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รายละเอียดของเอกสาร 
 
ชื่อเอกสำร กรอบกำรดแูลกิจกำรท่ีด ี

Version ของเอกสำร 3.0 

หน่วยงำนผู้จดัท ำ ฝ่ำยบริหำรควำมเส่ียง 

ผู้ รับผิดชอบ ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริหำรควำมเส่ียง (“CRO”) 

ผู้ติดต่อล ำดบัแรก 
ผู้อ ำนวยกำรส่วนงำนก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดของกฎหมำยและ
กิจกำรภำยนอก  

ผู้ติดต่อล ำดบัรอง 
ส่วนงำนก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัติำมข้อก ำหนดของกฎหมำยและกิจกำร
ภำยนอก  

วนัท่ีจดัท ำครัง้แรก 19 กนัยำยน 2562 

วนัท่ีได้รับอนมุตัิครัง้ล่ำสดุ 20 เมษำยน 2564 

วนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ 20 เมษำยน 2564 

ผู้ รับแจ้ง คณะกรรมกำรบริหำร (“EXCO”) 

ผู้อนมุตัิ คณะกรรมกำรบริหำร (“EXCO”) 

ควำมถ่ีของกำรทบทวน อย่ำงน้อยปีละหน่ึงครัง้ หรือเมื่อมีควำมจ ำเป็น 

วนัทบทวนครัง้ต่อไป 1 มีนำคม 2565 

ประเภทของเอกสำรตำมมำตรฐำน  นโยบำย 

  

ประเภทของข้อมลูตำมมำตรฐำน ข้อมลูควบคมุ (Restricted) 

นโยบำยและมำตรฐำนท่ีเก่ียวข้อง 
Code of Conduct 
AIA Group Anti-Corruption Policy  
AIA Group Anti-Fraud Policy 
AIA Group Whistle-blower Protection Policy 
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การควบคุม VERSION ของเอกสาร 
 

Version กำรแก้ไข วนัท่ีอนมุตั ิ ผู้อนมุตัิ 
1.0 ยกร่ำงครัง้แรก 17 กนัยำยน 2562 EXCO 
2.0 ยกร่ำงครัง้ที่สอง   1 เมษำยน 2563 CRO 
3.0 ยกร่ำงครัง้ที่สำม 20 เมษำยน 2564 EXCO 

 

 

รายนามผู้ได้รับเอกสาร 
 

TITLES 

สมำชิกทกุคนในคณะกรรมกำรบริหำร (“EXCO”) 
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1. บทน า 

1.1. วัตถุประสงค์และความเป็นมา 

ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยั เร่ือง กำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของ
บริษัทประกันภยั พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัท่ี 25 สิงหำคม 2562 (”ประกำศ“) ก ำหนดให้บริษัท
ต้องจัดท ำกรอบกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อช่วยให้คณะกรรมกำรของบริษัทตระหนักและเข้ำใจถึง
บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของตน ในฐำนะผู้น ำขององค์กรที่ต้องก ำกบัดแูลให้บริษัทมีกำรบริหำร
จดักำรท่ีดี 
 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร (“CEO”) และคณะกรรมกำรบริหำร (“EXCO”) ของบริษัท เอ ไอ เอ จ ำกัด 
(ประกนัวินำศภยั) สำขำประเทศไทย (“เอ ไอ เอ ประเทศไทย” หรือ “บริษัท”) เชื่อว่ำ กำรมีระบบกำรก ำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดีที่เข้มแข็งนัน้ เป็นปัจจัยส ำคัญในกำรสร้ำงคุณค่ำให้บริษัทอย่ำงยั่งยืน ส่งเสริมให้เกิด
วฒันธรรมของจรรยำบรรณทำงธุรกิจ และด ำรงไว้ซึ่งควำมเชื่อมัน่ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท ด้วย
เหตนุี ้CEO และ EXCO จึงมีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะรักษำไว้ซึง่มำตรฐำนของกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีในระดบัสงู
และกำรด ำเนินกำรตำมแนวทำงปฏิบตัิที่ดีโดยทกุฝ่ำยงำนทัว่ทัง้บริษัท  
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2. ขอบเขต 

2.1. ขอบเขต 

เอกสำรฉบบันีอ้ธิบำยถึงกรอบกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี (“กรอบฯ”) ส ำหรับ เอ ไอ เอ ประเทศไทย โดยที่
กรอบฯ นีค้รอบคลมุแนวทำงกำรปฏิบตัิส ำหรับสมำชิกของ EXCO ทกุคน 

 

2.2. การตีความและการน าไปใช้ 

ในกรอบฯ นี ้จะใช้หลกักำรตีควำมดงัต่อไปนี ้เว้นเสียแต่จะมีกำรก ำหนดเป็นอยำ่งอื่น 
(ก) หวัข้อเร่ืองมีไว้เพื่อควำมสะดวกเท่ำนัน้ และไม่มีผลต่อกำรตคีวำมของกรอบฯ นี ้
(ข) ค ำเอกพจน์ให้รวมถึงค ำพหพูจน์ด้วย และในทำงกลบักนัด้วยเช่นกนั 
(ค) ค ำวำ่ “ดงัเช่น” “รวมถงึ” “โดยเฉพำะอยำ่งยิง่” และค ำที่แสดงควำมหมำยในท ำนองเดียวกนั จะไม่ใช้

หรือไม่มีควำมตัง้ใจที่จะใช้ในควำมหมำยเดียวกนักบัค ำที่แสดงควำมหมำยถึงกำรมข้ีอจ ำกดั 
(ง) เมื่อวนัท่ีก ำหนดให้ต้องด ำเนินกำรส่ิงใดสิ่งหนึง่มใิช่วนัท ำกำร ส่ิงนัน้จะต้องด ำเนินกำรในวนัท ำกำร

ถดัไป และ 
(จ) ในกรณีที่มีข้อขดัแย้งใด ๆ ระหว่ำงเนือ้หำในกรอบฯ นี ้ และในภำ6คผนวก ตำรำงรำยกำร เอกสำร

แนบ และเอกสำรอื่น ๆ ให้เป็นไปตำมเนือ้หำหลกัที่ก ำหนดไว้ในกรอบฯ นีเ้ป็นส ำคญั 

 

2.3. การขอค าปรึกษาแนะน า 

กำรจดัท ำกรอบฯ ฉบบันีไ้ด้รับค ำแนะน ำจำกบคุคลดงัต่อไปนี ้ซึง่เป็นไปตำมมำตรฐำน Group Corporate 
Policy Governance Standard (“มำตรฐำน CPG”) 

• ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกฎหมำย (General Counsel)1 

• ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริหำรควำมเส่ียง (Chief Risk Officer) 

• ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยก ำกบัดแูลธุรกจิด้ำนกฎหมำยและกจิกำรภำยนอก (Director of Regulatory 
Compliance and External Affairs) 

• ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยก ำกบัดแูลธุรกจิ (Director of Compliance) 

• ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรควำมเส่ียงองค์กร (Director of Enterprise Risk Management) 

 

  

 
1 ขอบเขตหน้ำที่ของ General Counsel ปัจจบุนัด ำเนินกำรโดยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกฎหมำย (Director of Legal) 
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3. ข้อก าหนดหลกั 

