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ตัวแทนของ
บมจ. กรุงไทย - แอกซา ประกันชีวิต

คุณวริศา มณีธวัช

ส่ิงเหนือความคาดคิดน้ี!! เกิดข้ึนแลวท่ี  “กรุงไทย-แอกซา 
ประกันชีวิต” เม่ือ “คุณออ วริศา มณีทวัช” เภสัชกรหญิง
จากร้ัวจามจุรี   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตัดสินใจออก 
จากงานประจําในโรงพยาบาลแลวหันมาเลือกอาชีพ  
“นักขาย” อยางเต็มตัว เพ่ือแลกกับส่ิงท่ีเธอตองการสูงสุด
ในชีวิต  คือ อิสรภาพดานการเงิน และเวลา

“คุณออ วริศา” เลาใหฟงวา หวงวินาทีการตัดสินใจ
เปล่ียนชีวิตจากพนักงานประจํากาวสูการเปน “ตัวแทน 
เต็มเวลา” กับ บมจ. กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต เกิด
ข้ึนเม่ือตนป 2564 หลังจากเธอคลอดบุตร เพราะเธอจะ
ไดมีเวลาในการดูแลเจาตัวเล็กสมาชิกคนใหมของ
ครอบครัวอยางเต็มท่ี ขณะเดียวกันก็สามารถทํางานไป
ไดพรอมๆ กัน

ดวยสถานการณแบบน้ี ออก็ไมออกไป
ทํางานขางนอก เพราะมีโรคระบาดอยู ไม

อยากท่ีจะเส่ียงเอาเช้ือโรคมาติดกับลูก ก็เลย
เลือกท่ีจะมาเปนตัวแทนเต็มตัว  อยูท่ีบาน 

ขายประกันโดยไมตองเจอกับพบลูกคาแบบ
ตัวตอตัวก็ได เพราะวาตอนน้ีบริษัทฯ

มีระบบ Digital Remote Selling ใหก็เลย
เลือกท่ีจะมาตรงน้ีเต็มตัวคะ

ใครจะคิดวาคนรุนใหมระดับวิชาชีพ “เภสัชกร”
จะยอมวางมือจากขวดยา แลวหันหนามุงสูเสนทาง

“ตัวแทนประกันชีวิต” เปดมานโอกาสตัวเอง
เปนท่ีปรึกษาการเงินใหประชาชนแทนในยุคน้ี
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สําหรับระบบ Digital Remote Selling “กรุงไทย-แอกซา    
ประกันชีวิต”  มีการพัฒนาข้ึนมารองรับการขายประกัน
รูปแบบใหม ซ่ึงเปนชองทางเพ่ือตอบสนองการซ้ือ-ขาย 
อนุมัติแบบประกัน ผานแอปพลิเคชัน AdvisorZone       
ตัวแทนสามารถเสนอแบบประกันชีวิต และสุขภาพ พรอม
อํานวยความสะดวกแกลูกคาในการซ้ือ ประกันโดย ไม
ตองพบกันแบบตัวตอตัว มารองรับไวรอกอน หนาน้ีแลว   
จึงเปนโอกาสทางเลือกของนักขายยุคดิจิตอลไดพอดี
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ขาย Digital Remote Selling 
เกือบ 100% เพราะวาในป 2563 เร่ิมทอง
ปน้ีคลอดลูกแลวตองดูแลลูก ทําใหตองใช
แอปพลิเคชันในการขายเกือบท้ัง 100% 

คือประมาณ 97-98% เปน Digital Remote 
Selling คะ
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ถามวา เธอทํางานอยางไร!!   เจาตัวไดเลาใหฟงวา เร่ิมจาก
ปรับทัศนคติและเปล่ียนวิธีการทํางานใหม   แลวจัดทํา
ตารางนัดหมายลูกคาเปนชวงๆ เพ่ือติดตอในแตละวัน แบบ
ไม ตองเสียเวลาเดินทางจากจุดหน่ึงไปจุดหน่ึง    ทําใหมี
อัตราการเจอลูกคาดีข้ึนโดยไมตองเสียเวลาไปเจอตัวกัน  
สวนทาง ดานการเรียนรูงานขายตางๆ    ทางบริษัทฯไดจัด
ชองทาง การอบรมผาน กรุงไทย-แอกซา อะคาเดม่ี   ไว
อยางครบครันโดยเฉพาะเร่ืองแผนการคุมครองตางๆ และ
การ จัดลําดับการทํางานใหกับตัวแทน 
   

“กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต
เปนบริษัทประกันท่ีสามารถวางแผนท่ี

ครอบคลุมทุกดานจริงๆ มีอะคาเดม่ีท่ีแข็งแกรงมาก
จัดใหความรู เกือบทุกอาทิตย ออไดประโยชนจากสวนน้ี

มากในดานการวางการเงินแบบครบดานใหลูกคา”

และเม่ือบริษัทตนสังกัด “กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต” ได
เปดโครงการ  AXA Prime  คุณวุฒิใหมสําหรับตัวแทนซ่ึง 
เปนมาตรฐานใหมของความสําเร็จสําหรับตัวแทนทุก  ระดับ
ข้ึนมาเม่ือตนป 2563 น้ัน 
 

  

ทําให “คุณออ วริศา” มองเห็นโอกาสท่ีจะใชงาน
บริการ นําการขายประกันชีวิตใหกับลูกคาได เธอจึง 
วางเปาหมายตัวเองท่ีจะ“ตองติด” คุณวุฒิ AXA Prime 
ใหได!! เพ่ือยกระดับการเปนนักขายมืออาชีพและยัง 
ไดรับสิทธิประโยชนพิเศษตางๆมากมายเชน   บริการ 
Fast Track ท่ี KTAXA Lounge การพิจารณารับ   
ประกันภัยแบบเรงดวน และสิทธิประโยชนอ่ืนๆอีก 
มากมาย
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การติดคุณวุฒิน้ีไมยาก เร่ิมจากการต้ัง 
เปาหมายไว แลวซอยออกมาเพ่ือทําเปาใน
แตละเดือน ซ่ึงนอกจากท่ีเราจะมีรายได

แลวยังติดคุณวุฒิน้ีดวย

“เร่ืองการบริการเปนส่ิงสําคัญมาก ติดคุณวุฒิน้ี ได
สิทธิประโยชนในหลายอยาง ไมวาจะเปนการติดตาม
งานเคลมไดอยางรวดเร็วแอปพลิเคชันไดรับอนุมัติ
เร็ว มีสิทธิพิเศษหลายอยางท่ีเอ้ือตอการบริการท่ีดี
ใหลูกคาดวย”

แลวความต้ังใจสูงสุดของเธอก็ใหผลลัพธตอบแทนเปน 
“ความสําเร็จ” ดวยการควารางวัล AXA Prime – 
Agent  ระดับสูงสุด Gold  ของบริษัทฯ มาอยางรวดเร็ว
ต้ังแตเดือนเมษายน 2563  เรียกไดวาการตัดสินใจ
เปล่ียนเสนทางอาชีพมาเปน “นักขายเต็มเวลา” กับ 
“กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต” น้ันตอบโจทยชีวิต 
“คุณออ วริศา” เปนอยางดี

เวลาคุยกับลูกคา ออจะไปแบบไมได
แนะนําอะไรเปนพิเศษ ทําตัวเปนกลางๆ 

ไวเลยแลวก็ฟงๆ เขา สุดทายเวลาออดึง
แผนอะไรข้ึนมาตอบโจทย เขาจะรูสึกวา 

โอยมันใช  จังเลย มันเปนแบบท่ีเขากําลัง
อยากไดพอดีเลย  น่ันเปนเพราะวา

ฟงลูกคากอนเสมอเลยทําใหอัตราการ
ปดการขายคอนขางสูงก็เลยสามารถพิชิต   

คุณวุฒิน้ีไดแบบรวดเร็วคะ
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“คุณออ วริศา” ยังเลาถึงเทคนิคการทํางานของ 
ตัวเองท่ีนํามาสูความสําเร็จอีกวา เธอจะทําตัวเปน   
ท่ีปรึกษาใหกับลูกคากอน ทุกคร้ังท่ีมีการสนทนาผาน  
โซเชียล เพ่ือใหไดขอมูลความตองการท่ีถูกตองตาม
ความตองการของลูกคาอยางแทจริง หลังจากถึงคอย
นําเสนอ แผนคุมครองท่ีเหมาะสมกับลูกคาแตละคน
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จากความสําเร็จในอาชีพท่ีเกิดข้ึนบันไดแรกในเวลาท่ี
รวดเร็วบนโอกาสท่ีไดรับการสนับสนุนเคร่ืองไม    เคร่ือง
มือในการทํางานของ กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต 
อยางลงตัวในสถานการณยากลําบากทามกลางการ
แพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19น้ี  “คุณออ วริศา” 
ยังมีเปาหมายการเติบโตในเสนทางอาชีพน้ีไมหยุดแค
น้ีเพราะเธอกําหนดเสนทางพรมแดงข้ันตอไปตองเติบโต
เปนระดับผูจัดการ และไปถึงการเปนเจาของ สํานักงาน
ตัวแทนอีกดวย

