ฉบับที่ 045 ประจำเดือนมกราคม 2565

นิตยสารออนไลน รายเดือน THE COACH

INN WHY MAGAZINE

บริษัทที่สำเร็จ! “ช่องทางตัวแทน”
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เป็นประวัติศาสตร์ใหม่อีกครั้งของ

บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ในรอบ 12 ปีที่ผ่านมา สําหรับการเติบโตต่อเนื่องแบบ
“ก้าวกระโดด” ที่เกิดขึ้นกับช่องทางตัวแทน แล้วยังขยายผล
ครอบคลุมไปยังช่องทางอื่นๆ ส่งผลให้ภาพรวม ทั้งบริษัทมีอัตรา
การเติบโตทะลุเป้า 1,900 ล้านบาท แบบสวนกระแสทิศทาง
การระบาดของโควิด-19ในปี 2564 ที่ผ่านมา

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

2564 ปีแห่งประวัติศาสตร์ยิ่งใหญ่รอบ 12 ปี
จากสิ่งที่เกิดขึ้น “ดร.สมโพชน์ เกียรติไกรวัล” ประธาน
ทีป่ รึกษาสํานักงานกรรมการผูจ ดั การและสายงานตัวแทน ผูก มุ บังเหียนฝายขายทั้งหมดของ บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ไดกลาววา เปนเพราะดวยหัวใจ
ของ “คนโตเกียวมารีน” ที่ไดทุมเททํางานกันอยางเต็มความ
สามารถ ประกอบการสนับสนุนขององคกรที่มีความพรอมดาน
เทคโนโลยีเปดระบบฟาสแทรค ระบบการชวยเหลืออื่นๆ รวม
ถึงโปรดักสที่หลากหลาย

ต้องกล่าวสวัสดีปีใหม่ สําหรับปี 2565
ที่เรากําลังเข้าสู่ ปีใหม่อีกปีหนึ่งนะครับ ซึ่งปี 2564
เป็นปีที่เราเพิ่งผ่านพ้นมาเป็นความสําเร็จของ
โตเกียวมารีนประกันชีวิต ประเทศไทย ที่ผมภูมิใจ
เป็นอย่างมาก เป็นปีที่เราผลิตผลงานได้อย่าง
ยอดเยี่ยมเกินกว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้มากมาย
เพราะเราทํางานอย่างหนักท่ามกลาง
วิกฤตโควิด-19 ที่เกิดขึ้น
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YOUTUBE.COM/C/INNWHY

โดยเฉพาะชองทางตัวแทนบริษัทไดจัดขบวนการทํางานและ
โครงสรางทีส่ นับสนุนชวยใหตวั แทนประสบความสําเร็จไดอยาง
ดีและเหมาะสม จนสามารถทํางานขายทามกลางสถานการณที่
ยากลําบากของการระบาดโควิด-19 ไดเปนอยางดีจนเกินความ
คาดหมาย
“ผมมั่นใจเปนอยางยิ่งนะครับวาโตเกียวมารีนประกันชีวิต
วันนี้ เราคือบริษัทที่ประสบความสําเร็จในการสรางตัวแทน
ใหมีการทํางาน มีผลผลิต มีรายได อยางมั่นคง สินคาที่มี
ความหลากหลาย และคงเปนสิ่งที่จะบอกวาตัวแทนของเรา
นั้นสามารถประสบความสําเร็จไดอยางกวางขวาง เปน
ตัวแทนที่สามารถจะทําผลงานไดอยางตอเนื่องในตลอดป
2564 ถือเปนปท่ียิ่งใหญที่สุดในรอบ 12 ป”

