
 

คูมือกรรมการบริษัทประกันภัย 
 
บทที่ 1 
บทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการ 

กรรมการเปนบุคคลที่ไดรับการแตงต้ังจากผูถือหุนใหทําหนาที่สอดสองดูแลการปฏิบัติหนาท่ี
ของฝายบริหาร  ซ่ึงฝายบริหารนั้นคือผูที่ไดรับมอบหมายใหจัดการงานประจําวันขององคกร ตาม
นโยบายที่คณะกรรมการกําหนดไว    นอกจากนี้ กรรมการยังเปนตัวกลางระหวางผูถือหุนกับ       
ฝายบริหารและทําหนาท่ีเพื่อประโยชนสูงสุดขององคกร  ดังน้ัน ในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ คณะ
กรรมการควรกระทําอยางมีเหตุผลและมีอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี และควรคํานึงถึงประโยชน
ของบริษัทประกันภัยเปนสําคัญ  โดยท่ัวไป คณะกรรมการมีบทบาทใน 2 ดานหลัก คือ   ดานการ
ปฏิบัติการ และดานการกํากับดูแล 

 
บทบาทของคณะกรรมการดานปฏิบัติการ 

1. การกําหนดกลยุทธ   
เนื่องจากคณะกรรมการไมไดทําหนาที่บริหารงานประจําวัน  แตจะมอบหมายใหฝาย

บริหารและเจาหนาท่ีของบริษัทประกันภัยทําหนาท่ีดังกลาว  คณะกรรมการจึงตองจัดใหมีแผนระยะ
ส้ันท่ีแสดงถึงเปาหมายที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได และจัดใหมีแผนระยะยาวที่แสดงถึงวิสัยทัศน
และแนวคิดในการดําเนินธุรกิจโดยรวมและอนาคตของบริษัทประกันภัย  รวมทั้งใหฝายบริหาร
ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ และนําผลการดําเนินงานที่เบ่ียงเบนไปนําเสนอตอคณะ
กรรมการ  และกําหนดใหฝายบริหารจัดหาขอมูลอ่ืนที่เปนประโยชนในการวางแผนและกําหนด
นโยบายแกคณะกรรมการเพื่อใชวิเคราะหปญหา สาเหตุ และพิจารณาตัดสินใจปรับปรุงกลยุทธหรือ
แผนธุรกิจใหเหมาะสมตอไป 
 

2. การกําหนดนโยบาย   
คณะกรรมการตองกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อใหฝายบริหารนําแผน   

กลยุทธทั้งระยะสั้นและระยะยาวไปปฏิบัติได  สรางความชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางในดานการดําเนินกิจ
การ และใชเปนเครื่องมือในการสื่อสารระหวางคณะกรรมการและฝายบริหาร   นโยบายควรยืดหยุน
และสามารถปรับปรุงใหสอดคลองกับสถานการณทางธุรกิจได ครอบคลุมงานธุรกิจ  เม่ือคณะ
กรรมการกําหนดนโยบายสําหรับบริษัทประกันภัยแลว  ควรจัดใหมีการชี้แจงหรือมีระบบการถายทอด
ขอมูลใหบุคลากรทุกระดับขององคกร  เพื่อสรางความเขาใจใหตรงกันและทําใหการดําเนินงานสอด
คลองกับนโยบายที่กําหนด  นอกจากนี้  จะตองมีการทบทวนปรับปรุงนโยบายเปน ครั้งคราว เพื่อให
ทันกับเหตุการณที่เปล่ียนแปลงไป 
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3. การคัดเลือกและถอดถอนบุคลากรฝายบริหาร   
ความสามารถของฝายบริหารเปนปจจัยที่สําคัญยิ่งตอความสําเร็จของบริษัทประ

กันภัย  คณะกรรมการควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการคัดเลือกฝายบริหาร  เพื่อใหได
บุคลากรที่มีความรูความสามารถเขามาทํางาน  ฝายบริหารควรมีแนวคิดและวิสัยทัศนท่ีไมขัดแยงกับ
คณะกรรมการ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามนโยบายและเปาหมายที่กําหนด   ในการพิจารณาคัด
เลือกฝายบริหาร  คณะกรรมการอาจแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาเพื่อทําหนาท่ีดังกลาวได  

 นอกจากการคัดเลือกฝายบริหารแลว  คณะกรรมการยังมีบทบาทหนาที่ในการ
กําหนดขอบเขตของหนาที่และอํานาจของฝายบริหารใหชัดเจน  และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ฝายบริหาร  ซ่ึงควรกําหนดเปนหลักเกณฑและปจจัยชี้วัดที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม  คณะกรรมการ
ควรสื่อสารใหฝายบริหารทราบถึงความคาดหวัง พรอมแจงใหทราบถึงผลลัพธอยางชัดเจน ตรงไป
ตรงมา 

