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FWD : Dare to Go Beyond  ยุคแหงการกาวไปที่ไกลกวา…
จะไกลกวาอะไร ชางเปนประเด็นที่นาสนใจติดตาม CEO หญิง
ใหมถอดดามผูนี้อยางยิ่ง ดวยบทบาทการโคชชิ่งธุรกิจยุค
สืบทอดและตอยอดของ “คุณปรมาศิริ” นับจากนี้ไปอีกอยาง
นอย 3 ป

เบื้องตนสิ่งที่ “คุณไมค แพล็กซตัน” CEO ผูพลิกโฉมปรับ
เปลี่ยนแบรนด ING มาสู FWD เมื่อ 28 สิงหาคม 2556 ให
กลายมาเปนแบรนดใหมที่เต็มไปดวยความทาทายในสนาม
ประกันชีวิตไทยมาจนถึงสิ้นป 2560 นั้น  ไดสรางความโดดเดน
ดวยมูลคาสินทรัพยการลงทุนเติบโตอยางรวดเร็ว ภายใน 5 ป
โดยมีมูลคาสินทรัพยลงทุน 102,000 ลานบาท ซึ่งเปนการเติบ
โตที่รวดเร็วมาก ตามมาดวยเบี้ยประกันภัยรายใหม (FYP+SP)
7,800 กวาลานบาท เพิ่มขึ้น 5%  และมีเบี้ยประกันภัยรวม 
23,000 ลานบาท โดยสัดสวนเบี้ยประกันภัยรายใหมของแตละ
ชองทางขายแยกใหเห็นผลงานวา ชองทางการขายผานตัวแทน
ได 15% ชองทางการขายผานธนาคาร 59%  และชองทางการ
ขายทางเลือกอื่น 26%

สุดทายการมาของแบบประกันชีวิตควบการลงทุน “พาวเวอร-
ลิงค” หรือแบบประกันยูนิตลิ้งคของเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
ในชวงปที่ผานมานับเปนแบบประกันที่ขายดีทั้งในชองทางการ
ขายผานธนาคารและชองทางขายผานตัวแทนมาก ซึ่งสามารถ
ทําเบี้ยประกันภัยรับรวมปแรกไดถึง 1,071 ลานบาท เพิ่มขึ้น 
129% ทีเดียว

จาก 5 ความโดดเดนที่กลาวมานั้น คงตองมองไปขางหนานับ
จากนีไ้ปกบั “การกาวไปทีไ่กลกวา” ในยคุเอฟดบับลวิด ีประกนั
ชีวิต ที่มี “โคชปอ” เปนผูนําพาองคาพยพที่จะกาวไปสูความ
สําเร็จตอเนื่องนั้น เธอใชกลยุทธอะไรในการขับเคลื่อน ซึ่งลาสุด
“THE COACH” นิตยสารรายเดือนบน INN Why Magazine

Online ฉบับนี้ไดมีโอกาสโฟกัสมานําเสนอใหติดตามกันผาน
การบอกเลาของ “คุณปรมาศิริ” วา

ในปที่ผานมา บริษัทฯมีผลการดําเนินงานเปนที่นาพอใจ โดย
ชองทางการขายผานตัวแทน บริษัทมุงเนนในการสรางตัวแทน
คุณภาพ โดยบริษัทฯ สามารถผลิตตัวแทนสําหรับขายแบบ
ประกันยูนิตลิ้งคในชองทางการขายผานตัวแทนได 230 คน
ภายใน 1 ป  

จากการเปดตัว “คุณปรมาศิริ มโนลมาย” 
ในฐานะ CEO Chief Executive Officer หรือ 
ประธานเจาหนาที่บริหาร
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) คนใหม 
พรอมทีมงานบริหาร และแถลงผลการดำเนินงาน
ของป 2560 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ที่ผานมา 
ภายใตธีมวา Dare to Go Beyond นั้น
มีนัยยะบงบอกถึงอะไร!! บางอยาง!! ที่ “คุณปรมาศิริ” 
หรือ “คุณปอ” ตองการจะสื่อสารใหสาธารณะไดรับทราบ
ถึง “ทิศทาง” การกาวไปของ “เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต”
ภายใตปกบริหารของเธอ
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ดานชองทางการขายผานธนาคาร ในปทีผานมา บริษัทไดมีการ
ตอสัญญาการเสนอขายกรมธรรมประกันชีวิตผานธนาคาร-
ทีเอ็มบี เปนเวลา 15 ป และรวมพัฒนาแบบประกันใหเหมาะ
สมกับลูกคาของทีเอ็มบี สําหรับชองทางการขายทางเลือกอื่นๆ
มีการเติบโตสูงถึง 101%   

“คุณปรมาศิริ” ถอดรหัสกลยุทธแผนดําเนินธุรกิจภายใน 3 ป
ตั้งแตป 2561 - 2563 ภายใตการนําบริหารของเธอใหฟงชัดๆ
กันอีกรอบวา ยังคงมุงเนนไปที่ลูกคาเปนหลักเชนเดิม ดวย
กลยุทธหลัก ไดแก
1. การสรางประสบการณท่ีดใีหกับลกูคา ท้ังในดานการบรกิาร
การใหคําแนะนํา และการติดตอบริษัท โดยนําดิจิตอลแพลต-
ฟอรมเขามาใช ในการพิจารณาความสนใจสวนบุคคลของลูกคา
และชองทางการสื่อสาร เพื่อสามารถนําเสนอผลิตภัณฑและ
บริการที่ตรงใจลูกคามากที่สุด
2. มุงพัฒนาผลิตภัณฑแบบบูรณาการ ที่ผสมผสานนวัตกรรม
ใหม  เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา
3. พฒันาฝายขายและชองทางจดัจําหนายใหมคีณุภาพสงูสดุ
ทั้งในดานการติดตอกับลูกคา และการสรางทีมงานฝายขายให
เปนระดับมืออาชีพ รวมทั้งมีโปรแกรมฝกอบรมที่ไดมาตรฐาน 
4. การสรางบุคลากรใหมีคุณคา ดวยโครงสรางทางวัฒนธรรม
องคกรในแบบเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิตที่สอดคลองกับคุณคา
ของแบรนด

