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บริษัทที่สำเร็จ! “ช่องทางตัวแทน” 

ก้าวเคียงคู่..สังคมไทยสูงวัย
โตเกียวมารีนประกันชีวิต
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จากส่ิงท่ีเกิดข้ึน “ดร.สมโพชน์ เกียรติไกรวัล” ประธาน

ท่ีปรึกษาสํานักงานกรรมการผูจัดการและสายงานตัวแทน  ผูกุม-

บังเหียนฝายขายท้ังหมดของ บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต

(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ไดกลาววา เปนเพราะดวยหัวใจ

ของ “คนโตเกียวมารีน” ท่ีไดทุมเททํางานกันอยางเต็มความ

สามารถ ประกอบการสนับสนุนขององคกรท่ีมีความพรอมดาน

เทคโนโลยีเปดระบบฟาสแทรค  ระบบการชวยเหลืออ่ืนๆ  รวม

ถึงโปรดักสท่ีหลากหลาย

โดยเฉพาะชองทางตัวแทนบริษัทไดจัดขบวนการทํางานและ

โครงสรางท่ีสนับสนุนชวยใหตัวแทนประสบความสําเร็จไดอยาง

ดีและเหมาะสม จนสามารถทํางานขายทามกลางสถานการณท่ี

ยากลําบากของการระบาดโควิด-19 ไดเปนอยางดีจนเกินความ

คาดหมาย

“ผมม่ันใจเปนอยางย่ิงนะครับวาโตเกียวมารีนประกันชีวิต

วันน้ี เราคือบริษัทท่ีประสบความสําเร็จในการสรางตัวแทน

ใหมีการทํางาน มีผลผลิต มีรายได อยางม่ันคง สินคาท่ีมี

ความหลากหลาย และคงเปนส่ิงท่ีจะบอกวาตัวแทนของเรา

น้ันสามารถประสบความสําเร็จไดอยางกวางขวาง เปน

ตัวแทนท่ีสามารถจะทําผลงานไดอยางตอเน่ืองในตลอดป 

2564 ถือเปนปท่ีย่ิงใหญท่ีสุดในรอบ 12 ป”

ดร.สมโพชน กลาววา 12 ป ผานไปดวยความภาคภูมิใจการ

ทุมเทและมุงม่ันของบริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิต ประเทศไทย 

โดยเฉพาะชองทางตัวแทนท่ีสามารถสรางผลงานเบ้ียประกันภัย

ใหมในปท่ี 12 คือป 2564 ไดดวยอัตราการเติบโตสูงกวาทุกๆ ป 

เป็นประวัติศาสตร์ใหม่อีกคร้ังของ 

บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ในรอบ 12 ปีท่ีผ่านมา สําหรับการเติบโตต่อเน่ืองแบบ 

“ก้าวกระโดด” ท่ีเกิดข้ึนกับช่องทางตัวแทน แล้วยังขยายผล

ครอบคลุมไปยังช่องทางอ่ืนๆ ส่งผลให้ภาพรวม ท้ังบริษัทมีอัตรา

การเติบโตทะลุเป้า 1,900 ล้านบาท แบบสวนกระแสทิศทาง

การระบาดของโควิด-19ในปี 2564 ท่ีผ่านมา

2564 ปีแห่งประวัติศาสตร์ย่ิงใหญ่รอบ 12 ปี

นิวไฮท์! ช่องทางตัวแทนลุ้นขยับ Top 5 

ประธานที่ปรึกษาสำนักกรรมการผู�จัดการ และสายงานตัวแทน

บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย)

ดร.สมโพชน� เกียรติไกรวัล
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ต้องกล่าวสวัสดีปีใหม่ สําหรับปี 2565 

