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ย่ิงยุคน้ีเปนยุค “ไทยแลนด 4.0” เร่ิมเดินเคร่ืองออกตัวสตารท
แรงเทาไหร คนไทยที่กำลังเขาสู “สังคมสูงอายุ” ก็ยิ่งเห็นภาพ
ความลำบากจากความไมพรอมรับมือวัยเกษียณมากขึ้นเปนเงา
ตามตัว

จะวาไปแลว การวางแผนรับมือหลังวัยเกษียณของคนไทยในกลุม
“วัยทำงาน” ซึ่งตอไปอีกไมกี่ปขางหนาก็เปน “ผูสูงอายุ” วันนี้ยัง
ไมมีความตื่นตัวกันมากนัก ทำใหหลายฝายกังวลตอ “สถานะ
สังคมไทย” วาเมื่อสังคมไทยเขาสูสังคมสูงอายุแลวจะยิ่งมี
 “ความยากจน” เพิ่มมากขึ้นหรือไม

เพราะนับจากนี้ไป “หัวหนาครอบครัว” หรือ “คนวัยทำงาน” จะ
มีภาระเลี้ยงดูเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีแต พอแม และ ลูกๆ ทวาจะ
ตองดูแล พี่ๆ นาอา ดวย เพราะคนกลุมหลังยุคนี้ ไมแตงงาน
ไมมีลูก และจะย่ิงหนักเขาไปอีกหากใครไมไดวางแผนความพรอม
หลังวัยเกษียณใหตัวเองอีก ก็จะยิ่งเปน “ดับเบิ้ลภาระ” ใหคน
รอบขางมากขึ้น 

ดวยเหตุน้ี หลายฝายจึงกังวลกับความเปนไปไดท่ี “คาใชจาย”ตอ 
ครัวเรือนคนไทยจะสูงข้ึนจนมากกวา “รายได” ในแตละเดือนน่ัน
ก็คือแตละครัวเรือนในสังคมสูงอายุจะยากจนลงเพ่ิมจำนวนมากข้ึน
นี่จึงเปนที่มาของคำวา “อายุยืน คือ ความเสี่ยง” เพราะถา 
“ไมมีเงินพอ” ในวัยสูงอายุ ก็คือ ความลำบากที่หลายๆ คนอาจ
จะเลือกจบชีวิตตัวเองมากกวาจะรอใหเจ็บปวยตายอยางอนาถา
ไรคนดูแลได

ความกังวลเหลานี้ “รัฐ” รับรูกันเปนอยางดีจึงพยายามที่จะหา
ทางแกไข และจัดเขาสูแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 12 ฉบับลาสุดเพื่อ “รับมือ” กับสังคมสูงอายุอยางจริงจัง
นอกจากนั้นยังมีการริเริ่มขององคกรธุรกิจเอกชนภาค “ประกัน
ชีวิต” ที่ไดตื่นตระหนักถึงปญหาเหลานี้มานานกวา 7-8 ป และ
จุดประกายเหมือนเปน “ผูบุกเบิก” การประกันชีวิตรูปแบบ
“บำนาญ” เพื่อรองรับการเขาสูสังคมสูงวัยของคนไทยขึ้น
แลวดวย

น่ันคือ “บมจ.โตเกียวมมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย)” ท่ีนำ
วัตนกรรมออมเงินเพื่อการเกษียณอยางเปนระบบจากประเทศ
ญ่ีปุน ประเทศท่ีใชระบบน้ีฝาวิกฤตสังคมสูงอายุมาไดอยางเรียบ
รอยราบรื่น และเปนสังคมตนแบบใหชาวเอเชียไดศึกษาตอใน
ปจจุบันมาใหบริการในประเทศไทยเราเมื่อ 7-8 ปที่ผานมา

