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ตำนานธุรกิจประกันชีวิต
ช่องทางตัวแทน
ดร.สมโพชน� เกียรติไกรวัล

บทเรียนทุกวิกฤตที่สำเร็จต�อเนื่อง 42 ป�
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สงคราม ความรัก และธุรกิจ

ไมมีคําวาปรานี
แตถาคุณมีคุณธรรม
มีจร�ยธรรม
มีความเปนมืออาชีพ

คุณจะผานมันไปได

ดร.สมโพชน� เกียรติไกรวัล
ประธานที่ปรึกษาสำนักกรรมการผู�จัดการ และสายงานตัวแทน
บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย)

คํากลาวนี้..ถาเปนคํากลาวของผูมีประสบการณ ไมมาก
อาจจะฟงดูแลวคงโอเวอรอลังการงานสรางไมใชเลน...จนบาง
ครั้ ง อาจจะทํา ให ค นฟ ง ถึ ง กลั บ หั ว เราะออกมาด ว ยซํ้า !!
แตทันทีที่คํากลาวนี้...ออกมาจากปากของ “ดร.สมโพชน
เกียรติ ไกรวัล” ด็อกเตอรปริญญาชีวิตระดับดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ที่ยุคนี้สมัยนี้แทบไมมีใครไดรับพระราชทานจาก
พระหัตถพระเจาอยูหัวกันแลว แตเขาเปนบุรุษนามเดียวที่มีการ
อานประวัติเสนทางความสําเร็จชีวิต ครอบครัว หนาที่การงาน
ตอพระพักตรกอนรับพระราชทานปริญญาบัตร จึงเปนคํากลาว
ทีต่ อ งติดตามและพิเคราะหอยางถวนถี่ ถึงนัยยะแหงความหมาย
ในประโยคดังกลาว
กอปรกับสถานการณความยุงยากในการดําเนินชีวิต และสังคม
ของคนทั้งโลก นํามาซึ่งความยากลําบากในการทําธุรกิจเกือบ
ทุกอุตสาหกรรมทามกลางการแพรกระจายของโรคระบาดไวรัส
โควิด-19 ตอเนื่องเปนปที่ 2 ขณะนี้ จึงเปนจังหวะที่ THE
COACH INNWHY MAGAZINE ฉบับนี้จะนํา “วิธี” การ
โคชชิ่งธุรกิจทามกลางวิกฤตหลากหลายของ “ดร.สมโพชน
เกียรติ ไกรวัล” ประธานที่ปรึกษาสํานักกรรมการผูจัดการ
และสายงานตั ว แทน บมจ. โตเกี ย วมารี น ประกั น ชี วิ ต
(ประเทศไทย) มานําเสนอเปน How to ใหผูคนไดติดตามกัน
WWW.INNWHY.COM

