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การเลือก “ใช�ชีว�ตให�สมาร�ทหลังเกษียณอย�างมีคุณค�า” ได�นั้น
ควรเร� �มจากวันนี ้ก�อนจะล�วงเลยไปถึงวันที ่เราหยุดทำงานหลัง
อายุ 55   ป�หร�อ 60  ป�ไปแล�ว การสมาร�ทอย�างมีคุณค�าได�ส�วน
ใหญ�มักเกิดจากการวางแผนชีว �ตที ่ด ีมาตั ้งแต�ช �วงเร � �มต�นของ
การทำงาน   แต�การเร��มวางแผนชีว�ตหลังเลยคร�่งทางของชีว�ต
การทำงานไปแล�ว ก็จะยังไม�นับว�า สายเกินไป หากเราได�เจอ
“นักวางแผนการเง�น” ที่ดีมาช�วย Coaching อย�างมืออาชีพให�

…ถ�าผมไม�ใช�นักขาย ไม�ใช�นักคิด
ไม�ใช�นักวางแผน และ ผมมาเป�นหัวหน�า 

ผมก็ยังเป�นมือสมัครเล�นอยู�
บางครั้งการได�หัวหน�าเป�นมือสมัครเล�น

ก็สามารถทำให�ลูกน�องมืออาชีพเป�นมือสมัครเล�น
ได�เหมือนกัน…

วันนี้ INN WHY ชวง Coaching ไดรับเกียรติจาก ผูบริหารระดับ
สูง คุณสมโพชน เกียรติไกรวัล  รองประธานเจาหนาที่บริหาร
บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน) 
ซ่ึงเปน “นักวางแผนการเงินมืออาชีพ” ท่ีประสบความสำเร็จจาก
การสราง ผลิตภัณฑการเงินแบบบำนาญ หรือ Pension Choice
ใหกับผูตองการวางแผนชีวิตหลังเกษียณไดอยางสมารท  มาให
แนวคิดและเปดประสบการณทางวิชาชีพของการเปน Coaching
ที่สอดรับกับยุคปจจุบัน

กระทั่งนำมาสู “เบี้ยประกันชีวิตใหม” ในแตละปที่ปรับตัวสูงขึ้น
สวนทางภาวะตลาดที่ติดลบดวย “มดงานทรงพลัง” ของบริษัท
ที่ผานการ Coaching อยางเขมขนเพื่อไปเปน “นักวางแผนการ
เงิน” ที่ดีและตอบสนองผลิตภัณฑใหลูกคาได

คุณสมโพชน กลาวกับ INN WHY วา

ผมคิดวา ผมเปนมืออาชีพ...ผมมีศัพทท่ีคุยกับลูกนองอยูเสมอ
วา ถาผมเปนมืออาชีพ ผมจะเทรนน่ิงใหลูกนองเปนมืออาชีพได
แตถาผมไมใชนักขาย ไมใชนักคิด  ไมใชนักวางแผนและผมมา
เปนหัวหนา ผมก็ยังเปนมือสมัครเลนอยู บางคร้ังการไดหัวหนา
เปนมือสมัครเลนก็สามารถทำใหลูกนองมืออาชีพไปเปนมือ
สมัครเลนไดดวยเหมือนกัน

ผมมาถึงวันนี้ได อยูวงการนี้ปนี้เปนปที่ 40 แลว เมื่อประมาณ
เกือบ 8 ปที่แลว กอนที่จะตัดสินใจมาอยูที่บริษัท โตเกียวมารีน
ประกันชีวิต ประเทศไทยฯ ซึ่งเปนบริษัทญี่ปุน  ชวงนั้นคิดแลว
วา ถึงเวลาตองดูแลววา ญี่ปุนมีการวางแผนการเงินอยางไร ให
ความสำคัญในเรื่องใดบาง   และไดพบวา เขาใหความสำคัญ
เรื่องของการเกษียณอายุ ผมก็เลยศึกษา

พอศึกษาไปแลวพบวา เปนเร่ืองของชีวิตจริง เม่ือมาผนวกประ
สบการณการเปนนักขาย ที่ผมเปนตัวแทนมากวา 40 ป และก็
ยังขายอยูตอเนื่อง ทุกอยางจึงตอกันเปน Story มี Plot ของมัน
ผมจึงผลักดันเรื่อง Pension ขึ้นมา ซึ่งกวาจะผลักดันเรื่องนี้ให
คนของผมเขาใจใชเวลาเยอะมาก เพราะผมถือวา ทุกวันนี้ใคร
จะซื้อสินคา เขาตองฟงแลวรูสึกวาเขากับชีวิตเขา
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…ทุกคนต�องการ
มีเง�นใช�หลังเกษียณทั้งนั้น

