รายชื่อคณะกรรมการ (Board of Directors)
คณะกรรมการ (Board of Directors) ของบริษทั ประกันคุม้ ภัย จากัด (มหาชน) มีรายนามดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นายชินจิโร ฮามาดะ
นายสุรนิ ทร์ โอสถานุเคราะห์
นายสุธชี ยั สันติวราคม
นายเกียรติศกั ดิ ์ มีเ้ จริญ
นายชัชวาล พรรณลาภ
นายไกรฤทธิ ์ บุณยเกียรติ
นายชูชยั วชิรบรรจง
นายนิติ โอสถานุเคราะห์
นายทาคาชิ ไซโตะ
นางบุษรา อึง๊ ภากรณ์
นางสาววิไลลักษณ์ ลิม้ ณรงค์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและรองกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
เลขานุการคณะกรรมการ

คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
1. นายเกียรติศกั ดิ ์ มีเ้ จริญ
2. นายชัชวาล พรรณลาภ
3. นายไกรฤทธิ ์ บุณยเกียรติ
4. นายชินจิโร ฮามาดะ
5. นายดุสติ นิตริ กั ษ์

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะจัดการ (Management Team)
คณะจัดการ (Management Team) หรือฝา่ ยบริหารของบริษทั ประกันคุม้ ภัย จากัด (มหาชน) มีรายนามดังนี้
1. นายสุธชี ยั สันติวราคม
กรรมการผูจ้ ดั การและประธานคณะจัดการ
2. นายชูชยั วชิรบรรจง
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
3. นายสุรชัย ไตรวิทยางกูร
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
4. นายวิศาล วุฒพิ งษ์
ผูบ้ ริหารอาวุโส
5. นายทาคาชิ ไซโตะ
ผูอ้ านวยการอาวุโส
6. นายเกรียงศักดิ ์ ไพเราะ
ผูอ้ านวยการอาวุโส - สายงานสินไหมทดแทน
7. นายเกรียงไกร ชัยเวทย์
ผูอ้ านวยการอาวุโส – สายงานกิจการสาขา
8. นายพิชติ ตัง้ ธรรมากร
ผูอ้ านวยการอาวุโส – สายงานสินไหมทดแทน
9. นางสาวสุวรรณา ประสงค์ตนั สกุล
ผูอ้ านวยการอาวุโส – สายงานขายและรับประกันภัย
10. นายอดิศกั ดิ ์ โมคศิริ
ผูอ้ านวยการอาวุโส - สายงานบัญชีและการเงิน
11. นางประสพสุข อิทธิธรรมวงศ์
ผูอ้ านวยการอาวุโส – ฝา่ ยทรัพยากรบุคคลและเลขานุการคณะจัดการ
12. นางสาวนวิชญาน์ ชลนิธริ านันท์
เลขากรรมการผูจ้ ดั การ (เลขานุการอาวุโส) และผูช้ ว่ ยเลขานุการคณะ
จัดการ

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee)
1. นายชินจิโร ฮามาดะ
2. นายสุธชี ยั สันติวราคม
3. นางประสพสุข อิทธิธรรมวงศ์

ประธานกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูอ้ านวยการอาวุโส – ฝา่ ยทรัพยากรบุคคล

คณะกรรมการพิ จารณาการลงทุน (Investment Committee)
1. นายทาคาชิ ไซโตะ
2. นายสุธชี ยั สันติวราคม
3. นายชูชยั วชิรบรรจง
4. นายชินจิโร ฮามาดะ
5. นายอดิศกั ดิ ์ โมคศิริ
6. นายสุรพงศ์ ลีลานันทกุล

ประธานกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการและรองกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ
ผูอ้ านวยการอาวุโส – สายงานบัญชีและการเงิน
ผูจ้ ดั การส่วน

คณะกรรมการบริ หารจัดการความเสี่ยง (Risk Committee)
1. นายทาคาชิ ไซโตะ
2. นายสุธชี ยั สันติวราคม
3. นายชูชยั วชิรบรรจง
4. นายสุรชัย ไตรวิทยางกูร
5. นายชินจิโร ฮามาดะ
6. นางสาวเจตนา ทัศมาลี

ประธานกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการและรองกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ
ผูจ้ ดั การส่วนงานบริหารความเสีย่ ง และ เลขานุการคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิ จารณาการรับประกันภัย (Underwriting Committee)
1. นายสุธชี ยั สันติวราคม
2. นายชูชยั วชิรบรรจง
3. นายสุรชัย ไตรวิทยางกูร
4. นางสาวสุวรรณา ประสงค์ตนั สกุล
คณะกรรมการ
5. นายอดิศกั ดิ ์ โมคศิริ
6. นายพิชติ ตัง้ ธรรมากร
7. นางพัชรินทร์ วิจารณญาณ
8. นางชไมพร กอบบุญโชติ
9. นางสาวสุภทั รา เอกศิลป์
10. นางมาลีวลั ย์ เบญจวงศ์เสถียร
11. นางสาววิไลลักษณ์ ลิม้ ณรงค์
12. นางสาวนันทรัตน์ ธนานันท์
13. นางสาวชฎาพร ภัทรวิศษิ ฏ์สณ
ั ธ์
14. นางสาวจตุพร พรหโมบล
กฎหมาย

