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Tiplife เล็กพริกขี้หนู!
นพพร บุญลาโภ

โคชชิ่ง 6 ปโตตอเนื่องไตสูความยั่งยืน

ยอนหลังไปเมื่อ 6 ปกอน
ชื่อ “ทิพยประกันชีวิต” หรือ “ทิพยไลฟ”
(Tiplife) แทบจะไมมีใครคุนหูชื่อนี้
เพราะเพิ่งเปลี่ยนจากชื่อเดิม “สยามประกันชีวิต”
ซึ่งไดเปลี่ยนชื่อ กอนหนานี้มาจาก บริษัท ซี.ยู.แอล.จํากัด
อีกที!! (ซี.ยู.แอล.มี
รากเหงามาตั้งแตDirector
ป 2467 ที่ บริษัทไชนา
MD-Managing
อันเดอรไรทเตอรส ไลฟ แอนด เยเนอรัล อินชัวรันส จํากัด
(CUL) กอตั้งขึ้นในประเทศฮองกง กอนจะขยายมา
ประเทศไทยในป 2473) จึงไมแปลก!! หากจะบอก
กลาวกับสาธารณชนวา “ทิพยไลฟ”
มีความเปนมาเกือบ100 ปแลว!!
แตเมื่อยอนรอยประวัติศาสตรสืบสานความเปนมา “ตนเหงา”
ของ “ทิพยไลฟ” ไมไดจัดอยูในอันดับความสําเร็จของการ
ดําเนินธุรกิจประกันชีวติ ในประเทศไทยแบบที่“ผูม สี ว นไดสว นเสีย”
พึงพอใจนัก กระทั่งมีการพลิกโฉมในป 2555 เมื่อ “กลุมทุนไทย
ใหม” ไดเขามาบริหารจัดการภายใตปฏิบัติการสง “อัศวินขี่มา
ขาว” อยาง “นพพร บุญลาโภ” ผูเชี่ยวชาญประกันภัยสินเชื่อ
จากธนาออมสินนัง่ เกาอี้ “กรรมการผูจ ดั การใหญ” กุมบังเหียน
ธุรกิจ

“นพพร บุญลาโภ” หรือ “คุณนพพร” เขามารับตําแหนง
กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
เมื่อป 2556 ดวยคํามั่นสัญญาที่วา จะบริหารงานภายใต
หลักการ “รวมสรางสรรคมลู คาเพิม่ ใหแกผมู สี ว นไดสว นเสีย”
ดวยกลยุทธ “Small but mighty” หรือเรียกวา “เล็กแตทรงพลัง”
ดวยทรัพยากรไมถึง 150 คน แตสามารถสรางดอกผลไดอยาง
งอกงาม กับเบี้ยประกันชีวิตที่เติบโตโตตอเนื่อง 6 ป ติดตอกัน
เริ่มจากป 2555 ที่มีผลงานเบี้ยรวม 1,512 ลานบาท ป 2556
ขยับมาเปน 4,019 ลานบาท ซึ่งสามารถทําใหผลการดําเนินงาน
เปลี่ยนจากขาดทุน 59 ลานบาท มาเปนกําไร 95 ลานบาท ใน
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ป 2556นี้ ดวย ในป 2557 เพิ่มอีกเล็กนอยเปน 4,291 ลานบาท
ในป 2558 แตะ 5,224 ลานบาท ป 2559 พุงสูงขึ้นเปน 5,925
ลานบาท กําไรสุทธิขยับเปน 763 ลานบาท ป 2560 ฝาเลขหา
ทะลุสูเลขหกดวยเบี้ยรวม 6,635 ลานบาท กําไรสุทธิ 789 ลาน
บาท และในป 2561 ทะยานสู 7,615 ลานบาท ทํากําไรสุทธิได
มากถึง 1,022 ลานบาท
เทียบอัตราการเติบโตแลวนับวากวาตลาดโดยเฉลี่ยเกือบ 4 เทา
(ชวงเวลา 2556-2561) ดวย “ทิพยไลฟ” เติบโตเฉลี่ยอยูที่ 31%
ขณะที่อุตสาหกรรมเติบโตเฉลี่ยอยูที่ 8% ตามมาดวยภาพ
ความสําเร็จของการเขาแชรสวนแบงในตลาดใหญที่สามารถ
ขยับมารเก็ตแชรจาก 0.4% เปน 1.2% ทําใหลําดับทางการ
ตลาดสูงขึ้นจากที่ ป 2555 ซึ่งที่อยู 17 เปนอันดับที่ 13 โดยมี
สินทรัพยจากการลงทุนโตขึ้นกวา 9 เทา สงผลใหปจจุบันมีสิน
ทรัพยการลงทุนอยูที่เกือบ 2.2 หมื่นลานบาท
“คุณนพพร” ทําไดอยางไรเพราะเพียงปแรกที่เขารับตําแหนง
ก็สามารถทําใหผลการดําเนินงานเปลี่ยนจากขาดทุน 59 ลาน
บาท มาเปนกําไร 95 ลานบาท ในป 2556 ไดทันที อีกทั้งยัง
สรางการเติบโตของกําไรสุทธิ 6 ปติดตอกันดวยอัตราการเติบโต
ถึง 10 เทา โดยสรางกําไรสุทธิถึงหลัก 1 พันลานบาทในป 2561!!
ไมแคเพียงเทานั้นถา “เจาะ” ลวงลึกเขาไปถึงการ “โคชชิ่ง”
องคกรที่สรางความสําเร็จใหเห็นๆ กันเชนนี้ของ “คุณนพพร”
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แลวจะรับทราบรูถึงกลยุทธที่ไมตองเฟนหาคําตอบจากที่ใด
อีกเลย ดวยความชัดเจนที่ออกจากปากเจาตัวสั้นๆ เพียงวา