ท่ีเรากําลังเข้าสู่ ปีใหม่อีกปีหน่ึงนะครับ ซ่ึงปี 2564

เป็นปีท่ีเราเพ่ิงผ่านพ้นมาเป็นความสําเร็จของ

โตเกียวมารีนประกันชีวิต ประเทศไทย ท่ีผมภูมิใจ

เป็นอย่างมาก เป็นปีท่ีเราผลิตผลงานได้อย่าง

ยอดเย่ียมเกินกว่าเป้าหมายท่ีกําหนดไว้มากมาย 

เพราะเราทํางานอย่างหนักท่ามกลาง

วิกฤตโควิด-19 ท่ีเกิดข้ึน



“ดร.สมโพชน เกียรติไกรวัล”  กลาวดวยความคาดหวังวา ทาม

กลางการแขงขันหากมองลึกลงไปจะพอเห็นภาพวา ยังมีโอกาส

เติบโตเชิงบวกตอเน่ืองกับบริษัทท่ีมีความพรอม ถาบริษัทใดไมมี

ความพรอมบริษัท ก็จะเผชิญกับปญหาและอุปสรรค แตสําหรับ

บริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิต ถือเปนบริษัทท่ีมีความพรอมท่ี

จากผลผลิตเบ้ียปแรก (FYP) มากถึง1,906 ลานบาท เบ้ียรวม

เปนไปตามเปา 5,000 ลานบาท ซ่ึงอาจทําใหมีการขยับข้ึนเปน

ท็อปไฟวของอุตสาหกรรม ท้ังน้ีตองรอดูสถิติประจําปของ

หนวยงานท่ีเก่ียวของทําการสรุปอีกคร้ังหน่ึง

“เปนเร่ืองท่ีนายินดีท่ีเราสามารถทําไดสําเร็จในทุกๆ เปาหมาย

ไมวาจะเปนเร่ืองของจํานวนตัวแทน ยอดขาย VONB ไมวา

จะเปนเร่ืองของการทําเก่ียวกับไรเดอรตางๆ แนนอนครับ    

ความสําเร็จท่ีเกิดข้ึนไดผานไปแลว ป 2565 น้ีเราก็ยังคงตอง

เดินหนาและต้ังใจทํางานกันอยางหนักตอไปครับ”
 

นับเปนคร้ังแรกท่ีชองทางตัวแทนของ โตเกียวมารีนประกันชีวิต 

ประเทศไทย ทําผลผลิตเบ้ียใหมทะลุ 1,906 ลานบาท จากการ

วางเปาหมายเติบโต ตนป 2564 ท่ี 1,400 ลานบาท แตเม่ือบริษัท

เห็นทิศทางการเติบโตดีข้ึนกวาเปาหมายเดิม จึงไดปรับ

เปาหมายปลายปขยับข้ึนอีกเม่ือไตรมาส 3 เปน 1,600 ลานบาท 

แตแลวส้ินป 2564 ชองทางตัวแทนก็สรางสถิติใหมนิวไฮท

เบ้ียใหมทะลุไปถึง 1,906 ลานบาท เปนคร้ังแรก

 

การเติบโตคร้ังน้ีจึงเปนคร้ังประวัติศาสตรของบริษัทท่ีเติบโตกวา

เปาหมายถึง 2 คร้ังในปเดียว ดวยจํานวนตัวแทนท่ีเพ่ิมสูงข้ึนกวา

9,500 คน จากเปาท่ีต้ังไว 8,000 คน ซ่ึงมีอัตราการเติบโตขยับ

ข้ึนกวาป 2564 ท่ีมีจํานวนตัวแทนอยู 7 พันคน รวมท้ังจํานวน

สาขาบริษัทท่ีเพ่ิมข้ึนเกือบเทาตัวท่ัวประเทศกวา 50 แหง

สําหรับป 2565 “ดร.สมโพชน” กลาวยอมรับวา จะเปนอีกปท่ี

หน่ึงท่ีมีความทาทาย ดวยเพราะการระบาดของโควิด-19 ยังคง

ตอเน่ืองจากปกอน ทามกลางการมองเห็นโอกาสในอุตสาหกรรม

ประกันชีวิตไทย จนทําใหในป 2565 นาจะมีผูประกอบการ

รายใหมเกิดข้ึนอีกหลายราย

“ตองยอมรับวาผูเลนมีมากข้ึนวันน้ี มีโบรกเกอร ไมใชบริษัท

ประกันแตมีโบรกเกอรประกันท่ีเขามาในตลาดประกันชีวิต

มากข้ึนและก็เขามารวมแจม แขงขันในการทําตลาด”

