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กับสํานวนไทย “ระยะทางพิสจู นมา กาลเวลาพิสจู นคน” นาจะเหมาะสุด
กับการเปรียบ วัน เวลา เติบโต และความแข็งแกรงในอุตสาหกรรมของ
“โตเกียวมารีนประกันชีวติ ” ทามกลางการเปลีย่ นแปลงรุนแรงกาวกระโดด
ของสังคมไทยในหวงเวลา 10 ปมานี้
ยอนไปตนป 2553 เปนตนมา ชือ่ “บริษทั โตเกียวมารีนประกันชีวติ
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)” ไดเกิดขึน้ พรอมการกลับมา
ดําเนินธุรกิจบนนโยบายมุง ขยายสูก ารรับรูข องประชาชนคนไทย
แบบเปดแนวรุกผาน “ชองทางตัวแทน” อีกครัง้ ภายใตการนําทัพ
กําลังพลฝายขายของกุนซือคนสําคัญ “คุ ณ สมโพชน เกี ย รติ ไ กรวั ล ”
รองประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร (DCEO หรือ Deputy Chief Executive Officer)

10 ปแหงการพัฒนาปรับตัวเปนไมยืนตน
จากวันนั้นมา “โตเกียวมารีนประกันชีวิต” จึงถูกขับเคลื่อนโดย
กําลังสําคัญจาก “ชองทางตัวแทน” ที่คอยๆ เพิ่มจํานวนขึ้น
อยางมีคุณภาพ จนวันนี้มีมากกวา 4,000 คน และสงผานกรมธรรมประกันชีวิตตนแบบบํานาญเอกชน “เพนชั่น” ที่ทันสมัย
นวัตกรรมการเงินจากญี่ปุนหยั่งการเขาถึงประชาชนตอเนื่อง
จนมีฐาน “ลูกคา” ขยายเพิ่มขึ้นหลายแสนกรมธรรม กําลังกลาย
เปนเครื่องมือการเงินที่มีโอกาสเติบโตสูงขึ้นในสังคมไทย และ
เหมือนจะกลายเปน “ความจําเปน” ของคนไทยวัยเกษียณยุค
สังคมสูงอายุครองเมืองมากขึ้นตามลําดับ
จะวาไปแลวการดําเนินธุรกิจประกันชีวิตของ “โตเกียวมารีนประกันชีวติ ” ในประเทศไทยชวงทีผ่ า นมานี้ ก็เดินมาแบบขนาน
คูกับภาวะการเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรงของสังคมไทย ทั้งโครง
สรางประชากรและพฤติกรรมผูบริโภค ดังนั้นจึงปฏิเสธไมไดวา
“คุณสมโพชน เกียรติไกรวัล” ผูซึ่งนั่งเปน DCEO ไดกลายเปน
“หัวเรือใหญ” ในการผลักเคลื่อนองคกรอยางตอเนื่อง เพราะ

www.innwhy.com

Facebook.com/INNWHY.TV

Youtube.com/c/innwhy

10 ปนี้บริษัทมีปรับเปลี่ยน “CEO” Chief Executive Oﬃcer
หรือ ประธานเจาหนาที่บริหาร มากถึง 5 คน ทวาการปรับ
เปลี่ยนดังกลาวไมมีผลกระทบใดๆ กับการเดินไปสูการเติบโต
ของบริษัท

ตลอดระยะเวลา 10 ปมานี้ ความสําเร็จดานตางๆ
ของบริษัทฯ มันแลกมาดวยความอดทนของผม ที่ตอง
พยายามสื่อสารปรับทัศนะและสรางความเขาใจใหกับ
ทุกฝายไมวาจะเปนผูบริหาร พนักงาน ตัวแทน และ
ลูกคา ใหมองเห็นไปทิศทางเดียวกัน ผมตองยอมรับ
กับความรูสึกของคนในองคกรบางสวนที่เขา
ไมเขาใจเราในตอนแรก มาวันนี้เมื่อทุกอยางดีขึ้นมา
มองยอนไปก็เหมือนละครนํ้าเนาที่เปนเรื่องจริง
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10 ป สุขภาพเง�นกองทุนฯบร�ษัทแกรง 666%