“มาจากความถนัดของผม!!”
ความถนัดของ “คุณนพพร” คืออะไร!! วิเคราะหไดจากความ
สําเร็จก็คือ “รูเขารูเรา” ที่อาจจะกลาวไดวา “คุณนพพร” วาง
ยุทธศาสตร “รูเขา” คือ รูตลาด รูพฤติกรรมผูบริโภค รูความ
ตองการของผูมีสวนไดสวนเสียในองคกรทิพยประกันชีวิต ที่
ประกอบไปดวย ผูถือหุน พนักงาน และลูกคา และ “รูเรา” คือ
รูวา ตัวเองในฐานะผูนําบริหารองคกรถนัดอะไร ซึ่งเขามีเสน
ทางที่ลึกซึ้งกับธุรกิจประกันภัยสินเชื่อมานาน จึงไมยากที่จะ
คลิกสลับจากวินาศภัยมาเปนประกันชีวิตเหมือนคํากลาวของ
เขาวา
ผมไดมายืนอยูใ นบริษทั ทิพยประกันชีวติ 6 ป
แลวนะครับ จากทีเ่ ริม่ ธุรกิจในเบือ้ งตนมานัน้
เรียกวาลองผิดลองถูก ลองมีความคิดทีว่ า จะ
บริหารธุรกิจยังไงเพราะเราเปนบริษทั ทีเ่ ปดขึน้
มานานแลวเปนรอยป นับตัง้ แตเปนสยาม
ประกันชีวติ และกอนหนานัน้ จนมามีการ
take over แลวก็เห็นมาตลอดชวง 6 ปหลังนี้
ทีเ่ ปนเรือ่ งทีผ่ มถนัด คณะผูบ ริหารมีความ
เชีย่ วชาญก็คอื เรือ่ งประกันหนี้ ประกันสินเชือ่
ธนาคารและเราก็เปน partner กับธนาคาร
ออมสินซึง่ เปนกลุม ทุนในใจของเราเราจึงมีวนั นี้
เมื่อ 6 ปผานไปแลวดวยความสําเร็จ จึงตองจับจองกาวยางสูป
ที่ 7 ป 2562 ปแหงการเปลี่ยนแปลงรอบดานทั้งปจจัยภายนอก
และภายใน!! ลาสุด “คุณนพพร” ไดกาวออกมาประกาศทิศทางของ “ทิพยไลฟ” เปนจิ๊กซอวภาพตอไปดวยคํามั่นสัญญา
กรอบใหมภายใตยุทธศาสตร “การยืนหยัดอยางยั่งยืน” ซึ่งการ
โคชชิง่ องคกรภายใตกรอบใหมของเขาจะเปนอยางไรคงตองติด
ตามจาก “นโยบาย” ที่เขาไดขยายความผานการแถลงขาวตอ
สื่อมวลชนเมื่อตนเดือนมีนาคมที่ผานมานี้

