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ปีแห่งการพัฒนาปรับตัว
โตเกียวมารีนประกันชีวิต

สมโพชน์ เกียรติไกรวัล



10 ป�แห�งการพัฒนาปรับตัวเป�นไม�ยืนต�น

กับสํานวนไทย “ระยะทางพิสูจน�ม�า กาลเวลาพิสูจน�คน” น�าจะเหมาะสุด

กับการเปรียบ วัน เวลา เติบโต และความแข็งแกร�งในอุตสาหกรรมของ

“โตเกียวมารีนประกันชีวิต”  ท�ามกลางการเปล่ียนแปลงรุนแรงก�าวกระโดด

ของสังคมไทยในห�วงเวลา 10 ป�มาน้ี

ย�อนไปต�นป� 2553 เป�นต�นมา ช่ือ “บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต 

(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)” ได�เกิดข้ึน พร�อมการกลับมา

ดําเนินธุรกิจบนนโยบายมุ�งขยายสู�การรับรู�ของประชาชนคนไทย

แบบเป�ดแนวรุกผ�าน “ช�องทางตัวแทน” อีกคร้ัง ภายใต�การนําทัพ

กําลังพลฝ�ายขายของกุนซอืคนสําคัญ “คุณสมโพชน เกียรติไกรวัล”

รองประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร (DCEO หรือ Deputy Chief Executive Officer)

จากวันน้ันมา “โตเกียวมารีนประกันชีวิต” จึงถูกขับเคล่ือนโดย

กําลังสําคัญจาก “ชองทางตัวแทน” ท่ีคอยๆ เพ่ิมจํานวนข้ึน

อยางมีคุณภาพ จนวันน้ีมีมากกวา 4,000 คน และสงผานกรม-

ธรรมประกันชีวิตตนแบบบํานาญเอกชน “เพนช่ัน” ท่ีทันสมัย

นวัตกรรมการเงินจากญ่ีปุนหย่ังการเขาถึงประชาชนตอเน่ือง

จนมีฐาน “ลูกคา” ขยายเพ่ิมข้ึนหลายแสนกรมธรรม กําลังกลาย

เปนเคร่ืองมือการเงินท่ีมีโอกาสเติบโตสูงข้ึนในสังคมไทย และ

เหมือนจะกลายเปน “ความจําเปน” ของคนไทยวัยเกษียณยุค

สังคมสูงอายุครองเมืองมากข้ึนตามลําดับ

จะวาไปแลวการดําเนินธุรกิจประกันชีวิตของ “โตเกียวมารีน-

ประกันชีวิต” ในประเทศไทยชวงท่ีผานมาน้ี ก็เดินมาแบบขนาน

คูกับภาวะการเปล่ียนแปลงอยางรุนแรงของสังคมไทย ท้ังโครง

สรางประชากรและพฤติกรรมผูบริโภค ดังน้ันจึงปฏิเสธไมไดวา

“คุณสมโพชน เกียรติไกรวัล” ผูซ่ึงน่ังเปน DCEO ไดกลายเปน

“หัวเรือใหญ” ในการผลักเคล่ือนองคกรอยางตอเน่ือง เพราะ

10 ปน้ีบริษัทมีปรับเปล่ียน “CEO” Chief Executive Officer

หรือ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร มากถึง 5 คน ทวาการปรับ

เปล่ียนดังกลาวไมมีผลกระทบใดๆ กับการเดินไปสูการเติบโต

ของบริษัท

ตลอดระยะเวลา 10 ปมาน้ี ความสําเร็จดานตางๆ

ของบริษัทฯ มันแลกมาดวยความอดทนของผม ท่ีตอง

พยายามส่ือสารปรับทัศนะและสรางความเขาใจใหกับ

ทุกฝายไมวาจะเปนผูบริหาร พนักงาน ตัวแทน และ

ลูกคา ใหมองเห็นไปทิศทางเดียวกัน ผมตองยอมรับ

กับความรูสึกของคนในองคกรบางสวนท่ีเขา

ไมเขาใจเราในตอนแรก มาวันน้ีเม่ือทุกอยางดีข้ึนมา

มองยอนไปก็เหมือนละครน้ําเนาท่ีเปนเร่ืองจริง
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ทันสมัย เติบโต แข็งแกรง
10ปีแห่งการพัฒนาปรับตัว

