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โคช! เอไอเอ ไทย โต 2 เทา ใน 3 ป

“อัลเจอร ฟง”“อัลเจอร ฟง”



ไดเวลาเจาะทิศทางการ “โคชช่ิง” ของ “คุณอัลเจอร ฟง”
ในฐานะประธานเจาหนาท่ีบริหาร (CEO) “เอไอเอ ประเทศไทย”

คนใหมลาสุดท่ีเพ่ิงมารับตําแหนงเม่ือ 1 พฤษภาคม 2562 

ดวยภารกิจใหญค้ําคอหอยเดิมพันเกาอ้ีต้ังแตเร่ิม

บนไหลสองขางกับกลยุทธหลักยืนหยัด “รักษาแชมป”

ของเอไอเอในตลาดประเทศไทย และว่ิงขนาบไล “ตีต้ืน”

ขยับอันดับเอไอเอไทยในเวทีกรุปเอไอเอ

เอไอเอ ไทย ยังแชมป�โตสวนอุตสาหกรรม

เอไอเอ ไทย ในเวทีกรุ�ปเร�งฟ�นเฟ�องโตต�อ

ตัวแทน-พันธมิตร กลยุทธ� “เอไอเอไทย”

กอนเจาะเขาสูกลยุทธบริหารจัดการ เอไอเอ ประเทศไทย ของ “คุณอัลเจอร�  ฟ�ง” ในฐานะ CEO คนใหม

The Coach INNWhy Magazine Online ขอยอนกลับถึงธุรกิจประกันชีวิตไทยในคร่ึงปแรก 2562 (มกราคม – มิถุนายน)

ท่ีผานมากอนวาท้ังอุตสาหกรรมเบ้ียประกันชีวิตรับรวมท้ังส้ิน 295,612.96 ลานบาท เติบโตลดลงหรือติดลบ 6%

ทวา ในรอบ 6 เดือนของปน้ี เอไอเอ ประเทศไทย กลับมีการ

เติบโตเปนบวก และมีสวนแบงในตลาดยังเปนอันดับ 1 อยูท่ี

21.68% ของอุตสาหกรรม เพ่ิมมากข้ึนจากรอบ 3 เดือนแรกของ

ปน้ีซ่ึงอยูท่ี 20.94% โดยทําใหมองเห็นถึงทิศทางการเติบโตวา

จะเพ่ิมข้ึนตอเน่ืองในปน้ี

จากกราฟการเติบโตในแตละประเทศของ “เอไอเอ กรุป” ท่ีผาน

มา “คุณอึง เค็ง ฮุย” CEO กรุป ช้ีใหเห็นจุดแข็งของ ธุรกิจใหม

ในประเทศไทย และประเทศมาเลเซียท่ีเติบโตตอเน่ืองวา เปน

ผลมาจากการมุงม่ันพัฒนาตัวแทนประกันชีวิตใหมีความเปน

มืออาชีพ และความรวมมือของพันธมิตรธุรกิจชองทางการขาย

ผานธนาคาร

และหากโฟกัสเอไอเอไทยหลังจับมือกับ “ธนาคารกรุงเทพ”

พันธมิตรยักษใหญสุดในธุรกิจการเงินสําเร็จ ก็ทําใหชองทาง

แบงกแอสชัวรันสเติบโตวันเติบโตคืนอยางรวดเร็ว ขณะท่ีชอง

ทางหลักอยาง “ตัวแทน” กวา 55,000 คนก็มีการเรงเคร่ืองยก

ระดับใหเปนตัวแทนคุณภาพ หรือ พรีเมียร เอเจนซี (Premier

Agency) ดวยโปรแกรมท่ีปรึกษาการเงิน Financial Advisor หรือ

AIA FA จนเม่ือปลายปกอนตัวแทนกลุมน้ีเพ่ิมเปน 7,800 คนแลว

และมีตัวแทนติดคุณวุฒิ MDRT ราว 1,000 กวาคนตนๆ ทาม

กลางโอกาสขยายศักยภาพตัวแทนท่ียังเหลืออีกมากมาย ถา

เทียบกับฮองกงท่ีมีตัวแทน MDRT ถึง 30% ของตลาดของเขา

ขณะท่ีการประกาศตัวเลขของ “เอไอเอ กรุป” ออกมาลาสุด

สําหรับผลการดําเนินงานชวงคร่ึงปแรกของป 2562 น้ี มีการ

เติบโตดานการเงินเพ่ิมข้ึนถึงสองหลัก ดวยมูลคาธุรกิจใหม 

(VONB) เติบโตเพ่ิมข้ึน 20% โดย “เอไอเอ จีน” เปนตลาดท่ีมี

การเติบโตรวดเร็วท่ีสุด และมูลคาธุรกิจใหมเพ่ิมข้ึนถึง 34% 

รองลงมาเปนแชมปในอดีต คือ “เอไอเอ ฮองกง” ท่ีมีการเติบโต

รอยละ 19 ของมูลคาธุรกิจใหม กอนท่ีจะมาดวย “เอไอเอ ไทย”

