ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 มกราคม 2552
ลําดับ
ที่

เงินทุน
บริษัท / ที่ตั้งสํานักงานใหญ

1 บจ. กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ

เงินทุน
คณะกรรมการ

จดทะเบียนปจจุบัน ชําระแลวปจจุบัน
(บาท)

(บาท)

100,000,000

100,000,000 1 นายมนัส

รอยโทสุชาย เชาววิศิษฐ

ประธานกรรมการ

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท

นายสมพร สืบถวิลกุล

กรรมการผูจัดการ

สุวรรณภานนท

ชื่อและจํานวนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ

นายเสรี สุวรรณภานนท

ประธานกรรมการ

นายมนัส บินมะฮมุด

กรรมการผูจัดการ

วังวสุ

ชั้น 11 ถนนรัชดาภิเษก

3 นายเรืองเดช

ดุษฎีสุรพจน

แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง

4 นางสาวบังอร

มี้เจริญ

กรุงเทพมหานคร 10310

5 นายสมพร

สืบถวิลกุล

6 นายกฤตวิทย

ศรีพสุธา

7 นายจารึก

กังวานพาณิชย

8 นายณัฐดนัย

อินทรสุขศรี

9 นางสาววราวรรณ

เวชชสัสถ

10 นายสุขเทพ

จันทรศรีชวาลา

11 นายสรศักดิ์

ทันตสุวรรณ

12 นายนพดล

สันติภาภรณ

13 นางนวลพรรณ

ล่ําซํา

14 นายจีรพันธ

อัศวะธนกุล

15 นายพุทธิพงษ

ดานบุญสุต

16 รอยโทสุชาย

เชาววิศิษฐ

200,000,000 1 นายเสรี

ตําแหนง

จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทไดคือ

2 นายอานนท

200,000,000

รายชื่อผูบริหารบริษัท

เกษกมล

เลขที่ 44/1 อาคารรุงโรจนธนกุล

2 บมจ. กมลประกันภัย

อํานาจกรรมการ

(เดิมชื่อ บจ. กมลสุโกศลประกันภัย)

2 นายมนัส

บินมะฮมุด

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของ

เลขที่ 361 ถนนบอนดสตรีท

3 หมอมหลวงภูวดล

สุทัศนีย

บริษัท

ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด

4 หมอมหลวงคเนศ

วรวุฒิ

นนทบุรี 11120

5 นายอาทิตย

โชตินุชิต

หนาที่ 1 จาก 29

หมายเหตุ

4/2/2009

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 มกราคม 2552
ลําดับ
ที่

เงินทุน
บริษัท / ที่ตั้งสํานักงานใหญ

3 บมจ. กรุงเทพประกันภัย

เงินทุน
คณะกรรมการ

จดทะเบียนปจจุบัน ชําระแลวปจจุบัน
(บาท)

(บาท)

507,000,000

507,000,000 1 นายชัย

อํานาจกรรมการ

โสภณพนิช

ชื่อและจํานวนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท

เลขที่ 25 ถนนสาทรใต

2 นายช.นันท

เพ็ชญไพศิษฎ

แขวงทุงมหาเมฆ

3 นายวีระศักดิ์

สุตัณฑวิบูลย

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

4 นายสิงห

ตังทัตสวัสดิ์

5 นายธีระ

วงศจิรชัย

6 นายวรวิทย

โรจนรพีธาดา

7 นายสุวรรณ

แทนสถติย

8 นางสาวพจนีย

ธนวรานิช

9 นายวิชชา

ดํารงสินศักดิ์

10 นายเปลงศักดิ์

ประกาศเภสัช

11 นายอารีพงศ

ภูชอุม

รายชื่อผูบริหารบริษัท
นายชัย โสภณพนิช

ตําแหนง

หมายเหตุ

ประธานกรรมการและ
กรรมการผูอํานวยการใหญ

12 นายโยชิฮิโกะ ฟูคาซาวา
ศรีเฟองฟุง

จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทไดคือ

นายวันชัย ธนิตติราภรณ

ประธานบริหาร

เลขที่ 208 ชั้น 1 ชั้นลอย ชั้น 14

2 นายสมบัติ

พานิชชีวะ

กรรมการ 2 คน ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท

นายกีรติ พานิชชีวะ

กรรมการผูจัดการ

และชั้น 15 ถนนวิทยุ

3 นายธีระพร

ศรีเฟองฟุง

สําหรับการลงลายมือชื่อในกรมธรรมประกันภัย การฟองรองคดี

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

4 นายชัยณรงค

ศรีเฟองฟุง

การตอสูคดีในทางศาล การดําเนินการเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ

กรุงเทพฯ 10330

5 นางวลัยวรรณ

กรีพานิช

การบังคับดดี การรองทุกข การถอนคํารองทุกข และการเขาทําสัญญา

6 นายกีรติ

พานิชชีวะ

ประกันภัยกับพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และศาล ตลอดจนการ

7 นายวันชัย

ธนิตติราภรณ

ประนีประนอมยอมความ การขอพิจารณาคดีใหม การใชสิทธิในการ

4 บจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย

110,000,000

110,000,000 1 นายบุญทรง

8 นายประเสริฐ

โสพันธ

อุทธรณ หรือฎีกา ใหกรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ และ

9 นางกิติยา

โตธนะเกษม

ประทับตราสําคัญของบริษัทได

10 นายบุญเลิศ

ศรีเจริญ

11 นายสุริย

บัวคอม

หนาที่ 2 จาก 29

4/2/2009

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 มกราคม 2552
ลําดับ
ที่

เงินทุน
บริษัท / ที่ตั้งสํานักงานใหญ

5 บจ. คิวบีอี ประกันภัย

เงินทุน
คณะกรรมการ

จดทะเบียนปจจุบัน ชําระแลวปจจุบัน
(บาท)

(บาท)

60,000,000

60,000,000 1 นายไมเคิล จอหน กูดวิน

อํานาจกรรมการ

นายมารค โรเบิรต สมิธ

ประธานกรรมการ

นายไมเคิล จอหน กูดวิน

กรรมการผูจัดการ

2 นายวิวัฒน

อัจจมาลยวรา

กรรมการทานใดทานหนึ่งในกลุมที่ 1 ลงนามรวมกับกรรมการทานใด

เลขที่ 968 อาคารอื้อจือเหลียง

3 นายวิชัย

พุนทิกาพัทร

ทานหนึ่งในกลุมที่ 2 และประทับตราสําคัญของบริษัท รายนามกรรมการ

ชั้น 15 ถนนพระราม 4

4 นางสาวจินตนา

ธนุภาพรังสรรค

กลุมที่ 1 (1) นายอภิชาติ จีระพันธุ (2) นางสาวจินตนา

แขวงสีลม เขตบางรัก

5 นายมารค โรเบิรต สมิธ

กรุงเทพฯ 10500

6 นายอภิชาติ

จีระพันธุ

7 นางปยะมาลย

พงศธรพิพัฒน

จิรวณิชยสกุล รายนามกรรมการกลุมที่ 2

8 นายวรพงศ

จิรวณิชยสกุล

(1) นายไมเคิล จอหน กูดวิน (2) นายมารค โรเบิรต สมิธ

พุนทิกาพัทธ (5) นายวิวัฒน อัจจมาลยวรา (6) นายวรพงศ

อิทธิพงศ

ชื่อและจํานวนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ

นายชิด จรัญวาศน

ประธานกรรมการ

2 นายชิด

จรัญวาศน

นายชิด จรัญวาศน นายสุกิจ จรัญวาศน และนายพนธ ฐิติพานิชยางกูร

นายสมพล ไชยเชาวน

ประธานบริหาร

แขวงสามเสนนอก

3 นายสุกิจ

จรัญวาศน

กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของ

นายสุกิจ จรัญวาศน

กรรมการผูจัดการ

เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10320

4 นายพนธ

ฐิติพานิชยางกูร

บริษัท

5 นายยงยุทธ

จรัญวาศน

6 นายวรยุทธ

เจริญเลิศ

7 นายสมพล

ไชยเขาวน

8 นางผุดผอง

อาสิงสมานันท

9 นายโสภณ

กลวยไม ณ อยุธยา

300,000,000

60,000,000 1 นายสุทธิพงศ

300,000,000 1 นายสมชาย

หมายเหตุ

ธนุภาพรังสรรค (3) นางปยะมาลย พงศธรพิพัฒน (4) นายวิชัย

เลขที่ 401 ถนนรัชดาภิเษก

7 บมจ. เจาพระยาประกันภัย

60,000,000

ตําแหนง

จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได คือ

(ประเทศไทย)

6 บมจ. จรัญประกันภัย

รายชื่อผูบริหารบริษัท

ประพันจิตร

ชื่อและจํานวนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทได คือ

นายธฤต อุดมเจริญชัยกิจ

ประธานกรรมการ

นายธฤต อุดมเจริญชัยกิจ

กรรมการผูจัดการ

เลขที่ 3675

2 นายวิชิต

ธรรมการฐิติคุณ

นายธฤต อุดมเจริญชัยกิจ หรือ นายนิกร เลาหพงศชนะ หรือ

อาคารกรุงไทยแทรคเตอร

3 นายนิกร

เลาหพงศชนะ

นายวิชิต ธรรมการฐิติคุณ หรือ นายวิโรจน เลาหพงศชนะ

ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง

4 นายธฤต

อุดมเจริญชัยกิจ

กรรมการสองในสี่คนลงลายมือชื่อรวมกัน

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

5 นายประกิจ

ชีพภักดี

และประทับตราสําคัญของบริษัท ในกรมธรรมประกันภัยของบริษัท

6 นายอรรณพ

สูทกวาทิน

ใหกรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ และประทับตราสําคัญของบริษัท

7 นายอํานาจ

สถาวรฤทธิ์

8 นายวิโรจน

เลาหพงศชนะ

หนาที่ 3 จาก 29

4/2/2009

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 มกราคม 2552
ลําดับ
ที่

เงินทุน
บริษัท / ที่ตั้งสํานักงานใหญ

8 บจ. ชับบประกันภัย

เงินทุน
คณะกรรมการ

จดทะเบียนปจจุบัน ชําระแลวปจจุบัน
(บาท)

(บาท)

60,000,000

60,000,000 1 นางสาวนวลมณี

(ประเทศไทย)

อํานาจกรรมการ

มหาคุณ

จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทไดคือ

2 นายศักดิ์ทิพย

ไกรฤกษ

นายประสิทธิ์ มหาคุณ หรือ นางสาวนวลมณี มหาคุณ หรือ

รายชื่อผูบริหารบริษัท

ตําแหนง

นายสมฤทธิ์ อุไรฤกษกุล

กรรมการผูจัดการ

จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทไดคือ

นายสุจิตร พูจิตรกานนท

ประธานกรรมการ

(ก) กรณีเกี่ยวกับการลงนามในกรมธรรมประกันภัย สัญญาประกันตอ

นายสุจิตร พูจิตรกานนท

กรรมการผูจัดการ

เลขที่ 52 อาคารธนิยะพลาซา

3 นายวรพล

มหาคุณ

นายวรพล มหาคุณ ลงลายมือชื่อรวมกับ นายสมฤทธิ์ อุไรฤกษกุล หรือ

ชั้น 16 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ

4 นายประสิทธิ์

มหาคุณ

นายไมเคิล เจมส คาสเซลลา หรือ นายศักดิ์ทิพย ไกรฤกษ รวมเปนสองคน

เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

5 นายสมฤทธิ์

อุไรฤกษกุล

และประทับตราสําคัญของบริษัท

หมายเหตุ

6 นายไมเคิล เจมส คาสเซลลา
9 บจ. ไชนาอินชัวรันส (ไทย)

60,000,000

เลขที่ 36/68-69

60,000,000 1 นายสุจิตร

พูจิตรกานนท

2 นายจาง โป หง

อาคารพี. เอส. ทาวเวอร

3 นายหลิน เซี่ยว ซิ่น

ชั้นที่ 20 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

4 นายมนตรี

แขวงคลองเตยเหนือ

5 นายหลิน เหวย ปน

นายหวัง ฉี่ ปง และ นายมนตรี อุทศานนท สองในหาคนนี้

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

6 นายหวัง ฉี่ ปง

ลงลายมือชื่อรวมกันและ ประทับตราสําคัญของบริษัท

และนิติกรรมอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไวใน (ข) ใหนายสุจิตร พูจิตรกานนท

อุทิศานนท

(ข) ในกรณีเกี่ยวกับหนังสือติดตอ โตตอบ และเอกสาร

7 นายหลิน หยง หัว
8 นายเชาววิทย

พูจิตรกานนท

9 นางสาวเฉิน ซื่อ หมิง

10 บจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย

142,666,200

ที่เกี่ยวกับกิจการคาของบริษัท ใหกรรมการดังระบุนามใน
(ก) ขางตนนี้คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวลงลายมือชื่อและ

10 นางสาวจารุวรรณ

อุทิศานนท

11 นายแมนวิทย

พูจิตรกานนท

12 นางสาวสุวรรณา

ตระกูลสมบูรณ

13 นางสาวปรนันท

ตระกูลสมบูรณ

14 นางสาวภัทธยา

ศิริชัยสุทธิกร

15 นางสาววิไล

อังดีรส

142,666,200 1 นายสุชาติ

นางสาวปรนันท ตระกูลสมบูรณ นางสาววิไล อังดีรส

ประทับตราสําคัญของบริษัท

เชาววิศิษฐ

จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทไดคือ

นายสุชาติ เชาววิศิษฐ

ประธานกรรมการ

นายอรรณพ พรธิติ

กรรมการผูจัดการ

(ประเทศไทย)

