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Tiplife เล็กพริกขี้หนู!

โคชชิ่ง 6 ปโตตอเนื่องไตสูความยั่งยืน

นพพร บุญลาโภ



แตเม่ือยอนรอยประวัติศาสตรสืบสานความเปนมา “ตนเหงา” 

ของ “ทิพยไลฟ” ไมไดจัดอยูในอันดับความสําเร็จของการ

ดําเนินธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยแบบท่ี “ผูมีสวนไดสวนเสีย” 

พึงพอใจนัก กระท่ังมีการพลิกโฉมในป 2555 เม่ือ “กลุมทุนไทย

ใหม” ไดเขามาบริหารจัดการภายใตปฏิบัติการสง “อัศวินข่ีมา

ขาว” อยาง “นพพร   บุญลาโภ” ผูเช่ียวชาญประกันภัยสินเช่ือ

จากธนาออมสินน่ังเกาอ้ี “กรรมการผูจัดการใหญ” กุมบังเหียน

ธุรกิจ 

“นพพร บุญลาโภ” หรือ “คุณนพพร” เขามารับตําแหนง

กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

เม่ือป 2556 ดวยคําม่ันสัญญาท่ีวา จะบริหารงานภายใต

หลักการ “รวมสรางสรรคมูลคาเพ่ิมใหแกผูมีสวนไดสวนเสีย” 

ดวยกลยุทธ “Small but mighty” หรือเรียกวา “เล็กแตทรงพลัง” 

ดวยทรัพยากรไมถึง 150 คน แตสามารถสรางดอกผลไดอยาง

งอกงาม กับเบ้ียประกันชีวิตท่ีเติบโตโตตอเน่ือง 6 ป ติดตอกัน 

ป 2556น้ี ดวย ในป 2557 เพ่ิมอีกเล็กนอยเปน 4,291 ลานบาท

ในป 2558 แตะ 5,224 ลานบาท ป 2559 พุงสูงข้ึนเปน 5,925 

ลานบาท กําไรสุทธิขยับเปน 763 ลานบาท ป 2560 ฝาเลขหา

ทะลุสูเลขหกดวยเบ้ียรวม 6,635 ลานบาท กําไรสุทธิ 789 ลาน

บาท และในป 2561 ทะยานสู 7,615 ลานบาท ทํากําไรสุทธิได

มากถึง 1,022  ลานบาท 

เทียบอัตราการเติบโตแลวนับวากวาตลาดโดยเฉล่ียเกือบ 4 เทา

(ชวงเวลา 2556-2561) ดวย “ทิพยไลฟ” เติบโตเฉล่ียอยูท่ี 31%

ขณะท่ีอุตสาหกรรมเติบโตเฉล่ียอยูท่ี 8% ตามมาดวยภาพ

ความสําเร็จของการเขาแชรสวนแบงในตลาดใหญท่ีสามารถ

ขยับมารเก็ตแชรจาก  0.4% เปน  1.2% ทําใหลําดับทางการ

ตลาดสูงข้ึนจากท่ี ป 2555  ซ่ึงท่ีอยู 17 เปนอันดับท่ี 13 โดยมี

สินทรัพยจากการลงทุนโตข้ึนกวา 9 เทา สงผลใหปจจุบันมีสิน

ทรัพยการลงทุนอยูท่ีเกือบ 2.2 หม่ืนลานบาท

เร่ิมจากป 2555 ท่ีมีผลงานเบ้ียรวม 1,512 ลานบาท ป 2556

ขยับมาเปน 4,019 ลานบาท ซ่ึงสามารถทําใหผลการดําเนินงาน

เปล่ียนจากขาดทุน 59 ลานบาท มาเปนกําไร 95 ลานบาท ใน

“คุณนพพร” ทําไดอยางไรเพราะเพียงปแรกท่ีเขารับตําแหนง

ก็สามารถทําใหผลการดําเนินงานเปล่ียนจากขาดทุน 59 ลาน

บาท มาเปนกําไร 95 ลานบาท ในป 2556 ไดทันที อีกท้ังยัง

สรางการเติบโตของกําไรสุทธิ 6 ปติดตอกันดวยอัตราการเติบโต

ถึง 10 เทา โดยสรางกําไรสุทธิถึงหลัก 1 พันลานบาทในป 2561!!