โตเกียวมารีนประกันชีวิต

สมโพชน์ เกียรติไกรวัล



10 ป� สุขภาพเง�นกองทุนฯบร�ษัทแกร�ง 666% 10 ป� สุขภาพจ�ตลูกค�าแฮปป��ฉลอง VIP Party

มาถึงตนป 2563 วันเวลาจรดครบปท่ี 10 ทุกคนมองเห็นการ

เติบโตของตนไม “โตเกียวมารีนประกันชีวิต” ท่ีมี “ลําตน”

ใหญข้ึน แผก่ิงกานใบสาขาขยายคลุมพ้ืนท่ีมากข้ึน หย่ัง “ราก”

ลงลึกยึดดินม่ันคงข้ึนดวยอัตราสวนความเพียงพอเงินกองทุน

บริษัท Capital Adequacy Ratio (CAR) สูงสุดในอุตสาหกรรม

ลาสุดไตรมาส 3 ป 2562 อยู 666%  

ท้ังน้ีนัยยะสําคัญของการท่ีบริษัทประกันชีวิตมีเงินกองทุนสูง

กวาขอกําหนดของ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ท่ีกําหนดใหแตละบริษัท

ดํารงเงินกองทุนฯ ไวตองไมต่ํากวา 120% นับจากน้ีไปถึง วันท่ี

31 ธันวาคม 2564 และตองไมต่ํากวา 140% นับต้ังแตวันท่ี 1

มกราคม 2565 เปนตนไป ก็คือ มาตรฐาน “ตัววัด” ความแข็ง

แกรงทางการเงินของแตละบริษัทน่ันเอง ซ่ึงถาบริษัทใดต่ํากวา

เกณฑในระยะเวลาดังกลาว ก็เปนการสะทอนใหประชาชนได

รับรูวา การเงินบริษัทน้ันๆ อยูในระดับไหน

อีกดานหน่ึงเม่ือวันเวลาจรดมาครบ 10 ป “โตเกียวมารีน

ประกันชีวิต” ไมเพียงแตเติบโตแข็งแรง ทวาเปนตนไมท่ีเจริญ

งอกงามออกดอกออกผลมี “ลูกไม” ผลผลิตให “ประชาชน”

ผูถือกรมธรรมไดเก็บกินรับ “เงินคืน” ตามสัญญาผลตอบแทน

ท่ีการันตีไวต้ังแตตน โดยในระยะ 3 ปมาน้ีมี “ลูกคา” ผูถือ

กรมธรรมมครบสัญญาไดทยอยรับเงิน “บํานาญ” คืนตาม

สัญญากรมธรรมเพนช่ันกลุมหน่ึงกวารอยคนแลว 

และเม่ือปลายป 2562 ชวงกลางเดือนธันวาคม “โตเกียวมารีน

ประกันชีวิต” ไดจัดงาน “VIP Party วันเพิเศษ กับคนพิเศษ”

เปนบรรยากาศงานเล้ียงขอบคุณลูกคากลุมดังกลาวข้ึน ซ่ึงเปน

ผูท่ีกําลังรับเงินบํานาญของตัวเอง และภายในงานหลายคนได

แสดงความรูสึกดีๆ ท่ีมีตอบริษัทฯ และการตัดสินใจของตัวเอง

ท่ีเลือกซ้ือประกันชีวิตแบบเพนช่ันกับบริษัทไปเม่ือเกือบ 10 ป

กอนหนาน้ี เพราะวันน้ีทําใหเขาเหลาน้ีมีเงินเหลือใชและมีความ

สุขกับชีวิตอยางไมตองกังวลกับ “รายได” หลังวัยเกษียณกันเลย

การท่ีเงินกองทุนสํารองหรือ คารเรโช ของเรา

สูงสุดในอุตสาหกรรมอยู 666% ตอนน้ี 

นอกจากเราปฏิบัติตามมาตรฐานคปภ.แลว

ดานหน่ึงก็เปนขอบงช้ีใหลูกคาไดเห็นถึง

ความม่ันคงแข็งแรงดานการเงินของเรา

เพราะเม่ือซ้ือประกันชีวิตซ่ึงเปนเร่ืองการลงทุน

ระยะยาวกับเรา เขาก็เกิดความม่ันใจไดวาเม่ือครบ

กําหนดสัญญา แลวไดเงินคืนครบแนนอน
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10 ป� “สุขภาพ” แข็งแรงทั้งองคาพยพ