หนาที่อีกประการหนึ่งของคณะกรรมการ คือการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการ
ถอดถอนผูบริหารระดับสูงที่ชัดเจน และกระทําการพิจารณาถอดถอนหรือเลิกจางเจาหนาที่ฝาย
บริหารระดับอาวุโส ในกรณีจําเปน เพื่อพิทักษผลประโยชนขององคกรและผูถือหุน  รวมถึงจัดใหมี
กระบวนการสรรหาบุคลากรทดแทนในตําแหนงสําคัญๆ ที่อาจลาออกหรือเกษียณอายุ 
 

4. การแตงต้ังคณะกรรมการชุดยอย    
คณะกรรมการอาจพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการชุดยอยตามความเหมาะสม โดย

พิจารณาจากขนาดและสภาพธุรกิจขององคกร  เพื่อชวยแบงเบาภาระของคณะกรรมการในสวนที่ตอง
มีการสอบทานหรือการพิจารณาศึกษาในรายละเอียด   ในการแตงต้ังคณะกรรมการชุดยอย คณะ
กรรมการควรกําหนดวัตถุประสงค หนาที่ ความรับผิดชอบ และอํานาจของคณะกรรมการชุดยอย
อยางชัดเจน  และเพื่อใหการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอยเปนไปอยางมีประสิทธิผลและประ
สิทธิภาพ คณะกรรมการควรกําหนดใหฝายบริหารใหการสนับสนุนทั้งดานขอมูลและบุคลากรแกคณะ
กรรมการชุดยอย รวมทั้งอนุญาตใหทําการติดตอหรือขอคําปรึกษาจากบุคลากรภายนอกตามสมควร 
โดยองคกรเปนผูออกคาใชจาย   

คณะกรรมการควรกําหนดใหมีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของคณะกรรมการ
ชุดยอยทุกคณะเสนอตอคณะกรรมการเปนประจํา  เพื่อติดตามการดําเนินงานที่ไดมอบหมายอยาง
สม่ําเสมอ 
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บทบาทของคณะกรรมการดานกํากับดูแล 
1. การกํากับดูแลดานการดําเนินงานของฝายบริหาร   
แมวาคณะกรรมการจะไดมอบหมายหนาที่การจัดการงานประจําวันใหแกฝายบริหาร  

แตคณะกรรมการยังมีความรับผิดชอบที่จะตองกํากับดูแลและติดตามการดําเนินงานโดยทั่วไปของ
บริษัทประกันภัยใหดําเนินไปภายใตกฎหมาย กฎและระเบียบตางๆ ท่ีเก่ียวของ  รวมถึงดําเนินงาน
ตามเปาหมายและแผนงานที่กําหนดโดยคณะกรรมการ  เพื่อใหสามารถติดตามดูแลไดอยางมีประ
สิทธิผล คณะกรรมการควรทราบถึงสภาวะการดําเนินงานของบริษัทประกันภัยอยูตลอดเวลา รวมทั้ง
ปจจัยตางๆ ทั้งภายในและภายนอกท่ีอาจมีผลกระทบตอองคกร  และควรหาความรูเก่ียวกับแนวโนม
ทางการเงิน ทั้งในระดับทองถ่ิน ระดับภูมิภาค และในระดับสากล  เพื่อใหสามารถปรับเปลี่ยนนโยบาย
หรือกลยุทธใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปล่ียนไปได  นอกจากนี้ คณะกรรมการควรกําหนดให
ฝายบริหารจัดสงรายงานเกี่ยวกับการดําเนินงานขององคกรเปนประจํา รวมทั้งบรรยากาศทางธุรกิจ 
แนวโนมทางการตลาด การเปล่ียนแปลงทางดานกฎและระเบียบตางๆ  และขอมูลที่ชวยคณะ
กรรมการในการวางแผน กําหนดนโยบาย หรือกํากับดูแลกิจการ  รวมถึง ใหฝายบริหารชี้แจงเรื่อง
ตางๆ ซ่ึงเปนขอสงสัยในรายงานหรือกิจการตางๆ ที่มีลักษณะไมปกติใหชัดแจง  เพื่อใหขอมูลที่ไดรับ
จากฝายบริหารมีความนาเชื่อถือ สามารถนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหเพื่อประกอบการตัดสินใจ  
คณะกรรมการควรสรางกลไกที่จะทําใหเชื่อมั่นไดวาขอมูลตางๆ ที่ฝายบริหารรายงานตอคณะ
กรรมการเปนขอมูลที่มีความถูกตองตามควรและทันตอเหตุการณ    ในกรณีที่เปนเร่ืองทางเทคนิค 
หรือคณะกรรมการไมมีความเชี่ยวชาญ  คณะกรรมการควรแสวงหาความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญกอน
ที่จะทําการตัดสินใจ 
 

