เอ ไอ เอ ประเทศไทย
กรอบการกากับดูแลกิจการที่ดี

Incorporating

บริษัท เอไอเอ จำกัด

รายละเอียดของเอกสาร
ชื่อเอกสำร

กรอบกำรดูแลกิจกำรที่ดี

Version ของเอกสำร

3.0

หน่วยงำนผู้จดั ทำ

ฝ่ ำยบริหำรควำมเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ

ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยบริหำรควำมเสี่ยง (“CRO”)

ผู้ติดต่อลำดับแรก

ผู้อำนวยกำรส่วนงำนกำกับดูแลกำรปฏิบตั ิตำมข้ อกำหนดของกฎหมำยและ
กิจกำรภำยนอก

ผู้ติดต่อลำดับรอง

ส่วนงำนกำกับดูแลกำรปฏิบตั ติ ำมข้ อกำหนดของกฎหมำยและกิจกำร
ภำยนอก

วันที่จดั ทำครัง้ แรก

19 กันยำยน 2562

วันที่ได้ รับอนุมตั ิครัง้ ล่ำสุด

20 เมษำยน 2564

วันที่มีผลบังคับใช้

20 เมษำยน 2564

ผู้รับแจ้ ง

คณะกรรมกำรบริหำร (“EXCO”)

ผู้อนุมตั ิ

คณะกรรมกำรบริหำร (“EXCO”)

ควำมถี่ของกำรทบทวน

อย่ำงน้ อยปี ละหนึ่งครัง้ หรื อเมื่อมีควำมจำเป็ น

วันทบทวนครัง้ ต่อไป

1 มีนำคม 2565

ประเภทของเอกสำรตำมมำตรฐำน

นโยบำย

ประเภทของข้ อมูลตำมมำตรฐำน

ข้ อมูลควบคุม (Restricted)
Code of Conduct
AIA Group Anti-Corruption Policy
AIA Group Anti-Fraud Policy
AIA Group Whistle-blower Protection Policy

นโยบำยและมำตรฐำนที่เกี่ยวข้ อง
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การควบคุม VERSION ของเอกสาร
Version
กำรแก้ ไข
1.0 ยกร่ำงครัง้ แรก
2.0 ยกร่ำงครัง้ ที่สอง
3.0
ยกร่ำงครัง้ ที่สำม

วันที่อนุมตั ิ
17 กันยำยน 2562
1 เมษำยน 2563
20 เมษำยน 2564

ผู้อนุมตั ิ
EXCO
CRO
EXCO

รายนามผู้ได้ รับเอกสาร
TITLES

สมำชิกทุกคนในคณะกรรมกำรบริหำร (“EXCO”)
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1.

บทนา

1.1.

วัตถุประสงค์ และความเป็ นมา
ประกำศคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่ อง กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ
บริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2562 ซึง่ มีผลใช้ บงั คับตั ้งแต่วนั ที่ 25 สิงหำคม 2562 (”ประกำศ“) กำหนดให้ บริษัท
ต้ องจัดทำกรอบกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อช่วยให้ คณะกรรมกำรของบริ ษัทตระหนักและเข้ ำใจถึง
บทบำท หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบของตน ในฐำนะผู้นำขององค์กรที่ต้องกำกับดูแลให้ บริษัทมีกำรบริหำร
จัดกำรที่ดี
ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร (“CEO”) และคณะกรรมกำรบริ หำร (“EXCO”) ของบริ ษัท เอ ไอ เอ จำกัด (“เอ
ไอ เอ ประเทศไทย” หรื อ “บริ ษัท”) เชื่อว่ำ กำรมีระบบกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีที่เข้ มแข็งนัน้ เป็ นปั จจัย
สำคัญในกำรสร้ ำงคุณค่ำให้ บริ ษัทอย่ำงยัง่ ยืน ส่งเสริ มให้ เกิดวัฒนธรรมของจรรยำบรรณทำงธุรกิจ และ
ดำรงไว้ ซงึ่ ควำมเชื่อมัน่ ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียของบริษัท ด้ วยเหตุนี ้ CEO และ EXCO จึงมีควำมมุง่ มัน่ ทีจ่ ะ
รักษำไว้ ซึ่งมำตรฐำนของกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีในระดับสูงและกำรดำเนินกำรตำมแนวทำงปฏิบตั ิที่ดี
โดยทุกฝ่ ำยงำนทัว่ ทังบริ
้ ษัท
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2.

ขอบเขต

2.1.

ขอบเขต
เอกสำรฉบับนี ้อธิบำยถึงกรอบกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี (“กรอบฯ”) สำหรับ เอ ไอ เอ ประเทศไทย โดยที่
กรอบฯ นี ้ครอบคลุมแนวทำงกำรปฏิบตั ิสำหรับสมำชิกของ EXCO ทุกคน

2.2.

การตีความและการนาไปใช้
ในกรอบฯ นี ้ จะใช้ หลักกำรตีควำมดังต่อไปนี ้ เว้ นเสียแต่จะมีกำรกำหนดเป็ นอย่ำงอื่น
(ก) หัวข้ อเรื่ องมีไว้ เพื่อควำมสะดวกเท่ำนัน้ และไม่มีผลต่อกำรตีควำมของกรอบฯ นี ้
(ข) คำเอกพจน์ให้ รวมถึงคำพหูพจน์ด้วย และในทำงกลับกันด้ วยเช่นกัน
(ค) คำว่ำ “ดังเช่น” “รวมถึง” “โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง” และคำที่แสดงควำมหมำยในทำนองเดียวกัน จะไม่
ใช้ หรื อไม่มีควำมตั ้งใจที่จะใช้ ในควำมหมำยเดียวกันกับคำที่แสดงควำมหมำยถึงกำรมีข้อจำกัด
(ง) เมื่อวันที่กำหนดให้ ต้องดำเนินกำรสิ่งใดสิ่งหนึ่งมิใช่วนั ทำกำร สิ่งนันจะต้
้
องดำเนินกำรในวันทำกำร
ถัดไป และ
(จ) ในกรณีที่มีข้อขัดแย้ งใด ๆ ระหว่ำงเนื ้อหำในกรอบฯ นี ้ และในภำ6คผนวก ตำรำงรำยกำร เอกสำร
แนบ และเอกสำรอื่น ๆ ให้ เป็ นไปตำมเนื ้อหำหลักที่กำหนดไว้ ในกรอบฯ นี ้เป็ นสำคัญ

2.3.

การขอคาปรึกษาแนะนา
กำรจัดทำกรอบฯ ฉบับนี ้ได้ รับคำแนะนำจำกบุคคลดังต่อไปนี ้ ซึง่ เป็ นไปตำมมำตรฐำน Group Corporate
Policy Governance Standard (“มำตรฐำน CPG”)
• ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยกฎหมำย (General Counsel)1
• ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยบริหำรควำมเสี่ยง (Chief Risk Officer)
• ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยกำกับดูแลธุรกิจด้ ำนกฎหมำยและกิจกำรภำยนอก (Director of Regulatory
Compliance and External Affairs)
• ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยกำกับดูแลธุรกิจ (Director of Compliance)
• ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบริหำรควำมเสีย่ งองค์กร (Director of Enterprise Risk Management)

1

ขอบเขตหน้ ำที่ของ General Counsel ปั จจุบนั ดำเนินกำรโดยผู้อำนวยกำรฝ่ ำยกฎหมำย (Director of Legal)
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3.

