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ประเดิมความท�าทายรวม One Agent

การรวมกันเป�น “หน่ึง” ของช�องทางตัวแทน

ระหว�าง บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต และ 

บมจ.ไทยพาณิชย�ประกันชีวิต หลังจากบริษัทท้ังสอง

ได�ปรับโครงสร�างมาอยู�ภายใต�ร�มเงาเดียวกันของ

“เอฟดับบลิวดีกรุ�ป” ต้ังแต�ปลายป� 2562ท่ีผ�านมา

นับเปนกระแสขาวความเคล่ือนไหวฮือฮาและสรางความนา

สนใจเปนอันดับตนๆ ของอุตสาหกรรมประกันชีวิตไทยทีเดียว

ดวยการรวมพลังตัวแทนจาก 2 บริษัทมาเปน One Agent

คร้ังน้ียอมสงผลถึงอันดับสวนแบงทางการตลาดของบริษัทเอฟ

ดับบลิวดีประเทศไทย และลําดับความสามารถชองทางขาย

“ตัวแทน” ใหมเกิดข้ึนแนนอน

THE COACH MAGAZINE INNWHY ONLINE ฉบับเดือน

กุมภาพันธ 2563 จึงไมพลาดท่ีจะนําเสนอแนวคิดแนวทางการ

เร่ิม One Agent ภายใตการนําทัพใหญของ “คุณสหพล 
พลปถพ�” ในฐานะ “ประธานเจาหนาท่ีสายงานตัวแทน” 

หรือ CAO (Chief Agency Officer TIED AGENCY) คนแรกท่ี

ประเดิมการนําพลพรรคกาวไปสูเปาหมายความสําเร็จตอไป

ทันทีท่ีมีความ “พรอม”!! ทันใดน้ันก็เกิดการเปดตัว “One Agent”

ข้ึน!! น่ันก็หมายถึงเชิงปฏิบัตินับตอน้ีไปตัวแทนท้ังจาก “FWD” 

และ “ไทยพาณิชย” ก็ตองรวมพลพรรคประชุมรวมรับเปาหมาย

เดียวกัน และวันแรกคร้ังแรกก็เกิดข้ึนเปนวันประวัติศาสตร 15

พฤศจิกายน 2562 ปลายปกอน โดยเปนวันเดียวกันกับท่ี

“เอฟดับบลิวดีกรุป” กดปุมเปดช่ือ CAO One Agent น่ันก็คือ

“คุณสหพล พลปถพี” ผูท่ีน่ัง CAO ไทยพาณิชยประกันชีวิตมา

กอนน่ันเอง

“คุณสหพล” เปดเผยเปนคร้ังแรกวา มีความดีใจและต่ืนเตนกับ

การไดเขามารับตําแหนง ประธานเจาหนาท่ีสายงานตัวแทน

หรือ CAO (Chief Agency Officer TIED AGENCY) ของ FWD

Thailand ท่ีมีท้ังความคุนเคยกับตัวแทนฝงไทยพาณิชย และ

กําลังทําความรูจักกับฝงตัวแทนเอฟดับบลิวดี บนเสนทางสาย

สําคัญท่ีจะนําทุกคนไปสูเปาหมาย “เดียวกัน” บนจุดท่ี ประธาน

เจาหนาท่ีบริหาร (CEO = Chief Executive Officer) “คุณปรมา

ศิริ มโนลมาย” ปกธงเอาไว

น่ันก็คือการเปนกลุมพลังตัวแทนท่ีสามารถสราง “การเติบโต

เร็วสุดอยางแตกตาง” ซ่ึงเปนเปาหมายระยะแรกท่ีคุณสหพลก็
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นํา One Agent ไต�สู�เป�าหมายใหญ� โอกาสคนใหม�! กับจังหวะคนเดิม!

ยอมรับมีความทาทายสูงมาก แตการประเดิมคิกออฟรวมพล

ตัวแทนไปเม่ือ 15 พฤศจิกายน 2562 ท่ีผานมา ทําใหเห็นวา

“พลังตัวแทน” จากท้ังสองบริษัทไดสราง “ผลงาน” ท่ีเติบโตใน

เดือนธันวาคม 2562 ข้ึนไดอยางนาต่ืนเตนดวยยอดขายท่ีสูงข้ึน

สําหรับกาวตอไปของชองทางตัวแทนภายใตการทํางานรวมกัน

ของ One Agent ท่ีรวมท้ังหมดแลวมีกําลังพลราว 7,000 คน 

และมีกลุมตัวแทนระดับบริหารมากเกือบ 900 คน ซ่ึงนับเปน 

“ทัพใหญ” ข้ึน และน่ันก็ตองหมายถึง “เปาหมาย” ในการทํา

ผลงานของชองทางตัวแทนในนาม FWD Thailand ก็ตอง 

“ใหญข้ึน” กวาท่ีเปนมา โดย “คุณสหพล” ไดกลาวยอมรับวา

“อยางหน่ึงก็ดีใจท่ีผูบริหารใหความไววางใจ แตอีกหน่ึงก็คือ

จริงๆ แลวก็ถือวาเปนภารกิจท่ีคอนขางทาทายพอสมควรท่ี

จะตองพาท้ังสองบริษัท ตอนน้ีรวมกันเรียบรอยแลวเปน FWD

ไปขางหนาแลวก็มีเปาหมายการเติบโตรอเราอยู” 

