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ประธานที่ปรึกษาสำนักกรรมการผู�จัดการ และสายงานตัวแทน

บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย)

ดร.สมโพชน� เกียรติไกรวัล

คาํกลาวน้ี..ถาเปนคาํกลาวของผูมีประสบการณไมมาก

อาจจะฟงดูแลวคงโอเวอรอลังการงานสรางไมใชเลน...จนบาง

คร้ังอาจจะทําใหคนฟงถึงกลับหัวเราะออกมาดวยซ้ํา ! !

แตทันทีท่ีคํากลาวน้ี...ออกมาจากปากของ “ดร.สมโพชน� 
เกียรติไกรวัล” ด็อกเตอรปริญญาชีวิตระดับดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักด์ิท่ียุคน้ีสมัยน้ีแทบไมมีใครไดรับพระราชทานจาก

พระหัตถพระเจาอยูหัวกันแลว แตเขาเปนบุรุษนามเดียวท่ีมีการ

อานประวัติเสนทางความสําเร็จชีวิต ครอบครัว หนาท่ีการงาน

ตอพระพักตรกอนรับพระราชทานปริญญาบัตร จึงเปนคํากลาว

ท่ีตองติดตามและพิเคราะหอยางถวนถ่ี ถึงนัยยะแหงความหมาย

ในประโยคดังกลาว

กอปรกับสถานการณความยุงยากในการดําเนินชีวิต และสังคม

ของคนท้ังโลก นํามาซ่ึงความยากลําบากในการทําธุรกิจเกือบ

ทุกอุตสาหกรรมทามกลางการแพรกระจายของโรคระบาดไวรัส

โควิด-19 ตอเน่ืองเปนปท่ี 2 ขณะน้ี จึงเปนจังหวะท่ี THE 
COACH INNWHY MAGAZINE ฉบับน้ีจะนํา “วิธี” การ

โคชช่ิงธุรกิจทามกลางวิกฤตหลากหลายของ “ดร.สมโพชน� 
เกียรติไกรวัล” ประธานท่ีปรึกษาสํานักกรรมการผูจัดการ

และสายงานตัวแทน บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต

(ประเทศไทย) มานําเสนอเปน How to ใหผูคนไดติดตามกัน

โดยเฉพาะผูคนในแวดวงการอุตสาหกรรมประกันชีวิตท่ีมีสวน

ของเก่ียวกับ “ตัวแทน” ชองทางการขาย ย่ิงตองนาติดตาม

เพราะตองบอกวา “ผูใด” ข้ึนบัลลังกน่ังหลังเสือเกาอ้ี “ประธาน

เจาหนาท่ีบริหารฝายตัวแทน” หรือ CAO- Chief Agency Office 

แลวก็ตองข้ึนสังเวียน “เซียนปราบเซียน” กันจริงๆ ถึงจะ

ฝาดงหินความสัมพันธ “คน..ตอ..คน” ไปได

และท่ีผานมาจากอดีตถึงปจจุบันจะมี “ใคร” ก่ีคนท่ี “สามารถ”

นําทัพฝายขายพันคนหม่ืนคนเดินสูเปาหมายทะลุกําแพงความ

สําเร็จตอเน่ืองทุกปมาไดอยางยาวนานกวา 20 ป ภายใตเง่ือนไข

การ “เซ็ตอัพใหม” หลายคร้ังเร่ิมตนธุรกิจจากศูนยกอรางสราง

อาณาจักรจนเปนท่ีรูจักกันในช่ัวขามปสองป เปนท่ีช่ืนชอบของ

“นายทุน” เปนท่ีช่ืนชมของ “ลูกคา” เปนท่ีช่ืนใจอุนใจของ

“ตัวแทน” และทีมงาน 

โอกาสท่ีหลายคนกําลังโฟกัสทิศทางการทํางานทามกลางวิกฤต

รอบใหมจากการระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 รอบสองน้ี จึง

เปนชวงท่ีเหมาะอยางย่ิงท่ีจะนํา “วิธี” ฝาดานหินในป 2563 จน

สําเร็จซ้ําอีกคร้ังอันสืบเน่ืองมาจากการโคชช่ิงทีมงานฝายขาย

“โตเกียวมาร�นประกันชีว�ต” ของ “ดร.สมโพชน� เกียรติไกรวัล”