“อายุยืน คือ ความเสี่ยง” เปนคียเวิรด (Keyword) สั้นๆ ที่
“คุณสมโพชน เกียรติไกรวัล” รองประธานเจาหนาที่บริหาร
บมจ.โตเกียวมมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) ใชเปดประเด็น
กอนอธิบายความเขาใจดวย “แผนประกันชีวิตเพนชั่น ชอยส”
(Pension Choice) เงินบำนาญหลังวัยเกษียณที่มีคืนใหอยาง
สม่ำเสมอการันตีชัดเจนจนเปนเหมือนรายไดประจำหรือ กระแส
เงินสดไวใชจายยามสูงอายุนั่นเอง

“อายุยืน…คือ ความเสี่ยง!!” 
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ผูที่จะเปนนักวางแผนการเกษียณ
ตองอธิบาย เรื่องประชากรศาสตร
เรื่องสถิติตางๆ ใหเขาไดรูวา เมื่อเขาไปเจอ
คนหนึ่งเขาเหลานั้น  จำเปนอยางไร
ในการวางแผนการเกษียณอายุ 
อันนี้ผมมีหลักสูตรที่ใหทางจุฬาลงกรณฯ 
ทำใหกับเรา อบรมกัน 30 ชม. อบรมไปแลว
หลายรุน มีวุฒิบัตรจากจุฬาลงกรณให
ไมใชบอกวาอะไรคือการวางแผน 
ของเราเรียนรูมา อยางถูกตอง

จากวันนั้นจนถึงวันนี้เริ่มตนป 2561วันที่สังคมไทยนับถอยหลัง
อีกเพียงแค 3-4 ปก็จะเขาสูสังคมสูงอายุอยางเต็มตัวสมบูรณ
สุดๆ ในป 2564 และป 2567 จะเปน Super-aged society กัน
แลวนั้น ทาง “โตเกียวมารีนประกันชีวิต” ก็มีการยกระดับบุคลา-
กรใหเปน “นักวางแผนการเกษียณ” เต็มตัวมากขึ้น

ดวยบุคลากรเกือบ 4,000 คน ที่มุมมั่นทำหนาที่สรางความเขา-
ใจการออมประกันชีวิตอยางมีเปาหมายดวยระบบจัดการที่มี
การันตีแผนรองรับการใชจายหลังวัยเกษียณใหกับคนไทยเปนไป
ดวยความหมดหวงไรกังวล

“คุณสมโพชน เกียรติไกรวัล” พูดถึงการทำหนาที่ของบุคลากร
นักวางแผนการเกษียณของ บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิตฯ วา
มีความจำเปนตอสังคมเปนอยางมาก เพราะเปนการทำงานที่
เขาไปชวยแกปญหาระยะยาวใหกับประเทศชาติอยางยั่งยืน

“ผมคิดวาการวางแผนการเกษียนจริงๆ เปนเร่ืองท่ีใกลตัว ถาคุณ
มีความเขาใจวา เราควรมีเงินสักกอนหน่ึงกันไวใชตอนเกษียณอายุ
คุณก็หาระบบอะไรที่มันตอบโจทยกับแผนที่คุณคิดตรงกับที่คุณ
ตองการ ซึ่งเรามีระบบนั้น” 

สำหรับการเปนนักวางแผนการเกษียณนั้น “คุณสมโพชน” ยอม
รับวาตองผานการเขาอบรมกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยที่รวม
มือกับ บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิตฯ 30 ชั่วโมง เพื่อใหนัก
วางแผนการเกษียณมีความรูในการแนะนำคนทั่วไปไดถูกตอง

การตอบโจทยของคนไทยท่ีเตรียมตัวเขาสูวัยเกษียณของ “เพนช่ัน
ชอยส” จาก “โตเกียวมารีนประกันชีวิต” นั้น “คุณสมโพชน” ยก
ตัวอยางใหเห็นภาพงายๆ วา คำวาเกษียณ เปนเรื่องใกลตัวแลว
และทำความเขาใจกันงายๆ คือถามตัวเองวา ตองการมีเงินใช
หลังเกษียนเดือนละเทาไหร ปละเทาไหร ถึงจะพอเพียงกับการ
ใชชีวิตไปจนถึงวาระสุดทายกอนสิ้นลมหายใจ

