
 

 

2.4 คณะกรรมการชุดย่อย 
 

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยในด้านต่างๆ ซึ่งได้แก่  คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการลงทุนและคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน  เพ่ือช่วย
ศึกษาและกลั่นกรองรายละเอียดและได้ก าหนดคุณสมบัติ  และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเรื่องไว้อย่างชัดเจน  ทั้งนี้ โดยในแต่ละคณะกรรมการชุดย่อยจะมีการประชุม
ประเมินผลการด าเนินงานหรือทบทวนนโยบายต่างๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ประธานคณะกรรมการจะไม่ท าหน้าที่เป็นประธานในคณะกรรมการชุดย่อย  เพ่ือให้การท าหน้าที่ของ
คณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง 

 

2.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน  มี
วาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจ านวน 3 
ท่าน ดังนี้ 

 

ชื่อ ต าแหน่ง 
1. ดร.กอปร กฤตยากีรณ    กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. ดร.อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล     กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   
3. นางคมคาย  ธูสรานนท์ 

    
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   

บริษัทมีกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบและก ากับ
ดูแลการด าเนินงานของบริษัท รวมถึงก ากับดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือก
ผู้ตรวจสอบบัญชี และการพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ จ านวน 2 ท่าน คือ ดร.อภิรักษ์       
ไทพัฒนกุล และดร.กอปร กฤตยากีรณ 

 

ทั้งนี้ นางสาวพนิดา อากาศอ านวย ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท และผู้บริหารที่รับผิดชอบในการ
จัดท ารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจ าปี 

2. เสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจ าเป็นและเป็นเรื่องส าคัญใน
ระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัท 

3. สอบทานและประเมินผลให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) และระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่มีความเหมาะสม
และมีประสิทธิผลตามกรอบที่ได้รับการยอมรับเป็นมาตรฐานสากล แสดงความเห็นประกอบรายงานผล



 

 

การประเมินการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาความเป็นอิสระ 
ก าหนดอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนเสนอความเห็นชอบใน
การพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน อนุมัติกฎบัตร แผนงาน งบประมาณ และทรัพยากรที่จ าเป็นต่อ
การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน พิจารณาความเหมาะสมของขอบเขตและข้อจ ากัดในการ
ปฏิบัติงาน และค่าตอบแทนของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

4. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง
ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย และกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

5. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่าย
จัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน รายงานการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการที่อาจจะมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศและข้อก าหนดของ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน คณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งนี้เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

7. จัดท ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่ง
รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานดังกล่าวต้องประกอบด้วย
ข้อมลูอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึง  

ประกาศและข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย รวมถึงกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ

ท่าน 
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร  

(charter) 



 

 

(ซ) รายการอ่ืนใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  

8. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

9. ให้ให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหารและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท กรณีพบหรือมีข้อสงสัยว่ามี
รายการหรือการกระท าดังต่อไปนี้  
(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(ข) การทุจริต คอร์รัปชั่น ฉ้อฉล มีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส าคัญในระบบควบคุมภายใน 
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
(ง) การกระท าที่ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน หรือชื่อเสียงของบริษัท 

โดยหากไม่ด าเนินการแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อส านักงาน คปภ. หรือส านักงาน ก.ล.ต. โดยไม่ชักช้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.4.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2555 ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่เป็น
ผู้บริหาร โดยคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจ านวน 6 ท่าน ดังนี้  

 

ชื่อ ต าแหน่ง 
1. นางคมคาย ธูสรานนท์     ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง   

2. ดร.สุธี โมกขะเวส     กรรมการบริหารความเสี่ยง   

3. นายสุทธิ รจิตรังสรรค์     กรรมการบริหารความเสี่ยง   

4. นางสาวณวดี เรืองรัตนเมธี   กรรมการบริหารความเสี่ยง   

5. นางนัฏชกร สุวรรณสถิตย์   กรรมการบริหารความเสี่ยง   

6. นายธะเรศ โปษยานนท์  กรรมการบริหารความเสี่ยง  

หมายเหตุ  นายธะเรศ โปษยานนท์ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 21 พ.ค. 62 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. ก าหนดกรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยง และเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดย
กรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยงต้องครอบคลุมความเสี่ยงที่ส าคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
ความเสี่ยงด้านประกันภัย ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงสภาพคล่อง ความ
เสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยงด้าน     
มหันตภัย ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ความเสี่ยงภายในกลุ่มธุรกิจ และความเสี่ยงอื่นๆ ตามท่ีเห็นเหมาะสม   

2. ประเมินความเพียงพอ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงความ
ถูกต้องเหมาะสมของกรอบการบริหารความเสี่ยง  

3. จัดให้มีการประชุมเป็นประจ าอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง  เพ่ือติดตามสถานะความเสี่ยงและการ
เปลี่ยนแปลงความเสี่ยงของบริษัท  รวมถึงติดตามความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง  และให้
ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ต้องการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยงและนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงที่ก าหนด และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง  

4. ก ากับดูแลกิจกรรมโดยรวมของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง และท าให้มั่นใจว่าบริษัทด าเนินกิจการ
ภายใต้นโยบายการบริหารความเสี่ยง  

