หลักเกณฑ์การเลือนตําแหน่ง

โครงสร้ างตัวแทน
หลักเกณฑ์ การเลือนตําแหน่ ง
คําจํากัดความ
1. เบียประกัน
2. การนับผลงานเบียประกัน
3. ทีมงาน

หมายถึง เบียประกันทีชําระแล้ ว นับเฉพาะเบียประกันภัยสุทธิ (ไม่รวมภาษีอากร)
นับตามวันเวลาทีกรมธรรม์ได้ ถกู ชําระเบีย
หมายถึง ตัวแทน+ลูกทีมตามโครงสร้ าง+ผู้ถกู แนะนําทีมีตําแหน่งเท่ากัน+ผู้ถกู แนะนําทีมี
ตําแหน่งสูงกว่า-ภายในระยะเวลา 1 ปี
4. การนับผลงานเบียประกันรวมของทังทีมงาน เพือเลือนตําแหน่ง มี 2 กรณี
4.1 กรณีสร้ างทีมงาน
ให้ นบั ผลงานเบียประกันรวมของทังทีมงาน จากผลรวมของ เบียประกันของตัวแทน + เบียประกันของลูกทีมภายใต้
โครงสร้าง + เบียประกันของผูถ้ กู แนะนําทีมีตําแหน่งเท่ากันกับตัวแทน + เบียประกันของลูกทีมภายใต้โครงสร้าง
ของ ผูถ้ ูกแนะนําทีมีตําแหน่งเท่ากันกับตัวแทน + ((เบียประกันของผูถ้ ูกแนะนําทีมีตําแหน่งสูงกว่า + เบียประกันของ
ลูกทีมภายใต้โครงสร้างของ ผูถ้ ูกแนะนําทีมีตําแหน่งสูงกว่า)ภายในระยะเวลา 1 ปี )
4.2 กรณีสร้ างผลงาน
ให้ นบั ผลงานเบียประกันรวมของทังทีมงาน จากผลรวมของ เบียประกันของตัวแทน + เบียประกันของลูกทีมภายใต้
โครงสร้าง (ไม่นบั โครงสร้างทีตําแหน่งชนกันหรื อสูงกว่า)
5. จํานวนตัวแทน/จํานวนผู้บริหารรวมทังทีมงาน
คํานวณในลักษณะเช่นเดียวกับผลงานเบียประกันรวมของทังทีมงาน
ตามข้ อ 4. แต่นบั จํานวนตัวแทน/จํานวนผู้บริหารแทนเบียประกัน

เงือนไข
1. คุณสมบัติทวไปก่
ั อนการเลือนตําแหน่ง
1.1. มีบตั รใบอนุญาตเป็ นตัวแทนประกันวินาศภัย ประเภท ก. หรื อ บัตรนายหน้ าประกันวินาศภัยโดยตรง
1.2. ผ่านการอบรมหลักสูตรตามทีบริษัทฯกําหนดในขณะนัน
1.3. มีประวัตกิ ารเงินดี
2. คุณสมบัติทวไปหลั
ั
งการเลือนตําแหน่ง
2.1. ตัวแทน/ผู้บริหารทีได้ เลือนตําแหน่งแล้ ว จะต้ องมีผลงานตามเงือนไขหลังเลือนตําแหน่ง ในตารางที 1 เงือนไขการเลือน
ตําแหน่ง (ก่อนและหลังเลือนตําแหน่ง)
2.2. จะมีการประเมินผลงานตามเงือนไขหลังเลือนตําแหน่ง เป็ นประจําปี ละ 2 ครัง ในเดือน มกราคม และกรกฎาคม
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3. กําหนดเป้าหมายผลงานเบียประกันรวมของทังทีมงานต่อเดือนของทีมงานมาตรฐานในแต่ละตําแหน่ง
ตําแหน่ ง

ผลงานเบียประกันรวมของทังทีมงาน

(1) ผู้ช่วยผู้จดั การ

ต่ อเดือน
25,000 บาท

(2) ผู้จดั การ

200,000 บาท

(3) ผู้ช่วยผู้อาํ นวยการ

500,000 บาท

(4) ผู้อํานวยการ

1,500,000 บาท

(5) ผู้อํานวยการอาวุโส

4,500,000 บาท

4. เงือนไขการเลือนตําแหน่ง ให้ เป็ นไปตามตารางที 1 เงือนไขการเลือนตําแหน่ง (ก่อนและหลังเลือนตําแหน่ง)