“ถาคุณตองการวางแผนใหมีรายไดมีเงินที่จะใชหลังเกษียณ
แนนอนดวยวงเงินเทาไหร คุณคุยกับคนของเรา ถาคุณคุยกับ
คนของเราแลว คนของเราสามารถทำใหคุณเห็นไดวาสามารถ
ทำใหไปถึงเปาหมายน้ันยังไง ถาคุณตองการมีเงินใชหลังเกษียณ
สักเดือนละ 30,000 บาท เหมือนขาราชการหลังเกษียณระดับ
ซี 6 ซี 7 ขึ้นไป อยางนั้นเราก็ตั้งเปา 30,000 บาทตอเดือน หรือ
วันนี้อาจจะไมพรอมเริ่มตนกอนสัก 10,000 บาทก็ได” 

“เพนชั่น ชอยส” เปนกรมธรรมประกันชีวิตคลายออมทรัพย แต
มีการการันตีผลตอบแทน วาผูทำประกันบำนาญน้ีตองไดเงินคืน
เทาไหรตอป ตอเดือน โดยเม่ือออมตามกำหนดสัญญาและอายุ
ครบ 60 ปไปแลวยอดเงินคืนจะมีการเพิ่มขึ้นใหตามอัตราเงิน
เฟออีก 0.5%  เติมใหอีกทุกป เพราะฉะนั้นบริษัทจึงมั่นใจวา
เพนชั่น ชอยส ตอบโจทยการออมอยางถูกที่ถูกทางใหกับคน
ไทยที่เตรียมตัวรับมือวัยเกษียณไดจริง

และที่สำคัญหลังจาก “โตเกียวมารีนประกันชีวิต” นำประกัน
บำนาญเพนชั่น ชอยส มาสูประเทศไทยเมื่อ 7-8 ปกอน วันนี้ 
“คนไทยวัยเกษียณ” บางคนที่ตัดสินใจออมเงินผานประกันชีวิต
รูปแบบนี้ เริ่มทยอยรับเงินคืนตามสัญญากันแลว ซึ่งยิ่งตอกย้ำ
ใหเห็นถึงการตอบโจทยของความจำเปนของ “คนสูงอายุ” ที่
ตองมี “รายไดประจำ” ในแตละเดือนของตัวเองไปจนถึงวันสุด
ทายของชีวิตอยางยิ่ง ซึ่ง “คุณสมโพชน” อธิบายเพิ่มเติมอีกวา

“ตอนนี้เริ่มมีคนเกษียณไดรับผลประโยชนจากเพนชั่น ชอยส 
กันแลวและเสียงแรกที่ผมไดรับกลับมาก็คือ พวกเขากลาวโทษ
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ทางเรามีการพัฒนาระบบบริการเพิ่ม
กับลูกคา ในเมื่อซื้อเพนชั่น ชอยสแลว
ก็ซื้อประกันสุขภาพตอดวย
เพราะสุดทายแลว ตอนที่อายุ 60
มีเงินคืน สามารถจัดเอาเงินคืนบำนาญไป
เปลี่ยนเปนกรมธรรมประกันสุขภาพได
 โดยสามารถซื้อประกันสุขภาพถึงอายุสุดทาย
ประมาณสัก 65 ป แตสามารถสงและ
คุมครองจนถึงอายุ 80 ป

บุคลากรเราวานำเสนอขายตอนนั้นเมื่อ 7-8 ปกอนใหเขานอย
ไป วันนี้เปนวันที่เขารับเงิน เขาจะรูเลยวาจากนี้ไปนับเปน 10ๆ
ป ที่เขาจะไดเงินตรงนี้อยางตอเนื่อง โดยที่เขาไมตองทำอะไร
เลย เงินมันทำงานของมันเองออโตรันไปเรื่อยๆ ผมวาแคคิดก็
ถือวาเรามีความสุขแลวนะกับความปลอดภัยชีวิตในปนปลาย”
 