ไม�มีใครบอกว�า
ไม�ต�องการเง�นใช�หลังเกษียณ 

นี่คือชีว�ตจร�ง…

เหมือนเราขายผลิตภัณฑตัวหนึ่งแตงจนดูดีก็ขายงาย แตถาอยูๆ
บอกวา ชวยซื ้อหนอยเถอะ อยางนี ้ดูโหลมาก เลยมองวา 
การมีอายุยืนคือ ความเสี่ยง มีเงินไมเสี่ยง ไมมีเงินโคตรเสี่ยง 
คุณลูกคาครับ คิดวาหลังเกษียณอายุตองการมีเงินใชสักเดือน
ละเทาไหร 20,000-30,000 บาทพอไหม ทุกคนตองการมีเงิน
ใชหลังเกษียณทั้งนั้นไมมีใครบอกวาไมตองการเงินใชหลัง
เกษียณนี่คือชีวิตจริง
แตเขาจะมีเงินใชหลังเกษียณไดอยางไร ถาเขาไมเริ่มวางแผน  
หรือเขาอาจมีการวางแผนการเงินไวก็จริง แตถามวาการันตีไหม
จะไดเงิน 20,000 - 30,000  บาทตามนี้ ถาผมมีแผนการวางแผน
ทางการเงินที่ชัดเจนวา ถาทำตามแผนของบมจ.โตเกียวฯ แลว
คุณมีเงินใช หลังเกษียณ 20,000 - 30,000  บาทตามที่คุณตอง
การแนนอน คุณสนใจไหมครับ ถาสนใจขอเสนอเราชัดเจน เรา
เปนนักวางแผน ตัวผลิตภัณฑ เรามั่นใจการันตี แตในตลาดสวน
ใหญขายผลิตภัณฑไมการันตีมีแตคำวา เงินปนผล เงินสมนาคุณ
เงินคาดวาจะจาย เมื่อครบสัญญา

“…คนของเราจ�งมีความรู�ความเข�าใจว�า 
เดี ๋ยวนี้เกษียณจากโรค

ก็มีนะ ทุกอย�างของการเกษียณวันนี้ใช�เง�นทั้งนั ้น…”

สิ่งที่เราตองทำวันนี้คือ แตกตางเลย การันตีผลตอบแทนเพื่อลูก
คาไมตองกลับมาถามอีกวา ไดจริงไหม แลวเงินปนผลที่บอกวา
จะได ไมใชบอกวา ได สุดทายมาบอกวา ขึ้นอยูกับผลประกอบ
การ หรือเคยการันตีให 10 เหลือ 3 เพื่อลดปญหาตางๆ

เราพยายามใหคนไทยเขาใจวา ตองเริ่มคิดอะไรที่เปนระบบวา
ตองวางแผนจะจายเงินอยางไร ถาเราไมแนะนำเขา เขาก็ไปลงทุน
อยางอื่นซึ่งไมแนนอน ยกตัวอยาง ไปธนาคาร พนักงานแนะนำ
ลงทุนซื้อกองทุน 1 ลานบาท ระยะเวลา 6 เดือน ผลตอบแทน  
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3-4 % ผานไป 6 เดือนไดผลตอบแทนมา 82% ขาดทุน พนักงาน
บอกวามีบริษัทหนึ่งตั๋ว B เดง 100 กวาลาน อยางนี้เราขาดทุน
ตอนนี้ก็กำลังตกลงกันอยู 3 เดือนยังตกลงไมเสร็จ  นี่คือสิ่งที่ไม
มีอะไรแนนอน วันน้ีกลับไปท่ีธนาคารคนขายกองทุนลาออกไปแลว

ฉะนั้นการที่จะปนนักวางแผนการเงิน ตองพูดความจริงกับลูกคา
วา ถาลงทุนวางแผนกับเราจะไดผลตอบแทนที่ถูกตองชัดเจน 
เพราะวันนี้มีนักวางแผนการเงินจากหลากหลายบริษัทมีแตวาด
ฝน อนาคตจะได 8 % ได 10%  ผมพูดเสมอการันตี 5%ก็พอ 
ผมขายเพนช่ันไปฉบับแรกๆ เม่ือ 8 ปท่ีแลว เร่ิมมีลูกคารับบำนาญ
แลวตั้งแตปลายปที่แลว สงครบ 5 ปแลวไดอายุพอดี