ข้ อกาหนดหลัก

3.1.

ข้ อบังคับและข้ อกาหนดขัน้ ต่า
กรอบฯ ฉบับนี ้ จัดทำขึ ้นเพื่อเป็ นแนวทำงปฏิบตั ิในกำรช่วยให้ สมำชิกของ EXCO มีควำมเข้ ำใจในบทบำทและ
ควำมรับผิดชอบในกำรควบคุมดูแลระบบกำรบริ หำรจัดกำรที่แข็งแกร่ ง และกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ
เอ ไอ เอ ประเทศไทย เพื่อให้ บริษัทมีผลกำรดำเนินงำนที่ดีในระยะยำว น่ำเชื่อถือ และสร้ ำงคุณค่ำอย่ำงยัง่ ยืน
ซึง่ ประกอบด้ วย
1) กำรกำหนดทิศทำง นโยบำย และกลยุทธ์ของ เอ ไอ เอ ประเทศไทย
2) กำรกำกับดูแลให้ บริษัทมีกระบวนกำรและกลไกในกำรควบคุม กำกับ และตรวจสอบที่มีประสิทธิผล
และ
3) กำรติดตำมและกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของ เอ ไอ เอ ประเทศไทยอย่ำงต่อเนื่อง

3.2.

บทบาทและความรับผิดชอบ

3.2.1

EXCO ของเอ ไอ เอ ประเทศไทย
เอ ไอ เอ ประเทศไทย เป็ นสำนักงำนสำขำของ AIA Company Limited (“AIA”) ซึง่ จัดตั ้งขึ ้นในฮ่องกง โดยที่
AIA มี AIA Group Limited (“AIA Group”) ซึง่ เป็ นบริษัทที่จดั ตั ้งขึ ้นในฮ่องกงและจดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์ฮ่องกง (the Stock Exchange of Hong Kong Limited) เป็ นบริษัททีถ่ ือหุ้นในลำดับสูงสุด
(Ultimate Holding Company) คณะกรรมกำรบริษัทของ AIA (“คณะกรรมกำร”) ได้ มอบอำนำจให้ CEO ของ
เอ ไอ เอ ประเทศไทย เป็ นผู้รับผิดชอบกำรดำเนินงำนโดยทัว่ ไปของ เอ ไอ เอ ประเทศไทย และ CEO ของ
เอ ไอ เอ ประเทศไทย ได้ มอบอำนำจดังกล่ำวต่อให้ กบั EXCO ซึง่ ตนเป็ นประธำน ทังนี
้ ้ EXCO ถือว่ำมีสถำนะ
เป็ นคณะกรรมกำรบริษัทในกรณีของ เอ ไอ เอ ประเทศไทย เมื่อพิจำรณำตำมนิยำมของคำว่ำ “คณะกรรมกำร
บริษัท” ในประกำศ
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3.2.2

ความรับผิดชอบของ EXCO
EXCO มีควำมรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี ้:
ก) กำหนดทิศทำงเกี่ยวกับกำรกำกับดูแลกิจกำรและกำรบริหำรจัดกำรของ เอ ไอ เอ ประเทศไทย ในด้ ำน
กำรดำเนินธุรกิจ กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน กำรบริหำรควำมเสี่ยง และ
กำรควบคุมภำยใน
ข) กำหนดแผนธุรกิจ งบประมำณ และกลยุทธ์ในกำรดำเนินงำนของบริษัท และดำเนินกำรเพื่อให้ กำร
ดำเนินงำนตำมแผนงำน งบประมำณ และกลยุทธ์เหล่ำนี ้เป็ นไปอย่ำงต่อเนื่อง และ
ค) กำกับดูแลให้ บริษัทมีกำรปฏิบตั ติ ่อลูกค้ ำอย่ำงเป็ นธรรมตลอดวงจรชีวติ ของผลิตภัณฑ์ของ เอ ไอ เอ
ประเทศไทย
EXCO จะต้ องมีหน้ ำที่ในกำรดำเนินกำรดังต่อไปนี:้
ก)
ข)
ค)
ง)
จ)
ฉ)

ช)
ซ)
ฌ)
ญ)
ฎ)

ฏ)

กำกับดูแลกำรดำเนินงำนของ เอ ไอ เอ ประเทศไทย ภำยใต้ หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ีให้ มคี วำม
เข้ มแข็งและเหมำะสมอย่ำงต่อเนือ่ ง
พิจำรณำทบทวนกำรวำงแผนธุรกิจและผลประกอบกำรในภำพรวม ตลอดจนควำมสัมฤทธิผลในกำร
บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ำหมำยกำรดำเนินงำนของ เอ ไอ เอ ประเทศไทย
ควบคุม ดูแล ให้ มีกำรดำเนินกำรตำมแผนกลยุทธ์ของ เอ ไอ เอ ประเทศไทย
กำกับดูแลให้ กำรดำเนินธุรกิจของ เอ ไอ เอ ประเทศไทย เป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิผลและประสิทธิภำพ
ประสำนและให้ ควำมร่วมมือกับคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ และฝ่ ำยงำนต่ำง ๆ ภำยใน เอ ไอ เอ ประเทศ
ไทย
พิจำรณำกำรจัดสรรทรัพยำกรภำยในองค์กร เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำ ผลประกอบกำรทำงธุรกิจ ตลอดจนกำร
ควบคุมด้ ำนควำมเสี่ยง กำรกำกับดูแลกำรปฏิบตั ิงำน และกำรตรวจสอบ ได้ รับกำรดูแลและบริหำร
จัดกำรอย่ำงมีประสิทธิผล
สื่อสำรให้ พนักงำนและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียอื่น ๆ มีควำมตระหนักรู้และเข้ ำใจถึงวัตถุประสงค์และ
เป้ำหมำยกำรดำเนินงำนที่สำคัญของ เอ ไอ เอ ประเทศไทย
เป็ นผู้นำและผู้สนับสนุนในกำรผลักดันให้ เกิดกำรเปลี่ยนแปลงภำยในองค์กรเพื่อนำไปสู่ผล
ประกอบกำรที่ดีขึ ้น รวมถึงควำมสำเร็จในกำรดำเนินกำรตำมแผนงำนและโครงกำรที่สำคัญ
กำหนดนโยบำยและแผนงำนในกำรดำเนินธุรกิจที่สอดคล้ องกับ AIA Group
กำกับดูแลให้ มกี ำรปฏิบตั ิงำนอย่ำงถูกต้ องตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ และมำตรฐำนตำมกฎหมำยที่
เกี่ยวข้ อง
ควบคุมและดูแลให้ มนั่ ใจว่ำมีกำรเตรี ยมควำมพร้ อมอย่ำงเหมำะสม เพื่อให้ เอ ไอ เอ ประเทศไทย
สำมำรถดำเนินธุรกิจได้ อย่ำงต่อเนือ่ ง และมีกำรกำหนดนโยบำยและกลยุทธ์เพื่อให้ กำรปฏิบตั ิงำนของ
ลักษณะงำนที่สำคัญเป็ นไปอย่ำงรำบรื่ นและต่อเนื่อง
ควบคุมและดูแลให้ เอ ไอ เอ ประเทศไทย มีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลด้ ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีต่อ
สำธำรณะ ตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินธุรกิจ
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ฐ)

