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ความฝัน จะเป็นเพียงแค่ความฝันหากปราศจากความมุ่งมั่น และลงมือทำ
เมื่อวันที่ยังไม่ประสบความสำเร็จ ไม่ได้แปลว่าล้มเหลว
แต่หมายถึงยังไม่สำเร็จเท่านั้นเอง หากยังก้าวเดินต่อไปอย่างต่อเนื่อง วันหนึ่ง
ความฝันจะเดินทางมาหาเอง ไม่มีใครเป็นมาแต่กำเนิด
มนุษย์ทุกคนเป็นได้ด้วยการเรียนรู้และฝึกฝนพรแสวงคือการเรียนรู้  ฝึกฝน
และเปลี่ยนแปลง  เฉกเช่นคุณศรัญญา เสนสุภา  ผู้จัดการภาค สาว Working Woman
อีกท่านหนึ่งแห่ง บมจ. อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต
และเธอก็เป็นอีกผู้หนึ่งที่แสวงหา ไขว่คว้าความสำเร็จ
ได้เข้ามาหลงใหลในเสน่ห์ของ “ธุรกิจประกันชีวิต”

  

  

  

  

  

ดิฉันเรียนจบปริญญาโทMBA  บริหารธุรกิจจาก ABAC คิดว่างานที่ดีที่สุดขณะนั้นคือ
การทำงานกับบริษัทต่างชาติ เนื่องจากรายได้สูง แม้อยากทำธุรกิจ
แต่ทุกอย่างก็จบลงที่เงินลงทุนดิฉันจึงเป็นผู้บริหารของบริษัทข้ามชาติ
ดูแลงานด้านการขายและการตลาดในประเทศไทยและเวียดนาม ทำงานคนเดียวในประเทศไทย
เจ้านายและเพื่อนร่วมงานอยู่ต่างประเทศ แม้จะเป็นงานที่ท้าทาย
สนุกแต่ก็ยังถูกเรียกง่าย ๆ ว่า “ลูกจ้างมืออาชีพ”
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“Keep Walking  เดินต่อไปอย่างต่อเนื่อง    
อย่าหยุด หากคุณหยุดขณะที่คนอื่นกำลังก้าวเดิน  
ก็ไม่ต่างอะไรกับการเดินถอยหลัง”  

สิ่งที่ทำให้ตัดสินใจก้าวเข้าสู่ “ธุรกิจประกันชีวิต” 
“ดิฉันอยากบรรลุความฝันคือการเป็นเจ้าของธุรกิจ เป็นนักธุรกิจเต็มตัว อยากบริหารบริษัทของตัวเอง เพราะดิฉันได้ตระหนักว่า การเป็นลูกจ้างไม่ได้ช่วยให้ชีวิตมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน จึงมองหาลู่ทางทำธุรกิจอยู่เสมอ จนกระทั่งวันหนึ่งได้มีโอกาสรู้ว่าเราสามารถทำธุรกิจการเงินได้โดยไม่ต้องมีเงินทุนเป็นร้อยล้านพันล้าน เราเป็นเหมือนเจ้าของธนาคาร รับฝากเงิน แต่เราไม่ต้องรับผิดชอบเรื่องการบริหารเงิน  สินค้าทางการเงิน ไม่จำกัดราคาต่อหน่วย   หนึ่งกรมธรรม์อาจมีมูลค่าแสนล้าน หรือ ร้อยล้าน ลูกค้าอยากซื้อเท่าไรก็ขอซื้อได้  ดิฉันจึงรู้สึกว่านี่แหละ คือ ธุรกิจในฝัน เพราะเป็นธุรกิจที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุน !! ต้นทุนคือเวลาและความสามารถของเราเอง การประกันชีวิตเป็นสิ่งสวยงาม เมื่อได้เข้ามาสัมผัสด้วยตนเองจริงๆ ดิฉันก็รู้สึกชอบเพราะได้เป็นเจ้าของธุรกิจอย่างที่ฝัน แต่ต่อมาเปลี่ยนเป็นรัก และหลงใหล เราได้ทำให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้น  (ลูกค้า ครอบครัวลูกค้า ทีมงาน ครอบครัวทีมงาน ฯลฯ) มีความมั่นคงในชีวิต ช่วยให้คนเก็บออม ไม่ต้องลำบากในยามวิกฤต มีเงินใช้ในยามเกษียณ ไม่ต้องพึ่งลูกหลาน เราได้ช่วยให้เขาได้เลี้ยงดูลูกจนจบการศึกษา แม้เขาจากไปก่อน   ก็ไม่ต้องขายบ้าน ขายรถ ไม่หมดตัว เมื่อเจ็บป่วยก็ไม่เป็นหนี้ ทำให้สังคมเข้มแข็งอย่างยั่งยืน”