อํานาจอนุมัติเลือนตําแหน่ ง
การพิจารณาเลือนตําแหน่ง ทังทีเป็ นไปตามเงือนไข และไม่เป็ นไปตามเงือนไขของประกาศฉบับนี กําหนดอํานาจอนุมตั ิ
ดังนี
ระดับตําแหน่ งใหม่
(1) ผู้ช่วยผู้จดั การ / ผู้จดั การ
(2) ผู้ช่วยผู้อาํ นวยการ / ผู้อํานวยการ / ผู้อํานวยการอาวุโส

ผู้มีอํานาจอนุมัตเิ ลือนตําแหน่ ง
ตังแต่ รองกรรมการผู้จดั การอาวุโส
ฝ่ ายขยายงาน ขึนไป
กรรมการผู้จดั การ

ข้ อกําหนดอืน
1. บริษัทฯจะทําการเลือนตําแหน่งทุกระดับโดยอัตโนมัติ โดยจะมีคําสังแต่งตังผู้บริหารงานขายทุกระดับและมีผลในวันที 1 ของ
เดือนถัดไป
2. ระยะเวลาในการตรวจสอบคุณสมบัติและเงือนไข การเลือนตําแหน่ง แผนกบริหารงานตัวแทน จะนําส่งรายชือตัวแทนทีมีสิทธิ
ขึนตําแหน่งให้ กบั หัวหน้ าทีมงาน MT (VP) ทราบก่อนล่วงหน้ า (เดือนก่อนการเลือนตําแหน่ง) เพือให้ ยบั ยังการเลือนตําแหน่ง
ของลูกทีมหากทีมงานต้ นสังกัดไม่เห็นชอบ
. หากมีข้อคัดแย้ งใดๆให้ ถือความเห็นของ กรรมการผู้จดั การ เป็ นข้ อยุติ
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ตารางที 1 เงือนไขการเลือนตําแหน่ ง (ก่ อนและหลังเลือนตําแหน่ ง)
(1) การเลือนตําแหน่ งจาก ตัวแทน เป็ น ผู้ช่วยผู้จัดการ
เงือนไขก่ อนเลือนตําแหน่ ง
เงือนไขหลังเลือนตําแหน่ ง
1. มีผลงาน ( ภายในสามเดือน ) ดังนี
1. ต้ องรักษาผลงานเบียประกันรวมทังทีมงานไม่น้อย
1.1 มีผลงานเบียประกันในรหัสตัวเองไม่น้อยกว่า 5,000
กว่า 25,000 บาท ต่อเดือน
บาท ภายใน 3 เดือนย้ อนหลัง
1.2 นับผลงานรวมทังทีมงานตามการแนะนํา 3 เดือน
ย้ อนหลังเบียประกันไม่ตํากว่า 75,000 บาท

(2) การเลือนตําแหน่ งจาก ผู้ช่วยผู้จัดการ เป็ น ผู้จัดการ
เงือนไขก่ อนเลือนตําแหน่ ง
1. กรณีสร้ างทีมงาน
1.1. ต้ องมีผ้ ชู ว่ ยผู้จดั การ ไม่น้อยกว่า 3 คน
1.2. ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ต้ องมีผลงานเบียประกัน
รวมทังทีมงาน ไม่ตํากว่า 600,000 บาท โดยในแต่
ละเดือนต้ องมีผลงานฯไม่ตํากว่า 160,000 บาท
(80% ของเป้าหมายระดับผู้จดั การ)

เงือนไขหลังเลือนตําแหน่ ง
1. กรณีสร้ างทีมงาน
1.1. ต้ องรักษาจํานวนผู้ชว่ ยผู้จดั การ ให้ ได้ ไม่น้อยกว่า 3
คน
1.2. ต้ องรักษาผลงานเบียประกันรวมทังทีมงานเฉลียต่อ
เดือน ให้ ได้ ไม่น้อยกว่า 60% ของเป้ าหมายของ
ระดับผู้จดั การ (หรื อเท่ากับ 120,000 บาท)

