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กลยุทธ์ขับเคลื่อนตัวแทน

เอไอเอ ประเทศไทย
ณัฐพิสิษฐ์ ครุฑครองชัย
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โอกาสนี ้The Coach Magazine  INNWhy ไมพลาด! ทีจ่ะไปจบัเขาคยุเพือ่

ใหเขาเลาถึงที่มาที่ไปและแนวคิดแนวทางการทำงานบนเกาอ้ีใหญ 

“แมทพัตวัแทน” บรษิทัประกันชวีติอนัดบั 1 ของประเทศไทยในฐานะ 

“ประธานเจาหนาทีฝ่ายตวัแทน” เอไอเอ ประเทศไทย 

เส้นทางสู ่CAO เอไอเอ ประเทศไทย

������������� ����������� 
ประธานเจาหนาทีฝ่ายตัวแทน เอไอเอ ประเทศไทย

คงได้เวลาท่ีจะทําความรูจ้กั “CAO” (Chief Agency Officer) คนปัจจบัุน

ของ “เอไอเอ ประเทศไทย” หลงัจากมีการเปลีย่นแปลงไปเมือ่เกอืบสอง

ปีก่อน เพราะ “เคเค” หรือ “คุณณัฐพิสิษฐ์ ครุฑครองชัย” เป็นคนไทยรุ่น

ใหม่ทีไ่ปเร่ิมต้นเส้นทางในสายธรุกจิประกนัชวีติทีฮ่่องกง จนประสบความ

สําเรจ็ทําให้หลายๆ คนใคร่รู้ใคร่ตดิตามความเป็นมาของเขา

กลยุทธ์ขับเคลื่อนตัวแทน
บริษัทอันดับ 1
เอไอเอ ประเทศไทย

“คณุณฐัพสิษิฐ” เริม่เลาตัง้แตตนวาเปนความบงัเอญิทีไ่ดมารับตำแหนง

ประธานเจาหนาทีฝ่ายตวัแทน เอไอเอ ประเทศไทย เพราะกอนหนานัน้เขา

ไมไดวางแผนหรอืคดิมากอนวาจะกลบัมาทำงานในบานเกดิ หลงัจากเดินทาง

ไปทำงานอยูในฮองกงมาเปนระยะเวลานานกวา 17 ป ซึง่เปนโอกาสตอ

เน่ืองจากทีเ่ขาไดเริม่งานกบั จอีแีคปปตอล 5 ป แลวถกูสงไปตอฮองกงหลงั

ศกึษาจบในประเทศไทย

กระทัง่ 3 ปตอมาไดยายไปรวมงานกบั  “เอไอจ”ี และเมือ่เกิดการเปลีย่นแปลง

ในป 2010 ทามกลางวกิฤตการณแฮมเบอรเกอร (Hamburger Crisis) หลงั

จากนัน้กย็ายมารวมงานกบั “เอไอเอ ฮองกง” และในป 2012 เขาไดรบั

โอกาสจากเอไอเอ สำนักงานใหญใหขยบังานไปดูแลสวนการตลาด 

“ผมตองเรยีนรูอะไรหลายๆ อยาง ตองฝกพดูภาษากวางตุง แลวกต็องฝก

ทำงานในสไตลแบบคนฮองกงซึง่กอนหนานัน้ทำงานกบัฝรัง่เราอยูใน 

สำนกังานใหญตองทำงานใกลชดิกบัตวัแทนเปนคร้ังแรก ในฐานะทีเ่ราทำ

เกีย่วกบัดานการตลาดซึง่ผมไดรับผดิชอบทัง้ในทางดานกลยทุธและการ

ตลาดดวยตอนนัน้” 