2. การกํากับดูแลดานการบริหารความเสี่ยง   
คณะกรรมการควรดูแลใหแนใจวาฝายบริหารทราบถึงความเสี่ยงตางๆ ที่อาจจะมีขึ้น

รวมท้ังจัดการใหมีระบบและเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและชัดเจน  คณะกรรมการ
ควรใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการในการบริหารความเสี่ยงขององคกรซึ่งฝายบริหารทําขึ้น  รวมทั้ง
กําหนดใหฝายบริหารนําไปปฏิบัติ ทําการวิเคราะห และประเมินความเหมาะสมของแผนปฏิบัติการเปน
ประจํา คณะกรรมการอาจแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทําหนาท่ีดังกลาว 
 

3. การกํากับดูแลดานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎและระเบียบตางๆ  และการ
สงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมในการควบคุมมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี  (Compliance Culture) 

เนื่องจากบริษัทประกันภัยดําเนินการภายใตกฎหมาย กฎและระเบียบขอบังคับตางๆ 
ของทางการ และตองจัดทํารายงานเสนอตอหนวยงานกํากับดูแล คณะกรรมการจึงควรจัดใหมีระบบ
การควบคุมภายในและระบบการควบคุมมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาบริษัทประ
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กันภัยไดดําเนินการโดยถูกตองตามกฎหมาย กฎและระเบียบขอบังคับ  ระบบดังกลาวจะเปนเคร่ือง
มือชวยชี้ใหเห็นการปฏิบัติฝาฝนกฎหมายไดอยางทันทวงที  นอกจากนี้ คณะกรรมการควรจัดใหมี
ระบบติดตามและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมมาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบการ
ควบคุมภายในดังกลาวอยางสม่ําเสมอ 

 
บริษัทประกันภัยมีความเกี่ยวของกับผูเอาประกันภัย และประชาชนโดยทั่วไป เนื่องจาก

ทําหนาท่ีรับโอนและบริหารความเสี่ยงจากผูเอาประกันภัย คุมครองและบรรเทาความเสียหายในชีวิต
และทรัพยสิน  ดังน้ันบริษัทประกันภัยจําเปนตองมีวัฒนธรรมในการควบคุมมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ที่ดี  เพื่อใหผูเอาประกันภัยและประชาชนไดรับความคุมครองตามสิทธิประโยชนอยางเต็มที่  รวมท้ัง
ไดรับบริการท่ีดีและเปนธรรม  คณะกรรมการจึงควรเห็นความสําคัญและสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมใน
การควบคุมมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีดีในบริษัทประกันภัย โดยปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี  เพื่อให
ทุกคนในองคกรตระหนักถึงความสําคัญและปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณในการประกอบ
ธุรกิจ ตลอดจนกฎหมาย กฎและระเบียบตางๆ ท่ีเก่ียวของ    

 
ในการสงเสริมใหบริษัทประกันภัยมีวัฒนธรรมในการควบคุมมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี 

คณะกรรมการควรกําหนดเปนนโยบายที่ชัดเจนในการสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมในการควบคุมมาตรฐาน
การปฏิบัติงานท่ีดี  และถายทอดนโยบายใหพนักงานทราบ  พรอมทั้งสนับสนุนการทํางานของหนวยงาน
ควบคุมมาตรฐานการปฏิบัติงานใหสามารถทํางานไดอยางเปนอิสระ ปราศจากการแทรกแซงของฝาย
บริหาร โดยกําหนดใหหนวยงานดังกลาวรายงานโดยตรงตอคณะกรรมการ   และนอกจากรายงานที่ไดรับ
จากหนวยงานควบคุมมาตรฐานการปฏิบัติงานของบริษัทประกันภัยเองแลว คณะกรรมการควรใหความ
สําคัญตอการติดตามใหฝายบริหารทําการแกไขปญหาเมื่อรับทราบผลการตรวจสอบของหนวยงานกํากับดู
แล หนวยงานควบคุมมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือผูสอบบัญชี   ซ่ึงถือเปนขอมูลจากภายนอกสําหรับฝาย
บริหารในการติดตามการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎและระเบียบที่เก่ียวของ 
 

4. การกํากับดูแลดานการเปดเผยขอมูลและการสื่อสารกับผูมีสวนไดเสีย   
เพื่อเพิ่มความโปรงใส  ในการดําเนินงานตางๆ ของบริษัทประกันภัย  คณะกรรมการควรดูแลให

