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ฉบับที่ 03-กันยายน 2021

นิตยสารออนไลน THE COACH AGENT
ใครจะคิดวาคนรุนใหมระดับวิชาชีพ “เภสัชกร”
จะยอมวางมือจากขวดยา แลวหันหนามุงสูเสนทาง
“ตัวแทนประกันชีวิต” เปดมานโอกาสตัวเอง
เปนที่ปรึกษาการเงินใหประชาชนแทนในยุคนี้

AXA PRIME - AGENT

คุณวริศา มณีธวัช
ตัวแทนของ

บมจ. กรุงไทย - แอกซา ประกันชีวิต

สิ่งเหนือความคาดคิดนี้!! เกิดขึ้นแลวที่ “กรุงไทย-แอกซา
ประกันชีวิต” เมื่อ “คุณออ วริศา มณีทวัช” เภสัชกรหญิง
จากรั้วจามจุรี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตัดสินใจออก
จากงานประจําในโรงพยาบาลแลวหันมาเลือกอาชีพ
“นักขาย” อยางเต็มตัว เพือ่ แลกกับสิง่ ทีเ่ ธอตองการสูงสุด
ในชีวิต คือ อิสรภาพดานการเงิน และเวลา

“คุณออ วริศา” เลาใหฟงวา หวงวินาทีการตัดสินใจ
เปลีย่ นชีวติ จากพนักงานประจํากาวสูก ารเปน “ตัวแทน
เต็มเวลา” กับ บมจ. กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต เกิด
ขึน้ เมือ่ ตนป 2564 หลังจากเธอคลอดบุตร เพราะเธอจะ
ได มี เวลาในการดู แ ลเจ า ตั ว เล็ ก สมาชิ ก คนใหม ข อง
ครอบครัวอยางเต็มที่ ขณะเดียวกันก็สามารถทํางานไป
ไดพรอมๆ กัน
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ดวยสถานการณแบบนี้ ออก็ไมออกไป
ทํางานขางนอก เพราะมีโรคระบาดอยู ไม
อยากทีจ่ ะเสีย่ งเอาเชือ้ โรคมาติดกับลูก ก็เลย
เลือกที่จะมาเปนตัวแทนเต็มตัว อยูที่บาน
ขายประกันโดยไมตองเจอกับพบลูกคาแบบ
ตัวตอตัวก็ได เพราะวาตอนนี้บริษัทฯ
มีระบบ Digital Remote Selling ใหก็เลย
เลือกที่จะมาตรงนี้เต็มตัวคะ

สําหรับระบบ Digital Remote Selling “กรุงไทย-แอกซา
ประกันชีวิต” มีการพัฒนาขึ้นมารองรับการขายประกัน
รูปแบบใหม ซึ่งเปนชองทางเพื่อตอบสนองการซื้อ-ขาย
อนุมัติแบบประกัน ผานแอปพลิเคชัน AdvisorZone
ตัวแทนสามารถเสนอแบบประกันชีวติ และสุขภาพพรอม
อํานวยความสะดวกแกลูกคาในการซื้อ ประกันโดย ไม
ตองพบกันแบบตัวตอตัว มารองรับไวรอกอน หนานีแ้ ลว
จึงเปนโอกาสทางเลือกของนักขายยุคดิจติ อลไดพอดี
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ขาย Digital Remote Selling
เกือบ 100% เพราะวาในป 2563 เริ่มทอง
ปนี้คลอดลูกแลวตองดูแลลูก ทําใหตองใช
แอปพลิเคชันในการขายเกือบทั้ง 100%
คือประมาณ 97-98% เปน Digital Remote
Selling คะ

นิตยสารออนไลน THE COACH AGENT
ทําให “คุณออ วริศา” มองเห็นโอกาสที่จะใชงาน
บริการ นําการขายประกันชีวิตใหกับลูกคาได เธอจึง
วางเปาหมายตัวเองที่จะ“ตองติด” คุณวุฒิ AXA Prime
ใหได!! เพื่อยกระดับการเปนนักขายมืออาชีพและยัง
ไดรับสิทธิประโยชนพิเศษตางๆมากมายเชน บริการ
Fast Track ที่ KTAXA Lounge การพิจารณารับ
ประกันภัยแบบเรงดวน และสิทธิประโยชนอื่นๆอีก
มากมาย