3.1. ข้อบังคับและข้อก าหนดขัน้ต ่า 

กรอบฯ ฉบบันี ้จดัท ำขึน้เพื่อเป็นแนวทำงปฏิบตัิในกำรช่วยให้สมำชิกของ EXCO มีควำมเข้ำใจในบทบำทและ
ควำมรับผิดชอบในกำรควบคุมดูแลระบบกำรบริหำรจดักำรที่แข็งแกร่ง และกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ เอ 
ไอ เอ ประเทศไทย เพื่อให้บริษัทมีผลกำรด ำเนินงำนท่ีดีในระยะยำว น่ำเชื่อถือ และสร้ำงคณุค่ำอย่ำงยัง่ยืน ซึง่
ประกอบด้วย 

1) กำรก ำหนดทิศทำง นโยบำย และกลยทุธ์ของ เอ ไอ เอ ประเทศไทย 
2) กำรก ำกบัดแูลให้บริษัทมีกระบวนกำรและกลไกในกำรควบคมุ ก ำกบั และตรวจสอบที่มีประสิทธิผล 

และ 
3) กำรติดตำมและก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนของ เอ ไอ เอ ประเทศไทยอย่ำงต่อเนื่อง 

 

3.2. บทบาทและความรับผิดชอบ 

3.2.1  EXCO ของเอ ไอ เอ ประเทศไทย 

เอ ไอ เอ ประเทศไทย เป็นส ำนกังำนสำขำของ AIA Company Limited (“AIA”) ซึง่จดัตัง้ขึน้ในฮอ่งกง โดยที ่
AIA มี AIA Group Limited (“AIA Group”) ซึง่เป็นบริษัทที่จดัตัง้ขึน้ในฮ่องกงและจดทะเบยีนในตลำด
หลกัทรัพย์ฮ่องกง (the Stock Exchange of Hong Kong Limited) เป็นบริษัทท่ีถือหุ้นในล ำดบัสงูสดุ 
(Ultimate Holding Company) คณะกรรมกำรบริษัทของ AIA (“คณะกรรมกำร”) ได้มอบอ ำนำจให้ CEO ของ 
เอ ไอ เอ ประเทศไทย เป็นผู้ รับผิดชอบกำรด ำเนินงำนโดยทัว่ไปของ เอ ไอ เอ ประเทศไทย และ CEO ของ เอ 
ไอ เอ ประเทศไทย ได้มอบอ ำนำจดงักล่ำวต่อให้กบั EXCO ซึง่ตนเป็นประธำน ทัง้นี ้EXCO ถือว่ำมสีถำนะเป็น
คณะกรรมกำรบริษัทในกรณีของ เอ ไอ เอ ประเทศไทย เมื่อพจิำรณำตำมนิยำมของค ำว่ำ “คณะกรรมกำร
บริษัท” ในประกำศ 
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3.2.2  ความรับผิดชอบของ EXCO 

EXCO มีควำมรับผิดชอบหลกัดงัต่อไปนี:้ 

ก) ก ำหนดทิศทำงเก่ียวกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรและกำรบริหำรจดักำรของ เอ ไอ เอ ประเทศไทย ในด้ำน
กำรด ำเนินธุรกิจ กำรบริหำรทรัพยำกรบคุคล กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน กำรบริหำรควำมเส่ียง และ
กำรควบคมุภำยใน 

ข) ก ำหนดแผนธุรกิจ งบประมำณ และกลยุทธ์ในกำรด ำเนินงำนของบริษัท และด ำเนินกำรเพื่อให้กำร
ด ำเนินงำนตำมแผนงำน งบประมำณ และกลยทุธ์เหล่ำนีเ้ป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง และ 

ค) ก ำกับดูแลให้บริษัทมีกำรปฏิบัติต่อลูกค้ำอย่ำงเป็นธรรมตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ของ  เอ ไอ เอ 
ประเทศไทย 

 

EXCO จะต้องมีหน้ำที่ในกำรด ำเนินกำรดงัต่อไปนี:้ 

ก) ก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของ เอ ไอ เอ ประเทศไทย ภำยใต้หลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีให้มีควำม
เข้มแข็งและเหมำะสมอย่ำงต่อเนื่อง 

ข) พิจำรณำทบทวนกำรวำงแผนธุรกิจและผลประกอบกำรในภำพรวม ตลอดจนควำมสมัฤทธิผลในกำร
บรรลวุตัถปุระสงค์และเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนของ เอ ไอ เอ ประเทศไทย 

ค) ควบคมุ ดแูล ให้มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนกลยทุธ์ของ เอ ไอ เอ ประเทศไทย 
ง) ก ำกบัดแูลให้กำรด ำเนินธุรกิจของ เอ ไอ เอ ประเทศไทย เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิผลและประสิทธิภำพ 
จ) ประสำนและให้ควำมร่วมมือกบัคณะกรรมกำรชดุต่ำง ๆ  และฝ่ำยงำนต่ำง ๆ ภำยใน เอ ไอ เอ ประเทศ

ไทย 
ฉ) พิจำรณำกำรจดัสรรทรัพยำกรภำยในองค์กร เพื่อให้มัน่ใจว่ำ ผลประกอบกำรทำงธุรกิจ ตลอดจนกำร

ควบคุมด้ำนควำมเส่ียง กำรก ำกับดูแลกำรปฏิบตัิงำน และกำรตรวจสอบ ได้รับกำรดูแลและบริหำร
จดักำรอย่ำงมีประสิทธิผล 

ช) ส่ือสำรให้พนักงำนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ มีควำมตระหนักรู้และเข้ำใจถึงวัตถุประสงค์และ
เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนท่ีส ำคญัของ เอ ไอ เอ ประเทศไทย 

ซ) เป็นผู้ น ำและผู้ สนับสนุนในกำรผลักดันให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงภำยในองค์กรเพื่อน ำไปสู่ผล
ประกอบกำรที่ดีขึน้ รวมถึงควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมแผนงำนและโครงกำรท่ีส ำคญั 

ฌ) ก ำหนดนโยบำยและแผนงำนในกำรด ำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกบั AIA Group 
ญ) ก ำกับดูแลให้มีกำรปฏิบตัิงำนอย่ำงถกูต้องตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ และมำตรฐำนตำมกฎหมำยที่

เก่ียวข้อง 
ฎ) ควบคุมและดูแลให้มั่นใจว่ำมีกำรเตรียมควำมพร้อมอย่ำงเหมำะสม เพื่อให้ เอ ไอ เอ ประเทศไทย 

สำมำรถด ำเนินธุรกิจได้อย่ำงต่อเนื่อง และมีกำรก ำหนดนโยบำยและกลยทุธ์เพื่อให้กำรปฏิบตัิงำนของ
ลกัษณะงำนท่ีส ำคญัเป็นไปอย่ำงรำบร่ืนและต่อเนื่อง 

ฏ) ควบคุมและดูแลให้ เอ ไอ เอ ประเทศไทย มีกำรเปิดเผยข้อมูลด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีต่อ
สำธำรณะ ตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกบักำรด ำเนินธุรกิจ 
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ฐ) ควบคมุและดแูลให้มีกำรจดัท ำงบกำรเงินและรำยงำนทำงกำรเงนิท่ีถกูต้อง นำ่เชื่อถือ และมีกำร
เปิดเผยข้อมลูอย่ำงเพยีงพอ และทนัเวลำ ต่อสำธำรณะและหน่วยงำนก ำกบัดแูล ซึง่เป็นไปตำม
มำตรฐำนทำงบญัชแีละกฎระเบยีบที่เก่ียวข้อง และ 