ควบคุมและดูแลให้ มีกำรจัดทำงบกำรเงินและรำยงำนทำงกำรเงินที่ถกู ต้ อง น่ำเชื่อถือ และมีกำร
เปิ ดเผยข้ อมูลอย่ำงเพียงพอ และทันเวลำ ต่อสำธำรณะและหน่วยงำนกำกับดูแล ซึง่ เป็ นไปตำม
มำตรฐำนทำงบัญชีและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง และ
ฑ) ปฏิบตั ิหน้ ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้ รับมอบหมำยเป็ นครัง้ ครำวจำก CEO หรื อคณะกรรมกำรของ AIA
สมำชิกของ EXCO จะต้ องไม่เป็ นผู้ปฏิบตั ิงำนเต็มเวลำให้ กบั บริษัทอื่น เว้ นเสียแต่ว่ำ EXCO ได้ พจิ ำรณำแล้ ว
เห็นว่ำกำรปฏิบตั งิ ำนเต็มเวลำให้ กบั บริษัทอื่นดังกล่ำวไม่มีผลกระทบต่อกำรปฏิบตั ิงำนให้ กบั เอ ไอ เอ
ประเทศไทย
3.2.3

การประชุมของ EXCO
EXCO จะจัดให้ มกี ำรประชุมอย่ำงน้ อยเดือนละครัง้ โดยมีระเบียบวำระกำรประชุมครอบคลุมถึงกำรติดตำม
และประเมินผลกำรดำเนินงำน เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำมีกำรปฏิบตั ิถกู ต้ องตำมกฎระเบียบและนโยบำยด้ ำนกำรกำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดีที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ จะต้ องมีกำรจัดส่งระเบียบวำระกำรประชุมพร้ อมทังเอกสำรประกอบกำร
้
ประชุมที่ครบถ้ วนสมบูรณ์ให้ กบั สมำชิกของ EXCO ทุกคนภำยในระยะเวลำที่เหมำะสมก่อนวันประชุมทุกครัง้
ยกเว้ นในกรณีทมี่ ีเหตุจำเป็ น
กำรประชุมของ EXCO อำจมีขึ ้นโดยสมำชิกทุกคนเดินทำงมำประชุมร่วมกันในห้ องประชุม หรื อจัดขึ ้นใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ กำรดำเนินกำรที่พิจำรณำร่วมกันของ EXCO ไม่ว่ำจะเป็ นกำรประชุมโดยสมำชิก หรื อ
เป็ นกำรจัดประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ อำจเกิดขึ ้นจำกกำรลงมติโดยคะแนนเสียงข้ ำงมำกของสมำชิกที่
เข้ ำร่วมประชุมหรื อลงมติผำ่ นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ ครบเป็ นองค์ประชุมในแต่ละกรณี ตำมที่ได้ มีกำรแจ้ ง
ให้ สมำชิก EXCO ทุกคนได้ ทรำบแล้ ว
สมำชิกของ EXCO จะร่วมกันกำหนดกำระบวนกำรและขันตอนในกำรประชุ
้
ม EXCO และมีเลขำนุกำรของ
EXCO เป็ นผู้ควบคุมดูแลให้ เป็ นไปตำมที่กำหนด เลขำนุกำรมีหน้ ำที่รับผิดชอบในกำรให้ ควำมช่วยเหลือ
ประธำนในกำรบริหำรจัดกำรกิจกำรทังปวงของ
้
EXCO
เลขำนุกำรจะเก็บรักษำรำยงำนกำรประชุมของ EXCO ทังหมด
้
และพร้ อมที่จะให้ EXCO หรื อคณะกรรมกำร
ของ AIA ตรวจสอบได้ ตลอดเวลำตำมควำมเหมำะสม เมื่อได้ รับกำรแจ้ งอย่ำงสมเหตุผล
เลขำนุกำรของ EXCO มีหน้ ำที่รับผิดชอบในกำรบันทึกและเก็บรักษำรำยงำนกำรประชุมทังหมดของ
้
EXCO
ทังนี
้ ้ รำยงำนกำรประชุม EXCO จะต้ องบันทึกเรื่ องที่มกี ำรพิจำรณำและข้ อเสนอแนะที่ได้ รับจำกกำรประชุม
ด้ วยรำยละเอียดที่เพียงพอ เลขำนุกำรจะต้ องส่งร่ำงรำยงำนกำรประชุมและรำยงำนกำรประชุมฉบับสมบูรณ์
ให้ กบั สมำชิกทุกคนเพื่อพิจำรณำให้ ควำมเห็นและเก็บรักษำไว้ ตำมลำดับ
ภำยในระยะเวลำที่เหมำะสม
หลังจำกกำรประชุมแต่ละครัง้
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3.2.4

การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของสมาขิกของ EXCO
เอ ไอ เอ ประเทศไทยดำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของสมำชิกของ EXCO อย่ำงสม่ำเสมอตลอดทังปี
้
ซึง่ เป็ นไปตำม Performance Development Dialogue (“PDD”)

3.2.5

โครงสร้ างการบริหารงานของ เอ ไอ เอ ประเทศไทย

ก) ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำร (Chief Executive Officer)
รับผิดชอบในกำรเป็ นผู้นำองค์กรและกำรบริหำรจัดกำรของ เอ ไอ เอ ประเทศไทย ให้ ประสบ
ควำมสำเร็จตำมเป้ำหมำย
ข) ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยกำรเงิน (Chief Financial Officer)
รับผิดชอบกำรควบคุมดูแลกลยุทธ์ทำงกำรเงิน
ตลอดจนแผนธุรกิจและโครงกำรในเชิงกลยุทธ์ของ
บริษัท เพื่อรองรับกำรเจริญเติบโตของธุรกิจในอนำคต รวมถึงกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรวิเครำะห์
ธุรกิจ และกำรจัดทำงบประมำณของบริษัท
ค) ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยลงทุน (Chief Investment Officer)
รับผิดชอบกำรกำหนดและกำรให้ คำแนะนำเกี่ยวกับแผนกำรลงทุนโดยรวมของบริษัท เพื่อสร้ ำง
ผลตอบแทนสูงสุดให้ แก่พอร์ ตกำรลงทุนของบริษัท ภำยใต้ มำตรกำรบริหำรควำมเสี่ยงทีเ่ หมำะสม เพื่อ
สนับสนุนผลิตภัณฑ์ด้ำนกำรประกันภัยและกำรบริหำรสินทรัพย์และหนี ้สินของบริษัท
ง) ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยบริหำรควำมเสี่ยง (Chief Risk Officer)
รับผิดชอบกำรกำหนดกรอบ นโยบำย และกระบวนกำรในกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรกำกับดูแลกำร
ปฏิบตั ิงำนที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงกำรควบคุมดูแลให้ มกี ำรจัดวำงโปรแกรมกำรประเมินควำมเสี่ยงและกำร
กำกับดูแลกำรปฏิบตั งิ ำนที่มีประสิทธิผล
จ) ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยบริหำรตัวแทนประกันชีวติ (Chief Agency Officer)
รับผิดชอบในกำรผลักดันให้ ธุรกิจด้ ำนตัวแทนของบริษัทมีกำรเติบโตอย่ำงยัง่ ยืนในระยะยำว
พัฒนำวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยทำงธุรกิจทังในระยะสั
้
้นและระยะยำว

