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เปดกลยุทธแมทัพตัวแทน

“สหพล พลปถพี”

ONE AGENT GO TO TOP 5
การรวมกันเปน “หนึง่ ” ของชองทางตัวแทน
ระหวาง บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวติ และ
บมจ.ไทยพาณิชยประกันชีวติ หลังจากบริษทั ทัง้ สอง
ไดปรับโครงสรางมาอยูภ ายใตรม เงาเดียวกันของ
“เอฟดับบลิวดีกรุป ” ตัง้ แตปลายป 2562ทีผ่ า นมา

นับเปนกระแสขาวความเคลื่อนไหวฮือฮาและสรางความนา
สนใจเปนอันดับตนๆ ของอุตสาหกรรมประกันชีวิตไทยทีเดียว
ดวยการรวมพลังตัวแทนจาก 2 บริษัทมาเปน One Agent
ครั้งนี้ยอมสงผลถึงอันดับสวนแบงทางการตลาดของบริษัทเอฟ
ดับบลิวดีประเทศไทย และลําดับความสามารถชองทางขาย
“ตัวแทน” ใหมเกิดขึ้นแนนอน
THE COACH MAGAZINE INNWHY ONLINE ฉบับเดือน
กุมภาพันธ 2563 จึงไมพลาดที่จะนําเสนอแนวคิดแนวทางการ

และ “ไทยพาณิชย” ก็ตองรวมพลพรรคประชุมรวมรับเปาหมาย
เดียวกัน และวันแรกครั้งแรกก็เกิดขึ้นเปนวันประวัติศาสตร 15
พฤศจิกายน 2562 ปลายปกอน โดยเปนวันเดียวกันกับที่
“เอฟดับบลิวดีกรุป” กดปุมเปดชื่อ CAO One Agent นั่นก็คือ
“คุณสหพล พลปถพี” ผูที่นั่ง CAO ไทยพาณิชยประกันชีวิตมา
กอนนั่นเอง

ประเดิมความทาทายรวม One Agent

“คุณสหพล” เปดเผยเปนครั้งแรกวา มีความดีใจและตื่นเตนกับ
การไดเขามารับตําแหนง ประธานเจาหนาที่สายงานตัวแทน
หรือ CAO (Chief Agency Oﬃcer TIED AGENCY) ของ FWD
Thailand ที่มีทั้งความคุนเคยกับตัวแทนฝงไทยพาณิชย และ
กําลังทําความรูจักกับฝงตัวแทนเอฟดับบลิวดี บนเสนทางสาย
สําคัญที่จะนําทุกคนไปสูเปาหมาย “เดียวกัน” บนจุดที่ ประธาน
เจาหนาที่บริหาร (CEO = Chief Executive Oﬃcer) “คุณปรมา
ศิริ มโนลมาย” ปกธงเอาไว

ทันทีที่มีความ “พรอม”!! ทันใดนั้นก็เกิดการเปดตัว “One Agent”
ขึ้น!! นั่นก็หมายถึงเชิงปฏิบัตินับตอนี้ไปตัวแทนทั้งจาก “FWD”

นั่นก็คือการเปนกลุมพลังตัวแทนที่สามารถสราง “การเติบโต
เร็วสุดอยางแตกตาง” ซึ่งเปนเปาหมายระยะแรกที่คุณสหพลก็

เริ่ม One Agent ภายใตการนําทัพใหญของ “คุณสหพล

พลปถพ�” ในฐานะ “ประธานเจาหนาที่สายงานตัวแทน”

หรือ CAO (Chief Agency Oﬃcer TIED AGENCY) คนแรกที่
ประเดิมการนําพลพรรคกาวไปสูเปาหมายความสําเร็จตอไป

www.innwhy.com

Facebook.com/INNWHY.TV

Youtube.com/c/innwhy

LINE@innwhy.tv
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ยอมรับมีความทาทายสูงมาก แตการประเดิมคิกออฟรวมพล
ตัวแทนไปเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2562 ที่ผานมา ทําใหเห็นวา
“พลังตัวแทน” จากทั้งสองบริษัทไดสราง “ผลงาน” ที่เติบโตใน
เดือนธันวาคม 2562 ขึ้นไดอยางนาตื่นเตนดวยยอดขายที่สูงขึ้น

จริงๆ การควบรวมตอนแรก
เราก็คอนขางกังวลพอสมควร เพราะเปนการ
รวมฝายขายสองบริษัทเขาดวยกัน รวมถึง
การรวมพนักงานดวย เราก็ไดมี
การเตรียมการบานแลวก็มีการพูดคุยกับ
ทานผูบริหารทั้งสองฝาย การเตรียมเรื่องนี้
เราทํามาดีพอสมควร จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน
เรามีการจัดงานรวมกันระหวางตัวแทน
และผูบริหารทั้งสองบริษัทรวมกัน แลวก็มีผูบริหาร
ของ FWD กรุปมารวมดวย