มีการส่ือสารกันระหวางองคกร ผูถือหุน ผูเอาประกันภัย และผูมีสวนไดเสียอื่นๆ อยางสม่ําเสมอโดยใหฝาย
บริหารเปดเผยขอมูลในเร่ืองสําคัญๆ อยางถูกตองและทันตอเหตุการณ   ทั้งนี้ คณะกรรมการมีความรับผิด
ชอบตอความถูกตองและความครบถวนของขอมูลท่ีเปดเผยตอสาธารณชน และหนวยงานกํากับดูแล  ดังนั้น 
คณะกรรมการตองจัดใหมีระบบที่ทําใหเชื่อมั่นไดวาขอมูลตางๆ ที่เปดเผยนั้นถูกตอง ครบถวน และทันตอ
เหตุการณ  
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บทที่ 2 
ภาระความรับผิดของกรรมการ 
 ในการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการ  กฎหมายกําหนดใหกรรมการตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความ
ระมัดระวัง  ซ่ือสัตยสุจริต โดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทประกันภัยเปนสําคัญ 
 เน้ือหาในบทนี้จะกลาวถึงหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับการปฏิบัติหนาที่ของ
กรรมการ  รวมทั้งกรณีที่อาจทําใหกรรมการตองมีภาระความรับผิดเปนการสวนตัวจากการปฏิบัติหนา
ที่ และขอพึงปฏิบัติในการทําหนาที่ของกรรมการตามหลักธรรมาภิบาล 
 
กฎหมายวางหลักเกณฑใหกรรมการตองปฏิบัติหนาที่ ดังน้ี 

หลักเกณฑวาดวยความระมัดระวังตามสมควร 
กรรมการมีหนาท่ีตามกฎหมายที่จะตองปฏิบัติงานในหนาท่ีดวยความระมัดระวังในระดับท่ีพึง

คาดหมายไดจากวิญูชนพึงปฏิบัติ  และเมือ่ไดใชความระมัดระวังเชนนั้นแลว  กรรมการก็ไมตองรับ
ผิดเปนการสวนตัวสําหรับความเสียหายท่ีเกิดขึ้นแกบริษัทประกันภัย  

ในการปฏิบัติหนาท่ีโดยท่ัวไป  กรรมการตองสอดสองดูแลการปฏิบัติหนาที่ของฝายบริหาร
อยางสมํ่าเสมอ โดยตองทราบฐานะการเงิน ตลอดจนกระบวนการทํางานของบริษัทประกันภัย  และ
ตองจัดใหฝายบริหารรายงานขอมูลที่สําคัญและควรตองซักถามฝายบริหารเปนประจํา  นอกจากนี้ 
กรรมการยังตองใสใจในเหตุการณที่เกิดขึ้นกับบริษัทประกันภัยหรือการดําเนินการของบริษัทประ
กันภัย รวมถึง สอดสองดูแลวามีสัญญาณใดที่บงบอกถึงความไมสุจริต การไรความสามารถ หรือขอ
ผิดพลาดใดๆ ในการดําเนินการของฝายบริหาร  หากมีขอสงสัยหรือเห็นวามีการดําเนินการในบริษัท
ประกันภัยที่ขัดแยงตอนโยบายที่กําหนดไวหรือตามที่กฎหมายกําหนด  กรรมการควรซักถามฝาย
บริหารใหเกิดความเขาใจอยางชัดเจน  
 

หลักเกณฑวาดวยความซื่อสัตยสุจริต 
กรรมการมีหนาท่ีตามกฎหมายที่จะตองปฏิบัติงานในหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริตและดูแล

รักษาผลประโยชนของบริษัทประกันภัย  โดยตองเห็นแกประโยชนสวนรวมของบริษัทประกันภัยเหนือ
ประโยชนสวนตน  รักษาประโยชนของผูถือหุนทั้งปวงโดยไมจํากัดเฉพาะผูถือหุนรายใดหรือกลุมใด 
และไมเขาไปเกี่ยวของกับธุรกรรมหรือกิจการใดๆ ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
ระหวางตนกับบริษัทประกันภัย รวมถึง ไมใชตําแหนงหนาที่หรือใชขอมูลภายในที่ไดรับมาในฐานะ
กรรมการเพื่อแสวงหาผลประโยชนแกตนหรือบุคคลอื่นใด  ทั้งน้ี หากตนมีสวนไดเสียไมวาโดยทาง
ตรงหรือทางออมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทประกันภัยทําขึ้น  กรรมการตองแจงใหบริษัทประกันภัยทราบ
โดยไมชักชา 
 



 6

หลักเกณฑวาดวยความเขาใจในธุรกิจขององคกร 
กรรมการตองมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทประกันภัย เพื่อใหสามารถทํา

หนาที่สอดสองดูแลการจัดการกิจการของบริษัทประกันภัยไดอยางมีประสิทธิผลและถือไดวามีความ
ระมัดระวังตามสมควร  กรณีท่ีเปนปญหาจนถึงขั้นฟองรองและนําคดีเขาการพิจารณาของศาล  
กรรมการไมสามารถอางเอาความที่ตนไมมีความรูหรือความเขาใจธุรกิจประกันภัยหรืออางวาตนเขา
เปนกรรมการเพียงในฐานะตําแหนงเกียรติยศเปนขอตอสูใหพนผิดตามกฎหมายได1 
 