ฑ) ปฏิบตัิหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยเป็นครัง้ครำวจำก CEO หรือคณะกรรมกำรของ AIA 
 

สมำชิกของ EXCO จะต้องไม่เป็นผู้ปฏิบตัิงำนเตม็เวลำให้กบับริษัทอื่น เว้นเสียแตว่่ำ EXCO ได้พจิำรณำแล้ว
เห็นว่ำกำรปฏิบตังิำนเต็มเวลำให้กบับริษัทอื่นดงักล่ำวไม่มีผลกระทบต่อกำรปฏิบตัิงำนให้กบั เอ ไอ เอ 
ประเทศไทย 

 

3.2.3  การประชุมของ EXCO 

EXCO จะจดัให้มกีำรประชมุอยำ่งน้อยเดือนละครัง้ โดยมีระเบยีบวำระกำรประชมุครอบคลมุถึงกำรติดตำม
และประเมินผลกำรด ำเนินงำน เพื่อให้มัน่ใจวำ่มกีำรปฏิบตัิถกูต้องตำมกฎระเบียบและนโยบำยด้ำนกำรก ำกบั
ดแูลกิจกำรท่ีดีที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ จะต้องมกีำรจดัส่งระเบยีบวำระกำรประชมุพร้อมทัง้เอกสำรประกอบกำร
ประชมุที่ครบถ้วนสมบรูณ์ให้กบัสมำชิกของ EXCO ทกุคนภำยในระยะเวลำที่เหมำะสมก่อนวนัประชมุทกุครัง้ 
ยกเว้นในกรณีทีม่ีเหตจุ ำเป็น 
 
กำรประชมุของ EXCO  อำจมีขึน้โดยสมำชิกทกุคนเดินทำงมำประชมุร่วมกนัในห้องประชมุ หรือจดัขึน้ใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์   กำรด ำเนนิกำรท่ีพิจำรณำร่วมกนัของ EXCO  ไม่ว่ำจะเป็นกำรประชมุโดยสมำชิก หรือ
เป็นกำรจดัประชมุในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ อำจเกดิขึน้จำกกำรลงมติโดยคะแนนเสียงข้ำงมำกของสมำชิกที่
เข้ำร่วมประชมุหรือลงมติผ่ำนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์   ซึง่ครบเป็นองค์ประชมุในแต่ละกรณี ตำมที่ได้มีกำรแจ้ง
ให้สมำชิก  EXCO ทกุคนได้ทรำบแล้ว 
 
สมำชิกของ EXCO จะร่วมกนัก ำหนดกำระบวนกำรและขัน้ตอนในกำรประชมุ EXCO และมีเลขำนกุำรของ 
EXCO เป็นผู้ควบคมุดแูลให้เป็นไปตำมที่ก ำหนด เลขำนกุำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ประธำนในกำรบริหำรจดักำรกิจกำรทัง้ปวงของ EXCO 

 
เลขำนกุำรจะเก็บรักษำรำยงำนกำรประชมุของ EXCO ทัง้หมด และพร้อมที่จะให้ EXCO หรือคณะกรรมกำร
ของ AIA ตรวจสอบได้ตลอดเวลำตำมควำมเหมำะสม เมื่อได้รับกำรแจ้งอย่ำงสมเหตผุล 

 
เลขำนกุำรของ EXCO มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรบนัทึกและเก็บรักษำรำยงำนกำรประชมุทัง้หมดของ EXCO 
ทัง้นี ้ รำยงำนกำรประชมุ EXCO จะต้องบนัทึกเร่ืองที่มกีำรพิจำรณำและข้อเสนอแนะที่ได้รับจำกกำรประชมุ
ด้วยรำยละเอยีดที่เพยีงพอ เลขำนกุำรจะต้องส่งร่ำงรำยงำนกำรประชมุและรำยงำนกำรประชมุฉบบัสมบรูณ์
ให้กบัสมำชิกทกุคนเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นและเก็บรักษำไว้ตำมล ำดบั ภำยในระยะเวลำที่เหมำะสม
หลงัจำกกำรประชมุแต่ละครัง้ 
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3.2.4 การประเมินผลการปฏิบัตงิานของสมาขิกของ EXCO 

เอ ไอ เอ ประเทศไทยด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของสมำชกิของ EXCO อย่ำงสม ่ำเสมอตลอดทัง้ปี 
ซึง่เป็นไปตำม Performance Development Dialogue (“PDD”)  
 

3.2.5  โครงสร้างการบริหารงานของ เอ ไอ เอ ประเทศไทย  

 

ก) ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร (Chief Executive Officer) 
รับผิดชอบในกำรเป็นผู้น ำองค์กรและกำรบริหำรจดักำรของ เอ ไอ เอ ประเทศไทย ให้ประสบ
ควำมส ำเร็จตำมเปำ้หมำย 
 

ข) ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรเงิน (Chief Financial Officer) 
รับผิดชอบกำรควบคมุดแูลกลยทุธ์ทำงกำรเงิน ตลอดจนแผนธุรกิจและโครงกำรในเชงิกลยทุธ์ของ
บริษัท เพื่อรองรับกำรเจริญเติบโตของธุรกิจในอนำคต รวมถึงกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรวเิครำะห์
ธุรกิจ และกำรจดัท ำงบประมำณของบริษัท 
 

ค) ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยลงทนุ (Chief Investment Officer) 
รับผิดชอบกำรก ำหนดและกำรให้ค ำแนะน ำเก่ียวกบัแผนกำรลงทนุโดยรวมของบริษัท เพื่อสร้ำง
ผลตอบแทนสงูสดุให้แก่พอร์ตกำรลงทนุของบริษัท ภำยใต้มำตรกำรบริหำรควำมเส่ียงทีเ่หมำะสม เพื่อ
สนบัสนนุผลิตภณัฑ์ด้ำนกำรประกนัภยัและกำรบริหำรสินทรัพย์และหนีสิ้นของบริษัท 
 

ง) ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริหำรควำมเส่ียง (Chief Risk Officer) 
รับผิดชอบกำรก ำหนดกรอบ นโยบำย และกระบวนกำรในกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรก ำกบัดแูลกำร
ปฏิบตัิงำนท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงกำรควบคมุดแูลให้มกีำรจดัวำงโปรแกรมกำรประเมินควำมเส่ียงและกำร
ก ำกบัดแูลกำรปฏิบตังิำนท่ีมีประสิทธิผล 

 
จ) ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริหำรตวัแทนประกนัชีวติ (Chief Agency Officer) 

รับผิดชอบในกำรผลกัดนัให้ธุรกิจด้ำนตวัแทนของบริษัทมีกำรเติบโตอย่ำงยัง่ยืนในระยะยำว และกำร
พฒันำวตัถปุระสงค์และเป้ำหมำยทำงธุรกิจทัง้ในระยะสัน้และระยะยำว 
 