2 นายอรรณพ

พรธิติ

กรรมการคนหนึ่งในกลุม ก. คือ นายเชิดชัย เจียรวนนท หรือ

(เดิมชื่อ บจ. อวีวา ประกันภัย (ประเทศไทย)

3 นายเชิดชัย

เจียรวนนท

นายเทวัญ เลียวบุรินทร หรือ นายสุภัท ตันสถิติกร

เลขที่ 1908 ถนนเพชรบุรีตัดใหม

4 นายพอล โรเบิรต ฟอลดเนอร

แขวงบางกะป เขตหวยขวาง

5 นายเทวัญ

เลียวบุรินทร

คือ นายอลัน จอหน วิลสัน หรือ นายพอล โรเบิรต ฟอลคเนอร

กรุงเทพฯ 10310

6 นายสุภัท

ตันสถิติกร

หรือ นายสุชาติ เชาววิศิษฐ หรือนายอรรณพ พรธิติ รวมเปนสองคนและ

7 นายอลัน จอหน วิลสัน
8 นางจันทรเลขา

ลงลายมือชื่อรวมกับ กรรมการอีกคนหนึ่งในกลุม ข

ประทับตราสําคัญของบริษัท
วิริยะวิทย

หนาที่ 4 จาก 29

4/2/2009

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 มกราคม 2552
ลําดับ
ที่

เงินทุน
บริษัท / ที่ตั้งสํานักงานใหญ

11 บมจ. ทิพยประกันภัย

เงินทุน
คณะกรรมการ

จดทะเบียนปจจุบัน ชําระแลวปจจุบัน
(บาท)

(บาท)

300,000,000

300,000,000 1 นายสมใจนึก

อํานาจกรรมการ

นายสมใจนึก เองตะกูล

ประธานกรรมการ

ชุณหวชิร

นายสมใจนึก เองตระกูล นายพิชัย ชุนหวชิร

นายอานันท พรนริศ

กรรมการผูอํานวยการ

นายจารึก กังวานพณิชย

กรรมการผูจัดการใหญ

แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง

3 พลเอกสมชาย

ธนะรัชต

พลเอกสมชาย ธนะรัชต นายเสรี คีรีศรี นายวิสิฐ ตันติสุนทร

กรุงเทพฯ 10310

4 นายอานันท

พรนริศ

นายอานันท พรนริศ นายจารึก กังวาลพณิชย นายมารุต สิมะเสถียร

5 นายวินัย

ล้ําเลิศ

สองในแปดคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท

6 นายเสรี

คีรีศรี

7 นายประสิทธิ์

สืบชนะ

8 นายจารึก

กังวานพณิชย

9 นายพิทยาพล

นาถธราดล

10 นายวิสิฐ

ตันติสุนทร

11 นายประสิทธิ์

ดํารงชัย

12 นายวิสุทธิ์

ศรีสุพรรณ

13 นายวรวิทย

ชัยลิมปมนตรี

14 นายสีมา

สีมานนท

15 นายมารุต

สิมะเสถียร

120,000,000 1 นายจิรายุ

หมายเหตุ

ชื่อและจํานวนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ

2 นายพิชัย

120,000,000

ตําแหนง

เองตระกูล

เลขที่ 63/2 ถนนพระราม 9

12 บมจ. เทเวศประกันภัย

รายชื่อผูบริหารบริษัท

อิศรางกูร ณ อยุธยา

ชื่อและจํานวนกรรมการ ซึ่งมีอํานาจลงลายมือแทนบริษัท คือ

นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

ประธานกรรมการ

เลขที่ 97 และ 99

2 นายมนตรี

มงคลสวัสดิ์

นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ นายอวิรุทธิ์ วงศพุทธพิทักษ

นายอวิรุทธ วงศพุทธพิทักษ

ประธานบริหาร

ถนนราชดําเนินกลาง

3 นางพรรณโสภิต

ลิขิตธรรมนิตย

นายอารักษ สุนทรส นายอนันต เกษเกษมสุข

นายอนันต เกษเกษมสุข

กรรรมการผูจัดการ

แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร

4 ม.ร.ว.ยงสวาสดิ์

กฤดากร

กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและ

กรุงเทพฯ 10200

5 นายอนันต

เกษเกษมสุข

ประทับตราสําคัญของบริษัท

6 นายอวิรุทธ

วงศพุทธพิทักษ

7 นายชาญชัย

มุสิกนิศากร

8 นายวีระศักดิ์

โตกะคุณะ

9 นายนะเพ็งพาแสง

กฤษณามระ

10 นายสมโภชน

อินทรานุกูล

11 นายอารักษ

สุนทรส

12 นายสรรเสริญ

วงศชะอุม

หนาที่ 5 จาก 29

4/2/2009

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 มกราคม 2552
ลําดับ
ที่

เงินทุน
บริษัท / ที่ตั้งสํานักงานใหญ

13 บจ. สมโพธิ์ เจแปน ประกันภัย

เงินทุน
คณะกรรมการ

จดทะเบียนปจจุบัน ชําระแลวปจจุบัน
(บาท)

(บาท)

300,000,000

300,000,000 1 นายสุรพล

อํานาจกรรมการ

ตําแหนง

วองวัฒนโรจน

จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งจะลงชื่อผูกพันบริษัทได คือ

นายสุรพล วองวัฒนโรจน

ประธานกรรมการ

นายทาดาชิ บาบะ หรือ นายยูทากะ มูรายามา หรือ นายไดซึเกะ โอมิ

นายไดซึเกะ โอมิ

กรรมการผูจัดการ

นายพุทธพร นิลวรางกูร

กรรมการผูจัดการ

นายแกรี่ เวนย เดนสัน

ประธานเจาหนาที่บริหาร

(ประเทศไทย)

2 นายยูทากะ

มูรายามา

(เดิมชื่อ บจ. ไทยยาซึดาประกันภัย)

3 นายวิชัย

เบญจรงคกุล

หนึ่งในสามคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกับ นายสุรพล วองวัฒนโรจน

เลขที่ 990

4 นายเอนก

ศรีสนิท

หรือนายพุทธพร นิลวรางกูร หรือ นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทร

อาคารอับดุลราฮิมเพลซ ชั้น12

5 นางสาวอาภรณ

ปนสุขสวัสดิ์

หรือ นายสันติ วิลาศศักดานนท หรือ นายวิชิต ตันติอนุนานนท

ถนนพระราม 4 แขวงสีลม

6 นายพุทธพร

นิลวรางกูร

คนใดคนหนึ่งรวมเปนสองคนและประทับตราสําคัญของบริษัท

เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

รายชื่อผูบริหารบริษัท

7 นายสิทธิชัย

ไกรสิทธิศิรินทร

8 นายสันติ

วิลาสศักดานนท

9 นายวิชิต

ตันติอนุนานนท

10 นางสาวมาลี

สุริยมงคล

หมายเหตุ

11 นายทาดาชิ บาบะ
12 นายไดซึเกะ โอมิ
14 บมจ.ซิกนา ประกันภัย

619,051,000

619,051,000 1 นางอนิสา

ชูจันทร

ชื่อและจํานวนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ

(เดิมชื่อ บมจ. ไทยเจริญประกันภัย)

2 นายแกรี่ เวนย เดนสัน

นายแกรี่ เวนย เดนสัน หรือ นายวินเซ็นท ตัน บุน ฮอง

เลขที่ 598 อาคารคิวเฮาสเพลินจิต

3 นายวินเซ็นท ตัน บุน ฮอง

คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อรวมกับนางทิพยวรรณ อยูสนิท หรือ

ชั้น 7 และชั้น 10 ถนนเพลินจิต

4 นายศิลปรัตน

วัฒนเกษตร

นายบุญรัตน งามปฏิพัทธพงศ คนใดคนหนึ่งรวมเปนสองคน

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

5 นายวิทการ

จันทวิมล

และประทับตราสําคัญของบริษัท

กรุงเทพฯ 10330

6 นางทิพยวรรณ

อยูสนิท

7 นายบุญรัตน

งามปฏิพัทธพงศ

8 นางสาวสาวิตตรี

รัตนวงษ

15 บจ. บีที ประกันภัย

300,000,000

300,000,000 1 นายปรีชา

อุนจิตติ

จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทไดคือ

นายปรีชา อุนจิตติ

ประธานกรรมการ

นายสุรชัย จิตตรัตนเสนีย

ประธานบริหาร

(เดิมชื่อ บจ. ไทยธนกิจประกันภัย)

2 นายพีรศิลป

ศุภผลศิริ

นายปรีชา อุนจิตติ นายพีรศิลป ศุภผลศิริ

เลขที่ 44 อาคารไทยธนาคาร

3 นายเอกชัย

ติวุตานนท

นายเอกชัย ติวุตานนท นายสุรชัย จิตตรัตนเสนีย

ชั้น 23,24 ซอยหลังสวน

4 นายอดิศักดิ์

ธนชยายนท

กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและ

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี

5 นายสุรชัย

จิตตรัตนเสนีย

ประทับตราสําคัญของบริษัท

กรรมการผูจัดการ

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

หนาที่ 6 จาก 29

4/2/2009

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 มกราคม 2552
ลําดับ
ที่

เงินทุน
บริษัท / ที่ตั้งสํานักงานใหญ

16 บมจ. ไทยประกันภัย

เงินทุน
คณะกรรมการ

จดทะเบียนปจจุบัน ชําระแลวปจจุบัน
(บาท)

(บาท)

200,000,000

190,000,000 1 นายชัชวิน

เลขที่ 34/3

2 นายภิญโญ

อํานาจกรรมการ

รายชื่อผูบริหารบริษัท

ตําแหนง

เจริญรัชตภาค

ชื่อและจํานวนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ

นายกวี อังศวานนท

ประธานกรรมการ

เอครพานิช

นายกวี อังศวานนท นายภิญโญ เอครพานิช นายไพสิฐ ตูจินดา

นางสาวพณิตา ตูจินดา

กรรมการผูจัดการ

อาคารไทยประกันภัย

3 นายไพสิฐ

ตูจินดา

นายพิพิธ พิชัยศรทัต นางสาวพณิตา ตูจินดา กรรมการสองในหาคน

ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต

4 นายกวี

อังศวานนท

นี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท ยกเวน

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

5 นางสาวพณิตา

ตูจินดา

ใบกรมธรรมประกันภัยของบริษัท และเอกสารที่เกี่ยวของกับ

กรุงเทพฯ 10330

6 นายทํานุ

ธรรรมมงคล

กรมธรรรมประกันภัย รวมทั้งสัญญาประกันภัยตอทุกประเภท

7 นายพิพิธ

พิชัยศรทัต

และใบหุนของบริษัท ใหกรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตรา

8 นายลือชา

ศุกรเสพย

สําคัญของบริษัท

150,000,000 1 นายไพศาล

คุนผลิน

จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทไดคือ

นางบุญศรี คุนผลิน

ประธานกรรมการ

เลขที่ 34 ซอยสุขุมวิท 4 (นานาใต)

2 นายไพโรจน

คุนผลิน

นายไพศาล คุนผลิน นายไพโรจน คุนผลิน นายไพบูลย คุนผลิน

นายไพศาล คุนผลิน

กรรมการผูจัดการ

ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย

3 นายไพบูลย

คุนผลิน

นางนวลลออ คุนผลิน นางบุญศรี คุนผลิน นายไชยนุวัฒน วนานุเวชชพงศ

17 บจ. ไทยพัฒนาประกันภัย

150,000,000

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

18 บมจ.ฟอลคอนประกันภัย

100,000,000

4 นางนวลลออ

คุนผลิน

สองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของ

5 นายไชยนุวัฒน

วนานุเวชพงศ

บริษัท ยกเวน นายไพโรจน คุนผลิน ลงลายมือชื่อรวมกับ

6 นางบุญศรี

คุนผลิน

นางนวลลออ คุนผลิน ไมได

60,000,000 1 นายสุจินต

หวั่งหลี

ชื่อและจํานวนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ

นายสุกิจ หวั่งหลี

ประธานกรรมการ

ภิรมย

(1) อํานาจการลงนามในการกระทําแทนบริษัทนั้น ให กรรมการ

นายสุจินต หวั่งหลี

ประธานบริหาร

2 ทาน ลงนามพรอมประทับตราบริษัท (2) อํานาจการลงนามใน

นายโอฬาร วงศสุรพิเชษฐ

กรรมการผูจัดการ

(เดิมชื่อ บมจ.ไทยพาณิชยประกันภัย)

2 นางคนึงนิจ

เลขที่ 90/26-27

3 นายซัน หวา คว็อค

อาคารสาธรธานี 1 ชั้น 11

4 นายเอกชัย

จันทรทายะวิจิตร

กรมธรรมของบริษัทนั้น ให กรรมการ 1 ทาน ลงนามพรอมประทับ

ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม

5 นายโอฬาร

วงศสุรพิเชษฐ

ตราบริษัท

หมายเหตุ

เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

หนาที่ 7 จาก 29

4/2/2009

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 มกราคม 2552
ลําดับ
ที่

เงินทุน
บริษัท / ที่ตั้งสํานักงานใหญ

คณะกรรมการ

จดทะเบียนปจจุบัน ชําระแลวปจจุบัน
(บาท)