หลักเกณฑวาดวยหนาท่ีในการเขาประชุมคณะกรรมการ 
กรรมการทุกคนตองรวมกันรับผิดชอบในกิจการของบริษัทประกันภัย  การจัดการกิจการของ

คณะกรรมการจะดําเนินการดวยวิธีประชุมคณะกรรมการ  ดังนั้นจึงเปนหนาที่สําคัญของกรรมการใน
การเขารวมประชุมคณะกรรมการ  และกรรมการที่เขารวมประชุมตองมีความรับผิดชอบรวมกัน เวน
แตมีการแสดงออกไวโดยชัดแจงใหเปนประการอื่น  ท้ังนี้ กฎหมายกําหนดใหตองทําเปนความเห็น
คัดคานมติหรือการดําเนินการของคณะกรรมการที่เปนปญหาเปนหนังสือย่ืนตอประธานท่ีประชุมภาย
ใน 3 วัน นับจากวันประชุม2  

 
ในการตัดสินใจทางธุรกิจ กรรมการตองอาศัยขอมูลและความเห็นท่ีไดรับจากทุกฝายที่เกี่ยวของ       

ไมวาจะเปนฝายบริหาร ที่ปรึกษา หรือผูสอบบัญชี และหากกรรมการไดพิจารณาขอมูลและความเห็นดังกลาว
โดยใชวิจารณญาณของตนอยางเปนอิสระและดวยความระมัดระวังตามสมควร ตลอดจนเชื่อโดยสุจริตและ    
มีเหตุผลสมควรวา ผูใหขอมูลและความเห็นเปนผูมีความนาเชื่อถือและมีความรูความสามารถเกี่ยวกับขอมูล
หรือความเห็นที่ไดนําเสนอ กรรมการก็สามารถใชขอมูลที่ไดรับเพื่อประโยชนในการตัดสินใจได  

สําหรับประเทศไทยยังไมมีคําพิพากษาศาลฎีกาวางบรรทัดฐานเกี่ยวกับเรื่องภาระความรับผิดของ
กรรมการสําหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแกบริษัทประกันภัยอันเนื่องมาจากการตัดสินใจของกรรมการ     
แตศาลในหลาย ๆ ประเทศรวมทั้งสหรัฐอเมริกาจะใชหลักเร่ือง “การตัดสินใจทางธุรกิจ (Business 
Judgement rule)” เปนเกณฑการพิจารณาความรับผิดของกรรมการ3  ซ่ึงหลักดังกลาวมาจากแนวคิดที่ว
ากฎหมายไมควรเอาผิดกับกรรมการที่ไดตัดสินใจทางธุรกิจโดยยึดถือหลักประโยชนของบริษัทประกันภัย   
ดวยความระมัดระวังตามสมควรแลว แมจะปรากฏภายหลังวาไมประสบความสําเร็จหรือมีความเสียหายเกิด
ขึ้น สําหรับศาลของสหรัฐอเมริกาใชหลักวาการตัดสินใจทางธุรกิจถือวาไดทําไปโดยสุจริตและดวยความ
ระมัดระวังตามสมควรแลวในกรณีที่  

                                                           
1 คูมือสําหรับกรรมการสถาบันการเงิน 
2 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 92 
3 คูมือสําหรับกรรมการสถาบันการเงิน 
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(1) กรรมการไมมีผลประโยชนสวนตนในการตัดสินใจทางธุรกิจนั้น และ  
(2) กรรมการเชื่อโดยมีเหตุผลอันสมควรในสถานการณในขณะนั้นวาตนไดรับขอมูลที่เพียงพอสํา

หรับการตัดสินใจแลว และ  
(3) กรรมการเชื่อโดยมีเหตุผลอันสมควรวา การตัดสินใจทางธุรกิจนั้นเปนไปเพื่อประโยชน

