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แม้ว่าในบางจังหวะบางเวลาของบางพืน้ทีจ่ะไม่เอือ้ให้ “ผูทํ้าธรุกิจ” เปิดเกมรกุตลาดด้วยช่องทางตวัแทน แต่เมือ่วันเวลาเหมาะๆ มาถงึ   

นัน่กค็อืโอกาสท่ีจะต้องรีบเร่งเดนิเคร่ืองขับเคลือ่นกลยทุธ์สําคญันีท้นัท ีเฉกเช่นเดยีวกบั “เจนเนอราลี ่ประกนัชวีติ (ไทยแลนด์)” ทีว่นันี้

มีความชดัเจนในการรกุตลาดผ่านช่องทางตวัแทนเตม็ตวัขึน้อกีครัง้

“เจนเนอราลี”่ กับทศิทาง “ช่องทางตวัแทน” 

��.������� �������������
ประธานทีป่รึกษาสำนกักรรมการผู ้จัดการ และสายงานตวัแทน
บมจ.โตเกยีวมารนีประกันชวีติ (ประเทศไทย)

ธรุกจิประกนัชวีติจะเตบิโตต่อเนือ่งย่ังยืนยาวนานสบืสานต่อไปอย่างไม่
หยดุยัง้ได้ “บรษิทั” ย่อมต้องวางกลยทุธ์ทางการตลาดด้วยการขายผ่าน
ช่องทางทีอ่าศยั “คนกลาง” ผูท้ีม่ศีกัยภาพการเข้าถงึกลุม่เป้าหมายหรอื
ลกูค้าสงู อย่าง “ตวัแทนประกนัชวีติ” เป็นหลกัโดยส่วนใหญ่

ด้วยธุรกิจประกันชีวิต เป็นธุรกิจเฉพาะท่ีมีเอกลักษณะไม่เหมือนธุรกิจ
การเงนิทัว่ไป แต่เป็นธรุกจิทีต้่องอาศยัความผกูพนั ความสมัพนัธ์ ความ
ไว้วางใจต่อกนัทัง้ “ผูทํ้าธรุกจิ” และ “ผูใ้ช้บรกิาร” โดยอาศัย “คนกลาง” 
เป็นโซ่คล้องผูกไว้อย่างลกึซึง้ จนทําให้ธรุกจิประกนัชวิีตกลายเป็นธรุกิจ
ทีม่คีวามมัง่คัง่มัน่คงในทกุสถานการณ์ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่
เปลีย่นแปลงตลอดมาในทกุยคุทกุสมยั

“ชวลิต ทองรมย์”
โค้ช “ตัวแทนที่ดีที่สุด”

เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต

โอกาสนี ้The Coach Magazine สือ่ INNWhy ฉบบันีไ้ดมโีอกาสนำเสนอ

กลยทุธการขบัเคลือ่นชองทางตวัแทนของ “เจนเนอราลี ่ประกนัชวีติ”     

ผานแนวคดิแนวทางการ “โคชชิง่” ของผูบรหิารตวัแทนระดบัสงูสดุ 

“คณุชวลติ ทองรมย” ในฐานะประธานเจาหนาทีบ่รหิาร ฝายชองทาง      

จดัจำหนายผานตวัแทน (Chief Agency Officer) บรษิทั เจนเนอราลี ่ประกนั

ชวิีต (ไทยแลนด) จำกดั (มหาชน) ซึง่ “เขา” กลาวประโยคแรกอยางนาสนใจ

วา 

“เราไดวางแผนไววา ชองทางเอเจนซีจ่ะเปนชองทางหลักของเจนเนอรา

ลี ่ซึง่มมีาตัง้แตอดตี ตัง้แตเริม่กอตัง้ จนถึงปจจุบนั 190 ป ผมมานีเ่ขามี

แผนรกุมากเพราะมกีารวางแผนระยะยาว 15 ป แตละปประเทศไทยเรา

จะตองมยีอดขายเทาไหร มคีนเทาไหร จนเหน็อนาคตเลยวาในทกุๆ ป   

มนัตองมอีะไรแบบใหนบาง” 