ตอทิศทางการแขงขันดังกลาว “ดร.สมโพชน” มองวา สําหรับ

บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต ประเทศไทยแลว ยังมีความ

ม่ันใจวา ตัวแทนของบริษัทยังคงสามารถท่ีจะเดินหนาไดอยาง

แข็งแกรง เพราะบริษัทมีความพรอมในเร่ืองของเทคโนโลยี ระบบ

การขาย รวมท้ังสินคาท่ีมีความหลากหลาย จนกลายเปนฐานท่ี

ม่ันคงแข็งแกรงใหงายตอการพัฒนาตอยอดไปไดอยางต่ือเน่ือง 

“ป 2565 ผมถือวาเปนปท่ีมีความทาทายบนการแขงขันท่ีมี

ผูเลนมากหนาหลายตาและคงเปนอีกปหน่ึงท่ีจะพิสูจนวา

โควิด-19 จะเร่ิมชะลอตัวไดจริงจังแคไหน เราก็คาดหวังวาโรค

อุบัติใหม โควิด-19 ถาเกิดการชะลอตัวลงไดก็นาจะเปนโอกาส

ท่ีดีของธุรกิจของประเทศไทย”

อยางไรก็ตาม แมอุตสาหกรรมประกันชีวิตไทยในรอบ 2 ป ท่ี

เผชิญกับปญหาการระบาดของโควิด-19 จนทําใหภาพรวมมี

อัตราการเติบโตท่ีลดลง แต “โตเกียวมารีนชีวิต ประเทศไทย” 

ก็ยังมีอัตราการเติบโตบวกเพ่ิมตอเน่ือง มาต้ังแตป 2563 ถึงป 

2564 นับเปนทิศทางท่ีสวนกระแสภาคธุรกิจอยางมาก

ปีแห่งความท้าทาย 
แข่งขันสูงผู้เล่นหลากหลาย

“โตเกียวมารีนประกันชีวิต” พร้อมสินทรัพย์
กว่า 4 หม่ืนล้าน

2565

นิตยสารออนไลน รายเดือน THE COACH ฉบับที่ 045 ประจำเดือนมกราคม 2565

INN WHY MAGAZINE

2/3www.innwhy.com Facebook.com/INNWHY.TV     Youtube.com/c/innwhy       LINE@innwhy.tv



จะทํางานอยางตอเน่ือง ดวยปจจัยสนับสนุนท้ังภายนอกและ

ภายในโดยเฉพาะนโยบายจากบริษัทแมประเทศญ่ีปุน

“เราไดรับการสนับสนุนเปนอยางดีจากโตเกียวมารีนเอเชีย

หรือโฮลด้ิง ในการท่ีจะขยายงาน เรามีคารเรโชท่ียังคง

แข็งแกรงอยู ไมวาจะเปนเงินสํารอง มีสินทรัพยใหบริหาร

มากกวา 40,000 ลานบาท”