นิวไฮท์! ช่องทางตัวแทนลุ้นขยับ Top 5
ดร.สมโพชน กลาววา 12 ป ผานไปดวยความภาคภูมิใจการ
ทุม เทและมุง มัน่ ของบริษทั โตเกียวมารีนประกันชีวติ ประเทศไทย
โดยเฉพาะชองทางตัวแทนทีส่ ามารถสรางผลงานเบีย้ ประกันภัย
ใหมในปที่ 12 คือป 2564 ไดดว ยอัตราการเติบโตสูงกวาทุกๆ ป
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2565
จากผลผลิตเบี้ยปแรก (FYP) มากถึง1,906 ลานบาท เบี้ยรวม
เปนไปตามเปา 5,000 ลานบาท ซึ่งอาจทําใหมีการขยับขึ้นเปน
ท็ อ ปไฟว ข องอุ ต สาหกรรม ทั้ ง นี้ ต  อ งรอดู ส ถิ ติ ป ระจํ า ป ข อง
หนวยงานที่เกี่ยวของทําการสรุปอีกครั้งหนึ่ง
“เปนเรือ่ งทีน่ า ยินดีทเี่ ราสามารถทําไดสาํ เร็จในทุกๆ เปาหมาย
ไมวาจะเปนเรื่องของจํานวนตัวแทน ยอดขาย VONB ไมวา
จะเปนเรื่องของการทําเกี่ยวกับไรเดอรตางๆ แนนอนครับ
ความสําเร็จที่เกิดขึ้นไดผานไปแลว ป 2565 นี้เราก็ยังคงตอง
เดินหนาและตั้งใจทํางานกันอยางหนักตอไปครับ”
นับเปนครั้งแรกที่ชองทางตัวแทนของ โตเกียวมารีนประกันชีวิต
ประเทศไทย ทําผลผลิตเบี้ยใหมทะลุ 1,906 ลานบาท จากการ
วางเปาหมายเติบโต ตนป 2564 ที่ 1,400 ลานบาท แตเมือ่ บริษทั
เห็นทิศทางการเติบโตดีขนึ้ กวาเปาหมายเดิม จึงไดปรับ
เปาหมายปลายปขยับขึน้ อีกเมือ่ ไตรมาส 3 เปน 1,600 ลานบาท
แต แ ล ว สิ้ น ป 2564 ช อ งทางตั ว แทนก็ ส ร า งสถิ ติ ใ หม นิ ว ไฮท
เบี้ ย ใหม ท ะลุ ไ ปถึ ง 1,906 ล า นบาท เปนครั้งแรก

ปีแห่งความท้าทาย
แข่งขันสูงผู้เล่นหลากหลาย

สําหรับป 2565 “ดร.สมโพชน” กลาวยอมรับวา จะเปนอีกปที่
หนึ่งที่มีความทาทาย ดวยเพราะการระบาดของโควิด-19 ยังคง
ตอเนือ่ งจากปกอ นทามกลางการมองเห็นโอกาสในอุตสาหกรรม
ประกันชีวิตไทย จนทําใหในป 2565 นาจะมีผูประกอบการ
รายใหมเกิดขึ้นอีกหลายราย
“ตองยอมรับวาผูเลนมีมากขึ้นวันนี้ มีโบรกเกอร ไมใชบริษัท
ประกันแตมีโบรกเกอรประกันที่เขามาในตลาดประกันชีวิต
มากขึ้นและก็เขามารวมแจม แขงขันในการทําตลาด”
ตอทิศทางการแขงขันดังกลาว “ดร.สมโพชน” มองวา สําหรับ
บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต ประเทศไทยแลว ยังมีความ
มั่นใจวา ตัวแทนของบริษัทยังคงสามารถที่จะเดินหนาไดอยาง
แข็งแกรง เพราะบริษทั มีความพรอมในเรือ่ งของเทคโนโลยี ระบบ
การขาย รวมทั้งสินคาที่มีความหลากหลาย จนกลายเปนฐานที่
มั่นคงแข็งแกรงใหงา ยตอการพัฒนาตอยอดไปไดอยางตือ่ เนือ่ ง
“ป 2565 ผมถือวาเปนปที่มีความทาทายบนการแขงขันที่มี
ผูเลนมากหนาหลายตาและคงเปนอีกปหนึ่งที่จะพิสูจนวา
โควิด-19จะเริม่ ชะลอตัวไดจริงจังแคไหน เราก็คาดหวังวาโรค
อุบตั ใิ หมโควิด-19ถาเกิดการชะลอตัวลงไดกน็ า จะเปนโอกาส
ที่ดีของธุรกิจของประเทศไทย”
อยางไรก็ตาม แมอุตสาหกรรมประกันชีวิตไทยในรอบ 2 ป ที่
เผชิญกับปญหาการระบาดของโควิด-19 จนทําใหภาพรวมมี
อัตราการเติบโตที่ลดลง แต “โตเกียวมารีนชีวิต ประเทศไทย”
ก็ยังมีอัตราการเติบโตบวกเพิ่มตอเนื่อง มาตั้งแตป 2563 ถึงป
2564 นับเปนทิศทางที่สวนกระแสภาคธุรกิจอยางมาก