1.3. ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ต้ องมีผลงานฯทีมงานตรง
ของตัวผู้ขอเลือนตําแหน่ง ไม่ตากว่
ํ า 25,000 บาท
ต่อเดือน
2. กรณีสร้ างผลงาน
2. กรณีสร้ างผลงาน
2.1. ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ต้ องมีผลงานเบียประกัน
2.1. ต้ องรักษาผลงานเบียประกันรวมทังทีมงานเฉลียต่อ
รวมทังทีมงาน ไม่ตํากว่า 600,000 บาท โดยในแต่
เดือน ให้ ได้ ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้ าหมายของ
ละเดือนต้ องมีผลงานฯไม่ตํากว่า 160,000 บาท
ระดับผู้จดั การ (หรื อเท่ากับ 160,000 บาท)
(80% ของเป้าหมายระดับผู้จดั การ)
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ตารางที 1 เงือนไขการเลือนตําแหน่ ง (ก่ อนและหลังเลือนตําแหน่ ง)
(3) การเลือนตําแหน่ งจาก ผู้จัดการ เป็ น ผู้ช่วยผู้อํานวยการ
เงือนไขก่ อนเลือนตําแหน่ ง
1. กรณีสร้ างทีมงาน

เงือนไขหลังเลือนตําแหน่ ง
1. กรณีสร้ างทีมงาน

1.1. ต้ องมีผ้ จู ดั การ ไม่น้อยกว่า 3 คน

1.1. ต้ องรักษาจํานวนผู้จดั การ ให้ ได้ ไม่น้อยกว่า 3 คน

1.2. ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ต้ องมีผลงานเบียประกัน
รวมทังทีมงาน ไม่ตํากว่า 1,500,000 บาท โดยใน
แต่ละเดือนต้ องมีผลงานฯไม่ตากว่
ํ า 400,000 บาท
(80% ของเป้าหมายระดับผู้ชว่ ยผู้อํานวยการ)

1.2. ต้ องรักษาผลงานเบียประกันรวมทังทีมงานเฉลียต่อ
เดือน ให้ ได้ ไม่น้อยกว่า 60% ของเป้ าหมายของ
ระดับผู้ช่วยผู้อาํ นวยการ (หรื อเท่ากับ 300,000
บาท)

1.3. ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ต้ องมีผลงานฯของ
ผู้จดั การในทีมทีนับ (ไม่น้อยกว่า 3 คน) และ
ผลงานฯทีมงานตรงของตัวผู้ขอเลือนตําแหน่ง ใน
แต่ละชุดทีมงานไม่ตํากว่า 100,000 บาทต่อเดือน
(50% ของเป้าหมายระดับผู้จดั การ)
2. กรณีสร้ างผลงาน
2. กรณีสร้ างผลงาน
2.1. ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ต้ องมีผลงานเบียประกัน
2.1. ต้ องรักษาผลงานเบียประกันรวมทังทีมงานเฉลียต่อ
รวมทังทีมงาน ไม่ตํากว่า 1,500,000 บาท โดยใน
เดือน ให้ ได้ ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้ าหมายของ
แต่ละเดือนต้ องมีผลงานฯไม่ตากว่
ํ า 400,000 บาท
ระดับผู้ช่วยผู้อาํ นวยการ (หรื อเท่ากับ 400,000
(80% ของเป้าหมายระดับผู้ชว่ ยผู้อํานวยการ)
บาท)
(4) การเลือนตําแหน่ งจาก ผู้ช่วยผู้อํานวยการ เป็ น ผู้อํานวยการ
เงือนไขก่ อนเลือนตําแหน่ ง
1. กรณีสร้ างทีมงาน
1.1. ต้ องมีผ้ ชู ว่ ยผู้อาํ นวยการ ไม่น้อยกว่า 3 คน
1.2. ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ต้ องมีผลงานเบียประกัน
รวมทังทีมงาน ไม่ตํากว่า 4,500,000 บาท โดยใน
แต่ละเดือน ต้ องมีผลงานฯไม่ตากว่
ํ า 1,200,000
บาท (80% ของเป้าหมายระดับผู้อํานวยการ)