และ “เอไอเอ มาเลเซีย” ท่ีมีการเติบโตธุรกิจสูสีกันในปจจุบัน

จากกอนหนาน้ี “เอไอเอไทย” นับเปนตลาดสําคัญมากรองจาก

ฮองกง แตหลังจาก “เอไอเอ กรุป” มีการขยายตลาดในประเทศ

จีนอยางเปนทางการในระยะหลังๆ มาน้ีทําใหทุกประเทศถูก

“ตลาดใหมจีน” แซงหนาหมดอยางรวดเร็ว
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จับมือโปรพร�เมียร� เอเจนซ่ี เขย�าศักยภาพไทย

CEO ใหม� หวังใน 3 ป� เอไอเอไทยโต 2 เท�า

“อัลเจอร� ฟ�ง” ยืน 3 แนวปฏิบัติการหลัก

มองจากภาพรวมเอไอเอ กรุป นับวาชองทางการขายผาน

ตัวแทนยังสําคัญย่ิง ลาสุดสามารถสรางการเติบโตไดรอยละ 21

ของมูลคาธุรกิจใหม ตรงน้ีทาง “CEO GROUP” เองก็ยอมรับ

วาเปนผลมาจากความสําเร็จของกลยุทธ “พรีเมียร เอเจนซี”

(Premier Agency) ในการเพ่ิมจํานวนตัวแทนท่ีมีคุณภาพ ซ่ึง

กลยุทธน้ีประเทศไทยกําลัง “กระชับพ้ืนท่ี” ปฏิรูปกันอยางแรง

มาไดระยะหน่ึงแลว 

จึงไมแปลกท่ีกรุปไดคัดเลือก “คุณอัลเจอร� ฟ�ง” นักบริหารระดับ

สูงผูไดรับการยอมรับเปนอยางมากในกลุมบริษัทเอไอเอ ในการ

ดําเนินกลยุทธพรีเมียร เอเจนซ่ี (Premier Agency) จากเกาอ้ี

ผูจัดการท่ัวไป สาขามณฑลกวางตุงของเอไอเอ ประเทศจีนมา

เปนประธานเจาหนาท่ีบริหารผูนําสูงสุดใน เอไอเอ ประเทศไทย

งานน้ีหัวใจสําคัญคือการตอยอดพัฒนาตัวแทนใหมีคุณภาพสูง

ข้ึนๆ น่ันเอง

“คุณอัลเจอร�” วางเสนทางการกาวไปของ เอไอเอ ประเทศไทย

ไวประมาณวา ตองสรางและพัฒนายกระดับตัวแทน 55,000 คน

ในปจจุบันเปน พรีเมียร เอเจนซ่ี ในโครงการ AIA FA ใหไดถึง

15-50% หรือสูงสุดราว 30,000 คนใน 3 ป (พ.ค. 2562 -พ.ค.

2565)  

น่ันก็พอจะใหโฟกัสคาดเดาเปาหมายการเติบโตของธุรกิจ เอไอเอ

ประเทศไทย ภายในวาระการทํางานของ “คุณอัลเจอร�” น้ีได

วานาจะขยับคร้ังใหญไปถึง 2 เทาเชนกัน  เพราะการขยับของ

จํานวนตัวแทน AIA FA มาเปน 2-3 หม่ืนคน ก็จะทําใหมียอด

ตัวแทนติดคุณวุฒิ MDRT เพ่ิมข้ึนเปนเงาตามตัว ปจจุบัน ท้ัง

กรุปมีตัวแทน MDRT รวม 12,000 คน และมีศักยภาพสราง

ผลงานไดมากเปน 30% ของตัวแทนเอไอเอท้ังหมด

โดย “คุณอัลเจอร� ฟ�ง” กลาวสรุปวา ในระยะตอไป เอไอเอ

ประเทศไทย มีแผนท่ีจะขยับความคุมครอง โรครายแรง (CI) 

