แนวทางปฏิบัติในเรื่องโครงสราง คุณสมบัติ หนาที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัทประกันภัยเพื่อสงเสริมธรรมาภิบาลของบริษัทประกันภัย
หลักการ
แนวทางปฏิบัติทางธรรมาภิบาลมีความสําคัญอยางยิ่งในการดําเนินธุรกิจของบริษัทประกันภัย คณะ
กรรมการบริษัทประกันภัยในฐานะผูนําองคกรตองใหความสําคัญกับการนําแนวทางตาม
ธรรมา
ภิบาลมาถือปฏิบัติ การกําหนดคุณสมบัติ และบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการ
ชุดยอยตางๆ อยางเหมาะสมและชัดเจนยอมนําไปสูคณะกรรมการที่มีคุณภาพ และสามารถปฏิบัติ
หนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพซึ่งถือเปนพื้นฐานสําคัญในการสรางองคกรใหกาวตอไปไดอยางยั่งยืน
คํานิยาม
(1) “ธรรมาภิบาล” หมายความวา การกํากับดูแลกิจการที่ดี อันทําใหองคกรใดที่นําแนวทางตาม
ธรรมาภิบาลมาถือปฏิบัติ มีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได มีความรับผิดชอบ ดําเนินงานดวย
ความซื่อสัตยสุจริต มีจริยธรรมและคุณธรรม
(2) “บริษัทประกันภัย” หมายความวา บริษัทตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และ
บริษัทตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535
(3) “บริษัทในเครือ” หมายความวา บริษัทแม หรือบริษัทลูกของบริษัทนั้น
(4) “บริษัทแม” หมายความวา บริษัทที่มีอํานาจควบคุมกิจการของบริษัทอื่น
(5) “บริษัทลูก” หมายความวา
(ก) บริษัทที่มีบริษัทอื่นมีอํานาจควบคุมกิจการของบริษัทนั้น
(ข) บริษัทลูกของบริษัทตาม (ก) ตอไปทุกทอด
(6) “อํานาจควบคุมกิจการ” หมายความวา
(ก) การที่บริษัทหนึ่งมีหุนในอีกบริษัทหนึ่งเกินกวารอยละหาสิบของหุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมด ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
(ข) การที่บริษัทหนึ่งมีอํานาจควบคุมคะแนนเสียงสวนใหญในที่ประชุมผูถือหุนของอีก
บริษัทหนึ่ง ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม หรือไมวาเพราะเหตุใดอื่น หรือ
(ค) การที่บริษัทหนึ่งมีอํานาจควบคุมการแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแตกึ่งหนึ่งของ
กรรมการทั้งหมดในอีกบริษัทหนึ่ง
ในกรณีที่บริษัทหนึ่งมีหุนในอีกบริษัทหนึ่งตั้งแตรอยละยี่สิบขึ้นไปของหุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมด ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม และไมมีผูถือหุนรายใดหรือกลุมใดถือหุนมากกวา ให
สันนิษฐานไวกอนวาบริษัทที่มีหุนดังกลาวมีอํานาจควบคุมกิจการอีกบริษัทหนึ่ง
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(7) “ผูมีอํานาจในการจัดการ” หมายความวา
(ก) ผูจัดการ รองผูจัดการอาวุโส รองผูจัดการของบริษัท แลวแตกรณี หรือผูซึ่งมี
ตําแหนงเทียบเทาที่เรียกชื่อเปนอยางอื่น
(ข) บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งบริษัททําสัญญาใหมีอํานาจในการบริหารงานทั้งหมด
หรือบางสวน หรือ
(ค) บุคคลที่ตามพฤติการณมีอํานาจควบคุมหรือครอบงําผูจัดการของบริษัทใหปฏิบัติ
ตามคําสั่งของตนในการกําหนดนโยบายหรือการดําเนินงานของบริษัท
(8) “บริษัทรวม” หมายความวา บริษัทลูกที่มีบริษัทแมรวมกัน
(9) “บริษัทที่เกี่ยวของ” หมายความวา
(ก) หางหุนสวนสามัญที่กรรมการ หรือคูสมรสของกรรมการ หรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติ
ภาวะของกรรมการ เปนหุนสวน
(ข) หางหุนสวนจํากัดที่กรรมการ หรือคูสมรสของกรรมการ หรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติ
ภาวะของกรรมการเปนหุนสวนจําพวกไมจํากัดความรับผิด หรือเปนหุนสวนจําพวกจํากัดความรับผิด
รวมกันเกินรอยละสามสิบของทุนทั้งหมดของหางหุนสวนจํากัดนั้น
(ค) บริษัทจํากัดที่กรรมการ หรือคูสมรสของกรรมการ หรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
ของกรรมการ หรือหางหุนสวนตาม (ก) หรือ (ข) ถือหุนรวมกันเกินรอยละสามสิบของจํานวนหุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทจํากัดนั้น
(ง) บริษัทจํากัดที่กรรมการ หรือคูสมรสของกรรมการ หรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
