
 

 

 
 

 

ปรบัปรงุการเตบิโตและความสามารถในการทํากําไร 
บรหิารตน้ทนุอยา่งมปีระสทิธภิาพ นําวธิปีฏบิตัทิ ีด่ที ีส่ดุไปปรบัใช ้
สรา้งสมดลุของทรพัยากรตา่งๆ และประสบความสําเร็จในตลาด 
การสมัมนาการบรหิารความสามารถในการทํากําไรของหน่วยตวัแทน (MAPS) ของ 
LIMRA Talent Solutions International มุง่เนน้ทีก่ารพัฒนาทกัษะตา่งๆ 
ของผูจั้ดการหน่วยตวัแทนทีจํ่าเป็นจะตอ้งเพิม่ความสามารถในการทํากําไร และ 
การเตบิโต ในตลาดทีม่กีารแขง่ขนัสงูมาก ในปัจจบุนั รวมถงึ: 

• การทําความเขา้ใจถงึความเชือ่มโยงระหวา่งการตดัสนิใจประจําวนัในเชงิยุทธ
วธิ ีกบัความสามารถในการทํากําไรในเชงิกลยทุธข์องหนว่ยตวัแทน 

• ปรับใชแ้นวทางการเป็นผูป้ระกอบการ 
• การใชท้รัพยากรของหน่วยตวัแทนอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลเพือ่ใหบ้รร

ลตุวัชีว้ดัผลการปฏบิตังิานทีสํ่าคญั (KPI) 
• การระบแุละการมอีทิธพิลตอ่ปจัจยักระตุน้ผลการปฏบิตังิานทีสํ่าคญั (KPD) 

ทีส่ง่ผลกระทบและมผีลตอ่ความสามารถในการทํากําไรของหน่วยตวัแทน 
• การสรา้งกลยุทธใ์นการคาดการณ์อนาคต 

เพือ่กระตุน้การเตบิโตและความสามารถทํากําไรในระยะยาว (3 ถงึ 5 ปี) 
และการนําวธิปีฏบิตัทิ ีด่ที ีสุ่ดของธรุกจิไปปรับใชเ้พือ่ใหไ้ดผ้ลลพัธท์ีด่เีย ีย่ม 

MAPS เหมาะสําหรบัคณุและทมีของคณุหรอืไม?่ 
การสมัมนานีจ้ะเป็นเวทสีาํหรับผูบ้รหิารงานขายทีสํ่าคญั 
เพือ่เพิม่พูนความรูข้องผูบ้รหิารในเรือ่งความสามารถในการทํากําไร และ 
การสรา้งความเตบิโต ขึน้ไปอกีระดบัหนึง่ 
การสมัมนานีมุ้ง่เป้าหมายทีบ่รรดาบคุลากรทีม่หีนา้ทีรั่บผดิชอบในการเพิม่ความสําเร็จข
องหน่วยตัวแทนใหส้งูทีส่ดุ 
เนือ้หาและวธิกีารฝึกอบรม 
• การใชส้ถานการณ์จําลอง กลไกสรา้งผลกําไร  (Profit Engine) 

เพือ่ใหบ้รรดาผูจั้ดการทีเ่ขา้ร่วมการสมัมนาไดเ้รยีนรูแ้ละสมัผัสเกยีรแ์ละคนัเร่งในก
ารบรหิารธรุกจิองคก์รการขายทีม่ผีลกําไร เตบิโต และมคีวามย่ังยนื 

• แบบฝึกหัดการแกป้ญัหาเฉพาะหนา้ การวเิคราะหแ์ละการวางแผนร่วมกนั 
• การตดัสนิใจทีช่ีช้ะตา (วา่จะสําเร็จหรอืลม้เหลว) 

ซึง่จะทดสอบผลลพัธข์องความสามารถทํากําไร 
สถานการณ์จําลองทีทํ่าใหเ้ห็นถงึ 
ผลลพัธใ์นสถานการณท์ีส่อดคลอ้งกบัชวีติจรงิ ซึง่อาจจะออกมาดหีรอืแย่ 

• ประสบการณก์ารเรยีนรู ้ทีส่ ัง่สมมานานถงึ 3 ปี (12 ไตรมาสตดิตอ่กนั) 
ทีจ่ะถ่ายทอดใหค้ณุภายใน 4 วันครึง่เทา่นัน้ 

• สามารถปรบัเปลีย่นใหเ้ขา้กับสถานการณ์เฉพาะของคณุ 
• ประกอบดว้ยการวจัิยระดบัโลกของ LIMRA 

และความเชีย่วชาญของเราในแตล่ะตลาดโดยเฉพาะ 
• โปรแกรมการอบรมแบบแยกเดีย่ว (Standalone) 

หรอืแบบตอ่เนื่องสําหรับตําแหน่ง 
ผูจ้ดัการหนว่ยตวัแทนประกนัทีไ่ดร้บัการรบัรอง (Chartered Insurance 
Agency Manager - CIAM) 