ฉ) ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรตลำด (Chief Marketing Officer) 
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รับผิดชอบในกำรควบคุมดูแลกำรวำงแผน กำรพฒันำ และกำรด ำเนินกำรเก่ียวกับกลยุทธ์ผลิตภณัฑ์ 
กำรตลำด กำรสร้ำงแบรนด์สินค้ำ และกำรสร้ำงสรรค์งำนโฆษณำขององค์กร 

 

ช) ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยทรัพยำกรบคุคล (Chief Human Resources Officer) 
รับผิดชอบในกำรผลักดันกำรพัฒนำและกำรด ำเนินกำรด้ำนกลยุทธ์เก่ียวกับบุคลำกรของ เอ ไอ เอ 
ประเทศไทย เพื่อสนบัสนุนกำรขยำยตวัทำงธุรกิจ โดยมุ่งเน้นควำมสำมำรถของบุคลำกร กำรพฒันำ
ควำมเป็นผู้ น ำ กำรวำงแผนกำรสืบทอดต ำแหน่ง รวมถึงกำรบริหำรโครงสร้ำงองค์กรและกำร
ประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน 
 

ซ) ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยพนัธมติรธรุกิจแบงก์แอสชวัรันส์เชิงกลยทุธ์ (Chief Strategic Bancassurance 
Alliance Officer) 
รับผิดชอบในกำรบริหำรจดักำรสมัพนัธภำพท่ี เอ ไอ เอ ประเทศไทย มีกบัพนัธมติรเชงิกลยทุธ์ในธรุกิจ 
Bancassurance ซึง่รวมถงึกำรก ำหนดและกำรปฏิบตัิตำมแผนกลยทุธ์ เพื่อสนบัสนนุกำรขยำยตวั กำร
สร้ำงผลก ำไร และกำรบรรลวุตัถปุระสงค์ในกำรด ำเนินงำน ภำยใต้กรอบของกฎหมำยทีเ่ก่ียวข้อง 

 

ฌ) ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกลยทุธ์และดิจิทลั (Chief Strategy and Digital Officer) 
รับผิดชอบบทบำทกำรเป็นผู้น ำกำรพัฒนำและด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ทำงด้ำนดิจิทัลตลอดจนมี
หน้ำที่ผลักดันและขับเคล่ือนกำรเปล่ียนแปลงทำงด้ำนดิจิทัลและกำรน ำเอำเทคโนโลยีมำใช้ให้เพื่อ
ก่อให้เกิดควำมส ำเร็จอย่ำงมีประสิทธิภำพทัว่ทัง้องค์กร 
 

ญ) ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยประกนัธุรกิจองค์กรและพนัธมติรธุรกิจ (Chief Corporate Solutions and 
Partnership Distribution 
รับผิดชอบในกำรสร้ำงศกัยภำพในกำรท ำงำนร่วมกันของทัง้ฝ่ำยประกันธุรกิจองค์กรและฝ่ำยพนัธมิตร
ธุรกิจเพื่อต่อยอดกำรบริหำรควำมสมัพนัธ์กบัพนัธมิตรทำงธุรกิจของเอไอเอ ประเทศไทย 
 

ฎ) ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบตัิกำร (Chief Life Operations Officer)2 
รับผิดชอบกำรบริหำรจัดกำรและเป็นผู้ น ำในกำรน ำกระบวนกำรและควำมริเร่ิมเก่ียวกับแผนกำร
ปฏิบัติงำนที่เหมำะสมไปด ำเนินงำนให้เกิดผลเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทและเป้ำหมำยกำร
ขยำยตวัทำงธุรกิจ  

 

3.2.6  คณะกรรมการจัดการ (Management Committee) 

EXCO มีอ ำนำจในกำรจดัตัง้คณะกรรมกำรจดักำร (Management Committees) ชดุต่ำง ๆ ขึน้มำ เพื่อช่วย

 
2 ปัจจบุนั ต ำแหน่ง Chief Life Operations Officer ว่ำงอยู่ โดยงำนด้ำนปฏิบตัิกำรจะด ำเนินงำนร่วมกนัระหวำ่ง
ปฏิบตัิงำนแทนหวัหน้ำฝ่ำยปฏิบตัิกำร 1 และปฏิบตัิงำนแทนหวัหน้ำฝ่ำยปฏิบตัิกำร 2 
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ด ำเนินกำรตำมหน้ำที่ที่รับผิดชอบบำงประกำรตำมควำมจ ำเป็น หรืออำจจดัตัง้ คณะกรรมกำรก ำกับและ
ดูแลโครงกำร (Steering Committees) คณะกรรมกำรเฉพำะกิจ (Taskforces) หรือคณะท ำงำน 
(Workgroups) เพื่อท ำหน้ำที่ควบคมุดแูล หรือด ำเนินกำรให้แผนงำนหรือโครงกำรบำงอย่ำงลลุ่วงด้วยดี 

คณะกรรมกำรจดักำรท่ีส ำคญัประกอบด้วย: 

 

ก) คณะกรรมกำรกำรลงทนุ (Investment  Committee: IC) 
IC มีหน้ำที่ควบคุมดูแลกำรบริหำรจดักำร ผลกำรด ำเนินงำน และกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีเก่ียวกบั
กำรลงทนุทัง้หมดของ เอ ไอ เอ ประเทศไทย องค์ประกอบของ IC ได้แก่: 
1. ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
2. ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยลงทนุ 
3. ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรเงิน 
4. ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริหำรควำมเส่ียง 
5. ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยคณิตศำสตร์ประกนัชีวติ 

 
ข) คณะกรรมกำรบริหำรทรัพย์สินและหนีสิ้น (Asset Liability Committee: ALCO) 

ALCO จัดตัง้ขึน้เพื่อควบคุมดูแลนโยบำย กระบวนกำร และระบบกำรควบคุมที่เก่ียวข้องกับกำร
บริหำรทรัพย์สินและหนีสิ้นของบริษัท รวมถึงกำรด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรตดัสินใจในกำรกำรบริหำร
ทรัพย์สินและหนีสิ้น และกระบวนกำรจดัสรรทรัพย์สินในเขิงกลยุทธ์ (Strategic Asset Allocation) 
ALCO มีหน้ำที่ก ำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่ำบริษัทมีทรัพย์สินที่มีคูณสมบัติ อำยุ และสภำพคล่องที่
เหมำะสมในปริมำณที่เพียงพอ เพื่อเป็นหลกัประกันว่ำธุรกิจผู้ออกทรัพย์สินเหล่ำนีส้ำมำรถช ำระคืน
เงินตำมภำระผูกพันได้เพื่อครบก ำหนดเวลำ ALCO ประกอบด้วยสมำชิกที่แต่งตัง้โดย CEO 
ดงัต่อไปนี ้ 
1. ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรเงิน 
2. ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริหำรควำมเส่ียง 
3. ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยลงทนุ 
4. ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยคณิตศำสตร์ประกนัชีวติ 

 