5. กลั่นกรองและน าเสนอรายงานการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวมและการประเมินความเสี่ยงและความ
มั่นคงทางการเงินของบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  

6. จดัเตรียมแผนบรรเทาความเสี่ยงเพื่อรับมือกับความเสี่ยงกรณีฉุกเฉิน  
7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  

 

 
 
 



 

 

2.4.3 คณะกรรมการลงทุน 
 

จัดตั้งเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ประกอบด้วยกรรมการหรือผู้บริหาร และบุคคลที่มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เก่ียวกับการบริหารการลงทุน การบริหารความเสี่ยง หรือการวิเคราะห์
หลักทรัพย์ ซึ่งอาจเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลภายนอกก็ได้ โดยคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณา
แต่งตั้ง มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการลงทุนมีจ านวน 
4 ท่าน ดังนี้ 

ชื่อ ต าแหน่ง 
1. นายสุจินต์  หวั่งหลี กรรมการลงทุน 
2. นายสุทธิ รจิตรังสรรค์ กรรมการลงทุน 
3.  นายสุธี โมกขะเวส กรรมการลงทุน 
4.  นายธะเรศ โปษยานนท์ กรรมการลงทุน 

หมายเหตุ  นายธะเรศ โปษยานนท์ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการลงทุน เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 62 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการลงทุน 

1. จัดท ากรอบนโยบายการลงทุนซึ่งครอบคลุมถึงการลงทุนและการประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกัน
ชีวิตตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพ่ือขอ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

2. พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนของบริษัทที่สอดคล้องกับกรอบนโยบายการลงทุนและกรอบนโยบายการ
บริหารความเสี่ยง 

3. ก ากับดูแลการลงทุน การบริหารเงินลงทุน ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน นโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงรวม ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุน และข้อก าหนดของกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

4. ก ากับดูแลเรื่องธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวกับ
ธุรกรรมการลงทุนของบริษัท 

5. ก ากับดูแลระบบงาน บุคลากร และข้อมูลที่ใช้ประกอบการลงทุนของบริษัท ให้มีความเพียงพอต่อการ
ด าเนินงาน 

6. รายงานผลการลงทุนให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ าเสมอ 
7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.4.4 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 

จัดตั้งเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ านวน 3 ท่าน โดย
คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีจ านวน 3 ท่าน ดังนี้ 

 

ชื่อ ต าแหน่ง 
1. ดร.กอปร กฤตยากีรณ 

    
กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและ                 
ก าหนดค่าตอบแทน 

2. ดร.อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล     กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
3. นางคมคาย ธูสรานนท์   กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

1. งานด้านสรรหา 
 

(ก) พิจารณาและน าเสนอโครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบ รวมทั้งคุณสมบัติของคณะกรรมการ และ
คณะกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษัท 

(ข) พิจารณาก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและกระบวนการสรรหากรรมการและกรรมการชุด
ย่อย เพื่อทดแทนกรรมการเดิมที่พ้นต าแหน่ง 

(ค) พิจารณาสรรหากรรมการและกรรมการชุดย่อยโดยพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาด ารง
ต าแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อย เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติและ/หรือเสนอ
ขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี 

(ง) ดูแลให้คณะกรรมการมีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมตามกรอบนโยบายที่คณะกรรมการ
บริษัทก าหนด รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง  

(จ) พิจารณาทบทวนอ านาจ และหน้าที่เกี่ยวกับการสรรหา เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการในการปรับปรุง
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ กฎหมาย ระเบียบหรือค าสั่งของหน่วยงานก ากับ เช่น ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฯลฯ 

(ฉ) พิจารณาสรรหา กลั่นกรองและเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมเพ่ือมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการใหญ่ ใน
กรณีท่ีมีต าแหน่งว่างลง  

(ช) พิจารณาหลักเกณฑ์และแผนในการสืบทอดต าแหน่งของผู้บริหารระดับสูง ต่อคณะกรรมการบริษัท 

ผู้บริหารระดับสูง หมายความถึง ผู้อ านวยการใหญ่ และรองผู้อ านวยการใหญ่ 

2. งานด้านก าหนดค่าตอบแทน 
 

(ก)   ก าหนดนโยบาย โครงสร้างผลตอบแทน และผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการ ที่
ปรึกษาคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนโปร่งใสและ



 

 

เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยค านึงถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงให้ความส าคัญกับการเพ่ิมของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาด้วย 

(ข)   ก าหนดนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารระดับสูง  โดยให้สอดคล้องกับผลการ
ด าเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารดังกล่าว 

(ค)   พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนประจ าปีแก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพ่ือขออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

(ง)   พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนประจ าปีแก่ผู้บริหารระดับสูงเป็นรายบุคคลก่อนน าเสนออนุมัติต่อ
คณะกรรมการ 

(จ)   พิจารณาทบทวนอ านาจ และหน้าที่เกี่ยวกับการก าหนดค่าตอบแทน เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ 
ในการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบหรือค าสั่งของหน่วยงานก ากับ เช่น 
สานักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฯลฯ  

3. งานด้านอื่น ๆ 

(ก)  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 


