
 

 

2.3 โครงสร้างการจัดการของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท 

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ านวน 10 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหารจ านวน 7 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจ านวน 3 ท่าน มีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการ
อิสระตามนิยามของบริษัทซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ทาง ก.ล.ต. ก าหนดขึ้นจ านวน 6 ท่าน วาระการด ารง
ต าแหน่งของกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทก าหนดไว้คราวละ 3 ปี โดยไม่มีการก าหนดจ านวนวาระที่จะ
ด ารงต าแหน่งนานที่สุดของกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการชุดย่อยไว้ เนื่องจากบริษัท จ าเป็นต้องมี
กรรมการส่วนหนึ่งที่เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการประกันภัยที่มีอยู่จ านวนจ ากัด 

  รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังต่อไปนี้ 

ชื่อ ต าแหน่ง 
1. นายสุจินต์  หวั่งหล ี ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการลงทุน 
2. นายสุทธิ รจิตรังสรรค์  กรรมการ ผู้อ านวยการใหญ่  กรรมการลงทุน และกรรมการบริหาร 

ความเสี่ยง 
3. ดร.กอปร กฤตยากีรณ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ 

สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
4. ดร.อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 
5.  นางคมคาย  ธูสรานนท์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ 

ก าหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
6. ดร.สุธี โมกขะเวส กรรมการอิสระ กรรมการลงทุน และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
7. นางสาวณวดี  เรืองรัตนเมธี กรรมการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการใหญ่ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
8. นางนัฏชกร  สุวรรณสถิตย์ กรรมการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการใหญ่ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
9. นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ กรรมการ 
10. นายธะเรศ โปษยานนท์ กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการลงทุน 

  หมายเหตุ  – กรรมการล าดับที่ 9-10 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อ 23 เม.ย. 62 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามคือ นายสุจินต์ หวั่งหลี นายสุทธิ รจิตรังสรรค์ นางสาวณวดี  เรืองรัตนเมธี 
และนางนัฏชกร สุวรรณสถิตย์ สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส าคัญของบริษัท ยกเว้น 
นางสาวณวดี เรืองรัตนเมธี และนางนัฏชกร สุวรรณสถิตย์ ห้ามลงลายมือชื่อร่วมกัน 

 

 

 



 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

1. ก ากับดูแลบริษัทให้มีการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
ของบริษัทมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ความ
ระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท 

2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่ส าคัญเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
นโยบาย กลยุทธ์ ทิศทาง เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน และงบประมาณของบริษัท ตามที่ฝ่ายจัดการ
จัดท าและน าเสนอต่อคณะกรรมการ โดยให้สอดคล้องกับการกรอบการบริหารความเสี่ยงและนโยบาย
การบริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ หรือบุคคล
ใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ดังกล่าว เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 

3. ก ากับดูแลการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท และติดตามผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการด าเนินงานและ
งบประมาณของบริษัท 

4. ก ากับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี รายงานทางการเงิน และข้อมูลส าคัญ
ต่างๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา ต่อสาธารณะและหน่วยงานก ากับตามกฎหมายและมาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง 

5. สอบทานและอนุมัตกิระบวนการและนโยบายในการบริหารความเสี่ยง และติดตามผลการปฏิบัติงานการ
บริหารความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

6. พิจารณาอนุมัติและ/หรือพิจารณาให้ความเห็น การท ารายการเกี่ยวโยงกัน การท ารายการได้มาและ
จ าหน่ายไปของสินทรัพย์ และการด าเนินการใดๆ ตามที่กฎหมายและหน่วยงานก ากับดูแลก าหนดเพ่ือ
ป้องกันการท ารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท 

7. ให้ความเห็นชอบกรอบการก ากับดูแลกิจการที่ดีและบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทาง
ธุรกิจ รวมทั้งให้มีการทบทวนกรอบการดูแลกิจการที่ดีเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

8. ให้ความเห็นชอบโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ในการก ากับดูแลและการบริหารจัดการอย่าง
ชัดเจนเพื่อให้การก ากับดูแลการบริหารจัดการเป็นไปอย่างเหมาะสม 

9. ก ากับดูแล และจัดให้มีกระบวนการและกลไกในการควบคุม ติดตาม และตรวจสอบ ระบบการบริหาร
ความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ รวมถึงให้มีหน่วยงานหรือบุคลากร
ที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ท าหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานข้างต้น เพ่ือให้มั่นใจว่ามี
ประสิทธิภาพเพียงพอ และมีความโปร่งใส 

10. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริษัท รวมถึงพิจารณาการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส าคัญ
ต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย ตามความเหมาะสม  

11. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพ่ือดูแลให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  

12. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจ าเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม 



 

 

13. จัดท ารายงานประจ าปี และรับผิดชอบต่อการจัดท าและเปิดเผยงบการเงินเพ่ือแสดงถึงฐานะการเงินและ
ผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาเพ่ือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

14. ดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจ า
ทุกปี 

15. อนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษจากผลการด าเนินงานประจ าปีให้แก่พนักงาน 

ทั้งนี้ การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็น
การมอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงที่ท าให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการ
บริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจ
ได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัท  หรือบริษัทย่อยของ
บริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่ เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้   

ขอบเขต อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ 

1. ก ากับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร 

2. ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมายมีหน้าที่เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยส่ง
หนังสือนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพ่ือให้กรรมการมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษา พิจารณา 
และตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่าง ๆ ในการประชุมคณะกรรมการ 