สุดทายคุณออ วริศา  มณีธวัช ตัวแทนคุณภาพแหง 
บมจ. กรุงไทย - แอกซา ประกันชีวิต ไดฝากท้ิงทาย  
ดวยคติการทํางานท่ีเปนเหมือน “แรงบันดาลใจ” คอย
ผลักดันใหเสนทางอาชีพใหมของเธอเปนมาดวยสําเร็จ 
รวดเร็วและสวยงามในวันน้ีและอนาคตวา
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เราตองรูจักตัวตนของตนเอง 
มีความตองการอะไรแลว

หาใหเจอ มุงม่ันใหเพียงพอ
มีความอดทนมีความพยายาม

ท่ีจะอยูอาชีพน้ีไปไดนานๆ
ความพยายามอยูท่ีไหน
ความสําเร็จอยูท่ีน่ันละคะ
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AXA PRIME - LEADER

ผูอํานวยการอาวุโสฝายขาย
บมจ. กรุงไทย - แอกซา ประกันชีวิต

คุณปพรนภันต มากชวย

 บางคนเม่ือไดมีโอกาสเขามาศึกษาเรียนรูและอยูในอาชีพ
ตัวแทนประกันชีวิตมาระยะหน่ึง จะเร่ิมรับรูไดวาองคกร 
แบบไหนท่ีอยูแลว จะมีความกาวหนาท้ังในชีวิตสวนตัว 
และครอบครัวเพราะสามารถ “ทํางานไดงาย”  ไมเหน่ือย
เกินไปบนผลตอบแทนท่ี “คุมกวา”

เฉกเชนเดียวกับ คุณแนน ปพรนภันต มากชวย  ผูอํานวย
การอาวุโสฝายขาย บมจ. กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต  
ท่ีเธอมองเห็นโอกาสน้ีเม่ือราว 14 ปกอนในองคกร       
กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต แลวจึงไดตัดสินใจนําตัวเอง
เขามาเปน “ตัวแทนเต็มเวลา” ทันทีหลังเรียนจบปริญญา
บริหารธุรกิจ  

“ชวงท่ียังเรียนอยูทําพารทไทมเปนแคชเชียรในหาง แหง
หน่ึง ก็ชอบการขายคะ และเม่ือจบเลยเลือกทําประกัน
เต็มตัว แรกๆ ก็ยาก แตการขายประกันไดผลตอบแทน
มากกวาเงินเดือนคนจบปริญญาตรีท่ีเร่ิมตน แคหม่ืน

กวาบาท ย่ิงรูสึกชอบอาชีพน้ี จนเม่ือเรา
พัฒนามากข้ึนก็รูวาการมีรายไดสูงน้ันไมยากเลย”

จากวันน้ันจนถึงวันน้ี “คุณแนน ปพรนภันต” เจาของรางวัล
ทรงเกียรติระดับ AXA Prime Leader 2020 Level : 
Platinum  รางวัลลาสุด เธอเลาใหฟงวา เธอมีพลังเติมเต็ม
ชีวิตการทํางานมาตลอด จากการ “คิดบวก”  ใน     ทุก
เชาวันใหมของแตละวัน และยึดม่ันในหลักการท่ีวา 
“อัจฉริยะเกิดจากแรงบันดาลใจเพียง 1% และอีก 99% 
คือการลงมือทําอยางสม่ําเสมอ” 
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 ส่ิงท่ีเราตองสราง คือ 
1.  การสรางเครือขาย จุดเร่ิมคือลูกคาท่ีเราบริการ  
ตองบริการดวย ความซ่ือสัตย จริงใจ และตองระลึกเสมอ
วาเขาคือกุญแจของการตอยอด  
2.  สรางคําตอบใหลูกคาบนพ้ืนฐานของการให          
คําปรึกษาภายใตโจทยแบบครบจบทุกเร่ือง 
3.  การสรางแบรนดใหตัวเองจากผลงานท่ีทําให     
ตัวเองเปนท่ีรูจักมากท่ีสุด”