  
      

  

อุปสรรคที่ทำให้การก้าวสู่ “ความสำเร็จ” สะดุดบ้างในบางครั้ง
“ปัญหาหรืออุปสรรคเป็นเรื่องธรรมดา หากไม่มี หมายความว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลย
การทำงานคือการแก้ไขพัฒนาอยู่ตลอดเวลา หากเราสู้ไม่ถอยปัญหามันจะถอยเอง
ทุกปัญหามีทางออก แต่หากลองพิจารณาดูให้ดี ทางออกอื่นอาจดีกว่าทางเดิม
แต่เพียงเพราะความอยากของเรา ทำให้เรามองไม่เห็น ลองถอยออกมาซักก้าวหนึ่ง
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ทางออกอาจมาหาเราเอง ที่ผ่านมาดิฉันเห็นว่า ความกังวลใจ
ความไม่สบายใจเกิดขึ้นเพราะเราอยากให้มันเป็นอย่างใจเรา หากเข้าใจว่า
ทุกสิ่งเกิดขึ้นแล้วดับไปเป็นธรรมดา ไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริง
เราจะทำงานท่ามกลางความวุ่นวายทั้งหลายได้อย่างสบาย”

  

กลยุทธ์ในการทำงาน
“Keep Walking เดินต่อไปอย่างต่อเนื่อง อย่าหยุด
หากคุณหยุดขณะที่คนอื่นกำลังก้าวเดิน  ก็ไม่ต่างอะไรกับการเดินถอยหลัง”

  

บทบาทการเป็นผู้บริหารแบบฉบับ “ศรัญญา”  
“อีกบทบาทหนึ่งของดิฉันคือ การสร้างและบริหารทีมงาน “Financial Consultant
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางการเงิน” นั่นเอง งานที่ดิฉันทำในวันนี้ 
คือการทำธุรกิจ และการทำให้ธุรกิจของดิฉันประสบความสำเร็จ นั่นหมายถึง
การมีทีมงานชั้นยอดและการดูแลให้เขาไปถึงเป้าหมาย เมื่อความสำเร็จแต่ละอัน
ในทุกๆ วันมารวมกัน มันคือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของทุก ๆ คน ที่ประมาณค่ามิได้
ให้เขาฝัน เท่าที่เขาอยากจะฝันและสนับสนุนให้เขาไปถึงเป้าหมาย”

  

สิ่งที่ได้จาก “ธุรกิจประกันชีวิต”
“ให้ความสุขกับชีวิตของเรา ครอบครัวเรา ให้เรามีโอกาสได้ให้ความสุข
แบ่งปันความมั่นคงในชีวิตแก่คนอื่นๆ” 

  

รางวัลที่ภูมิใจและรางวัลสูงสุด ที่ได้รับ
“ดิฉันสามารถพิชิตคุณวุฒิ MDRT (Million Dollar Round Table) ซึ่งเป็นคุณวุฒิระดับโลก
ได้ภายในเวลา 4 เดือน  นับจากวันเริ่มต้นทำธุรกิจนี้”

  

คุณสมบัติของการเป็น “ตัวแทน ประกันชีวิต” ที่ประสบความสำเร็จ
“ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ตรงเวลา  พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง
คือคุณสมบัติพื้นฐานของตัวแทนที่ดี แต่หากต้องการประสบความสำเร็จขั้นสูงหล่ะก็
คุณต้องเป็นมนุษย์เผ่าพันธุ์พิเศษที่มี Positive Thinking คิดบวก
อย่างไม่มีที่สิ้นสุด”

  

เป้าหมายในอนาคต
“ตอนนี้ดิฉันรู้สึกว่าตนเองได้ประสบความสำเร็จในแง่การบรรลุเป้าหมายของชีวิต คือ
การมีชีวิตอยู่เป็นที่พึ่งของผู้อื่น  แต่ก็ยังมีหนทางอีกยาวไกลให้เดินต่อ 
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ดิฉันได้เริ่มงานกับ อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ตอนต้นปี 2552
ผลงานอยู่ในระดับที่น่าพอใจสำหรับการเริ่มต้น ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดี 
กลยุทธ์และเป้าหมายในปี 2010 คือ หาคนที่มีทัศนคติเดียวกัน มีเป้าหมายร่วมกัน
มาทำงานร่วมกัน และร่วมกันสร้าง อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ให้เป็นที่ 1
ของอุตสาหกรรมประกันชีวิต ทุกแผนงาน ทุกแผนการตลาดมุ่งไปสู่การก้าวเป็นที่หนึ่ง
!!!”