3. มีบทบาทในการก าหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับผู้อ านวยการใหญ่ 
4. สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมเพ่ือควบคุม

การประชุมให้มีประสิทธิภาพ จัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ฝ่ายจัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะน าเสนอข้อมูล 
สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ควบคุมประเด็นการ
อภิปราย และสรุปมติที่ประชุม 

5. มีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมให้กรรมการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
6. สื่อสารข้อมูลส าคัญต่าง ๆ ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ 
7. สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม เพ่ือควบคุมการ

ประชุมให้มีประสิทธิภาพและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น 
8. สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการตามกฎหมาย และตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 

 

 

 



 

 

ผู้บริหาร 

รายชื่อผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผู้บริหารของบริษัทมีจ านวน 9 ท่าน ดังนี้ 

ชื่อ ต าแหน่ง 
1. นายสุทธิ รจิตรังสรรค์ ผู้อ านวยการใหญ่ 
2. นางสาวณวดี เรืองรัตนเมธี ผู้ช่วยผู้อ านวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 1  
3. นางนัฏชกร สุวรรณสถิตย์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 2  
4. นางสาวสิรินทร์ ธรรมอุปกรณ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการใหญ่ฝ่ายบัญชีและการเงิน  

ฝ่ายควบคุมภายในและงบประมาณ  
ฝ่ายบริหารส านักงาน และฝ่ายบริหารความเสี่ยง 

5. นางสาวดวงนภา กาญจนวงศ์วุฒิ ผู้อ านวยการฝ่ายลงทุน 
6. นายพรชัย โล่ห์รัตนวิไล ผู้อ านวยการฝ่ายพิจารณารับประกันภัย 
7. นางสาวสุกัญญา ยิ่งเจริญธนา ผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
8. นางสาวชุติมา อรรถเวทยวรวุฒิ ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 2 
9. นางสาวพนิดา วิมุตติอรัญ ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ 

หมายเหตุ  - ผู้บริหารล าดับที่ 6 ได้พ้นจากต าแหน่งเนื่องจากเกษียณอายุ เมื่อวันท่ี 31 ก.ค. 2562 
       - ผู้บริหารล าดับที่ 8 ได้รับการแต่งตั้งตามนิยามผู้บริหาร 4 รายแรก วันท่ี 30 พ.ค. 2562 

              - ผู้บริหารล าดับที่ 9 ได้รับการแต่งตั้งตามนิยามผู้บริหาร 4 รายแรก วันท่ี 17 พ.ย. 2562 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้อ านวยการใหญ่ 

1. รับผิดชอบ ดูแล บริหาร การด าเนินงานและ/หรือการบริหารงานประจ าวันของบริษัท รวมถึงการก ากับ
ดูแลการด าเนินงานโดยรวม เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการ
ด าเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัท ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

2. จัดท าแผนธุรกิจ และก าหนดอ านาจการบริหารงาน ตลอดจนจัดท างบประมาณที่ใช้ในการประกอบ
ธุรกิจและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือขออนุมัติและมีหน้าที่
รายงานความก้าวหน้าตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท 

3. ก าหนดโครงสร้างองค์กร วิธีการบริหาร รวมถึงการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้าง
พนักงานของบริษัทและก าหนดอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ ส าหรับ
พนักงานตามกรอบและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท (ยกเว้นการก าหนดอัตรา
ค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ ส าหรับผู้อ านวยการใหญ่และรองผู้อ านวยการ
ใหญ่ซึ่งจะก าหนดโดยคณะกรรมการบริษัท) 

4. ติดตามและรายงานสภาวะ ฐานะของบริษัทเสนอแนะทางเลือกและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายและ
สภาพตลาด 



 

 

5. ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของบริษัทอาทิ การเงิน การบริหารความเสี่ยง การควบคุม
ภายใน งานด้านปฏิบัติการและงานด้านสนับสนุนต่าง ๆ และงานทรัพยากร 

6. เป็นตัวแทนบริษัทตลอดจนมีอ านาจมอบหมายในการติดต่อกับหน่วยงานราชการและหน่วยก ากับดูแล
อ่ืนๆ 

7. ดูแลติดต่อสื่อสารกับสาธารณชน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพนักงาน เพ่ือเสริมชื่อเสียงและภาพพจน์ที่ดีของ
บริษัท 

8. ดูแลให้มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
9. มีอ านาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ระเบียบ ค าสั่ง และข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานของบริษัท

เช่น การบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน และวินัยพนักงานและลูกจ้าง การก าหนดเงินเดือนและเงินอ่ืนๆ รวม
ตลอดถึงการสงเคราะห์และสวัสดิการต่างๆ 

10. พิจารณา เจรจาต่อรอง และอนุมัติการเข้าท านิติกรรมสัญญา และ/หรือการด าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงาน และ/หรือการบริหารงานประจ าวันของบริษัททั้งนี้ ภายใต้กรอบที่ก าหนดไว้ในอ านาจ
ด าเนินการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

11. มีอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท 

12. ให้มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอ่ืนปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดย
การมอบอ านาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตาม
หนังสือมอบอ านาจที่ให้ไว้ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก าหนด หรือค าสั่งที่คณะกรรมการของ
บริษัทได้ก าหนดไว้  
 

ทั้งนี้ การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้อ านวยการใหญ่นั้น จะต้องไม่มี
ลักษณะเป็นการมอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงที่ท าให้ผู้อ านวยการใหญ่ หรือผู้รับมอบอ านาจจาก
ผู้อ านวยการใหญ่ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน) อาจมี
ส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัท
หรือบริษัทย่อยของบริษัทยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่ีที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ 

 