“คุณวุฒิ แอกซาไพรม เปนคุณวุฒิใหม ซ่ึงคนท่ีไดรับ     
คุณวุฒิน้ีคลายๆ   กับคนถือบัตรวิสดอมเลย  ขณะท่ีเรา
ทํางานเหมือนเดิมแตโฟกัสเปาหมายในแตละเดือนให   
ชัด รักษาอัตราความย่ังยืนใหไดตามเง่ือนไข ตัวแทนก็
จะ ติดคุณวุฒิน้ีแลว” 

น่ันคือส่ิงท่ี “ผอ.แนน ปพรนภันต” โคชช่ิงทีมงานใหเรียนรู
และเดินอยูในอาชีพตัวแทนประกันชีวิต   โดยมีเปา หมาย
การทํางานวางไวท่ีปลายอุโมงคเปนเดิมพัน เพ่ือทุกคน
ตองเดินไปควาดวยความสําเร็จในแตละป ซ่ึง เจาตัวยอมรับ
วา การกาวข้ึนมาเปนผูนํา และประสบความสําเร็จน้ัน
ไมใชเร่ือง งายตองใชเวลามากในการดูแลสวนตางๆ ตอง
ทําอยางไตรตรองคิดใหรอบครอบ มีความอดทนอดกล้ัน 
เพียรพยายาม และพัฒนาตัวเองอยูเสมอๆ ไมยอทอ   
ตออุปสรรค
และเม่ือ “ผอ.แนน” มีแนวทางชัดเจนอยางน้ีแลว การเพ่ิม
พลังตัวแทนใหสามารถผลิตงานได “ตามเปา” เพ่ือพิชิต 
คุณวุฒิความสําเร็จตางๆ มาไดโดยงายน้ัน เธอใชเทคนิค
อะไร ซ่ึงเธอเลาวาในปท่ีผานมาเปนความโชคดีท่ีบริษัทฯ 
ไดมีโครงการคุณวุฒิใหม AXA Prime ข้ึนมา ซ่ึงแบงเปน 
3 ระดับ คือ ระดับตัวแทน ระดับผูนํา และระดับเจาของ
สํานักงาน ซ่ึงเปนคุณวุฒิเหนือระดับท่ีมีความพิเศษสุด 
มอบใหกับตัวแทนทุกระดับท่ีไดรับรางวัลดังกลาว

การขับเคล่ือนทีมงานใหเดินสูความสําเร็จพรอมกันน้ัน 
“คุณแนน ปพรนภันต” แชรแผนโคชช่ิงของเธอตอวาทุก  
เดือนจะมีการนําเปาหมายการติดคุณวุฒิ AXA Prime น้ี     
มาเปน “ขอปฏิบัติของทีม” โดยใหเปนแผนการทํางาน
ของ ทีมงานระดับผูจัดการหนวย และตัวแทน “ตองติด” 
คุณวุฒิน้ีเหมือนกันทุกคน ทุกคร้ังท่ีมีการจัดเวิรคชอป
ประชุมทีมจะมีการแชรความสําเร็จผูติดคุณวุฒิให กับคน
อ่ืนๆ เพ่ือเปนกําลังใจและเติมพลังใหกันละกัน 

 6/10

ดวยแนวการทํางานอยางจริงจังและมุงม่ันน้ีทําใหตลอด 
14 ปท่ีผานมา “คุณแนน” เปนตัวแทนท่ีประสบความสําเร็จ
ในทุกระดับของตําแหนงท่ีเธอครอบครอง   โดยเปน
ตัวแทนท่ีมีผลงานดีเย่ียม ติด Top 20 ของ บริษัทฯ มา
ตลอด ขณะท่ี “ทีมงาน” กวา 60 คนของเธอตางก็ได   
รับการฝกฝนและสงผานแนวคิดแนวปฏิบัติ “พลังบวก” 
เพ่ือ “พิชิตเปาหมาย” ในแตละเดือนกัน อยางเขมขน