ถามวา เธอทํางานอยางไร!! เจาตัวไดเลาใหฟงวา เริ่มจาก
ปรับทัศนคติและเปลี่ยนวิธีการทํางานใหม แลวจัดทํา
ตารางนัดหมายลูกคาเปนชวงๆเพือ่ ติดตอในแตละวันแบบ
ไม ตองเสียเวลาเดินทางจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่ง ทําใหมี
อัตราการเจอลูกคาดีขึ้นโดยไมตองเสียเวลาไปเจอตัวกัน
สวนทาง ดานการเรียนรูงานขายตางๆ ทางบริษัทฯไดจัด
ชองทาง การอบรมผาน กรุงไทย-แอกซา อะคาเดมี่ ไว
อยางครบครันโดยเฉพาะเรือ่ งแผนการคุม ครองตางๆ และ
การ จัดลําดับการทํางานใหกับตัวแทน
“กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต
เปนบริษัทประกันที่สามารถวางแผนที่
ครอบคลุมทุกดานจริงๆ มีอะคาเดมี่ที่แข็งแกรงมาก
จัดใหความรู เกือบทุกอาทิตย ออไดประโยชนจากสวนนี้
มากในดานการวางการเงินแบบครบดานใหลูกคา”
และเมื่อบริษัทตนสังกัด “กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต” ได
เปดโครงการ AXA Prime คุณวุฒิใหมสําหรับตัวแทนซึ่ง
เปนมาตรฐานใหมของความสําเร็จสําหรับตัวแทนทุก ระดับ
ขึ้นมาเมื่อตนป 2563 นั้น

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

2/10
3/10

ฉบับที่ 03-กันยายน 2021
“เรื่องการบริการเปนสิง่ สําคัญมาก ติดคุณวุฒินี้ ได
สิทธิประโยชนในหลายอยางไมวา จะเปนการติดตาม
งานเคลมไดอยางรวดเร็วแอปพลิเคชันไดรบั อนุมตั ิ
เร็ว มีสิทธิพิเศษหลายอยางที่เอื้อตอการบริการที่ดี
ใหลูกคาดวย”

นิตยสารออนไลน THE COACH AGENT
“คุณออ วริศา” ยังเลาถึงเทคนิคการทํางานของ
ตัวเองที่นํามาสูความสําเร็จอีกวา เธอจะทําตัวเปน
ที่ปรึกษาใหกับลูกคากอน ทุกครั้งที่มีการสนทนาผาน
โซเชียล เพื่อใหไดขอมูลความตองการที่ถูกตองตาม
ความตองการของลูกคาอยางแทจริง หลังจากถึงคอย
นําเสนอ แผนคุมครองที่เหมาะสมกับลูกคาแตละคน

แลวความตัง้ ใจสูงสุดของเธอก็ใหผลลัพธตอบแทนเปน
“ความสําเร็จ” ดวยการควารางวัล AXA Prime –
Agent ระดับสูงสุด Gold ของบริษัทฯ มาอยางรวดเร็ว
ตั้งแตเดือนเมษายน 2563 เรียกไดวาการตัดสินใจ
เปลี่ยนเสนทางอาชีพมาเปน “นักขายเต็มเวลา” กับ
“กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต” นั้นตอบโจทยชีวิต
“คุณออ วริศา” เปนอยางดี

เวลาคุยกับลูกคา ออจะไปแบบไมได
แนะนําอะไรเปนพิเศษ ทําตัวเปนกลางๆ
ไวเลยแลวก็ฟงๆ เขา สุดทายเวลาออดึง
แผนอะไรขึ้นมาตอบโจทย เขาจะรูสึกวา
โอยมันใช จังเลย มันเปนแบบที่เขากําลัง
อยากไดพอดีเลย นั่นเปนเพราะวา
ฟงลูกคากอนเสมอเลยทําใหอัตราการ
ปดการขายคอนขางสูงก็เลยสามารถพิชิต
คุณวุฒินี้ไดแบบรวดเร็วคะ