19 บมจ. ไทยรับประกันภัยตอ

เงินทุน

1,187,764,000

อํานาจกรรมการ

รายชื่อผูบริหารบริษัท

ตําแหนง

หมายเหตุ

(บาท)
1,187,354,940 1 นายสุจินต

หวั่งหลี

ชื่อและจํานวนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ

นายสุจินต หวั่งหลี

ประธานกรรมการ

โสภณพนิช

นายสุจินต หวั่งหลี นายชัย โสภณพนิช นายจารึก กังวานพณิชย

นายสุรชัย ศิริวัลลภ

ประธานเจาหนาที่บริหาร

เลขที่ 223/1 ซอยรวมฤดี

2 นายชัย

ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี

3 นายอัศวิน

คงสิริ

นายอภิรักษ ไทพัฒนกุล น นายกอปร กฤตยากีรณ

นายประวิทย ทองธนากุล

ผูอํานวยการใหญและประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

4 นายกอปร

กฤตยากีรณ

นายอรรณพ พรธิติ นายสุรชัย ศิริวัลลภ นายสุชาติ สังขเกษม

นายสุรชัย ศิริวัลลภ

กรรมการผูจัดการ

5 นายจารึก

กังวานพณิชย

นายกีรติ พานิชชีวะ นายจีรพันธ อัศวะธนกุล นายอดิศร ตันติอนันทกุล

6 นายอุดม

วิชยาภัย

สองในสิบเอ็ดคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับ
ตราสําคัญของบริษัท

นายทวี บุตรสุนทร

ประธานกรรมการ

20 บจ. ไทยศรีประกันภัย

440,000,000

7 นายอรรณพ

พรธิติ

8 นายชนินทร

รุนสําราญ

9 นายสุชาติ

สังขเกษม

10 นายอดิศร

ตันติอนันทกุล

11 นายจีรพันธ

อัศวะธนกุล

12 นายอภิรักษ

ไทพัฒนกุล

13 นายสุรชัย

ศิริวัลลภ

14 นายกีรติ

พานิชชีวะ

15 นางสาวพจนีย

ธนวรานิช

440,000,000 1 นายชัยคีรี

ศรีเฟองฟุง

จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งจะลงชื่อเปนสําคัญผูกพันบริษัท คือ

โศภิษฐพงศธร

นายทวี บุตรสุนทร นายนที พานิชชีวะ นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ

(เดิมชื่อ บจ.ไทยศรีซูริคประกันภัย)

2 นายยืนยง

เลขที่ 126/2 ถนนกรุงธนบุรี

3 นายบรูโน โอเดอรแมท

แขวงบางลําภูลาง

4 นายบุญชัย

ปริติวิชากานต

เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

และนายบุญชัย ปริติวิชกานต กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อรวมกัน
และประทับตราสําคัญของบริษัท หรือ กรรมการคนใดคนหนึ่งในสี่คนนี้

5 นายนที

พานิชชีวะ

ลงลายมือชื่อรวมกับกรรมการอื่นอีกหนึ่งคน และประทับตราสําคัญ

6 นายสมนึก

ชัยเดชสุริยะ

ของบริษัท

7 นายสุรเดช

กอเกียรติทวีชัย

8 นายทวี

บุตรสุนทร

9 นายชาติชาย

พานิชชีวะ

หนาที่ 8 จาก 29

4/2/2009

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 มกราคม 2552
ลําดับ
ที่

เงินทุน
บริษัท / ที่ตั้งสํานักงานใหญ

21 บมจ. ไทยเศรษฐกิจประกันภัย

เงินทุน
คณะกรรมการ

จดทะเบียนปจจุบัน ชําระแลวปจจุบัน
(บาท)

(บาท)

310,394,080

310,394,080 1 นางนงลักษณ

รายชื่อผูบริหารบริษัท

ตําแหนง

วิสุทธิผล

ชื่อและจํานวนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ

นายบุณยรักษ วิสุทธิผล

ประธานบริหาร

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท

รอยเอกวิธูร วิสุทธิผล

กรรมการผูจัดการ

เลขที่ 160 ถนนสาทรเหนือ

2 นางอรพินท

ขจรอําไพสุข

แขวงสีลม เขตบางรัก

3 นายสุรพงษ

เผาวิบูลย

กรุงเทพฯ 10500

อํานาจกรรมการ

4 ร.อ.วิธูร

วิสุทธิผล

5 นายเวชช

วิศวโยธิน

6 นายศิวาวุธ

เทพหัสดิน ณ อยุธยา

7 นางศิริสุข

ฮุนตระกูล

8 นายบุญยรักษ

วิสุทธิผล

9 นางสาวบุญตา

ศักดิ์มังกร

หมายเหตุ

10 นายจอหน เลสลี่ มานี่

22 บจ. ธนชาตประกันภัย

740,000,000

11 นายพุทธิพงษ

ดานบุญสุต

12 นางสุดาพันธ

อิงคะวณิช

13 นายกระจาง

พูลพิพัฒน

740,000,000 1 นายบุญรอด

บิณฑสันต

จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทไดคือ

นายบุญรอด บิณฑสันต

ประธานกรรมการ

(เดิมชื่อ บจ. ธนชาติประกันภัย)

2 นายบัณฑิต

ชีวะธนรักษ

นายบุญรอด บิณฑสันต นายบันเทิง ตันติวิท นายศุภเดช พูนพิพัฒน

นายนพดล เรืองจินดา

กรรมการผูจัดการ

เลขที่ 1 อาคารกลาสเฮาส

3 นางนุสรา

รุนสําราญ

นายบัณฑิต ชีวะธนรักษ นางนุสรา รุนสําราญ นายชาติชัย พาราสุข

ชั้น 10 ถนนสุขุมวิท 25

4 นายบันเทิง

ตันติวิท

นายนพดล เรืองจินดา กรรมการสองในเจ็ดคนนี้มีอํานาจลงลายมือชื่อ

แขวงคลองเตยเหนือ

5 นายนพดล

เรืองจินดา

รวมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัท

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10330

6 นายประเทือง

ศรีรอดบาง

7 นายมัชฌิมา

กุญชร ณ อยุธยา

8 นายศุภเดช

พูนพิพัฒน

9 นายชาติชัย

พาราสุข

10 นายเซท มารติน เซเชทโต

หนาที่ 9 จาก 29

4/2/2009

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 มกราคม 2552
ลําดับ
ที่

เงินทุน
บริษัท / ที่ตั้งสํานักงานใหญ

23 บจ. ฟนิกซ ประกันภัย (ประเทศไทย)

เงินทุน
คณะกรรมการ

จดทะเบียนปจจุบัน ชําระแลวปจจุบัน
(บาท)

(บาท)

495,000,000

495,000,000 1 นางสาวปฐมา

หมายเหตุ

นางกัลยาณี กยาวัฒนกิจ

ประธานกรรมการ

เกียรติไกรกังวาน

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท

นายสมนึก กยาวัฒนกิจ

กรรมการผูอํานวยการ

ชื่อและจํานวนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ

นายสุจินต หวั่งหลี

ประธานกรรมการและ

เลขที่ 4-4/1 อาคารชโลบล

3 นายสกล

ชีวมงคล

ซอยพระรามเกา 43 ถนนเสรี 4

4 นายธีรชัย

นิธิภัทรารัตน

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง

5 นายธีระศักดิ์

แสนวรางกุล

กรุงเทพฯ 10250

6 นางสาวพัทธหทัย

ซินเลี่ยมทอง

7 นายราชสัก

ตรีฐิติกูล

300,000,000 1 นายสุจินต

ตําแหนง

จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทไดคือ

2 นายชัชวาลย

300,000,000

รายชื่อผูบริหารบริษัท

พรประภา

(ชื่อเดิม บจ.ธนวัฒนประกันภัย)

24 บมจ. นวกิจประกันภัย

อํานาจกรรมการ

หวั่งหลี

เลขที่ 100/48,49 ชั้นที่ 25

2 นายทํานุ

หวั่งหลี

(1) การลงนามแทนบริษัทในกรมธรรมประกันภัย

นายนิพล ตั้งจีรวงษ

ประธานกรรมการบริหาร

เลขที่ 100/50,51,52 ชั้นที่ 26

3 นายวุฒิชัย

หวั่งหลี

ใหนายสุจินต หวั่งหลี หรือ นายวุฒิชัย หวั่งหลี หรือ นายสุพจน หวั่งหลี

นายปติพงศ พิศาลบุตร

กรรมการผูอํานวยการ

เลขที่ 100/53,54,55 ชั้นที่ 27

4 นายชาน ซู ลี

อาคารสาธรนครทาวเวอร

5 นางสาวพรรณี

นายจอหน ฟู

ประธานบริหาร

หรือ นายนิพล ตั้งจีรวงษ หรือ นายปติพงศ พิศาลบุตร
เชิดรําไพ

หรือนายสมพร วิชชุรัตพร เปนผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

เลขที่ 90/3,4,5,6 ชั้นที่ 1

6 นายนิพล

ตั้งจีรวงษ

และประทับตราสําคัญของบริษัท

อาคารสาธรธานี สาธรธานีคอมเพล็กซ

7 นายสุพจน

หวั่งหลี

(2) การลงนามแทนบริษัทในการทํานิติกรรมอื่น ๆ นอกจากที่ระบุ

ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม

8 นางสาวจิตตินันท

หวั่งหลี

ไวในขอ 1 ขางตน ให นายสุจินต หวั่งหลี นายวุฒิชัย หวั่งหลี

เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500+C355

25 บจ. แอลเอ็มจี ประกันภัย

2,398,200,000

9 นายประมนต

สุธีวงศ

นายสุพจน หวั่งหลี นายนิพล ตั้งจีรวงษ

10 นายหิรัญ

รดีศรี

นายปติพงศ พิศาลบุตร นายสมพร วิชชุรัตพร

11 นายเกียรติ

ศรีจอมขวัญ

สองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อ รวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท

12 นายปติพงศ

พิศาลบุตร

13 นายพรพงษ

พรประภา

14 นายสมพร

วิขขุรัตพร

2,398,200,000 1 นายสมชาย

เบญจรงคกุล

จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทไดคือ

(เดิมชื่อ บจ.นารายณสากลฯ)

2 นายมนัส

เกษกมล

นายฟู ซือฮุย หรือ นายโทมัส ครอวฟอรด เรมี่ ลงลายมือ

เลขที่ 2 อาคารจัสมินซิตี้

3 นายประคอง

พันธุรัตน

ชื่อรวมกับกรรมการอื่นอีกหนึ่งคนรวมเปนสองคนและประทับตรา

ชั้น 14 15 และ 17 ซอยสุขุมวิท 23

4 นายชาลี

อุทารธรรม

สําคัญของบริษัท และใหนายมนัส เกษกมล หรือ นายประวิทย

สุวรุจิพร

สุวรุจิพร คนใดคนหนึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญ

(ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท

5 นายประวิทย

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

6 นายฟู ซือฮุย

ของบริษัท เพื่อผูกพันบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการขอใบอนุญาต

กรุงเทพฯ 10110

7 นายโทมัส ครอรฟอรด เรมี่

ทํางานการตออายุใบอนุญาตทํางานและวีซาของคนตางดาว

8 พ.ต.ต. วิรัช

วาณิชกะ

ทั้งนี้รวมถึงคําขอ คํารอง และเอกสารใด ๆ ทั้งหลายทึ่ตองยื่น
ตอสํานักงานตรวจคนเขาเมือง กระทรวงแรงงานตามลําดับ และให
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ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 มกราคม 2552
ลําดับ
ที่

เงินทุน
บริษัท / ที่ตั้งสํานักงานใหญ

เงินทุน
คณะกรรมการ

จดทะเบียนปจจุบัน ชําระแลวปจจุบัน
(บาท)

อํานาจกรรมการ

รายชื่อผูบริหารบริษัท

ตําแหนง

หมายเหตุ

(บาท)
นายมนัส เกษกมล หรือนายฟู ซือฮุย คนใดคนหนึ่งมี
อํานาจลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของบริษัทเพื่อผูกพัน
บริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการประกันตัวผูเอาประกันภัยกับบริษัท
หรือผูขับขี่รถที่เอาประกันภัยกับบริษัทตามเงื่อนไขในกรมธรรมโดย
การใชพันธบัตรรัฐบาล หรือสมุดบัญชีเงินฝาก หรือหนังสือรับรอง
เกี่ยวกับการประกันตัวที่ออกโดยบริษัท รวมถึงถอนประกันตัวและ
รับพันธบัตรรัฐบาล หรือสมุดบัญชีเงินฝาก หรือหนังสือรับรองของ
บริษัทที่เปนหลักทรัพยประกันคืน และมีอํานาจกระทําการอื่นใด
เพื่อใหการดังกลาวขางตนสําเร็จลวงไปจนเสร็จการ และใหนาย
มนัส เกษกมล มีอํานาจลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของ
บริษัท เพื่อผูกพันบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการลงนามในกรมธรรม
ประกันภัยที่ออกโดยบริษัทได

26 บมจ. นําสินประกันภัย

เตชะหรูวิจิตร

ชื่อและจํานวนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ

นายกําพล เตชะหรูวิจิตร

ประธานกรรมการ

เลขที่ 767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี

2 นางสาวศรีรัตนา

เจริญชัยพงศ

นายสมบุญ ฟูศรีบุญ หรือ นางสาวรัตนา เจริญชัยพงศ

นายสมบุญ ฟูศรีบุญ

กรรมการผูอํานวยการ

แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

3 นายยงยุทธ

ผูสันติ

ลงลายมือชื่อรวมกับ นายกําพล เตชะหรูวิจิตร หรือนายวิฑูรย พัฒนรัชต

นางสาวรัตนา เจริญชัยพงศ

กรรมการรองผูอํานวยการ

กรุงเทพฯ 10800

200,000,000

139,000,000 1 นายกําพล

4 นายวิฑูรย

พัฒนรัชต

หรือนางสาวสุมาลี เจริญชัยพงศ หรือนายไพรัช เจริญชัยพงศ

5 นายสมบุญ

ฟูศรีบุญ

รวมเปนสองคนและประทับตราสําคัญของบริษัท

6 นางสาวสุมาลี

เจริญชัยพงศ

7 นายไพรัช

เจริญชัยพงศ

8 นางสาวรัตนา

เจริญชัยพงศ

9 นายสันต

โชติพฤกษ

10 นายนภดล

พุฒรังษี

11 นายมาว ออง ทุน
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ลําดับ
ที่