หลังจากน้ันผานไปประมาณ 5 ป “คุณณัฐพิสิษฐ” ก็ไดรับโอกาสขยับเปน 

CMO (Chief Marketing Officer)ประธานเจาหนาทีฝ่ายการตลาด ดงูาน

ทางดานการตลาด ผลติภณัฑ เอไอเอ ไวทลัลติี ้รวมไปถงึงานสือ่สารองคกร

และประชาสมัพนัธของทัง้ เอไอเอ ฮองกง และเอไอเอ มาเกา เปนเวลา 3 

ป ดวยกนั ซึง่เขายอมรบัวา ชวงเวลานัน้ชวีติเขาสนกุกบังานในการสรางสรร

แบรนดผานการจดักจิกรรมทางการตลาด จนไดรบัการยอมรบัจากองคกร

หนวยงานมากมาย

“คณุณฐัพสิษิฐ” เลาตอวาแตเมือ่ระยะหลงัมานีม้เีหตกุารณความวุนวาย

ทางการเมอืงในฮองกงและเกดิสถานการณแพรระบาดของเช้ือโควดิ-19 

ทำใหเขากลบัมาเยีย่ม “คณุพอคณุแม” ทีเ่มืองไทยลำบาก กอรปกบั 

“คณุกฤษณ จนัทโนทก” อดตี CEO เอไอเอ ประเทศไทย ตอนนัน้ได

ชกัชวนใหมารวมงานในประเทศไทยจงึมกีารปรกึษากบัครอบครวัแลว

ตดัสนิใจมารบัเกาอี ้CAO เอไอเอ ประเทศไทยในทีส่ดุ

เป�นช�วงเวลาท่ีสนกุมากเพราะว�าเรามกีจิกรรม

เราได�รบัการประกาศจากเฟสบุ�ค ให�เป�นแบรนด�

ท่ีมีอิทธิพลสูงสุด 25 อันดับแรกของฮ�องกง
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การมาทำงานประเทศไทยครัง้นี ้นบัเปนโอกาสครัง้สำคญัอกีครัง้หนึง่ที่ 

“คณุณฐัพสิษิฐ” ไดทำหนาทีด่แูลฝายขายตวัแทนทีม่มีากกวา 50,000 คน 

เขายอมรบัวา เมือ่วนันีเ้ปนยคุของดจิติลั การนำดจิติลัมาใชจงึเปนเรือ่งที่

สำคญัมากในยคุใหมนี ้แลวกเ็ปน “กลยทุธ” หนึง่ “กลุมบรษิทัเอไอเอ” 

ทีจ่ะนำเทคโนโลยดีจิติอลเขามาใชรวมกบัการทำใหประสบการณของทาง

ตวัแทนและลกูคาดขีึน้ดวย

“ตองบอกวาการใช ดิจิตัล แพลตฟอรม เปนการใชขอมูล การวิเคราะห

ขอมลูมาชวยในการทำงานสรางผลติภณัฑ บรกิารลกูคา และขบัเคลือ่น

พลงัตวัแทนไดดขีึน้ แลวผมก็พยายามสรางความเขาใจกับพลงัตวัแทน

ตลอดวา การเอาดิจตัิลมาใชไมไดเอามาแทนทีท่ีข่องเขา แตเพ่ือทำให

พลงัตวัแทนของเรามีการทำงาน มกีารบรกิารลกูคาท่ีดี และมปีระสทิธภิาพ

ทีร่วดเรว็ยิง่ขึน้ ตอบโจทยสงัคมมากข้ึนครบั” 

