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ไดเวลาเจาะทิศทางการ “โคชชิ่ง” ของ “คุณอัลเจอร ฟง”
ในฐานะประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO) “เอไอเอ ประเทศไทย”
คนใหมลาสุดที่เพิ่งมารับตําแหนงเมื่อ 1 พฤษภาคม 2562
ดวยภารกิจใหญคํ้าคอหอยเดิมพันเกาอี้ตั้งแตเริ่ม
บนไหลสองขางกับกลยุทธหลักยืนหยัด “รักษาแชมป”
ของเอไอเอในตลาดประเทศไทย และวิ่งขนาบไล “ตีตื้น”
ขยับอันดับเอไอเอไทยในเวทีกรุปเอไอเอ

เอไอเอ ไทย ยังแชมปโตสวนอุตสาหกรรม
กอนเจาะเขาสูกลยุทธบริหารจัดการ เอไอเอ ประเทศไทย ของ “คุณอัลเจอร ฟ�ง” ในฐานะ CEO คนใหม
The Coach INNWhy Magazine Online ขอยอนกลับถึงธุรกิจประกันชีวิตไทยในครึ่งปแรก 2562 (มกราคม – มิถุนายน)
ที่ผานมากอนวาทั้งอุตสาหกรรมเบี้ยประกันชีวิตรับรวมทั้งสิ้น 295,612.96 ลานบาท เติบโตลดลงหรือติดลบ 6%
ทวา ในรอบ 6 เดือนของปนี้ เอไอเอ ประเทศไทย กลับมีการ
เติบโตเปนบวก และมีสวนแบงในตลาดยังเปนอันดับ 1 อยูที่
21.68% ของอุตสาหกรรม เพิ่มมากขึ้นจากรอบ 3 เดือนแรกของ
ปนี้ซึ่งอยูที่ 20.94% โดยทําใหมองเห็นถึงทิศทางการเติบโตวา
จะเพิ่มขึ้นตอเนื่องในปนี้

เอไอเอ ไทย ในเวทีกรุปเรงฟ�นเฟ�องโตตอ
ขณะที่การประกาศตัวเลขของ “เอไอเอ กรุป” ออกมาลาสุด
สําหรับผลการดําเนินงานชวงครึ่งปแรกของป 2562 นี้ มีการ
เติบโตดานการเงินเพิ่มขึ้นถึงสองหลัก ดวยมูลคาธุรกิจใหม
(VONB) เติบโตเพิ่มขึ้น 20% โดย “เอไอเอ จีน” เปนตลาดที่มี
การเติบโตรวดเร็วที่สุด และมูลคาธุรกิจใหมเพิ่มขึ้นถึง 34%
รองลงมาเปนแชมปในอดีต คือ “เอไอเอ ฮองกง” ที่มีการเติบโต
รอยละ 19 ของมูลคาธุรกิจใหม กอนทีจ่ ะมาดวย “เอไอเอ ไทย”
และ “เอไอเอ มาเลเซีย” ที่มีการเติบโตธุรกิจสูสีกันในปจจุบัน
จากกอนหนานี้ “เอไอเอไทย” นับเปนตลาดสําคัญมากรองจาก
ฮองกง แตหลังจาก “เอไอเอ กรุป” มีการขยายตลาดในประเทศ
จีนอยางเปนทางการในระยะหลังๆ มานี้ทําใหทุกประเทศถูก
“ตลาดใหมจีน” แซงหนาหมดอยางรวดเร็ว
www.innwhy.com