นิตยสารออนไลน THE COACH AGENTฉบับท่ี 03-กันยายน 2021 

WWW. INNWHY .COM FACEBOOK .COM/ INNWHY .TV  YOUTUBE .COM/C / INNWHY 7 / 10



“สวนใหญทีมงานแนนจะใหตัวแทนติดคุณวุฒิน้ี
กัน เหมือนเปนขอบังคับวาตองติดทุกคน มันเปน 

เคพีไอ ของทีมคะ ซ่ึงในปท่ีผานมาทีมงานเรา
ติด 20 คน ในปน้ีเรามีเปาหมายจะเพ่ิมใหเปน

คร่ึงหน่ึงของทีมงานท้ังหมดคะ”

และน่ีคือสวนหน่ึงความสําเร็จของตัวแทนประกันชีวิต  
มืออาชีพ “คุณแนน ปพรนภันต มากชวย” ผูอํานวยการ
อาวุโสฝายขาย บมจ. กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต 
เจาของรางวัลลาสุด AXA Prime Leader 2020 Level : 
Platinum    ผูนําท่ีสามารถโคชความสําเร็จใหท้ังตัวเอง
และทีมงานไดในทุกสถานการณ กับคติการทํางานท่ีทัน
สมัยตลอดกาลของเธอวา 

“ ไมวาสถานการณจะเปล่ียนไปเชนใด 
เราตองเปล่ียนตามใหทันเพ่ือใหเรายังคง

อยูและอยูตลอดไป ”
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“ เรียนรูครับ คือถาคุณมีความรูมากพอ
ไมวาจะเปนอุปสรรค หรือความทาทาย
มันก็จะงาย อยางผมจะประสบความ
สําเร็จไดอยางไร ตอนน้ันผมไปหา

ความรูกอนเลยวา ตลาดเดิมท่ีขายกัน
แบบน็อกดอร ออกบูธ ใชไดม้ัย ตางมี
ผลกระทบ ผมจึงหาตลาดใหมตลาด
ออนไลนท่ีไมมีผลกระทบอะไรตอนน้ี

 8/10

AXA PRIME - GA

เจาของสํานักงานตัวแทน 
บมจ.กรุงไทย - แอกซา ประกันชีวิต

คุณชูวงศ ตันสกุล

วันท่ีเขาผานบททดสอบ “พลิกชีวิต” จากตัวแทน
ธรรมดา ผูบริหารท่ัวไปมาเปน “เจาของสํานักงาน” 
กับผลงาน การขายประกันชีวิต ฉบับ “โมเดลชูวงศ”  
ท่ีกาวกระโดดเพียงช่ัว ขามปเดียว
เขาทําไดอยางไร! คุณชูวงศ ตันสกุล เลาใหฟงวา 
ความมหัศจรรยน้ีเกิดข้ึนเพราะเขา“ทําการบาน” เพ่ือ
“ปดจุดออน”ทางการตลาดประกันชีวิตท่ีกําลัง   
เผชิญกับการเปล่ียนของพฤติกรรมผูบริโภคท่ี ตางพา 
กันหันลูไปกับ ทิศทางการมาของ “โลกดิจิตอล” มี
ความนิยมทําธรุกรรมกิจกรรมตางๆแบบ “ออนไลน” 
มากข้ึน แลวยังไดรับ ผลกระทบจากการแพรระบาด
ของเช่ือไวรัสโควิด-19 อีก

ทํางานอยางมีความสุขเลือก มีชีวิตท่ีดีได พรอมสรรพ   
ดวยอิสรภาพการเงิน ชีวิต และครอบครัวน่ีคือส่ิงท่ี   
“คุณชูวงศ ตันสกุล” ผูอํานวยการฝายขาย และเจาของ
สํานักงานตัวแทนปทุมธานี (รังสิตคลอง 2)   
บมจ. กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต ไดรับในวันน้ี !!

