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แต่เราแคร์ลูกค้า...แคร์ความรู้สึกตัวแทน
ไม่ใช่แค่ผลกำไร!!
โตเกียวมารีนประกันชีวิต

โคชสมโพชน เกียรติไกรวัล



วันน้ี!! ประเทศไทยกําลังเดินหนาตามแผนยุทธศาสตรชาติ 

ระยะ 20 ป (ดานสาธารณสุข) เพ่ือรองรับอนาคตท่ีกําลัง

นับถอยหลังความเปน “สังคมผูสูงอายุเต็มตัว” 

ภายใตความกังวลในเร่ืองคาใชจายดูแลการเจ็บปวยจาก

โรคตางๆ รวมถึงคาใชจายดานสุขภาพท่ีจะเพ่ิมข้ึน ทําให 

“ภาครัฐ” มีนโยบายออกมาในรูปแบบสนับสนุนให 

“ภาคเอกชน” มีสวนรวมในการเพ่ิม “ความคุมครอง” 

ดาน “สุขภาพ” ใหกับประชาชนมากข้ึน

      ทิศทางตอไปท่ีเราๆ จะเห็นกันมากข้ึน...บันไดข้ันแรก 

“บริษัทเอกชน” ในฐานะ “นายจาง” ตองใหสวัสดิการดาน

สุขภาพเพ่ิมเติมกับ “ลูกจาง” และบันไดข้ันท่ีสองก็เปนหนาท่ี

สําคัญของ “บริษัทประกันภัย” เปนผูเสนอความคุมครองดาน

สุขภาพใหกับประชาชนท่ัวไป!! 

เพราะเม่ือสังคมไทยเปนสังคมท่ีมีผูสูงอายุมากข้ึน คาใชจายใน

การรักษาพยาบาล เพ่ือดูแลสุขภาพใหดําเนินชีวิตไดอยางปกติ

ก็จะเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงภาระคาใชจายน้ีมีท้ังในสวนของประชาชนเอง

และในสวนของรัฐบาลท่ีตองรับผิดชอบน่ันเอง

ดังน้ัน ระยะปสองปมาน้ีเราจึงเห็นภาคเอกชนโดยเฉพาะกลุม

“บริษัทประกันภัย” มีความแตกต่ืนตัวหันมานําเสนอผลิตภัณฑ

ประกันสุขภาพกันมากข้ึน ทวาหากผาเขาไปถึงเน้ือในแลวหลาย

คนอาจจะยังบอกวาไมตอบโจทยความจําเปนอนาคตเทาท่ีควร

เพราะยังมีสวนสําคัญท่ี “ขาดหาย” ในเร่ืองความม่ันใจ “แผน

ความคุมครอง” ท่ีจะยาวนานรองรับไปถึงวัยสูงอายุ 70-80 ป

ดวย ทุกคนรูดี!! วา ย่ิงแกย่ิงอายุยืน ย่ิงมีความเส่ียงเร่ืองสุขภาพ

กายและคาใชจายเงินในกระเปา

จากความตระหนักและการเตรียมตัวรับมือ “สังคมผูสูงอายุ” 

ท่ีมาพรอมปญหา “คารักษาพยาบาล” ในสังคมไทยและการ

เตรียมการรับมือของคนในสังคมไทย “THE COACH INN

WHY MAGAZINE ONLINE” ฉบับประจําเดือนมกราคม 2562

จัดประเดิมแนวคิดแนวทางการ “โคชช่ิง” องคกรธุรกิจท่ีมี

เอกลักษณมาต้ังแตเร่ิมตนกับการบุกเบิก “แบบประกันบํานาญ

และสุขภาพ” ของ “โตเกียวมารีนประกันชีวิต” ภายใตการ

นําของ “คุณสมโพชน� เกียรติไกรวัล” รองประธานเจาหนาท่ี

บริหาร รับศักราชใหมปหมูทอง 2562 น้ีอีกคร้ัง!!

ดวยมองเห็นกันมาอยางตอเน่ืองวา 8 ปท่ีผานมา “คุณสมโพชน”

ไดกลายเปนผูริเร่ิมบุกเบิกรุกเปดตลาดประกันบํานาญผลิตภัณฑ

ท่ีเก่ียวของกับ “การวางแผนการเกษียณอายุ”(Pension) และ

ตอมาก็ผลิตภัณฑท่ีเก่ียวกับ “บํานาญสุขภาพ” เขามาเสริฟ

ตลาดอยางโดนจังหวะจะโคนของการเดินหนาประเทศไทยท่ี

เต็มไปดวยความกังวลท้ังในเร่ือง “สังคมผูสูงอายุ” และ “คา

รักษาพยาบาล” 
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“บริษัทตางๆ มองวา ผลิตภัณฑประกันสุขภาพจะเปนตัว

