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โคชสมโพชน เกียรติไกรวัล

โตเกียวมารีนประกันชีวิต
ไม่ใช่แค่ผลกำไร!!

แต่เราแคร์ลูกค้า...แคร์ความรู้สึกตัวแทน
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โตเกียวมารีนประกันชีวิต
ไม่ใช่แค่ผลกำไร!!

แต่เราแคร์ลูกค้า...แคร์ความรู้สึกตัวแทน

วันนี!้ ! ประเทศไทยกําลังเดินหนาตามแผนยุทธศาสตรชาติ
ระยะ 20 ป (ดานสาธารณสุข) เพื่อรองรับอนาคตที่กําลัง
นับถอยหลังความเปน “สังคมผูสูงอายุเต็มตัว”
ภายใตความกังวลในเรือ่ งคาใชจายดูแลการเจ็บปวยจาก
โรคตางๆ รวมถึงคาใชจายดานสุขภาพทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ ทําให
“ภาครัฐ” มีนโยบายออกมาในรูปแบบสนับสนุนให
“ภาคเอกชน” มีสวนรวมในการเพิม่ “ความคุมครอง”
ดาน “สุขภาพ” ใหกับประชาชนมากขึน้

ทิศทางตอไปทีเ่ ราๆ จะเห็นกันมากขึน้ ...บันไดขัน้ แรก

“บริษทั เอกชน” ในฐานะ “นายจาง” ตองใหสวัสดิการดาน
สุขภาพเพิม่ เติมกับ “ลูกจาง” และบันไดขัน้ ทีส่ องก็เปนหนาที่
สําคัญของ “บริษทั ประกันภัย” เปนผูเสนอความคุมครองดาน
สุขภาพใหกับประชาชนทัว่ ไป!!

เพราะเมือ่ สังคมไทยเปนสังคมทีม่ ผี สูู งอายุมากขึน้ คาใชจายใน
การรักษาพยาบาล เพือ่ ดูแลสุขภาพใหดําเนินชีวติ ไดอยางปกติ
ก็จะเพิม่ สูงขึน้ ซึง่ ภาระคาใชจายนีม้ ที งั้ ในสวนของประชาชนเอง
และในสวนของรัฐบาลทีต่ องรับผิดชอบนัน่ เอง
ดังนัน้ ระยะปสองปมานีเ้ ราจึงเห็นภาคเอกชนโดยเฉพาะกลุม
“บริษทั ประกันภัย” มีความแตกตืน่ ตัวหันมานําเสนอผลิตภัณฑ
ประกันสุขภาพกันมากขึน้ ทวาหากผาเขาไปถึงเนือ้ ในแลวหลาย
คนอาจจะยังบอกวาไมตอบโจทยความจําเปนอนาคตเทาทีค่ วร
เพราะยังมีสวนสําคัญที่ “ขาดหาย” ในเรือ่ งความมัน่ ใจ “แผน
ความคุมครอง” ทีจ่ ะยาวนานรองรับไปถึงวัยสูงอายุ 70-80 ป
ดวย ทุกคนรูดี!! วา ยิง่ แกยิง่ อายุยนื ยิง่ มีความเสีย่ งเรือ่ งสุขภาพ
กายและคาใชจายเงินในกระเปา
www.innwhy.com

Facebook.com/INNWHY.TV

Youtube.com/c/innwhy

จากความตระหนักและการเตรียมตัวรับมือ “สังคมผูสูงอายุ”
ที่มาพรอมปญหา “คารักษาพยาบาล” ในสังคมไทยและการ
เตรียมการรับมือของคนในสังคมไทย “THE COACH INN
WHY MAGAZINE ONLINE” ฉบับประจําเดือนมกราคม 2562
จัดประเดิมแนวคิดแนวทางการ “โคชชิ่ง” องคกรธุรกิจที่มี
เอกลักษณมาตัง้ แตเริม่ ตนกับการบุกเบิก “แบบประกันบํานาญ
และสุขภาพ” ของ “โตเกียวมารีนประกันชีวติ ” ภายใตการ
นําของ “คุณสมโพชน เกียรติไกรวัล” รองประธานเจาหนาที่
บริหาร รับศักราชใหมปหมูทอง 2562 นี้อีกครั้ง!!
ดวยมองเห็นกันมาอยางตอเนือ่ งวา 8 ปทีผ่ านมา “คุณสมโพชน”
ไดกลายเปนผูริเริม่ บุกเบิกรุกเปดตลาดประกันบํานาญผลิตภัณฑ
ทีเ่ กีย่ วของกับ “การวางแผนการเกษียณอายุ”(Pension) และ
ตอมาก็ผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับ “บํานาญสุขภาพ” เขามาเสริฟ
ตลาดอยางโดนจังหวะจะโคนของการเดินหนาประเทศไทยที่
เต็มไปดวยความกังวลทั้งในเรื่อง “สังคมผูสูงอายุ” และ “คา
รักษาพยาบาล”
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การเติบโตของ บมจ.โตเกียวมาร�นประกันชีว�ต ประเทศไทย ป 2561
* ไตรมาส 3-4 เติบโต บวกทุกเดือน
* เดือนตุลาคม 2561 บวก 12%
* เดือนพฤศจิกายน 2561 บวก 20%