ค) คณะกรรมกำรควำมเส่ียงด้ำนปฏิบตัิกำร (Operational Risk Committee: ORC) 
ORC ควบคุมดูแลกิจกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงที่ไม่ได้อยู่ในรูปของตัวเงิน (Non-Financial Risk 
Management Activities) ภำยใน เอ ไอ เอ ประเทศไทย เพื่อสร้ำงควำมมัน่ใจว่ำ บริษัทมีกำรก ำหนด
นโยบำยและแผนงำนในกำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนกำรด ำเนินงำน และมีกำรปฏิบตัิตำมแนวทำงกำร
บริหำรควำมเส่ียงอย่ำงเหมำะสมและสม ่ำเสมอ สมำชิกของ ORC ประกอบด้วย: 
1. ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรเงิน 
2. ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริหำรควำมเส่ียง 
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3. ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริหำรตวัแทนประกนัชีวติ 
4. ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยทรัพยำกรบคุคล 
5.    ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกลยทุธ์และดิจิทลั 
6.    ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยก ำกบัดแูลธุรกิจ 
7.    ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกฎหมำย 
8.    หวัหน้ำฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 9.    ปฏิบตัิงำนแทน หวัหน้ำฝ่ำยปฏิบตัิกำร 2 
 

ง) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (Financial Risk Committee: FRC) 
FRC ควบคุมดแูลและพิจำรณำทบทวนควำมเส่ียงทำงกำรเงินและด้ำนกำรประกนัภยัส ำหรับ เอ ไอ 
เอ ประเทศไทย ซึ่งรวมถึงกำรประเมินควำมเส่ียงด้ำนกำรตลำดและธุรกิจประกันภยั ฐำนะกำรเงิน
ของ เอ ไอ เอ ประเทศไทย ฐำนะสภำพคล่อง และควำมเพียงพอของเงินทุน นอกจำกนี ้FRC ยัง
ด ำเนินกำรก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงินอย่ำงเหมำะสม สมำชิกของ FRC 
ประกอบด้วย 
1. ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
2. ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรเงิน 
3. ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริหำรควำมเส่ียง 
4. ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยลงทนุ 
5. ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยคณิตศำสตร์ประกนัภยั 

 

จ) คณะกรรมกำรจดักำรข้อร้องเรียนท่ีส ำคญั (Serious Complaint Committee: SCC) 
SCC มีวตัถุประสงค์เพื่อพิจำรณำตดัสินใจเก่ียวกับวิธีกำรจดักำรกับข้อร้องเรียนที่มีควำมส ำคัญ 
จดัท ำนโยบำยในกำรบริหำรจดักำรข้อร้องเรียนที่มีควำมส ำคญั และติดตำมกำรส่ือสำรและผลกำร
จดักำรข้อร้องเรียนดงักล่ำว สมำชิกของ SCC ประกอบด้วย: 
1. ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรตลำด 
2.    ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยคณิตศำสตร์ประกนัภยั 
3.    ปฏิบตัิงำนแทน หวัหน้ำฝ่ำยปฏิบตัิกำร 2 
4.    ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกฎหมำย 
5.    ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยตวัแทนประกนัชีวิต 
6.    ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริหำรควำมเส่ียง 
7.    หวัหน้ำฝ่ำยก ำกบัดแูลธุรกจิ 

 
ฉ) คณะกรรมกำรสินไหมทดแทน (Claims Committee: CC) 

CC มีวตัถปุระสงคใ์นกำรพิจำรณำอนมุตัวิงเงินสินไหมของเจ้ำหน้ำที่พิจำรณำสินไหม รวมถงึสินไหม
กรุณำ (Ex-gratia Payments) สมำชกิของ CC ประกอบด้วย: 
1. ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรเงิน 
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2.    ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริหำรควำมเส่ียง 
3.    ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยคณิตศำสตร์ประกนัภยั 
4.    ปฏิบตัิงำนแทน หวัหน้ำฝ่ำยปฏิบตัิกำร 1 
5.    ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริกำรสขุภำพ 

 
ช) คณะกรรมกำรป้องกนักำรฟอกเงนิ (Anti-Money Laundering Committee: AMLC) 

AMLC มีวตัถุประสงค์เพื่อพิจำรณำประเด็นต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ฟอกเงินและกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย (Anti-Money Laundering 
and Combating the Financing of Terrorism: AML/CFT) และกำรพิจำรณำตดัสินใจที่เหมำะสม
เก่ียวกำรด ำเนินกำรที่เก่ียวข้องกับพระรำชบญัญัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน และ
พระรำชบญัญัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรสนบัสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำร
แพร่ขยำยอำวธุที่มีอำนภุำพท ำลำยล้ำงสงู หรือกฎหมำยและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง ตลอดจนกำร
ตัดสินใจที่เก่ียวข้องกับ AIA Group Policy and Guidelines on Anti-Money Laundering and 
Counter Terrorist Financing and Economic Sanctions สมำชิกของ AMLC ประกอบด้วย: 
1. ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริหำรควำมเส่ียง 
2. ปฏิบตัิงำนแทน หวัหน้ำฝ่ำยปฏิบตัิกำร 2 
3. ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกฎหมำย 

 

ซ) คณะกรรมกำรพิจำรณำโทษทำงวินยัของตวักลำง (Intermediary Disciplinary Committee: DC) 
DC มีวตัถปุระสงค์เพื่อควบคมุดูแลควำมมีประสิทธิผลของกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมถึงกำรระบุ
ต้นเหตุแห่งปัญหำและจุดอ่อนของกำรควบคุม กำรวิเคระห์พอร์ตกำรลงทุน และกำรด ำเนินกำร
เก่ียวกบักำรลงโทษและกำรเยียวยำรักษำที่เก่ียวข้องกบักำรท ำควำมผิดของตวักลำงภำยใน เอ ไอ เอ 
ประเทศไทย ทัง้นี ้เพื่อสร้ำงควำมมัน่ใจว่ำกำรสอบหำข้อเท็จจริงและกำรลงโทษที่เก่ียวข้องกับกำร
กระท ำควำมผิดของตวักลำงมีกำรด ำเนินกำรและจดักำรอย่ำงเหมำะสม เพื่อหลีกเล่ียงกำรปฏิบตัิที่
ไม่เป็นไปตำมกฎหมำย/นโยบำยและแนวทำงปฏิบัติของบริษัท และเพื่อหลีกเล่ียงผลกระทบใน      
เชงิลบใด ๆ ที่มีต่อชื่อเสียงและเกียรติภมูิของบริษัท สมำชิกของ DC ประกอบด้วย: 
1.    ปฏิบตัิงำนแทน หวัหน้ำฝ่ำยปฏิบตัิกำร 1 
2.    ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยควบคมุกำรเงิน 
3.    ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร 
4.    ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยก ำกบัดแูลธุรกิจ 
5.    ผู้จดักำรอำวโุส ฝ่ำยกฎหมำย 

 
ฌ) คณะกรรมกำรพิจำรณำค ำอทุธรณ์ของตวักลำง (Intermediary Appeal Board: AB) 

วตัถปุระสงค์ของ AB คือกำรให้โอกำสตวักลำงในกำรอทุธรณ์ค ำสัง่ลงโทษของ DC สมำชกิของ 
AB ประกอบด้วย: 
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1. ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรเงิน 
2. ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริหำรควำมเส่ียง 
3. ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกฎหมำย  

 