เงินทุน
บริษัท / ที่ตั้งสํานักงานใหญ

27 บมจ. บางกอกสหประกันภัย

เงินทุน
คณะกรรมการ

จดทะเบียนปจจุบัน ชําระแลวปจจุบัน
(บาท)

(บาท)

200,000,000

200,000,000 1 นายชัยณรงค

อํานาจกรรมการ
ชื่อและจํานวนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ

นายมนู เลียวไพโรจน

ประธานกรรมการ

เลี่ยวไพรัตน

(1) นายชัยณรงค แตไพสิฐพงษ นายประทีป เลี่ยวไพรัตน

นางสาวมาลินี เลี่ยวไพรัตน

กรรมการผูจัดการ

2 นายประทีป

ถนนสุรวงศ แขวงสุริยวงศ

3 นางสาวมาลินี

เลี่ยวไพรัตน

นางสาวมาลินี เลี่ยวไพรัตน นายกิจจา ลีลาวณิชกุล

เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

4 นายกิจจา

ลีลาวณิชกุล

นายชวิน เอี่ยมโสภณา นางสาวธัญญารัตน เอี่ยมโสภณา

5 นายสุนทร

กอนันทเกียรติ

นายพงษ เหลาวรวิทย และนางสาวสุจินตนา จําปาศรี

6 นายสมาน

โอภาสวงศ

สองในแปดคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท

7 นายพงษ

เหลาวรวิทย

(2) การลงนามผูกพันในกรมธรรมประกันภัยของบริษัทจะตองมีกรรมการ

8 นายพิชิต

สินพัฒนสกุล

1 คน ลงลายมือชื่อ พรอมประทับตราสําหรับกรมธรรมของบริษัท

9 นายทวิช

เตชะนาวากุล

337,351,370

10 นายมนู

เลียวไพโรจน

11 นางสาวประนอม

โฆวินวิพัฒน

12 นายชวิน

เอี่ยมโสภณา

13 นางสาวสุจินตนา

จําปศรี

14 นางสาวธัญญารัตน

เอี่ยมโสภณา

332,630,970 1 นายเชี่ยวชาญ

เคียงศิริ

ชื่อและจํานวนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ

นายเชี่ยวชาญ เคียงศิริ

ประธานกรรมการ

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท

นายสุธีชัย สันติวราคม

กรรมการผูจัดการ

เลขที่ 26/5-6 ชั้น 1 ,

2 นายสุรินทร

โอสถานุเคราะห

26/10-11 ชั้น 4 , 26/16-17

3 นายอุดม

วีระคณานนท

ชั้น 6 และ26/18-19 ชั้น 6

4 นายชัชวาล

พรรณลาภ

อาคารอรกานต ถนนชิดลม

5 นายไกรฤทธิ์

บุณยเกียรติ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

6 นายเชียง หวอ ชู

กรุงเทพฯ 10330

7 นายเกียรติศักดิ์

ตําแหนง

แตไพสิฐพงษ

เลขที่ 175-177 ชั้น 3

28 บมจ. ประกันคุมภัย

รายชื่อผูบริหารบริษัท

หมายเหตุ

มี้เจริญ

8 นายเอียน บราวน
9 นายสุธีชัย

สันติวราคม

10 นายนิติ

โอสถานุเคราะห
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บริษัท / ที่ตั้งสํานักงานใหญ

29 บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน

เงินทุน
คณะกรรมการ

จดทะเบียนปจจุบัน ชําระแลวปจจุบัน
(บาท)

(บาท)

151,500,000

151,500,000 1 นาวาอากาศโททินกร

นาวาอากาศโททินกร พันธุกระวี ประธานกรรมการ

อัศวะธนกุล

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของบริษัท

นายจีรพันธ อัศวะธนกุล

กรรมการผูจัดการ

เตชะไพบูลย

จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทไดคือ

นายโยอิจิ ทามากาคิ

ประธานบริหาร

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

3 นายพิเศศ

บูรณะสมบัติ

กรุงเทพฯ 10400

4 นายถวัลย

วิรานนท

5 นายพิศิษฐ

เศรษฐวงศ

6 นางสุณีย

ธีราวิทยางกูร

7 นางสุเทพี

อัศวะธนกุล

8 พลเรือเอกชัชวาลย

คงดิศ

9 นางพิไล

เปยมพงศสานต

10 นายมงคล

เปาอินทร

20,000,000 1 นายอุธรณ

ตําแหนง

ชื่อและจํานวนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ

2 นายจีรพันธ

20,000,000

รายชื่อผูบริหารบริษัท

พันธุกระวี

เลขที่ 71 ถนนดินแดง

30 บจ. ประกันภัยศรีเมือง

อํานาจกรรมการ

เลขที่ 195

2 นายยงค

เอื้อวัฒนะสกุล

ใหนายวิเชียร เตชะไพบูลย นายอุธรณ เตชะไพบูลย

นายวีเชียร เตชะไพบูลย

ประธานกรรมการ

อาคารเอ็มไพร ทาวเวอร ชั้น 40

3 นายสมเกียรติ

เสรฐภักดี

นายโยอิจิ ทามากาคิ และ นายหลักชัย สุทธิชูจิต รวมกรรมการ

นายโยอิจิ ทามากาคิ

กรรมการผูจัดการ

หอง 4001-4003,4007-4009

4 นายวิรมิตร

เตชะไพบูลย

4 นาย โดยใหกรรมการดังกลาวนามมาขางตน 2 นาย ลงลายมือ

และ 4012 ถนนสาทรใต

5 นายสุชาติ

เอื้อวัฒนะสกุล

ชื่อรวมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัท เปนการกระทําการแทน

แขวงยานนาวา เขตสาทร

6 นายวิวิศน

เตชะไพบูลย

บริษัท

กรุงเทพฯ 10120

7 นายหลักชัย

สุทธิชูจิต

หมายเหตุ

8 นายโยอิจิ ทามากาคิ
9 นายวัย

วรรธนะกุล

10 นายวิเชียร

เตชะไพบูลย

11 นายทาคาชิ โยชิคาวา
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ลําดับ
ที่

เงินทุน
บริษัท / ที่ตั้งสํานักงานใหญ

31 บจ. เจนเนอราลี่ ประกันภัย

เงินทุน
คณะกรรมการ

จดทะเบียนปจจุบัน ชําระแลวปจจุบัน
(บาท)

(บาท)

600,000,000

600,000,000 1 นายกิตติพร

(ไทยแลนด)

2 นางสาวกัณญภัค

อํานาจกรรมการ

อรุณรัตน

จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อเปนสําคัญผูกพันบริษัทไดคือ

ตันติพิพัฒนพงศ

นายเซอรจิโอ ดิ คาโร หรือ นายคีธ แอนดรูว บรูคส กรรมการหนึ่งใน

(เดิมชื่อ บจ. พรภัทรประกันภัย)

3 นายคุณาชา

ไชยชุมพร

สองคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกับ นายกิตติพร อรุณรัตน หรือ นายคุณาชา

เลขที่ 87/2

4 นายสุชาติ

จันทโรภาสกร

ไชยชุมพร หรือ นายสุชาติ จันทโรภาสกร รวมเปนสองคนและ

อาคารซีอารซีทาวเวอร

5 นางสาวพัฒนาภา

จรัญเสถียรชัย

ประทับตราสําคัญของบริษัท

ออลซีซั่นสเพลส ชั้น 16

6 นายเซอรจิโอ ดิ คาโร

ยูนิต 1601 และ 1607

7 นายเติมศักดิ์

ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

8 นายคีธ แอนดรูว บรูคส

รายชื่อผูบริหารบริษัท
นายเซอรจิโอ ดิ คาโร

ตําแหนง

หมายเหตุ

ประธานกรรมการ

ตันติพิพัฒนพงศ

กรุงเทพฯ 10330
32 บจ. พระนครธนบุรีประกันภัย

ตันธุวนิตย

จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทไดคือ

นายเชิดพันธ บุลสุข

ประธานกรรมการ

เลขที่ 127/26 ชั้น 21

100,000,000

2 นายชาคร

ลี้ถาวร

กรรมการหนึ่งนายมีอํานาจลงลายมือชื่อเปนสําคัญแทนบริษัทได

นายไพฑูรย ตันธุวนิตย

กรรมการผูจัดการ

อาคารปญจธานีทาวเวอร

3 นายสุเมธ

ตันธุวนิตย

โดยตองประทับตราสําคัญของบริษัทดวย

ถนนนนทรี แขวงชองนนทรี

4 นายภีม

บุลสุข

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

33 บมจ. ยูเนี่ยนอินเตอร ประกันภัย
(เดิมชื่อ บมจ. ธนสินประกันภัย)

405,000,000

100,000,000 1 นายไพฑูรย

5 นายสุวัฒน

ตันธุวนิตย

6 นายเชิดพันธ

บุลสุข

7 นายฐิติวุฒิ

บุลสุข

8 นางสาวชลินธร

ตันธุวนิตย

405,000,000 1 นายศุภชัย

ศรีศุภอักษร

ชื่อและจํานวนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ

2 นายประดิษฐ

อภิวัฒนชาติ

(1) นายศุภชัย ศรีศุภอักษร และนายประดิษฐ อภิวัฒนชาติ

เลขที่ 900/11 - 13 , 36

3 นางสาวนิภาพรรณ

ตุลาบดี

ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท

ถนนพระราม 3

4 นายบรรเจิด

สิทธิโชค

(2) นายศุภชัย ศรีศุภอักษร หรือนายประดิษฐ อภิวัฒนชาติ

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา

5 นายลภัส

โสมคํา

ลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของบริษัทมีอํานาจกระทําการ

กรุงเทพฯ 10120

6 นายสาธิต

เตชะพูลผล

เฉพาะยื่นคํารอง คําขอหรือการติดตอกับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
เพื่อใหไดมาซึ่งใบอนุญาต ใบสําคัญ และสิทธิตาง ๆ
อันเปนประโยชนของบริษัทฯ

หนาที่ 14 จาก 29

4/2/2009

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 มกราคม 2552
ลําดับ
ที่

เงินทุน
บริษัท / ที่ตั้งสํานักงานใหญ

34 บจ. พุทธธรรมประกันภัย

เงินทุน
คณะกรรมการ

จดทะเบียนปจจุบัน ชําระแลวปจจุบัน
(บาท)

(บาท)

300,000,000

300,000,000 1 นายบดี

อํานาจกรรมการ
จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได คือ

นายเฉลียว อยูวิทยา

ประธานกรรมการ

อยูวิทยา

นายบดี จุณณานนท หรือ นายธเนตร เอียสกุล หรือ

นายบดี จุณณานนท

ประธานบริหาร

นายธเนตร เอียสกุล

กรรมการผูจัดการ

มาลากุล ณ อยุธยา จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได คือ

พลเอกแปง มาลากุล ณ อยุธยา

ประธานกรรมการ

นายไชย ไชยวรรณ

กรรมการผูจัดการ

2 นายเฉลียว

แขวงลาดยาว

3 นายธเนตร

เอียสกุล

นายสมานชาติ เอียสกุล คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อรวมกับ

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

4 นายสุรชัย

ศุภบัณฑิต

นายธนศักดิ์ พงศนราพันธ หรือ นายสุรชัย ศุภบัณฑิต หรือ

5 นายวสันต

ปติพีรกุล

นายสรรเสริญ จุฬางกูร หรือนายไพโรจน ผาณิตสุคนธ

6 นายธนศักย

พงศนราพันธ

รวมเปนสองคนและประทับตราสําคัญของบริษัท

300,000,000

7 นายสรรเสริญ

จุฬางกูร

8 นายไพโรจน

ยานิตสุคนธ

9 นายสมานชาติ

เอียสกุล

10 นายฉัตรชัย

เอียสกุล

11 นางสุริสา

จึงรุงเรืองกิจ

300,000,000 1 พลเอกแปง

เลขที่ 123 ถนนรัชดาภิเษก

2 นายไชย

ไชยวรรณ

แขวงดินแดง เขตดินแดง

3 นางชัชฎา

มาลากุล ณ อยุธยา นางชัชชฎา มาลากุล ณ อยุธยา นางสาววีณา ไชยวรรณ

กรุงเทพฯ 10400

4 นางสาววีณา

ไชยวรรณ

นายอาทร วองพานิชโชติกุล กรรมการสองในหาคนนี้ลงลายมือชื่อ

5 นายสาธิต

รังคสิริ

รวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท

6 นายวิสุทธิ์

มนตริวัต

7 นายอาทร

วงศธนกุล

36 บจ. เอไอจี ประกันวินาศภัย

10,000,000

10,000,000 1 นายเชนทร

พลเอกแปง มาลากุล ณ อยุธยา นายไชย ไชยวรรณ

ตั้งคนังนุกูล

จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได คือ

นายเลสลี่ จอหน โมเอท

ผูรับมอบอํานาจ

(1) นายโกวิท วิสุทธิ์เมธานุกูล นายธัลดล บุนนาค นายกิตติ ปณฑวิรุจน

นายปญญ รอดลอยทุกข

กรรมการผูจัดการ

(ประเทศไทย)