และสุดทาย “คุณปรมาศิริ” ไดกลาวเพิ่มเติม วา จากกลยุทธ
หลักนี้  คาดการณวาจะมีลูกคาเพิ่มเปน 1.6 ลานคน จาก
ปจจุบันมีอยู 800,000 ราย  และคาดวาเบี้ยประกันรับปแรก
จะมีการเติบโตตามแผนงานที่วางเปาหมายไว 

อยางไรก็ตาม สําหรับแนวทางการโคชชิ่งธุรกิจของ 
“คุณปรมาศิริ” กอนที่จะไปถึง “นโยบาย” หรือ พิมพเขียว
ธุรกิจนั้น เธอไดใหความสําคัญกับ “บุคลากร” เปนอันดับแรก
หลังจากเขารับหนาที่อยางไมเปนทางการเมื่อ 17 พฤศจิกายน
2560 ดวยการปรับโครงสรางผูบริหารใหม

แนนอน “คุณปอ” มองเห็นความจําเปนในการขับเคลื่อนงาน
ตองใช “พลังคน” ที่เต็มไปดวยความสามารถดังนั้นสิ่งที่เราเห็น
ตามมาก็คือ มีการขยับ “คุณบอบ เวาเทอรส” จากประธาน
เจาหนาที่สายงานการเงิน (CFO Chief Financial Officer ) ผูครํ่า
หวอด FWD มาตั้งแตเปลี่ยนแบรนดมาเปน ประธานเจาหนาที่
สายงานชองทางจัดจําหนาย (CDO Chief Distribution Officer) 

“ทุกสิ่งที่เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิตดําเนินการ เพราะเราตอง-
การเปลี่ยนมุมมองของคนที่มีตอการประกันชีวิต  ซึ่งหมาย
ความวาถาประชาชนเห็นความสําคัญของการประกันชีวิต เขา
ก็จะมีหลักประกันในชีวิตที่มั่นคง  เศรษฐกิจก็จะดีขึ้น 
และสงผลใหสังคมไทยมีความแข็งแรง” 
ประธานเจาหนาที่บริหารหญิงคนใหม กลาวในตอนทาย...

แน่นอนว่านับจากนี้ไป 
การเติบโตของจำนวนตัวแทน
เราจะเน้นไปที่คุณภาพ
มากกว่าปริมาณ เราจะไม่หวือหวา 
แต่จะค่อยๆ แข็งแรง 
ในขณะที่ความร่วมมือกับทีเอ็มบี
เราก็เชื่อมั่นในปรับ และก้าวไปสู่
แบงก์ดิจิตอลของเขา และ 
มองว่ากลุ่มโบรคเกอร์ 
ก็มีความหลากหลายมากขึ้น
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และมีการขยับ “คุณอภิรักษ  จิตรานนท” จากประธานเจา-หนาที่สายงานปฏิบัติการ (COO Chief 
Technology and Operations Officer) มาเปน  ประธานเจาหนาที่สายงานเทคโนโลยีและปฏิบัติการ 
CT&OO Chief Technology and Operations Officer

จึงจะเห็นวา การโคชชิ่ง FWD หรือ เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
ยุคการกาวไปท่ีไกลกวาน้ี... เห็นรูปเห็นรางโครงสรางคน 
โครงสรางแผนงานชัดเจนมากทีเดียว แลวอยางนี้ความพรอม
ก็นาจะมีอยูเต็มสูบ เหลือแตเพียง “เวลา” ที่จะเปนตัวพิสูจน
ใหผลงานออกมาตอไป!!

CAO Chief Agency Officer ไปชั่วขณะ หรือชองทางอื่นๆ 
และระบบหลงับานทีพ่รอมจะดนัการขายผานชองทางใหมๆ
และการบริการลูกคาใหไปอยางทะลุทะลวง

ไมรวมกับการ “จัดทัพ” ในตําแหนงเฮดบริหารอื่นๆ ที่
เสริมเขามาใหมอยางฝายดูแลลูกคาสัมพันธ และตําแหนง
ที่วางลงไปยาวนานระยะหนึ่งอยาง CMO Chief Marketing
Officer หรือ ประธานเจาหนาที่สายงานการตลาด ก็มีการ
แตงตั้ง “คุณปรีชา รุธิรพงษ” ท่ียายมาจากบริษัทประกัน
ชีวิตอื่นในตําแหนงนี้พรอมกันอีกดวย

โดยทั้งสองตําแหนงใหมทั้ง CDO และ CT&OO เปรียบไปแลว
คือ “ทัพหนา” กับ “ทัพหลัง” ที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อน 
FWD ยุค Dare to Go Beyond นี้กาวไปอยางไรกังวลกับทุก
ชองทางขาย ไมวาจะเปน ตัวแทนหากวันหนึ่งตองขาดแคลน

www.innwhy.com Facebook.com/INNWHY.TV     Youtube.com/c/innwhy 3/3

ปรมาศิริ มโนลม้าย