FACEBOOK.COM/INNWHY.TV

YOUTUBE.COM/C/INNWHY

โดยเฉพาะผูคนในแวดวงการอุตสาหกรรมประกันชีวิตที่มีสวน
ของเกี่ยวกับ “ตัวแทน” ชองทางการขาย ยิ่งตองนาติดตาม
เพราะตองบอกวา “ผูใด” ขึ้นบัลลังกนั่งหลังเสือเกาอี้ “ประธาน
เจาหนาทีบ่ ริหารฝายตัวแทน” หรือ CAO- Chief Agency Oﬃce
แลวก็ตองขึ้นสังเวียน “เซียนปราบเซียน” กันจริงๆ ถึงจะ
ฝาดงหินความสัมพันธ “คน..ตอ..คน” ไปได
และที่ผานมาจากอดีตถึงปจจุบันจะมี “ใคร” กี่คนที่ “สามารถ”
นําทัพฝายขายพันคนหมื่นคนเดินสูเปาหมายทะลุกําแพงความ
สําเร็จตอเนื่องทุกปมาไดอยางยาวนานกวา 20 ป ภายใตเงื่อนไข
การ “เซ็ตอัพใหม” หลายครั้งเริ่มตนธุรกิจจากศูนยกอรางสราง
อาณาจักรจนเปนที่รูจักกันในชั่วขามปสองป เปนที่ชื่นชอบของ
“นายทุน” เปนที่ชื่นชมของ “ลูกคา” เปนที่ชื่นใจอุนใจของ
“ตัวแทน” และทีมงาน
โอกาสทีห่ ลายคนกําลังโฟกัสทิศทางการทํางานทามกลางวิกฤต
รอบใหมจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รอบสองนี้ จึง
เปนชวงที่เหมาะอยางยิ่งที่จะนํา “วิธี” ฝาดานหินในป 2563 จน
สําเร็จซํ้าอีกครั้งอันสืบเนื่องมาจากการโคชชิ่งทีมงานฝายขาย
“โตเกียวมาร�นประกันชีว�ต” ของ “ดร.สมโพชน เกียรติ ไกรวัล”
มาถอดบทเรียนนําเสนอ
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เริ่มจากเสนทางการทํางานบนเสนทางนักขายอาชีพจนมาถึง
ระดับบริหารตัวแทนสูงสุดโดยยอของ “ดร.สมโพชน” กันกอน
นับตั้งแตป พ.ศ. 2522 มาจนถึงป 2542 ที่เขากาวเขาสูวงการ
ประกันชีวิตเริ่มตนงานขายเปนตัวแทน กับ บริษัท เอไอเอ
ประเทศไทย จํากัด พรอมเริม่ จรดบันทึกเปดตํานานตัวเองกับ
ความสําเร็จสูงสุด Top of The Year ทั้งที่เปนตัวแทนและผู
บริหารหนวย แลวยังไดรบั รางวัลความสําเร็จติดคุณวุฒิ “ตัวแทน
คุ ณ ภาพดี เ ด น แห ง ชาติ ” TNQA คนแรกในป พ.ศ. 2526
ซึ่งเปนปแรกที่สมาคมประกันชีวิตไทยจัดขึ้นอีกดวย

ในป 2531 “คุณสมโพชน เกียรติไกรวัล” ปรับเสนทางตัวเอง
“ยายคาย” มูฟเขาสูบทบาทหนาที่ผูอํานวยการฝายขาย ภาคตะ
วันออกเฉียงเหนือ บริษทั ประกันชีวติ ศรีอยุธยา จํากัด รับหนา
ทีบ่ กุ และรุกพืน้ ทีอ่ สี านสรางทีมขายจากทีไ่ มมเี ลยขยายไปไดกวา
120 หนวย อยางคึกคัก พรอมยังเปนธุระสรรหาและเปนพี่เลี้ยง
“ผูนําภาค” ใหบริษัทจนในเวลาตอมา “ประกันชีวิตศรีอยุธยา”
กาวหนีตําแหนงบวยสุดไดสําเร็จ จากอันดับรั้งทายสุดที่ 12
(กอนป 2540 มีบริษัทประกันชีวิตทั้งหมดเพียง 12 แหง ) ขยับ
มาอยูในลําดับตนๆ ของอุตสาหกรรมได