2 นายปเตอร เฮนรี่ ฟลิ้นท

(เดิมชื่อ บจ. ไพศาลประกันภัย)

3 นายโกวิท

วิสุทธิ์เมธานุกูล

นายปญญ รอดลอยทุกข กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อรวมกัน

เลขที่ 181/19 ถนนสุรวงศ

4 นายสมศักดิ์

ตีระพัฒนกุล

และประทับตราสําคัญของบริษัท หรือกรรมการหนึ่งในสี่คนนี้

แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก

5 นายกิตติ

ปณฑวิรุจน

ลงลายมือชื่อรวมกับ นายปเตอร เฮนรี่ ฟลิ้นท นายเลสลี่ จอนหน โมเอท

7 นายธัลดล

บุนนาค

สองคนและประทับตราสําคัญของบริษัท หรือ (2) นายปเตอร เฮนรี่ ฟลิ้นท

8 นายปญญ

รอดลอยทุกข

นายเลสลี่ จอหน โมเอท คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อรวมกับนายราเชนทร

กรุงเทพฯ 10500

ตําแหนง

จุณณานนท

เลขที่ 9/81 ซอยรัชประชา 2

35 บจ. ไพบูลยประกันภัย

รายชื่อผูบริหารบริษัท

6 นายเลสลี่ จอหน โมเอท

หมายเหตุ

นายเชนทร ตังคนังนุกูล นายสมศักดิ์ ตีระพัฒนกุล คนใดคนหนึ่ง รวมเปน

ตังคนังนุกูล นายสมศักดิ์ ตีระพัฒนกุล คนใดคนหนึ่ง รวมเปนสองคนและประทับตราสําคัญ
ของบริษัท สวนการลงนามในกรมธรรมประกันภัยหรือการทําสัญญาประกันตอบริษัท
ตาง ๆ ทั้งในและนอกประเทศ หรือการลงนามในเอกสารติดตอกับกรมการประกันภัย
นายปญญ รอดลอยทุกข ลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของบริษัท

หนาที่ 15 จาก 29

4/2/2009

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 มกราคม 2552
ลําดับ
ที่

เงินทุน
บริษัท / ที่ตั้งสํานักงานใหญ

37 บมจ. เมืองไทยประกันภัย

เงินทุน
คณะกรรมการ

จดทะเบียนปจจุบัน ชําระแลวปจจุบัน
(บาท)

(บาท)

590,000,000

590,000,000 1 นายโพธิพงษ

(เกิดจากการควบบริษัทระหวาง

2 นายยุตติ

อํานาจกรรมการ

รายชื่อผูบริหารบริษัท

ตําแหนง

ล่ําซํา

ชื่อและจํานวนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือแทนบริษัทคือ

นายโพธิพงษ ล่ําซํา

ประธานกรรมการ

ล่ําซํา

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท

นางนวลพรรณ ล่ําซํา

กรรมการผูจัดการ

นางกฤตยา ล่ําซํา

กรรมการผูจัดการ

บมจ. ภัทรประกันภัย กับ

3 นายภูมิชาย

ล่ําซํา

ยกเวน นายโอฬาร วีรวรรณ นายพูลพิพัฒน อังยุรีกุล

บจ. เมืองไทยประกันภัย

4 นางกฤตยา

ล่ําซํา

นายบรรยง พงษพานิช นายปกรณ พรรธนะแพทย และ

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2551)

5 นางนวลพรรณ

ล่ําซํา

นายอิสระ วงศรุง เปนกรรมการผูไมมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

เลขที่ 252

6 นางสุจิตพรรณ

ล่ําซํา

และยกเวน นายแกรี่ ลี คริสท นายดามิส จาโคบุส ซิงส

ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง

7 นายสาระ

ล่ําซํา

และนายเจน อรัน เวส ลงลายมือรวมกันไมได

เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310

8 นายโอฬาร

วีรวรรณ

9 นายพูลพิพัฒน

อังยุรีกุล

10 นายบรรยง

พงษพานิช

11 นายปกรณ

พรรธนะแพทย

12 นายอิสระ

วงศรุง

หมายเหตุ

13 นายดามิส จาโคบุส ซิงส
14 นายแกรี่ ลี คริสท
15 นายเจน อรัน เวส
38 บจ. มิตรแทประกันภัย

จันทรศรีชวาลา

จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทไดคือ

นายสุระ จันทรศรีชวาลา

ประธานกรรมการ

เลขที่ 295 ถนนสี่พระยา

1,418,425,000

1,418,425,000 1 นายสุระ
2 นายสุขเทพ

จันทรศรีชวาลา

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท

นายสุขเทพ จันทรศรีชวาลา

ประธานบริหาร

แขวงสี่พระยา เขตบางรัก

3 นางสาวอมรทิพย

จันทรศรีชวาลา

นายสุขเทพ จันทรศรีชวาลา

กรรมการผูจัดการ

กรุงเทพฯ 10500

4 นายทวี

จันทรศรีชวาลา

5 นายสุธรรม

จันทรศรีชวาลา

6 นายสุวัฒน

พฤกษเสถียร

7 นายประชา

ภูมิสิริกุล

8 นายอรัญ

ศรีวองไทย

หนาที่ 16 จาก 29

4/2/2009

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 มกราคม 2552
ลําดับ
ที่

เงินทุน
บริษัท / ที่ตั้งสํานักงานใหญ

39 บจ.ไอเอจี ประกันภัย
(ประเทศไทย) จํากัด

เงินทุน
คณะกรรมการ

จดทะเบียนปจจุบัน ชําระแลวปจจุบัน
(บาท)

(บาท)

60,000,000

60,000,000 1 นายวิฑูรย
2 นายบุญสุข

อํานาจกรรมการ

รายชื่อผูบริหารบริษัท

ตําแหนง

วองกุศลกิจ

จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทไดคือ

นายวิฑูรย วองกุศลกิจ

ประธานกรรมการ

ศิริประเสริฐศักดิ์

กรรมการผูมีอํานาจของบริษัทผูซึ่งลงลายมือชื่อพรอมกับประทับตราของ

นายคริสโตเฟอร ฟลิป ดูเลย

ประธานบริหาร

หมายเหตุ

(เดิมชื่อ บจ.โรยัลแอนดซันอัลลายแอนซ)

3 นายเทียนชัย

ลายเลิศ

บริษัทจะมีผลผูกพันบริษัท ตอเมื่อไดกระทําภายในขอกําหนดดังตอไปนี้

นายสุรชัย รัถยาวิศิษฎ

กรรมการผูจัดการทั่วไป

เลขที่ 1550 ชั้น 24 อาคารธนภูมิ

4 นางสาวบังอร

จิระวรสุข

ก.ใหกรรมการของบริษัทจํานวน 2 คน มีอํานาจในการลงลายมือชื่อ

นางสาวบังอร จิระวรสุข

กรรมการผูจัดการทั่วไป

ถนนเพชรบุรีตัดใหม

5 นายคริสโตเฟอร ฟลิป ดูเลย

และประทับตราของบริษัท ผูกพันบริษัท ในเรื่องดังตอไปนี้

แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี

6 นางสาวสุรินี

(1) การออกกรมธรรม กรมธรรมประกันภัยตอ การตออายุกรมธรรม

กรุงเทพฯ 10400

ขจรเกียรติกุล

การสลักหลังกรมธรรม และเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับกรมธรรม
รวมถึงการออกเอกสารดังตอไปนี้ แตไมจํากัดวาจะตองเปนสิ่ง
เหลานี้เทานั้น เชน การออกใบแจงหนี้ เบี้ยประกันภัย ใบแจงหนี้
ภาษีอากร ใบกํากับภาษีมูลคาเพิ่ม การเบิกจายเครื่องหมาย
ประกันภัยผูประสบภัยจากรถ หรือเอกสารทั้งหลายที่เกี่ยวของกับ
การฟองรองหรือการตอสูคดีในชั้นศาลที่เกี่ยวของกับการเรียกรอง
คาสินไหมทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยของบริษัท การใชอนุญา
โตตุลาการและกิจการใด ๆ ที่เกี่ยวของนั้น รวมทั้งเอกสารและการ
ใด ๆ ที่เกี่ยวกับการฟอง หรือตอสูคดีอันเนื่องมาจากการไมชําระ
เบี้ยประกันหรือการเรียกรองคาสินไหมทดแทนคืนจากผูกระทํา
ความเสียหาย (2) เอกสารและรายงานทั้งหลายที่ตองยื่นตอกรม
การประกันภัย เชน รายงานงบการเงินประจําป หรือแบบฟอรมตางๆ
ที่ตองจัดสงและยื่นตอกรมการประกันภัยเปนระยะๆ หรือเอกสาร
และรายงานทั้งหลายที่เกี่ยวของกับการขอรับความเห็นชอบจาก
กรมการประกันภัยในเรื่องของอัตราเบี้ยประกันภัย เงื่อนไขกรมธรรม
หรือการใดๆก็ตามที่จําเปนจะตองไดรับความเห็นชอบจากกรม
การประกันภัย (3) เอกสารทั้งหลายที่ตองยื่น และ/ หรือ จดทะเบียน
ตอกรมสรรพากร (4) เอกสารทั้งหลายที่เกี่ยวกับการซื้อ ขาย เชา
และ/หรือ การจดทะเบียนยานพาหนะ โทรศัพท โทรศัพทเคลื่อนที่
การขอเลขหมายโทรศัพท การขอเชาตูไปรษณีย อาคารสํานักงาน
อุปกรณสํานักงาน รวมทั้งอุปกรณคอมพิวเตอร และสัญญาบํารุง
รักษาสิ่งตาง ๆ ขางตน (5) เอกสารทั้งหลายที่เกี่ยวกับการวาจาง
แรงงาน ที่ยื่นตอกระทรวงแรงานหรือกองตรวจคนเขาเมือง รวมถึง
เอกสารตอไปนี้ แตไมจํากัดวาตองเปนเอกสารเหลานี้เทานั้น เชน
การขอหรือตอใบอนุญาตทํางาน และการขอหรือตออายุวีซาให
กับคนตางดาวที่เปนลูกจางของบริษัท (6) เอกสารทั้งหลายที่เกี่ยว
หนาที่ 17 จาก 29
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ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 มกราคม 2552
ลําดับ
ที่

เงินทุน
บริษัท / ที่ตั้งสํานักงานใหญ

เงินทุน
คณะกรรมการ

จดทะเบียนปจจุบัน ชําระแลวปจจุบัน
(บาท)

อํานาจกรรมการ

รายชื่อผูบริหารบริษัท

ตําแหนง

หมายเหตุ

(บาท)
ของกับการประกันตัวผูตองหา พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรอื่น ๆ
ที่ค้ําประกันผูตองหา และหนังสือค้ําประกันของธนาคาร ในการ
ประกันตัวผูเอาประกันภัยของบริษัท (7) เอกสารทั้งหลายที่เกี่ยวกับ
การแจงความรองทุกขตอเจาพนักงานในเรื่องเกี่ยวกับการสูญหาย
ของเช็ค หรือการสูญหายหรือเสียหายใด ๆ อันเกี่ยวกับทรัพยสิน
ของบริษัท (8) เอกสารทั้งหลายที่ตองยื่นตอกรมศุลกากรในการนํา
สินคาออก (9) เอกสารทั้งหลายที่ตองยื่น และ/หรือ จดทะเบียน
ตอกรมพัฒนาธุรกิจกาคา (10) เอกสารทั้งหลายที่เกี่ยวกับการดําเนิน
งานโดยทั่วไปของบริษัท โดยกิจการนั้นตองมีมูลคาไมเกิน
3 ลานบาท หรือจํานวนเงินอื่นตามที่ไดรับความเห็นชอบและอนุมัติ
จากคณะกรรมการเปนครั้งคราว (11) หนังสือมอบอํานาจแตงตั้ง
ผูรับมอบอํานาจชวงคนเดียวหรือหลายคน ใหมีอํานาจลงนามใน
เอกสารตาง ๆ ดังระบุขางตน
ข. กิจการหรือเอกสารอื่นใด นอกเหนือจากที่ระบุขางตน ใหลงนาม
โดยกรรมการจํานวน 3 คน และประทับตราของบริษัท ทั้งนี้ จะตองมี
นายคริสโตเฟอร ฟลิป ดูเลย หรือ นางสาวสุรินี ขจรเกียรตินุกูล
คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อรวมอยูดวย

40 บจ. ลิเบอรตี้ประกันภัย

750,000,000

750,000,000 1 พลโทปราบ

โชติกเสถียร

จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทไดคือ

นางพิมพสุรางค เอี่ยมแจงพันธุ

ประธานกรรมการ

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัท

นายพงศธร ศิริพรประสิทธิ์

กรรมการผูจัดการ

เลขที่ 1466,1468,1470,

2 พ.ต.ท.พงษชัย

วราชิต

1472,1474 ถนนพัฒนาการ

3 นางพาชื่น

รอดโพธิ์ทอง

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง

4 นายสุชาติ

เกรียงโกมล

เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

5 นางพิมพสุรางค

เอี่ยมแจงพันธุ

6 นายพงศธร

ศิริพรประสิทธิ์

7 นางพัชจนามาศ

เฟองอารมย

หนาที่ 18 จาก 29
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ลําดับ
ที่

เงินทุน
บริษัท / ที่ตั้งสํานักงานใหญ

41 บจ. ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย

เงินทุน
คณะกรรมการ

จดทะเบียนปจจุบัน ชําระแลวปจจุบัน
(บาท)