และกำร

ฉ) ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยกำรตลำด (Chief Marketing Officer)
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รับผิดชอบในกำรควบคุมดูแลกำรวำงแผน กำรพัฒนำ และกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์
กำรตลำด กำรสร้ ำงแบรนด์สินค้ ำ และกำรสร้ ำงสรรค์งำนโฆษณำขององค์กร
ช) ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล (Chief Human Resources Officer)
รับผิดชอบในกำรผลักดันกำรพัฒนำและกำรดำเนิน กำรด้ ำนกลยุทธ์ เกี่ยวกับบุคลำกรของ เอ ไอ เอ
ประเทศไทย เพื่อสนับสนุนกำรขยำยตัวทำงธุรกิจ โดยมุ่งเน้ นควำมสำมำรถของบุคลำกร กำรพัฒนำ
ควำมเป็ น ผู้ น ำ กำรวำงแผนกำรสื บ ทอดต ำแหน่ ง รวมถึ ง กำรบริ ห ำรโครงสร้ ำงองค์ ก รและกำร
ประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน
ซ) ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยพันธมิตรธุรกิจแบงก์แอสชัวรันส์เชิงกลยุทธ์ (Chief Strategic Bancassurance
Alliance Officer)
รับผิดชอบในกำรบริหำรจัดกำรสัมพันธภำพที่ เอ ไอ เอ ประเทศไทย มีกบั พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจ
Bancassurance ซึง่ รวมถึงกำรกำหนดและกำรปฏิบตั ิตำมแผนกลยุทธ์ เพื่อสนับสนุนกำรขยำยตัว กำร
สร้ ำงผลกำไร และกำรบรรลุวตั ถุประสงค์ในกำรดำเนินงำน ภำยใต้ กรอบของกฎหมำยทีเ่ กี่ยวข้ อง
ฌ) ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยกลยุทธ์และดิจิทลั (Chief Strategy and Digital Officer)
รับผิดชอบบทบำทกำรเป็ นผู้นำกำรพัฒนำและดำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ทำงด้ ำนดิจิทัลตลอดจนมี
หน้ ำที่ผลักดันและขับเคลื่อนกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ ำนดิจิทัลและกำรนำเอำเทคโนโลยีมำใช้ ให้ เพื่อ
ก่อให้ เกิดควำมสำเร็จอย่ำงมีประสิทธิภำพทัว่ ทังองค์
้ กร
ญ) ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยประกันธุรกิจองค์กรและพันธมิตรธุรกิจ (Chief Corporate Solutions and
Partnership Distribution
รับผิดชอบในกำรสร้ ำงศักยภำพในกำรทำงำนร่ วมกันของทังฝ่
้ ำยประกันธุรกิจองค์กรและฝ่ ำยพันธมิตร
ธุรกิจเพื่อต่อยอดกำรบริหำรควำมสัมพันธ์กบั พันธมิตรทำงธุรกิจของเอไอเอ ประเทศไทย
ฎ) ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยปฏิบตั ิกำร (Chief Life Operations Officer)2
รั บ ผิ ด ชอบกำรบริ ห ำรจัด กำรและเป็ น ผู้น ำในกำรน ำกระบวนกำรและควำมริ เริ่ ม เกี่ ยวกับ แผนกำร
ปฏิบัติงำนที่เหมำะสมไปดำเนินงำนให้ เกิดผลเพื่อบรรลุวัตถุป ระสงค์ข องบริ ษัทและเป้ำหมำยกำร
ขยำยตัวทำงธุรกิจ
3.2.6

คณะกรรมการจัดการ (Management Committee)
EXCO มีอำนำจในกำรจัดตั ้งคณะกรรมกำรจัดกำร (Management Committees) ชุดต่ำง ๆ ขึ ้นมำ เพื่อช่วย

