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“ชวลิต ทองรมย์”
โค้ช “ตัวแทนที่ดีที่สุด”
เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต
ธุรกิจประกันชีวติ จะเติบโตต่อเนือ่ งยัง่ ยืนยาวนานสืบสานต่อไปอย่างไม่
หยุดยัง้ ได้ “บริษทั ” ย่อมต้องวางกลยุทธ์ทางการตลาดด้วยการขายผ่าน
ช่องทางทีอ่ าศัย “คนกลาง” ผูท้ มี่ ศี กั ยภาพการเข้าถึงกลุม่ เป้าหมายหรือ
ลูกค้าสูง อย่าง “ตัวแทนประกันชีวติ ” เป็นหลักโดยส่วนใหญ่

.

ประธานทีป่ รึกษาสำนักกรรมการผู้จดั การ และสายงานตัวแทน
บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวติ (ประเทศไทย)

ด้วยธุรกิจประกันชีวติ เป็นธุรกิจเฉพาะทีม่ เี อกลักษณะไม่เหมือนธุรกิจ
การเงินทัว่ ไป แต่เป็นธุรกิจทีต่ อ้ งอาศัยความผูกพัน ความสัมพันธ์ ความ
ไว้วางใจต่อกันทัง้ “ผูท้ าํ ธุรกิจ” และ “ผูใ้ ช้บริการ” โดยอาศัย “คนกลาง”
เป็นโซ่คล้องผูกไว้อย่างลึกซึง้ จนทําให้ธรุ กิจประกันชีวติ กลายเป็นธุรกิจ
ทีม่ คี วามมัง่ คัง่ มัน่ คงในทุกสถานการณ์ทา่ มกลางภาวะเศรษฐกิจที่
เปลีย่ นแปลงตลอดมาในทุกยุคทุกสมัย

แม้วา่ ในบางจังหวะบางเวลาของบางพืน้ ทีจ่ ะไม่เอือ้ ให้ “ผูท้ าํ ธุรกิจ” เปิดเกมรุกตลาดด้วยช่องทางตัวแทน แต่เมือ่ วันเวลาเหมาะๆ มาถึง
นัน่ ก็คอื โอกาสทีจ่ ะต้องรีบเร่งเดินเครือ่ งขับเคลือ่ นกลยุทธ์สาํ คัญนีท้ นั ที เฉกเช่นเดียวกับ “เจนเนอราลี่ ประกันชีวติ (ไทยแลนด์)” ทีว่ นั นี้
มีความชัดเจนในการรุกตลาดผ่านช่องทางตัวแทนเต็มตัวขึน้ อีกครัง้

“เจนเนอราลี”่ กับทิศทาง “ช่องทางตัวแทน”
โอกาสนี้ The Coach Magazine สือ่ INNWhy ฉบับนีไ้ ดมโี อกาสนำเสนอ
กลยุทธการขับเคลือ่ นชองทางตัวแทนของ “เจนเนอราลี่ ประกันชีวติ ”
ผานแนวคิดแนวทางการ “โคชชิง่ ” ของผูบ ริหารตัวแทนระดับสูงสุด
“คุณชวลิต ทองรมย” ในฐานะประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร ฝายชองทาง
จัดจำหนายผานตัวแทน (Chief Agency Ofﬁcer) บริษทั เจนเนอราลี่ ประกัน
ชีวติ (ไทยแลนด) จำกัด (มหาชน) ซึง่ “เขา” กลาวประโยคแรกอยางนาสนใจ
วา

คุณชวลิต กลาวตอวา จากภาพใหญทเี่ ปนเหมือนพิมพเขียวชองทางตัวแทน
ของบริษทั แม ในทางปฏิบตั จิ ะมีการอัพเดตแผนใหมทกุ 3 ป เพือ่ ปรับเปลีย่ น
กลยุทธและใหสามารถกาวทันกับการเปลีย่ นของตลาดและโลกธุรกิจ โดยใน
แตละปจะมีการลงรายละเอียดแผนงานขับเคลือ่ นงานเปนรายไตรมาสและ
รายเดือน จนกลาวไดวา เปนแผนการทำงานทีต่ อ งอัพเดทตลอดเวลา
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“

ทุกไตรมาส และครึ่งป เราจะมีการปรับแผนลอไปกับปจจัย
เสี่ยงตางๆ ในแตละสถานการณ เพราะบางอยางก็ควบคุม
ได ควบคุมไมได อันนี้ควบคุมไดแตทำอยางไรเปนตน
เพราะในความเปนเจนเนอราลี่ เขามีประสบการณมากวา
190 ป เขาทำแผนไป 200 ปแลววาตองเปนอยางไร อะไร
ทำไดในตลาด