Facebook.com/INNWHY.TV

ตัวแทน-พันธมิตร กลยุทธ “เอไอเอไทย”
จากกราฟการเติบโตในแตละประเทศของ “เอไอเอ กรุป ” ทีผ่ า น
มา “คุณอึง เค็ง ฮุย” CEO กรุป ชี้ใหเห็นจุดแข็งของ ธุรกิจใหม
ในประเทศไทย และประเทศมาเลเซียที่เติบโตตอเนื่องวา เปน
ผลมาจากการมุงมั่นพัฒนาตัวแทนประกันชีวิตใหมีความเปน
มืออาชีพ และความรวมมือของพันธมิตรธุรกิจชองทางการขาย
ผานธนาคาร
และหากโฟกัสเอไอเอไทยหลังจับมือกับ “ธนาคารกรุงเทพ”
พันธมิตรยักษใหญสุดในธุรกิจการเงินสําเร็จ ก็ทําใหชองทาง
แบงกแอสชัวรันสเติบโตวันเติบโตคืนอยางรวดเร็ว ขณะที่ชอง
ทางหลักอยาง “ตัวแทน” กวา 55,000 คนก็มีการเรงเครื่องยก
ระดับใหเปนตัวแทนคุณภาพ หรือ พรีเมียร เอเจนซี (Premier
Agency) ดวยโปรแกรมที่ปรึกษาการเงิน Financial Advisor หรือ
AIA FA จนเมื่อปลายปกอนตัวแทนกลุมนี้เพิ่มเปน 7,800 คนแลว
และมีตัวแทนติดคุณวุฒิ MDRT ราว 1,000 กวาคนตนๆ ทาม
กลางโอกาสขยายศักยภาพตัวแทนที่ยังเหลืออีกมากมาย ถา
เทียบกับฮองกงที่มีตัวแทน MDRT ถึง 30% ของตลาดของเขา
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จับมือโปรพร�เมียร เอเจนซี่ เขยาศักยภาพไทย
มองจากภาพรวมเอไอเอ กรุป นับวาชองทางการขายผาน
ตัวแทนยังสําคัญยิ่ง ลาสุดสามารถสรางการเติบโตไดรอยละ 21
ของมูลคาธุรกิจใหม ตรงนี้ทาง “CEO GROUP” เองก็ยอมรับ
วาเปนผลมาจากความสําเร็จของกลยุทธ “พรีเมียร เอเจนซี”
(Premier Agency) ในการเพิ่มจํานวนตัวแทนที่มีคุณภาพ ซึ่ง
กลยุทธนี้ประเทศไทยกําลัง “กระชับพื้นที่” ปฏิรูปกันอยางแรง
มาไดระยะหนึ่งแลว
จึงไมแปลกที่กรุปไดคัดเลือก “คุณอัลเจอร ฟ�ง” นักบริหารระดับ
สูงผูไ ดรบั การยอมรับเปนอยางมากในกลุม บริษทั เอไอเอ ในการ
ดําเนินกลยุทธพรีเมียร เอเจนซี่ (Premier Agency) จากเกาอี้
ผูจัดการทั่วไป สาขามณฑลกวางตุงของเอไอเอ ประเทศจีนมา
เปนประธานเจาหนาที่บริหารผูนําสูงสุดใน เอไอเอ ประเทศไทย
งานนี้หัวใจสําคัญคือการตอยอดพัฒนาตัวแทนใหมีคุณภาพสูง
ขึ้นๆ นั่นเอง

ผมมองวา ตัวแทนคุณภาพที่จะอยูในอาชีพไดของ
เอไอเอ 1 คน ควรจะมีกลุมลูกคาในพอรตของตัวเอง
อยางนอย 200 คน ซึ่งหมายถึงการสราง
ประสบการณดีๆ และความสัมพันธดีๆ กับลูกคา
แลวตอเนื่องถึง 200 ครอบครัวที่ตัวแทนจะดูแล
อยางใกลชิด และจะทําใหคนหนึ่งๆ ในครอบครัว
มีกรมธรรมประกันชีวิตอยางนอย 1-2 ฉบับ

CEO ใหม หวังใน 3 ป เอไอเอไทยโต 2 เทา
“คุณอัลเจอร” วางเสนทางการกาวไปของ เอไอเอ ประเทศไทย
ไวประมาณวา ตองสรางและพัฒนายกระดับตัวแทน 55,000 คน
ในปจจุบันเปน พรีเมียร เอเจนซี่ ในโครงการ AIA FA ใหไดถึง
15-50% หรือสูงสุดราว 30,000 คนใน 3 ป (พ.ค. 2562 -พ.ค.
2565)
นัน่ ก็พอจะใหโฟกัสคาดเดาเปาหมายการเติบโตของธุรกิจเอไอเอ
ประเทศไทย ภายในวาระการทํางานของ “คุณอัลเจอร” นี้ได
วานาจะขยับครั้งใหญไปถึง 2 เทาเชนกัน เพราะการขยับของ
จํานวนตัวแทน AIA FA มาเปน 2-3 หมื่นคน ก็จะทําใหมียอด
ตัวแทนติดคุณวุฒิ MDRT เพิ่มขึ้นเปนเงาตามตัว ปจจุบัน ทั้ง
กรุปมีตัวแทน MDRT รวม 12,000 คน และมีศักยภาพสราง
ผลงานไดมากเปน 30% ของตัวแทนเอไอเอทั้งหมด
*ภาพจากงานเอไอเอ ยูนิต ลิงค แอมบาสเดอร (AIA Unit Linked Ambassador)

สิ่งที่ทําใหผมมั่นใจวาจะขยับการเติบโตเปน 2 เทาได
นอกจากคุณภาพตัวแทนที่เพิ่มขึ้นแลว
ประเทศไทยยังมีการทําประกันชีวิตในสัดสวนที่นอย
เมื่อเทียบประชากรทั้งหมด ยังมีชองวาง พฤติกรรม
คนรุนหนุมสาวยังเก็บออมตํ่าไมพอการใชจาย
ยามเกษียณ และสังคมไทยกําลังเขาสังคมสูงอายุ
การประกันสุขภาพก็จําเปนขึ้นตามตัว