การติดคุณวุฒินี้ไมยาก เริ่มจากการตั้ง
เปาหมายไว แลวซอยออกมาเพื่อทําเปาใน
แตละเดือน ซึ่งนอกจากที่เราจะมีรายได
แลวยังติดคุณวุฒินี้ดวย
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จากความสําเร็จในอาชีพทีเ่ กิดขึน้ บันไดแรกในเวลาที่
รวดเร็วบนโอกาสทีไ่ ดรบั การสนับสนุนเครือ่ งไม เครือ่ ง
มือในการทํางานของ กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต
อยางลงตัวในสถานการณยากลําบากทามกลางการ
แพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19นี้ “คุณออ วริศา”
ยังมีเปาหมายการเติบโตในเสนทางอาชีพนีไ้ มหยุดแค
นีเ้ พราะเธอกําหนดเสนทางพรมแดงขัน้ ตอไปตองเติบโต
เปนระดับผูจ ดั การและไปถึงการเปนเจาของสํานักงาน
ตัวแทนอีกดวย

นิตยสารออนไลน THE COACH AGENT
สุดทายคุณออ วริศา มณีธวัช ตัวแทนคุณภาพแหง
บมจ. กรุงไทย - แอกซา ประกันชีวิต ไดฝากทิ้งทาย
ดวยคติการทํางานที่เปนเหมือน “แรงบันดาลใจ” คอย
ผลักดันใหเสนทางอาชีพใหมของเธอเปนมาดวยสําเร็จ
รวดเร็วและสวยงามในวันนี้และอนาคตวา

เราตองรูจักตัวตนของตนเอง
มีความตองการอะไรแลว
หาใหเจอ มุงมั่นใหเพียงพอ
มีความอดทนมีความพยายาม
ที่จะอยูอาชีพนี้ไปไดนานๆ
ความพยายามอยูที่ไหน
ความสําเร็จอยูที่นั่นละคะ
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นิตยสารออนไลน THE COACH AGENT

AXA PRIME - LEADER

คุณปพรนภันต มากชวย
ผูอํานวยการอาวุโสฝายขาย
บมจ. กรุงไทย - แอกซา ประกันชีวิต
บางคนเมือ่ ไดมโี อกาสเขามาศึกษาเรียนรูแ ละอยูใ นอาชีพ
ตัวแทนประกันชีวติ มาระยะหนึง่ จะเริม่ รับรูไ ดวา องคกร
แบบไหนที่อยูแลว จะมีความกาวหนาทั้งในชีวิตสวนตัว
และครอบครัวเพราะสามารถ “ทํางานไดงา ย” ไมเหนือ่ ย
เกินไปบนผลตอบแทนที่ “คุมกวา”
เฉกเชนเดียวกับ คุณแนน ปพรนภันต มากชวย ผูอํานวย
การอาวุโสฝายขาย บมจ. กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต
ที่เธอมองเห็นโอกาสนี้เมื่อราว 14 ปกอนในองคกร
กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวติ แลวจึงไดตดั สินใจนําตัวเอง
เขามาเปน “ตัวแทนเต็มเวลา” ทันทีหลังเรียนจบปริญญา
บริหารธุรกิจ

จากวันนัน้ จนถึงวันนี้“คุณแนนปพรนภันต”เจาของรางวัล
ทรงเกียรติระดับ AXA Prime Leader 2020 Level :
Platinum รางวัลลาสุด เธอเลาใหฟง วา เธอมีพลังเติมเต็ม
ชีวิตการทํางานมาตลอด จากการ “คิดบวก” ใน ทุก
เชาวันใหมของแตละวัน และยึดมั่นในหลักการที่วา
“อัจฉริยะเกิดจากแรงบันดาลใจเพียง 1% และอีก 99%
คือการลงมือทําอยางสมํ่าเสมอ”