“คณุณฐัพสิษิฐ” ยำ้วา เขาเคยกลาวในหลายวาระและหลายเวท ีเพือ่ให

เกดิความเขาใจวา “ธรุกจิประกนัชีวติ” ไมเหมอืนกบัธรุกจิอืน่ เพราะประกนั

ชวีติเปนสนิคาทีต่องใช “ใจ” ในการซือ้ ฉะนัน้ยังตองใช “คน” ในการขาย 

และตอนนี ้เอไอเอ กำลังพยายามลงทนุสรางเพือ่นำเทคโนโลยมีาชวยในการ

บรกิารตวัแทนเพ่ือใหเหน็ภาพตอเนือ่งมากขึน้

นอกจากนัน้การที ่ เอไอเอ ประเทศไทย มจีำนวนตัวแทนทัว่ประเทศกวา 

50,000 คน และเพือ่ใหการทำงานของพลงัตวัแทนดงักลาวเปนไปดวย

ประสทิธภิาพมากทีส่ดุ “คณุณฐัพสิษิฐ” ไดหยบิยกหนึง่ในกลยทุธสราง

ตวัแทนคณุภาพอยาง “AIA FA” หรอื AIA Financial Advisor มาเลาให

ฟงวาเปนกลยทุธหลกัในการสรางพลงัตัวแทนของเอไอเอเลยทเีดยีว แลว

ปจจบุนัมจีำนวนตวัแทนในสงักดัทีย่กระดบัเปน FA ถึง 7,000 คน และมี

แนวโนมเพิม่ขึน้อยางตอเนือ่ง

“ส่ิงทีเ่ราเหน็ไดอยางชดัเจนเลยคนทีเ่ขามาเปนเอฟเอ จะมผีลผลติมากกวา

ตวัแทนแบบทีไ่มไดเขามาเปนเอฟเอหลายเทาดวยกนั เนือ่งจากวาการเขา

มาเปน เอฟเอ น่ันหมายถึง เราทำงานแบบเต็มเวลา เราจะทุมเทกับตรง

นัน้อยางเตม็ที ่ฉะนัน่เราจะเหน็วาการเรยีนรูของเอฟเอจะเกดิขึน้ไดอยาง

รวดเรว็สรางผลผลติไดอยางรวดเรว็สามารถพชิติเปาหมาย MDRT ระดบั 

TOT รวดเรว็กวาตวัแทนแบบอืน่มาก”

เอไอเอ ประเทศไทย มเีปาหมายทีจ่ะสรางพลงัตวัแทนใหกาวข้ึนเปนผูบริหาร

การขายใหมากทีส่ดุ และเปนโจทยใหมุงเนนสราง “ผูบรหิารรุนใหม” ทีจ่ะ

เปนไปตามเทรนดของอตุสาหกรรมการประกนัชวีติในประเทศไทยดวย ซึง่

จะเหน็ไดจากจำนวนพลังตัวแทนทัง้อตุสาหกรามชวงหลายปทีผ่านมา 

“ลดลง” แตกลบัมคุีณภาพดวยผลผลติภัณฑรวมรายไดเฉลีย่ “เพิม่ขึน้” 

และนีก่ค็อืเทรนดในอนาคต

กลยุทธ์ขับเคลื่อนตัวแทนยุคดิจิตอลปัจจุบัน

นโยบายการสร้างตัวแทนมืออาชีพ FA

“ถายอนกลบัไปเมือ่สองปทีแ่ลวผมยงัทำงานอยูทีฮ่องกงอยูเลย แลวกว็นั

ทีไ่ดรบัการทาบทามกลบัมาทีป่ระเทศไทยเพือ่มารบัตำแหนงนี ้ผมอยูที่

ฮองกงกย็งัคดิเลยวายงัสนกุกบังานทีน่ัน่ แลวกค็ดิวาจะเกษยีนทีน่ัน่ 

ครอบครวัผมกอ็ยูทีน่ัน่ ทัง้ท่ีผมเกิดโตแลวกศ็กึษาทีเ่มอืงไทย เรยีน รร.อญั

สมัชญั เขามหาวทิยาลยัเอแบค แลวก็มีเพือ่นอยางคณุกฤษณ (กฤษณ 

จนัทโนทก)”

เหมอืนปทีผ่านมา เอไอเอ มแีอปพลิเคชนั “ไอสไตล” เกดิขึน้แลวแอปพลเิคชนั

นีก้ท็ำใหการขายของพลังตวัแทนประสบความสำเรจ็อยางไมสะดดุในชวง

ไวรสัโควดิระบาด ดงันัน้แอปพลเิคชนัใหมหรอื ซเูปอรแอปใหม “AIA+” 

(เอไอเอ พลสั) ทีร่วมฟเจอรของเอไอเอ ทัง้ เอไอเอ ไอเซอรวสิ (AIA iService) 