ของกรรมการ หรือหางหุนสวนตาม (ก) หรือ (ข) หรือบริษัทจํากัดตาม (ค) ถือหุนรวมกันเกินรอยละ
สามสิบของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทจํากัดนั้น
(10) “ผูที่เกี่ยวของ” หมายความวา บุคคลที่มีความสัมพันธกับอีกบุคคลหนึ่งในลักษณะอยางหนึ่ง
อยางใดดังตอไปนี้
(ก) เปนคูสมรส บิดา มารดา
(ข) เปนบุตรหรือบุตรบุญธรรม
(ค) เปนบริษัทจํากัดที่บุคคลนั้นหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) มีอํานาจในการจัดการ
(ง) เปนบริษัทจํากัดที่บุคคลนั้นหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) มีอํานาจควบคุมคะแนน
เสียงสวนใหญในที่ประชุมผูถือหุน
(จ) เปนบริษัทจํากัดที่บุคคลนั้นหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) มีอํานาจควบคุมการแตง
ตั้งหรือถอดถอนกรรมการ
(ฉ) เปนบริษัทลูกของบริษัทจํากัดตาม (ค) หรือ (ง) หรือ (จ)
(ช) เปนบริษัทรวมของบริษัทจํากัดตาม (ค) หรือ (ง) หรือ (จ)
(ซ) เปนตัวการตัวแทน
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ในกรณีที่บุคคลใดถือหุนในบริษัทจํากัดใดตั้งแตรอยละยี่สิบขึ้นไปของจํานวนหุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมด ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม และไมมีผูถือหุนรายใดหรือกลุมใดถือหุนมาก
กวาใหสันนิษฐานไวกอนวาบริษัทจํากัดนั้นเปนผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว
(11) “ผูถือหุนรายใหญ” หมายความวา บุคคลที่ถือหุนหรือมีไวซึ่งหุนของบริษัทเกินรอยละหาของหุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมด
(12) “ญาติสนิท” หมายความวา บุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียน
ตามกฎหมาย ดังนี้ บิดา มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้ง คูสมรสของบุตรของบุคคลดังกลาว
(13) “กรรมการที่เปนผูบริหาร” หมายความวา กรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงานใหแก
บริษัทประกันภัยเต็มเวลา และรับผลตอบแทนจากบริษัทประกันภัยเปนประจําทุกเดือนในรูปของเงิน
เดือน หรือผลตอบแทนอื่นที่เปรียบเทียบเสมือนเงินเดือน
(14) “ผูบริหารระดับสูง” หมายความวา ผูจัดการ รองผูจัดการอาวุโส รองผูจัดการ หรือผูซึ่งดํารง
ตําแหนงเทียบเทาที่กําหนดชื่อเปนอยางอื่น หรือบุคคลอื่น ซึ่งบริษัทประกันภัยทําสัญญาใหมีอํานาจ
เด็ดขาดในการบริหารงานของบริษัทประกันภัย ตลอดจนผูซึ่งปฏิบัติงานใหแกบุคคลอื่นนั้นดวย
(15) “ขาราชการการเมือง” หมายความวา ขาราชการการเมือง ตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการการเมือง พ.ศ. 2535
โครงสรางของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยของบริษัทประกันภัย
บริษัทประกันภัยจะตองจัดใหมีคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยตางๆ เพื่อทําหนาที่
วางกลยุทธและนโยบายที่เหมาะสม เพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทประกันภัยเปนไปอยางมีประสิทธิ
ภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเปนไปตามแนวทางธรรมาภิบาล เพื่อความมั่นคงที่ยั่งยืนของบริษัทประ
กันภัย โดยคณะกรรมการชุดยอยที่บริษัทประกันภัยตองจัดตั้ง ประกอบดวย คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน เปนอยางนอย

คณะกรรมการบริษัทประกันภัย
บทนํา
คณะกรรมการบริษัทประกันภัยในฐานะผูนํา มีบทบาทสําคัญในการนําพาองคกรไปสูความ
สําเร็จโดยจะตองเปนผูวางกลยุทธและนโยบายที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ซึ่ง
หมายความถึงความเจริญเติบโตขององคกร การเพิ่มมูลคาในระยะยาวใหแกผูถือหุน และความรับ
ผิดชอบตอผูถือกรมธรรม นอกจากนี้ คณะกรรมการจะตองมีวิสัยทัศนและมีหนาที่กําหนดกลยุทธ
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ดานธุรกิจ และยังมีบทบาทหนาที่ในการสอดสองดูแลดําเนินกิจการของบริษัทประกันภัยใหอยูภายใต
กรอบกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และธรรมาภิบาลขององคกรดวย
ดังนั้น คณะกรรมการที่มีภาวะผูนํา คุณสมบัติ และองคประกอบที่เหมาะสมจึงเปนสิ่งจําเปน