10 ปที่ “คุณสมโพชน” สั่งสมประสบการณบริหารทีมงานฝาย
ขายสร า งขยายฐานตั ว แทนในพื้ น ที่ อ อกไปอย า งกว า งขวาง
มากมายจนไดฉายา “อินทรีอสี าน” (พญานกผูล า เหยือ่ ขนาดใหญ)
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กระทั่งวันหนึ่ง ในป 2541 เมื่ออุตสาหกรรมประกันชีวิตขยาย
ใหญขึ้น “ภาครัฐ” ออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจอีก 12 แหง
หนึ่งใน “บริษัทใหม” นั้นไดมีชื่อของคุณสมโพชนติดโผชิงเกาอี้
“ประธานเจาหนาที่บริหารฝายตัวแทน” หรือ CAO Chief
Agency Oﬃcer ขึ้น แลวเขาก็กลายเปนตัวเลือกเดียวในที่สุด
ทันทีที่ บริษทั เอ็ทนาโอสถสภาประกันชีวติ จํากัด เปดตัวขึน้
สังเวียนประกันชีวิตไทยในป 2541 ทุกคนจึงเห็นแมทัพตัวแทน
ใหญของคายเปน “คุณสมโพชน เกียรติไกรวัล” นั่งเกาอี้ CAO
คนแรกจนมีการเปลี่ยนแปลงนายทุน และชื่อบริษัท มาเปน
บริ ษั ท ไอเอ็ น จี ประกั น ชี วิ ต จํ า กั ด (ป จ จุ บั น คื อ บมจ.
เอฟดั บ บลิ ว ดี ป ระกั น ชี วิ ต ) โดยที่ CAO ยั ง คงเป น คนเดิ ม
คนเดียวมาตลอด ทีข่ ยายฐานตัวแทน “ไอเอ็นจี” สิงโตสมจาก
เนเธอรแลนดจนบริษัทกลายเปนที่รูจักกัน
การสรางฐานตัวแทนของ “ไอเอ็นจี” ยุคเกือบ 20 ปกอนนั้น
ดําเนินอยางมีกลยุทธ เพราะผูนําอุตสาหกรรมขนาดใหญมีอยู
แลวกวา 10 ราย ตางยึดครองพืน้ ที่แทบไมมีที่วางให “ตัวแทน
ไอเอ็นจี” ไดรุกตลาดกันเลยก็วาได แตในที่สุดการเซ็ตอัพครั้ง
ที่ 2 กับ “บริษัทใหม” ที่เริ่มจากศูนยก็สามารถเติบโตขึ้นและกาว
ขามบางบริษทั เกาแกมาอยูอ นั ดับ 1 ใน 10 แรกของอุตสาหกรรม
ได ครั้งนั้นภาพของ “คุณสมโพชน” ซึ่งเปน CAO กินเงินเดือน
หรือ “ลูกจาง” คนหนึ่ง แตกลับทุมเทแกปญหาทุกอยางจึงเปน
เหมือนมีวิญญาณ “เถาแก” สิงอยูกระนั้น ดวยมีความแนวแน
ตั้งมั่นจะให “องคกร” เติบโต “ดีที่สุด”
โดยเฉพาะเมือ่ “องคกร” ตองเจอวิกฤตระดับโลก บริษทั แมเผชิญ
ปญหาเงินทุนมีการทยอยตัดขายสาขาตางประเทศหลายแหง
เขาในฐานะผูนําทัพใหญฝายขายก็แอนอกนําทีมทั้งหมดฝา
“วิกฤตแฮมเบอรเกอร” ผานทะลุไปไดอยางดี แมตอ มาไมนานจะ
ตามมาดวย “วิกฤตตัวเอง” ที่ตองเจอบททดสอบประสบการณ
ครั้งสําคัญของชีวิตจาก “CEO มือใหม” จนตองผันตัวเองจาก
“นักขาย” มาเปน “นักกฎหมายจําเปน” วาความใหตัวเองในศาล
แรงงานเอาชนะคดีความทุกขอกลาวหากูคืนชื่อเสียงกลับมา
อยางสําเร็จงดงาม *นับเปน “บุคคลหนึ่งเดียว” ที่ทําได
วิกฤตครั้งนั้นเกิดขึ้นชวงตอนรับปใหม ป 2552 ทําใหวันที่ 4
มกราคม ป 2553 เปนโอกาสที่ “คุณสมโพชน” ไดมานั่งเกาอี้
CAO ของ “บริษทั โตเกียวมารีนประกันชีวติ (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)” จากวันนั้นถึงวันนี้ตอเนื่องยาวนานมากวา 10 ป ซึ่ง
เปนรอบทศวรรษปที่ 3 กับการเซ็ตอัพชองทางตัวแทนใหบริษัท
ประกันชีวิตอีกครั้ง
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และดวยประสบการณทมี่ าจากการปฏิบตั จิ ริงอยางตอเนือ่ ง บน
พืน้ ฐานของ “ความเขาใจ” ปญหาทีใ่ ครตอใครมองขามในองคกร
รวมถึง “พลังใจ” ในทีมนักขาย ทําให “โตเกียวมารีนประกันชีวติ ”
กลายมาเปนบริษัทประกันญี่ปุนที่ “โดนจริต” คนไทยอยางรวด
เร็วดวยการเปดตัวเปนผูบ กุ เบิกและเปน “ตนตํารับ” แหงการวาง
แผนบํานาญเพื่อชีวิตอยางจริงจัง จนบริษัทเปนที่รูจักของคนใน
สังคมอยางแพรหลาย ตามมาดวยความลงตัวในการ “จัดการ
ภายใน” ที่สามารถทํากําไรไดกอนกําหนดถึงกวา 3 ป
ครบ 10 ปทศวรรษที่ 4 ไปเมื่อ ป 2563 การเติบโตของ “โตเกียว
มารีนประกันชีวติ ” เกิดขึน้ เกินความคาดหมายรอบดาน ไมวา จะ
เปนสินทรัพยรวมทีใ่ นป 2552 เริม่ ตนมีเพียงกวา 2,100 ลานบาท
เพิ่มขึ้นมาในป 2562 เปนกวา 28,600 ลานบาท จํานวนตัวแทน
เริ่มจากศูนย มาเปนกวา 4,200 คน และในวันนี้ ณ สิ้นป 2563
มีมากกวา 7,000 คน เปนการเติบโตทามกลางปจจัยลบที่เกิด
วิกฤตแทบจะทุกป