และเอไอเอ ไวทัลลิต้ี (AIA Vitality Thailand) มาไวดวยกัน เพ่ือใหงายกับ

พลงัตวัแทนใหสามารถบรกิารลูกคา ขายลูกคา แนะนำผลิตภตัฑใหกับลกูคา

ไดอยางครบวงจรไดสะดวกรวดเรว็ขึน้กวาเดิม

เรามีแพลตฟอร�มซึ่งเป�นตัวใหม�ซึ่งรวมทุกสิ่ง
อย�างเข�าไว�ด�วยกัน สำหรับพลังตัวแทนเรามอง
ว�านี่ไม�ใช�แค�การขายมันต�องครบกระบวนการ
เลย ไม�ว�าจะเป�นเรื่องของการ รีครูต การสร�าง
ตัวแทนใหม� การฝ�กอบรม และการขาย การ
บริหารเป�าหมาย หรือแม�กระทั่งเรื่องของเคลม

ขณะเดียวกันการเติบโตและคงอยูอยางยั่งยืนของพลังตัวแทนเอไอเอ 

ประเทศไทย นัน้อกีดานหนึง่กค็อืการสงเสรมิใหมกีารเปด “สำนกังานตวัแทน” 

ซึง่กเ็ปนกลยทุธสำคญัที ่“คณุณฐัพสิษิฐ” ยอมรบัวา เขาทำงานคอนขาง

ใกลชดิกบัเจาของสำนกังานตวัแทน และสนบัสนนุใหมกีารขยายอยางตอ

เนือ่ง ภายใตการพจิารณาอยางเหมาะสมของบรษิทั 

“เราเลอืกพืน้ทีท่ีเ่หมาะสม ดวูาในพืน้ทีน่ัน้มตีวัแทนมากนอยอยางไร ดู

ความตองการของลกูคา และตองดตูองการของพลงัตวัแทนท่ีจะเปดสำ

นกังานฯ ดวยวาพรอมหรอืไม เพราะเรามองวาสำนักงานตวัแทนเปน

เหมอืนศนูยกลางในการดแูลใหบรกิารลกูคาในพืน้ทีน่ัน้ๆ อาจจะไมมี

การดแูลและสนบัสนนุ สํานกังานตวัแทนทัว่ประเทศ
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จดุแขง็ เอไอเอ ประเทศไทย กบัทางเลอืก
อาชพีของคนรุน่ใหม่

จำนวนตัวแทนอาจจะไม�ได�โตมากมาย
สักเท�าไหร� แต�ในเชิงของคนที่เข�ามาใน
อุตสาหกรรมนี้แล�วมองว�าอาชีพนี้เป�น

อาชีพสุดท�าย เขาสามารถจะสร�าง
อนาคตได� แล�วยังอาจส�งต�อถึงลูกถึง
หลานได�อีก แล�วเราจะเห็นภาพนี้มาก

ขึ้นๆ ค�อนข�างใกล�เคียงกับประเทศที่ผม
เคยอยู�นะครับ คือ ฮ�องกง

“

“

“คณุณฐัพสิษิฐ” ยังพดูถึงจดุแขง็ของเอไอเอทีเ่ปนทางเลอืกให “คนรุนใหม” 

เลอืกทีจ่ะเขามารวมเปนสวนหนึง่ของพลงัตวัแทนใหมอีกวา ตองมองยอนไป

ถงึ “เอไอเอ กรุป” ทีม่จีดุแขง็การประกอบธรุกจิทัง้หมด 18 ประเทศในเอเชีย

แปซฟิก มมีลูคาในตลาดหลกัทรพัย (มถินุายน 2565) สงูทีส่ดุเปนอนัดบัหนึง่

ของโลก 

ในประเทศไทยมีการดำเนนิธรุกจิมาแลว 84 ป เปนผูนำตลาดดวยมสีวนแบง

ทางการตลาดสงูกวาใครมาอยางยาวนานกวา 40 ป มพีลงัตวัแทนทีเ่ขมแขง็ 

50,000 กวาคน มจีำนวนลกูคากวา 5 ลานราย มจีำนวนกรมธรรมภายใต

การดแูลเกอืบ 8 ลานฉบบั มลีกูคาองคกรกวา 11,000 องคกร 

“พวกเราถาดใูนทกุๆ มตินิะครับไมวาจะเปนสวนแบงทางการตลาด ทาง

ดานเบีย้รบัปแรก เบ้ียปตอ เบีย้ประกนัธรุกิจองคกร ผลติภณัฑยนูติลิง้ค 

ตองบอกเอไอเอเปนทีห่นึง่”