ไตรมาสที่ 1

+20%
+12%

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ไตรมาสที่ 4

ธันวาคม

ซึง่ การกาวลํา้ นําในผลิตภัณฑของ “โตเกียวมารีนประกันชีวติ ”
ที่เขามาตอบโจทยสังคมอยางตรงประเด็นวันนี้จะเปนอีกหนึ่ง
ประสบการณใหผูคนไดมองเห็นถึงการโคชชิ่งธุรกิจอยางรูทัน
สถานการณตลาดที่ “เปลี่ยนแปลง” ในรอบสําคัญของประกัน
ภัยไทยซึง่ ลอไปกับ “แผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป” (ดาน
สาธารณสุข) ได

ฝาทะลุอุปสรรคในเรื่องขีดความสามารถของ “ตัวแทน” ซึ่งมี
จํานวนจํากัดได และนั่น!! ยอมไมใชเรื่องธรรมดาที่ “ผูนํา” คน
ใดคนหนึ่งจะทําได แตวันนี้ “คุณสมโพชน เกียรติไกรวัล” ได
พิสจู นใหเห็นแลววา เขาทําไดอีกครัง้ และตอเนือ่ งมาโดยตลอด
ในทุกสถานการณวิกฤติ ที่เกิดขึ้นจากทั้งปจจัยภายในและ
ภายนอก

“คุณสมโพชน” เริ่มตนฉายภาพสถานการณตลาดประกันชีวิต
และประกันสุขภาพของประเทศไทยเราในชวงป 2561 ที่ผาน
มาสดๆ รอนๆ นี้วา ภาพรวมของการเติบโตธุรกิจประกันชีวิต
ทั้งอุตสาหกรรมยังติดลบ สวนการเติบโตของ บมจ. โตเกียว
มารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) ป 2561 เมื่อเทียบกับป 2560
ปกอนหนาโนนถือเปนที่นาพอใจ เพราะชวงตนป 2561 เกิด
เอฟเฟคนิดหนอยในสวนของฝายขายตัวแทนทําใหตองปรับ
ขบวนการทํางาน

ตามมาดวยการมองทิศทางธุรกิจประกันชีวิตระยะนี้วา เริ่มมี
การเปลี่ยนแปลง เพราะเบี้ยใหม “ประกันชีวิตลดลง” สาเหตุ
หลักๆ มาจากการที่หลายบริษัทเริ่มหันมาเลนตลาด “เบี้ยสุขภาพ” เพราะวาเบี้ยประกันชีวิตถูกขายลวงหนาไปแลวคอน
ขางมาก ทําใหเบี้ยของประกันชีวิตเริ่มชะลอตัวลง ประชาชน
เริ่มใหความสําคัญและสนใจคารักษาพยาบาลเพิ่มมากขึ้น...

เมื่อเราปรับจ�นกันแลวจนมาถึงไตรมาส 3-4 เติบโต
บวกทุกเดือน เดือนตุลาคม 2561 บวก 12% เดือน
พฤศจ�กายน 2561 บวก 20% คาดวาตลอดทั้งป 2561
เติบโตไมติดลบเมื่อเทียบกับป 2560 ที่ผานมา

จาก “ผลงาน” สิ้นป 2561 ของ “โตเกียวมารีนประกันชีวิต”
ทําใหเห็นถึงผลลัพธที่สําเร็จ ของการพลิกกลยุทธปรับจูนการ
ทํางานฝายขายของ “คุณสมโพชน” ในรอบป 2561 กับการ
www.innwhy.com