10 ป สุขภาพจ�ตลูกคาแฮปปฉลอง VIP Party

มาถึงตนป 2563 วันเวลาจรดครบปที่ 10 ทุกคนมองเห็นการ
เติบโตของตนไม “โตเกียวมารีนประกันชีวิต” ที่มี “ลําตน”
ใหญขึ้น แผกิ่งกานใบสาขาขยายคลุมพื้นที่มากขึ้น หยั่ง “ราก”
ลงลึกยึดดินมั่นคงขึ้นดวยอัตราสวนความเพียงพอเงินกองทุน
บริษัท Capital Adequacy Ratio (CAR) สูงสุดในอุตสาหกรรม
ลาสุดไตรมาส 3 ป 2562 อยู 666%

อีกดานหนึ่งเมื่อวันเวลาจรดมาครบ 10 ป “โตเกียวมารีน
ประกันชีวิต” ไมเพียงแตเติบโตแข็งแรง ทวาเปนตนไมที่เจริญ
งอกงามออกดอกออกผลมี “ลูกไม” ผลผลิตให “ประชาชน”
ผูถือกรมธรรมไดเก็บกินรับ “เงินคืน” ตามสัญญาผลตอบแทน
ที่การันตีไวตั้งแตตน โดยในระยะ 3 ปมานี้มี “ลูกคา” ผูถือ
กรมธรรมมครบสัญญาไดทยอยรับเงิน “บํานาญ” คืนตาม
สัญญากรมธรรมเพนชั่นกลุมหนึ่งกวารอยคนแลว

ทั้งนี้นัยยะสําคัญของการที่บริษัทประกันชีวิตมีเงินกองทุนสูง
กวาขอกําหนดของ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ที่กําหนดใหแตละบริษัท
ดํารงเงินกองทุนฯ ไวตองไมตํ่ากวา 120% นับจากนี้ไปถึง วันที่
31 ธันวาคม 2564 และตองไมตํ่ากวา 140% นับตั้งแตวันที่ 1
มกราคม 2565 เปนตนไป ก็คือ มาตรฐาน “ตัววัด” ความแข็ง
แกรงทางการเงินของแตละบริษัทนั่นเอง ซึ่งถาบริษัทใดตํ่ากวา
เกณฑในระยะเวลาดังกลาว ก็เปนการสะทอนใหประชาชนได
รับรูวา การเงินบริษัทนั้นๆ อยูใ นระดับไหน

การที่เงินกองทุนสํารองหรือ คารเรโช ของเรา
สูงสุดในอุตสาหกรรมอยู 666% ตอนนี้
นอกจากเราปฏิบัติตามมาตรฐานคปภ.แลว
ดานหนึ่งก็เปนขอบงชี้ใหลูกคาไดเห็นถึง
ความมั่นคงแข็งแรงดานการเงินของเรา
เพราะเมื่อซื้อประกันชีวิตซึ่งเปนเรื่องการลงทุน
ระยะยาวกับเรา เขาก็เกิดความมั่นใจไดวาเมื่อครบ
กําหนดสัญญา แลวไดเงินคืนครบแนนอน
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ภาพ : คลิปขาว INNWHY? TV ครั้งแรก! บริษัทประกันชีวิตเลี้ยงลูกคากลุมครบกําหนดสัญญารับบํานาญ