ญ) คณะกรรมกำรพิจำรณำโทษทำงวินยัของพนกังำน (Employee Disciplinary Committee: EDC) 
EDC มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมดูแลให้กำรจัดกำรกับอุบัติกำรณ์ที่เก่ียวข้องกับกำรฝ่ำฝืน
จรรยำบรรณและกำรแจ้งเบะแสกำรกระท ำควำมผิดที่เก่ียวข้องกับพนักงำนของ เอ ไอ เอ 
ประเทศไทย ทัง้นี ้เพื่อสร้ำงควำมมัน่ใจว่ำกำรสอบหำข้อเท็จจริงและกำรด ำเนินกำรลงโทษทำง
วินัยที่เก่ียวข้องกับกำรกระท ำควำมผิด มีกำรด ำเนินกำรและจัดกำรอย่ำงเหมำะสม เพื่อ
หลีกเล่ียงกำรปฏิบตัิที่ไม่เป็นไปตำมกฎหมำย/นโยบำยและแนวทำงปฏิบตัิของบริษัท และเพื่อ
หลีกเล่ียงผลกระทบในเชิงลบใด ๆ ที่มีต่อชื่อเสียงและเกียรติภูมิของบริษัท สมำชิกของ EDC 
ประกอบด้วย: 
1. ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรเงิน 
2.  ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริหำรควำมเส่ียง 
3. ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยทรัพยำกรบคุคล 
 

3.2.7  คณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee) 

คณะกรรมกำรของ AIA เป็นผู้จดัตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบของ AIA (“AIA Company Audit Committee
”) ขึน้ เพื่อท ำหน้ำที่พิจำรณำทบทวนและติดตำมงบกำรเงนิของบริษัทท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบแล้ว รำยงำนจำก 
Group Internal Audit รำยงำนควำมคืบหน้ำเก่ียวกับกำรด ำเนินคดี และเร่ืองอื่น ๆ ที่มีกำรขยำยผลและ
รำยงำนต่อประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบของ AIA Group 
 
ภำยในบริบทของกรอบกำรควบคุมของ AIA Group สำยงำนด้ำนกำรตรวจสอบภำยในเป็นงำนประเมิน
ควำมเส่ียงที่เป็นอิสระและมีควำมรับผิดชอบในกำรสร้ำงหลกัประกันควำมมัน่ใจให้กับคณะกรรมกำรของ 
AIA เก่ียวกับระบบกำรบริหำรควำมเส่ียง กำรก ำกับดูแลกิจกำร และกำรควบคุมภำยในของบริษัท 
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะด ำเนินกำรเพื่อให้มัน่ใจว่ำงำนด้ำนกำรตรวจสอบภำยในมีกระบวนกำรในกำร
ติดตำมอย่ำงพอเพียง เพื่อให้มีกำรด ำเนินตำมข้อเสนอแนะต่ำง ๆ ที่มีกำรระบุไว้ในรำยงำนกำรตรวจสอบ
อย่ำงเหมำะสมและทนัเวลำ 

 
โดยปกติแล้ว คณะกรรมกำรตรวจสอบจะประชุมร่วมกับผู้ สอบบัญชีภำยนอกและ AIA Group Internal 
Audit โดยไม่มีผู้บริหำรเข้ำร่วมประชมุด้วย อย่ำงน้อยปีละสองครัง้ 

 
คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วยกรรมกำรอิสระที่ไม่ใช่ผู้ บริหำรของบริษัท ( Independent Non-
Executive Directors) กรรมกำรบริหำร (Executive Director) และ ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรเงินในระดบั



 

Page 16 of 21 

 

กลุ่มบริษัท 
 

คณะกรรมการควบคุมดูแลด้านการเงนิ (Financial Oversight Committee) 
คณะกรรมกำรควบคมุดูแลด้ำนกำรเงิน (Financial Oversight Committee: FOC) จดัตัง้โดยคณะกรรมกำร
ของ AIA และได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบในกำรพิจำรณำควำมมีประสิทธิผลของ
กระบวนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและระบบกำรควบคุมภำยในของ เอ ไอ เอ ประเทศไทย อย่ำงเป็นอิสระ 
FOC มีหน้ำที่พิจำรณำทบทวนข้อมลูทำงกำรเงิน ควบคมุดแูลระบบกำรรำยงำนทำงกำรเงนิและกระบวนกำร
ควบคมุภำยในของบริษัท อีกทัง้บริหำรควำมสมัพนัธ์กบัผู้สอบบญัชีภำยนอกบริษัท 
 
สมำชิกของ FOC ในประเทศไทยแต่งตัง้โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบของ AIA Group ซึง่ประกอบด้วย 
1. ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรเงิน AIA Group 
2. หวัหน้ำฝ่ำยภำษี AIA Group 
3. ประธำนเจ้ำหน้ำที่อำวโุสฝ่ำยกฎหมำยระดบัภมูิภำค AIA Group  

 

3.2.8  การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ธุรกิจหลกัของ เอ ไอ เอ ประเทศไทยคือกำรยอมรับ รวบรวม และบริหำรควำมเส่ียงของผู้ ถือกรมธรรม์และ     
ผู้ ถือหุ้น กำรบริหำรควำมเส่ียงที่มีประสิทธิผลเป็นปัจจยัหลกัที่ผลกัดนัให้เกิดคุณค่ำแก่บริษัท ดงันัน้ เอ ไอ เอ 
ประเทศไทยจึงมิได้มีวัตถุประสงค์ที่จะลบล้ำงควำมเส่ียงทัง้หมดที่มีอยู่ แต่มีวัตถุประสงค์เพื่อท ำกำรระบุ
ควำมเส่ียง ท ำควำมเข้ำใจ และบริหำรควำมเส่ียงเหล่ำนี ้ภำยในขอบเขตที่ยอมรับได้ เพื่อสร้ำงคุณค่ำให้แก่
บริษัทในระยะยำว 
 
เอ ไอ เอ ประเทศไทยบริหำรควำมเส่ียงโดยใช้วิธีกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีที่เรียกว่ำ “แนวทำงกำรป้องกัน     
3 ชัน้” หรือ “Three Lines of Defense” วตัถุประสงค์ของวิธีกำรดงักล่ำว เพื่อให้มีระบบกำรตรวจสอบและ
ถ่วงดุลอย่ำงเป็นอิสระ เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจว่ำ ควำมเส่ียงต่ำง ๆ ได้รับกำรดูแลอย่ำงเหมำะสม โดยที่ 
EXCO ยงัคงมีควำมรับผิดชอบในกำรควบคมุดแูลกิจกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงของ เอ ไอ เอ ประเทศไทย
ในภำพรวม ผู้จดักำรและผู้บริหำรของหน่วยธุรกิจทัง้หมดในบริษัทมีหน้ำที่รับผิดชอบ (Accountability) ใน
กำรสร้ำงควำมมัน่ใจว่ำ กำรด ำเนินธุรกิจของแต่ละหน่วยงำนอยู่ภำยในขอบเขตของควำมเส่ียงที่ยอมรับได้ 
(Risk Appetite) ตำมที่ EXCO ก ำหนด โดยกำรระบุควำมเส่ียงที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมของหน่วยธุรกิจ        
ท ำควำมเข้ำใจ และใช้ควำมพยำยำมในกำรบริหำรจดักำรและบรรเทำควำมเส่ียงเหล่ำนีอ้ย่ำงมีประสิทธิผล 
และให้ได้รับผลตอบแทนในระดบัท่ีเหมำะสมจำกควำมเส่ียงที่มีอยู่ 
 