มาถอดบทเรียนนําเสนอ

สงคราม ความรัก และธุรกิจ

ไม�มีคําว�าปรานี 
แต�ถ�าคุณมีคุณธรรม

มีจร�ยธรรม 

มีความเป�นมืออาชีพ

คุณจะผ�านมันไปได�
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ในป 2531 “คุณสมโพชน เกียรติไกรวัล” ปรับเสนทางตัวเอง

“ยายคาย” มูฟเขาสูบทบาทหนาท่ีผูอํานวยการฝายขาย ภาคตะ

วันออกเฉียงเหนือ บริษัท ประกันชีวิตศรีอยุธยา จํากัด รับหนา

ท่ีบุกและรุกพ้ืนท่ีอีสานสรางทีมขายจากท่ีไมมีเลยขยายไปไดกวา

120 หนวย อยางคึกคัก พรอมยังเปนธุระสรรหาและเปนพ่ีเล้ียง

“ผูนําภาค” ใหบริษัทจนในเวลาตอมา “ประกันชีวิตศรีอยุธยา”

กาวหนีตําแหนงบวยสุดไดสําเร็จ จากอันดับร้ังทายสุดท่ี 12 

(กอนป 2540 มีบริษัทประกันชีวิตท้ังหมดเพียง 12 แหง ) ขยับ

มาอยูในลําดับตนๆ ของอุตสาหกรรมได

เร่ิมจากเสนทางการทํางานบนเสนทางนักขายอาชีพจนมาถึง

ระดับบริหารตัวแทนสูงสุดโดยยอของ “ดร.สมโพชน” กันกอน

นับต้ังแตป พ.ศ. 2522 มาจนถึงป 2542 ท่ีเขากาวเขาสูวงการ

ประกันชีวิตเร่ิมตนงานขายเปนตัวแทน กับ บริษัท เอไอเอ 

ประเทศไทย จํากัด พรอมเร่ิมจรดบันทึกเปดตํานานตัวเองกับ

ความสําเร็จสูงสุด Top of The Year ท้ังท่ีเปนตัวแทนและผู

บริหารหนวย แลวยังไดรับรางวัลความสําเร็จติดคุณวุฒิ “ตัวแทน

คุณภาพดีเดนแหงชาติ” TNQA คนแรกในป พ.ศ. 2526

ซ่ึงเปนปแรกท่ีสมาคมประกันชีวิตไทยจัดข้ึนอีกดวย

10 ปท่ี “คุณสมโพชน” ส่ังสมประสบการณบริหารทีมงานฝาย

ขายสรางขยายฐานตัวแทนในพ้ืนท่ีออกไปอยางกวางขวาง

มากมายจนไดฉายา “อินทรีอีสาน” (พญานกผูลาเหย่ือขนาดใหญ)

กระท่ังวันหน่ึง ในป 2541 เม่ืออุตสาหกรรมประกันชีวิตขยาย

ใหญข้ึน “ภาครัฐ” ออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจอีก 12 แหง

หน่ึงใน “บริษัทใหม” น้ันไดมีช่ือของคุณสมโพชนติดโผชิงเกาอ้ี

“ประธานเจาหนาท่ีบริหารฝายตัวแทน” หรือ CAO Chief 

Agency Officer ข้ึน แลวเขาก็กลายเปนตัวเลือกเดียวในท่ีสุด

ทันทีท่ี บริษัท เอ็ทนาโอสถสภาประกันชีวิต จํากัด เปดตัวข้ึน

สังเวียนประกันชีวิตไทยในป 2541 ทุกคนจึงเห็นแมทัพตัวแทน

ใหญของคายเปน “คุณสมโพชน เกียรติไกรวัล” น่ังเกาอ้ี CAO 

คนแรกจนมีการเปล่ียนแปลงนายทุน และช่ือบริษัท มาเปน

บริษัท ไอเอ็นจี ประกันชีวิต จํากัด (ปจจุบันคือ บมจ.