“อัลเจอร ฟ�ง” ยืน 3 แนวปฏิบัติการหลัก
ดังนั้น ทันทีที่ “คุณอัลเจอร ฟ�ง” นั่งเกาอี้ CEO เอไอเอ ประเทศไทย เขายอมรูแกใจวาภารกิจรักษาแชมปตลาดประเทศไทย
และการขับเคลื่อนเอไอเอไทยในเวทีกรุปใหขยับขึ้น ทั้ง 2 ดานนี้
ยอมเปนเดิมพันของตําแหนงแนนอน และก็คงไมเกินความ
คาด หมายที่เขาจะใชกลยุทธที่เขาถนัดมาเปนตัวยืน 3 ดาน คือ
การยึดลูกคาเปนศูนยกลาง การพัฒนายกระดับตัวแทนเปน
พรีเมียร เอเจนซี่ ตามโครงการ AIA FA ใหถึง 15-50% ของ
จํานวนทั้งหมด และการเนนผลิตภัณฑความคุมครอง ที่จะรุก
ทั้งยูนิต ลิงค และประกันสุขภาพ แบบตอบโจทยและเขาถึง
ลูกคาใหมากขึ้น
www.innwhy.com

Facebook.com/INNWHY.TV

โดย “คุณอัลเจอร ฟ�ง” กลาวสรุปวา ในระยะตอไป เอไอเอ
ประเทศไทย มีแผนที่จะขยับความคุมครอง โรครายแรง (CI)
จากเดิมที่มีความคุมครองเฉลี่ย 800,000 บาทตอคน ไปเปน
2 ล า นบาท ซึ่ ง จะสามารถคุ  ม ครองค า ใช จ  า ยด า นค า รั ก ษา
พยาบาลและรายได ที่ห ายไปช ว งเจ็ บ ป ว ยได อ ย า งพอเพี ย ง
สําหรับลูกคา
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ตรงนี้จะเปนสวนหนึ่งที่ทําใหประกันสุขภาพ
โรครายเรามีโอกาสโตจาก 6% ไปเปน 12%
ใน 3 ปนี้

และนี่คือทิศทางการโคชชิ่ง เอไอเอ ประเทศไทย ในวาระของ

“CEO อัลเจอร ฟ�ง”

เสนทางความสําเร็จ
“คุณอัลเจอร ฟ�ง”

“คุณอัลเจอร ฟง” มีประสบการณในการดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูง
หลายตําแหนง มีผลงานที่โดดเดน และประสบความสําเร็จเปนอยางยิ่ง
ในธุรกิจประกันชีวิตมากวา 25 ป เริ่มงานกับกลุมบริษัทเอไอเอ ในตําแหนง
ประธานเจาหนาที่ฝายตัวแทนระดับภูมิภาคในป พ.ศ.2556 ซึ่งดูแลรับผิดชอบ
เอไอเอ ประเทศจีน สิงคโปร อินเดีย และศรีลังกา
โดยอัลเจอรไดรับการยอมรับเปนอยางมากในกลุมบริษัทเอไอเอ ในการดําเนิน
กลยุทธพรีเมียร เอเจนซี่ (Premier Agency) เพื่อสรางตัวแทนคุณภาพ
ในป พ.ศ. 2558 อัลเจอรไดรับการแตงตั้งเปนผูจัดการทั่วไป สาขามณฑล
กวางตุงของเอไอเอ ประเทศจีน อัลเจอรไดปฏิรูปพลังตัวแทนในมณฑลกวางตุง
ไปสูรูปแบบตัวแทนคุณภาพ (Premier Agency) และตัวแทนแบบเต็มเวลา
(Full Time Agency) ที่มุงใหความสําคัญกับการใหบริการ และสรางประสบการณ
ที่เปนเลิศแกลูกคา รวมถึงการนําเสนอผลิตภัณฑคุมครองชีวิต (Protection)
ซึ่งกลยุทธดังกลาวทําใหเอไอเอแตกตางจากบริษัทคูแขงอื่นๆ ในมณฑลกวางตุง
และสรางการเติบโตใหแกมูลคาธุรกิจใหม (VONB) เปนอยางมาก สงผลใหธุรกิจ
ของเอไอเอ ประเทศจีนเติบโตและประสบความสําเร็จ

“อัลเจอร” ไดรับการยอมรับจากสํานักงานการบริการทางการเงินของรัฐบาล
แหงมณฑลกวางโจว (Financial Services Bureau of the Guangzhou
Government) และไดรับการแตงตั้งเปนศาสตราจารยวุฒิคุณ
(Adjunct Professor) จากวิทยาลัยหลิงหนาน แหงมหาวิทยาลัยซุนยัตเซ็น
(Lingnan College of Sun Yat-Sen University) ในป พ.ศ. 2559 อีกดวย .
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