“โตเกียวมารีนประกันชีวิต” พร้อมสินทรัพย์
กว่า 4 หมื่นล้าน
การเติบโตครัง้ นีจ้ งึ เปนครัง้ ประวัตศิ าสตรของบริษทั ทีเ่ ติบโตกวา
เปาหมายถึง 2 ครัง้ ในปเดียว ดวยจํานวนตัวแทนทีเ่ พิม่ สูงขึน้ กวา
9,500 คน จากเปาที่ตั้งไว 8,000 คน ซึ่งมีอัตราการเติบโตขยับ
ขึ้นกวาป 2564 ที่มีจํานวนตัวแทนอยู 7 พันคน รวมทั้งจํานวน
สาขาบริษัทที่เพิ่มขึ้นเกือบเทาตัวทั่วประเทศกวา 50 แหง
www.innwhy.com

Facebook.com/INNWHY.TV

Youtube.com/c/innwhy

“ดร.สมโพชน เกียรติไกรวัล” กลาวดวยความคาดหวังวา ทาม
กลางการแขงขันหากมองลึกลงไปจะพอเห็นภาพวา ยังมีโอกาส
เติบโตเชิงบวกตอเนือ่ งกับบริษทั ทีม่ คี วามพรอม ถาบริษทั ใดไมมี
ความพรอมบริษัท ก็จะเผชิญกับปญหาและอุปสรรค แตสําหรับ
บริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิต ถือเปนบริษัทที่มีความพรอมที่
LINE@innwhy.tv
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จะทํางานอยางตอเนื่อง ดวยปจจัยสนับสนุนทั้งภายนอกและ
ภายในโดยเฉพาะนโยบายจากบริษัทแมประเทศญี่ปุน
“เราไดรับการสนับสนุนเปนอยางดีจากโตเกียวมารีนเอเชีย
หรือโฮลดิ้ง ในการที่จะขยายงาน เรามีคารเรโชที่ยังคง
แข็งแกรงอยู ไมวาจะเปนเงินสํารอง มีสินทรัพยใหบริหาร
มากกวา 40,000 ลานบาท”

“คือใจมันพรอม ระบบคุณพรอมไหม สินคาคุณพรอมไหม
คน ตัวแทน พรอมไหมและเมือ่ คุณมีความพรอมในทุกๆ ดาน
คุณก็จะมีโอกาสที่จะเปนผูเลนที่ประสบความสําเร็จได”

พรอมกันนั้น “ดร.สมโพชน” ยังไดกลาวขอบคุณผูถือกรมธรรม
ของโตเกียวมารีนทุกรายทีใ่ หการสนับสนุนเลือกผลิตภัณฑความ
คุม ครองจากบริษทั ผานตัวแทนมาอยางตอเนือ่ งและใหความไว
วางใจ มั่นใจในการใหบริการดูแลของบริษัท และยํ้าวา

ขอบคุณ ฝ่ายขายทุกๆ คน ที่ตั้งใจทํางานใน
สถานการณ์ที่มีโรคระบาดทํางานได้เป็นอย่างดี
และในปี 2565 นี้สถานการณ์โรคระบาดจะเป็น
อย่างไร ก็ยังเชื่อว่าธุรกิจประกันชีวิตอยู่ได้ใน
ทุกสถานการณ์เหมือนอดีตถึงปัจจุบัน