“

“เราไดวางแผนไววา ชองทางเอเจนซีจ่ ะเปนชองทางหลักของเจนเนอรา
ลี่ ซึง่ มีมาตัง้ แตอดีต ตัง้ แตเริม่ กอตัง้ จนถึงปจจุบนั 190 ป ผมมานีเ่ ขามี
แผนรุกมากเพราะมีการวางแผนระยะยาว 15 ป แตละปประเทศไทยเรา
จะตองมียอดขายเทาไหร มีคนเทาไหร จนเห็นอนาคตเลยวาในทุกๆ ป
มันตองมีอะไรแบบใหนบาง”

LINE@INNWHY.TV

1/3

ฉบับที่ 052 ประจำเดือนกันยายน 2565

นิตยสารออนไลน รายเดือน THE COACH

INN WHY MAGAZINE

ล้อไปกับนโยบายแม่ “ยึดผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง”
คุณชวลิต กลาววา ทีผ่ า นมาเจนเนอราลี่ มีนโยบาย Customers Centric
ยึดผูบ ริโภคเปนจุดศูนยกลาง ทำความเขาใจกับความตองการของผูบ ริโภค
เปนหลัก เพือ่ กาวสู Customers’ Lifetime Partner เพือ่ นทีเ่ คียงขางลูกคา
ในทุกชวงเวลาของชีวติ ดังนัน้ ในการขับเคลือ่ นชองทางตัวแทนประกัน ชีวติ
เองก็ยดึ นโยบายไปในทิศทางเดียวกัน

“

ที่นี่มีโปรเจ็กตใหตัวแทนยึดเปนแนวทำงานที่เรียกวา
ไลฟไทมพารทเนอร (Lifetime Partner) ที่คอยดูแล
เคียงขางลูกคาในทุกขณะของการใชชีวิต ผมเพิ่งเขา
มาเริ่มดูตัวแทน เราจะเริ่มสรางตัวแทนใหรูสึกวาเปน
อะไรที่การดูแลชีวิตของมนุษยหนึ่งครอบครัว หรือ
หนึ่งคน ตองเปนคนตอคน แลวเราใชก็เทคโนโลยีมา
ซัพพอรตการทำงานของพวกเราสูลูกคา

“

ลงสนามชูป้าย “ตัวแทนที่ดีที่สุดในประเทศ”
เมือ่ มีแนวทางทีช่ ดั เจนจากบริษทั แมและทัว่ โลกเปนเชนนี้ “คุณชวลิต” ใน
ฐานะ CAO ซึง่ ไดประกาศวิสยั ทัศนไวตง้ั แตตน เมือ่ เริม่ เขามารับตำแหนง
ชวงป 2564 แลววา เขาจะโคชชิง่ ตัวแทนเจนเนอราลี่ ประกันชีวติ ยุคนีก้ า ว
ไปสู “ตัวแทนทีด่ ที สี่ ดุ ในประเทศ” โดยจะสรางตัวแทนทีม่ คี ณ
ุ ภาพใหดแู ล
ลูกคาไดตามนโยบายหลักของบริษทั แมและทัว่ โลก
“เรารับปากจะสรางตัวแทนทีม่ คี ณ
ุ ภาพใหได เพือ่ ดูแลลูกของเราใหได
เพราะฉะนัน้ ก็เลือกคัดสรรตัวแทนทีค่ ดิ วามีคณ
ุ ภาพดีๆ เขามา ผมใชคำ
วา เดอะเบสอิสเดอะเบส พวกเราทุกคน เปนคนดีทำใหดที สี่ ดุ เราก็ดแู ลคน
อืน่ ไดเชนเดียวกัน”
ในภาระกิจนี้ “คุณชวลิต” ยังมี 4 ขุนพล Super Team “คุณทัพพเทพ
จาตุพรพิพฒ
ั น” ผูช ว ยประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร (ACEO) และอีก 3 ผูช ว ย
ประธานเจาหนาทีบ่ ริหารฝายของทางการจัดจำหนายผานตัวแทน (DCAO)