สําหรับการดําเนินกิจการและธรรมาภิบาลของบริษัทประกันภัย
คุณสมบัติและองคประกอบของคณะกรรมการบริษัทประกันภัย
คุณสมบัติ
กรรมการจะตองมีคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด ซึ่งรวมถึงคุณสมบัติดังตอไปนี้
(1) ไมเปนหรือไมเคยเปนบุคคลลมละลาย
(2) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่
กระทําโดยทุจริต
(3) ไมเคยเปนกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลผูมีอํานาจในการจัดการของบริษัทประกันภัย
ในชวงเวลาที่บริษัทประกันภัยนั้นถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต หรือใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย เวนแตเปนผูซึ่งนายทะเบียนดวยความเห็นชอบของรัฐมนตรีแตงตั้งให
ดํารงตําแหนง เชนวานั้นในชวงเวลาดังกลาว
(4) ไมเปนกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลผูมีอํานาจในการจัดการของบริษัทอื่นที่ไดรับใบ
อนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต ในกรณีบริษัทประกันชีวิต หรือไมเปนกรรมการ ผูจัดการ หรือ
บุคคลผูมีอํานาจในการจัดการของบริษัทอื่นที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ในกรณี
บริษัทประกันวินาศภัย เวนแตจะไดรับยกเวนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
(5) ไมเคยถูกถอดถอนจากการเปนกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลผูมีอํานาจในการจัดการ
ของบริษัทประกันภัยตามมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 หรือมาตรา 53
แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535
(6) ไมเปนขาราชการการเมือง
(7) ไมเปนขาราชการซึ่งมีหนาที่เกี่ยวกับการควบคุมบริษัทประกันภัย เวนแตเปนกรณีของ
บริษัทประกันภัยที่เปนรัฐวิสาหกิจ หรือไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีเพื่อชวยเหลือการดําเนินงาน
ของบริษัทประกันภัย หรือเปนผูไดรับแตงตั้งตามมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.
2535 หรือมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535
(8) ไมเปนนายหนาประกันชีวิต ในกรณีของบริษัทประกันชีวิต หรือไมเปนนายหนาประกัน
วินาศภัย ในกรณีของบริษัทประกันวินาศภัย
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องคประกอบ
1. คณะกรรมการบริษัทประกันภัยตองมีจํานวนไมนอยกวา 7 คน
2. ในจํานวนนี้ใหเปนกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 4
3. เปนกรรมการที่เปนผูบริหารไดไมเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการบริษัทประกันภัย
4. ตองเปนกรรมการที่มีคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณในการทํางาน หรือคุณสมบัติอื่น ทั้ง
นี้ ตามที่หนวยงานกํากับดูแลประกาศกําหนด
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. กําหนดทิศทางและเปาหมายเชิงกลยุทธในภาพรวมของบริษัทประกันภัย รวมทั้งพิจารณา
อนุมัตินโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัทประกันภัยตามที่ฝายบริหารเสนอ และกํากับควบ
คุมดูแลใหฝายบริหารดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับการอนุมัติไวอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทประกันภัย ผูถือหุน ผูถือกรมธรรม และผูมีสวน
ไดเสียอื่นๆ
2. จัดใหมีบทบัญญัติเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผูบริหาร
พนักงาน รวมถึงตัวแทนของบริษัทประกันภัย เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติในองคกร ซึ่งรวมถึงนโยบาย
ในเรื่องการประกอบธุรกิจสวนตัว การซื้อขายหุนของตัวเอง การใหสิทธิพิเศษตอหนวยงานภายในและ
ภายนอก การหักกลบขาดทุนจากการคา และการปฏิบัติการคาอื่นๆ ซึ่งบริษัทประกันภัยจะตองมี
กระบวนการที่เหมาะสม ตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปตามมาตรฐาน
3. กําหนดนโยบายเพื่อปองกันการขัดแยงกันของผลประโยชน การปฏิบัติตอลูกคาดวยความ
เทาเทียมกัน และการใชขอมูลรวมกันกับผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ โดยคณะกรรมการบริษัทประกันภัย
ตองทบทวนนโยบายเหลานี้เปนประจํา