พรอมกันน้ัน “ดร.สมโพชน” ยังไดกลาวขอบคุณผูถือกรมธรรม

ของโตเกียวมารีนทุกรายท่ีใหการสนับสนุนเลือกผลิตภัณฑความ

คุมครองจากบริษัทผานตัวแทนมาอยางตอเน่ืองและใหความไว

วางใจ ม่ันใจในการใหบริการดูแลของบริษัท และย้ําวา

สําหรับป 2565 น้ี “ดร.สมโพชน” ไดกลาวถึงทิศทางของ

โตเกียวมารีนประกันชีวิตไววา ดวยประสบการณและเปน

ผูบุกเบิกแบบประกันบํานาญภาคเอกชนมาต้ังแตตน จนเปนท่ี

รูจักของผูคนในกวางปจจุบันจะยังใหความสําคัญเร่ืองการวางแผน

การเกษียณอายุของคนในสังคมไทยตอเน่ืองและเพ่ิมมากข้ึน เพราะ

ปจจุบันประเทศไทยเปนสังคมผูสูงอายุเต็มตัว ควบไปกับการ

รองรับทิศทางความนิยมในแบบประกันชีวิตควบการลงทุน

(ยูนิต ลิงค) ท่ีจะเห็นภาพชัดข้ึนในชวงคร่ึงปแรกน้ี

แตแนนอนความแข็งแกรงการเดินไปขางหนาของแตละบริษัทก็

ข้ึนอยูกับความพรอมและความลงตัวในหลายๆ ดาน ไมไดเปน

เฉพาะแคเร่ืองของพลังใจของคนปฏิบัติงานอยางเดียว แตบริษัท

น้ันๆ ควรตองมีระบบปฏิบัติการท่ีมีนวัตกรรมทันสมัยใหทุกคน

สามารถนําไปใชไดอยางสะดวกรวดเร็วรองรับได

“คือใจมันพรอม ระบบคุณพรอมไหม สินคาคุณพรอมไหม 

คน ตัวแทน พรอมไหมและเม่ือคุณมีความพรอมในทุกๆ ดาน 

คุณก็จะมีโอกาสท่ีจะเปนผูเลนท่ีประสบความสําเร็จได”

ดังน้ันในป 2565 น้ีเราจะเห็น “โตเกียวมารีนประกันชีวิต”

รุกลุย “กิจกรรมสงเสริมการขาย” ในแบบฉบับ “สมโพชนโมเดล”

อยางคึกคักอีกคร้ัง!! เหมือนคร้ังเม่ือ 10 ปกอนท่ีเขาทุมพลัง

จุดประกายความคิดคนไทยวาววววกับ “มินิมันน่ีเอ็กซโป” จน

พากันหันมาทําประกันแบบวางแผนเกษียณอายุอยางถูกทิศทาง

ผาน “บํานาญเพนช่ัน” กระท่ังกลายเปน “ผูนําตลาด” เคียงคู

สังคมไทยสูงวัยอยางแข็งแกรงตลอดมาน่ันเอง.-

“ผมอยูในวงการประกันชีวิตมา 42 ป ปน้ีปท่ี 43 แลวเราได

เห็นเหตุการณทุกอยางท่ีเกิดข้ึนในรอบ 40 กวาปท่ีผานมา

ไมวาจะเปนเร่ืองของทรัสตลม ซับไพรม แบลคมันเดย  

มหกรรมเส้ือจะเหลืองแดงตางๆ รวมถึงน้ําทวม รวมท้ังการ

กอการปฏิวัติ รัฐประหาร ก่ีรอบก็ตามธุรกิจประกันชีวิตก็

ยังคงเดินหนาไดอยางคอนขางแข็งแกรง”

ก้าวต่อไปเคียงคู่ “สังคมไทยสูงวัย” 

อัพเดทเทรนด ใชชีวิตรับมือวัยเกษียณ ไดท่ี INNWHY.COM

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

นิตยสารออนไลน รายเดือน THE COACH ฉบับที่ 045 ประจำเดือนมกราคม 2565
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ขอบคุณ ฝ่ายขายทุกๆ คน ท่ีต้ังใจทํางานใน

สถานการณ์ท่ีมีโรคระบาดทํางานได้เป็นอย่างดี

และในปี 2565 น้ีสถานการณ์โรคระบาดจะเป็น

อย่างไร ก็ยังเช่ือว่าธุรกิจประกันชีวิตอยู่ได้ใน

ทุกสถานการณ์เหมือนอดีตถึงปัจจุบัน

เป็นเร่ืองท่ีน่าห่วงนะครับ ประเทศไทยเราก้าวสู่

สังคมผู้สูงอายุเต็มตัว คน 10 กว่าล้านคน

ท่ีมีอายุเกิน 60 ปี แล้วคนมากกว่า 10 ล้านคน

มีการเตรียมเงินไว้เพียงพอ สําหรับการใช้จ่าย

หลังเกษียณอายุหรือยัง