มีแพลตฟอรม อยางพวกเราเรียกวา
สามเหลี่ยม ที่ FWD ทํามาแลว
ผมวามันชัดเจน ประกอบไปดวย 4 กรุป 4 ชั้น
ของเอเจนท เรามีตรงนี้เปนตัวชวย
ขับเคลื่อนใหตัวแทนแตละกรุป
มีชีวิตชีวา และมีพลังเติมเต็มจํานวนในแตละ
ชั้นกลุมมากที่สุด ในใจผมมองถึงยอดบนสุด
ที่อยากจะมีจํานวนตัวแทน MDRT
มากขึ้นจากที่มีอยูราว 90-100 คน วาปนี้
นาจะไปที่ 120 คนได

นํา One Agent ไตสูเปาหมายใหญ

โอกาสคนใหม! กับจังหวะคนเดิม!

สําหรับกาวตอไปของชองทางตัวแทนภายใตการทํางานรวมกัน
ของ One Agent ที่รวมทั้งหมดแลวมีกําลังพลราว 7,000 คน
และมีกลุมตัวแทนระดับบริหารมากเกือบ 900 คน ซึ่งนับเปน
“ทัพใหญ” ขึ้น และนั่นก็ตองหมายถึง “เปาหมาย” ในการทํา
ผลงานของชองทางตัวแทนในนาม FWD Thailand ก็ตอง
“ใหญขึ้น” กวาที่เปนมา โดย “คุณสหพล” ไดกลาวยอมรับวา

“คุณสหพล” กลาวตอวา อยางไรก็ตามในป 2563 นี้เปนป
แหงการทาทายไมใชเฉพาะในสวนของชองทางตัวแทน FWD
เทานั้น แตรวมถึงภาพรวมเศรษฐกิจไทยดวย ที่กําลังเผชิญกับ
ภาวะดอกเบี้ยตํ่าซึ่งสงผลตอเนื่องมาจากปกอน และมีผลตอมา
ถึงการขายประกันชีวิตทั้งระบบแนนอน ในสวน FWD ก็มีการ
ปรับลอไปกับทิศทางอุตสาหกรรมดวย

“อยางหนึ่งก็ดีใจที่ผูบริหารใหความไววางใจ แตอีกหนึ่งก็คือ
จริงๆ แลวก็ถือวาเปนภารกิจที่คอนขางทาทายพอสมควรที่
จะตองพาทั้งสองบริษัท ตอนนี้รวมกันเรียบรอยแลวเปน FWD
ไปขางหนาแลวก็มีเปาหมายการเติบโตรอเราอยู”
บนความทาทายนี้ “คุณสหพล” ยังยึดแนวทางปฏิบัติตาม
แผน “สามเหลี่ยม” หรือ “เอเจนทเซ็กเมนเทชั่น” ของ “FWD
ชั้น มีฐานแรกเปนฐานกวางเริ่มจากตัวแทนทั่วไป ชั้นที่ 2 เปน
ตัวแทนที่มีความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ FWD ชั้นที่ 3 เปน
ตัวแทนที่มีทักษะทันโลก (Elite Agency) และชั้นบนสุดเปน
ยอดแหลมของสามเหลี่ยมคือตัวแทนมืออาชีพ MDRT Agency

www.innwhy.com

Facebook.com/INNWHY.TV

“เราก็พยายามที่จะประคับประคองและใหมีการเปลี่ยนนอยที่
สุดครับ แตวาอยางไรก็ตองเปลี่ยน เพราะหลายบริษัทก็ปดแบบ
ปรับโครงสราง แลวก็มลี ดผลประโยชนหลายๆ ตัว ลดคอมมิชชัน่
อะไรแบบนี้กันไปแลว เราก็มีแตเราก็พยายามทําทุกอยางให
มันเฮิรทฝายขายนอยที่สุด”