เพ่ิมผลผลิต บางบริษัทตองการเบ้ียประกันสุขภาพ 30-40%

ของพอรตซ่ึงมองวาเยอะมาก ฉะน้ันชวงน้ีจะสังเกตเห็น

หลายบริษัทมีการโฆษณาประกันสุขภาพกันคอนขางมาก

และตอเน่ืองถึงป 2562 รองรับกับความตองการของตลาด

ท่ีเพ่ิมสูงข้ึน เพราะคารักษาพยาบาลสูงข้ึน” 

รวมถึงทิศทางตลาดท่ีใหความสนใจในเร่ืองของผลิตภัณฑท่ี

เก่ียวของกับการวางแผนการเกษียณอายุ (Pension)  ฉะน้ันป

2562 มองวาคนยังตองเก็บออมมากข้ึนเพ่ือเตรียมตัวเขาสูใน

ยุคอนาคตเก่ียวกับการเกษียณอายุ เพราะกระแสสังคมเร่ิมต่ืน

และแรงมากข้ึน กับความตระหนักวาประเทศจะเจอปญหา

เหลาน้ีหนักมาก ประกอบกับคารักษาพยาบาลท่ีสูงข้ึนกอให

เกิดผลกระทบกับประชาชน ฉะน้ันประชาชนก็จะมาซ้ือกรม-

ธรรมเพ่ือปองกันตัวเองมากข้ึนดวย

เม่ือเราปรับจ�นกันแล�วจนมาถึงไตรมาส 3-4 เติบโต 

บวกทุกเดือน เดือนตุลาคม 2561 บวก 12% เดือน

พฤศจ�กายน 2561 บวก 20% คาดว�าตลอดท้ังป� 2561 

เติบโตไม�ติดลบเม่ือเทียบกับป� 2560 ท่ีผ�านมา

ซ่ึงการกาวล้ํานําในผลิตภัณฑของ “โตเกียวมารีนประกันชีวิต”

ท่ีเขามาตอบโจทยสังคมอยางตรงประเด็นวันน้ีจะเปนอีกหน่ึง

ประสบการณใหผูคนไดมองเห็นถึงการโคชช่ิงธุรกิจอยางรูทัน

สถานการณตลาดท่ี “เปล่ียนแปลง” ในรอบสําคัญของประกัน

ภัยไทยซ่ึงลอไปกับ “แผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป” (ดาน

สาธารณสุข) ได

“คุณสมโพชน” เร่ิมตนฉายภาพสถานการณตลาดประกันชีวิต

และประกันสุขภาพของประเทศไทยเราในชวงป  2561 ท่ีผาน

มาสดๆ รอนๆ น้ีวา ภาพรวมของการเติบโตธุรกิจประกันชีวิต

ท้ังอุตสาหกรรมยังติดลบ สวนการเติบโตของ บมจ. โตเกียว

มารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) ป 2561 เม่ือเทียบกับป 2560

ปกอนหนาโนนถือเปนท่ีนาพอใจ เพราะชวงตนป 2561 เกิด

เอฟเฟคนิดหนอยในสวนของฝายขายตัวแทนทําใหตองปรับ

ขบวนการทํางาน

จาก “ผลงาน” ส้ินป 2561 ของ “โตเกียวมารีนประกันชีวิต”

ทําใหเห็นถึงผลลัพธท่ีสําเร็จ ของการพลิกกลยุทธปรับจูนการ

ทํางานฝายขายของ “คุณสมโพชน” ในรอบป 2561 กับการ

ตามมาดวยการมองทิศทางธุรกิจประกันชีวิตระยะน้ีวา เร่ิมมี

การเปล่ียนแปลง เพราะเบ้ียใหม “ประกันชีวิตลดลง” สาเหตุ

หลักๆ มาจากการท่ีหลายบริษัทเร่ิมหันมาเลนตลาด “เบ้ียสุข-

ภาพ” เพราะวาเบ้ียประกันชีวิตถูกขายลวงหนาไปแลวคอน

ขางมาก ทําใหเบ้ียของประกันชีวิตเร่ิมชะลอตัวลง ประชาชน

เร่ิมใหความสําคัญและสนใจคารักษาพยาบาลเพ่ิมมากข้ึน...