“คุณกุลวัสส อินจงกลรัศม” “คุณพิรยิ าพรรณ ปรีชาลักษณ” และ
“คุณฐิตเิ มตต ธำรงพีระสิทธิ”์ ทีช่ ว ยผสานพลังนำจุดเดน ความรูค วาม
เขาใจ รวมถึงประสบการณในธุรกิจประกันชีวติ ของแตละคนทีแ่ ตกตางกัน
มาเสริมใหชอ งทางตัวแทนเจนเนอราลี่ ประกันชีวติ แข็งแกรงมากขึน้
ซึง่ ผลลัพธชว งปแรกก็ทำใหชอ งทางตัวแทนเจนเนอราลี่ ประกันชีวติ มีผลผลิต
เบีย้ ปแรกในป 2564 เติบโตขึน้ รวมทัง้ ยอดจำนวนตัวแทนก็เพิม่ ขึน้ ซึง่ เทียบ
อันตราการเติบโตกับภาคอุตสาหกรรมนับวาเติบโตเปนเลข 2 หลักขณะที่
อุตสาหกรรมเติบโตเปนเลขหลักเดียวเลยทีเดียว

“โค้ชชวลิต” จัดคอนเซ็ปต์ 5 G ขับเคลื่อนทีม
วันนีจ้ ำนวนตัวแทนมีมากกวา 1,200 คน โดยมีคา เฉลีย่ เบีย้ ประกันรายใหม
ตอเคสเปนหลักแสนขึน้ ไป ตอเคสตอคน และในป 2565 นีย้ งั คงมีเปาหมาย
การเติบโตเปน 2 หลัก หรือสูงกวาคาเฉลีย่ ของอุตสาหกรรม ภายใตแผนสำคัญ
คือการสรางคนใหมเติมพลังจำนวนตัวแทนปละ 1,000 คน ตอจากนัน้
“คุณชวลิต” ยังนำคอนเซ็บต 5G หรือ 5 Good ประกอบดวย Good
people, Good product, Good process , Good tool และ Good
service โดย Good people มาเปนตัวทีท่ ำให “ตัวแทนเจนเนอราลี”่ มี
ความโดดเดนและเขาถึงลูกคาไดงา ยมีประสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ อีกดวย
“ถามีคนดีทำอะไรก็ดไี มตอ งบอกเขาก็ดี ผมก็เริม่ หาคนดีๆทีม่ แี นวคิด
เดียวกัน อุดมการณเดียวกัน เราก็จะมีทอ็ บโฟร 4 คน ผมคิดวาเราคนเดียว
ไปไดไวจริง แตถา ปนทีมเราจะไดไปไกลมากตามคอนเซ็ปตของเจนเนอรา
ลีเ่ ลยนะ เพราะฉะนัน้ เราตองมาแท็กทีมทำงานใหบรรลุเปาหมาย ดวยกัน”
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“ตัวแทนเราถานับผลงานที่ติดคุณวุฒิ MRDT
ตอนนี้ ถามีเปนจำนวนมาก ปละ 2 ลานกวานี้
ทำกันไดเยอะอยู ปกอนมีติดคุณวุฒิกันราว 60
คน สวนปนี้ผมตั้งเปาไวประมาณ 70 คน และ
เวลานี้มีเกิน 40 คนไปแลว สวนสำนักงานตัวแทน
นั้นเราตอยอดจาก GAMA ไดเลยมีแผนจะให
ครบทุกภาคโดยกอนสิ้นปนี้จะเปดใหมที่
เชียงใหมขึ้นเปนสำนักแรกในภาคเหนือ

“

สวนพัฒนาศักยภาพตัวแทนของเจนเนอราลี่ ประกันชีวติ “คุณชวลิต” ขายเพือ่ การลงทุนโดยเฉพาะได
ยังย้ำถึงการเดินหนาสรางคนดีคนเกงใหสามารถเปน Total Financial
ก้าวไปให้ถงึ Top10 ในเร็ววัน!!
Solution จากผูเ ชีย่ วชาญในการแนะนำแผนประกัน (Insurance specialist
) สูผ อู อกแบบและบริหารสินทรัพย (Asset designer ) และกาวสูผ เู ชีย่ วชาญ “คุณชวลิต” ยังยกตัวอยางการพัฒนาผลิตภัณฑตามคอนเซ็ปต Good
ดานการ บริหารการเงินสูค วามมัง่ คัง่ ซึง่ เปนการขยายธุรกิจดวยการพัฒนา product เชน เจน เวลธชอยส (Gen Wealth Choice) ทีป่ ระสบความสำเร็จ
ตัวแทนใหเปนทีป่ รึกษาความมัง่ คัง่ (Wealth advisor) เพือ่ เปนการทำให ควารางวัล “ผลิตภัณฑดเี ดนแหงป” ประจำป 2565 (PRODUCT OF THE
ธุรกิจเติบโตรวดเร็วและยัง่ ยืน
YEAR 2022) จากโครงการหนึง่ ลานกลาความดีตอบแทนคุณแผนดิน มูลนิธิ
เพือ่ สังคมไทย