ปั จจุบนั ตำแหน่ง Chief Life Operations Officer ว่ำงอยู่ โดยงำนด้ ำนปฏิบตั ิกำรจะดำเนินงำนร่วมกันระหว่ำง
ปฏิบตั ิงำนแทนหัวหน้ ำฝ่ ำยปฏิบตั ิกำร 1 และปฏิบตั ิงำนแทนหัวหน้ ำฝ่ ำยปฏิบตั ิกำร 2
2
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ดำเนินกำรตำมหน้ ำที่ที่รับผิดชอบบำงประกำรตำมควำมจำเป็ น หรื ออำจจัดตั ้ง คณะกรรมกำรกำกับและ
ดู แ ลโครงกำร (Steering Committees) คณะกรรมกำรเฉพำะกิ จ (Taskforces) หรื อคณะท ำงำน
(Workgroups) เพื่อทำหน้ ำที่ควบคุมดูแล หรื อดำเนินกำรให้ แผนงำนหรื อโครงกำรบำงอย่ำงลุล่วงด้ วยดี
คณะกรรมกำรจัดกำรที่สำคัญประกอบด้ วย:
ก) คณะกรรมกำรกำรลงทุน (Investment Committee: IC)
IC มีหน้ ำที่ควบคุมดูแลกำรบริ หำรจัดกำร ผลกำรดำเนินงำน และกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีเกี่ยวกับ
กำรลงทุนทังหมดของ
้
เอ ไอ เอ ประเทศไทย องค์ประกอบของ IC ได้ แก่:
1. ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำร
2. ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยลงทุน
3. ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยกำรเงิน
4. ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยบริหำรควำมเสี่ยง
5. ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยคณิตศำสตร์ ประกันชีวติ
ข) คณะกรรมกำรบริหำรทรัพย์สินและหนี ้สิน (Asset Liability Committee: ALCO)
ALCO จัดตั ้งขึน้ เพื่อควบคุมดูแลนโยบำย กระบวนกำร และระบบกำรควบคุมที่เกี่ยวข้ องกับกำร
บริ หำรทรัพย์สินและหนีส้ ินของบริ ษัท รวมถึงกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรตัดสินใจในกำรกำรบริ หำร
ทรัพย์สินและหนี ้สิน และกระบวนกำรจัดสรรทรัพย์สินในเขิงกลยุทธ์ (Strategic Asset Allocation)
ALCO มีหน้ ำที่กำกับดูแลเพื่อให้ มั่นใจว่ำบริ ษัทมีทรั พย์สินที่มีคูณสมบัติ อำยุ และสภำพคล่องที่
เหมำะสมในปริ มำณที่เพียงพอ เพื่อเป็ นหลักประกันว่ำธุรกิจผู้ออกทรัพย์สินเหล่ำนี ้สำมำรถชำระคืน
เงิ น ตำมภำระผู ก พัน ได้ เ พื่ อ ครบก ำหนดเวลำ ALCO ประกอบด้ ว ยสมำชิ ก ที่ แ ต่ ง ตัง้ โดย CEO
ดังต่อไปนี ้
1. ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยกำรเงิน
2. ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยบริหำรควำมเสี่ยง
3. ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยลงทุน
4. ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยคณิตศำสตร์ ประกันชีวติ
ค) คณะกรรมกำรลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ (Pension Investment Committee: Pension IC)
Pension IC มี ห น้ ำ ที่ พิ จ ำรณำทบทวนนโยบำยกำรลงทุน ของธุ ร กิ จกองทุน สำรองเลี ย้ งชี พ และ
ติ ด ตำมกำรจั ด สรรเงิ น ลงทุ น และผลกำรด ำเนิ น งำนของกองทุ น สมำชิ ก ของ Pension IC
ประกอบด้ วย
1. ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยกำรลงทุน
2. ผู้จดั กำรกองทุนประกันชีวติ
3. หัวหน้ ำฝ่ ำยจัดกำรกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ
4. ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร
5. ผู้จดั กำรกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ
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ง) คณะกรรมกำรควำมเสี่ยงด้ ำนปฏิบตั ิกำร (Operational Risk Committee: ORC)
ORC ควบคุมดูแลกิจกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยงที่ไม่ได้ อยู่ในรู ปของตัวเงิน (Non-Financial Risk
Management Activities) ภำยใน เอ ไอ เอ ประเทศไทย เพื่อสร้ ำงควำมมัน่ ใจว่ำ บริษัทมีกำรกำหนด
นโยบำยและแผนงำนในกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ ำนกำรดำเนินงำน และมีกำรปฏิบตั ิตำมแนวทำงกำร
บริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงเหมำะสมและสม่ำเสมอ สมำชิกของ ORC ประกอบด้ วย:
1. ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยกำรเงิน
2. ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยบริหำรควำมเสี่ยง
3. ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยบริหำรตัวแทนประกันชีวติ
4. ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล
5. ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยกลยุทธ์ และดิจิทลั
6. ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยกำกับดูแลธุรกิจ
7. ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยกฎหมำย
8. หัวหน้ ำฝ่ ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
9. ปฏิบตั ิงำนแทน หัวหน้ ำฝ่ ำยปฏิบตั ิกำร 2
จ) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน (Financial Risk Committee: FRC)
FRC ควบคุมดูแลและพิจำรณำทบทวนควำมเสี่ยงทำงกำรเงินและด้ ำนกำรประกันภัยสำหรับเอไอเอ
ประเทศไทย ซึ่งรวมถึงกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ ำนกำรตลำดและธุรกิจประกันภัย ฐำนะกำรเงินของ
เอ ไอ เอ ประเทศไทย ฐำนะสภำพคล่ อ ง และควำมเพี ย งพอของเงิ น ทุ น นอกจำกนี ้ FRC ยัง
ดำเนินกำรกำหนดนโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงินอย่ำงเหมำะสม สมำชิกของ FRC
ประกอบด้ วย
1. ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำร
2. ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยกำรเงิน
3. ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยบริหำรควำมเสี่ยง
4. ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยลงทุน
5. ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยคณิตศำสตร์ ประกันภัย
ฉ) คณะกรรมกำรจัดกำรข้ อร้ องเรี ยนที่สำคัญ (Serious Complaint Committee: SCC)
SCC มีวตั ถุประสงค์เพื่อพิจำรณำตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีกำรจัดกำรกับข้ อร้ องเรี ยนที่มีควำมสำคัญ
จัดทำนโยบำยในกำรบริหำรจัดกำรข้ อร้ องเรี ยนที่มีควำมสำคัญ และติดตำมกำรสื่อสำรและผลกำร
จัดกำรข้ อร้ องเรี ยนดังกล่ำว สมำชิกของ SCC ประกอบด้ วย:
1. ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยกำรตลำด
2. ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยคณิตศำสตร์ ประกันภัย
3. ปฏิบตั ิงำนแทน หัวหน้ ำฝ่ ำยปฏิบตั ิกำร 2
4. ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยกฎหมำย
5. ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยตัวแทนประกันชีวิต
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6. ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยบริหำรควำมเสี่ยง
7. หัวหน้ ำฝ่ ำยกำกับดูแลธุรกิจ
ช) คณะกรรมกำรสินไหมทดแทน (Claims Committee: CC)
CC มีวตั ถุประสงค์ในกำรพิจำรณำอนุมตั วิ งเงินสินไหมของเจ้ ำหน้ ำที่พิจำรณำสินไหม รวมถึง
สินไหมกรุณำ (Ex-gratia Payments) สมำชิกของ CC ประกอบด้ วย:
1. ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยกำรเงิน
2. ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยบริหำรควำมเสี่ยง
3. ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยคณิตศำสตร์ ประกันภัย
4. ปฏิบตั ิงำนแทน หัวหน้ ำฝ่ ำยปฏิบตั ิกำร 1
5. ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบริกำรสุขภำพ
ซ) คณะกรรมกำรป้องกันกำรฟอกเงิน (Anti-Money Laundering Committee: AMLC)
AMLC มีวตั ถุประสงค์เพื่อพิจำรณำประเด็นต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ฟอกเงินและกำรต่อต้ ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ ำย (Anti-Money Laundering
and Combating the Financing of Terrorism: AML/CFT) และกำรพิจำรณำตัดสินใจที่เหมำะสม
เกี่ยวกำรดำเนินกำรที่เกี่ยวข้ องกับพระรำชบัญญัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน และ
พระรำชบัญญัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ ำยและกำร
แพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพทำลำยล้ ำงสูง หรื อกฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนกำร
ตัด สิ น ใจที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ AIA Group Policy and Guidelines on Anti-Money Laundering and
Counter Terrorist Financing and Economic Sanctions สมำชิกของ AMLC ประกอบด้ วย:
1. ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยบริหำรควำมเสี่ยง
2. ปฏิบตั ิงำนแทน หัวหน้ ำฝ่ ำยปฏิบตั ิกำร 2
3. ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยกฎหมำย
ฌ) คณะกรรมกำรพิจำรณำโทษทำงวินยั ของตัวกลำง (Intermediary Disciplinary Committee: DC)
DC มีวตั ถุประสงค์เพื่อควบคุมดูแลควำมมีประสิทธิผลของกำรตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง รวมถึงกำรระบุ
ต้ นเหตุแห่งปั ญหำและจุดอ่อนของกำรควบคุม กำรวิเคระห์ พอร์ ตกำรลงทุน และกำรดำเนินกำร
เกี่ยวกับกำรลงโทษและกำรเยียวยำรักษำที่เกี่ยวข้ องกับกำรทำควำมผิดของตัวกลำงภำยใน เอ ไอ เอ
ประเทศไทย ทังนี
้ ้ เพื่อสร้ ำงควำมมัน่ ใจว่ำกำรสอบหำข้ อเท็จจริ งและกำรลงโทษที่เกี่ยวข้ องกับกำร
กระทำควำมผิดของตัวกลำงมีกำรดำเนินกำรและจัดกำรอย่ำงเหมำะสม เพื่อ หลีกเลี่ยงกำรปฏิบตั ิที่
ไม่เป็ นไปตำมกฎหมำย/นโยบำยและแนวทำงปฏิบัติของบริ ษัท และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใน
เชิงลบใด ๆ ที่มีต่อชื่อเสียงและเกียรติภมู ิของบริษัท สมำชิกของ DC ประกอบด้ วย:
1. ปฏิบตั ิงำนแทน หัวหน้ ำฝ่ ำยปฏิบตั ิกำร 1
2. ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยควบคุมกำรเงิน
3. ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร
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4. ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยกำกับดูแลธุรกิจ
5. ผู้จดั กำรอำวุโส ฝ่ ำยกฎหมำย
ญ) คณะกรรมกำรพิจำรณำคำอุทธรณ์ของตัวกลำง (Intermediary Appeal Board: AB)
วัตถุประสงค์ของ AB คือกำรให้ โอกำสตัวกลำงในกำรอุทธรณ์คำสัง่ ลงโทษของ DC สมำชิกของ
AB ประกอบด้ วย:
1. ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยกำรเงิน
2. ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยบริหำรควำมเสี่ยง
3. ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยกฎหมำย
ฎ) คณะกรรมกำรพิจำรณำโทษทำงวินยั ของพนักงำน (Employee Disciplinary Committee: EDC)
EDC มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมดูแลให้ กำรจัดกำรกับอุบัติกำรณ์ ที่เกี่ ยวข้ องกับกำรฝ่ ำฝื น
จรรยำบรรณและกำรแจ้ งเบะแสกำรกระทำควำมผิดที่เกี่ ยวข้ องกับพนักงำนของ เอ ไอ เอ
ประเทศไทย ทังนี
้ ้ เพื่อสร้ ำงควำมมัน่ ใจว่ำกำรสอบหำข้ อเท็จจริงและกำรดำเนินกำรลงโทษทำง
วิ นัย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ กำรกระท ำควำมผิ ด มี ก ำรด ำเนิ น กำรและจัด กำรอย่ำ งเหมำะสม เพื่ อ
หลีกเลี่ยงกำรปฏิบตั ิที่ไม่เป็ นไปตำมกฎหมำย/นโยบำยและแนวทำงปฏิบตั ิของบริ ษัท และเพื่อ
หลีกเลี่ยงผลกระทบในเชิงลบใด ๆ ที่มีต่อชื่อเสียงและเกียรติภูมิของบริ ษัท สมำชิกของ EDC
ประกอบด้ วย:
1. ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยกำรเงิน
2. ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยบริหำรควำมเสี่ยง
3. ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล
3.2.7

คณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee)
คณะกรรมกำรของ AIA เป็ นผู้จดั ตั ้งคณะกรรมกำรตรวจสอบของ AIA (“AIA Company Audit Committee
”) ขึ ้น เพื่อทำหน้ ำที่พิจำรณำทบทวนและติดตำมงบกำรเงินของบริษัทที่ผ่ำนกำรตรวจสอบแล้ ว รำยงำนจำก
Group Internal Audit รำยงำนควำมคืบหน้ ำเกี่ยวกับกำรดำเนินคดี และเรื่ องอื่น ๆ ที่มีกำรขยำยผลและ
รำยงำนต่อประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบของ AIA Group
ภำยในบริ บทของกรอบกำรควบคุมของ AIA Group สำยงำนด้ ำนกำรตรวจสอบภำยในเป็ นงำนประเมิน
ควำมเสี่ยงที่เป็ นอิสระและมีควำมรับผิดชอบในกำรสร้ ำงหลักประกันควำมมัน่ ใจให้ กับคณะกรรมกำรของ
AIA เกี่ ย วกั บ ระบบกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย ง กำรก ำกับ ดูแ ลกิ จ กำร และกำรควบคุม ภำยในของบริ ษั ท
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะดำเนินกำรเพื่อให้ มนั่ ใจว่ำงำนด้ ำนกำรตรวจสอบภำยในมีกระบวนกำรในกำร
ติดตำมอย่ำงพอเพียง เพื่อให้ มีกำรดำเนินตำมข้ อเสนอแนะต่ำง ๆ ที่มีกำรระบุไว้ ในรำยงำนกำรตรวจสอบ
อย่ำงเหมำะสมและทันเวลำ
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โดยปกติแล้ ว คณะกรรมกำรตรวจสอบจะประชุมร่ วมกับผู้สอบบัญชีภำยนอกและ AIA Group Internal
Audit โดยไม่มีผ้ บู ริหำรเข้ ำร่วมประชุมด้ วย อย่ำงน้ อยปี ละสองครัง้
คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้ วยกรรมกำรอิ สระที่ ไม่ใช่ผ้ ูบ ริ ห ำรของบริ ษัท ( Independent NonExecutive Directors) กรรมกำรบริหำร (Executive Director) และ ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยกำรเงินในระดับ
กลุ่มบริษัท
คณะกรรมการควบคุมดูแลด้ านการเงิน (Financial Oversight Committee)
คณะกรรมกำรควบคุมดูแลด้ ำนกำรเงิน (Financial Oversight Committee: FOC) จัดตั ้งโดยคณะกรรมกำร
ของ AIA และได้ รั บ มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบในกำรพิ จ ำรณำควำมมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของ
กระบวนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและระบบกำรควบคุมภำยในของ เอ ไอ เอ ประเทศไทย อย่ำงเป็ นอิสระ
FOC มีหน้ ำที่พิจำรณำทบทวนข้ อมูลทำงกำรเงิน ควบคุมดูแลระบบกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกระบวนกำร
ควบคุมภำยในของบริษัท อีกทังบริ
้ หำรควำมสัมพันธ์กบั ผู้สอบบัญชีภำยนอกบริษัท
สมำชิกของ FOC ในประเทศไทยแต่งตั ้งโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบของ AIA Group ซึง่ ประกอบด้ วย
1. ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยกำรเงิน AIA Group
2. หัวหน้ ำฝ่ ำยภำษี AIA Group
3. ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่อำวุโสฝ่ ำยกฎหมำยระดับภูมิภำค AIA Group