4. กําหนดวิธีการสรรหาและแตงตั้งกรรมการ โครงสรางคณะกรรมการ หนาที่ การแตงตั้ง
เขารับตําแหนงอีกครั้ง และความเหมาะสมของสัดสวนของกรรมการที่เปนผูบริหารและที่ไมใชผู
บริหาร โดยคํานึงถึงการถวงดุลอํานาจของฝายบริหาร และหรือ ผูถือหุนรายใหญใหอยูในระดับที่
เหมาะสม
5. คัดเลือก และทดแทนผูบริหารระดับสูง และติดตามดูความตอเนื่องของนโยบาย
6. ทบทวนผลตอบแทนของกรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัทประกันภัย
7. พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ ตามความเหมาะสมและความจําเปนของ
บริษัทประกันภัยแตละแหงเพื่อชวยดูแลระบบการบริหารใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไว รวมทั้ง
พิจารณาอนุมัติบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในองค
ประกอบ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอยที่ไดแตงตั้ง
ขึ้น
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8. กํากับดูแลใหฝายบริหารของบริษัทประกันภัยมีการกําหนดนโยบาย กระบวนการ และการ
ควบคุมทางดานการบริหารความเสี่ยงประเภทตางๆ ที่เกิดขึ้น โดยอยางนอยที่สุดจะตองครอบคลุมถึง
ความเสี่ยงดานการรับประกันภัย สภาพคลอง การลงทุน การตลาด การปฏิบัติงาน ชื่อเสียง กฎหมาย
และกลยุทธ ทั้งนี้ คณะกรรมการตองทําหนาที่อนุมัตินโยบายดังกลาว รวมทั้งทบทวนกลยุทธการ
ปฏิบัติจริงและนโยบายในเรื่องดังกลาวอยางสม่ําเสมอ
9. กํากับดูแลใหเกิดความมั่นใจวาฝายบริหารมีความสามารถในการจัดการในกิจการของ
บริษัทประกันภัยซึ่งรวมถึงการแตงตั้งผูบริหารระดับสูง
10. ดําเนินการใหบริษัทประกันภัยมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และ
ระบบคณิตศาสตรประกันภัยที่มีประสิทธิภาพ
11. ติดตามการดําเนินกิจการของบริษัทประกันภัยตลอดเวลา เพื่อใหมั่นใจวากรรมการที่เปน
ผูบริหาร และฝายบริหารดําเนินกิจการตามกฎหมายและนโยบายที่วางไว รวมทั้ง ตองควบคุมดูแลให
บริษัทประกันภัยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของ และมาตรฐานการดําเนินธุรกิจ
12. กํากับดูแลใหฝายบริหารจัดใหมีระบบการคัดเลือกตัวแทนประกันภัย นายหนาประกันภัย
กําหนดมาตรฐานการดําเนินธุรกิจกับคนกลางประกันภัย รวมทั้ง จัดทํารายชื่อตัวแทนประกันภัยหรือ
นายหนาประกันภัยที่มีความประพฤติไมเหมาะสม และกําหนดมาตรการในการจัดการกับบุคคลดัง
กลาว
13. กํากับดูแลใหฝายบริหารบอกกลาวเรื่องที่สําคัญของบริษัทประกันภัย รวมถึงเรื่องการปอง
กันและตอตานการฟอกเงินตอคณะกรรมการบริษัทประกันภัย และจัดใหมีกระบวนการในการจัดสง
ขอมูลเพื่อใหคณะกรรมการไดรับขอมูลจากฝายบริหารอยางเพียงพอที่จะทําใหสามารถปฏิบัติตาม
อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบไดอยางสมบูรณ รวมทั้ง กําหนดใหมีผูทําหนาที่ดูแลรักษาขอมูล
และเอกสารสําคัญเกี่ยวกับบริษัทประกันภัย เพื่อใหกรรมการสามารถเขาถึงขอมูลและเอกสารดัง
กลาวไดอยางรวดเร็ว ทันตอเหตุการณ
14. กํากับดูแลใหมีกระบวนการในการจัดสงรายงาน (Management Letter) จากผูสอบบัญชี
ภายนอก และขอคิดเห็นจากฝายบริหารของบริษัทประกันภัยตอคณะกรรมการ โดยไมลาชา คณะ
กรรมการควรไดรับเอกสารดังกลาวภายใน 4 เดือนหลังจากวันที่ปดงวดการบัญชี ทั้งนี้ หากมีความ
ลาชามาก คณะกรรมการจะตองขอคําชี้แจงในเรื่องดังกลาวจากฝายบริหาร
15. กําหนดใหคณะกรรมการตองเขารวมประชุมอยางนอยที่สุดกึ่งหนึ่งของจํานวนครั้งของการ
ประชุมที่จัดขึ้นในแตละป
16. ตองมีการติดตอกับหนวยงานกํากับดูแลตามความจําเปน และควรเขาพบกับหนวยงาน
กํากับดูแลเมื่อไดรับเชิญ
ทั้งนี้คณะกรรมการอาจแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกเกี่ยวกับการดําเนิน
กิจการของบริษัทประกันภัยไดดวยคาใชจายของบริษัทประกันภัย
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กรรมการอิสระ
บทนํา
กรรมการอิสระเปนองคประกอบหรือกลไกที่สําคัญในระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี หรือ
ธรรมาภิบาลขององคกร ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะตองเปนผูที่ใชดุลยพินิจและใหความเห็นอยางตรงไป