กรอบกำรบริหำรควำมเส่ียงของ เอ ไอ เอ ประเทศไทย ก ำหนดโครงสร้ำงในกำรระบุ วัดค่ำ บรรเทำ และ
รำยงำนควำมเส่ียงที่เกิดขึน้ทั่วทัง้องค์กร บทบำทหน้ำที่ในกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรปฏิบัติตำมแนว
ทำงกำรบริหำรควำมเส่ียงสร้ำงควำมมัน่ใจให้แก่ EXCO ว่ำกรอบกำรบริหำรควำมเส่ียงนีม้ีควำมเหมำะสม
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และมีประสิทธิผล 
 
 
ควำมเส่ียงทัง้หมดที่เกิดขึน้กับบริษัทได้รับกำรคุ้มครองด้วยเงินทุนในระดับที่เหมำะสม เพื่อสนับสนุนให้
ธุรกิจด ำเนินได้อย่ำงต่อเนื่องและให้กำรคุ้มครองแกผู่้ ถือกรมธรรม์ประกนัภยั ในขณะท่ีบริษัทมุ่งสร้ำงเงินทนุ
ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอ เอ ไอ เอ ประเทศไทยก็ด ำเนินกำรในท ำนองเดียวกันภำยในระดับควำมเส่ียงที่
ยอมรับได้ โดยไม่ท ำให้ควำมแข็งแกร่งทำงกำรเงินหรืออตัรำผลตอบแทนที่เหมำะสมต้องลดน้อยถอยลง 
 
เอ ไอ เอ ประเทศไทย ด ำรงไว้ซึ่งกรอบกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรปฏิบตัิตำมแนวทำงกำรบริหำรควำม
เส่ียงที่แข็งแกร่ง ซึ่งประกอบด้วยระบบกำรตรวจสอบและถ่วงดุลอย่ำงเป็นอิสระ เพื่อสร้ำงควำมมัน่ใจว่ำ
ควำมเส่ียงเหล่ำนีไ้ด้ถูกระบุ ประเมิน วิเครำะห์ จดัล ำดบัควำมส ำคญั บริหำรจดักำร และก ำกับดูแลอย่ำง
เหมำะสม กรอบกำรบริหำรควำมเส่ียงฯ ดังกล่ำวก ำหนดบทบำทและหน้ำที่รับผิดชอบที่เก่ียวข้องของ 
EXCO สำยงำนด้ำนกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน และสำยงำนด้ำนกำร
ตรวจสอบภำยใน อย่ำงชัดเจน ในขณะที่สำยงำนด้ำนกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรก ำกับดูแลกำร
ปฏิบตัิงำน และสำยงำนด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน รำยงำนกำรปฏิบตัิหน้ำที่โดยตรงต่อ AIA Group Risk 
and Compliance และ AIA Group Internal Audit ตำมล ำดบั สำยงำนทัง้สองก็รำยงำนกำรบริหำรงำนต่อ 
CEO เป็นคู่ขนำนไปด้วย (โปรดพิจำรณำโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของ เอ ไอ เอ ประเทศไทย ในหัวข้อ  
3.2.5 เพื่อกำรอ้ำงอิง )  
 
นอกจำกนี ้ เอ ไอ เอ ประเทศไทยยงัได้มีกำรก ำหนดนโยบำยด้ำนต่ำง ๆ ดงัต่อไปนี ้
 
นโยบายการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest Policy) 
พนกังำนของ เอ ไอ เอ ประเทศไทย ไม่สำมำรถใช้ต ำแหน่งงำนใด ๆ  ในองค์กรไปสร้ำงผลประโยชน์หรือควำม
ได้เปรียบส่วนบคุคลที่ไมเ่หมำะสมให้กบัตนเองและสมำชกิในครอบครัว สถำนกำรณ์ใด ๆ ที่ก่อให้เกิด หรือดู
เหมือนวำ่จะก่อให้เกิด ควำมขดัแย้งระหวำ่งผลประโยชน์ส่วนตวักบัผลประโยชน์ของ เอ ไอ เอ ประเทศไทย 
จะต้องได้รับกำรบริหำรจดักำรอย่ำงเหมำะสม 

 
จะต้องมีกำรรำยงำนควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ ทัง้ที่เป็นควำมขดัแย้งที่มีโอกำสจะเกิดขึน้และควำม
ขดัแย้งทีเ่กดิขึน้จริง ผ่ำนช่องทำงที่จดัเตรียมโดย เอ ไอ เอ ประเทศไทย 

 
นโยบายคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการกระท าความผิด (Whistle Blower Protection Policy) 
เอ ไอ เอ ประเทศไทย ได้จดัให้มรีะบบกำรแจ้งเบำะแสกำรกระท ำควำมผิดที่ครอบคลมุ เพื่อช่วยในกำรบริหำร
จดักำรกำรรำยงำนกำรกระท ำควำมผิดและกำรมีพฤติกรรมที่ไมเ่หมำะสม พนกังำนทกุคนท่ีตระหนกัรู้ว่ำมีกำร
กระท ำควำมผิดเกดิขึน้ภำยในองค์กร มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรเปิดเผยข้อมลูดงักลำ่วต่อฝ่ำยจดักำร รำยงำน
ดงักล่ำวจะได้รับกำรพิจำรณำอยำ่งจริงจงัและมีกำรสอบสวนหำข้อเท็จจริงอยำ่งเป็นควำมลบั พนกังำนหรือ
บคุลำกรอื่น ๆ ไม่ต้องกงัวลว่ำจะถกูตอบโต้จำกกำรรำยงำนกำรกระท ำที่สงสยัวำ่จะเป็นควำมผดิ หำกเป็นกำร
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รำยงำนโดยบริสทุธ์ิใจ 
 
 

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) 
ตลอดระยะเวลำที่ด ำเนินธุรกิจ ห้ำมพนกังำนและบคุคลอื่นที่ด ำเนนิกำรใด ๆ ในนำมของ เอ ไอ เอ ประเทศไทย 
รับ ให้ สญัญำวำ่จะให้ หรือมอบสิทธิในกำรให้ (ไมว่่ำจะโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม) เงินสินบน เงินใต้โต๊ะ หรือ
เงินได้อื่น หรือผลประโยชน์ โดยมีควำมตัง้ใจในทำงทจุริต หรือฝ่ำฝืนต่อกฎหมำยด้ำนกำรต่อต้ำนกำร
คอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวข้อง 
 

นโยบายต่อต้านการทุจริต (Anti-Fraud Policy) 

เอ ไอ เอ ประเทศไทย มีนโยบำยที่จะไมใ่ห้เกิดกรณีกำรทจุริตใด ๆ ขึน้ภำยในองค์กร (Zero-Tolerance 
Approach towards Fraud) และคำดหวงัให้พนกังำนทกุคน ตวักลำงด้ำนธุรกิจประกนัภยั พนัธมติรทำงธุรกิจ 
และผู้จ ำหน่ำยสินค้ำและบริกำรแก่บริษัทถือปฏิบตัิด้วยควำมซื่อสตัย์สจุริตอยำ่งเคร่งครัด กรณีใดกต็ำมที่
สงสยัว่ำเก่ียวข้องกบักำรทจุริตจะต้องถกูพิจำรณำสอบสวนเพื่อหำข้อเท็จจริง และด ำเนินกำรด้วยกระบวนกำร
ทำงวินยั ซี่งรวมไปถงึกำรด ำเนินคดีตำมกฎหมำยและกำรเลิกจ้ำงหรือกำรสิน้สดุควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจ 
 