(บาท)

15,000,000

15,000,000 1 นายสุขุม

(เดิมชื่อ บจ. วิธสินประกันภัย)

2 นายเชิดชู

ตําแหนง

จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทไดคือ

นายเชิดชู โสภณพนิช

ประธานกรรมการ

โสภณพนิช

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท

นายนพดล สันติภากรณ

กรรมการผูจัดการ

จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทไดคือ

นายจเร จุฑารัตนกุล

ประธานกรรมการ

นางสุวพร ทองธิว

กรรมการผูจัดการ

เลขที่ 25

3 นายดํารงด

ทวีแสงสกุลไทย

4 นายสมาน

โอภาสวงศ

ชั้น 22 ถนนสาทรใต

5 นายโนบูฮิโกะ ฟูรูยามา

แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร

6 นางสาวสิริวรรณ

หมายเหตุ

สุทธิกุลพาณิช

7 นายโทอุริ อูเอโน
8 นายนพดล

42 บจ. วิริยะประกันภัย

รายชื่อผูบริหารบริษัท

อยูสวัสดิ์

อาคารกรุงเทพประกันภัย/YWCA

กรุงเทพฯ 10120

อํานาจกรรมการ

2,000,000,000

1,700,000,000 1 นางสุวพร

สันติภากรณ
ทองธิว

เลขที่ 121/28 , 121/53, 121/65

2 นายพิจารณ

วิริยะพันธุ

นางสุวพร ทองธิว นายพิจารณ วิริยะพันธุ นางอรพรรณ พงศพิพัฒน

ชั้น 6,13,19 อาคาร อาร เอส ทาวเวอร

3 นางอรพรรณ

พงศพิพัฒน

พลตํารวจโทเผาไทย ทองธิว นางนงลักษณ สุนทรวร นายตุก

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง

4 พลตํารวจโทเผาไทย

ทองธิว

วิริยะพันธุ นายรอบรู วิริยะพันธุ สองคนลงลายมือชื่อรวมกันและ

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

5 นางนงลักษณ

สุนทรวร

ประทับตราสําคัญของบริษัท ยกเวน การลงลายมือชื่อในกรมธรรม

6 นายตุก

วิริยะพันธุ

ประกันภัย กรมธรรมประกันอิสรภาพ หนังสือรับรองที่ใชในการประกันตัว

7 นายรอบรู

วิริยะพันธุ

การฟองรองตอสูคดีในศาล และอนุญาโตตุลาการ การดําเนินกระบวน

8 นายประสาน

นิลมานัตต

พิจารณาคดี ยื่นคําคูความ ขอและรับเงินคาฤชาธรรมเนียม เงินประกัน

9 นายกฤตวิทย

ศรีพสุธา

การชําระหนี้ เงินที่ลูกหนี้นํามาวางตอศาล หรืออนุญาโตตุลาการ

10 นายสมชาย

สวธานุภาพ

ดําเนินการชั้นบังคับดดี ยึด อายัด ถอนการยึด ถอนการอายัด
ขายหรือยกเลิกการขายทอดตลาดทรัพยสิน รองทุกข
ถอนคํารองทุกข เขาทํา และถอนสัญญาประกันวางหลักทรัพย
หรือหลักประกัน ขอรับหลักทรัพย หรือหลักประกันคืนจากพนักงาน
สอบสวน พนักงานอัยการ และศาล รวมถึงการเบิกความ การให
การตอพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ศาล และการใหถอยคํา
การชี้แจงขอเท็จจริง โตแยงหรืออุทธรณคําวินิจฉัย คําสั่งหรือความ
เห็นของพนักงานเจาหนาที่คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย หรือพนักงานเจาหนาที่อื่น ตลอดจนการชําระ ของดหรือ
ขอลด และรับเงินคาปรับ เบี้ยปรับ หรือเงินอื่นใด ตามกฎหมาย ให
นางสุวพร ทองธิว นายพิจารณ วิริยะพันธุ นางอรพรรณ พงศพิพัฒน
พลตํารวจโทเผาไทย ทองทิว นางนงลักษณ สุนทรวร นายตุก วิริยะพันธุ
นายรอบรู วิริยะพันธุ นายประสาน นิลมานัตต นายกฤตวิทย ศรีพสุธา
นายสมชาย สวธานุภาพ คนใดคนหนึ่งลงลายมือและประทับตรา
สําคัญของบริษัท กระทําการแทนบริษัทได
หนาที่ 19 จาก 29
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ลําดับ
ที่

เงินทุน
บริษัท / ที่ตั้งสํานักงานใหญ

43 บมจ. ศรีอยุธยาประกันภัย

เงินทุน
คณะกรรมการ

จดทะเบียนปจจุบัน ชําระแลวปจจุบัน
(บาท)

(บาท)

500,000,000

250,000,000 1 นายวีระพันธุ

อํานาจกรรมการ

รายชื่อผูบริหารบริษัท

ตําแหนง

หมายเหตุ

ทีปสุวรรณ

ชื่อและจํานวนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ

นายวีระพันธุ ทีปสุวรรณ

ประธานกรรมการ

สุขสงเคราะห

นายโรวัน ดี อาซี่ นายชูศักดิ์ สาลี นายลักษณ ทองไทย

นายโรวัน ดี อาซี่

กรรมการผูอํานวยการ

นายชูศักดิ์ สาลี

กรรมการผูจัดการ

นายวิวัฒน สุวรรณนภาศรี

ประธานกรรมการ

เลขที่ 898

2 นายสุวัฒน

อาคารเพลินจิตทาวเวอร ชั้น 7-8

3 นายลักษณ

ทองไทย

นายเชษฐ รักตะกนิษฐ นายวิโรจน เศรษฐปราโมทย

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี

4 นายเชษฐ

รักตะกนิษฐ

กรรมการสองในหาคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกัน

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

5 นายอดิศร

ตันติอนันทกุล

และประทับตราสําคัญของบริษัท

6 นายชูศักดิ์

สาลี

7 นายวิโรจน

เศรษฐปราโมทย

8 นายสุรชัย

พฤกษบํารุง

9 นายสวาง

ทองสมุทร

10 นายเมธา

สุวรรณสาร

11 นายแอนเดรียส โจฮันน วิลเฮลม
12 นายโรวัน ดี อาซี่
525,000,000 1 นายวิวัฒน

สุวรรณนภาศรี

จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทไดคือ

เลขที่ 42

2 นายวิโรจน

สุวรรณนภาศรี

นายวิวัฒน สุวรรณนภาศรี นายสุรศักดิ์ สุวรรณนภาศรี

อาคารสงเสริมประกันภัย

3 นายสุรศักดิ์

สุวรรณนภาศรี

นางสาวสุณี สุวรรณนภาศรี นายสุเทพ สุวรรณนภาศรี สองในสี่คนลงนาม

ถนนสุรวงศ แขวงสี่พระยา

4 นางสาวสุณี

สุวรรณนภาศรี

รวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท หรือนายวิวัฒน สุวรรณนภาศรี

เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

5 นางสาวสุนันท

สุวรรณนภาศรี

นายสุรศักดิ์ สุวรรณนภาศรี นางสาวสุณี สุวรรณนภาศรี

6 นายสุเทพ

สุวรรณนภาศรี

นายสุเทพ สุวรรณนภาศรี คนใดคนหนึ่งลงนามรวมกันกับ

7 นายเมธา

อุทยานสุทธิ

นายวิโรจน สุวรรณนภาศรี นางสาวสุนันท สุวรรณนภาศรี

44 บจ. สงเสริมประกันภัย

45 บจ. สยามซิตี้ประกันภัย

525,000,000

40,000,000

8 นายณัฐจงจินต

เกงสรางทรัพย

นายเมธา อุทยานสุทธิ นางณัฐจงจินต เกงสรางทรัพย นายภูสิตต ยิ้มพานิช

9 นายภูสิตต

ยิ้มพานิช

นายอภิวัฒน ศิริพงศสัมพันธ คนใดคนหนึ่งรวมเปนสองคนและ

10 นายอภิวัฒน

ศิริพงศสัมพันธ

ประทับตราสําคัญของบริษัท

จาตุศรีพิทักษ

จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทไดคือ

นายสม จาตุศรีพิทักษ

ประธานกรรมการ

เลขที่ 44/1 อาคารรุงโรจนธนกุล

40,000,000 1 นายสม
2 นายเฉลิมพงษ

เชี่ยวสกุล

กรรมการสองนาย มีอํานาจลงลายมือชื่อเปนสําคัญแทนบริษัทได

นางจรี วุฒิสันติ

ประธานกรรมการบริหาร

ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก

3 นายภัค

เพงศรี

แตตองประทับตราของบริษัทดวย

นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี

กรรมการผูจัดการ

แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง

4 นายอนันต

ลิ่วเฉลิมวงศ

กรุงเทพฯ 10320

5 นางจรี

วุฒิสันติ

6 นายวีระศักดิ์

วัชรโกสิทธิ์

7 นายณัฐดนัย

อินทรสุขศรี

หนาที่ 20 จาก 29

4/2/2009

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 มกราคม 2552
ลําดับ
ที่

เงินทุน
บริษัท / ที่ตั้งสํานักงานใหญ

46 บจ. สหนิรภัยประกันภัย

เงินทุน
คณะกรรมการ

จดทะเบียนปจจุบัน ชําระแลวปจจุบัน
(บาท)

(บาท)

20,000,000

20,000,000 1 นายบุญ

อํานาจกรรมการ

นายบุญ ธรรมาจักรกุล

ประธานกรรมการ

วาสวกุล

นายบุญ ธรรรมาจักรกุล นางอารยา วาสวกุล นางไอริญ ธรรมาจักรกุล

นางอารยา วาสวกุล

กรรมการผูอํานวยการ

จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทไดคือ

นายประพาส เพียรเสถียรกุล

ประธานกรรมการ

นายประพาส เพียรเสถียรกุล

กรรมการผูจัดการ

แขวงมหาพฤฒาราม

3 นางไอริญ

ธรรมาจักรกุล

นายชวน ธรรมาจักรกุล และนายจํารัส ธรรมาจักรกุล

เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

4 นายจํารัส

ธรรมาจักรกุล

สองในหาคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันหรือคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อรวมกับ

5 นายวิบูลย

วาสวกุล

กรรมการอื่นอีกหนึ่งคนรวมเปนสองคนและประทับตราสําคัญ

6 นายชวน

ธรรมาจักรกุล

ของบริษัท

7 นายวิโรจน

อัญญะกมล

8 นายศิริชัย

ธรรมาจักรกุล

9 นางอารยา

ธรรมาจักรกุล

10 นายเสนีย

ธรรมาจักรกุล

11 นายสุพจน

แซกุย

250,000,000 1 นายวิชิต

มหาเจษฎา

เลขที่ 259 ถนนราชวงศ

2 นางไพลิน

ทาไสว

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและตองประทับตราสําคัญของบริษัท

แขวงจักรวรรดิ

3 นายชูเกียรติ

ปทมรพีพรรณ

จึงจะมีผลผูกพันบริษัทได

เขตสัมพันธวงศ

4 นายประพาส

เพียรเสถียรกุล

กรุงเทพฯ 10100

48 บจ. สหวัฒนาประกันภัย

5 นายตระการ

ตันสุวรรณ

6 นายบัญชาการ

เพียรเสถียรกุล

7 นางสาววันทนา

วิริยา
ภาสุวณิชยพงศ

จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทไดคือ

นายพจน โฆวินทะ

ประธานกรรมการ

เลขที่ 23/5 ซอยสุขุมวิท 39

2 นางชูใจ

กาญจนาปจจ

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราของบริษัท

นางเต็มดวง จาตุรจินดา

กรรมการผูจัดการ

(พรอมพงษ) ถนนสุขุมวิท

3 นางเต็มดวง

จาตุรจินดา

แขวงคลองตันเหนือ

4 คุณหญิงทัศนียา

สุวรรณรัฐ

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

10,000,000

10,000,000 1 นายศราวุธ

หมายเหตุ

จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทไดคือ

2 นางอารยา

250,000,000

ตําแหนง

ธรรมาจักรกุล

เลขที่ 462/1-5 ถนนสี่พระยา

47 บจ. สหมงคลประกันภัย

รายชื่อผูบริหารบริษัท

5 นายวิศิษฎ

สุรเมธากุล

6 นายพรเทพ

พัวพรพงษ

7 นางสาวอูทอง

โฆวินทะ

8 นายสันติ

คุณาพร

9 พันโทชินกานต

โฆวินทะ

10 นายกริศร

จาตุรจินดา

11 นายพจน

โฆวินทะ

หนาที่ 21 จาก 29

4/2/2009

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 มกราคม 2552
ลําดับ
ที่

เงินทุน
บริษัท / ที่ตั้งสํานักงานใหญ

คณะกรรมการ

จดทะเบียนปจจุบัน ชําระแลวปจจุบัน
(บาท)