และเมื่อปลายป 2562 ชวงกลางเดือนธันวาคม “โตเกียวมารีน
ประกันชีวิต” ไดจัดงาน “VIP Party วันเพิเศษ กับคนพิเศษ”
เปนบรรยากาศงานเลี้ยงขอบคุณลูกคากลุมดังกลาวขึ้น ซึ่งเปน
ผูที่กําลังรับเงินบํานาญของตัวเอง และภายในงานหลายคนได
แสดงความรูสึกดีๆ ที่มีตอบริษัทฯ และการตัดสินใจของตัวเอง
ที่เลือกซื้อประกันชีวิตแบบเพนชั่นกับบริษัทไปเมื่อเกือบ 10 ป
กอนหนานี้ เพราะวันนีท้ าํ ใหเขาเหลานีม้ เี งินเหลือใชและมีความ
สุขกับชีวติ อยางไมตอ งกังวลกับ “รายได” หลังวัยเกษียณกันเลย
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เปนครั้งแรกของวงการประกันชีวิต
ที่บริษัทประกันฯ จัดงานเลี้ยงขอบคุณลูกคา
ที่สงเบี้ยประกันครบ และไดรับเงินคืนตามสัญญา
ที่ทําไวตั้งแตตอนเริ่มทําประกันอยางครบถวน
เพื่อเปนการแสดงใหเห็นถึงการเปนบริษัท
ที่รักษาคํามั่นสัญญากับลูกคาตามที่ไดทําไว
ซึ่งตอนนี้ลูกคาบางคนยังรูสึกเสียดาย
ที่เมื่อเริ่มตนทําไว ไมมากพอ

แข็งแกรง” บริษัทนั้นก็มีความ “คุมคาการลงทุน” ที่สุด แมวา
ดานหนึ่งที่ผานมาหลายคนอาจมองวาในโตเกียวมารีนประกัน
ชีวิตนั้น “คุณสมโพชน” เปนผูมีอํานาจยิ่งกวา CEO ซึ่งขอเท็จ
จริงก็ไดรับคําเฉลยจากเจาตัววา

เพราะทุกการตัดสินใจจากผม
ไมเคยผิด และ เมื่อไมผิดเลย ผมจึงไดรับ
การมอบหมายจากสํานักงานใหญ
ใหตัดสินใจที่สําคัญ ผมมีหลักคิดวา
ตองอานตัวเองใหออก เพราะเมื่อรูวา
เรามีความสามารถอยู ณ จุดไหน
แลวจะไมเกิดขอผิดพลาด
ในการปฏิบัติหรือการตัดสินใจ
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10 ป “สุขภาพ” แข็งแรงทั้งองคาพยพ
และในป 2563 นี้ “คุณสมโพชน” ก็ยํ้าวา แมสถานการณ
เศรษฐกิจและกรอบกฎเกณฑของภาครัฐจะทําใหทิศทางการ
ดําเนินธุรกิจประกันชีวิตโดยรวมอืดอัดฝดลําบากกวาที่ผานมา
แตเชื่อวาแนวทางที่ “เขา” ยึดมั่นในการดูแลเรื่องการควบคุมคา
ใชจาย ระมัดระวังเรื่องการลงทุน และดูแลเรื่องผลตอบแทน
ฝายขายใหสอดคลองกับสถานการณอยางใกลชิด จึงไมนามี
ความกังวล

และนี่จึงเปนความแข็งแกรงของผูบริหารอยาง “คุณสมโพชน
เกียรติไกรวัล” นักบริหารธุรกิจที่มีอายุมากกวา 65 ป ที่ไมได
แข็งแกรงเฉพาะในเนือ้ งานแตยงั ทวมทนความสามารถรอบดาน
และมี ค วามคล อ งตั ว พร อ มมี สุ ข ภาพกายใจแข็ ง แรงเหมื อ น
“คนหนุม ” ซึง่ เจาตัวยอมรับวา “ทุกคืนผมนอนหลับไมเหมือน
คนสูงวัย หลับแลวไมมีลุกรวดเดียวตื่นตอนเชาเลยครับ” อีก
ดวย!!

ภาพรวมของ “โตเกียวมารีนประกันชีวิต” วันนี้จึงมองวามี
สุขภาพแข็งแรงทั้งองคาพยพ บริษัท กรมธรรม ลูกคา และฝาย
ขาย โดยเฉพาะ “ผูบริหาร” ที่เขาวากันวาบริษัทใดมี “ผูบริหาร

อัพเดทเทรนด

ใชชีวิตรับมือวัยเกษียณ ไดที่ INNWHY.COM
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