Facebook.com/INNWHY.TV

“บริษัทตางๆ มองวา ผลิตภัณฑประกันสุขภาพจะเปนตัว
เพิ่มผลผลิต บางบริษัทตองการเบี้ยประกันสุขภาพ 30-40%
ของพอรตซึ่งมองวาเยอะมาก ฉะนั้นชวงนี้จะสังเกตเห็น
หลายบริษัทมีการโฆษณาประกันสุขภาพกันคอนขางมาก
และตอเนื่องถึงป 2562 รองรับกับความตองการของตลาด
ที่เพิ่มสูงขึ้น เพราะคารักษาพยาบาลสูงขึ้น”
รวมถึงทิศทางตลาดที่ใหความสนใจในเรื่องของผลิตภัณฑที่
เกี่ยวของกับการวางแผนการเกษียณอายุ (Pension) ฉะนั้นป
2562 มองวาคนยังตองเก็บออมมากขึ้นเพื่อเตรียมตัวเขาสูใน
ยุคอนาคตเกี่ยวกับการเกษียณอายุ เพราะกระแสสังคมเริ่มตื่น
และแรงมากขึ้น กับความตระหนักวาประเทศจะเจอปญหา
เหลานี้หนักมาก ประกอบกับคารักษาพยาบาลที่สูงขึ้นกอให
เกิดผลกระทบกับประชาชน ฉะนั้นประชาชนก็จะมาซื้อกรมธรรมเพื่อปองกันตัวเองมากขึ้นดวย
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ในโอกาสและทางเลือกของประชาชนตอทิศทางธุรกิจประกัน
ชีวติ ไทยนับจากนี้ “คุณสมโพชน” มองวา สังคมไทยยังมีความ
ตองการ “เก็บออมเงิน” สําหรับการวางแผนเกษียณอายุมาก
เพราะป 2564 จะมีคนไทยอายุเกิน 60 ปจํานวน 13 ลานคน
หรือคิดเปน 20% ของประชากรประเทศ วันนี้ตองรีบรณรงค
ใหประชาชนเก็บออมเงินเพื่อเตรียมตัว เตรียมความพรอม
สําหรับการอยูเปนผูสูงอายุในอนาคต

“ยกตัวอยางประเทศอิตาลีมีประชากรผู สูงอายุมากเปน
อันดับ 2 ของโลกรองจากประเทศญี่ปุน รัฐบาลใหการ
สนับสนุนคอนขางมากแตสุดทายประสบปญหาการเงิน
ฉันนั้นถาเราชวยมากเกินไป เงินก็มีนอยอนาคตก็มีโอกาส
เดือดรอนไดเหมือนกัน ดังนั้นผมมองวา สังคมไทยยังมี
ความตองการเก็บออมเงินสําหรับการวางแผนเกษียณอายุ
อยูมากนะ”
จากทิ ศ ทางความจํ า เป นของสั ง คมและความคาดหวั ง ว า
“คนไทย” จะเริ่มเขาใจและหันหนามาเก็บออมลดความเสี่ยง

ในการใชชีวิตวันขางหนาใหยังอยูกันอยางสบายไมเดือดรอนนี้
“คุณสมโพชน” ไดขยายภาพเพื่อตอกยํ้าใหเห็นถึงความตั้งใจ
รวมเปนสวนหนึ่งของเปน “กลไกล” ปองกันและแกปญหา
สังคมไทยกาวสูสังคมผูสูงอายุเต็มตัววา “โตเกียวมารีนประกัน
ชีวิต” ไดพัฒนาผลิตภัณฑที่มีความคุมครองคุมสุดๆ ใหกับคน
ไทยมาโดยตลอด โดยไมไดคํานึงยึดเรื่อง “ผลกําไร” แตเนน
ตอบโจทยความจําเปนจริงใหกับสังคมตามหลักปรัชญา THE
GOOD COMPANY
การเปน THE GOOD COMPANY คือการมีวิสัยทัศนของ
บริษัทที่มองไกลเกินกวาผลกําไร ไมไดมองแตเรื่องของผลกําไร
มองเรื่องของการใหอะไรแกสังคม ตรงนี้ “คุณสมโพชน” ยอม
รับวาทําใหสินคาของ “โตเกียวมารีนประกันชีวิต” ขายไดทุก
ตัว ไมวาจะเปนประกันชีวิต เพนชั่นส ประกันสุขภาพ โดย
เฉพาะ “โตเกียว เฮลทแคร” เปนผลิตภัณฑที่กลาบอกวาให
ผลประโยชนกับลูกคาคุมคาเมื่อเทียบกับเบี้ยที่จาย