คณุชวลติ กลาวตอวา จากภาพใหญทีเ่ปนเหมือนพมิพเขียวชองทางตวัแทน

ของบรษิทัแม ในทางปฏบัิตจิะมกีารอพัเดตแผนใหมทกุ 3 ป เพือ่ปรับเปลีย่น

กลยทุธและใหสามารถกาวทนักบัการเปลีย่นของตลาดและโลกธรุกจิ โดยใน

แตละปจะมกีารลงรายละเอยีดแผนงานขับเคลือ่นงานเปนรายไตรมาสและ

รายเดอืน จนกลาวไดวาเปนแผนการทำงานทีต่องอพัเดทตลอดเวลา

ทุกไตรมาส และครึ่งป เราจะมีการปรับแผนลอไปกับปจจัย

เสี่ยงตางๆ ในแตละสถานการณ เพราะบางอยางก็ควบคุม

ได ควบคุมไมได อันนี้ควบคุมไดแตทำอยางไรเปนตน 

เพราะในความเปนเจนเนอราลี่ เขามีประสบการณมากวา 

190 ป เขาทำแผนไป 200 ปแลววาตองเปนอยางไร อะไร

ทำไดในตลาด

“

“
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คณุชวลติ กลาววา ทีผ่านมาเจนเนอราลี ่มนีโยบาย Customers Centric 

ยึดผูบริโภคเปนจุดศูนยกลาง ทำความเขาใจกับความตองการของผูบริโภค

เปนหลัก เพือ่กาวสู Customers’ Lifetime Partner เพือ่นทีเ่คยีงขางลกูคา

ในทุกชวงเวลาของชวีติ ดังนัน้ในการขบัเคลือ่นชองทางตวัแทนประกนั ชวีติ

เองกย็ดึนโยบายไปในทศิทางเดียวกนั

เมือ่มแีนวทางทีช่ดัเจนจากบรษิทัแมและท่ัวโลกเปนเชนนี ้“คณุชวลติ” ใน

ฐานะ CAO ซ่ึงไดประกาศวสิยัทศันไวตัง้แตตนเมือ่เริม่เขามารบัตำแหนง    

ชวงป 2564 แลววา เขาจะโคชชิง่ตวัแทนเจนเนอราลี ่ประกนัชวีติ ยคุนีก้าว

ไปสู “ตวัแทนทีด่ทีีส่ดุในประเทศ” โดยจะสรางตวัแทนทีม่คีณุภาพใหดแูล

ลกูคาไดตามนโยบายหลกัของบรษิทัแมและทัว่โลก

“เรารบัปากจะสรางตัวแทนทีม่คีณุภาพใหได เพือ่ดแูลลกูของเราใหได 

เพราะฉะน้ันก็เลือกคัดสรรตัวแทนท่ีคิดวามีคุณภาพดีๆ เขามา ผมใชคำ

วา เดอะเบสอิสเดอะเบส พวกเราทกุคน เปนคนดทีำใหดีทีส่ดุ เรากด็แูลคน

อืน่ไดเชนเดยีวกนั” 

ในภาระกจินี ้“คณุชวลิต” ยงัม ี4 ขนุพล Super Team “คณุทพัพเทพ 

จาตุพรพิพัฒน” ผูชวยประธานเจาหนาท่ีบริหาร (ACEO) และอีก 3 ผูชวย

ประธานเจาหนาทีบ่ริหารฝายของทางการจดัจำหนายผานตวัแทน (DCAO) 

ล้อไปกับนโยบายแม่ “ยึดผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง”

ที่นี่มีโปรเจ็กตใหตัวแทนยึดเปนแนวทำงานที่เรียกวา

ไลฟไทมพารทเนอร (Lifetime Partner) ที่คอยดูแล

เคียงขางลูกคาในทุกขณะของการใชชีวิต ผมเพิ่งเขา

มาเริ่มดูตัวแทน เราจะเริ่มสรางตัวแทนใหรูสึกวาเปน

อะไรที่การดูแลชีวิตของมนุษยหนึ่งครอบครัว หรือ

หนึ่งคน ตองเปนคนตอคน แลวเราใชก็เทคโนโลยีมา

ซัพพอรตการทำงานของพวกเราสูลูกคา

“

“

ลงสนามชูป้าย “ตัวแทนที่ดีที่สุดในประเทศ”