ของบริษัทประกันภัยอยางแทจริง  
 

ในกรณีที่กรรมการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริตหรือกระทําการใด ๆ อันฝาฝนตอบท
บัญญัติแหงกฎหมายอาจมีความผิด และตองรับโทษทางอาญาตามที่กฎหมายกําหนดไว ซ่ึงมีบทกํา
หนดโทษตั้งแต ปรับ จนถึง จําคุก หรือท้ังจําคุกทั้งปรับ ทั้งน้ี ความหนักเบาของโทษจะขึ้นอยูกับขอ
เท็จจริงและระดับความรุนแรงของการกระทําความผิดที่เกิดขึ้น นอกจากความรับผิดทางอาญาแลว 
กรรมการอาจตองรับผิดทางแพงเปนการสวนตัว ในกรณีที่กรรมการกระทําการโดยจงใจหรือประมาท
เลินเลอกอใหเกิดความเสียหาย หรือกระทําการโดยปราศจากอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจที่ไดรับ
มอบหมายจากบริษัทประกันภัย  ซ่ึงบทบัญญัติถึงความรับผิดท้ังทางอาญาและทางแพงที่เกี่ยวของโดย
ตรงกับการทําหนาที่ของกรรมการบริษัทประกันภัยไดกําหนดไวในกฎหมายหลายฉบับดวยกัน เชน 
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติกําหนดความรับผิดเกี่ยวกับหางหุน
สวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคมและมูลนิธิ พ.ศ. 2499 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 
2535 และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
 

เหตุผลที่อาจชวยใหกรรมการพนความผิดรวมจากมติหรือการดําเนินการใดๆ ของคณะ
กรรมการ มีดังตอไปน้ี 

- พิสูจนไดวาตนมิไดรวมในการดําเนินการนั้นๆ หรือการดําเนินการดังกลาวไดกระทําไปโดย
มิไดรับมติของที่ประชุมคณะกรรมการ 

- ตนไดคัดคานการตัดสินใจของคณะกรรมการดังกลาวแลว และการคัดคานไดบันทึกไวใน
รายงานการประชุมแลวหรือตนไดย่ืนหนังสือคัดคานตอประธานที่ประชุมภายใน 3 วันนับจากวัน
ประชุม 
 
อํานาจของกรมการประกันภัย ในการดําเนินการกับกรรมการของบริษัทประกันภัย 
 มาตรา 35 และ 72 แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และมาตรา 34 และ 67  
แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ไดกําหนดหามมิใหบริษัทประกันภัยตั้งหรือยอมให
บุคคลซึ่งมีลักษณะดังตอไปน้ี เปนหรือทําหนาท่ี กรรมการ พนักงาน บุคคลผูมีอํานาจในการจัดการ 
หรือที่ปรึกษาของบริษัทประกันภัย 
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(1) เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 
(2) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่กระทํา

โดยทุจริต 
(3) เคยเปนกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลผูมีอํานาจในการจัดการของบริษัท ในชวงเวลาที่

บริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกัน 
วินาศภัย  (เวนแตเปนผูซ่ึงนายทะเบียนดวยความเห็นชอบของรัฐมนตรีแตงต้ังใหดํารงตําแหนงเชน
วานั้นในชวงเวลาดังกลาว) 

(4) เปนกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลผูมีอํานาจในการจัดการของบริษัทอื่นท่ีไดรับใบ
อนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต ในกรณีบริษัทประกันชีวิต  หรือเปนกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคล
ผูมีอํานาจในการจัดการของบริษัทอื่นที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ในกรณีบริษัท
ประกันวินาศภัย  เวนแตไดรับยกเวนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

(5) ถูกถอดถอนจากการเปนกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลผูมีอํานาจในการจัดการของ
บริษัทประกันภัยตามมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535  หรือมาตรา 53 แหง
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535  

(6) เปนขาราชการการเมือง ตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการการเมือง 
พ.ศ. 2535 

(7) เปนขาราชการซึ่งมีหนาที่เก่ียวกับการควบคุมบริษัทประกันภัย เวนแตเปนกรณีของ
บริษัทท่ีเปนรัฐวิสาหกิจ หรือไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีเพื่อชวยเหลือการดําเนินงานของบริษัท
ประกันภัย หรือเปนผูไดรับแตงต้ังตามมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 หรือ
มาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535  

(8) เปนนายหนาประกันชีวิต  ในกรณีของบริษัทประกันชีวิต  หรือเปนนายหนาประกันวินาศภัย 
ในกรณีของบริษัทประกันวินาศภัย 
 

ตามมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และมาตรา 53 แหง พระราช 
บัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ใหอํานาจนายทะเบียนในการสั่งใหบริษัทประกันภัยใดถอดถอน
กรรมการหรือบุคคล ซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทประกันภัยผูเปนตนเหตุดังกลาวออกจาก
ตําแหนงได  เม่ือปรากฏหลักฐานวาบริษัทประกันภัยนั้นมีฐานะหรือดําเนินการอยูในลักษณะอันอาจเปน
เหตุใหเกิดความเสียหายแกผูเอาประกันภัยหรือประชาชน หรือกรรมการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานของบริษัทประกันภัยไมปฏิบัติตามคําส่ังของนายทะเบียนตามมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติ
ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และมาตรา 52 แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535  ใหแกไข
ฐานะหรือการดําเนินการดังกลาว ภายในระยะเวลาที่กําหนด  เม่ือบริษัทประกันภัยถอดถอนบุคคล 
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ดังกลาวออกจากตําแหนงแลว  นายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหบริษัทประกันภัยนั้นแตงต้ังบุคคลอื่นโดยความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนเขาดํารงตําแหนงดังกลาวแทนภายในหนึ่งเดือนนับแตวันถอดถอน    