ไมแคเพียงเทาน้ันถา “เจาะ” ลวงลึกเขาไปถึงการ “โคชช่ิง” 

องคกรท่ีสรางความสําเร็จใหเห็นๆ กันเชนน้ีของ “คุณนพพร”

MD-Managing Director
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ยอนหลังไปเม่ือ 6 ปกอน 

ช่ือ “ทิพยประกันชีวิต” หรือ “ทิพยไลฟ”

(Tiplife) แทบจะไมมีใครคุนหูช่ือน้ี

เพราะเพ่ิงเปล่ียนจากช่ือเดิม “สยามประกันชีวิต” 

ซึ่งไดเปล่ียนช่ือ กอนหนาน้ีมาจาก บริษัท ซี.ยู.แอล.จํากัด 

อีกที!! (ซี.ยู.แอล.มี รากเหงามาต้ังแตป 2467 ท่ี บริษัทไชนา

อันเดอรไรทเตอรส ไลฟ แอนด เยเนอรัล อินชัวรันส จํากัด

(CUL) กอต้ังขึ้นในประเทศฮองกง กอนจะขยายมา

ประเทศไทยในป 2473) จึงไมแปลก!! หากจะบอก

กลาวกับสาธารณชนวา “ทิพยไลฟ” 

มีความเปนมาเกือบ100 ปแลว!!



แลวจะรับทราบรูถึงกลยุทธท่ีไมตองเฟนหาคําตอบจากท่ีใด

อีกเลย ดวยความชัดเจนท่ีออกจากปากเจาตัวส้ันๆ เพียงวา

“มาจากความถนัดของผม!!”

ความถนัดของ “คุณนพพร” คืออะไร!! วิเคราะหไดจากความ

สําเร็จก็คือ “รูเขารูเรา” ท่ีอาจจะกลาวไดวา “คุณนพพร” วาง

ยุทธศาสตร “รูเขา” คือ รูตลาด รูพฤติกรรมผูบริโภค รูความ

ตองการของผูมีสวนไดสวนเสียในองคกรทิพยประกันชีวิต ท่ี

ประกอบไปดวย ผูถือหุน พนักงาน และลูกคา และ “รูเรา” คือ

รูวา ตัวเองในฐานะผูนําบริหารองคกรถนัดอะไร ซ่ึงเขามีเสน

ทางท่ีลึกซ้ึงกับธุรกิจประกันภัยสินเช่ือมานาน จึงไมยากท่ีจะ

คลิกสลับจากวินาศภัยมาเปนประกันชีวิตเหมือนคํากลาวของ

เขาวา 

“คุณนพพร” ยืนยันเร่ืองของ “ผลิตภัณฑ” ยังจะเปนไปตาม

ความเหมาะสมและสอดคลองกับทิศทางการเติบโตทางการ

ตลาดของ “ธนาคารออมสิน” เครือขายพันธมิตรชองทางหลัก

ของทิพยประกันชีวิตตอไป โดยในป 2561 ท่ีผานมา “ทิพยไลฟ”

มียอดขายประกันชีวิตจากสินเช่ือเคหะหรือประกันชีวิตคุมครอง

วงเงินสินเช่ือรายยอย (MRTA) จากธนาคารออมสินถึง 5,364

ลานบาท ของยอดรวม 7,615 ลานบาท

 
“สินเช่ือ SMEs เราก็ทํา product ใหสอดคลองกับวิถีทางการ

สินเช่ือของธนาคารออมสิน และป 2561 เปนปแรก เปดชอง

ทางสามัญท่ีเราเร่ิมขายประกันสามัญผานชองทางธนาคาร

ออมสิน โดยเปนการเติมเต็มในสวนท่ีธนาคารออมสินตองการ

ก็คือขายสงเคราะหชีวิตกรณีเปนเร่ืองเงินหมุนแบงก เลยไดเบ้ีย

มาประมาณ 1,216 ลานบาท อันน้ีเปนกาวแรกท่ีเราเร่ิมขาย

ชองทางแบงกคิดวานาจะเปนจุดเร่ิมตนท่ีจะตองกาวออกไปท่ี

เราจะประสบความสําเร็จในชองทางน้ีตอในปน้ี” 

สวนชองทางตัวแทน “คุณนพพร” กลาวยอมรับวาในป 2561

มียอดขายอยูท่ี 862 ลานบาท ในป 2562 น้ีคงตองกลับมาทบ

ทวนดูวาจะพัฒนาอยางไร เพ่ือทําใหประสบความสําเร็จกวาท่ี

ผานมาโดยเขาย้ําวา กําลังสรรหาบุคคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ

เขามาทําหนาท่ีผูนําชองทางตัวแทน ซ่ึงเนนเปนแนวทางใหม

เพ่ือเดินไปสูความย่ังยืน อาจตองใชเวลาในการปลูกตนไมต้ัง

แตเปนเมล็ดพันธุหรือเลือดใหมจริงๆ

 

 