จากเดิมท่ีมีความคุมครองเฉล่ีย  800,000 บาทตอคน ไปเปน

2 ลานบาท ซ่ึงจะสามารถคุมครองคาใชจายดานคารักษา

พยาบาลและรายไดท่ีหายไปชวงเจ็บปวยไดอยางพอเพียง

สําหรับลูกคา

ดังน้ัน ทันทีท่ี “คุณอัลเจอร� ฟ�ง” น่ังเกาอ้ี CEO เอไอเอ ประ-

เทศไทย เขายอมรูแกใจวาภารกิจรักษาแชมปตลาดประเทศไทย

และการขับเคล่ือนเอไอเอไทยในเวทีกรุปใหขยับข้ึน ท้ัง 2 ดานน้ี

ยอมเปนเดิมพันของตําแหนงแนนอน และก็คงไมเกินความ

คาด หมายท่ีเขาจะใชกลยุทธท่ีเขาถนัดมาเปนตัวยืน 3 ดาน คือ

การยึดลูกคาเปนศูนยกลาง การพัฒนายกระดับตัวแทนเปน

พรีเมียร เอเจนซ่ี ตามโครงการ AIA FA ใหถึง 15-50% ของ

จํานวนท้ังหมด และการเนนผลิตภัณฑความคุมครอง ท่ีจะรุก

ท้ังยูนิต ลิงค และประกันสุขภาพ แบบตอบโจทยและเขาถึง

ลูกคาใหมากข้ึน

ผมมองวา ตัวแทนคุณภาพท่ีจะอยูในอาชีพไดของ

เอไอเอ 1 คน ควรจะมีกลุมลูกคาในพอรตของตัวเอง

อยางนอย 200 คน ซ่ึงหมายถึงการสราง

ประสบการณดีๆ และความสัมพันธดีๆ กับลูกคา

แลวตอเน่ืองถึง 200 ครอบครัวท่ีตัวแทนจะดูแล

อยางใกลชิด และจะทําใหคนหน่ึงๆ ในครอบครัว

มีกรมธรรมประกันชีวิตอยางนอย 1-2 ฉบับ

ส่ิงท่ีทําใหผมม่ันใจวาจะขยับการเติบโตเปน 2 เทาได

นอกจากคุณภาพตัวแทนท่ีเพ่ิมข้ึนแลว

ประเทศไทยยังมีการทําประกันชีวิตในสัดสวนท่ีนอย

เม่ือเทียบประชากรท้ังหมด ยังมีชองวาง พฤติกรรม

คนรุนหนุมสาวยังเก็บออมต่ําไมพอการใชจาย

ยามเกษียณ และสังคมไทยกําลังเขาสังคมสูงอายุ

การประกันสุขภาพก็จําเปนข้ึนตามตัว

*ภาพจากงานเอไอเอ ยูนิต ลิงค แอมบาสเดอร (AIA Unit Linked Ambassador)
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ตรงน้ีจะเปนสวนหน่ึงท่ีทําใหประกันสุขภาพ

โรครายเรามีโอกาสโตจาก 6% ไปเปน 12%

ใน 3 ปน้ี

และน่ีคือทิศทางการโคชช่ิง เอไอเอ ประเทศไทย ในวาระของ

“CEO อัลเจอร� ฟ�ง”

“คุณอัลเจอร� ฟ�ง”
เส�นทางความสําเร็จ

“คุณอัลเจอร ฟง” มีประสบการณในการดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูง

หลายตําแหนง มีผลงานท่ีโดดเดน และประสบความสําเร็จเปนอยางย่ิง

ในธุรกิจประกันชีวิตมากวา 25 ป เร่ิมงานกับกลุมบริษัทเอไอเอ ในตําแหนง

ประธานเจาหนาท่ีฝายตัวแทนระดับภูมิภาคในป พ.ศ.2556 ซ่ึงดูแลรับผิดชอบ

เอไอเอ ประเทศจีน สิงคโปร อินเดีย และศรีลังกา

โดยอัลเจอรไดรับการยอมรับเปนอยางมากในกลุมบริษัทเอไอเอ ในการดําเนิน

กลยุทธพรีเมียร เอเจนซี่ (Premier Agency) เพ่ือสรางตัวแทนคุณภาพ 

ในป พ.ศ. 2558 อัลเจอรไดรับการแตงต้ังเปนผูจัดการท่ัวไป สาขามณฑล

กวางตุงของเอไอเอ ประเทศจีน อัลเจอรไดปฏิรูปพลังตัวแทนในมณฑลกวางตุง

ไปสูรูปแบบตัวแทนคุณภาพ (Premier Agency) และตัวแทนแบบเต็มเวลา

(Full Time Agency) ท่ีมุงใหความสําคัญกับการใหบริการ และสรางประสบการณ

ท่ีเปนเลิศแกลูกคา รวมถึงการนําเสนอผลิตภัณฑคุมครองชีวิต (Protection)

ซึ่งกลยุทธดังกลาวทําใหเอไอเอแตกตางจากบริษัทคูแขงอ่ืนๆ ในมณฑลกวางตุง

และสรางการเติบโตใหแกมูลคาธุรกิจใหม (VONB) เปนอยางมาก สงผลใหธุรกิจ

ของเอไอเอ ประเทศจีนเติบโตและประสบความสําเร็จ 

“อัลเจอร” ไดรับการยอมรับจากสํานักงานการบริการทางการเงินของรัฐบาล

แหงมณฑลกวางโจว (Financial Services Bureau of the Guangzhou

Government) และไดรับการแตงต้ังเปนศาสตราจารยวุฒิคุณ

(Adjunct Professor) จากวิทยาลัยหลิงหนาน แหงมหาวิทยาลัยซุนยัตเซ็น

(Lingnan College of Sun Yat-Sen University) ในป พ.ศ. 2559 อีกดวย .

อัพเดทเทรนด ใชชีวิตรับมือวัยเกษียณ ไดท่ี INNWHY.COM

เพ�ยงแอดไลน� Official Account

หร�อสแกน QR Code 
ตรงนี้เลย!!

@innwhy.tv
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