โปรดตดิตอ่เจา้หนา้ทีใ่หค้าํปรกึษาของ LIMRA ของคณุ 

LIMRA Talent Solutions International 
การสมัมนาการบรหิารความสามารถในการทาํกําไร 
ของหนว่ยตวัแทน 
เชือ่มโยงการตัดสนิใจประจําวนักับผลกําไร/ขาดทนุขององคก์ร 

การสมัมนา MAP ของ LIMRA  
คอืโปรแกรมในการพฒันาควา
มรูค้วามสามารถของผูจ้ดัการใ
นการสรา้งและรกัษาหนว่ยตวัแ
ทนทีม่ผีลกาํไร 
 

หลักสตูรนีจ้ะอธบิายใหผู้บ้รหิารงา
นขายเขา้ใจถงึวธิกีารนําปัจจัยกระตุ ้
นการเตบิโตทีส่ําคัญไปปรับใชเ้พือ่
เพิม่ความสามารถในการทํากําไร 
ดังนี ้
• แสดงใหเ้ห็นวา่การตดัสนิใจ 

(ทีด่แีละไมด่)ี 
จะนําไปสูค่วามสําเร็จหรอืความล ้
มเหลวในสถานการณ์จําลองทีป่
ลอดภยัอยา่งไร 

• อธบิายถงึความเกีย่วขอ้งกนัของ
ปัจจัยกระตุน้ผลการปฏบิตังิานที่
สําคญัแตล่ะปัจจัย 

• เตรยีมความพรอ้มของผูจั้ดการใ
นการวางแผนเพือ่นําไปสูค่วามส
ามารถในการทํากําไรในระยะยาว 

• พัฒนาทักษะการบรหิารตน้ทนุแ
ละการใชป้ระโยชนจ์ากสภาวะตล
าด 

• ขยายกรอบความคดิเพือ่นําไปสูแ่
นวทางการเป็นผูป้ระกอบการให ้
มากขึน้ 

• เพิม่ความเชือ่มัน่และประสบการ
ณ์ 
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หรอืสง่อเีมลถงึเราที ่TalentSolutionsInternational@limra.com 
เพือ่ทราบเพิม่เตมิเกีย่วกบัวธิกีารเพิม่ยอดขายใหส้งูข ึน้ไปอกีระดบั

 
 

LIMRA Talent Solutions International 
การสมัมนาการบรหิารความสามารถในการทํากาํไรของหนว่ยตวัแทน 

 
โปรแกรมแบบเรง่รดัทีถ่า่ยทอดประสบการณ์ทีส่ ัง่สมมานานถงึ 3 ปี (12 ไตรมาส) 

ภายในเวลาเพยีง 4 วนัคร ึง่  ●  โปรแกรมแบบแยกเดีย่วหรอืแบบตอ่เนือ่งเป็นชุด สาํหรบัการเป็น 
Chartered Insurance Agency Manager (CIAM)   ●  

สถานการณ์จําลองทีเ่นน้การทํางานเป็นทมี 
  

ภาพรวมหลกัสตูร 
วนัทีห่นึง่ 
การสรา้งสภาพแวดลอ้มระบบเสมอืนเพือ่คาดการณผ์ลลพัธใ์นชวีติจรงิ 
ผูเ้ขา้ร่วมการอบรมจะเขา้สูส่ถานการณ์เกม โดยมบีทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ และสรา้งเอกลักษณ์ของทมี 
พวกเขาจะไดเ้รยีนรูก้ารทํางานของกลไกสรา้งผลกําไร  
ทีดํ่าเนนิการผ่านตัวกระตุน้ทีส่าํคญัในการเพิม่ความสามารถในการทํากําไร, ทําความรูจั้กกบั แบบจําลองภาวะตลาดอิม่ตวั 
(Market Maturity Model) และศกึษาถงึ การบรหิารการเปลีย่นแปลง และการนําไปใชใ้นการปฏบิตังิานจรงิ นอกจากนี้ 
พวกเขายังไดกํ้าหนดความทา้ทายของการตดัสนิใจและกจิกรรมตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดําเนนิธรุกจิทีม่ผีลกําไร 
รวมถงึการสรรหาพนักงาน การฝึกอบรม ขวญักําลงัใจของทมีงาน การสรา้งผูนํ้า การแสวงหาทรัพยากร 
และการตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่พวกเขาจะสามารถกลบับา้นไดอ้ยา่งปลอดภัย 
 
วนัทีส่องและวนัทีส่าม 
กลไกสรา้งผลกําไร  เร ิม่ตน้ . . .  
ผูเ้ขา้ร่วมการอบรมเริม่การตดัสนิใจ และ เกณฑช์ ี�วดั ระยะเวลาสามปี (12 ไตรมาส) ทีห่น่วยตวัแทนเสมอืนโกลเดน้ ฮลิล ์
เอเจนซี ่ผูเ้ขา้ร่วมการอบรมตอ้งตดัสนิใจรายไตรมาสเกีย่วกับวธิทีีด่ทีีส่ดุในการบรหิารเวลา 
การสรรหาบคุลากรทีม่คีวามสามารถ การฝึกอบรม การคน้หาผูนํ้า และการพัฒนาหน่วยตัวแทน 

