตามโรดแมปท่ีวางไวได

        “ความหมายคือวา ลูกคาจะเฝาดูการทํางานของเรา 

เฝาดูการเติบโตในอาชีพของเรา อยากังวล ถาเรามีความ

ต้ังใจ มีความมุมานะ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการทํางาน

ลูกคาพรอมสนับสนุนและพรอมจะแนะนําลูกคาตอ

แลวตออีกใหเราอยางตลอดเวลา”