เม่ือ 6 ปผานไปแลวดวยความสําเร็จ จึงตองจับจองกาวยางสูป

ท่ี 7 ป 2562 ปแหงการเปล่ียนแปลงรอบดานท้ังปจจัยภายนอก

และภายใน!!  ลาสุด “คุณนพพร” ไดกาวออกมาประกาศทิศ-

ทางของ “ทิพยไลฟ” เปนจ๊ิกซอวภาพตอไปดวยคําม่ันสัญญา

กรอบใหมภายใตยุทธศาสตร “การยืนหยัดอยางย่ังยืน” ซ่ึงการ

โคชช่ิงองคกรภายใตกรอบใหมของเขาจะเปนอยางไรคงตองติด

ตามจาก “นโยบาย” ท่ีเขาไดขยายความผานการแถลงขาวตอ

ส่ือมวลชนเม่ือตนเดือนมีนาคมท่ีผานมาน้ี

สวนประกันกลุมป 2561 มียอดขายท่ี 173 ลานบาท ป 2562

น้ีก็ยังมุงตอไป แตเหนืออ่ืนใด “คุณนพพร” ย้ําชัดวา การลงทุน

นับเปนแนวทางท่ีจะนํามาซ่ึงผลกําไร จากป 2561 บริษัทสามารถ

ทํากําไรจาการลงทุนถึง 859 ลานบาท ซ่ึงในธุรกิจประกันภัย

ไมวาจะเปนวินาศภัยหรือการประกันชีวิตตองยอมรับวา “กําไร”

ลวนมาจากการลงทุน และเปนหัวใจหลักของบริษัทเลยทีเดียว

ผมไดมายืนอยูในบริษัททิพยประกันชีวิต 6 ป

แลวนะครับ จากท่ีเร่ิมธุรกิจในเบ้ืองตนมาน้ัน

เรียกวาลองผิดลองถูก ลองมีความคิดท่ีวาจะ

บริหารธุรกิจยังไงเพราะเราเปนบริษัทท่ีเปดข้ึน

มานานแลวเปนรอยป นับต้ังแตเปนสยาม

ประกันชีวิตและกอนหนาน้ัน จนมามีการ

take over แลวก็เห็นมาตลอดชวง 6 ปหลังน้ี

ท่ีเปนเร่ืองท่ีผมถนัด คณะผูบริหารมีความ

เช่ียวชาญก็คือ เร่ืองประกันหน้ี ประกันสินเช่ือ

ธนาคารและเราก็เปน partner กับธนาคาร

ออมสินซ่ึงเปนกลุมทุนในใจของเราเราจึงมีวันน้ี

“เราจะไม�ตอนกิ�งลงมา  เราจะพยายามสร�างต้ังแต�เมล็ดพันธุ�
ทุกอย�างอยู�ในแผนงานหมดแล�ว”
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ในป 2562 น้ี “คุณนพพร” ต้ังเปาการเติบโตเบ้ียรับรวมอยูท่ี 

10,000 ลานบาท โดยยังเนน 4 ชองทางการขายเหมือนเดิม

และมีนโยบายหาพันธมิตรกลุมธนาคารเพ่ิมจากป  2561 มี

ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย (CIMB ทําเบ้ียใหทิพยไลฟไดประมาณ 

300 ลานบาท) ไปแลว ซ่ึง new partner ในปน้ีอยางนอยจะ

ตองเกิดข้ึนอีก 1 new partner big project แนนอน

พรอมท้ังยังไดมีการปรับโครงสราง เพ่ิมฟงกช่ันงานเพ่ือรองรับ

การขยายตัวทางธุรกิจ และเพ่ือการใหบริการท่ีเขาถึงผูบริโภค

มากย่ิงข้ึน ท้ังในสวนของการพัฒนาระบบดูแลลูกคา Contact 

Center ตลอดจนชองทางการใหบริการผาน Mobile Application

และ Line Official  โดยใหความสําคัญตอการวิเคราะหขอมูล

ลูกคาเพ่ือตอบสนองความตองการท่ีหลากหลายไดอยางแมนยํา

และไดมีการเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานใหมากย่ิงข้ึน

โดยมีการเปล่ียนแปลงระบบสารสนเทศหลักของบริษัท (New

Core Insurance System) พรอมท้ังพัฒนา E-Application การ

ใชใบคําขอผานทางอิเล็กทรอนิกสดวย

“ผมพยายามท่ีจะพัฒนาในทุกภาคสวนอยางบูรณาการ เพ่ือ

สรางความพึงพอใจใหแกลูกคาในยุคท่ีขับเคล่ือนดวยดิจิตอล”