เอฟดับบลิวดีประกันชีวิต) โดยท่ี CAO ยังคงเปนคนเดิม

คนเดียวมาตลอด ท่ีขยายฐานตัวแทน “ไอเอ็นจี” สิงโตสมจาก

เนเธอรแลนดจนบริษัทกลายเปนท่ีรูจักกัน

การสรางฐานตัวแทนของ “ไอเอ็นจี” ยุคเกือบ 20 ปกอนน้ัน

ดําเนินอยางมีกลยุทธ เพราะผูนําอุตสาหกรรมขนาดใหญมีอยู

แลวกวา 10 ราย ตางยึดครองพ้ืนท่ีแทบไมมีท่ีวางให “ตัวแทน

ไอเอ็นจี” ไดรุกตลาดกันเลยก็วาได แตในท่ีสุดการเซ็ตอัพคร้ัง

ท่ี 2 กับ “บริษัทใหม” ท่ีเร่ิมจากศูนยก็สามารถเติบโตข้ึนและกาว

ขามบางบริษัทเกาแกมาอยูอันดับ 1 ใน 10 แรกของอุตสาหกรรม

ได คร้ังน้ันภาพของ “คุณสมโพชน” ซ่ึงเปน CAO กินเงินเดือน

หรือ “ลูกจาง” คนหน่ึง แตกลับทุมเทแกปญหาทุกอยางจึงเปน

เหมือนมีวิญญาณ “เถาแก” สิงอยูกระน้ัน ดวยมีความแนวแน

ต้ังม่ันจะให “องคกร” เติบโต “ดีท่ีสุด”

โดยเฉพาะเม่ือ “องคกร” ตองเจอวิกฤตระดับโลก บริษัทแมเผชิญ

ปญหาเงินทุนมีการทยอยตัดขายสาขาตางประเทศหลายแหง 

เขาในฐานะผูนําทัพใหญฝายขายก็แอนอกนําทีมท้ังหมดฝา

“วิกฤตแฮมเบอรเกอร” ผานทะลุไปไดอยางดี แมตอมาไมนานจะ

ตามมาดวย “วิกฤตตัวเอง” ท่ีตองเจอบททดสอบประสบการณ

คร้ังสําคัญของชีวิตจาก “CEO มือใหม” จนตองผันตัวเองจาก

“นักขาย” มาเปน “นักกฎหมายจําเปน” วาความใหตัวเองในศาล

แรงงานเอาชนะคดีความทุกขอกลาวหากูคืนช่ือเสียงกลับมา

อยางสําเร็จงดงาม *นับเปน “บุคคลหน่ึงเดียว” ท่ีทําได  

วิกฤตคร้ังน้ันเกิดข้ึนชวงตอนรับปใหม ป 2552 ทําใหวันท่ี 4

มกราคม ป 2553 เปนโอกาสท่ี “คุณสมโพชน” ไดมาน่ังเกาอ้ี

CAO ของ “บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จํากัด

(มหาชน)” จากวันน้ันถึงวันน้ีตอเน่ืองยาวนานมากวา 10 ป ซ่ึง

เปนรอบทศวรรษปท่ี 3 กับการเซ็ตอัพชองทางตัวแทนใหบริษัท

ประกันชีวิตอีกคร้ัง 
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“ การท่ีองค�กรจะหาคนมาบริหารช�องทาง Agency แล�ว

ได�ผลงานมันคงไม�ยากนัก แต�ท่ียากก็คือ การจะหา

คนทํางานแบบคุณสมโพชน�น้ัน เป�นการหาท่ียากมาก

เพราะการทํางานของคุณสมโพชน�ไม�ใช�ทํา Agency

ได�เป�นอย�างดีเท�าน้ัน คุณสมโพชน�ยังทําในส่ิงท่ี

ถูกต�องในการบริหารงานของบริษัท จึงเป�นส่ิงท่ียาก 

ในการท่ีจะหาคนมาแทนคุณสมโพชน�ได� ”

สําหรับเจาตัวไดกลาวถึงบทเรียน 4 ทศวรรษของการทํางานคร่ึง

หน่ึงท่ีดูแลฝายขายตัวแทนแบบสอนและสรางใหอยูในอาชีพ

อยางม่ันคงยาวนานและ “ถูกตอง” จนมีผูไดรับรางวัลเกียรติยศ

ระดับชาติเปนตัวแทนยอดเย่ียมแหงชาติ NAA National Agent 

Awards อันดับ 1-2 มาหลายปและหลายคนตอเน่ือง รวมท้ัง

รางวัล Thailand National Quality Awards TNQA และคุณวุฒิ

นานาชาติ MDRT Million Dollar Round Table วา

จาก 4 ทศวรรษการเติบโตของ “โตเกียวมารีนประกันชีวิต” ในป

2563 จึงเปนนัยยะสําคัญคร้ังลาสุดท่ีจะตอบทุกความคลางแคลง

ใจวา ทําไม “คุณสมโพชน�  เกียรติไกรวัล” ท่ีมีคํานําหนาใหม

มาต้ังแต 19 ตุลาคม 2563 วา “ดร.สมโพชน� เกียรติไกรวัล”