  

สิ่งที่ทำให้ตัดสินใจก้าวเข้าสู่ “ธุรกิจประกันชีวิต” และการร่วมงานกับ “อยุธยา
อลิอันซ์ ซี.พี. ” การจะทำธุรกิจกับใคร สิ่งที่ดิฉันมองก็คือ “วิสัยทัศน์” ของธุรกิจ
วิสัยทัศน์ของ อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. จะเป็นปัจจัยหลักแห่งความมั่นคง
คุ้มครองทุกครอบครัวไทย ภายใต้แนวคิด อยุธยา อลิอันซ์
ซี.พี.จะทาสีบ้านคนไทยทุกหลังเป็นสีน้ำเงิน
ดิฉันเชื่อในศักยภาพและวิสัยทัศน์ของท่านผู้นำ  ที่นำโดย Mr. Stephen Appleyard
ซึ่งเป็น กรรมการผู้จัดการใหญ่ (President) และ คุณสรรค์ชัย ลาภสัมปันน์ชัย
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายตัวแทน (CAO) นอกจากนั้น อยุธยา อลิอันซ์    ซี.พี.
เป็นสถาบันการเงินที่มีความแข็งแกร่งทั้งด้านการเงินและการบริหาร
ซึ่งผนึกกำลังระหว่างสามพันธมิตรใหญ่ กลุ่มธนาคาร กรุงศรีอยุธยา
สถาบันการเงินเก่าแก่ของไทยที่มีอายุกว่า 60 ปี
กลุ่มอลิอันซ์ซึ่งเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ระดับโลก และเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP)
ที่มีความมั่นคงระดับสูง ดิฉันจึงมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างมากในการร่วมงานกับ
อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.”

  

คติประจำตัว
“ชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวัน”      

ความประทับใจที่มีต่อ อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. 
“ตั้งแต่วันแรกที่ได้มารู้จักธุรกิจประกันชีวิตจริงๆ ความรู้สึกและมุมมอง 
ได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง มันคือธุรกิจที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่
ประสบความสำเร็จได้ในเวลารวดเร็ว ไม่จำกัดประสบการณ์
ทุกคนเริ่มต้นได้เช่นเดียวกัน
ขณะเดียวกันมีความคลาสสิคของคุณค่าแห่งการประกันชีวิต กลิ่นอายของความรัก
ความห่วงใย มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง หากคุณต้องการค้นหาความหมายของชีวิต มาพบกันสิคะ
มันอาจทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนได้ตลอดกาล

  

ความสำเร็จในการงานและความสำเร็จของชีวิตจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย
หากปราศจากพ่อและแม่ ขอกราบขอบพระคุณพ่อแม่และญาติผู้มีอุปการคุณ เป็นอย่างสูง
ขอกราบขอบพระคุณ ครูบาอาจารย์ทุกท่าน ขอขอบพระคุณ คุณนวินดา  ภาศิรินนท์
คุณสมศักดิ์ ตรีศักดิ์ศรีสกุล และทีมงานดูแลพื้นที่กรุงเทพฯ นำโดยคุณคมกฤษ
ลายลักษณ์ คุณโอภาส  ผ่องโอภาส ซึ่งให้การดูแลด้วยดีเสมอมา ขอขอบคุณ บริษัท อยุธยา
อลิอันซ์   ซี.พี. ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
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ที่คิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ดีๆสำหรับทุกคน
ขอขอบคุณทีมงานที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา และที่ขาดไม่ได้
ดิฉันจะไม่มีความสำเร็จในวันนี้ หากขาดการสนับสนุนจากลูกค้า
ขอขอบพระคุณอีกครั้งค่ะ ที่ท่านได้ให้โอกาสดิฉันได้ทำความดีต่อไป
ดิฉันเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า
ทุกท่านจะได้รับผลตอบแทนจากการทำความดีของท่านตอบกลับไปเป็นร้อยเท่าพันทวี 

  

อ้างอิง : นสพ.เส้นทางนักขาย ปีที่ 8 ฉบับที่ 17 ปักษ์หลัง ประจำวันที่ 16-30 มีนาคม
2553
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