และในป 2563 น้ี “คุณสมโพชน” ก็ย้ําวา แมสถานการณ

เศรษฐกิจและกรอบกฎเกณฑของภาครัฐจะทําใหทิศทางการ

ดําเนินธุรกิจประกันชีวิตโดยรวมอืดอัดฝดลําบากกวาท่ีผานมา

แตเช่ือวาแนวทางท่ี “เขา” ยึดม่ันในการดูแลเร่ืองการควบคุมคา

ใชจาย ระมัดระวังเร่ืองการลงทุน และดูแลเร่ืองผลตอบแทน

ฝายขายใหสอดคลองกับสถานการณอยางใกลชิด จึงไมนามี

ความกังวล 

ภาพรวมของ “โตเกียวมารีนประกันชีวิต” วันน้ีจึงมองวามี

สุขภาพแข็งแรงท้ังองคาพยพ บริษัท กรมธรรม ลูกคา และฝาย

ขาย โดยเฉพาะ “ผูบริหาร” ท่ีเขาวากันวาบริษัทใดมี “ผูบริหาร

แข็งแกรง” บริษัทน้ันก็มีความ “คุมคาการลงทุน” ท่ีสุด แมวา

ดานหน่ึงท่ีผานมาหลายคนอาจมองวาในโตเกียวมารีนประกัน

ชีวิตน้ัน “คุณสมโพชน” เปนผูมีอํานาจย่ิงกวา CEO ซ่ึงขอเท็จ

จริงก็ไดรับคําเฉลยจากเจาตัววา

และน่ีจึงเปนความแข็งแกรงของผูบริหารอยาง “คุณสมโพชน

เกียรติไกรวัล” นักบริหารธุรกิจท่ีมีอายุมากกวา 65 ป ท่ีไมได

แข็งแกรงเฉพาะในเน้ืองานแตยังทวมทนความสามารถรอบดาน

และมีความคลองตัวพรอมมีสุขภาพกายใจแข็งแรงเหมือน

“คนหนุม” ซ่ึงเจาตัวยอมรับวา “ทุกคืนผมนอนหลับไมเหมือน

คนสูงวัย หลับแลวไมมีลุกรวดเดียวต่ืนตอนเชาเลยครับ” อีก

ดวย!!

เปนคร้ังแรกของวงการประกันชีวิต

ท่ีบริษัทประกันฯ จัดงานเล้ียงขอบคุณลูกคา

ท่ีสงเบ้ียประกันครบ และไดรับเงินคืนตามสัญญา

ท่ีทําไวต้ังแตตอนเร่ิมทําประกันอยางครบถวน

เพ่ือเปนการแสดงใหเห็นถึงการเปนบริษัท

ท่ีรักษาคําม่ันสัญญากับลูกคาตามท่ีไดทําไว 

ซ่ึงตอนน้ีลูกคาบางคนยังรูสึกเสียดาย

ท่ีเม่ือเร่ิมตนทําไว ไมมากพอ
เพราะทุกการตัดสินใจจากผม

ไมเคยผิด และ เม่ือไมผิดเลย ผมจึงไดรับ

การมอบหมายจากสํานักงานใหญ

ใหตัดสินใจท่ีสําคัญ ผมมีหลักคิดวา

ตองอานตัวเองใหออก เพราะเม่ือรูวา

เรามีความสามารถอยู ณ จุดไหน

แลวจะไมเกิดขอผิดพลาด

ในการปฏิบัติหรือการตัดสินใจ
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อัพเดทเทรนด ใชชีวิตรับมือวัยเกษียณ ไดท่ี INNWHY.COM

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