“ชวงทีย่ งั เรียนอยูท ําพารทไทมเปนแคชเชียรในหาง แหง
หนึ่ง ก็ชอบการขายคะ และเมื่อจบเลยเลือกทําประกัน
เต็มตัว แรกๆ ก็ยาก แตการขายประกันไดผลตอบแทน
มากกวาเงินเดือนคนจบปริญญาตรีที่เริ่มตน แคหมื่น
กวาบาท ยิ่งรูสึกชอบอาชีพนี้ จนเมื่อเรา
พัฒนามากขึ้นก็รูวาการมีรายไดสูงนั้นไมยากเลย”
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ดวยแนวการทํางานอยางจริงจังและมุง มัน่ นีท้ ําใหตลอด
14ปทผี่ า นมา“คุณแนน”เปนตัวแทนทีป่ ระสบความสําเร็จ
ในทุกระดับของตําแหนงที่เธอครอบครอง โดยเปน
ตัวแทนที่มีผลงานดีเยี่ยม ติด Top 20 ของ บริษัทฯ มา
ตลอด ขณะที่ “ทีมงาน” กวา 60 คนของเธอตางก็ได
รับการฝกฝนและสงผานแนวคิดแนวปฏิบัติ “พลังบวก”
เพื่อ “พิชิตเปาหมาย” ในแตละเดือนกัน อยางเขมขน

สิ่งที่เราตองสราง คือ
1. การสรางเครือขาย จุดเริ่มคือลูกคาที่เราบริการ
ตองบริการดวยความซือ่ สัตยจริงใจและตองระลึกเสมอ
วาเขาคือกุญแจของการตอยอด
2. สรางคําตอบใหลูกคาบนพื้นฐานของการให
คําปรึกษาภายใตโจทยแบบครบจบทุกเรื่อง
3. การสรางแบรนดใหตัวเองจากผลงานที่ทําให
ตัวเองเปนที่รูจักมากที่สุด”

นิตยสารออนไลน THE COACH AGENT
“คุณวุฒิ แอกซาไพรม เปนคุณวุฒิใหม ซึ่งคนที่ไดรับ
คุณวุฒินี้คลายๆ กับคนถือบัตรวิสดอมเลย ขณะที่เรา
ทํางานเหมือนเดิมแตโฟกัสเปาหมายในแตละเดือนให
ชัด รักษาอัตราความยั่งยืนใหไดตามเงื่อนไข ตัวแทนก็
จะ ติดคุณวุฒินี้แลว”
การขับเคลื่อนทีมงานใหเดินสูความสําเร็จพรอมกันนั้น
“คุณแนน ปพรนภันต” แชรแผนโคชชิ่งของเธอตอวาทุก
เดือนจะมีการนําเปาหมายการติดคุณวุฒิ AXA Prime นี้
มาเปน “ขอปฏิบัติของทีม” โดยใหเปนแผนการทํางาน
ของ ทีมงานระดับผูจัดการหนวย และตัวแทน “ตองติด”
คุณวุฒินี้เหมือนกันทุกคน ทุกครั้งที่มีการจัดเวิรคชอป
ประชุมทีมจะมีการแชรความสําเร็จผูต ดิ คุณวุฒใิ ห กับคน
อื่นๆ เพื่อเปนกําลังใจและเติมพลังใหกันละกัน