น้ันถึงไดรับความวางใจจาก “บริษัทแมญ่ีปุน” ตออายุสัญญาการ

ทํางานรวดเดียวไปถึง 70 ป ท้ังท่ีปกติคนอายุ 60 ปก็ตองเกษียณ

หรือบางคนก็แค 55 ปด วยซ้ํา ซ่ึงความเปนตัวตนของ 

“คุณสมโพชน�” ท่ีไดรับการกลาวถึงอยางมากมายในความ

สามารถของ “กลุมโตเกียวมารีนโลก” คงเปนคําตอบโดยกระจาง

เพราะขนาดวา ประธานเจาหนาท่ีบริหาร กลุมโตเกียวมารีน และ

โตเกียวมารีนโฮลด้ิง ซ่ึงมีอายุบริษัทมากกวา 140 ป ใหญท่ีสุด

ในญ่ีปุน “คุณทสึโยชิ นากาโน�” ยอมรับดวยคํากลาวท่ีวา

และดวยประสบการณท่ีมาจากการปฏิบัติจริงอยางตอเน่ือง บน

พ้ืนฐานของ “ความเขาใจ” ปญหาท่ีใครตอใครมองขามในองคกร

รวมถึง “พลังใจ” ในทีมนักขาย ทําให “โตเกียวมารีนประกันชีวิต”

กลายมาเปนบริษัทประกันญ่ีปุนท่ี “โดนจริต” คนไทยอยางรวด

เร็วดวยการเปดตัวเปนผูบุกเบิกและเปน “ตนตํารับ” แหงการวาง

แผนบํานาญเพ่ือชีวิตอยางจริงจัง จนบริษัทเปนท่ีรูจักของคนใน

สังคมอยางแพรหลาย ตามมาดวยความลงตัวในการ “จัดการ

ภายใน” ท่ีสามารถทํากําไรไดกอนกําหนดถึงกวา 3 ป

ครบ 10 ปทศวรรษท่ี 4 ไปเม่ือ ป 2563 การเติบโตของ “โตเกียว

มารีนประกันชีวิต” เกิดข้ึนเกินความคาดหมายรอบดาน ไมวาจะ

เปนสินทรัพยรวมท่ีในป 2552 เร่ิมตนมีเพียงกวา 2,100 ลานบาท

เพ่ิมข้ึนมาในป 2562 เปนกวา 28,600 ลานบาท จํานวนตัวแทน

เร่ิมจากศูนย มาเปนกวา 4,200 คน และในวันน้ี ณ ส้ินป 2563

มีมากกวา 7,000 คน  เปนการเติบโตทามกลางปจจัยลบท่ีเกิด

วิกฤตแทบจะทุกป 

ไมวาจะเปนสงครามสีเส้ือ ในป 2553 ปท่ีเร่ิมตน ตามมาดวย

ภัยพิบัติอุทกภัยคร้ังใหญน้ําทวมประเทศไทย 2554 แลวยังตาม

มาดวยปญหาการเมือง เศรษฐกิจ 2556-2557 กระท่ังมาลาสุด

ในป 2563 ตอเน่ืองถึงวันน้ี กับวิบัติภัยสังคมและเศรษฐกิจท่ี

โลกเผชิญกับการแพรระบาดของไวรัส โควิด-19 มหันตภัยโลก

สูงสุดในรอบ 102 ปทีเดียว ซ่ึง “คุณสมโพชน” ไดกลาวถึง

“วิธีโคช” การทํางานฝายขายชวงเวลาวิกฤตวา
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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



