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รุกตามหา "เจ้าของเงิน"

ถอดประสบการณ์ 35 ปี ยกระดับแผนงาน
นพพล เบี้ยวไข่มุข

"กองทุนประกันชีวิต"
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กองทนุประกนัชวีติ หรือ “กปช.” หน�วยงานรัฐขนาดเลก็หน�วยงานหนึง่ทีอ่ยู�ภายใต�การดขูอง “กระทรวงการคลงั” 
และ “สาํนกังาน คปภ.” (สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส�งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย) กาํลงัทาํ
ภารกจิใหญ�กว�างครอบคลมุให�ทัว่ถงึประชาชนคนทัง้ประเทศกบัการตดิตาม “เจ�าของเงนิ” 

ซึง่ “เจาของเงนิ” เหลานัน้กค็อื ประชาชนคนไทยผูทีเ่คยทำประกนัชวีติ 

หรอืผูไดรบัประโยชนจากกรมธรรมประกนัชวีติ แตไมไดรบัเงนิจากบรษิทั

ประกันชีวิตไปจนเวลาลวงเลยเกิน 10 ป แลว “เงินกอนน้ัน” ก็ถูกสงมาให

กองทนุประกันชวิีตเรงรีบตดิตาม “เจาของเงิน” นัน้ทกุชองทางในวนันี้

และการเขามารับตำแหนง “ผูจดัการกองทนุประกนัชวีติ” ครัง้นีข้อง 

“คณุนพพล เบ้ียวไขมกุ” อดีตนกับรหิารธรุกจิประกนัชวีติผูครำ่หวอตใน

วงการมาอยางยาวนาน ผานรอน ฝน หนาว แหงฤดูกาลเปล่ียนแปลงของ

ภาคธรุกจิทัง้ขาขึน้ และขาลง จนกระทัง่ชตัดาวน (Shut down) และเซ็

ทอพั (Set up) ใหมมาแลว 

จงึเปนทีน่าสนใจอยางยิง่วา “เขา” จะนำประสบการณเหลานัน้มาขบัเคลือ่น

องคกรเลก็พรกิขีห้นนูีใ้หสามารถเขาถงึเจาของเงนิกวา 1.3 ลานคนไดอยางไร 

และโอกาสนี ้The Coach Magazine INNWhy ไดรบัการถายทอดถงึ

แนวทาง “โคชช่ิง” ของเขา ผานการเลาเรือ่งราววา

รุกตามหา "เจ้าของเงิน"

ถอดประสบการณ์ 35 ปี 
ยกระดับแผนงาน

นพพล เบี้ยวไข่มุข

"กองทุนประกันชีวิต"

พูดถึงเรื่องเรื่องแนวทาง
โค�ชชิ่ง ผมไม�คิดว�าจะเป�น
เรื่องของการแค�ฝ�กอบรม

แค�สัมมนาทำเวิร�กช็อป แต�
วันนี้ผมว�าคือการลงไปทำ

ด�วยตัวเอง ทำให�เห็น ทำให�
พนักงานดูนะครับ
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“คณุนพพล เบีย้วไขมขุ” ยอนเสนทางประสบการณการทำงานตัง้แตรุน

หนุมหลงัจบการศกึษากเ็ขาทำงานกบัธนาคารแหงหน่ึงเกบ็เกีย่วประสบการณ

ดานการเงนินานรวม 5 ป จากนัน้กเ็ขาสูธรุกิจประกนัชวีตินบัเวลามาจนถงึ

ชวงกอนจะเขามารบัตำแหนงผูจดัการกองทนุประกนัชวีติ เมือ่วนัที ่18 

เมษายน 2565 กน็านกวา 30 ปทเีดียว

“ผมทำงานในภาคบรษิทัเอกชนมาโดยตลอดเรยีกไดวาเปนคนประกนัชวีติ

กว็าได การทีผ่มมปีระสบการณเชนนีใ้นธุรกจิการชวีติ ทำใหผมคดิวาชวง

ของการทำงานชวงทายของชวีติ จะทำอะไรใหเกดิประโยชนตอประชาชน 

และอตุสาหกรรมไดบางจงึสมัครตำแหนงนีค้รบั”