นโยบายการจ่ายผลตอบแทน (Remuneration Policy) 
กำรเสนออตัรำผลตอบแทนใด ๆ ให้แก่พนกังำน จะต้องค ำนึงถึงภำวะกำรแขง่ขนัภำยนอกบริษัท และควำม
เป็นธรรมภำยในบริษัท และจะต้องมีกำรจดัท ำข้อเสนอ พร้อมทัง้ได้รับอนมุตัิตำมแนวทำงกำรปฏิบตัิของ เอ 
ไอ เอ ประเทศไทย ก่อนที่จะสำมำรถให้ข้อเสนอดงักลำ่วได้ ไม่ว่ำจะเสนอโดยวำจำหรือเป็นลำยลกัษณ์
อกัษร 
 
จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct and Business Ethics) 
จรรยำบรรณของ AIA (“AIA Code of Conduct”) เป็นแนวทำงกำรปฏิบตัิหลกัส ำหรับพนกังำนทกุคนของ เอ 
ไอ เอ ประเทศไทยจรรยำบรรณดงักลำ่วเน้นควำมซื่อสตัย์สจุริตและควำมรับผิดชอบท่ีมีต้อผู้มส่ีวนได้ส่วน
เสีย ซึง่รวมถงึลกูค้ำ พนัธมติรทำงธุรกจิ ผู้ ถือหุ้น หน่วยงำนก ำกบัดแูล และชมุชนท่ีธุรกจิของ เอ ไอ เอ 
ประเทศไทยด ำเนินกำรอยู ่

 

3.3. ข้อยกเว้น 

กำรขอยกเว้นไม่ปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดในกรอบฯ ฉบบันี ้สำมำรถท ำได้เฉพำะในกรณีพเิศษเท่ำนัน้ ตวัอยำ่ง 
เช่น ในกรณีทีจ่ะต้องด ำเนินกำรตำมข้อบงัคบัของกฎหมำยหรือกฎระเบียบของทำงกำร กำรขอยกเว้น
ดงักล่ำวต้องส่งเร่ืองต่อไปยงัประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริหำรควำมเส่ียงและ EXCO ตำมล ำดบั และผู้บริหำร
ของสำยงำนจะต้องมีกำรแสดงเหตผุลเพื่อสนบัสนนุกำรขอยกเว้นดงักล่ำวอยำ่งเหมำะสม 
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กำรขอยกเว้นจะต้องได้รับกำรอนุมัติจำก EXCO อย่ำงชัดแจ้งก่อน จึงจะถือว่ำข้อยกเว้นดังกล่ำวได้รับ
อนญุำตแล้ว 

 

3.4. การด าเนินการกรณีฝ่าฝืนและการรายงานต่อ 

ในกรณีที่ เอ ไอ เอ ประเทศไทยไม่สำมำรถปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดในกรอบกำรก ำกับดแูลกิจกำรที่ดี โดยไม่ได้
รับอนญุำตเป็นกำรล่วงหน้ำ ถือว่ำเป็นกำรฝ่ำฝืนข้อก ำหนด กำรฝ่ำฝืนดงักล่ำวจะถกูพิจำรณำขยำยผลต่อไป
ว่ำใครควรจะต้องรำยงำนต่อหน่วยงำนใดในขัน้ตอนต่อไปตำมที่เห็นสมควร บุคคลใดก็ตำมที่ฝ่ำฝืน
ข้อก ำหนดในกรอบฯ นี ้อำจจะต้องได้รับกำรลงโทษทำงวินยั กำรฝ่ำฝืนกรอบฯ จะต้องมีกำรแจ้งอย่ำงเป็น
ทำงกำรและรำยงำนผ่ำนระบบกำรรำยงำนอบุตัิกำรณ์ (Incident Reporting) 

 

3.5. การติดตาม ทบทวนและแก้ไข 

ส่วนงำนก ำกบัดแูลธุรกิจและบริหำรควำมเส่ียงมีหน้ำที่เฝำ้ติดตำมอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อให้มัน่ใจวำ่มีกำรปฏิบตัิ
อย่ำงถกูต้องตำมกรอบฯ ฉบบันี ้ ผลของกำรติดตำมกำรปฏิบตัิงำนของแต่ละฝ่ำยงำน จะมีกำรบนัทึกไว้อย่ำง
น้อยปีละหน่ึงครัง้ และจะต้องมีกำรรำยงำนต่อประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริหำรควำมเส่ียง ในกรณีที่มีกำร
ปฏิบตัิงำนทีไ่ม่ถกูต้อง กรอบฯ ฉบบันีจ้ะต้องได้รับกำรทบทวนอยำ่งน้อยปีละครัง้ตำมข้อก ำหนดของหน่วยงำน
ก ำกบัดแูลของทำงกำร 

  

3.6. การมอบอ านาจ (ถ้าม)ี และการด าเนินการอื่นๆ  

ส่วนงำนก ำกับดูแลกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดของกฎหมำยและกิจกำรภำยนอกมีหน้ำที่รับผิดชอบกำร
ด ำเนินกำรและกำรปรับปรุงกรอบฯ ฉบับนี ้กรอบฯ นีจ้ะได้รับกำรทบทวนเป็นประจ ำทุกปี โดยผู้อ ำนวยกำร
ส่วนงำนก ำกับดูแลกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดของกฎหมำยและกิจกำรภำยนอกจะเป็นผู้ รับผิดชอบในกำร
น ำเสนอกรอบฯ นีใ้ห้สมำชิกของ EXCO พิจำรณำ 

 

4. การอนุมตั ิ

กรอบฯ นีอ้นุมัติโดย EXCO ในกรณีที่มีกำรเปล่ียนแปลงที่ไม่มีผลกระทบต่อข้อก ำหนดในกรอบฯ นีอ้ย่ำงมี
นัยส ำคัญ (ตัวอย่ำงเช่น กำรแก้ไขถ้อยค ำเพียงเล็กน้อย ฯลฯ)  ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริหำรควำมเส่ียง 
สำมำรถด ำเนินกำรแต่เพียงผู้ เดียวโดยไม่จ ำเป็นต้องขออนมุตัิจำก EXCO 

 

5. ภาคผนวก - นโยบายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

Code of Conduct 

AIA Group Anti-Corruption Policy 
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AIA Group Anti-Fraud Policy 

AIA Group Whistle blower Protection Policy   
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เอไอเอ จ ำกดั (ประกนัวินำศภยั) สำขำประเทศไทย 
 
กรอบการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
 
 
Version 2.0 



 

 

2.2 โครงสรางองคกรของบริษัท 

 

เอไอเอ (ประกันวินาศภัย) เปนบริษัทในเครือ เอไอเอ กรุป โดยมีคณะผูบริหารระดับสูงเปนคณะเดียวกันกับ เอไอเอ 
ประเทศไทย นอกจากนี้ เอไอเอ (ประกันวินาศภัย) ยังไดรับการสนับสนุนการดําเนินธุรกิจในประเทศไทย ภายใตกรอบ
นโยบายและมาตรฐานการทํางานเดียวกันกบั เอไอเอ ประเทศไทย 
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