“คุณนพพร” ยืนยันเรื่องของ “ผลิตภัณฑ” ยังจะเปนไปตาม
ความเหมาะสมและสอดคลองกับทิศทางการเติบโตทางการ
ตลาดของ “ธนาคารออมสิน” เครือขายพันธมิตรชองทางหลัก
ของทิพยประกันชีวิตตอไป โดยในป 2561 ที่ผานมา “ทิพยไลฟ”
มียอดขายประกันชีวติ จากสินเชือ่ เคหะหรือประกันชีวติ คุม ครอง
วงเงินสินเชื่อรายยอย (MRTA) จากธนาคารออมสินถึง 5,364
ลานบาท ของยอดรวม 7,615 ลานบาท
“สินเชื่อ SMEs เราก็ทํา product ใหสอดคลองกับวิถีทางการ
สินเชื่อของธนาคารออมสิน และป 2561 เปนปแรก เปดชอง
ทางสามัญที่เราเริ่มขายประกันสามัญผานชองทางธนาคาร
ออมสิน โดยเปนการเติมเต็มในสวนที่ธนาคารออมสินตองการ
ก็คือขายสงเคราะหชีวิตกรณีเปนเรื่องเงินหมุนแบงก เลยไดเบี้ย
มาประมาณ 1,216 ลานบาท อันนี้เปนกาวแรกทีเ่ ราเริ่มขาย
ชองทางแบงกคิดวานาจะเปนจุดเริ่มตนที่จะตองกาวออกไปที่
เราจะประสบความสําเร็จในชองทางนี้ตอในปนี้”
สวนชองทางตัวแทน “คุณนพพร” กลาวยอมรับวาในป 2561
มียอดขายอยูที่ 862 ลานบาท ในป 2562 นี้คงตองกลับมาทบ
ทวนดูวาจะพัฒนาอยางไร เพื่อทําใหประสบความสําเร็จกวาที่
ผานมาโดยเขายํ้าวา กําลังสรรหาบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
เขามาทําหนาที่ผูนําชองทางตัวแทน ซึ่งเนนเปนแนวทางใหม
เพื่อเดินไปสูความยั่งยืน อาจตองใชเวลาในการปลูกตนไมตั้ง
แตเปนเมล็ดพันธุหรือเลือดใหมจริงๆ

“เราจะไมตอนกิ�งลงมา เราจะพยายามสรางตั้งแตเมล็ดพันธุ
ทุกอยางอยูในแผนงานหมดแลว”
สวนประกันกลุมป 2561 มียอดขายที่ 173 ลานบาท ป 2562
นี้ก็ยังมุงตอไป แตเหนืออื่นใด “คุณนพพร” ยํ้าชัดวา การลงทุน
นับเปนแนวทางทีจ่ ะนํามาซึง่ ผลกําไร จากป 2561 บริษทั สามารถ
ทํากําไรจาการลงทุนถึง 859 ลานบาท ซึ่งในธุรกิจประกันภัย
ไมวาจะเปนวินาศภัยหรือการประกันชีวิตตองยอมรับวา “กําไร”
ลวนมาจากการลงทุน และเปนหัวใจหลักของบริษัทเลยทีเดียว
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การลงทุนดีนั้น ก็จะกอใหเกิดกําไรใหกับบริษัท
เราเติบโตถึง 19.7% ถาคิดเปนเปอรเซ็นตนั้น
ดอกเบี้ยก็จะประมาณ 4.55% เราอยูในเกณฑ
ที่ดีมากถึงขั้นดีที่สุด และกําไรเปนเรื่องชี้วาเรา
ประสบความสําเร็จได ซึ่งการจะเปนบริษัทจํากัด
มหาชนนั้น เขาก็จะดูท่ีกําไร ตอใหมีรายไดดี
เติบโตเปน 50-60 % นั้น ถาทําแลวไมเหลือกําไร
แสดงวายังไมประสบความสําเร็จที่ควร ซึ่งในป
2561 เรามีกําไรถึง 1,022 ลานบาทเติบโตถึง 29.4%
ในป 2562 นี้ “คุณนพพร” ตั้งเปาการเติบโตเบี้ยรับรวมอยูที่
10,000 ลานบาท โดยยังเนน 4 ชองทางการขายเหมือนเดิม
และมีนโยบายหาพันธมิตรกลุมธนาคารเพิ่มจากป 2561 มี
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย (CIMB ทําเบี้ยใหทิพยไลฟไดประมาณ
300 ลานบาท) ไปแลว ซึ่ง new partner ในปนี้อยางนอยจะ
ตองเกิดขึ้นอีก 1 new partner big project แนนอน
เราผานกาวแรกในเรือ่ งแบงกแอสชัวรรนั สไปแลว
ในปนคี้ ดิ วาผมนาจะประสบความสําเร็จทําจากเล็ก
ไปใหญอกี ไมกปี่ ก ส็ ามารถทีจ่ ะเปน top 5 top 1 top
อะไรก็ได
สวนเรื่องดิจิตอลนั้น “คุณนพพร” กลาววา บริษัทไดมีการ
พัฒนาในสิ่งที่มีอยูใหดียิ่งขึ้น คือ การนําเทคโนโลยีมาบริการให
ลํ้าเกินกวาความคาดหมายของลูกคา หรือ partner ผานระบบ
บริการ “มายโม” (MY MO) ในชองทางการขายของธนาคารออมสิน
และเว็บไซต TIPLife.com เพื่อการบริการมากกวาลูกคา ที่ใคร
ก็สามารถสอบถามเรื่องการเคลม และความรูดานการประกัน
ชีวิตอื่น ไดในเว็บไซตที่จะเกิดขึ้นในป 2562 นี้