นอกจากน้ันชวง 6 ปทีผานมาตองบอกวา “ทิพยไลฟ” ไมได

เติมความเช่ือม่ันใหแคเฉพาะ “ลูกคา” เทาน้ันแตทางดานสังคม

ก็ยังไดรวมกิจกรรมมากมายไมวา จะเปนเร่ืองการเปนสวนหน่ึง

ท่ีเขาไปสนับสนุนสรางวัด   ทํานุบํารุงศาสนาพุทธใหอยูคูเมือง

ไทย ดานการศึกษา การกีฬาระดับประเทศ และเขารวมมือ

หนวยงานตางๆ เพ่ือส่ิงแวดลอม 

สุดทาย “นพพร บุญลาโภ” กรรมการผูจัดการใหญ แหง

“ทิพยไลฟ” ไดสรุปความสําเร็จคร้ังท่ี ผานมาส้ันวา “แมบริษัท

ไมไดย่ิงใหญ แตเราก็เปนตัวของตัวเองท่ีแขงกับตัวเอง” 

และจากคํากลาวน้ีจะเห็นไดจากส่ิงท่ีเขานําพาบริษัทข้ึนสู TOP 1

ในชองทางการประกันชีวิตคุมครองสินเช่ือ ข้ึน TOP 3 ดาน

ประสิทธิภาพการดําเนินงาน และ TOP 3 ดานผลผลิตตอ

พนักงาน และยังมีความมุงม่ันในการสรางแบรนด “ทิพยไลฟ”

ใหเปนท่ีรูจักผานกิจกรรมตางๆ มากมาย 

และเม่ือเติบโตอยางรวดเร็วไปแลวในท่ีสุด “ทิพยไลฟ” ภายใต

การโคชช่ิงของ “นพพร บุญลาโภ” จึงประกาศเจตนารมยการ

เติบโตหวงตอไปแบบ “ยืนหยัดอยางย่ังยืน” ท่ีนาจะถือเปนคํา

ม่ันสัญญาของ “โคชนพพร” กับการบริหารท่ีมีการกํากับดูแล

กิจการท่ีดี มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได มีระบบควบ

คุมภายในครอบคลุม ดานการเงิน และการปฏิบัติงาน เพ่ือมุง

สูการเปนบริษัทท่ีมีการพัฒนาดานการรับประกันและบริการ

อยางไมหยุดย้ังน่ันเอง!!

สวนเร่ืองดิจิตอลน้ัน “คุณนพพร” กลาววา บริษัทไดมีการ

พัฒนาในส่ิงท่ีมีอยูใหดีย่ิงข้ึน คือ การนําเทคโนโลยีมาบริการให

ล้ําเกินกวาความคาดหมายของลูกคา หรือ partner ผานระบบ

บริการ “มายโม” (MY MO) ในชองทางการขายของธนาคารออมสิน

และเว็บไซต TIPLife.com เพ่ือการบริการมากกวาลูกคา ท่ีใคร

ก็สามารถสอบถามเร่ืองการเคลม และความรูดานการประกัน

ชีวิตอ่ืน ไดในเว็บไซตท่ีจะเกิดข้ึนในป 2562 น้ี

การลงทุนดีน้ัน ก็จะกอใหเกิดกําไรใหกับบริษัท
เราเติบโตถึง 19.7% ถาคิดเปนเปอรเซ็นตน้ัน
ดอกเบ้ียก็จะประมาณ 4.55% เราอยูในเกณฑ
ท่ีดีมากถึงขั้นดีท่ีสุด และกําไรเปนเร่ืองช้ีวาเรา
ประสบความสําเร็จได ซึ่งการจะเปนบริษัทจํากัด
มหาชนน้ัน เขาก็จะดูท่ีกําไร ตอใหมีรายไดดี
เติบโตเปน 50-60 % น้ัน ถาทําแลวไมเหลือกําไร
แสดงวายังไมประสบความสําเร็จท่ีควร ซึ่งในป
2561 เรามีกําไรถึง 1,022 ลานบาทเติบโตถึง 29.4%

เราผานกาวแรกในเร่ืองแบงกแอสชัวรรันสไปแลว

ในปน้ีคิดวาผมนาจะประสบความสําเร็จทําจากเล็ก

ไปใหญอีกไมก่ีปก็สามารถท่ีจะเปน top 5 top 1 top

อะไรก็ได

อัพเดทเทรนด ใชชีวิตรับมือวัยเกษียณ ไดท่ี INNWHY.COM

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

นิตยสารออนไลน รายเดือน THE COACH ฉบับที่ 026 ประจำวันที่ 01-03-2019
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