Youtube.com/c/innwhy

LINE@innwhy.tv
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พรอมกันนี้บริษัทฯ จะมุงเนนสงเสริมฝายขายไป 2 สวนหลักๆ
คือกลุมประกันชีวิตควบการลงทุนหรือ ยูนิต ลิงค โดยกลุมนี้
ปจจุบันมีตัวแทนที่ใบอนุญาตผูแนะนําการลงทุน หรือไอซีไล
เซนส (IC license) อยูราว 400 คน โดยเปนตัวแทนจากฝง
FWD ประกันชีวิต เดิมทั้งหมด สวนกลุมที่มารวมใหมจากฝง
ไทยพาณิชยประกันชีวิต ยังไมมีใคร จึงนับเปนโอกาสของกลุม
ตัวแทนนี้ที่จะขยายตลาดเพิ่มได
ขณะเดียวกันอีกสวนหนึ่งจะเปนกลุม Protection การคุมครอง
ตางๆ ที่บริษัทฯ ใหเลือกนําเสนอหลากหลายทั้งระยะสั้น และ
ระยะยาวรวมถึงแบบ Pension โดยกอนหนานี้ คุณปรมาศิริ
มโนลมาย CEO ไดปูทางคัดเลือกฝายขายระดับสูงระดับ AGP
หรือประธานกลุมตัวแทนของ FWD เดิม (6 คน) รวมกันรับ
ผิดชอบโปรเจ็คต A3 โปรเจ็กตละ 2 คน ที่โฟกัส 3 เรื่อง คือ
ไลฟ Life เวลท Wealth และเฮลท Health
“คุณสหพล” กลาวสรุปวา การขับเคลื่อนไปตอของ One Agent
จึงเปนทั้งโอกาสดีสําหรับคนใหมที่เขามารวมงานกับ “FWD
ประกั น ชี วิ ต ” ซึ่ ง ไม ใช เ ฉพาะกลุ  ม ที่ ม าจากไทยพาณิ ช ย
ประกันชีวิต บริษัทฯ ยังเปดโอกาสใหกับคนอื่นๆ ดวย และก็
เปนจังหวะดีสําหรับคนเดิมๆ ที่คุนเคยโครงสรางและแบบของ
FWD ในการสรางผลงานและเติบโตตอเนื่องนั่นเอง

เปาหมายความสําเร็จ One Agent ข�้น Top 5
มาถึงตรงนี้ “คุณสหพล” กลาวถึงความตั้งใจของเขาในการนํา
ทัพตัวแทน หรือแผนระยะยาวของชองทางตัวแทน FWD อีก
วา จากประสบการณที่ไดคลุกคลีดูแลฝายขายมานาน และ
หลากหลายบริษัททําใหมองเห็นความมั่นคงในอาชีพตัวแทน
ของฝายขายทุกคนจะตองยึดมั่นในความเปนมืออาชีพที่ยึด
มั่ น ในมาตรฐานบริ ก ารกั บ ลู ก ค า อย า งต อ เนื่ อ งตลอดไป
“จริงๆ แลวผมอยากไปจุดที่เราบอกวาเราอยากจะมีมาตรฐาน
การเซอรวิสของตัวแทน ของ FWD ใหโดดเดนที่สุดในตลาด
ดีกวาใหมีคุณภาพเทานั้น ปนี้หลักๆเลยที่คุณปอ พูดก็คือเรา
จะเปนปที่ตัวแทนเติบโตสูงที่สุดในธุรกิจนี้คือเปาหมายระยะ
สั้นในสวนระยะยาว จริงๆ แลวเราก็คงคาดหวังวาอันดับของ

อัพเดทเทรนด

อยางไรก็ตาม “คุณสหพล” กลาวตอนทายวา เขาเชื่อวาภาย
ใตการนําของ คุณปรมาศิริ มโนลมาย ประธานเจาหนาที่
บริหาร FWD Thailand ที่มีทิศทางในการนํา เอเจนซี่ชัดเจน
รวมถึงการสนับสนุนจากผูบริหาร ของทุกฝาย จะเปนอีกป
หนึ่งที่ FWD จะเปนที่นาจับตามอง

และจากการที่คุณฮวิน ทัน ฟง และ
บินายัค คัตตาไดพูดชัดเจน รวมทั้งคุณเดวิด โครูนิช
กับคุณปรมาศิริ มโนลมาย ในวันที่ 15 พฤศจิกายนนั้น
ทําใหบรรยากาศที่ออกมาในการทํางานที่ดีเลย
ซึ่งมันสงผลมาโดยตรงกับ การผลิตผลงาน
ของทั้งสองบริษัท โดยตัวแทนเดือน
ธันวาคมเติบโตพุงขึ้นอยางชัดเจน
ซึ่งเราก็หวังวาผลที่ไดจากปที่แลวมันจะสงผล
โดยตรงมาในปน้ีเหมือนกัน และตอๆ ไปครับ

และนี่ก็คือ “เดอะโคชหนอง” หรือ “สหพล พลปถพี” โคช
คนใหมในเวทีที่ใหญกวาเดิม บนเปาหมายใหญที่มาพรอม
ภาระกิจยิ่งใหญเชนกัน สําหรับ FWD Thailand นับจากนี้ไป!!

ใชชีวิตรับมือวัยเกษียณ ไดที่ INNWHY.COM

เพ�ยงแอดไลน Official Account
www.innwhy.com

เอเจนซี่เรานาจะขยับไปมากกวานี้ จากที่ FWD นาจะอยู ที่
7 และก็ SCBLife อยูที่ 11 แตถามารวมกัน ผมวางไวก็นาจะ
อยูใน Top 5 ละกันครับ”

Facebook.com/INNWHY.TV

หร�อสแกน QR Code
ตรงนี้เลย!!

@innwhy.tv

Youtube.com/c/innwhy
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