บนความทาทายน้ี “คุณสหพล” ยังยึดแนวทางปฏิบัติตาม

แผน “สามเหล่ียม” หรือ “เอเจนทเซ็กเมนเทช่ัน” ของ “FWD

ช้ัน มีฐานแรกเปนฐานกวางเร่ิมจากตัวแทนท่ัวไป ช้ันท่ี 2 เปน

ตัวแทนท่ีมีความเช่ียวชาญในผลิตภัณฑ FWD ช้ันท่ี 3 เปน

ตัวแทนท่ีมีทักษะทันโลก (Elite Agency) และช้ันบนสุดเปน

ยอดแหลมของสามเหล่ียมคือตัวแทนมืออาชีพ MDRT Agency

“คุณสหพล” กลาวตอวา อยางไรก็ตามในป 2563 น้ีเปนป

แหงการทาทายไมใชเฉพาะในสวนของชองทางตัวแทน FWD

เทาน้ัน แตรวมถึงภาพรวมเศรษฐกิจไทยดวย ท่ีกําลังเผชิญกับ

ภาวะดอกเบ้ียต่ําซ่ึงสงผลตอเน่ืองมาจากปกอน และมีผลตอมา

ถึงการขายประกันชีวิตท้ังระบบแนนอน ในสวน FWD ก็มีการ

ปรับลอไปกับทิศทางอุตสาหกรรมดวย

“เราก็พยายามท่ีจะประคับประคองและใหมีการเปล่ียนนอยท่ี

สุดครับ แตวาอยางไรก็ตองเปล่ียน เพราะหลายบริษัทก็ปดแบบ 

ปรับโครงสราง แลวก็มีลดผลประโยชนหลายๆ ตัว ลดคอมมิชช่ัน

อะไรแบบน้ีกันไปแลว เราก็มีแตเราก็พยายามทําทุกอยางให

มันเฮิรทฝายขายนอยท่ีสุด”

จริงๆ การควบรวมตอนแรก

เราก็คอนขางกังวลพอสมควร เพราะเปนการ

รวมฝายขายสองบริษัทเขาดวยกัน รวมถึง

การรวมพนักงานดวย เราก็ไดมี

การเตรียมการบานแลวก็มีการพูดคุยกับ

ทานผูบริหารท้ังสองฝาย การเตรียมเร่ืองน้ี

เราทํามาดีพอสมควร จนถึงวันท่ี 15 พฤศจิกายน

เรามีการจัดงานรวมกันระหวางตัวแทน

และผูบริหารท้ังสองบริษัทรวมกัน แลวก็มีผูบริหาร

ของ FWD กรุปมารวมดวย

มีแพลตฟอรม อยางพวกเราเรียกวา

สามเหล่ียม ท่ี FWD ทํามาแลว

ผมวามันชัดเจน ประกอบไปดวย 4 กรุป 4 ช้ัน

ของเอเจนท เรามีตรงน้ีเปนตัวชวย

ขับเคล่ือนใหตัวแทนแตละกรุป

มีชีวิตชีวา และมีพลังเติมเต็มจํานวนในแตละ

ช้ันกลุมมากท่ีสุด ในใจผมมองถึงยอดบนสุด

ท่ีอยากจะมีจํานวนตัวแทน MDRT 

มากข้ึนจากท่ีมีอยูราว 90-100 คน วาปน้ี

นาจะไปท่ี 120 คนได
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เป�าหมายความสําเร็จ One Agent ข�้น Top 5