จัดใหญ่ GEN MDRT DAY พันคนพัทยา

โดยยังลอไปกับทิศทางนโยบายของบริษทั แมในภูมภิ าคทีน่ ำมาตรฐานการ
ทำงานแบบ “MDRT” (Million Dollar Round Table) หรือสโมสร ลาน
เหรียญโตะกลม มาขับเคลือ่ นพลังฝายขายใหกา วสูค วามเปนมืออาชีพตัวแทน
ประกันชีวติ ซึง่ ในป 2566 หนานี้ “เจนเนอราลี่ ไทยแลนด” จะเปน
“เจาภาพสถานที”่ จัดงาน Generali Asia Grand MDRT สำหรับตัวแทน
เจนเนอราลีท่ วั่ ทัง้ ภูมภิ าคเอเชียทีต่ ดิ คุณวุฒิ MDRT ราว 1,000 คน ทีเ่ มือง
พัทยาดวย
“ตัวแทนเราถานับผลงานทีต่ ดิ คุณวุฒิ MRDT ตอนนีถ้ า มีเปนจำนวนมาก
ปละ 2 ลานกวานีท้ ำกันไดเยอะอยู ปกอ นมีตดิ คุณวุฒกิ นั ราว 60 คนสวน
ปนผี้ มตัง้ เปาไวประมาณ 70 คน และเวลานีม้ เี กิน 40 คนไปแลว สวน
สำนักงานตัวแทนนัน้ เราตอยอดจาก GAMA ไดเลยมีแผนจะใหครบทุกภาค
โดยกอนสิน้ ปนจี้ ะเปดใหมทเี่ ชียงใหมขนึ้ เปนสำนักแรกในภาคเหนือ”
ขณะเดียวกันก็เรงแผนพัฒนาและเตรียมบุคลากรดานงานฝายขาย เพือ่
สามารถรองรับการขยายของตัวแทนและใหตวั แทนในสังกัดบริษทั มีใบอนุญาต
ทีส่ ามารถขายแบบประกันชีวติ ควบการลงทุน หรือ ยูนติ ลิงค ซึง่ เปนเรือ่ ง

ดวยเพราะเปนผลิตภัณฑทดี่ ที สี่ ดุ ในประเทศไทย ซึง่ แบบประกันนีต้ อบโจทย
ของคนไทยทัง้ คุม ครองชีวติ สะสมทรัพยบำนาญและสงตอ เรียกวาเปน
ผลิตภัณฑทเี่ ปนการชวยคนหนึง่ คนหรือหนึง่ ครอบครัวใหอยูด มี สี ขุ ตอไปตลอด
ไปถึงขัน้ ทีส่ ง ตอลูกหลานตอไป สามสีร่ นุ ไดเลย
นอกจากนีเ้ ดือนตุลาคมนีเ้ จนเนอราลี่ ประกันชีวติ ยังมีแผนจะออกผลิตภัณฑ
ทีต่ อบโจทยคนไทยเพิม่ คือ เจน เวลธชอยส 14/6 แบบประกันระยะสัน้ ที่
ชวยการลดหยอนภาษีตอนปลายป ทีม่ าพรอมผลตอบแทนใหลกู คาในชวง
ทีเ่ ศรษฐกิจผันผวนมากๆ โดยหวังใหเปนผลิตภัณฑทจี่ ะชวยกระตุน ตลาด
ประกันชีวติ ชวงปลายปใหมคี วามคึกคักมากขึน้
อยางไรก็ตาม! ทัง้ หมดที่ “คุณชวลิต ทองรมย” CAO โคชชิง่ มาก็เพือ่ ให
สามารถนำทีมฝายขาย “ทีด่ ที สี่ ดุ ” ทีมนีบ้ รรลุพนั ธกิจสำคัญทีไ่ ดรบั มาให
กาวฝาทะลุอนั ดับอุตสาหกรรมไปติดลำดับหนึง่ ใน “Top10” ภายในไมกี่
ปขา งหนานีใ้ หได โดยเจาตัวทิง้ ทายวลีนา ติดตามวาใหรอดู “ไฮทไลท”
ป 2566 วา ตัวแทนเจนเนอราลี่ ไทยแลนดจะกาวไปไดไกลอีกขนาดไหน!!
ดวย

หร�อสแกน QR Code
ตรงนี้เลย!!

อัพเดทเทรนด์ ใช้ชีวิตรับมือวัยเกษียณ ได้ที่ INNWHY.COM

เพ�ยงแอดไลน Official Account
WWW.INNWHY.COM

FACEBOOK.COM/INNWHY.TV

@innwhy.tv
YOUTUBE.COM/C/INNWHY
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