“WORK HARD  WORK SMART” 

“

“
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“คุณชูวงศ” กลาวถึงเทคนิคการบริหารจัดการสํานักงาน 
ตัวแทนให มีผลงานไดตามเปาหมายวาทามกลาง
สถานการณท่ีไมเอ้ือ โดยเฉพาะการระบาดของเช้ือไวรัส
โควิด-19  จึงตองเรงทํางานใหเปนโดยเนนการ “สรางทีม” 
แบบมุงชวนคน “มีศักยภาพสูง” เปนหลัก ซ่ึงบางคนอาจ
มีตลาดสวนตัวอยูแลว หรือเปนคนมีความเช่ียวชาญดาน  
ตลาดออนไลนมากอน ดวยทีมงานเหลาน้ีจะสามารถ
ทํางานตอยอดไปไดดวยตัวเองอยางรวดเร็วจากการโคช
ช่ิง ระบบและวิธีการของเขาในเบ้ืองตน

ดวยกลยุทธเนนสรางทีมงานมีศักยภาพเปนหลักน้ีทําให
ปจจุบัน “สํานักงานตัวแทนชูวงศ ตันสกุล” มีทีมงานกวา 
300 คน ซ่ึงเขายอมรับวาเปนการสรางใหมในเวลาเพียง
แค 3 ป หลังจากเปนสํานักงานตัวแทนแลว จากเม่ือ 4 ป
กอนเขามีทีมงานแค 10 กวาคนเทาน้ัน

และทันทีท่ีบริษัทฯมีคุณวุฒิใหม 
AXA Prime  ข้ึนมาในปแรก
“สํานักงานตัวแทนชูวงศ ตันสกุล” 
ก็ควารางวัลอันทรงเกียรติเหนือ
ระดับ AXA Prime GA ในป 2020        
ท่ีผานมานอกจาก  น้ันเขายังสามารถ
พิชิตคุณวุฒิ GAMA ไดในระดับ
เจาของสํานักงานตัวแทนอีกดวย 

ปน้ี 2021 ตองบอกกอนวา ตอนน้ีผมวาง
เปาหมายยอดขายท่ีจํานวนหน่ึงไว

เพราะต้ังแตตนปมา ดูดีโอเค
ซ่ึงสถานการณ โควิดก็ไมใชขออาง นาจะไป
ไดอยูตอนน้ี ไตรมาสแรกยอดก็ 23% จาก 

เปาหมายท่ีต้ังไวแลว

โดย “คุณชูวงศ” ยอมรับวาการติดคุณวุฒิ AXA  Prime 
GA น้ันทําใหสํานักงานตัวแทนของเขาไดรับอภิสิทธ์ิ
มากกวาแตกอน   เพราะไดรับการดูแลจากบริษัทฯอยาง
มากมาย สามารถขับเคล่ือนทีมงานไดดีมากข้ึน

“ผมจะเนน Put the right man on the right job เลือกคน
ใหถูกกับงานไปเลย   ตอนน้ีผมดึงคนท่ีทําออนไลนเกงมา
ไมวาจะเปนสายงานไหนของออนไลน   แลวก็มีมายเซ็ท
ท่ีดี    เขาจะเปนงานเร็วใชเวลาประมาณแคเดือนเดียวรู
เร่ือง เพราะเราตองใชความเร็วเพ่ิมคนชวยทําผลงาน”

นิตยสารออนไลน THE COACH AGENTฉบับท่ี 03-กันยายน 2021 

WWW. INNWHY .COM FACEBOOK .COM/ INNWHY .TV  YOUTUBE .COM/C / INNWHY 10 / 1 1



 10/10

“แอกซาไพรม เปนสวนชวยเหมือนคืนกําไรใหคนเกงซ่ึง     
รวมถึงเร่ืองระบบฟาสแทรคท่ีทําใหเราใชบริการตางๆ ได
รวดเร็วมากเพ่ือสนองตอบความตองการ และใหบริการ 
ลูกคาไดรวดเร็วมากย่ิงข้ึน”      

สุดทาย “คุณชูวงศ ตันสกุล” ผูอํานวยการฝายขาย      และ
เจาของสํานักงานตัวแทนปทุมธานี (รังสิตคลอง 2)       
บมจ. กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต ไดกลาวท้ิงทายถึง
ตัวแทน ทุกคนใหมองไกลบนเสนทางอาชีพน้ี ดวยความ
มุงม่ันข้ึนเปนสํานักงานตัวแทนใหได เพราะผลตอบแทน
ระยะยาวคุมกวาการเปนตัวแทนท่ัวไป เม่ือถึงเวลาน้ันทุก
คนจะสามารถเลือกใชชีวิตไดลงตัว

ผมมีชีวิตบาลานส มีวันสนุก
ผมไมไดทํางานหนักมากขนาดน้ัน

พักชารตแบต และผลลัพธงานก็โอเค 
แบบ WORK HARD WORK SMART ครับ
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