49 บจ. สัมพันธประกันภัย

เงินทุน

1,200,000,000

เลขที่ 1518/5

อํานาจกรรมการ

2 นายณรงค

ณ นคร

จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทไดคือ

ศิริยายน

นายศรีศักดิ์ ณ นคร นายณรงค สิรยายน

ถนนประชาราษฎร สาย1

3 นายทวี

โตสมบุญ

นายทวี โตสมบุญ นายติณณ จรกรรณ

4 นายชัยวัฒน

สุทธิเทพ

สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท

กรุงเทพฯ 10800

5 นายสุน

แซแต

6 นายเทวา

ตันบริภัณฑ

7 นายติณณ

จรกรรณ

462,000,000

ตําแหนง

จังคศิริ

ชื่อและจํานวนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ

นายศิววงศ จังคศิริ

ประธานกรรมการ

(เดิมชื่อ บมจ.สามัคคีประกันภัย)

2 นายวิรัช

ณ สงขลา

นายวิรัช ณ สงขลา นายเดชาภิวัฒน ณ สงขลา

นายจิรวุฒิ บุญศิริ

กรรมการผูจัดการ

เลขที่ 2/4

3 นายศิวะพร

ทรรทรานนท

นายจิรวุฒิ บุญศิริ นายประเวศ สุทธิรัตน

อาคารไทยพาณิชยสามัคคีประกันภัย

4 นายเดชาภิวัฒน

ณ สงขลา

นายวิวัฒน กิตติพงศโกศล กรรมการสองในหาคนนี้ลงลายมือชื่อ

454,452,155 1 นายศิววงศ

รวมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัท

ชั้น 12 โครงการนอรธปารค

5 นายจิรวุฒิ

บุญศิริ

ถนนวิภาวดีรังสิต

6 นายวิวัฒน

กิตติพงศโกศล

แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่

7 นายประเวศ

สุทธิรัตน

กรุงเทพฯ 10210

51 บจ. สินทรัพยประกันภัย

8 นางอรนุช

สูงสวาง

9 นายชนินทร

รุนสําราญ

10 นายฉายศักดิ์

แสงชูโต
ศรีอรทัยกุล

จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทไดคือ

นางสุณี ศรีอรทัยกุล

ประธานกรรมการ

เลขที่ 492 - 494

2 นายประวิตร

สงวนสิน

กลุมแรก นางสุณี ศรีอรทัยกุล นายสมนึก สงวนสิน นายประวิตร สงวนสิน

นายประวิตร สงวนสิน

กรรมการผูอํานวยการ

ถนนรัชดาภิเษก

3 นายมนตรี

เนรกัณฐี

และนางศศมณฑ สงวนสิน กลุมที่สอง นางสาวบังอร มี้เจริญ

นายสมนึก สงวนสิน

ประธานบริหาร

แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง

4 นายพรสิทธิ์

ศรีอรทัยกุล

โดยกําหนดใหบุคคลในกลุมแรกคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อรวมกัน

นางสาวบังอร มี้เจริญ

กรรมการผูจัดการ

กรุงเทพฯ 10310

500,000,000

หมายเหตุ

(บาท)
1,200,000,000 1 นายศรีศักดิ์

แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

50 บมจ.ไทยพาณิชยสามัคคีประกันภัย

รายชื่อผูบริหารบริษัท

500,000,000 1 นางสุณี

5 นายสมนึก

สงวนสิน

2 ใน 4 และประทับตราสําคัญของบริษัทฯ หรือบุคคลในกลุมแรก

6 นางศศมณฑ

สงวนสิน

คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อรวมกับบุคคลในกลุมที่สองคนใดคนหนึ่ง

7 นางสาวบังอร

มี้เจริญ

และตองประทับตราสําคัญของบริษัทฯดวย

8 นายสุรสิทธิ์

ศรีอรทัยกุล

9 นายวิกุล

วิสนุวิมล

10 นายสุริยน

ศรีอรทัยกุล

11 นายไพโรจน

พรหมสาสน

12 นายเอกพจน

วงศอารยะ
หนาที่ 22 จาก 29

4/2/2009

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 มกราคม 2552
ลําดับ
ที่

เงินทุน
บริษัท / ที่ตั้งสํานักงานใหญ

52 บมจ. สินมั่นคงประกันภัย

เงินทุน
คณะกรรมการ

จดทะเบียนปจจุบัน ชําระแลวปจจุบัน
(บาท)

(บาท)

200,000,000

200,000,000 1 นายวิเศษ

อํานาจกรรมการ

รายชื่อผูบริหารบริษัท

ตําแหนง

ภาณุทัต

ชื่อและจํานวนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทไดคือ

นายเรืองวิทย ดุษฎีสุรพจน

ประธานกรรมการ

นายเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน

กรรมการผูจัดการ

เลขที่ 313 ถนนศรีนครินทร

2 นางอัญชุลี

คุณวิบูลย

(1) นายประดิษฐ รอดลอยทุกข นางอัญชุลี คุณวิบูลย

แขวงหัวหมาก เขตบางกะป

3 นายประดิษฐ

รอดลอยทุกข

นายเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน นางสุวิมล ชยวรประภา

กรุงเทพฯ 10240

4 นายเรืองเดช

ดุษฎีสุรพจน

และนายไนเจล จอหน สมิธ กรรมการสองในหาคนนี้

5 นางสุวิมล

ชยวรประภา

ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท

6 นายเรืองวิทย

ดุษฎีสุรพจน

(2) การออกกรมธรรมประกันภัย กรมธรรมประกันอิสรภาพ หนังสือรับรอง

7 นายสุวิชากร

ชินะผา

ที่ใชในการประกันตัว การฟองรองตอสูคดี และดําเนินกระบวนการ

8 นายอนุชาต

ชัยประภา

พิจารณาทั้งหมดทั้งทางแพง ทางอาญา และทางอนุญาโตตุลาการ การ

หมายเหตุ

แจงความรองทุกข การถอนคํารองทุกข การยื่นขอรับชําระหนี้ ตลอดจน

9 นายไนเจล จอหน สมิธ

การขอรับ เอาคืนและเขาครอบครองทรัพยสินของบริษัทหรือเงินอื่นใด
จากพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ จากศาล และหรือจากนิติบุคคล
หรือบุคคลใด ๆ ดําเนินการชั้นบังคับคดี ยึด อายัด ถอนการยึด ถอนการ
อายัด ขายหรือยกเลิกการขายทอดตลาดทรัพยสิน เขาทําและถอนสัญญา
ประกันวางหลักทรัพยหรือหลักประกัน การชี้แจงขอเท็จจริง โตแยงหรือ
อุทธรณคําวินิจฉัยคําสั่งหรือความเห็นของพนักงานเจาหนาที่กรมการ
ประกันภัย หรือพนักงานเจาหนาที่อื่น ตลอดจนการชําระคาปรับ เบี้ยปรับ
หรือเงินอื่นใด เชา ใหเชา ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิการเชาทรัพยสิน
ในนามบริษัท ใหนายประดิษฐ รอดลอยทุกข นางอัญชุลี คุณวิบูลย
นายเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน นางสุวิมล ชยวรประภา นายไนเจล จอหน
สมิธ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของบริษัท
53 บจ. อลิอันซ ซี.พี. ประกันภัย

งามดํารงค

จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทไดคือ

นายบรูซ แอนโทนี่ เบาเวอรส

ประธานกรรมการ

เลขที่ 313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร

2 นายอํารุง

สรรพสิทธิวงศ

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทประกอบดวยกรรมการสองกลุม

นายเอี่ยม งามดํารงค

ประธานบริหาร

ชั้น 19 ถนนสีลม

3 นายขจร

เจียรวนนท

ดังนี้ กลุม เอ ไดแก นายดอน ตรี เงือน และนายบรูซ แอนโทนี่ เบาเวอรส

นายปกิต เอี่ยมโอภาส

กรรมการผูจัดการ

แขวงสีลม เขตบางรัก

4 นายปกิต

เอี่ยมโอภาส

และนายฌอง พอล บรูแบช กลุมบี ไดแก นายเอี่ยม งามดํารงค

กรุงเทพฯ 10500

300,000,000

300,000,000 1 นายเอี่ยม

5 นายนพดล

เจียรวนนท

นายปกิต เอี่ยมโอภาส นายอํารุง สรรพสิทธิ์วงศ

6 นางพัชรี

คงตระกูลเทียน

นายนพดล เจียรวนนท นายขจร เจียรวนนท

7 นายดอน ตรี

เงือน

และนางพัชรี คงตระกูลเทียน โดยกรรมการทานหนึ่งทานใดในกลุมเอ

8 นายบรูซ แอนโทนี่ เบาเวอรส

ลงนามรวมกับกรรมการทานใดทานหนึ่งในกลุมบี พรอมประทับตราสําคัญ

9 นายฌอง พอล บรูแบช

ของบริษัท

10 นางศิริพร

บูรณตรีเวทย

11 นางอําไพ

บํารุงศักดิ์ศิลป

12 นายประสิทธิ์

สันตโยดม
หนาที่ 23 จาก 29

4/2/2009

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 มกราคม 2552
ลําดับ
ที่

เงินทุน
บริษัท / ที่ตั้งสํานักงานใหญ

54 บจ. อาคเนยประกันภัย

เงินทุน
คณะกรรมการ

จดทะเบียนปจจุบัน ชําระแลวปจจุบัน
(บาท)

(บาท)

500,000,000

500,000,000 1 นายวิชัย

(เดิมชื่อ บจ.อาคเนยประกันภัย (2000))

อํานาจกรรมการ

พลตํารวจเอกสนอง วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการ

2 พลตํารวจเอกสนอง

วัฒนวรางกูร

กรรมการสองคนยกเวน พลตํารวจตรีเจตน มงคลหัตถี ลงลายมือชื่อรวมกัน

นายชัยยุทธ ปลันธนโอวาท

ประธานกรรมการบริหาร

นายโชติพัฒน พีชานนท

รักษาการกรรมการผูจัดการ

3 นายสมศักดิ์

ทินกร ณ อยุธยา

และประทับตราสําคัญของบริษัท สวนการลงชื่อในกรมธรรมประกัน

4 นายชัยยุทธ

ปลันธนโอวาท

ภัยของบริษัทใหกรรมการคนใดคนหนึ่ง ยกเวนพลตํารวจตรีเจตน

ถนนสีลม แขวงสีลม

5 นายฐาปน

สิริวัฒนภักดี

มงคลหัตถี ลงลายมือชื่อ

เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

6 นายพลเทพ

หลอไชยานันท

7 นายโชติพัฒน

พีชานนท

8 นางอาทินันท

พีชานนท

100,000,000 1 นายวันชัย

จิราธิวัฒน

ชื่อและจํานวนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ

นายประทีป วงศนิรันดร

ประธานกรรมการ

นายสุชาติ ไตรศิริเวทวัฒน

กรรมการผูอํานวยการ

นายอัลวิน ฮิว ฮิลล

ผูจัดการทั่วไป

เลขที่ 364/29 ถนนศรีอยุธยา

2 นายสุชาติ

ไตรศิริเวทวัฒน

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราบริษัท

แขวงพญาไท เขตราชเทวี

3 นายประทีป

วงศนิรันดร

เปนสําคัญ

กรุงเทพฯ 10400

56 บจ. คอมไบด อินชัวรันส

433,000,000

หมายเหตุ

จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทไดคือ

เลขที่ 315 ชั้นจี 1,2 และ3

100,000,000

ตําแหนง

อินทรนุกูลกิจ

อาคารบริษัทอาคเนยประกันภัย จํากัด

55 บมจ. อินทรประกันภัย

รายชื่อผูบริหารบริษัท

4 นายจํานงค

วัฒนเกส

5 นายนเรศน

ชุติจิรวงศ

6 นายกรุงไกร

ภัทรโกมล

7 นางสุภาพร

รัชตสุวรรณ

8 นายวิศิลป

วองวานิชวัฒนะ

9 ผศ.ดร.พรรณนิภา

รอดวรรณะ

433,000,000 1 นายอัศวิน

รักมนุษย

จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทไดคือ 1.นายอัลวิน ฮิลล

(ไทยแลนด)

2 นายพลวัฒน

นัยโกวิท

หรือ นายแฮรรี่ เมวิส ลงลายมือชื่อรวมกับนายสุวรรณ วงศศรีวงศ

เลขที่ 587 ชั้นที่ 18 - 19

3 นายสุวรรณ

วงศศรีวงศ

หรือนางวิไล ตปนียางกูร และประทับตราสําคัญของบริษัท

ถนนสุทธิสารวินิจฉัย

4 นายวุฒิชัย

อภิชาติศิลปกิจ

2.นายสุวรรณ วงศสรีวงศ และนางวิไล ตปนียางกูร ลงลายมือชื่อ

แขวงดินแดง เขตดินแดง

5 นางวิไล

ตปนียางกูร

รวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท

กรุงเทพฯ 10400

6 นางสาวรุจิเรศ

ยศกิตติภัทร

3.นายอัลวิน ฮิว ฮิลล หรือนายแฮรรี่ เมวิส หรือนายสุวรรณ วงศศรีวงศ

7 นายอัลวิน ฮิว ฮิลล

หรือนางวิไล ตปนียางกูร ลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของบริษัท

8 นายแฮรรี่ เมวิส

สําหรับธุรกรรมหรือเอกสารที่ยื่นตอกรมการประกันภัย กรมสรรพากร
กรมการจัดหางาน สํานักงานประกันสังคม หรือสํานักงานตรวจคน
เขาเมือง หรือบรรดาสัญญาที่ทํากับตัวแทนประกันวินาศภัย
หรือนายหนาประกันวินาศภัย
หนาที่ 24 จาก 29

4/2/2009

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 มกราคม 2552
ลําดับ
ที่

เงินทุน
บริษัท / ที่ตั้งสํานักงานใหญ

57 บจ. เอเชียประกันภัย 1950

เงินทุน
คณะกรรมการ

จดทะเบียนปจจุบัน ชําระแลวปจจุบัน
(บาท)