เงือนไขหลังเลือนตําแหน่ ง
1. กรณีสร้ างทีมงาน
1.1. ต้ องรักษาจํานวนผู้ช่วยผู้อํานวยการ ให้ ได้ ไม่น้อย
กว่า 3 คน
1.2. ต้ องรักษาผลงานเบียประกันรวมทังทีมงานเฉลียต่อ
เดือน ให้ ได้ ไม่น้อยกว่า 60% ของเป้ าหมายของ
ระดับผู้อํานวยการ (หรื อเท่ากับ 900,000 บาท)

1.3. ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ต้ องมีผลงานฯของผู้ชว่ ย
ผู้อํานวยการในทีมทีนับ (ไม่น้อยกว่า 3 คน) และ
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ตารางที 1 เงือนไขการเลือนตําแหน่ ง (ก่ อนและหลังเลือนตําแหน่ ง)
ผลงานฯทีมงานตรงของตัวผู้ขอเลือนตําแหน่ง ใน
แต่ละชุดทีมงานไม่ตํากว่า 250,000 บาทต่อเดือน
(50% ของเป้าหมายระดับผู้ชว่ ยผู้อํานวยการ)
2. กรณีสร้ างผลงาน
2.1. ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ต้ องมีผลงานเบียประกัน
รวมทังทีมงาน ไม่ตํากว่า 4,500,000 บาท โดยใน
แต่ละเดือน ต้ องมีผลงานฯไม่ตากว่
ํ า 1,200,000
บาท (80% ของเป้าหมายระดับผู้อํานวยการ)

2. กรณีสร้ างผลงาน
2.1. ต้ องรักษาผลงานเบียประกันรวมทังทีมงานเฉลียต่อ
เดือน ให้ ได้ ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้ าหมายของ
ระดับผู้อํานวยการ (หรื อเท่ากับ 1,200,000 บาท)

(5) การเลือนตําแหน่ งจาก ผู้อาํ นวยการ เป็ น ผู้อํานวยการอาวุโส
เงือนไขก่ อนเลือนตําแหน่ ง
1. กรณีสร้ างทีมงาน
1.1. ต้ องมีผ้ อู ํานวยการ ไม่น้อยกว่า 3 คน
1.2. ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ต้ องมีผลงานเบียประกัน
รวมทังทีมงาน ไม่ตํากว่า 13,500,000 บาท โดยใน
แต่ละเดือนต้ องมีผลงานฯไม่ตากว่
ํ า 3,600,000
บาท (80% ของเป้าหมายระดับผู้อํานวยการ
อาวุโส) )

เงือนไขหลังเลือนตําแหน่ ง (ภายในระยะเวลา 3 ปี )
1. กรณีสร้ างทีมงาน
1.1. ต้ องรักษาจํานวนผู้อํานวยการ ให้ ได้ ไม่น้อยกว่า 3
คน
1.2. ต้ องรักษาผลงานเบียประกันรวมทังทีมงานเฉลียต่อ
เดือน ให้ ได้ ไม่น้อยกว่า 60% ของเป้ าหมายของ
ระดับผู้อํานวยการอาวุโส (หรื อเท่ากับ 2,700,000
บาท)

1.3. ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ต้ องมีผลงานฯของ
ผู้อํานวยการในทีมทีนับ (ไม่น้อยกว่า 3 คน) และ
ผลงานฯทีมงานตรงของตัวผู้ขอเลือนตําแหน่ง ใน
แต่ละชุดทีมงานไม่ตํากว่า 750,000 บาทต่อเดือน
(50% ของเป้าหมายระดับผู้อาํ นวยการ)
2. กรณีสร้ างผลงาน
2. กรณีสร้ างผลงาน
2.1. ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ต้ องมีผลงานเบียประกัน
2.1. ต้ องรักษาผลงานเบียประกันรวมทังทีมงานเฉลียต่อ
รวมทังทีมงาน ไม่ตํากว่า 13,500,000 บาท โดยใน
เดือน ให้ ได้ ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายของ
แต่ละเดือน ต้ องมีผลงานฯไม่ตากว่
ํ า 3,600,000
ระดับผู้อํานวยการอาวุโส (หรื อเท่ากับ 3,600,000
บาท (80% ของเป้าหมายระดับผู้อํานวยการ
บาท)
อาวุโส)
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หลักเกณฑ์การเลือนตําแหน่ง