พรอมกันน้ีบริษัทฯ จะมุงเนนสงเสริมฝายขายไป 2 สวนหลักๆ

คือกลุมประกันชีวิตควบการลงทุนหรือ ยูนิต ลิงค โดยกลุมน้ี

ปจจุบันมีตัวแทนท่ีใบอนุญาตผูแนะนําการลงทุน หรือไอซีไล

เซนส (IC license) อยูราว 400 คน โดยเปนตัวแทนจากฝง

FWD ประกันชีวิต เดิมท้ังหมด สวนกลุมท่ีมารวมใหมจากฝง

ไทยพาณิชยประกันชีวิต ยังไมมีใคร จึงนับเปนโอกาสของกลุม

ตัวแทนน้ีท่ีจะขยายตลาดเพ่ิมได

ขณะเดียวกันอีกสวนหน่ึงจะเปนกลุม Protection การคุมครอง

ตางๆ ท่ีบริษัทฯ ใหเลือกนําเสนอหลากหลายท้ังระยะส้ัน และ

ระยะยาวรวมถึงแบบ Pension โดยกอนหนาน้ี คุณปรมาศิริ

มโนลมาย CEO ไดปูทางคัดเลือกฝายขายระดับสูงระดับ AGP

หรือประธานกลุมตัวแทนของ FWD เดิม (6 คน) รวมกันรับ

ผิดชอบโปรเจ็คต A3 โปรเจ็กตละ 2 คน ท่ีโฟกัส 3 เร่ือง คือ

ไลฟ Life เวลท Wealth และเฮลท Health

 
“คุณสหพล” กลาวสรุปวา การขับเคล่ือนไปตอของ One Agent

จึงเปนท้ังโอกาสดีสําหรับคนใหมท่ีเขามารวมงานกับ “FWD

ประกันชีวิต” ซ่ึงไมใชเฉพาะกลุมท่ีมาจากไทยพาณิชย

ประกันชีวิต บริษัทฯ ยังเปดโอกาสใหกับคนอ่ืนๆ ดวย และก็

เปนจังหวะดีสําหรับคนเดิมๆ ท่ีคุนเคยโครงสรางและแบบของ

FWD ในการสรางผลงานและเติบโตตอเน่ืองน่ันเอง

มาถึงตรงน้ี “คุณสหพล” กลาวถึงความต้ังใจของเขาในการนํา

ทัพตัวแทน หรือแผนระยะยาวของชองทางตัวแทน FWD อีก

วา จากประสบการณท่ีไดคลุกคลีดูแลฝายขายมานาน และ

หลากหลายบริษัททําใหมองเห็นความม่ันคงในอาชีพตัวแทน

ของฝายขายทุกคนจะตองยึดม่ันในความเปนมืออาชีพท่ียึด

ม่ันในมาตรฐานบริการกับลูกคาอยางตอเน่ืองตลอดไป 

“จริงๆ แลวผมอยากไปจุดท่ีเราบอกวาเราอยากจะมีมาตรฐาน

การเซอรวิสของตัวแทน ของ FWD ใหโดดเดนท่ีสุดในตลาด

ดีกวาใหมีคุณภาพเทาน้ัน ปน้ีหลักๆเลยท่ีคุณปอ พูดก็คือเรา

จะเปนปท่ีตัวแทนเติบโตสูงท่ีสุดในธุรกิจน้ีคือเปาหมายระยะ

ส้ันในสวนระยะยาว จริงๆ แลวเราก็คงคาดหวังวาอันดับของ

เอเจนซ่ีเรานาจะขยับไปมากกวาน้ี จากท่ี  FWD นาจะอยู ท่ี

7 และก็ SCBLife อยูท่ี 11 แตถามารวมกัน ผมวางไวก็นาจะ

อยูใน Top 5 ละกันครับ” 

อยางไรก็ตาม “คุณสหพล” กลาวตอนทายวา เขาเช่ือวาภาย

ใตการนําของ คุณปรมาศิริ มโนลมาย ประธานเจาหนาท่ี

บริหาร FWD Thailand ท่ีมีทิศทางในการนํา เอเจนซ่ีชัดเจน

รวมถึงการสนับสนุนจากผูบริหาร ของทุกฝาย จะเปนอีกป

หน่ึงท่ี FWD จะเปนท่ีนาจับตามอง

และน่ีก็คือ “เดอะโคชหนอง” หรือ “สหพล พลปถพี” โคช

คนใหมในเวทีท่ีใหญกวาเดิม บนเปาหมายใหญท่ีมาพรอม

ภาระกิจย่ิงใหญเชนกัน สําหรับ FWD Thailand นับจากน้ีไป!!

และจากการท่ีคุณฮวิน ทัน ฟง และ

บินายัค คัตตาไดพูดชัดเจน รวมท้ังคุณเดวิด โครูนิช

กับคุณปรมาศิริ มโนลมาย ในวันท่ี 15 พฤศจิกายนน้ัน

ทําใหบรรยากาศท่ีออกมาในการทํางานท่ีดีเลย

ซ่ึงมันสงผลมาโดยตรงกับ การผลิตผลงาน

ของท้ังสองบริษัท โดยตัวแทนเดือน

ธันวาคมเติบโตพุงข้ึนอยางชัดเจน

ซ่ึงเราก็หวังวาผลท่ีไดจากปท่ีแลวมันจะสงผล

โดยตรงมาในปน้ีเหมือนกัน และตอๆ ไปครับ

อัพเดทเทรนด ใชชีวิตรับมือวัยเกษียณ ไดท่ี INNWHY.COM

เพ�ยงแอดไลน� Official Account @innwhy.tv
หร�อสแกน QR Code 
ตรงนี้เลย!!
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