เจอกันเมื่อเดือนที่แลวรวมรับประทานขาวดวยกัน เขาบอกวา
ตอนนั้นพี่ซื้อนอยไปหนอย แตถามวา ภาพอยางนี้เกิดขึ้นตั้งแต
ผมเห็นวันนั้นแลว  ผมบอกกับคนของผมแลววา ถาคุณวางแผน
ใหเขาไดอยางน้ีแลวเขาทำนะ  วันหน่ึงท่ีเขาเกษียณแลวเขาไดเงิน
เขาจะบอกเลยวันนั้นทำนอยไป ขอบคุณที่เราทำ เราเปนนัก
วางแผนการเง ินท ี ่ค ุยแล วไม ต องม ีป ญหาในการเง ินอ ีก
10 - 20 ปขางหนา

…นักวางแผนการเง�นที่ดี
ต�องเสนอแบบมีความรู� 

อธิบายเป�นขั้นตอน 
ให�ลูกค�ามีความเข�าใจ

ในผลตอบแทนที่จะได�…

การสราง “นักวางแผนการเงิน” ที่ดีไมเพียงเทรนนิ่งทีมงานภาย
ในบริษัทเทานั้น ยังสงอาจารย ทีมงาน จาก จุฬาลงกรณมหา
วิทยาลัย มาเทรนนิ่งคนของบริษัทอีก เพื่อใหเขาใจเรื่องวางแผน
ทั้งเรื่อง บัญชี การแพทย ตางๆ  คนของเราจึงมีความรูความ
เขาใจวา เดี๋ยวนี้เกษียณจากโรคก็มีนะ ทุกอยางของการเกษียณ
วันนี้ใชเงินทั้งนั้น

ตัวแทนจริงๆ แลวมักมองเรื่องคอมมิชชั่น คอมฯ นอยขายเยอะ
คอมฯ เยอะขายยาก ตองแลกกัน ยิ่งเปนธุรกรรมการเงินมารจิ้น
ไมสูง ถาตองการเยอะๆ สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ ลูกคาจะไดผลตอบ
แทนนอยลงเรื่อยๆ ทำไมเราไมใหลูกคาเยอะๆ เพื่อใหเขารูสึก
เขาไดประโยชน ตัวแทนผมยอม นี่เลยทำใหคนของผมจึงเปนนัก
วางแผนเกษียณที่ดี คิดถึงลูกคา ทำใหลูกคาเกษียณอยางเกษมได
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สำหรับผลิตภัณฑถือเปนหัวใจหลักที่บริษัทตองพยายามรักษา
มาตรฐานใหดีเม่ือเทียบกับตลาดในปจจุบัน ดังน้ันการเสนอผลิต
ภัณฑตางๆ ตอลูกคาและตอบสนองผลิตภัณฑใหลูกคาไดนั้น

“นักวางแผนการเงิน” ท่ีดีตองเสนอแบบมีความรู สามารถอธิบาย
เปนขั้นตอนใหลูกคามีความเขาใจในผลตอบแทนที่จะไดอะไร
อยางไรบางในอนาคต การทำงานในจุดนี้ชวยใหกรมธรรมที่
ลูกคาซื้อไป

แลวโอกาสไมสงเบี้ยตอมีนอยมากหรือไมมีเลย เพราะการเสนอ
ผลิตภัณฑไมเสนอแบบขอรองใหชวยซื้อ  เลยทำใหบริษัทมีอัตรา
ความย่ังยืนในการถือกรมธรรมมากถึง 90 กวาเปอรเซ็นตในตลาด

“คุณสมโพชน” กลาววา การ Coaching “นักวางแผนการเงิน” 
ใหกับบริษัท อยาง TNQA (THAILAND NATIONAL QUALITY)
AWARDS รางวัลสำหรับตัวแทนคุณภาพดีเดนแหงชาติ  แมบริษัท
จะคอนขางนองใหม แตบริษัทที่อยูมากอนหนาก็ไดนอยกวา
บริษัทผมที่รับรางวัลในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 นี้ ซึ่งมีจำนวน
39 คน  สวนรางวัลคุณวุฒิระดับโลกของ MDRT : Million Dollar
Round Table หรือสโมสรลานเหรียญโตะกลม คนของเราสามารถ
สรางผลงานเทียบเทาปที่ผานมาไดมาถึง 100 กวาคน

…ทุกคำถามมีคำตอบ 
มีป�ญหาติดต�อผมได�

ติดต�อบร�ษัทได�…ผมพร�อมโค�ช
พร�อมคุยกับลูกค�า

ช�วยตัวแทนได�ตลอดเวลา

ถามวาแลวทำอยางไรถึงใหทีมงานกาวมาอยูจุดนี้ได ...?