ขันตอนการพิจารณาเลือนตําแหน่ ง
1. ทุกวันที 1 ของเดือน ระบบคอมพิวเตอร์ ออกรายงานตัวแทนทีผ่านเงือนไขตามตารางที 1 และแสดงข้ อมูลทีจําเป็ นและจัดทํา
ระบบฐานข้ อมูล
2. แผนกบริหารงานตัวแทน/ฝ่ ายกิจการตัวแทน ตรวจสอบข้ อมูลเพิมเติมทีไม่สามารถประมวลผลจากระบบคอมพิวเตอร์ ได้
2.1. ตัวแทนทีไม่ผ่านการพิจารณาจากฝ่ ายกิจการตัวแทน ให้ บนั ทึกข้ อมูลของตัวแทนทีไม่ผ่านการพิจารณา และเหตุผลใน
ระบบฐานข้ อมูล
2.2. ตัวแทนทีผ่านการพิจารณาจากฝ่ ายกิจการตัวแทน ไม่ต้องบันทึกข้ อมูลใดๆในระบบฐานข้ อมูล
3. วันทําการที 11 ของเดือน สรุปรายชือของตัวแทนที
3.1. ได้ เลือนตําแหน่งตามคุณสมบัติและเงือนไขทีกําหนด
3.2. ไม่ได้ เลือนตําแหน่ง กรณีทีมีผลงานเบียประกันตามเงือนไข แต่ขาดคุณสมบัติและ/หรื อเงือนไขอืน
4. นํารายชือของตัวแทนทัง 2 ประเภท เสนอหัวหน้ าทีม MT พิจารณาให้ ความเห็นชอบ แล้ วนําเสนอผู้บงั คับบัญชาตามลําดับขึน
ไป และให้ ผ้ มู ีอํานาจอนุมตั เิ ลือนตําแหน่งพิจารณาอนุมตั ติ ่อไป
5. แผนกบริหารงานตัวแทน/ฝ่ ายกิจการตัวแทน รับรายชือคืนกลับมา ภายในวันที 20 ของเดือน พร้ อมแบบฟอร์ มการขอเลือน
ตําแหน่ง
6. แผนกบริหารงานตัวแทน/ฝ่ ายกิจการตัวแทน ปรับปรุงรายชือตามทีได้ รับอนุมตั ใิ นระบบฐานข้ อมูล
7. แผนกบริหารงานตัวแทน/ ฝ่ ายกิจการตัวแทน แจ้ งรายชือผู้ได้ รับการเลือนตําแหน่งให้ กบั ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล เพือนําเสนอ
กรรมการผู้จดั การ ลงนามคําสังแต่งตังผู้บริหารงานขายตังแต่ตาํ แหน่งผู้ช่วยผู้จดั การขึนไป
8. สําหรับใบประกาศนียบัตรแสดงตําแหน่งของผู้บริหารงานขายจะออกโดยบริษัทฯ ทังนีบริษัทฯขอสงวนสิทธิการมอบใบ
ประกาศนียบัตรให้ กบั ผู้บริหารงานขายทีมีใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัยกับบริษัทฯเท่านัน
9. ณ วันสินเดือน ระบบคอมพิวเตอร์ จะทําการปรับตําแหน่งให้ โดยอัตโนมัติ พร้ อมพิมพ์จดหมายแจ้ งการปรับตําแหน่ง
10. วันทําการที 1 ของเดือนถัดไป ประกาศคําสังแต่งตังผู้บริหารงานขาย และส่งจดหมายแจ้ งการปรับตําแหน่งให้ กบั ผู้บริหาร
งานขาย
11. สําหรับการเลือนตําแหน่งจาก ตัวแทน เป็ น ผู้ช่วยผู้จดั การ ให้ ฝ่ายกิจการตัวแทนเริมขันตอนแรกของการพิจารณาเลือน
ตําแหน่งในวันที 21 ของทุกเดือน และดําเนินการตามขันตอนต่างๆตามข้ างต้ นให้ แล้วเสร็จภายในสินเดือน เพือให้ ประกาศ
แต่งตังในวันทําการที 1 ของเดือนถัดไป
12. ทังนีให้ ถือปฏิบตั ิตงแต่
ั วันที 1 มกราคม 2563 เป็ นต้ นไป

บริษัท มิตรแท้ ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
วันที 18 ธันวาคม 2562
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