ธันวาคม 2561 เราออกสินคาใหมเพิ่ม 1 ตัวเปน
สินคาซ�่งกลาบอกวาเปนตลอดช�พที่ดีที่สุดในประเทศไทย
เชน นักธุรกิจตองการความคุ มครอง 100 ลานบาท
สงเบี้ย 5-7 ป แตถา 5-7 ปผานไปไมอยากสงตอ
สามารถเวนคืนกรมธรรม ไดและไดเบี้ยทั้งหมดคืน
ซ�่งเทากับ 6-7 ปที่ผ านมาไดรับความคุ มครองฟร�
ถามวาบร�ษัทคุ มไหม ที่ออกผลิตภัณฑตัวนี้มา…คุ ม
เพราะบร�ษัทมีความสามารถในการ บร�หารตนทุนต่ำกวา
คู แขงเลยทำใหผลิตสินคาดี ออกมาไดตามหลักปรัชญา

THE GOOD COMPANY ของบร�ษัท
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“ลูกคาผานพัฒนาการมาหลายสิบป วันนี้ลูกคามีความรูจากตัว
แทนที่มาจากหลากหลายบริษัท สิ่งที่ ตัวแทนโตเกียวมารีนประ
กันชีวิต ตองอยูก็คือ อยูแบบมีความรูที่มากกวาในอดีต ฉะนั้น
ตัวแทนตองสามารถชี้ใหลูกคาเห็นไดวา ประโยชนของเคาที่ได
รับจากบริษัทคืออะไร นี่คือ สิ่งที่ตัวแทนเราจําเปนตองเรียนรู”

มาถึงตรงนี้ทําใหเรารับรูเขาไปอีกวา การโคชชิ่ง “โตเกียวมารีน
ประกันชีวิต” ใหเติบโตตอเนื่องทามกลางอุปสรรคนานัปการ
ไมวาเปนปจจัยภายใน “ขาดกําลังคน” และปจจัยภายนอก
“ตลาดเปลี่ยน” แตดวยความสามารถเฉพาะบุคคลในการ
“จัดการ” ที่เต็มไปดวยมุมมองของผูมีประสบการณรอบดาน

วันนี้ลูกคามีความรู “ตัวแทนโตเกียวมาร�นประกันชีว�ต”
ตองอยูแบบมีความรูที่มากกวาในอดีต สามารถชี้ใหลูกคา
เห็นไดวาประโยชน ของลูกคาที่ ไดรับจากบร�ษัทคืออะไร

จากบางสวนที่ “คุณสมโพชน เกียรติไกรวัล” ผูนําองคกรสูงสุด
ฝายขายของ “โตเกียวมารีนประกันชีวติ ” แยมมานัน้ ทําใหมอง
เห็นวา การออกผลิตภัณฑทุกตัวลวนถูกดีไซนมาใหคุมคาเงิน
ของลูกคา และการทํางานของตัวแทนตองมีความสุขไดรับการ
เติมเต็มความรู ใหพรอมเคียงขางทุกความตองการของลูกคา
อยางรูทันและอยูในสถานการณ
และบางโอกาสผูนําตอง
“กลา” ตัดสินใจที่จะกาวลํ้าตลาดเพื่อขามไป “ตอบโจทยที่แท
จริง” ของคนในสังคม ซึ่งเขายํ้าปดทายวา

อยาง “คุณสมโพชน เกียรติไกรวัล” จึงฝาทะลุขออางที่เปน
เหมือน “คําแกตัว” ตอการทํางานในสถานการณยุงยากของป
2561 ได
ที่สุดของที่สุดในบทนี้ก็คือ เขาเปน “THE COACH” คนหนึ่งที่
นาติดตามคนหา “การโคช” ธุรกิจไดตอเนื่องไมหยุดจริงๆ ใน
ทุกสถานการณที่หลายๆ คนใครเลียนลอกวิธีการทุกแงมุม
แนนอน!!

“คุมคาเงินและการเคลม เพราะเราไมจุกจิก คุมคาเงิน คือ ดวย
เบี้ยที่จายกับความคุมครองที่ไดรับ เราใหประโยชนที่มากกวา
ถาตัวแทนไปเคลมลูกคามีปญหามากๆ ปานนี้ เรา ก็ถูกตัวแทน
โวยวาย เพราะยังไงตัวแทนตองยืนขางลูกคาถาลูกคาไมไดรับ
ความเปนธรรม ฉะนั้นความรูสึกตรงนั้น เราตองแครลูกคา
แครความรูสึกตัวแทน”

อัพเดทเทรนด์

ใช้ชีวิตรับมือวัยเกษียณ ได้ที่ INNWHY.COM

เพ�ยงแอดไลน Official Account
www.innwhy.com

Facebook.com/INNWHY.TV

หร�อสแกน QR Code
ตรงนี้เลย!!

@innwhy.tv

Youtube.com/c/innwhy

LINE@innwhy.tv
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