จาก 4 ทศวรรษการเติบโตของ “โตเกียวมารีนประกันชีวิต” ในป
2563 จึงเปนนัยยะสําคัญครัง้ ลาสุดทีจ่ ะตอบทุกความคลางแคลง
ใจวา ทําไม “คุณสมโพชน� เกียรติไกรวัล” ที่มีคํานําหนาใหม
มาตั้งแต 19 ตุลาคม 2563 วา “ดร.สมโพชน� เกียรติไกรวัล”
นัน้ ถึงไดรบั ความวางใจจาก “บริษทั แมญปี่ นุ ” ตออายุสญ
ั ญาการ
ทํางานรวดเดียวไปถึง 70 ป ทั้งที่ปกติคนอายุ 60 ปก็ตองเกษียณ
หรื อ บางคนก็ แ ค 55 ป ด  ว ยซํ้ า ซึ่ ง ความเป น ตั ว ตนของ
“คุ ณ สมโพชน� ” ที่ ไ ด รั บ การกล า วถึ ง อย า งมากมายในความ
สามารถของ “กลุม โตเกียวมารีนโลก” คงเปนคําตอบโดยกระจาง
เพราะขนาดวา ประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร กลุม โตเกียวมารีน และ
โตเกียวมารีนโฮลดิ้ง ซึ่งมีอายุบริษัทมากกวา 140 ป ใหญที่สุด
ในญี่ปุน “คุณทสึโยชิ นากาโน�” ยอมรับดวยคํากลาวที่วา
“ การที่องค�กรจะหาคนมาบริหารช�องทาง Agency แล�ว
ได�ผลงานมันคงไม�ยากนัก แต�ที่ยากก็คือ การจะหา
คนทํางานแบบคุณสมโพชน�นั้น เป�นการหาที่ยากมาก

ไมวาจะเปนสงครามสีเสื้อ ในป 2553 ปที่เริ่มตน ตามมาดวย
ภัยพิบัติอุทกภัยครั้งใหญนํ้าทวมประเทศไทย 2554 แลวยังตาม
มาดวยปญหาการเมือง เศรษฐกิจ 2556-2557 กระทั่งมาลาสุด
ในป 2563 ตอเนื่องถึงวันนี้ กับวิบัติภัยสังคมและเศรษฐกิจที่
โลกเผชิญกับการแพรระบาดของไวรัส โควิด-19 มหันตภัยโลก
สูงสุดในรอบ 102 ปทีเดียว ซึ่ง “คุณสมโพชน” ไดกลาวถึง
“วิธีโคช” การทํางานฝายขายชวงเวลาวิกฤตวา