ฝาทะลุอุปสรรคในเร่ืองขีดความสามารถของ “ตัวแทน” ซ่ึงมี

จํานวนจํากัดได และน่ัน!! ยอมไมใชเร่ืองธรรมดาท่ี “ผูนํา” คน

ใดคนหน่ึงจะทําได แตวันน้ี “คุณสมโพชน เกียรติไกรวัล” ได

พิสูจนใหเห็นแลววา เขาทําไดอีกคร้ัง และตอเน่ืองมาโดยตลอด

ในทุกสถานการณวิกฤติ ท่ีเกิดข้ึนจากท้ังปจจัยภายในและ

ภายนอก

การเติบโตของ บมจ.โตเกียวมาร�นประกันชีว�ต ประเทศไทย ป� 2561การเติบโตของ บมจ.โตเกียวมาร�นประกันชีว�ต ประเทศไทย ป� 2561

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

* ไตรมาส 3-4 เติบโต บวกทุกเดือน 
* เดือนตุลาคม 2561 บวก 12% 
* เดือนพฤศจิกายน 2561 บวก 20% 

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

+12% 

+20% 
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ในโอกาสและทางเลือกของประชาชนตอทิศทางธุรกิจประกัน

ชีวิตไทยนับจากน้ี “คุณสมโพชน” มองวา สังคมไทยยังมีความ

ตองการ “เก็บออมเงิน” สําหรับการวางแผนเกษียณอายุมาก

เพราะป 2564 จะมีคนไทยอายุเกิน 60 ปจํานวน 13 ลานคน

หรือคิดเปน  20% ของประชากรประเทศ วันน้ีตองรีบรณรงค

ใหประชาชนเก็บออมเงินเพ่ือเตรียมตัว เตรียมความพรอม

สําหรับการอยูเปนผูสูงอายุในอนาคต

“ยกตัวอยางประเทศอิตาลีมีประชากรผูสูงอายุมากเปน

อันดับ 2 ของโลกรองจากประเทศญ่ีปุน รัฐบาลใหการ

สนับสนุนคอนขางมากแตสุดทายประสบปญหาการเงิน

ฉันน้ันถาเราชวยมากเกินไป เงินก็มีนอยอนาคตก็มีโอกาส

เดือดรอนไดเหมือนกัน  ดังน้ันผมมองวา สังคมไทยยังมี

ความตองการเก็บออมเงินสําหรับการวางแผนเกษียณอายุ

อยูมากนะ”

จากทิศทางความจําเปนของสังคมและความคาดหวังวา

“คนไทย” จะเร่ิมเขาใจและหันหนามาเก็บออมลดความเส่ียง

ในการใชชีวิตวันขางหนาใหยังอยูกันอยางสบายไมเดือดรอนน้ี

“คุณสมโพชน” ไดขยายภาพเพ่ือตอกย้ําใหเห็นถึงความต้ังใจ

รวมเปนสวนหน่ึงของเปน “กลไกล” ปองกันและแกปญหา

สังคมไทยกาวสูสังคมผูสูงอายุเต็มตัววา “โตเกียวมารีนประกัน

ชีวิต” ไดพัฒนาผลิตภัณฑท่ีมีความคุมครองคุมสุดๆ ใหกับคน

ไทยมาโดยตลอด โดยไมไดคํานึงยึดเร่ือง “ผลกําไร” แตเนน

ตอบโจทยความจําเปนจริงใหกับสังคมตามหลักปรัชญา THE

GOOD COMPANY

การเปน THE GOOD COMPANY คือการมีวิสัยทัศนของ

บริษัทท่ีมองไกลเกินกวาผลกําไร ไมไดมองแตเร่ืองของผลกําไร

มองเร่ืองของการใหอะไรแกสังคม ตรงน้ี “คุณสมโพชน” ยอม

รับวาทําใหสินคาของ “โตเกียวมารีนประกันชีวิต” ขายไดทุก

ตัว ไมวาจะเปนประกันชีวิต เพนช่ันส ประกันสุขภาพ โดย

เฉพาะ “โตเกียว เฮลทแคร” เปนผลิตภัณฑท่ีกลาบอกวาให

ผลประโยชนกับลูกคาคุมคาเม่ือเทียบกับเบ้ียท่ีจาย

ธันวาคม 2561 เราออกสินคาใหมเพิ่ม 1 ตัวเปน

สินคาซ�่งกลาบอกวาเปนตลอดช�พที่ดีที่สุดในประเทศไทย

เชน นักธุรกิจตองการความคุมครอง 100 ลานบาท

สงเบี้ย 5-7 ป แตถา 5-7 ปผานไปไมอยากสงตอ 

สามารถเวนคืนกรมธรรม ไดและไดเบี้ยทั้งหมดคืน 

ซ�่งเทากับ 6-7 ปที่ผานมาไดรับความคุมครองฟร� 

ถามวาบร�ษัทคุมไหม ที่ออกผลิตภัณฑตัวนี้มา…คุม

เพราะบร�ษัทมีความสามารถในการ บร�หารตนทุนต่ำกวา

คูแขงเลยทำใหผลิตสินคาดี ออกมาไดตามหลักปรัชญา

THE GOOD COMPANY ของบร�ษัท
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“คุมคาเงินและการเคลม เพราะเราไมจุกจิก คุมคาเงิน คือ ดวย