นัน่ คือสิง่ ที่ “ผอ.แนน ปพรนภันต” โคชชิง่ ทีมงานใหเรียนรู
และเดินอยูใ นอาชีพตัวแทนประกันชีวติ โดยมีเปา หมาย
การทํางานวางไวที่ปลายอุโมงคเปนเดิมพัน เพื่อทุกคน
ตองเดินไปควาดวยความสําเร็จในแตละปซึง่ เจาตัวยอมรับ
วา การกาวขึ้นมาเปนผูนํา และประสบความสําเร็จนั้น
ไมใชเรือ่ ง งายตองใชเวลามากในการดูแลสวนตางๆ ตอง
ทําอยางไตรตรองคิดใหรอบครอบ มีความอดทนอดกลัน้
เพียรพยายาม และพัฒนาตัวเองอยูเสมอๆ ไมยอทอ
ตออุปสรรค
และเมือ่ “ผอ.แนน” มีแนวทางชัดเจนอยางนีแ้ ลว การเพิม่
พลังตัวแทนใหสามารถผลิตงานได “ตามเปา” เพื่อพิชิต
คุณวุฒคิ วามสําเร็จตางๆ มาไดโดยงายนัน้ เธอใชเทคนิค
อะไร ซึง่ เธอเลาวาในปทผี่ า นมาเปนความโชคดีทบี่ ริษทั ฯ
ไดมีโครงการคุณวุฒิใหม AXA Prime ขึ้นมา ซึ่งแบงเปน
3 ระดับ คือ ระดับตัวแทน ระดับผูนํา และระดับเจาของ
สํานักงาน ซึ่งเปนคุณวุฒิเหนือระดับที่มีความพิเศษสุด
มอบใหกับตัวแทนทุกระดับที่ไดรับรางวัลดังกลาว
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“สวนใหญทีมงานแนนจะใหตัวแทนติดคุณวุฒินี้
กัน เหมือนเปนขอบังคับวาตองติดทุกคน มันเปน
เคพีไอ ของทีมคะ ซึ่งในปที่ผานมาทีมงานเรา
ติด 20 คน ในปนี้เรามีเปาหมายจะเพิ่มใหเปน
ครึ่งหนึ่งของทีมงานทั้งหมดคะ”

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

“ ไมวาสถานการณจะเปลี่ยนไปเชนใด
เราตองเปลี่ยนตามใหทันเพื่อใหเรายังคง
อยูและอยูตลอดไป ”
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AXA PRIME - GA

คุณชูวงศ ตันสกุล
เจาของสํานักงานตัวแทน
บมจ.กรุงไทย - แอกซา ประกันชีวิต

“WORK HARD WORK SMART”
ทํางานอยางมีความสุขเลือก มีชีวิตที่ดีได พรอมสรรพ
ดวยอิสรภาพการเงิน ชีวิต และครอบครัวนี่คือสิ่งที่
“คุณชูวงศ ตันสกุล” ผูอํานวยการฝายขาย และเจาของ
สํานักงานตัวแทนปทุมธานี (รังสิตคลอง 2)
บมจ. กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต ไดรับในวันนี้ !!
วันที่เขาผานบททดสอบ “พลิกชีวิต” จากตัวแทน
ธรรมดา ผูบริหารทั่วไปมาเปน “เจาของสํานักงาน”
กับผลงาน การขายประกันชีวิต ฉบับ “โมเดลชูวงศ”
ที่กาวกระโดดเพียงชั่ว ขามปเดียว
เขาทําไดอยางไร! คุณชูวงศ ตันสกุล เลาใหฟงวา
ความมหัศจรรยนเี้ กิดขึน้ เพราะเขา“ทําการบาน”เพือ่
“ป ด จุ ด อ อ น”ทางการตลาดประกั น ชี วิ ต ที่ กํา ลั ง
เผชิญกับการเปลีย่ นของพฤติกรรมผูบ ริโภคที่ตางพา
กันหันลูไปกับ ทิศทางการมาของ “โลกดิจิตอล” มี
ความนิยมทําธรุกรรมกิจกรรมตางๆแบบ “ออนไลน”
มากขึ้น แลวยังไดรับ ผลกระทบจากการแพรระบาด
ของเชื่อไวรัสโควิด-19 อีก

“
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เรียนรูครับ คือถาคุณมีความรูมากพอ
ไมวาจะเปนอุปสรรค หรือความทาทาย
มันก็จะงาย อยางผมจะประสบความ
สําเร็จไดอยางไร ตอนนั้นผมไปหา
ความรูกอนเลยวา ตลาดเดิมที่ขายกัน
แบบน็อกดอร ออกบูธ ใชไดมั้ย ตางมี
ผลกระทบ ผมจึงหาตลาดใหมตลาด
ออนไลนที่ไมมีผลกระทบอะไรตอนนี้
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“คุณชูวงศ” กลาวถึงเทคนิคการบริหารจัดการสํานักงาน
ตั ว แทนให มี ผ ลงานได ต ามเป า หมายว า ท า มกลาง
สถานการณที่ไมเอื้อ โดยเฉพาะการระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-19 จึงตองเรงทํางานใหเปนโดยเนนการ “สรางทีม”
แบบมุงชวนคน “มีศักยภาพสูง” เปนหลัก ซึ่งบางคนอาจ
มีตลาดสวนตัวอยูแลว หรือเปนคนมีความเชี่ยวชาญดาน
ตลาดออนไลนมากอน ดวยทีมงานเหลานี้จะสามารถ
ทํางานตอยอดไปไดดวยตัวเองอยางรวดเร็วจากการโคช
ชิ่ง ระบบและวิธีการของเขาในเบื้องตน