3.2.8

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ธุรกิจหลักของ เอ ไอ เอ ประเทศไทยคือกำรยอมรับ รวบรวม และบริ หำรควำมเสี่ยงของผู้ถือกรมธรรม์ และ
ผู้ถือหุ้น กำรบริหำรควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิผลเป็ นปั จจัยหลักที่ผลักดันให้ เกิดคุณค่ำแก่บริษัท ดังนัน้ เอ ไอ เอ
ประเทศไทยจึงมิได้ มีวัตถุประสงค์ที่จะลบล้ ำงควำมเสี่ยงทัง้ หมดที่มีอยู่ แต่มีวัตถุประสงค์เพื่อทำกำรระบุ
ควำมเสี่ยง ทำควำมเข้ ำใจ และบริ หำรควำมเสี่ยงเหล่ำนี ้ ภำยในขอบเขตที่ยอมรับได้ เพื่อสร้ ำงคุณค่ำให้ แก่
บริษัทในระยะยำว
เอ ไอ เอ ประเทศไทยบริ หำรควำมเสี่ยงโดยใช้ วิธีกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีที่เรี ยกว่ำ “แนวทำงกำรป้องกัน
3 ชัน”
้ หรื อ “Three Lines of Defense” วัตถุประสงค์ของวิธีกำรดังกล่ำว เพื่อให้ มีระบบกำรตรวจสอบและ
ถ่วงดุลอย่ำงเป็ นอิสระ เพื่อสร้ ำงควำมมั่นใจว่ำ ควำมเสี่ยงต่ำง ๆ ได้ รับกำรดูแลอย่ำงเหมำะสม โดยที่
EXCO ยังคงมีควำมรับผิดชอบในกำรควบคุมดูแลกิจกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ เอ ไอ เอ ประเทศไทย
ในภำพรวม ผู้จดั กำรและผู้บริ หำรของหน่วยธุรกิจทังหมดในบริ
้
ษัทมีหน้ ำที่รับผิดชอบ (Accountability) ใน
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กำรสร้ ำงควำมมัน่ ใจว่ำ กำรดำเนินธุรกิจของแต่ละหน่วยงำนอยู่ภำยในขอบเขตของควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้
(Risk Appetite) ตำมที่ EXCO ก ำหนด โดยกำรระบุควำมเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้ องกับ กิจกรรมของหน่วยธุรกิจ
ทำควำมเข้ ำใจ และใช้ ควำมพยำยำมในกำรบริหำรจัดกำรและบรรเทำควำมเสี่ยงเหล่ำนี ้อย่ำงมีประสิทธิผล
และให้ ได้ รับผลตอบแทนในระดับที่เหมำะสมจำกควำมเสี่ยงที่มีอยู่
กรอบกำรบริ หำรควำมเสี่ยงของ เอ ไอ เอ ประเทศไทย กำหนดโครงสร้ ำงในกำรระบุ วัดค่ำ บรรเทำ และ
รำยงำนควำมเสี่ยงที่เกิดขึ ้นทั่วทังองค์
้ กร บทบำทหน้ ำที่ในกำรบริ หำรควำมเสี่ยงและกำรปฏิบัติตำมแนว
ทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงสร้ ำงควำมมัน่ ใจให้ แก่ EXCO ว่ำกรอบกำรบริ หำรควำมเสี่ยงนี ้มีควำมเหมำะสม
และมีประสิทธิผล
ควำมเสี่ยงทัง้ หมดที่เกิดขึน้ กับบริ ษัทได้ รับกำรคุ้มครองด้ วยเงินทุนในระดับที่เหมำะสม เพื่อสนับสนุนให้
ธุรกิจดำเนินได้ อย่ำงต่อเนื่องและให้ กำรคุ้มครองแก่ผ้ ถู ือกรมธรรม์ประกันภัย ในขณะที่บริษัทมุ่งสร้ ำงเงินทุน
ให้ อยู่ในระดับที่เพียงพอ เอ ไอ เอ ประเทศไทยก็ดำเนินกำรในทำนองเดียวกันภำยในระดับควำมเสี่ยงที่
ยอมรับได้ โดยไม่ทำให้ ควำมแข็งแกร่งทำงกำรเงินหรื ออัตรำผลตอบแทนที่เหมำะสมต้ องลดน้ อยถอยลง
เอ ไอ เอ ประเทศไทย ดำรงไว้ ซึ่งกรอบกำรบริ หำรควำมเสี่ยงและกำรปฏิบตั ิตำมแนวทำงกำรบริ หำรควำม
เสี่ยงที่แข็งแกร่ ง ซึ่งประกอบด้ วยระบบกำรตรวจสอบและถ่วงดุลอย่ำงเป็ นอิสระ เพื่อสร้ ำงควำมมัน่ ใจว่ำ
ควำมเสี่ยงเหล่ำนี ้ได้ ถูกระบุ ประเมิน วิเครำะห์ จัดลำดับควำมสำคัญ บริ หำรจั ดกำร และกำกับดูแลอย่ำง
เหมำะสม กรอบกำรบริ หำรควำมเสี่ยงฯ ดังกล่ำวกำหนดบทบำทและหน้ ำที่รับผิดชอบที่เกี่ ยวข้ องของ
EXCO สำยงำนด้ ำ นกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งและกำรก ำกับ ดูแ ลกำรปฏิ บัติ ง ำน และสำยงำนด้ ำ นกำร
ตรวจสอบภำยใน อย่ ำ งชัด เจน ในขณะที่ สำยงำนด้ ำ นกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งและกำรกำกับ ดูแ ลกำร
ปฏิบตั ิงำน และสำยงำนด้ ำนกำรตรวจสอบภำยใน รำยงำนกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่โดยตรงต่อ AIA Group Risk
and Compliance และ AIA Group Internal Audit ตำมลำดับ สำยงำนทังสองก็
้
รำยงำนกำรบริหำรงำนต่อ
CEO เป็ นคู่ขนำนไปด้ วย (โปรดพิจำรณำโครงสร้ ำงกำรบริ หำรงำนของ เอ ไอ เอ ประเทศไทย ในหัวข้ อ
3.2.5 เพื่อกำรอ้ ำงอิง )
นอกจำกนี ้ เอ ไอ เอ ประเทศไทยยังได้ มีกำรกำหนดนโยบำยด้ ำนต่ำง ๆ ดังต่อไปนี ้
นโยบายการป้ องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest Policy)
พนักงำนของ เอ ไอ เอ ประเทศไทย ไม่สำมำรถใช้ ตำแหน่งงำนใด ๆ ในองค์กรไปสร้ ำงผลประโยชน์หรื อควำม
ได้ เปรี ยบส่วนบุคคลที่ไม่เหมำะสมให้ กบั ตนเองและสมำชิกในครอบครัว สถำนกำรณ์ใด ๆ ที่ก่อให้ เกิด หรื อดู
เหมือนว่ำจะก่อให้ เกิด ควำมขัดแย้ งระหว่ำงผลประโยชน์สว่ นตัวกับผลประโยชน์ของ เอ ไอ เอ ประเทศไทย
จะต้ องได้ รับกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเหมำะสม
จะต้ องมีกำรรำยงำนควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์

ทังที
้ ่เป็ นควำมขัดแย้ งที่มีโอกำสจะเกิดขึ ้นและควำม
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ขัดแย้ งทีเ่ กิดขึ ้นจริง ผ่ำนช่องทำงที่จดั เตรี ยมโดย เอ ไอ เอ ประเทศไทย
นโยบายคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแสการกระทาความผิด (Whistle Blower Protection Policy)
เอ ไอ เอ ประเทศไทย ได้ จดั ให้ มรี ะบบกำรแจ้ งเบำะแสกำรกระทำควำมผิดที่ครอบคลุม เพื่อช่วยในกำรบริหำร
จัดกำรกำรรำยงำนกำรกระทำควำมผิดและกำรมีพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสม พนักงำนทุกคนที่ตระหนักรู้ว่ำมีกำร
กระทำควำมผิดเกิดขึ ้นภำยในองค์กร มีหน้ ำที่รับผิดชอบในกำรเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่ำวต่อฝ่ ำยจัดกำร รำยงำน
ดังกล่ำวจะได้ รับกำรพิจำรณำอย่ำงจริงจังและมีกำรสอบสวนหำข้ อเท็จจริงอย่ำงเป็ นควำมลับ พนักงำนหรื อ
บุคลำกรอื่น ๆ ไม่ต้องกังวลว่ำจะถูกตอบโต้ จำกกำรรำยงำนกำรกระทำที่สงสัยว่ำจะเป็ นควำมผิด หำกเป็ นกำร
รำยงำนโดยบริสทุ ธิ์ใจ
นโยบายต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่น (Anti-Corruption Policy)
ตลอดระยะเวลำที่ดำเนินธุรกิจ ห้ ำมพนักงำนและบุคคลอื่นที่ดำเนินกำรใด ๆ ในนำมของ เอ ไอ เอ ประเทศไทย
รับ ให้ สัญญำว่ำจะให้ หรื อมอบสิทธิในกำรให้ (ไม่ว่ำจะโดยทำงตรงหรื อทำงอ้ อม) เงินสินบน เงินใต้ โต๊ ะ หรื อ
เงินได้ อื่น หรื อผลประโยชน์ โดยมีควำมตั ้งใจในทำงทุจริต หรื อฝ่ ำฝื นต่อกฎหมำยด้ ำนกำรต่อต้ ำนกำร
คอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้ อง
นโยบายต่ อต้ านการทุจริต (Anti-Fraud Policy)
เอ ไอ เอ ประเทศไทย มีนโยบำยที่จะไม่ให้ เกิดกรณีกำรทุจริตใด ๆ ขึ ้นภำยในองค์กร (Zero-Tolerance
Approach towards Fraud) และคำดหวังให้ พนักงำนทุกคน ตัวกลำงด้ ำนธุรกิจประกันภัย พันธมิตรทำงธุรกิจ
และผู้จำหน่ำยสินค้ ำและบริกำรแก่บริษัทถือปฏิบตั ิด้วยควำมซื่อสัตย์สจุ ริตอย่ำงเคร่งครัด กรณีใดก็ตำมที่
สงสัยว่ำเกี่ยวข้ องกับกำรทุจริตจะต้ องถูกพิจำรณำสอบสวนเพื่อหำข้ อเท็จจริง และดำเนินกำรด้ วยกระบวนกำร
ทำงวินยั ซี่งรวมไปถึงกำรดำเนินคดีตำมกฎหมำยและกำรเลิกจ้ ำงหรื อกำรสิ ้นสุดควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ
นโยบายการจ่ ายผลตอบแทน (Remuneration Policy)
กำรเสนออัตรำผลตอบแทนใด ๆ ให้ แก่พนักงำน จะต้ องคำนึงถึงภำวะกำรแข่งขันภำยนอกบริษัท และควำม
เป็ นธรรมภำยในบริษัท และจะต้ องมีกำรจัดทำข้ อเสนอ พร้ อมทังได้
้ รับอนุมตั ิตำมแนวทำงกำรปฏิบตั ิของ เอ
ไอ เอ ประเทศไทย ก่อนที่จะสำมำรถให้ ข้อเสนอดังกล่ำวได้ ไม่ว่ำจะเสนอโดยวำจำหรื อเป็ นลำยลักษณ์
อักษร
จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct and Business Ethics)
จรรยำบรรณของ AIA (“AIA Code of Conduct”) เป็ นแนวทำงกำรปฏิบตั ิหลักสำหรับพนักงำนทุกคนของ เอ
ไอ เอ ประเทศไทยจรรยำบรรณดังกล่ำวเน้ นควำมซื่อสัตย์สจุ ริตและควำมรับผิดชอบทีม่ ีต้อผู้มสี ่วนได้ ส่วน
เสีย ซึง่ รวมถึงลูกค้ ำ พันธมิตรทำงธุรกิจ ผู้ถือหุ้น หน่วยงำนกำกับดูแล และชุมชนที่ธุรกิจของ เอ ไอ เอ
ประเทศไทยดำเนินกำรอยู่
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3.3.