“คณุนพพล” ยอมรับวา เมือ่วนัหนึง่ทีเ่ขาทำงานมานาน 35 ป กบับรษิทั

เอกชน เมือ่มโีอกาสทีจ่ะเขามาทำงานใหสวนรวมในฐานะของหนวยงานรฐั

ซึง่จะมีหนาทีบ่ทบาทโดยตรงกบัประชาชนไดมากกวาทำงานกบับรษิทัเอกชน 

เขาจงึมคีวามปรารถนาทีจ่ะทำงานเหลานี ้และแมจะงานท่ีดทูาทายอยางยิง่ 

แตเขาก็เช่ือวาดวยประสบการณท่ีมีมา รวมถึงกำลังกายกำลังใจท่ียังพรอม

อยูจงึเปดโอกาสใหกับตวัเองไดพสิจูนอกีครัง้

สำหรบั “กองทนุประกนัชวีติ” นัน้ “คณุนพพล” ยำ้อกีวา คอืหนวยงาน

ของรฐัทีข่ึน้ตรงกบัปลดักระทรวงการคลงั ท่ีเขามาเปนประธานคณะกรรมการ

บรหิาร (บอรด) แลวก็มเีลขาธกิาร คปภ. เปนรองประธานคณะกรรมการ

บรหิาร โดยมคีณะกรรมการผูทรงคณุวฒุริวมทัง้หมด 9 คน 

ภายใตภารกจิหลกัท่ีกองทนุประกนัชีวิตตองดำเนนิไปใหลุลวงตามวตัถปุระสงค

ของการจดัตัง้ขึน้มาตามพระราชบัญญตัปิระกนัชวิีต พ.ศ. 2535  (แกไขเพิม่เตมิ 

ฉบบัที ่2 พ.ศ. 2551) โดยมวีตัถปุระสงค 2 อยาง คอื 1. คุมครองเจาหนีซ้ึง่

มสีทิธไิดรบัชำระหนีท้ีเ่กดิจากการเอาประกันภยั ในกรณีท่ีบริษทัลมละลาย

หรอืถกูเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธรุกจิประกนัชวีติ และ 2. เพือ่พฒันา

ธรุกจิประกันชวิีใหมคีวามมัน่คงและเสถยีรภาพ

แลวในบทบาทที ่2 นีเ้องที ่“คณุนพพล” มองวาวนันีเ้ปนบทบาททีส่ำคญั

และเรงดวนของกองทนุฯ ในการดแูลเงนิของประชาชนทีค่วรจะไดรบัจาก

การทำประกนัชวีติแตไมไดไปรบัจากบรษิทัจนลวงเลยเวลามานาน 10 ป 

แลวเงินนัน้กถ็กูสงมาอยูทีก่องทนุฯ ในนามของ “ เงนิกรมธรรมลวงพนอายุ

ความ ” นัน่เอง

เปิดเส้นทางประสบการณ์งาน 35 ปี

2 ภารกิจหลักกองทุนประกันชีวิต

ลองสมัครเข�ามาที่กองทุนฯ แล�วก็ได�รับ

ตำแหน�งผู�จัดการกองทุนฯ ก็จะทำหน�าที่

อย�างดีที่สุดนะครับ และคิดว�าจะทำ

ประโยชน�ให�กับประชาชน กับภาคธุรกิจ

ประกันชีวิตด�วยการพัฒนาต�อยอดขึ้นไปอีก

ครับ

“เงนิกรมธรรมลวงพนอายคุวาม” นัน้หากขยายความเพิม่เติมกเ็ปนเงนิผล

ประโยชนของประชาชนและเงนิตามสญัญาประกนัชวีติทีไ่ดรบัแลวกไ็มได

มารบัจากบรษิทัประกนัชวีติ เมือ่เลยเวลา 10 ป บรษิทัประกนัชวีติตองมหีนา

ทีส่งเงนิเหลานัน้เขาไปทีก่องทนุประกนัชวีติ และเงนินัน้จะอยูทีก่องทนุฯ 

อกี 10 ป 

“ตัง้แตตัง้มา 14 ปกวา เรามเีงนิอยูทัง้สิน้ 1,786 ลานบาท ทีบ่รษัิทประกนั

ชวีติตางๆ สงเขามา แตมเีจาของเงนิมารบั แค 68 ลานบาทเทานัน้เอง 

จากจำนวนรายประมาณกวา 1.3 ลานคน หรอืแค 1.2-1.3 หมืน่คนเอง

ทีม่ารบั เทยีบกป็ระมาณ 1% เหลอือกี 99% ครบัทีเ่ราตองตามหา” 