(บาท)

199,000,000

199,000,000 1 พันเอกอัญญวิท

เลขที่ 183 อาคารรีเจนทรเฮาส

อํานาจกรรมการ

รายชื่อผูบริหารบริษัท

ตําแหนง

เจยาคม

จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทไดคือ

นายจุลพยัพ ศรีกาญจนา

ประธานกรรมการ

2 นายนคร

ชุมศรีพันธุ

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท

นายนิค จันทรวิทุร

กรรมการผูจัดการ

นายกัว เซียน กุย

ประธานกรรมการ

ประธานบริหาร

ชั้น 12 ถนนราชดําริ

3 นายจุลพยัพ

ศรีกาญจนา

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

4 นายนิค

จันทรวิทุร

กรุงเทพฯ 10330

5 นางนราวดี

ศรีกาญจนา

หมายเหตุ

6 นายโฮ ยิกหลุง ไซมอน
7 นายสวัสดิ์

เศรษฐสิทธิ์

8 นายมูกิ จาตินเดอร กุมาร
9 ดร. เฮอรเบิรต บาวมการทเนอร

58 บจ. คูเนีย ประกันภัย (ประเทศไทย)

950,000,000

10 ม.ร.ว.ดํารงดิศ

ดิศกุล

11 นายไพร

ปณยาลักษณ

12 นางวัชรา

ชวยกระจาง
กาวสัมพันธ

จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทไดคือ

เลขที่ 849 อาคารวรวัฒน ชั้น 9-10

2 นายเรวัต

พุฒธรรม

นายกัว เซียน กุย นายโล เฮียง โชว คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อรวมกับ

ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก

3 นายนรวัฒน

สุวรรณ

นายเรวัต พุฒธรรม นายนรวัฒน สุวรรณ นางสาวสุภาภรณ

กรุงเทพฯ 10500

950,000,000 1 นายพงศทวี

4 นายกิตติ

ภูสิทธิศักดิ์

ธีรกุลพจนีย นางสาวอุษา บุริประเสริฐ นายพงศทวี กาวสัมพันธ

5 นางสาวอุษา

บุริประเสริฐ

นายกิตติ ภูสิทธิศักดิ์ รวมเปนสองคนและประทับตราสําคัญ

6 นายกัว เซียน กุย

ของบริษัท

7 นายโล เฮียง โชว
8 นางสาวสุภาภรณ
59 บจ. เอราวัณประกันภัย

315,000,000

315,000,000 1 นายไพโรจน

ธีรกุลพจนีย
จิรชนานนท

จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทไดคือ

นายไพโรจน จิรชนานนท

อรุณสุรัตนภักดี

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท

นางสาวรังษิยาภรณ อรุณสุรัตนภัก กรรมการผูจัดการ

เลขที่ 292 ถนนเยาวราช

2 นางสาวรังษิยาภรณ

แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ

3 นายเรืองชัย

ศิริทัศนธนา

กรุงเทพฯ 10100

4 นางกัลยานี

จิรชนานนท

5 นายปรีดา

รอดโพธิ์ทอง

6 พลโทสุรชัย

อรุณบุตร

7 นางนิรมล

หนูคง

หนาที่ 25 จาก 29

4/2/2009

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 มกราคม 2552
ลําดับ
ที่

เงินทุน
บริษัท / ที่ตั้งสํานักงานใหญ

60 บมจ. แอกซาประกันภัย

เงินทุน
คณะกรรมการ

จดทะเบียนปจจุบัน ชําระแลวปจจุบัน
(บาท)

(บาท)

352,642,100

352,642,100 1 นายวินิต

เลขที่ 1168/67 ชั้น 23 ซี

2 นายกี่เดช

อํานาจกรรมการ
ชื่อและจํานวนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ

ดร.วิเชียร วัฒนคุณ

ประธานกรรมการ

อนันตศิริประภา

นายวิเชียร วัฒนคุณ นายธนชัย ธนชัยอารีย

นายกี่เดช อนันตศิริประภา

ประธานบริหาร

นายกี่เดช อนันตศิริประภา

กรรมการผูจัดการ

นายวรศักดิ์ เกรียงโกมล

กรรมการผูจัดการ

อาคารลุมพินีทาวเวอร

3 นายวิเชียร

วัฒนคุณ

นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน นายกี่เดช อนันตศิริประภา

4 นายเสริมสุข

โกวิทวานิช

สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท

แขวงทุงมหาเมฆ

5 นายธนชัย

ธนชัยอารีย

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

6 นายศักดิ์ชัย

พีชะพัฒน

527,000,000

527,000,000 1 นายยรรยง

(เดิมชื่อ บจ.แอดวานซ อินชัวรันส)

2 นางสาวอาริยา

เลขที่ 2

3 นายมิทซึจิ โคโนชิตะ

อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร ชั้น 5

4 นายเคนจิ ฮานะฟุสะ

พวงราช

จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทไดคือ

วิเศษ

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท

ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย

5 นายสามารถ

จิระดํารง

เขตคลองเตย

6 นายสมยศ

สุธีรพรชัย

กรุงเทพฯ 10110

7 นายวรศักดิ์

เกรียงโกมล

8 นางจิตราภรณ

หวั่งหลี

62 บจ. โอสถสภาประกันภัย

300,000,000

300,000,000 1 พลอากาศเอกจรรยา

สุคนธทรัพย

จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทไดคือ

นายรัตน โอสถานุเคราะห

ประธานกรรมการ

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท

นายธนา ไชยประสิทธิ์

กรรมการผูจัดการ

นายเทพชโยติ มิตรา

ผูจัดการสาขา

เลขที่ 615 อาคารจิตตอุทัย

2 นายรอย อิศราพร

ชุดาภา

ชั้น 3 ถนนรามคําแหง

3 นายเพชร

โอสถานุเคราะห

แขวงหัวหมาก เขตบางกะป

4 นายรัตน

โอสถานุเคราะห

กรุงเทพฯ 10240

5 นายธนา

ไชยประสิทธิ์

6 นายประสงค

สุขุม

7 นายพิพัฒน

เทพยปฏิพัธน

8 นายประธาน

ไชยประสิทธิ์

63 บจ. นิวอินเดียแอสชัวรันซ

3,000,000,000 รูป 3,000,000,000 รูป

ตําแหนง

สัมฤทธิ์ปรีชา

ถนนพระราม 4

61 บจ. เอ.พี.เอฟ.อินเตอรเนชั่นแนล อินชัวรันส

รายชื่อผูบริหารบริษัท

-

-

หมายเหตุ

สาขาประเทศไทย
เลขที่ 65/142 - 143 ชั้น 17
อาคารชํานาญเพ็ญชาติ
ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง
เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
หนาที่ 26 จาก 29

4/2/2009

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 มกราคม 2552
ลําดับ
ที่

เงินทุน
บริษัท / ที่ตั้งสํานักงานใหญ

เงินทุน

จดทะเบียนปจจุบัน ชําระแลวปจจุบัน
(บาท)

64 บ. นิวแฮมพเชอรอินชัวรัส

คณะกรรมการ

อํานาจกรรมการ

รายชื่อผูบริหารบริษัท

ตําแหนง

หมายเหตุ

(บาท)

US$ 5,325,065

US$ 5,325,065

-

-

นายสตีเวน บารเน็ต

ผูจัดการสาขา

128,476,371,245 128,476,371,245

-

-

นายโทชินาริ โทโคอิ

ผูจัดการสาขา

-

-

นายสุทธิ รจิตรังสรรค

ผูจัดการสาขา

นายโทมัส ไวท

ผูจัดการสาขา

นางสาวฟา มหะนาวานนท

ผูจัดการสาขา

สาขาประเทศไทย
เลขที่ 989 อาคารสยามทาวเวอร
ชั้นที่ 21,22 และ23
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
65 บจ. มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันส
สาขาประเทศไทย

เยน

เยน

เลขที่ 175 ชั้น14
อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10210
66 บจ. อเมริกันอินเตอรแนชชั่นแนล

US$ 30,000,000 US$ 30,000,000

แอสชัวรันส (ประกันวินาศภัย)
สาขาประเทศไทย
เลขที่ 2/2 ชั้น จี
อาคาร ซีไอทาวเวอร
ถนนมหิดล ตําบลสุเทพ
อําเภอเมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม 50200
67 บจ. เอช ไอเอ็นเอ โอเวอรซีส

US$ 35,000,000 US$ 35,000,000

-

-

อินชัวรันซ สาขาประเทศไทย
เลขที่ 399
อาคารอินเตอรเชนจ 21
ชั้น 25-30 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110

หนาที่ 27 จาก 29

4/2/2009

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 มกราคม 2552
ลําดับ
ที่

เงินทุน
บริษัท / ที่ตั้งสํานักงานใหญ

68 บจ. กรุงเทพประกันสุขภาพ

เงินทุน
คณะกรรมการ

จดทะเบียนปจจุบัน ชําระแลวปจจุบัน
(บาท)

(บาท)

105,000,000

85,000,000 1 นางยิ่งดาว

อํานาจกรรมการ

ไกรฤกษ

จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทไดคือ

2 นายจุลเดช

ยศสุนทรากุล

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของ

ซอยศูนยวิจัย 7

3 นายพงษศักดิ์

วิทยากร

บริษัท

ถนนเพชรบุรีตัดใหม

4 นายจิโรจน

สุชาโต

แขวงบางกะป เขตหวยขวาง

5 นายวัลลภ

อธิคมประภา

กรุงเทพฯ 10320

6 นางอัจจิมา

เศรษฐบุตร

7 นายชาตรี

ดวงเนตร

เลขที่ 2 อาคาร ซี ชั้นที่ 9

69 บจ. ไทยประกันสุขภาพ

100,000,000

87,500,000 1 นายอภิรักษ

รายชื่อผูบริหารบริษัท

ตําแหนง

ไทพัฒนกุล

จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทไดคือ

อภิรักษ ไทพัฒนกุล

ประธานกรรมการ

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท

นางวรางค เสรฐภักดี

กรรมการผูจัดการ

โพธิเกษม

จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษทั ไดคือ

นางคาเรน ลีนน คารเตอร

ประธานกรรมการ

พจมานพรชัย

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท

นางคาเรน ลีนน คารเตอร

กรรมการผูจัดการ

จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งจะลงชื่อเปนสําคัญผูกพันบริษัทไดคือ

นายทรงกิจ ศรีภิญโญ

กรรมการผูจัดการ

เลขที่ 121/89

2 นางรวมพร

ชดชอย

อาคารอาร. เอส. ทาวเวอร

3 นางสาวปราณีต

วีรกุล

ชั้น 31 ถนนรัชดาภิเษก

4 นายสวัสดิ์

นฤวรวงศ

แขวงดินแดง เขตดินแดง

5 นางวรางค

เสรฐภักดี

หมายเหตุ

กรุงเทพฯ 10310
70 บจ. บูพา ประกันสุขภาพ

20,000,000

20,000,000 1 นายเกรียงศักดิ์

(ประเทศไทย)

2 นางสาวณัฐวสา

เลขที่ 38

3 นางคาเรน ลีนน คารเตอร

อาคารคิงเฮาสคอนแวนต ชั้น 9

4 นางสาวนภา

ตรีรัตนาวงศ

ถนนคอนแวนต

5 นางสาวสมศรี

สุระกิจจากร

แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
71 บจ. ศูนยสุขภาพประเทศไทย

100,000,000

100,000,000 1 นายทรงกิจ

ศรีภิญโญ

เลขที่ 2140/1-2,2142,2144

2 นางสาวดลใจ

ปานดวง

นายทรงกิจ ศรีภิญโญ ลงลายมือชื่อรวมกับกรรมการอื่นอีก

ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก

3 นางสุกัญญา

พุทธสุวรรณ

หนึ่งคนรวมเปนสองคนและประทับตราสําคัญของบริษัท

เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240

4 นายวีรศักดิ์

จานพานแกว

5 นางสาวไพลิน

ผลบุญสืบ

หนาที่ 28 จาก 29

4/2/2009

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 มกราคม 2552
ลําดับ
ที่

เงินทุน
บริษัท / ที่ตั้งสํานักงานใหญ

72 บจ. เอเพ็กซประกันสุขภาพ

เงินทุน
คณะกรรมการ

จดทะเบียนปจจุบัน ชําระแลวปจจุบัน
(บาท)

(บาท)

215,000,000

215,000,000 1 นางสาวทศพร

อํานาจกรรมการ

รายชื่อผูบริหารบริษัท

ตําแหนง

ลิ้มวิริยะเลิศ

จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทไดคือ

นายบุญ วนาสิน

ประธานกรรมการ

วงศพันธุเศรษฐ

นายประวิทย คงใจอารย ลงลายมือชื่อรวมกันกับกรรมการอื่นอีกหนึ่งคน

นายประวิทย คงใจอารย

กรรมการผูจัดการ

รวมเปนสองคน และประทับตราสําคัญของบริษัท

465,465/1 ถนนเพชรบุรี

2 นางสาวอัญญาณี

แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี

3 นายบุญ

วนาสิน

กรุงเทพมหานคร 10400

4 นายประวิทย

คงใจอารย

5 นายยุทธนา

คงใจอารย

6 นายศรัณย

ลิมปหิรัญรักษ

7 พลเรือเอกอกนิษฐ

หมื่นศรี

8 นายสุวิทย

วงศพานิช

หนาที่ 29 จาก 29

หมายเหตุ

4/2/2009