นิตยสารออนไลน THE COACH AGENT

ปนี้ 2021 ตองบอกกอนวา ตอนนี้ผมวาง
เปาหมายยอดขายที่จํานวนหนึ่งไว
เพราะตั้งแตตนปมา ดูดีโอเค
ซึ่งสถานการณ โควิดก็ไมใชขออาง นาจะไป
ไดอยูตอนนี้ ไตรมาสแรกยอดก็ 23% จาก
เปาหมายที่ตั้งไวแลว

“ผมจะเนน Put the right man on the right job เลือกคน
ใหถกู กับงานไปเลย ตอนนีผ้ มดึงคนทีท่ ําออนไลนเกงมา
ไมวาจะเปนสายงานไหนของออนไลน แลวก็มีมายเซ็ท
ที่ดี เขาจะเปนงานเร็วใชเวลาประมาณแคเดือนเดียวรู
เรื่อง เพราะเราตองใชความเร็วเพิ่มคนชวยทําผลงาน”
ดวยกลยุทธเนนสรางทีมงานมีศักยภาพเปนหลักนี้ทําให
ปจจุบัน “สํานักงานตัวแทนชูวงศ ตันสกุล” มีทีมงานกวา
300 คน ซึ่งเขายอมรับวาเปนการสรางใหมในเวลาเพียง
แค 3 ป หลังจากเปนสํานักงานตัวแทนแลว จากเมื่อ 4 ป
กอนเขามีทีมงานแค 10 กวาคนเทานั้น

โดย “คุณชูวงศ” ยอมรับวาการติดคุณวุฒิ AXA Prime
GA นั้นทําใหสํานักงานตัวแทนของเขาไดรับอภิสิทธิ์
มากกวาแตกอ น เพราะไดรบั การดูแลจากบริษทั ฯอยาง
มากมาย สามารถขับเคลื่อนทีมงานไดดีมากขึ้น

และทันทีที่บริษัทฯมีคุณวุฒิใหม
AXA Prime ขึ้นมาในปแรก
“สํานักงานตัวแทนชูวงศ ตันสกุล”
ก็ควารางวัลอันทรงเกียรติเหนือ
ระดับ AXA Prime GA ในป 2020
ทีผ่ า นมานอกจากนัน้ เขายังสามารถ
พิชิตคุณวุฒิ GAMA ไดในระดับ
เจาของสํานักงานตัวแทนอีกดวย
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“แอกซาไพรม เปนสวนชวยเหมือนคืนกําไรใหคนเกงซึ่ง
รวมถึงเรื่องระบบฟาสแทรคที่ทําใหเราใชบริการตางๆ ได
รวดเร็วมากเพื่อสนองตอบความตองการ และใหบริการ
ลูกคาไดรวดเร็วมากยิ่งขึ้น”

สุดทาย “คุณชูวงศ ตันสกุล” ผูอํานวยการฝายขาย และ
เจาของสํานักงานตัวแทนปทุมธานี (รังสิตคลอง 2)
บมจ. กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต ไดกลาวทิ้งทายถึง
ตัวแทน ทุกคนใหมองไกลบนเสนทางอาชีพนี้ ดวยความ
มุงมั่นขึ้นเปนสํานักงานตัวแทนใหได เพราะผลตอบแทน
ระยะยาวคุม กวาการเปนตัวแทนทัว่ ไป เมือ่ ถึงเวลานัน้ ทุก
คนจะสามารถเลือกใชชีวิตไดลงตัว

ผมมีชีวิตบาลานส มีวันสนุก
ผมไมไดทํางานหนักมากขนาดนั้น
พักชารตแบต และผลลัพธงานก็โอเค
แบบ WORK HARD WORK SMART ครับ
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