“คุณสมโพชน” กลาววา ลำดับแรกใหความเขาใจนักขายไมตอง
กังวลเรื่องบริษัท เรื่องคำถาม เพราะทุกคำถามมีคำตอบ มีปญหา
ติดตอผมได ติดตอบริษัทได คือคนทำงานในสนามตองการ
ความสบายใจ 

หลายคนบอกแคทำงานไมตองรบกับบริษัท สตาฟกับฝายขาย
บริษัทอ่ืนอาจเปนฝายตรงขามกัน แตผมสอนสตาฟบริษัทใหมอง
ตัวแทนเปนลูกคา เพื่อที่จะบริการเคา จะไดไมตองปวดหัวจาก
ลูกคาแลว มาเจอการคอมเพลน อยางนั้นอยางนี้ ทั้งหมดเหลา
นี้เปนรายละเอียด

อยางไรก็ตาม เรื่องของผลิตภัณฑ การขาย การเซอรวิส การซัพ
พอรท การอบรม นับเปนองคประกอบรวม เหมือนกับการซื้อหุน
เรื่องของพื้นฐานเปนเรื่องสำคัญที่สุด พื้นฐานบริษัท พื้นฐาน
องคกร ระบบ ผลิตภัณฑ ทุกอยางคือ หัวใจหลัก ลำดับจากนั้น
อยูที่วา นักวางแผนการเงิน จะนำสิ่งเหลานี้ไปสื่อสารไดดีแคไหน
อยางไรซึ่ง “คุณสมโพชน” ย้ำวา

เราตองทำใหบริษัทมีเสถียรภาพ   ลูกคาดูเราตองดูดี ตัวแทนก็
ตองมั่นใจเรา ฉะนั้นเราตองพยายามสรางภาพลักษณ ใชอะไรที่
เปนเรื่องของประโยชนที่เปนเรื่องของลูกคา กับคนของเรา
ผมตองบาลานซทุกสวนใหเกิดความสมดุลกัน เราก็จะอยูดวยกัน
อยางมีความสุขได

ผมมองวา ตัวแทนทั้งหมดไมแตกตางกันแตผมเชื่อวาผมดูแลได
ดีกวา ใสใจไดมากกวา และใหความสนใจในปญหาของตัวแทน
มากกวา บางครั้งตัวแทนออกไปพบลูกคาแลวลูกคาไมมั่นใจ
บริษัท  บริษัทจะมั่นคงไหม ไมเคยไดยินชื่อเลย ซึ่งขณะที่ตัวแทน
กำลังคุยกับลูกคาอยูนั้นแมระหวางนั้นผมประชุมอยู แลวตัวแทน
คนนั้นบอกลูกคาวาคุยกับเจานายผมเลยไหม โทรมาหาผม 
ผมรับสายทันที คุยกับลูกคาเลย ลูกคาก็เกิดความสบายใจ

ผมพรอมโคช พรอมคุยกับลูกคาชวยตัวแทนไดตลอดเวลาแตตอง
ขอใหเปนเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับบริษัท เพราะลูกคาสำคัญกับผม
ถาคุณเปนคนท่ีลูกนองเขาถึงลำบาก ลูกคาก็ตองเขาถึงคุณลำบาก
ฉะนั้นเราตองทำเปนตัวอยางใหกับเขา

และน่ีก็คือความสำคัญของโคช ซ่ึง “โคช” คือ คนท่ีจะผลักดัน
ใหคุณสามารถกาวไปขางหนา เชนเดียวกันถาเกิดคุณคือคนท่ี
จะไปดูแลลูกคา วางแผนใหลูกคาคุณก็คือโคชเหมือนกัน เพราะ
ฉะน้ันคุณตองผลักดันใหลูกคากาวหนาได!!.
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