มาถึงตรงนี้หลายคนหลังวัยเกษียณที่ไดตัดสินใจเก็บเงินออมใน
รูปแบบ ประกันบำนาญ “เพนชั่น ชอยส” กับ “โตเกียวมารีน
ประกันชีวิต” มีความสุขกับชีวิตแมไมไดทำงานแตมีเงินใชจาย
ประจำเดือนอยางสม่ำเสมอทุกเดือนและโดยไมรบกวนขอเงิน
ใชจายจากลูกหลานหรือคนรอบขางใหเดือดรอนแตอยางใด นับ
เปนปรากฏการณของ “คนรุนใหม” ในสังคมไทยยุคไทยแลนด 
4.0 นี้อยางนาชื่นชมตอการปรับตัว

ไมเพียงเทานั้น ในศักราชใหมนี้ “คุณสมโพชน” ยังนำโครงการ
เมดิคอลฟนดประกันสุขภาพเพื่อคนวัยเกษียณมาตอยอดใหกับ
“คนวัยเกษียณ” ไดมีโอกาสทำประกันสุขภาพใหกับตัวเองคุม-
ครองไปจนถึงอายุ 80 ปอีกดวย ซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่งในแง
ของการลดภาระคาใชจาย “คารักษาพยาบาล” ท่ีนับวันจะสูงข้ึนๆ
และยิ่งเมื่อแกตัวชราภาพมากขึ้น ปญหาดานสุขภาพก็จะมีโรค
ภัยไขเจ็บตามมาตามวัย

ดังนั้น “คาใชจาย” ในเรื่องคารักษาพยาบาลจึงจำเปนตองมีการ
วางแผนรับมือใหสามารถ “พอเพียง” กับสิ่งที่จะเกิดขึ้น ซึ่ง 
“โตเกียวมารีนประกันชีวิต” จัดใหมีการประกันสุขภาพเพื่อคน
วัยเกษียณน้ีข้ึนมาแลวต้ังแตป 2560 โดยไดรับเสียงตอบรับอยาง
ดีจากผูคนในสังคมไทย โดย “คุณสมโพชน” ใหความชัดเจนใน
ประกันสุขภาพที่ออโตรันจากเงินบำนาญที่ไดรับแตละปเพื่อคุม
ครองไปจนถึงอายุ 80 ปวา

“คุณสมโพชน” ขยายความเพ่ิมเติมในสิทธิประโยชนของประกัน
สุขภาพเมดิคอลฟนดนี้อีกวา ผูสูงอายุบางคนที่ยังทำงานมีราย
ไดอยูนั้น ก็ยังสามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพนี้ไปหักลดหยอน
ภาษีไดไมเกิน 15,000 บาทอีกดวย

และนี่ก็คือ “โตเกียวมารีนประกันชีวิต” กับการดูแลเอาใจใสชวย
สังคมไทยใหกาวไปกับสังคมสูงวัยอยางพรอมรับมือกันมากขึ้น
อยางครบครันทั้งการวางแผนการเงินหลังเกษียณดวยเงินบำ-
นาญจากการประกันชีวิตรูปแบบ “เพนชั่น ชอยส” และตอยอด
ดูแลเรื่องคาใชจายดานคารักษาพยาบาลยามแกชราภาพไปจน
ถึงอายุ 80 ปจากโครงการเมดิคอลฟนด 

สุดทายของสุดทาย The Coach Magazine Online ฉบับนี้ก็คือ
สุดยอดของ “เดอะโคชสมโพชน เกียรติไกรวัล” โคชตัวจริงที่
สรางมืออาชีพจากตัวแทนขายประกันชีวิตธรรมดาพลิกกาวมา
เปน “นักวางแผนการเกษียณ” ใหเปนผูหนึ่งในการ “โคชสังคม
ไทย” ใหมีความพรอมและแข็งแกรงรับมือ “วิกฤติสังคมสูงอายุ” 
ของประเทศชาตินับแตนี้ไปนั่นเอง!!
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