“โค้ชชวลิต” จัดคอนเซ็ปต์ 5 G ขับเคลื่อนทีม

“คุณกุลวัสส อนิจงกลรศัม” “คณุพริยิาพรรณ ปรชีาลกัษณ” และ 

“คณุฐติเิมตต ธำรงพรีะสทิธิ”์  ทีช่วยผสานพลงันำจดุเดน ความรูความ

เขาใจ รวมถึงประสบการณในธุรกิจประกันชีวิตของแตละคนท่ีแตกตางกัน 

มาเสรมิใหชองทางตวัแทนเจนเนอราลี ่ประกนัชวีติ แขง็แกรงมากขึน้

ซึง่ผลลพัธชวงปแรกกท็ำใหชองทางตวัแทนเจนเนอราลี ่ประกนัชวีติ มผีลผลติ

เบีย้ปแรกในป 2564 เตบิโตขึน้ รวมทัง้ยอดจำนวนตวัแทนกเ็พิม่ขึน้ ซึง่เทยีบ

อนัตราการเตบิโตกบัภาคอตุสาหกรรมนบัวาเตบิโตเปนเลข 2 หลกัขณะที่

อตุสาหกรรมเตบิโตเปนเลขหลกัเดยีวเลยทเีดยีว

วนันีจ้ำนวนตวัแทนมมีากกวา 1,200 คน โดยมคีาเฉลีย่เบีย้ประกนัรายใหม

ตอเคสเปนหลักแสนข้ึนไป ตอเคสตอคน และในป 2565 น้ียังคงมีเปาหมาย

การเติบโตเปน 2 หลกั หรอืสงูกวาคาเฉลีย่ของอตุสาหกรรม ภายใตแผนสำคญั

คอืการสรางคนใหมเตมิพลงัจำนวนตวัแทนปละ 1,000 คน ตอจากนัน้ 

“คุณชวลติ” ยงันำคอนเซบ็ต 5G หรอื 5 Good ประกอบดวย Good 

people, Good product,  Good process , Good tool และ Good 

service โดย Good people มาเปนตวัทีท่ำให “ตวัแทนเจนเนอราลี”่ มี

ความโดดเดนและเขาถงึลกูคาไดงายมปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้อกีดวย 

“ถามคีนดทีำอะไรกด็ไีมตองบอกเขากดี็ ผมกเ็ริม่หาคนดีๆ ทีม่แีนวคิด

เดยีวกัน อดุมการณเดยีวกัน เราก็จะมทีอ็บโฟร 4 คน ผมคดิวาเราคนเดยีว

ไปไดไวจริง แตถาปนทีมเราจะไดไปไกลมากตามคอนเซป็ตของเจนเนอรา

ลีเ่ลยนะ เพราะฉะนัน้เราตองมาแทก็ทมีทำงานใหบรรลุเปาหมาย ดวยกนั” 



อัพเดทเทรนด์ ใช้ชีวิตรับมือวัยเกษียณ ได้ที่ INNWHY.COM

เพ�ยงแอดไลน� Official Account @innwhy.tv
หร�อสแกน QR Code 
ตรงนี้เลย!!
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โดยยังลอไปกับทิศทางนโยบายของบริษัทแมในภูมิภาคท่ีนำมาตรฐานการ

ทำงานแบบ “MDRT” (Million Dollar Round Table) หรอืสโมสร ลาน

เหรียญโตะกลม มาขับเคลือ่นพลงัฝายขายใหกาวสูความเปนมอือาชพีตวัแทน

ประกันชีวิต ซึง่ในป 2566 หนานี ้“เจนเนอราลี ่ ไทยแลนด” จะเปน 

“เจาภาพสถานที”่ จดังาน Generali Asia Grand MDRT  สำหรบัตวัแทน

เจนเนอราล่ีท่ัวท้ังภูมิภาคเอเชียท่ีติดคุณวุฒิ MDRT ราว 1,000 คน ท่ีเมือง

พทัยาดวย

“ตวัแทนเราถานบัผลงานทีต่ดิคณุวฒิุ MRDT ตอนนีถ้ามเีปนจำนวนมาก 

ปละ 2 ลานกวานีท้ำกนัไดเยอะอยู ปกอนมตีดิคณุวฒุกัินราว 60 คนสวน

ปนีผ้มตัง้เปาไวประมาณ 70 คน และเวลานีมี้เกิน 40 คนไปแลว สวน 

สำนกังานตวัแทนนัน้เราตอยอดจาก GAMA ไดเลยมแีผนจะใหครบทุกภาค

โดยกอนสิน้ปนีจ้ะเปดใหมทีเ่ชียงใหมข้ึนเปนสำนกัแรกในภาคเหนอื” 

ขณะเดยีวกนักเ็รงแผนพฒันาและเตรยีมบุคลากรดานงานฝายขาย เพือ่

สามารถรองรบัการขยายของตวัแทนและใหตวัแทนในสงักดับรษัิทมใีบอนญุาต

ทีส่ามารถขายแบบประกนัชวีติควบการลงทนุ หรอื ยนูติ ลงิค ซึง่เปนเรือ่ง

จัดใหญ่ GEN MDRT DAY พนัคนพทัยา

ก้าวไปให้ถงึ Top10 ในเรว็วนั!! 