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการและรองกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูอ้ านวยการอาวุโส – สายงานขายและรับประกันภัย และเลขานุการ
ผูอ้ านวยการอาวุโส – สายงานบัญชี การเงิน
ผูอ้ านวยการอาวุโส – สายงานสินไหมทดแทน
ผูอ้ านวยการ – ฝา่ ย Business Unit 1
ผูอ้ านวยการ – ฝา่ ย Business Unit 2
ผูอ้ านวยการ – ฝา่ ย Business Unit 3
ผูอ้ านวยการ – ฝา่ ย Middle Market
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการอาวุโส – ฝา่ ยประกันภัยต่อ
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการอาวุโส – ฝา่ ย Retail Partnership
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ – ฝา่ ยรับประกันภัยรถยนต์
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ - ฝา่ ยการบริหารความเสีย่ งและดูแลการปฏิบตั ติ าม

คณะกรรมการออกแบบและพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ (Product & Pricing Committee)
1. นายชูชยั วชิรบรรจง
2. นายสุธชี ยั สันติวราคม
3. นายสุรชัย ไตรวิทยางกูร
4. นางสาวสุวรรณา ประสงค์ตนั สกุล
5. นายอดิศกั ดิ ์ โมคศิริ
6. นายพิชติ ตัง้ ธรรมากร
7. นางพัชรินทร์ วิจารณญาณ
8. นางชไมพร กอบบุญโชติ
9. นางสาวสุภทั รา เอกศิลป์
10. นางมาลีวลั ย์ เบญจวงศ์เสถียร
11. นางสาวนันทรัตน์ ธนานันท์
12. นางสาวชฎาพร ภัทรวิศษิ ฏ์สณ
ั ธ์
13. นางสาวจตุพร พรหโมบล
กฎหมาย

ประธานคณะกรรมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
รองประธานคณะกรรมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูอ้ านวยการอาวุโส – สายงานขายและรับประกันภัย
ผูอ้ านวยการอาวุโส – สายงานบัญชี การเงิน
ผูอ้ านวยการอาวุโส – สายงานสินไหมทดแทน
ผูอ้ านวยการ – ฝา่ ย Business Unit 1
ผูอ้ านวยการ – ฝา่ ย Business Unit 2
ผูอ้ านวยการ – ฝา่ ย Business Unit 3
ผูอ้ านวยการ – ฝา่ ย Middle Market
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการอาวุโส – ฝา่ ย Retail Partnership
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ – ฝา่ ยรับประกันภัยรถยนต์
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ - ฝา่ ยการบริหารความเสีย่ งและดูแลการปฏิบตั ติ าม

คณะกรรมการจัดการค่าสิ นไหมทดแทนและพิ จารณาเรื่องร้องเรียน (Claim and Complaint
Committee)
1. นายสุธชี ยั สันติวราคม
2. นายชูชยั วชิรบรรจง
3. นายสุรชัย ไตรวิทยางกูร
4. นายเกรียงศักดิ ์ ไพเราะ
5. นายพิชติ ตัง้ ธรรมากร
6. นายอดิศกั ดิ ์ โมคศิริ
7. นางสาวสุวรรณา ประสงค์ตนั สกุล
8. นายสมนึก ตันติสวุ ณิชย์กุล
9. นายชาญบดินทร์ บุณยินทุ
10. นายฉัตรชัย ทองพูล
11. นางสาวจตุพร พรหโมบล
กฎหมาย
12. นางสาวภัทราพร คีรวี งก์

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูอ้ านวยการอาวุโส - สายงานสินไหมทดแทน
ผูอ้ านวยการอาวุโส – สายงานสินไหมทดแทน
ผูอ้ านวยการอาวุโส - สายงานบัญชี-การเงิน
ผูอ้ านวยการอาวุโส – สายงานขายและรับประกันภัย
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการอาวุโส - สายงานสินไหมทดแทน
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการอาวุโส - สายงานสินไหมทดแทน
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ – สายงานสินไหมทดแทน
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ ฝา่ ยการบริหารความเสีย่ งและดูแลการปฏิบตั ติ าม
เลขานุการ

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
(Safety, Health, and Environment in the Workplace Committee)
ประธานกรรมการ : นายเกรียงศักดิ ์ ไพเราะ
ตัวแทนฝ่ ายลูกจ้าง
1. นางสาวภัทรธิดา พระผล
2. นางสาวกัลยกร จิระภาณุพงศ์
3. นางพรศรี โชคชัย
4. นางสาวช่อเพชร ลิม่ สิรติ รังค์
5. นางสาวเจตนา ทัศมาลี

ฝา่ ยสินไหมทัวไป
่
ฝา่ ยการเงิน
ฝา่ ยการตลาด
ฝา่ ยกิจการทัวไป
่
ฝา่ ยการบริหารความเสีย่ งและดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย

ตัวแทนฝ่ ายนายจ้าง
1. นายกิตติศกั ดิ ์ สังข์สมบูรณ์
2. นายระพิน สวัสดีชยั กุล
3. นายสมภพ วิจติ รเลขการ
4. นางสาวเบญจวรรณ พวงสาขา
5. นางสาวปาณิสรา เบ้าคา

ฝา่ ยระบบข้อมูล
ฝา่ ยระบบข้อมูล
ฝา่ ยสินไหมรถยนต์
ฝา่ ยบัญชี
ฝา่ ยทรัพยากรบุคคล / เลขาคณะกรรมการ