อีกดานหน่ึงท่ี “คุณสมโพชน�” คํานึงและยึดมาตลอดเหมือน

กับท่ี “คุณทสึโยชิ นากาโน�” สัมผัสไดและกลาวไวกอนหนาน้ี

น่ันก็ความเปนคนท่ีมีสํานึก “เถาแก” มากกวาหนาท่ีพนักงาน

ประจํากินเงินเดือน จนทําใหบริษัทกลายเปนองคกรท่ีนาเช่ือถือ

มีความเปนธรรมตอทุกฝาย

“ ผมถือว�า วันน้ีผมนําประสบการณ� 40 กว�าป�ท่ีผ�านมา

มาทํางาน กับงานในป� 2563 ท่ีเป�นป�ท่ีผมทํางานหนัก

กว�าทุกๆ ป� ในรอบ 10 ป�ท่ีผ�านมา ท้ังวิกฤตโคโรน�า

ไวรัส และการเดินทางไปรีครู�ตตัวแทน ไปคุยกับตัวแทน

สร�างความเข�าใจให�เขา เพราะผมคิดว�าถ�าเม่ือไรท่ี...

โคโรน�าไวรัสจบแล�ว เราไม�มีคนเพียงพอ...

วันน้ันแหละครับ วิกฤตแล�วเราจะทําไม�ทัน ”

ดังน้ันหากจะยอนไปถึงคํากลาวแรก ท่ีคุณสมโพชนพูดไวก็ตอง

บอกวา เขาไมไดกลาวดวยความคะนองปากแตมาจากประสบ

การณจริงลวนๆ ซ่ึงเขาเองยอมรับอยางภาคภูมิวา

การเดินทางไปสรางงานสรางโอกาสใหกับตัวแทนใหมๆ ท่ีเขา

รวมกับองคกรในป 2563 จนบริษัทมีฝายขายเพ่ิมข้ึนจากป 2562

กวา 1.6 เทาน้ัน ตองบอกวาเปนการเติบโตแบบกาวกระโดดอีก

คร้ังหน่ึงของชองทางตัวแทนทีเดียว และเปนชวงท่ีเกิดวิกฤตสวน

ตัวของ “คุณสมโพชน�” ท่ีประสบอุบัติเหตุแขนหัก แตก็ไมเคย

หยุดท่ีจะเดินทางไปสรางโอกาสใหนักขายท่ัวประเทศตลอดท้ังป

และในป 2564 น้ีแมการระบาดของไวรัสโควิด-19 จะยังเปน

วิกฤตตอเน่ือง “คุณสมโพชน�” ไดวางเปาหมายการเติบโตข้ึนถึง

10% จากป 2563 ท่ีผานมา และหวังวาตัวแทนจะขยายไปเปน

8,000 คนเปนอยางนอย

ถึงตรงน้ี “การถอดบทเรียน” ในป 2563 ของ “คุณสมโพชน� 

เกียรติไกรวัล” ท่ีนําองคกรเติบโตสวนกระแสวิกฤตมาได คง

เปนประโยชนตอผูคนท่ีอานใน The Coach Magazine ฉบับน้ี

กับประสบการณ 42 ปของเขา และการ “ทําได” ตามเปาหมาย

ในทุกคร้ังในทุกตําแหนงทามกลางทุกวิกฤตท่ีมากระทบ 4 ทศวรรษ

ท่ีมีแต “ความสําเร็จตอเน่ือง” จึงเหมาะท่ีจะเปนบทเรียนให

ศึกษากันได ซ่ึงเขาไดท้ิงทายวา

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

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

อัพเดทเทรนด ใชชีวิตรับมือวัยเกษียณ ไดท่ี INNWHY.COM

เพ�ยงแอดไลน� Official Account @innwhy.tv
หร�อสแกน QR Code 
ตรงนี้เลย!!
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หน�าที่ผมคือ พยายามที่จะให�
ตัวแทนเหล�านั้น อยู�กับบริษัทด�วยความรู�สึกว�า

บริษัทเหมือนกับสถานเนอสเซอรี่
ที่ต�องคอยตามดูแล ผมใช�กับคนโตเกียวมารีน

ที่เขารู�กันอยู�แล�วว�า การรีครู�ตคนเข�ามานั้น
จะรอดหรือไม� รอดขึ้นอยู�กับเนอสเซอรี่ของเรา 

ถ�าเนอสเซอรี่ เขาได�เป�นอย�างดี
เขาก็รอดในสภาวะซึ่งเขาเองต�องการ

กำลังใจ ต�องการคำแนะนำ และเขาจะแข็งแรง
ในทุกสถานการณ�
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รีครูต