ข้ อยกเว้ น
กำรขอยกเว้ นไม่ปฏิบตั ิตำมข้ อกำหนดในกรอบฯ ฉบับนี ้ สำมำรถทำได้ เฉพำะในกรณีพเิ ศษเท่ำนัน้ ตัวอย่ำง
เช่น ในกรณีทจี่ ะต้ องดำเนินกำรตำมข้ อบังคับของกฎหมำยหรื อกฎระเบียบของทำงกำร กำรขอยกเว้ นดังกล่ำว
ต้ องส่งเรื่ องต่อไปยังประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยบริหำรควำมเสี่ยงและ EXCO ตำมลำดับ และผู้บริหำรของสำยงสน
จะต้ องมีกำรแสดงเหตุผลเพื่อสนับสนุนกำรขอยกเว้ นดังกล่ำวอย่ำงเหมำะสม
กำรขอยกเว้ นจะต้ องได้ รับกำรอนุมตั ิจำก EXCO อย่ำงชัดแจ้ งก่อน จึงจะถือว่ำข้ อยกเว้ นดังกล่ำวได้ รับอนุญำต
แล้ ว

3.4.

การดาเนินการกรณีฝ่าฝื นและการรายงานต่ อ
ในกรณีที่ เอ ไอ เอ ประเทศไทยไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมข้ อกำหนดในกรอบกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยไม่ได้
รับอนุญำตเป็ นกำรล่วงหน้ ำ ถือว่ำเป็ นกำรฝ่ ำฝื นข้ อกำหนด กำรฝ่ ำฝื นดังกล่ำวจะถูกพิจำรณำขยำยผลต่อไป
ว่ ำ ใครควรจะต้ อ งรำยงำนต่ อ หน่ ว ยงำนใดในขัน้ ตอนต่ อ ไปตำมที่ เ ห็ น สมควร บุค คลใดก็ ต ำมที่ ฝ่ ำฝื น
ข้ อกำหนดในกรอบฯ นี ้ อำจจะต้ องได้ รับกำรลงโทษทำงวินยั กำรฝ่ ำฝื นกรอบฯ จะต้ องมีกำรแจ้ งอย่ำงเป็ น
ทำงกำรและรำยงำนผ่ำนระบบกำรรำยงำนอุบตั ิกำรณ์ (Incident Reporting)

3.5.

การติดตาม ทบทวนและแก้ ไข
ส่วนงำนกำกับดูแลธุรกิจและบริหำรควำมเสี่ยงมีหน้ ำที่เฝ้ำติดตำมอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำมีกำรปฏิบตั ิ
อย่ำงถูกต้ องตำมกรอบฯ ฉบับนี ้ ผลของกำรติดตำมกำรปฏิบตั ิงำนของแต่ละฝ่ ำยงำน จะมีกำรบันทึกไว้ อย่ำง
น้ อยปี ละหนึ่งครัง้ และจะต้ องมีกำรรำยงำนต่อประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยบริหำรควำมเสีย่ ง ในกรณีที่มีกำร
ปฏิบตั ิงำนทีไ่ ม่ถกู ต้ อง กรอบฯ ฉบับนี ้จะต้ องได้ รับกำรทบทวนอย่ำงน้ อยปี ละครัง้ ตำมข้ อกำหนดของหน่วยงำน
กำกับดูแลของทำงกำร

3.6.

การมอบอานาจ (ถ้ ามี) และการดาเนินการอื่นๆ
ส่วนงำนกำกับดูแลกำรปฏิบตั ติ ำมข้ อกำหนดของกฎหมำยและกิจกำรภำยนอกมีหน้ ำที่รับผิดชอบกำร
ดำเนินกำรและกำรปรับปรุงกรอบฯ ฉบับนี ้กรอบฯ นี ้จะได้ รับกำรทบทวนเป็ นประจำทุกปี โดยผู้อำนวยกำรส่วน
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งำนกำกับดูแลกำรปฏิบตั ิตำมข้ อกำหนดของกฎหมำยและกิจกำรภำยนอกจะเป็ นผู้รับผิดชอบในกำรนำเสนอ
กรอบฯ นี ้ให้ สมำชิกของ EXCO พิจำรณำ
4.

การอนุมตั ิ
กรอบฯ นี ้อนุมตั ิโดย EXCO ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงที่ไม่มผี ลกระทบต่อข้ อกำหนดในกรอบฯ นี ้อย่ำงมี
นัยสำคัญ (ตัวอย่ำงเช่น กำรแก้ ไขถ้ อยคำเพียงเล็กน้ อย ฯลฯ) ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยบริหำรควำมเสี่ยง สำมำรถ
ดำเนินกำรแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่จำเป็ นต้ องขออนุมตั ิจำก EXCO

5.

ภาคผนวก - นโยบายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
Code of Conduct
AIA Group Anti-Corruption Policy
AIA Group Anti-Fraud Policy
AIA Group Whistle blower Protection Policy
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