นีค่อืภารกจิของ “กองทนุประกนัชวีติ” อันสำคญัทีต่องเรงตดิตามหา 

“เจาของเงนิ” ใหไดรบัเงินโดยเรว็ทีส่ดุ ซึง่ทีผ่านมาเมือ่กองทนุประกันชีวติ

ตามหาเจาของเงนิเจอ แลวเชญิมารับเงนิทีก่องทุนฯ ลวนตางแสดงความ

ดใีจ และบางคนดใีจมากจนรูสกึไดวา เขาไมคาดคดิกบัสิง่ทีเ่กดิขึน้ในชวีติกบั

เหตุการณท่ีวันหน่ึงกองทุนฯ ไดติดตามหาเขาแลวสงจดหมายแจงใหมารับ

เงนิกรมธรรมลวงพนอายคุวามจากการทำประกนัชวีติในอดตี

“ตรงน้ีบางคนท่ีไดรับเงินไป เขาดีใจแบบเหมือนฟาประทานเลยนะครับ 

เพราะเขาไมคดิวาจะมเีงนิอะไรมาชวยเขายามลำบากได แตมเีหตุการณ

วากอนหนานีค้ณุพอคณุแมเคยทำประกนัชวีติไวแลวไมแจงใครใหทราบ 

จนกระทัง่เสยีชวีติไปนานเกนิ 10 ป แลวเงนินัน้ก็มาอยูทีเ่รา เขากไ็ดมา

รบัแทนนะครบั นีเ่ราเลยตองเรงตามพวกเขามารบัเงิน เพราะเกิดประโยชน

แกประชาชนจรงิๆ”  

รกุหนกัตามหา “เจ้าของเงนิ”



อัพเดทเทรนด์ ใช้ชีวิตรับมือวัยเกษียณ ได้ที่ INNWHY.COM

เพ�ยงแอดไลน� Official Account @innwhy.tv
หร�อสแกน QR Code 
ตรงนี้เลย!!
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ยทุธศาสตร์ 4 แผน 5 ปี

จากแผนเรงดวนตอเนือ่งมาตัง้แตเร่ิมเขารับตำแหนง ภารกิจติดตามเจาของ

นีก้ย็งัถกูจบัเขาไปเปนหนึง่ใน “แผนยุทธศาสตร 5 ป” ทีเ่ริม่ตัง้แตป 2566 

หนานีไ้ปถงึป 2570 ทีท่างคณะกรรมการบริหารกองทุนประกนัชวิีต “บอรด 

กปช.” วางไวเปนแนวทางปฏบิติังานอกี

“คณุนพพล” ขยายความเพิม่เติมวา แผนยทุธศาสตร 5 ป นี ้มทีัง้หมด 4 

แผน โดยแผนหลกัก็คอื เพือ่ประชาชน และธรุกจิประกนัชวีติ รวมถงึการ

ติดตามประชาชนใหมารับเงินกรมธรรมลวงพนอายุความดวย 

2.เปนเรือ่งการมองขางในทีจ่ะสนับสนุนขางนอก (Inside Out) คอืยกระดบั

ความสามารถทรัพยากรทัง้หมดของกองทนุฯ โดยเฉพาะทรัพยากรบคุคล 

3.เปนไดรฟเวอร (Driver)การขบัเคลือ่นองคกรดวยระบบไอท ีและสดุทาย

เปนการยกระดับการสรางเครอืขายและพนัธมติรทางธรุกิจ

คราวนี้เราจะสร�างอีโคซิสเต็มก็คือการสร�าง
ระบบนิเวศที่สมดุล เพื่อให�ผลประโยชน�วิน
วิน เราจำเป�นต�องทำสิ่งนี้ด�วยการสร�างเครือ
ข�ายให�มากขึ้น จะเป�นการผลักดันให�เราเดินไป
สู�เป�าหมายที่สำเร็จได�ตามที่มุ�งหวังไว�ในอีก 

5 ป�ข�างหน�า

โค้ชบุคลากร องค์กรแห่งความสขุ

 เม่ือกลาวถึงแผนยุทธศาสตร 5 ป ท่ีมีหน่ึงในน้ันเปนเร่ืองของมองขางในท่ี

จะสนบัสนนุขางนอก (Inside Out) จงึเปนของการ “โคชชิง่” บคุลากร

โดยตรง ซึง่ “คณุนพพล” จึงอธบิายแนวทางโคชของเขาวา เปนการนำหลกั

การปฏบัิตพ้ืินฐานของการเปน “คนด ีคนเกง” มาปรบัใชกบัพนกังานใน

องคกรใหคดิและทำไปทศิทางเดียวกนัผานหลกัการ “3 ครอง” 

คือหน่ึงครองงาน สองครองคน สามครองตน โดยการครองงานนัน้จะมุงเนน

ใหเจาหนาท่ีพนักงานกองทนุฯ ทกุคนมคีวามรูเรือ่งงาน 

“เราตองโคชเดก็ของเราเรยีนรูเรือ่งงานเปนหลัก เราเรยีกวาความรูและ

ทกัษะในการทำงาน” 