ตัวแทนเราถานับผลงานที่ติดคุณวุฒิ MRDT 

ตอนนี้ ถามีเปนจำนวนมาก ปละ 2 ลานกวานี้
ทำกันไดเยอะอยู ปกอนมีติดคุณวุฒิกันราว 60 
คน สวนปนี้ผมตั้งเปาไวประมาณ 70 คน และ
เวลานี้มีเกิน 40 คนไปแลว สวนสำนักงานตัวแทน
นั้นเราตอยอดจาก GAMA ไดเลยมีแผนจะให
ครบทุกภาคโดยกอนสิ้นปน้ีจะเปดใหมท่ี

เชียงใหมขึ้นเปนสำนักแรกในภาคเหนือ

“

“

“คุณชวลิต” ยงัยกตัวอยางการพฒันาผลติภณัฑตามคอนเซป็ต Good 

product เชน เจน เวลธชอยส (Gen Wealth Choice) ทีป่ระสบความสำเรจ็

ควารางวลั “ผลติภณัฑดเีดนแหงป” ประจำป 2565 (PRODUCT OF THE 

YEAR 2022) จากโครงการหนึง่ลานกลาความดตีอบแทนคณุแผนดนิ มลูนธิิ

เพือ่สงัคมไทย

ดวยเพราะเปนผลติภัณฑทีด่ทีีส่ดุในประเทศไทย ซึง่แบบประกนันีต้อบโจทย

ของคนไทยทัง้คุมครองชีวติสะสมทรพัยบำนาญและสงตอ เรยีกวาเปน

ผลติภณัฑทีเ่ปนการชวยคนหนึง่คนหรอืหนึง่ครอบครวัใหอยูดมีสีขุตอไปตลอด

ไปถงึขัน้ทีส่งตอลกูหลานตอไป สามส่ีรุนไดเลย

นอกจากนีเ้ดอืนตลุาคมนีเ้จนเนอราลี ่ประกนัชวิีต ยงัมแีผนจะออกผลิตภัณฑ

ทีต่อบโจทยคนไทยเพิม่คอื เจน เวลธชอยส 14/6 แบบประกนัระยะสัน้ที่  

ชวยการลดหยอนภาษตีอนปลายป ทีม่าพรอมผลตอบแทนใหลกูคาในชวง

ทีเ่ศรษฐกจิผนัผวนมากๆ โดยหวงัใหเปนผลติภณัฑท่ีจะชวยกระตุนตลาด

ประกนัชีวิตชวงปลายปใหมคีวามคกึคกัมากขึน้ 

อยางไรกต็าม! ทัง้หมดที ่“คณุชวลติ ทองรมย” CAO โคชชิง่มากเ็พือ่ให

สามารถนำทมีฝายขาย “ทีด่ทีีส่ดุ” ทมีนีบ้รรลพุนัธกจิสำคญัทีไ่ดรบัมาให

กาวฝาทะลอุนัดับอตุสาหกรรมไปติดลำดบัหนึง่ใน “Top10” ภายในไมกี่

ปขางหนานีใ้หได โดยเจาตวัทิง้ทายวลนีาตดิตามวาใหรอดู “ไฮทไลท”       

ป 2566 วา ตวัแทนเจนเนอราลี ่ไทยแลนดจะกาวไปไดไกลอกีขนาดไหน!!      

ดวย

สวนพฒันาศกัยภาพตวัแทนของเจนเนอราลี ่ประกนัชวีติ “คณุชวลติ”        

ยงัย้ำถงึการเดนิหนาสรางคนดคีนเกงใหสามารถเปน Total Financial 

Solution จากผูเชีย่วชาญในการแนะนำแผนประกนั (Insurance specialist 

) สูผูออกแบบและบรหิารสนิทรพัย (Asset designer ) และกาวสูผูเชีย่วชาญ    

ดานการ บรหิารการเงินสูความมัง่คัง่ ซึง่เปนการขยายธรุกจิดวยการพฒันา

ตวัแทนใหเปนท่ีปรกึษาความม่ังคัง่ (Wealth advisor) เพือ่เปนการทำให

ธรุกจิเตบิโตรวดเร็วและยัง่ยนื

ขายเพือ่การลงทนุโดยเฉพาะได 