ในกรณีที่บริษัทประกันภัยไมถอดถอนหรือถอดถอนแลวไมแตงต้ังบุคคลอื่นเขาดํารงตําแหนง
แทน  นายทะเบียนดวยความเห็นชอบของรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งถอดถอนบุคคลดังกลาวหรือแตงต้ัง
บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนไปดํารงตําแหนงเปนเวลาไมเกิน 3 ป  บุคคลซึ่งนายทะเบียนแตงต้ัง
จะไดรับคาตอบแทนตามที่รัฐมนตรีกําหนด โดยใหจายจากทรัพยสินของบริษัทประกันภัยนั้น  โดยให
ถือวาคําส่ังของนายทะเบียนที่ใหถอดถอนหรือแตงต้ังตามมาตรานี้เปนมติของที่ประชุมผูถือหุน  และ
ในระหวางที่บุคคลดังกลาวดํารงตําแหนงอยู  ผูถือหุนของบริษัทประกันภัยจะมีมติเพิกถอนหรือ
เปล่ียนแปลงคําส่ังของนายทะเบียนไมได    
 บุคคลซึ่งถูกถอดถอนตามคําส่ังของนายทะเบียนจะเขาไปเกี่ยวของหรือดําเนินการใดๆ ใน
บริษัทประกันภัยนั้นไมไดไมวาโดยทางตรงและทางออม 
 
บทที่ 3  
โครงสรางของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทประกันภัยในฐานะผูนํา มีบทบาทสําคัญในการนําพาองคกรไปสูความ
สําเร็จโดยจะตองเปนผูวางกลยุทธและนโยบายที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ซ่ึง
หมายความถึงความเจริญเติบโตขององคกร  การเพิ่มมูลคาในระยะยาวใหแกผูถือหุน  และความรับ
ผิดชอบตอผูถือกรมธรรม  นอกจากนี้ คณะกรรมการจะตองมีวิสัยทัศนและมีหนาที่กําหนดกลยุทธ
ดานธุรกิจ และยังมีบทบาทหนาที่ในการสอดสองดูแลดําเนินกิจการของบริษัทประกันภัยใหอยูภายใต
กรอบกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และธรรมาภิบาลขององคกรดวย 
 ดังนั้น คณะกรรมการที่มีภาวะผูนํา คุณสมบัติ และองคประกอบที่เหมาะสมจึงเปนส่ิงจําเปน
สําหรับการดําเนินกิจการและธรรมาภิบาลของบริษัทประกันภัย 
 

1. จํานวนกรรมการในคณะกรรมการบริษัทประกันภัย 
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535  กําหนดวา คณะกรรมการจะตองประกอบดวย 

กรรมการอยางนอย 5 คน สวนประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ไมมีขอกําหนดในเรื่องดังกลาวแตใหที่
ประชุมผูถือหุนเปนผูกําหนดในเรื่องดังกลาวเอง  ในสวนของกฎหมายประกันภัย ปจจุบันไมมีขอกําหนดใน
เรื่องดังกลาวเชนกัน  หนวยงานกํากับดูแลมีขอสังเกตวาจํานวนกรรมการควรจะเหมาะสมกับขนาดของกิจ
การ  แตส่ิงสําคัญที่ควรคํานึงถึงเปนอยางยิ่งในเรื่องน้ี คือ คุณสมบัติของผูที่จะเขามาเปนกรรมการ และการ
นําความรูความสามารถของกรรมการแตละคนมาใชใหเกิดประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัทประกันภัย  
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2. องคประกอบของคณะกรรมการบริษัทประกันภัย  
คณะกรรมการควรประกอบดวยกรรมการผูมีความรู ความสามารถและประสบการณที่หลากหลาย

อันเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทประกันภัย และไมควรมีกรรมการคนใดหรือกลุมใดมีเสียง
เด็ดขาดในการกําหนดนโยบาย นอกจากนี้ คณะกรรมการควรตองมีความเปนอิสระจากฝายบริหารในระดับ
หนึ่ง และไมควรมีความเกี่ยวพันอยางใกลชิดกับฝายบริหารของบริษัทประกันภัยในลักษณะที่อาจถูกครอบ
งําโดยกลุมบุคคลใด ทั้งน้ี เพื่อใหมีความสมดุลเรื่องอํานาจและการสอบทานการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
แนวคิดหนึ่งของการสรางความสมดุลในเรื่องอํานาจในคณะกรรมการ คือ การกําหนดใหประธานคณะ
กรรมการบริษัทประกันภัยเปนคนละคนกับผูมีอํานาจสูงสุดของฝายบริหาร  รวมทั้งในคณะกรรมการควรมี
กรรมการที่ไมเปนผูบริหารในจํานวนที่ใกลเคียงกับกรรมการที่เปนผูบริหาร โดยกรรมการที่ไมไดเปนผู
บริหารควรจะตองมีความรูเก่ียวกับธุรกิจประกันภัยพอสมควร  และใหความเห็นอยางตรงไปตรงมาในเรื่อง
ที่เก่ียวของกับทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทประกันภัย  