เพราะการทํางานของคุณสมโพชน�ไม�ใช�ทํา Agency
ได�เป�นอย�างดีเท�านั้น คุณสมโพชน�ยังทําในสิ่งที่
ถูกต�องในการบริหารงานของบริษัท จึงเป�นสิ่งที่ยาก
ในการที่จะหาคนมาแทนคุณสมโพชน�ได� ”

มีคำถามมากมายที่เกิดขึ้นว�า
ผมอยู�ได�อย�างไร..?
ท�ามกลางความเปลี่ยนแปลง
อย�างต�อเนื่อง ตลอด 20 ป�ที่ผ�านมา
คำตอบก็คือ ผมเป�นคนที่ไม�ได�หยุดนิ่ง
พยายามจะคิด และก็พยายามปรับตัว
ด�านการทำงานในช�องทางการขาย
ของตัวแทนมาตลอด และพยายามจะบอก
ตัวแทนว�า เราต�องอยู�ในสถานการณ�
ของแต�ละป�แต�ละช�วงอย�างไร

www.innwhy.com

Facebook.com/INNWHY.TV

สําหรับเจาตัวไดกลาวถึงบทเรียน 4 ทศวรรษของการทํางานครึ่ง
หนึ่งที่ดูแลฝายขายตัวแทนแบบสอนและสรางใหอยูในอาชีพ
อยางมั่นคงยาวนานและ “ถูกตอง” จนมีผูไดรับรางวัลเกียรติยศ
ระดับชาติเปนตัวแทนยอดเยี่ยมแหงชาติ NAA National Agent
Awards อันดับ 1-2 มาหลายปและหลายคนตอเนื่อง รวมทั้ง
รางวัล Thailand National Quality Awards TNQA และคุณวุฒิ
นานาชาติ MDRT Million Dollar Round Table วา

Youtube.com/c/innwhy

LINE@innwhy.tv
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ฉบับที่ 036 ประจำเดือนกุมภาพันธ 2564

นิตยสารออนไลน รายเดือน THE COACH

INN WHY MAGAZINE

หน�าที่ผมคือ พยายามที่จะให�
ตัวแทนเหล�านั้น อยู�กับบริษัทด�วยความรู�สึกว�า
บริษัทเหมือนกับสถานเนอสเซอรี่

ดังนั้นหากจะยอนไปถึงคํากลาวแรก ที่คุณสมโพชนพูดไวก็ตอง
บอกวา เขาไมไดกลาวดวยความคะนองปากแตมาจากประสบ
การณจริงลวนๆ ซึ่งเขาเองยอมรับอยางภาคภูมิวา
“ ผมถือว�า วันนี้ผมนําประสบการณ� 40 กว�าป�ที่ผ�านมา

ที่ต�องคอยตามดูแล ผมใช�กับคนโตเกียวมารีน

มาทํางาน กับงานในป� 2563 ที่เป�นป�ที่ผมทํางานหนัก

ที่เขารู�กันอยู�แล�วว�า การรีครู�ตคนเข�ามานั้น
จะรอดหรือไม� รอดขึ้นอยู�กับเนอสเซอรี่ของเรา
ถ�าเนอสเซอรี่ เขาได�เป�นอย�างดี

กว�าทุกๆ ป� ในรอบ 10 ป�ที่ผ�านมา ทั้งวิกฤตโคโรน�า
ไวรัส และการเดินทางไปรีครู�ตตัวแทน ไปคุยกับตัวแทน
สร�างความเข�าใจให�เขา เพราะผมคิดว�าถ�าเมื่อไรที่...