โดย “คณุณฐัพสิิษฐ” ออกตวัตอวา แตเอไอเอไมไดคิดถึงแควาวนันี้ 

“เราเปนทีห่นึง่” เพราะรูวาคแูขงกไ็มไดหยดุอยูกบัที ่ทีส่ำคัญความตองการ

ของลกูคามีการเปลีย่นไปตามยคุสมัย เพราะฉะนัน้ “เอไอเอ ประเทศไทย” 

จำเปนท่ีจะตองปรับตัวใหทนัและกาวใหเร็ว ทัง้ในแงของการบรกิารลกูคา ใน

แงการบรกิารตวัแทนเชนเดยีวกนั

CAO คนลาสดุของ เอไอเอ ประเทศไทย “คณุณฐัพสิษิฐ ครฑุครองชยั” 

กลาวเชญิชวนทิง้ทายวา สำหรบัคนทีเ่ขามาในธรุกจิประกนัชวีติ วนันีบ้ริษทั

เรือ่งของการบรกิารแตอยางนอยก็เปนศูนยใหความรูกับลูกคาได” 

ดงันัน้ภาพของตวัแทนทีเ่ปน “เจาของสำนกังานตวัแทน” ปจจบุนัมีทัง้หมด

รวม 487 สำนักงานฯ เหมอืนเปนทตูของเอไอเอ ประเทศไทย ทีจ่ะทำใหคน

ไทยในพืน้ทีพ่รอมจะมสุีขภาพด ีซึง่สขุภาพของเราหมายถงึ สขุภาพกายที่

แข็งแรง และสุขภาพทางดานการเงินท่ีเราทำมาตลอด 84 ป ซ่ึงตองการให

คนไทยมีสุขภาพการเงินแขง็แรงตอเนือ่งตลอดไป 

เราจะต�องไปต�อและนั่นคือเป�นสาเหตุว�าทำไม
ทีมงานของพวกเราทุกคนที่เป�นพนักงานของ
เอไอเอในประเทศไทยทำงานกันอย�างหนัก เเพ
ราะเรารู�ว�าความต�องการของลูกค�าและความ
ต�องการของตัวแทนเปลี่ยนไปและเปลี่ยนไป
เร็วมาก เรามองไปที่อนาคตและไม�ได�มีความ

สุขกับการเป�นที่หนึ่งของเราในวันนี้

พรอมจะเดนิเคยีงขางไปกบัทกุคนในการสรางความสำเรจ็ ดวยเอไอเอมี

ตวัอยางมากมายของคนท่ีประสบความสำเรจ็เปนตวัแทน 50,000 กวาทาน 

มผีูบรหิารหนวยกวา 5,000 คน และตวัทีป่ระสบความสำเรจ็ตดิคณุวฒุิ 

MDRT มากทีส่ดุในโลก

 นอกจากนัน้บรษิทัยงัมแีผนรองรบัรายไดทีด่ ีมทีมีงานพรอมใหการสนบัสนนุ

เพือ่ใหทกุคนประสบความสำเรจ็ มโีคชเกงๆ ท่ีประสบความสำเร็จในชีวติจริง 

มผีลติภณัฑครบวงจร ลาสดุออกผลิตภณัฑโรครายแรงอยาง AIA Multi-Pay 

CI “โรคราย เจอ จาย หลายจบ” ทีต่อบโจทยคนไทยเปนอยางมาก รวม

ทัง้หมดเปนเครือ่งการนัตคีวามสำเรจ็ทีร่อ “ทกุคน” อยู!!