ตรงมาในเรื่องที่เกี่ยวของกับทิศทาง การดําเนินกิจการตางๆ ที่เกี่ยวของขององคกร ซึ่งความเห็นจะ
ตองเปนอิสระและปราศจากการครอบงําจากกลุมที่มีผลประโยชนอื่นใด
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระจะตองไมมีธุรกิจ หรือการงานที่เกี่ยวของกับบริษัทประกันภัยอันอาจมีผล
กระทบตอการตัดสินใจโดยอิสระของตน และจะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ไมถือหุนเกินรอยละ 0.5 ของทุนชําระแลวของบริษัทประกันภัย บริษัทในเครือ บริษัทรวม
หรือบริษัทที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ใหนับรวมถึงหุนที่ถืออยูโดยผูที่เกี่ยวของดวย
2. ไมมีสวนรวมในการบริหารงานในบริษัทประกันภัย บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่
เกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทประกันภัย รวมทั้ง ไมเปนลูกจาง หรือพนักงานที่ไดรับเงิน
เดือนประจําจากบริษัทประกันภัย บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทประกันภัย นอกจากนี้ จะตองไมเปนที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจําจากบริษัทประกันภัย
บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทประกันภัย
3. ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมทั้งในดานการเงินและการ
บริหารงานในบริษัทประกันภัย บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญของ
บริษัทประกันภัย
4. ไมเปนผูที่เกี่ยวของหรือญาติสนิทของผูบริหารระดับสูงหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท
ประกันภัย
แนวทางปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
กรรมการอิสระตองเปนผูที่ผานกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริษัทประกันภัย หรือ
คณะกรรมการสรรหา (ถามี)
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คณะกรรมการชุดยอย
บทนํา
ในภาวะการแขงขันในโลกธุรกิจในปจจุบันทําใหความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทประ
กันภัยเพิ่มขึ้นและมีความซับซอนมากยิ่งขึ้น ซึ่งทําใหคณะกรรมการบริษัทประกันภัยมีความจําเปนที่
จะตองจัดตั้งคณะกรรมการชุดยอยที่ประกอบไปดวยบุคคลที่มีความรูความชํานาญที่เหมาะสมเพื่อ
ชวยแบงเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทประกันภัยในการดําเนินธุรกิจใหเปนไปอยางมีประสิทธิ
ภาพและประสิทธิผล
จํานวนและการจัดตั้งคณะกรรมการชุดยอยแตละประเภทขึ้นอยูกับความจําเปน และปจจัย
ตางๆ ของแตละองคกรตามโครงสรางของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยของบริษัทประ
กันภัย เปนอยางนอย และควรดําเนินการใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการอื่นๆ ดวย
คณะกรรมการชุดยอยที่บริษัทประกันภัยตองจัดตั้ง
คณะกรรมการบริษัทประกันภัยควรพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการชุดยอย เพื่อชวยดูแลระบบ
การบริหารใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไว
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
องคประกอบและคุณสมบัติ
1. มีจํานวนไมนอยกวา 3 คน โดยจะตองไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทประกันภัย
หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทประกันภัย
2. เปนกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
3. ประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 2 คน
4. มีความรูความชํานาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. สอบทานใหบริษัทประกันภัยมีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยขอมูลอยางเพียง
พอ รวมทั้งรายงานตางๆ ที่นําสงตอหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของ
2. สอบทานและประเมินผลใหบริษัทประกันภัยมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภาย
ในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานใหบริษัทประกันภัยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจประกันภัย
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งและเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทประกันภัย
5. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทประกันภัย โดยเฉพาะในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน
หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน
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6. จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
7. กําหนดหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในองคประกอบ รวมทั้ง
การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบไวอยางชัดเจนเปน
ลายลักษณอักษรตามที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทประกันภัย
8. ทบทวนการลงทุนหรือธุรกรรมใดๆ อันอาจกอใหเกิดความเสียหายแกฐานะทางการเงินและ
ความมั่นคงของบริษัทประกันภัย ตามขอเสนอแนะของผูสอบบัญชีหรือพนักงานของบริษัทประกันภัย
9. ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูสอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงิน รายงานประจําป และธุร
กรรมที่ไดรับการอางถึงในรายงานดังกลาว
10. ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักคณิตศาสตรประกันภัยของบริษัทประกันภัยในประเด็น
ที่เกี่ยวของซึ่งรวมอยูในงบการเงิน และรายงานที่นําสงตอหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของ
11. ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอํานวยการหนวยงานตรวจสอบภายใน พนักงานที่ทํา
หนาที่ตรวจสอบภายใน หรือผูตรวจสอบภายในจากภายนอกกิจการ รวมกับผูบริหารของบริษัทประ
กันภัย ในประเด็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทประกันภัย
12. รายงานตอคณะกรรมการบริษัทประกันภัยเพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่คณะ
กรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือ
การกระทํา ดังตอไปนี้
- รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
- การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบการควบคุมภายใน
- การฝาฝนกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับธุรกิจประกันภัย หากคณะกรรมการบริษัท
ประกันภัย หรือผูบริหารไมดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลาตามที่คณะกรรมการตรวจ
สอบกําหนด คณะกรรมการตรวจสอบจะตองเปดเผยการกระทําดังกลาวไวในรายงานประจําป และ
รายงานตอหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของ
13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทประกันภัยมอบหมาย ดวยความเห็นชอบของคณะ
กรรมการตรวจสอบ
14. สอบทานบทบาทหนาที่และกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการในคณะกรรมการ
ตรวจสอบดวย ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอก
ไดดวยคาใชจายของบริษัทประกันภัย
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2. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
องคประกอบและคุณสมบัติ
1. มีจํานวนไมนอยกวา 3 คน โดยจะตองไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทประกันภัย
2. ประกอบดวยกรรมการ และหรือ ผูบริหารของบริษัทประกันภัย
3. กรรมการสวนใหญตองมีความรู ความชํานาญ และความเขาใจเกี่ยวกับความเสี่ยงโดยรวม
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. กําหนดนโยบายเพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทประกันภัยเพื่อพิจารณาในเรื่องของการ
บริหารความเสี่ยงโดยรวม ซึ่งตองครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทตางๆ ที่สําคัญ เชน ความเสี่ยงดาน
การรับประกันภัย ความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงดานสภาพคลอง ความเสี่ยงจากตลาด ความเสี่ยง
ดานปฏิบัติการ และความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอชื่อเสียงของกิจการ
2. วางกลยุทธใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และ
ดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทประกันภัยใหอยูในระดับที่เหมาะสม
3. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประ
สิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนด
4. รายงานตอคณะกรรมการอยางสม่ําเสมอในสิ่งที่ตองดําเนินการปรับปรุงแกไขเพื่อสอดคลอง
กับนโยบายและกลยุทธที่กําหนด
3. คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน (Investment Committee)
องคประกอบและคุณสมบัติ
1. มีจํานวนไมนอยกวา 3 คน โดยจะตองไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทประกันภัย
2. ประกอบดวยกรรมการ และหรือ ผูบริหารของบริษัทประกันภัย
3. กรรมการสวนใหญตองมีความรู ความชํานาญ และความเขาใจเกี่ยวกับการลงทุน ตลาดเงิน
และตลาดทุน
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. กําหนดนโยบายการลงทุนที่เหมาะสม ยืดหยุนไดตามสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคํานึงถึง
ความเสี่ยงและกฎหมายที่เกี่ยวของ
2. พิจารณาใหความเห็นชอบกฎระเบียบ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทประกันภัย
3. กระทําการเพื่อใหแนใจวาบริษัทประกันภัยไดดําเนินการลงทุนตามนโยบายที่ไดรับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการบริษัทประกันภัย
4. พิจารณาและอนุมัติการลงทุน ตามระดับของอํานาจการอนุมัติ (กรณีการลงทุนเกินอํานาจอนุมัติ
ของผูบริหาร)
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5. กํากับดูแลสถานะของเงินลงทุนของบริษัทประกันภัย
6. สอบทานและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุน เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป
คณะกรรมการชุดยอยที่บริษัทประกันภัยควรจัดตั้ง
1. คณะกรรมการสรรหา
องคประกอบและคุณสมบัติ
1. มีจํานวนไมนอยกวา 3 คน โดยจะตองไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทประกันภัย
2. เปนกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
3. กรรมการจะตองมีความรูความสามารถ ประสบการณ ตลอดจนมีความรู คุณสมบัติ หนาที่และ
ความรับผิดชอบของตน
4. ประธานของคณะกรรมการสรรหาควรเปนกรรมการอิสระเพื่อชวยเปนแกนหลักในการผลักดัน
ใหการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาเปนไปอยางอิสระ
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการในการสรรหากรรมการ และผูบริหารระดับสูง เพื่อเสนอ
ใหคณะกรรมการบริษัทประกันภัยพิจารณาอนุมัติ
2. คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดํารงตําแหนงตางๆ ดังตอไปนี้ เพื่อเส
นอตอคณะกรรมการบริษัทประกันภัย
- กรรมการของบริษัทประกันภัย
- กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ที่ไดรับมอบหมายอํานาจหนาที่ และ ความรับผิดชอบ
โดยตรงจากคณะกรรมการบริษัทประกันภัย
- ผูบริหารระดับสูง
3. ดูแลใหคณะกรรมการบริษัทประกันภัยมีขนาดและองคประกอบที่เหมาะสมกับองคกร รวมถึงมี
การปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการบริษัทประกันภัย
จะตองประกอบดวยบุคคลที่มีความรูความสามารถ และประสบการณในดานตางๆ
2. คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
องคประกอบและคุณสมบัติ
1. มีจํานวนไมนอยกวา 3 คน โดยจะตองไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทประกันภัย
2. เปนกรรมการที่ไมเปนผูบริหารของบริษัทประกันภัย
3. กรรมการจะตองมีความรูความสามารถ ประสบการณ ตลอดจนมีความรูความเขาใจถึงคุณสมบัติ
หนาที่และความรับผิดชอบของตน
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ประธานของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนควรเปนกรรมการอิสระเพื่อชวยเปน
แกนหลักในการผลักดันใหการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนใหเปนไปอยางอิสระ
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. กําหนดนโยบายการจายคาตอบแทนและผลประโยชนอื่น รวมถึงจํานวนคาตอบแทนและผล
ประโยชนอื่นที่ใหแกกรรมการและผูบริหารระดับสูง โดยตองมีหลักเกณฑที่ชัดเจน โปรงใส เพื่อเสนอ
ใหคณะกรรมการบริษัทประกันภัยพิจารณาอนุมัติ และสงนโยบายดังกลาวใหหนวยงานกํากับดูแลที่
เกี่ยวของได เมื่อทวงถาม
2. ดูแลใหกรรมการ และผูบริหารระดับสูงของบริษัทประกันภัยไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับ
หนาที่และความรับผิดชอบที่ตนมีตอบริษัทประกันภัย โดยกรรมการที่ไดรับมอบหมายใหมีหนาที่และ
ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นควรไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบ
หมายนั้น
3. กําหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการ และผูบริหารระดับสูง เพื่อพิจารณาปรับผล
ตอบแทนประจําป โดยจะตองคํานึงถึงหนาที่ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เกี่ยวของ รวมถึงให
ความสําคัญกับการเพิ่มมูลคาของสวนของผูถือหุนในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลดวย
4. เปดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกําหนดคาตอบแทนและเปดเผยคาตอบแทนในรูปแบบตาง ๆรวม
ทั้งจัดทํารายงานการกําหนดคาตอบแทน โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับเปาหมาย การ
ดําเนินงาน และความเห็นของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ไวในรายงานประจําปของบริษัทประ
กันภัยดวย
ทั้งนี้ บริษัทประกันภัยอาจจัดใหคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
เปนคณะกรรมการคณะเดียวกันก็ได ขึ้นอยูกับความเหมาะสม
3. คณะกรรมการพิจารณาการรับประกันภัย (Underwriting Committee)
องคประกอบและคุณสมบัติ
1. มีจํานวนไมนอยกวา 3 คน โดยจะตองไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทประกันภัย
2. ประกอบดวยกรรมการ และหรือผูบริหารของบริษัทประกันภัย
3. กรรมการสวนใหญตองมีความรู ความชํานาญ และความเขาใจเกี่ยวกับการรับประกันภัย และ
การพิจารณาความเสี่ยงจากการรับประกันภัยในแตละประเภท รวมถึงการประกันภัยตอ
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. กําหนดนโยบายการรับประกันภัยและการเอาประกันภัยตอที่เหมาะสม ยืดหยุนไดตามสภาวะ
ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคํานึงถึงความเสี่ยงและกฎหมายที่เกี่ยวของ
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2. กระทําการเพื่อใหแนใจวาบริษัทประกันภัยไดดําเนินการรับประกันภัยตามนโยบายที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทประกันภัย
3. พิจารณาและอนุมัติอัตราเบี้ยประกันภัย
4. พิจารณาและอนุมัติรายชื่อผูรับประกันภัยตอ (Authorized list of reinsurers)
5. พิจารณาใหความเห็นชอบกฎระเบียบ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับประกันภัยและการเอาประ
กันภัยตอของบริษัทประกันภัย
6. พิจารณาและอนุมัติการรับประกันภัย ตามระดับของอํานาจการอนุมัติ (กรณีการรับประกันภัยที่
จํานวนเงินเอาประกันภัยเกินอํานาจอนุมัติของผูบริหาร)
7. สอบทานและปรับเปลี่ยนนโยบายการรับประกันภัยและการเอาประกันภัยตอ เพื่อใหเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป
4. คณะกรรมการจัดการคาสินไหมทดแทนหรือการใชเงินตามกรมธรรมประกันชีวิต
องคประกอบและคุณสมบัติ
1. มีจํานวนไมนอยกวา 3 คน โดยจะตองไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทประกันภัย
2. ประกอบดวยกรรมการ และหรือ ผูบริหารของบริษัทประกันภัย
3. กรรมการสวนใหญตองมีความรู ความชํานาญ และความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการคาสินไหม
ทดแทนหรือการใชเงินตามกรมธรรมประกันชีวิต
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. กําหนดนโยบายการจัดการคาสินไหมทดแทนหรือการใชเงินตามกรมธรรมประกันชีวิตของ
บริษัทประกันภัย
2. กํากับดูแลสถานะของการเรียกรองคาสินไหมทดแทนหรือการใชเงินตามกรมธรรมประกัน
ชีวิต และกระทําการเพื่อใหแนใจวาบริษัทประกันภัยไดสํารองคาสินไหมทดแทนหรือสํารองประ
กันภัยอยางเพียงพอและครบถวน
3. พิจารณาและอนุมัติการจายคาสินไหมทดแทนหรือการใชเงินตามกรมธรรมประกันชีวิต ตาม
ระดับของอํานาจการอนุมัติ (กรณีจํานวนเงินคาสินไหมทดแทนหรือเงินตามกรมธรรมประกันชีวิตเกิน
อํานาจอนุมัติของผูบริหาร)
4. จัดการขอพิพาทจากการเรียกรองคาสินไหมทดแทนหรือการใชเงินตามกรมธรรมประกันชีวิต
จัดการและแกไขในกรณีที่เกิดคดีการทุจริตเรื่องคาสินไหมทดแทนหรือการใชเงินตามกรมธรรมประกันชีวิต