อัพเดทเทรนด

พรอมทั้งยังไดมีการปรับโครงสราง เพิ่มฟงกชั่นงานเพื่อรองรับ
การขยายตัวทางธุรกิจ และเพื่อการใหบริการที่เขาถึงผูบริโภค
มากยิ่งขึ้น ทั้งในสวนของการพัฒนาระบบดูแลลูกคา Contact
Center ตลอดจนชองทางการใหบริการผาน Mobile Application
และ Line Oﬃcial โดยใหความสําคัญตอการวิเคราะหขอมูล
ลูกคาเพือ่ ตอบสนองความตองการทีห่ ลากหลายไดอยางแมนยํา
และไดมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานใหมากยิ่งขึ้น
โดยมีการเปลี่ยนแปลงระบบสารสนเทศหลักของบริษัท (New
Core Insurance System) พรอมทั้งพัฒนา E-Application การ
ใชใบคําขอผานทางอิเล็กทรอนิกสดวย
“ผมพยายามทีจ่ ะพัฒนาในทุกภาคสวนอยางบูรณาการ เพือ่
สรางความพึงพอใจใหแกลกู คาในยุคทีข่ บั เคลือ่ นดวยดิจติ อล”
นอกจากนั้นชวง 6 ปทีผานมาตองบอกวา “ทิพยไลฟ” ไมได
เติมความเชื่อมั่นใหแคเฉพาะ “ลูกคา” เทานั้นแตทางดานสังคม
ก็ยังไดรวมกิจกรรมมากมายไมวา จะเปนเรื่องการเปนสวนหนึ่ง
ที่เขาไปสนับสนุนสรางวัด ทํานุบํารุงศาสนาพุทธใหอยูคูเมือง
ไทย ดานการศึกษา การกีฬาระดับประเทศ และเขารวมมือ
หนวยงานตางๆ เพื่อสิ่งแวดลอม
สุดทาย “นพพร บุญลาโภ” กรรมการผูจัดการใหญ แหง
“ทิพยไลฟ” ไดสรุปความสําเร็จครั้งที่ ผานมาสั้นวา “แมบริษัท
ไมไดยิ่งใหญ แตเราก็เปนตัวของตัวเองที่แขงกับตัวเอง”
และจากคํากลาวนีจ้ ะเห็นไดจากสิง่ ทีเ่ ขานําพาบริษทั ขึน้ สู TOP 1
ในชองทางการประกันชีวิตคุมครองสินเชื่อ ขึ้น TOP 3 ดาน
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน และ TOP 3 ดานผลผลิตตอ
พนักงาน และยังมีความมุงมั่นในการสรางแบรนด “ทิพยไลฟ”
ใหเปนที่รูจักผานกิจกรรมตางๆ มากมาย
และเมื่อเติบโตอยางรวดเร็วไปแลวในที่สุด “ทิพยไลฟ” ภายใต
การโคชชิ่งของ “นพพร บุญลาโภ” จึงประกาศเจตนารมยการ
เติบโตหวงตอไปแบบ “ยืนหยัดอยางยั่งยืน” ที่นาจะถือเปนคํา
มั่นสัญญาของ “โคชนพพร” กับการบริหารที่มีการกํากับดูแล
กิจการที่ดี มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได มีระบบควบ
คุมภายในครอบคลุม ดานการเงิน และการปฏิบัติงาน เพื่อมุง
สูการเปนบริษัทที่มีการพัฒนาดานการรับประกันและบริการ
อยางไมหยุดยั้งนั่นเอง!!

ใชชีวิตรับมือวัยเกษียณ ไดที่ INNWHY.COM

เพ�ยงแอดไลน Official Account
www.innwhy.com

Facebook.com/INNWHY.TV

@innwhy.tv

Youtube.com/c/innwhy

หร�อสแกน QR Code
ตรงนี้เลย!!
LINE@innwhy.tv
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