เมือ่ผูเ้ขา้ร่วมการอบรมทําการตัดสนิใจในเรือ่งเหลา่นี้และอืน่ๆ 
กลไกสรา้งผลกําไรจะคํานวณสว่นตา่งและจัดทําขอ้มูลอพัเดตรายไตรมาสเกีย่วกบัผลการดําเนนิงานและประสทิธผิล 
เมือ่มกีารสรุปขอ้มลุในแตล่ะไตรมาส 
กลุม่ผูเ้ขา้ร่วมการอบรมจะไดรั้บการอธบิายเกีย่วกบัปัจจัยกระตุน้ทีส่าํคัญในการบรหิารหน่วยตวัแทนทีม่ผีลกําไร  จากนัน้ 
พวกเขาจะทบทวนและปรับเปลีย่นกลยทุธข์องตน 
ขณะทีผู่ดํ้าเนนิการอบรมจะชว่ยในการระบแุละสํารวจแผนรเิริม่ทีส่ําคญัซึง่เกีย่วขอ้งกบัความคบืหนา้ในการดําเนนิการของพวกเ
ขา 

สถานการณ์จําลองนี้ไดรั้บการออกแบบมาใหม้คีวามซบัซอ้นและทา้ทายเชน่ในโลกความเป็นจรงิ และดงึปัจจัยตา่งๆ 
ใหเ้ขา้มามสีว่นดว้ย เชน่ การเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบ ผลการดําเนนิงานของคูแ่ขง่ และแผนรเิริม่ขององคก์ร 
ซึง่กําหนดใหผู้เ้ขา้ร่วมการอบรมตอ้งปรับเปลีย่นและตอบสนองตอ่สภาวะตลาด 

วนัที ่4 
กลไกสรา้งผลกําไร  สรุป . . . 
สถานการณ์จําลองของการปฏบิตังิานตา่งๆ ในปีทีส่ามของหน่วยตวัแทนโกลเดน้ ฮลิล ์เอเจนซี ่
จะมกีารสรุปในชว่งเชา้ของการสมัมนาวนัสดุทา้ย และมกีารทบทวนปจัจยักระตุน้ทีสํ่าคญั 
ทีเ่พิม่การเตบิโตและความสามารถในการทํากําไร 
ผูเ้ขา้ร่วมการอบรมจะเรยีนรูผ้ลลพัธข์ ัน้สดุทา้ยของการทํางานอยา่งทุม่เทของตน 
ทําการวเิคราะหผ์ลการปฏบิตังิานรายบคุคลและของทมี 
และพัฒนางานนําเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทเกีย่วกบัแผนการนําไปปรับใช ้

วนัที ่5 
สรุปการอบรมเชงิปฏบิตักิาร 
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ในวนัสดุทา้ย ผูเ้ขา้ร่วมการอบรมจะนําเสนอแผนการนําไปปรบัใชต้อ่คณะกรรมการบรษิทั 
และรับฟังความคดิเห็นตอบกลบัทีม่คีณุคา่เพือ่การจัดทําและรักษาไวซ้ึง่วธิปีฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุของหน่วยตัวแทนของตน 
ทมีงานไดรั้บการยกย่องในความสาํเร็จ และผูเ้ขา้ร่วมการอบรมไดรั้บการขอใหต้อบแบบฟอรม์การประเมนิผลการสมัมนา 
 


	ผู้เข้าร่วมการอบรมเริ่มการตัดสินใจ และ เกณฑ์ชี้วัด ระยะเวลาสามปี (12 ไตรมาส) ที่หน่วยตัวแทนเสมือนโกลเด้น ฮิลล์ เอเจนซี่ ผู้เข้าร่วมการอบรมต้องตัดสินใจรายไตรมาสเกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดในการบริหารเวลา การสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถ การฝึกอบรม การค้นหาผู...
	เมื่อผู้เข้าร่วมการอบรมทำการตัดสินใจในเรื่องเหล่านี้และอื่นๆ กลไกสร้างผลกำไรจะคำนวณส่วนต่างและจัดทำข้อมูลอัพเดตรายไตรมาสเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและประสิทธิผล เมื่อมีการสรุปข้อมุลในแต่ละไตรมาส กลุ่มผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับการอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยกระตุ...
	สถานการณ์จำลองนี้ได้รับการออกแบบมาให้มีความซับซ้อนและท้าทายเช่นในโลกความเป็นจริง และดึงปัจจัยต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนด้วย เช่น การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ ผลการดำเนินงานของคู่แข่ง และแผนริเริ่มขององค์กร ซึ่งกำหนดให้ผู้เข้าร่วมการอบรมต้องปรับเปลี่ยนและตอบสนอง...
	สถานการณ์จำลองของการปฏิบัติงานต่างๆ ในปีที่สามของหน่วยตัวแทนโกลเด้น ฮิลล์ เอเจนซี่ จะมีการสรุปในช่วงเช้าของการสัมมนาวันสุดท้าย และมีการทบทวนปัจจัยกระตุ้นที่สำคัญ ที่เพิ่มการเติบโตและความสามารถในการทำกำไร ผู้เข้าร่วมการอบรมจะเรียนรู้ผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายข...