สําหรับป 2565 นี้ “ดร.สมโพชน” ไดกลาวถึงทิศทางของ
โตเกี ย วมารี น ประกั น ชี วิ ต ไว ว  า ด ว ยประสบการณ แ ละเป น
ผูบุกเบิกแบบประกันบํานาญภาคเอกชนมาตั้งแตตน จนเปนที่
รูจ กั ของผูค นในกวางปจจุบนั จะยังใหความสําคัญเรือ่ งการวางแผน
การเกษียณอายุของคนในสังคมไทยตอเนือ่ งและเพิม่ มากขึน้ เพราะ
ปจจุบนั ประเทศไทยเปนสังคมผูสูงอายุเต็มตัว ควบไปกับการ
รองรับทิ ศทางความนิ ยมในแบบประกั นชี วิตควบการลงทุ น
(ยูนติ ลิงค) ที่จะเห็นภาพชัดขึ้นในชวงครึ่งปแรกนี้

ก้าวต่อไปเคียงคู่ “สังคมไทยสูงวัย”
“ผมอยูในวงการประกันชีวิตมา 42 ป ปนี้ปที่ 43 แลวเราได
เห็นเหตุการณทุกอยางที่เกิดขึ้นในรอบ 40 กวาปที่ผานมา
ไมวาจะเปนเรื่องของทรัสตลม ซับไพรม แบลคมันเดย
มหกรรมเสื้อจะเหลืองแดงตางๆ รวมถึงนํ้าทวม รวมทั้งการ
กอการปฏิวัติ รัฐประหาร กี่รอบก็ตามธุรกิจประกันชีวิตก็
ยังคงเดินหนาไดอยางคอนขางแข็งแกรง”
แตแนนอนความแข็งแกรงการเดินไปขางหนาของแตละบริษัทก็
ขึ้นอยูกับความพรอมและความลงตัวในหลายๆ ดาน ไมไดเปน
เฉพาะแคเรือ่ งของพลังใจของคนปฏิบตั งิ านอยางเดียว แตบริษทั
นั้นๆ ควรตองมีระบบปฏิบัติการที่มีนวัตกรรมทันสมัยใหทุกคน
สามารถนําไปใชไดอยางสะดวกรวดเร็วรองรับได

อัพเดทเทรนด

สังคมผู้สูงอายุเต็มตัว คน 10 กว่าล้านคน
ที่มีอายุเกิน 60 ปี แล้วคนมากกว่า 10 ล้านคน
มีการเตรียมเงินไว้เพียงพอ สําหรับการใช้จ่าย
หลังเกษียณอายุหรือยัง
ดังนั้นในป 2565 นี้เราจะเห็น “โตเกียวมารีนประกันชีวิต”
รุกลุย “กิจกรรมสงเสริมการขาย” ในแบบฉบับ “สมโพชนโมเดล”
อยางคึกคักอีกครั้ง!! เหมือนครั้งเมื่อ 10 ปกอนที่เขาทุมพลัง
จุดประกายความคิดคนไทยวาววววกับ “มินิมันนี่เอ็กซโป” จน
พากันหันมาทําประกันแบบวางแผนเกษียณอายุอยางถูกทิศทาง
ผาน “บํานาญเพนชั่น” กระทั่งกลายเปน “ผูนําตลาด” เคียงคู
สังคมไทยสูงวัยอยางแข็งแกรงตลอดมานั่นเอง.-

ใชชีวิตรับมือวัยเกษียณ ไดที่ INNWHY.COM

เพ�ยงแอดไลน Official Account
www.innwhy.com

เป็นเรื่องที่น่าห่วงนะครับ ประเทศไทยเราก้าวสู่

Facebook.com/INNWHY.TV

@innwhy.tv

Youtube.com/c/innwhy

หร�อสแกน QR Code
ตรงนี้เลย!!
LINE@innwhy.tv
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