เบ้ียท่ีจายกับความคุมครองท่ีไดรับ เราใหประโยชนท่ีมากกวา

ถาตัวแทนไปเคลมลูกคามีปญหามากๆ ปานน้ี เรา ก็ถูกตัวแทน

โวยวาย เพราะยังไงตัวแทนตองยืนขางลูกคาถาลูกคาไมไดรับ

ความเปนธรรม ฉะน้ันความรูสึกตรงน้ัน เราตองแครลูกคา 

แครความรูสึกตัวแทน”

“ลูกคาผานพัฒนาการมาหลายสิบป วันน้ีลูกคามีความรูจากตัว

แทนท่ีมาจากหลากหลายบริษัท ส่ิงท่ี ตัวแทนโตเกียวมารีนประ

กันชีวิต ตองอยูก็คือ อยูแบบมีความรูท่ีมากกวาในอดีต ฉะน้ัน

ตัวแทนตองสามารถช้ีใหลูกคาเห็นไดวา ประโยชนของเคาท่ีได

รับจากบริษัทคืออะไร น่ีคือ ส่ิงท่ีตัวแทนเราจําเปนตองเรียนรู”  

จากบางสวนท่ี “คุณสมโพชน เกียรติไกรวัล” ผูนําองคกรสูงสุด

ฝายขายของ “โตเกียวมารีนประกันชีวิต” แยมมาน้ันทําใหมอง

เห็นวา การออกผลิตภัณฑทุกตัวลวนถูกดีไซนมาใหคุมคาเงิน

ของลูกคา และการทํางานของตัวแทนตองมีความสุขไดรับการ

เติมเต็มความรูใหพรอมเคียงขางทุกความตองการของลูกคา

อยางรูทันและอยูในสถานการณ และบางโอกาสผูนําตอง

“กลา” ตัดสินใจท่ีจะกาวล้ําตลาดเพ่ือขามไป “ตอบโจทยท่ีแท

จริง” ของคนในสังคม ซ่ึงเขาย้ําปดทายวา

มาถึงตรงน้ีทําใหเรารับรูเขาไปอีกวา การโคชช่ิง “โตเกียวมารีน

ประกันชีวิต” ใหเติบโตตอเน่ืองทามกลางอุปสรรคนานัปการ

ไมวาเปนปจจัยภายใน “ขาดกําลังคน” และปจจัยภายนอก 

“ตลาดเปล่ียน” แตดวยความสามารถเฉพาะบุคคลในการ 

“จัดการ” ท่ีเต็มไปดวยมุมมองของผูมีประสบการณรอบดาน

อยาง “คุณสมโพชน เกียรติไกรวัล” จึงฝาทะลุขออางท่ีเปน

เหมือน “คําแกตัว” ตอการทํางานในสถานการณยุงยากของป

2561 ได

ท่ีสุดของท่ีสุดในบทน้ีก็คือ เขาเปน “THE COACH” คนหน่ึงท่ี

นาติดตามคนหา “การโคช” ธุรกิจไดตอเน่ืองไมหยุดจริงๆ ใน

ทุกสถานการณท่ีหลายๆ คนใครเลียนลอกวิธีการทุกแงมุม

แนนอน!! 

วันน้ีลูกค�ามีความรู� “ตัวแทนโตเกียวมาร�นประกันชีว�ต”

ต�องอยู�แบบมีความรู�ท่ีมากกว�าในอดีต สามารถชี้ให�ลูกค�า

เห็นได�ว�าประโยชน� ของลูกค�าท่ีได�รับจากบร�ษัทคืออะไร

วันน้ีลูกค�ามีความรู� “ตัวแทนโตเกียวมาร�นประกันชีว�ต”

ต�องอยู�แบบมีความรู�ท่ีมากกว�าในอดีต สามารถชี้ให�ลูกค�า

เห็นได�ว�าประโยชน� ของลูกค�าท่ีได�รับจากบร�ษัทคืออะไร

อัพเดทเทรนด์ ใช้ชีวิตรับมือวัยเกษียณ ได้ท่ี INNWHY.COM

เพ�ยงแอดไลน� Official Account @innwhy.tv
หร�อสแกน QR Code 
ตรงนี้เลย!!

นิตยสารออนไลน รายเดือน THE COACH ฉบับที่ 024 ประจำวันที่ 01-01-2019

INN WHY MAGAZINE

4/4www.innwhy.com Facebook.com/INNWHY.TV     Youtube.com/c/innwhy       LINE@innwhy.tv