 
ตามแนวทางปฏิบัติในเรื่องโครงสรางคุณสมบัติ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทประ

กันภัยเพื่อสงเสริมธรรมาภิบาลของบริษัทประกันภัย คณะกรรมการบริษัทประกันภัยควรมีจํานวนไมนอยกวา 7 
คน  ในจํานวนนี้ใหเปนกรรมการอิสระ ไมนอยกวา 1 ใน 4  มีกรรมการที่เปนผูบริหารไดไมเกินกึ่งหนึ่งของ
กรรมการบริษัทประกันภัย  และตองเปนกรรมการที่มีคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณในการทํางาน หรือคุณสมบัติ
อ่ืน  ทั้งนี้ ตามที่หนวยงานกํากับดูแลประกาศกําหนด 
 

3. การจัดใหมีคณะกรรมการชุดยอย  
แนวทางหนึ่งที่จะมีสวนชวยใหคณะกรรมการติดตามดูแลการทํางานของฝายบริหารไดอยางมีประสิทธิ

ภาพมากยิ่งขึ้น คือ การจัดตั้งคณะกรรมการชุดยอยที่มีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เพื่อพิจารณากลั่น
กรองงานในดานที่สําคัญ ๆ ของบริษัทประกันภัย  เชน คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริหารจัด
การความเสี่ยง  คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน  คณะกรรมการสรรหา  คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน  
คณะกรรมการพิจารณาการรับประกันภัย  และคณะกรรมการจัดการคาสินไหมทดแทนหรือการใชเงินตาม
กรมธรรมประกันชีวิต  เปนตน  ท้ังนี้ ในการตั้งคณะกรรมการชุดยอยไมวาชุดใดคณะกรรมการบริษัทประ
กันภัยควรจะตองกําหนด วัตถุประสงค อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบไวอยางชัดเจน  
 

แมวาคณะกรรมการจะไดมอบหมายหนาที่ใหคณะกรรมการชุดยอยปฏิบัติงานแทน คณะ
กรรมการบริษัทประกันภัยก็ยังตองกํากับดูแลคณะกรรมการชุดยอยใหมีการดําเนินงานดวยความรับผิด
ชอบ และอยูภายใตกรอบอํานาจท่ีคณะกรรมการบริษัทประกันภัยมอบหมาย ดังนั้น จึงควรใหมีการราย
งานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการชุดยอยตอคณะกรรมการบริษัทประกันภัยอยางสม่ําเสมอ  เนื่อง
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จากในท่ีสุด  แลวคณะกรรมการบริษัทประกันภัยยังคงมีหนาที่รับผิดชอบในผลการดําเนินงาน และการ
ตัดสินใจตาง ๆ ของคณะกรรมการชุดยอยอยู  

 
ในการพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการชุดยอยวาควรจะมีก่ีคณะ และในแตละคณะจะมีจํานวนเทาใด 

หรือมีองคประกอบอยางไรนั้น หลักการในการพิจารณาเรื่องดังกลาวมีประเด็นสําคัญที่ควรคํานึงถึง คือ 
ประเภทของธุรกิจหลัก ขนาดขององคกร โครงสรางองคกร  รวมถึงควรจะตองพิจารณาความรู ความ
สามารถ ประสบการณของผูที่จะเขารวมในคณะกรรมการชุดยอย  อีกทั้งประเด็นในเรื่องความขัดแยงทาง
ผลประโยชน และความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่  คณะกรรมการบริษัทประกันภัยอาจพิจารณาจัดตั้ง
คณะกรรมการชุดยอยตามความเหมาะสม อยางไรก็ดี เพื่อใหการจัดการบริษัทประกันภัยมีประสิทธิภาพ 
และชวยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจ  หนวยงานกํากับดูแลสนับสนุนใหบริษัทประ
กันภัยจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ(Audit Committee)  คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk 
Management Committee)  และคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน (Investment Committee)  และเพื่อ
ใหคณะกรรมการชุดยอยสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางเต็มที่ คณะกรรมการบริษัทประกันภัยควรกําหนด
ใหฝายบริหารใหการสนับสนุนคณะกรรมการชุดยอยชุดตาง ๆ ทั้งในดานขอมูลและบุคลากร 
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