เขาก็รอดในสภาวะซึ่งเขาเองต�องการ
กำลังใจ ต�องการคำแนะนำ และเขาจะแข็งแรง
ในทุกสถานการณ�

อีกดานหนึ่งที่ “คุณสมโพชน�” คํานึงและยึดมาตลอดเหมือน
กับที่ “คุณทสึโยชิ นากาโน�” สัมผัสไดและกลาวไวกอนหนานี้
นั่นก็ความเปนคนที่มีสํานึก “เถาแก” มากกวาหนาที่พนักงาน
ประจํากินเงินเดือน จนทําใหบริษทั กลายเปนองคกรทีน่ า เชือ่ ถือ
มีความเปนธรรมตอทุกฝาย

รีครูต

เมื่อมีวิกฤตใดๆ ผมเองก็ต�องพยายาม
ทำให�บริษัทนั้นสามารถผ�านสถานการณ�นี้ไปได�
เช�นเดียวกัน ทำอย�างไรก็ต�องหาทางที่จะลด

โคโรน�าไวรัสจบแล�ว เราไม�มีคนเพียงพอ...
วันนั้นแหละครับ วิกฤตแล�วเราจะทําไม�ทัน ”

การเดินทางไปสรางงานสรางโอกาสใหกับตัวแทนใหมๆ ที่เขา
รวมกับองคกรในป 2563 จนบริษัทมีฝายขายเพิ่มขึ้นจากป 2562
กวา 1.6 เทานั้น ตองบอกวาเปนการเติบโตแบบกาวกระโดดอีก
ครัง้ หนึง่ ของชองทางตัวแทนทีเดียว และเปนชวงทีเ่ กิดวิกฤตสวน
ตัวของ “คุณสมโพชน�” ที่ประสบอุบัติเหตุแขนหัก แตก็ไมเคย
หยุดทีจ่ ะเดินทางไปสรางโอกาสใหนกั ขายทัว่ ประเทศตลอดทัง้ ป
และในป 2564 นี้แมการระบาดของไวรัสโควิด-19 จะยังเปน
วิกฤตตอเนื่อง “คุณสมโพชน�” ไดวางเปาหมายการเติบโตขึ้นถึง
10% จากป 2563 ที่ผานมา และหวังวาตัวแทนจะขยายไปเปน
8,000 คนเปนอยางนอย
ถึงตรงนี้ “การถอดบทเรียน” ในป 2563 ของ “คุณสมโพชน�
เกียรติไกรวัล” ที่นําองคกรเติบโตสวนกระแสวิกฤตมาได คง
เปนประโยชนตอผูคนที่อานใน The Coach Magazine ฉบับนี้
กับประสบการณ 42 ปของเขา และการ “ทําได” ตามเปาหมาย
ในทุกครัง้ ในทุกตําแหนงทามกลางทุกวิกฤตทีม่ ากระทบ4ทศวรรษ
ที่มีแต “ความสําเร็จตอเนื่อง” จึงเหมาะที่จะเปนบทเรียนให
ศึกษากันได ซึ่งเขาไดทิ้งทายวา

ค�าใช�จ�ายการ ที่เราจะอยู�ในสถานการณ�วิกฤต
ให�ได�ดี โดยที่เราอาจจะไม�ได�ลดผลประโยชน�
ฝ�ายขาย ตัวแทนเองก็เป�นอะไรที่เราต�อง
ดูแลเขาค�อนข�างใกล�ชิด แล�วก็ให�มุมมอง
ความคิดกับเขา ในการจะอยู�กับป�จจุบัน
ผมเป�น MIDDLE MAN ที่จะทำให�ทั้ง 2 ส�วนนั้น
อยู�ร�วมกันได�อย�างมีความสุข สำเร็จทั้ง 2 ข�าง

หากคุณต�องการที่จะผ�านป� 2564 ไปให�ได�
จงจำไว�ว�า สงคราม ความรัก และธุรกิจ
ไม�มีคำว�าปรานี
แต�ถ�าคุณมีคุณธรรม มีจริยธรรม
มีความเป�นมืออาชีพ...คุณจะผ�านมันไปได�
และคุณจะได�เล�นต�อในป� 2565 ต�อไปครับ

ตัวแทนก็สำเร็จ บริษัทก็สำเร็จ

อัพเดทเทรนด

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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