ตอไปเมือ่งานดแีลวรูงานรูมคีวามรูแลวกต็องทำงานเปนทมีได นัน้คอืการครอง

คนสามารถรวมงานและเขาใจเพือ่นรวมงานจนนำไปสูการทำงานเปนทมีที่

สำเรจ็  และสามครองตน ซึง่ทกุคนในองคกรจะตองเปนคนดยีดึมัน่ในความ

เปนคนซือ่สตัยสจุริต ซึง่ครองตนนีก้องทนุฯ ถือเปนสิง่ทีส่ำคญัสดุเพราะเปน

หนวยงานทีท่ำงานประชาชนโดยตรง

เมือ่ทกุคนหลอหลอมใหเปนไปตาม “3 ครอง” นีไ้ด “คณุนพพล” กห็วงั

วาการขับเคลือ่นหนวยงานรฐัเลก็พรกิขึน้หนจูะเปนไปดวยคณุธรรมซึง่จะนำ

ไปสูองคกรทีม่ธีรรมาภบิาล ในทีส่ดุภาพรวมของการโคชบคุลากรกจ็ะทำให

กองทนุประกนัชวีติกลายเปนองคกรทมีแีตคนเกงงาน เกงคน เปนคนดี 

สดุทายเมือ่มปีจจยัความสขุของพนกังานเกดิข้ึนแลว องคกรแหงนีก็้จะกลาย

เปนองคกรแหงความสขุ

มุง่สูเ่ป้าหมายตามแผนยทุธศาสตร์

มาถงึตรงนีค้งตองกลาวถงึ “เปาหมาย” ที ่“โคชนพพล” ไดมองเอาไววา 

ตอไปแลวในทีส่ดุในยคุการบรหิารจดัการของเขานี ้“กองทุนประกนัชวิีต” 

จะมีอะไรเปนรปูธรรมออกมาบาง ซึง่เขาไดกลาวถงึเปาหมายอยางมุงมัน่ใน

ความสำเรจ็ท่ีจะเกดิในระยะจากนีไ้ปวา 

“ป 2566 หนานี ้สิง่หนึง่ทีเ่ห็นเปนรปูธรรมจรงิ กค็อืตามหาเงนิเจาของ

กรมธรรมลวงอายคุวาม ทีเ่ราต้ังเปาหมายวา ตองการเพิม่ขึน้ ปละไมตำ่

กวา 25%  จากประมาณการวาสิน้ป 2565 นีจ้ะตดิตามเจาของเงนิได 

7,500 รายการ ฉะนัน้ในปหนาเรานาจะติดตามได 9,400 รายการครบั” 

นอกจากนัน้การจายเงนิกรมธรรมลวงพนอายคุวาม จะมชีองทางออนไลน

ทีอ่ำนวยความสะดวกในการตดิตอขอรบัเงินเพิม่ โดยประมาณการรองรบั

ไดไมต่ำกวา 50% ของจำนวนรายการทีก่องทนุฯ จะจายคนืเจาของเงิน

ทัง้หมด ฉะนัน้การเรงตดิตามเจาของเงนิใหมารบัเงนิคนืกจ็ะมีจำนวนเพิม่ขึน้

จากเดมิ 1% ขยบัไปเปน 3-5% ได

“สิน้ป 2566 แลวปตอๆไป กจ็ะเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ โดยจำนวนเงนิทีม่อียู 

1,768 ลานบาทตอนนี ้ทีจ่ายไปแลวคิดเปนแค 4% กน็าจะขยบัไปเปน 

8% หรอื 10% ได ซึง่จำนวนเงนิน้ันเราควบคมุไมได เพราะวาหนึง่ราย

ทีม่ารบัมจีำนวนเงนิทีไ่ดรบัไมเทากนั  หรอืเพิม่จาก 30.8 ลานบาทเปน

ประมาณ 60 ลานบาท” 

“คุณนพพล” ย้ำอีกวา ส่ิงท่ีลืมไมไดอีกเร่ืองหน่ึงคือ การดูแลใหประชาชน

ตระหนกัรูถงึการทำประกนัชวีติอนัจะเปนการพัฒนาธรุกจิไปในตวั ผาน

ขบวนการทำงานรวมกบับริษทัประกนัชีวิตในรูปแบบตางๆ ไมวาจะเปนการ

ศกึษาวเิคราะหเชงิวชิาการ เพือ่ใหภาคธรุกจิไดนำไปใชประโยชนตอดวย

ท้ังหมดน่ีคือแนวทางท่ี “คุณนพพล เบ้ียวไขมุข” ไดเลาถึงการ “โคชช่ิง” 

ของเขาท่ีตองโคชชิง่ทัง้ประชาชนทัง้บคุลากร รวมทัง้ภาพรวมธรุกจิทัง้หมด

ทีเ่กีย่วของกนั ภายใตแผนยทุธศาสตรทีก่ลาวมาตัง้แตตน แลวกเ็พือ่ใหสมดงั

เจตนารมณของการจดัตัง้กองทุนประกนัชวิีตทีมี่มากวา 14 ป ทีจ่ะสรางความ

เชือ่มัน่ใหธุรกจิ คุมครองสทิธผิูเอาประกนัชวีติทกุคนนัน่เอง.


