ทะเบียนบริ ษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 30 มิถุนายน 2552
ลําดับ
ที่

เงินทุน
บริ ษัท / ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่

1 บจ. กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

เงินทุน
คณะกรรมการ

จดทะเบียนปั จจุบนั ชําระแล้ วปั จจุบนั
(บาท)

(บาท)

100,000,000

100,000,000 1 นายมนัส

ร้ อยโทสุชาย เชาว์วิศิษฐ

ประธานกรรมการ

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัท

นายสมพร สืบถวิลกุล

กรรมการผู้จดั การ

สุวรรณภานนท์

ชื่อและจํานวนกรรมการซึง่ มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษัท คือ

นายเสรี สุวรรณภานนท์

ประธานกรรมการ

นายมนัส บินมะฮมุด

กรรมการผู้จดั การ

วังวสุ

ชัน้ 11 ถนนรัชดาภิเษก

3 นายเรื องเดช

ดุษฎีสรุ พจน์

แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง

4 นางสาวบังอร

มี ้เจริ ญ

กรุงเทพมหานคร 10310

5 นายสมพร

สืบถวิลกุล

6 นายกฤตวิทย์
7 นายประสิทธิ์ชยั

ศรี พสุธา
สุนทราภิรมย์

8 นายณัฐดนัย

อินทรสุขศรี

9 นางสาววราวรรณ

เวชชสัสถ์

10 นายสุขเทพ

จันทร์ ศรี ชวาลา

11 นายสรศักดิ์

ทันตสุวรรณ

12 นายนพดล

สันติภาภรณ์

13 นายหลักชัย

สุทธิชจู ิต

14 นายจีรพันธ์

อัศวะธนกุล

15 นายพุทธิพงษ์

ด่านบุญสุต

16 ร้ อยโทสุชาย

เชาว์วิศิษฐ์

200,000,000 1 นายเสรี

ตําแหน่ง

จํานวนหรื อชื่อกรรมการซึง่ ลงชื่อผูกพันบริ ษัทได้ คือ

2 นายอานนท์

350,000,000

รายชื่อผู้บริ หารบริ ษัท

เกษกมล

เลขที่ 44/1 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล

2 บมจ. กมลประกันภัย

อํานาจกรรมการ

(เดิมชื่อ บจ. กมลสุโกศลประกันภัย)

2 นายมนัส

บินมะฮมุด

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสําคัญของ

เลขที่ 361 ถนนบอนด์สตรี ท

3 หม่อมหลวงภูวดล

สุทศั นีย์

บริ ษัท

ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ ด

4 หม่อมหลวงสุทธิฉนั ท์

วรวุฒิ

นนทบุรี 11120

5 นายอาทิตย์

โชตินชุ ิต

หน ้าที่ 1 จาก 28

หมายเหตุ

29/7/2009

ทะเบียนบริ ษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 30 มิถุนายน 2552
ลําดับ
ที่

เงินทุน
บริ ษัท / ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่

3 บมจ. กรุงเทพประกันภัย

เงินทุน
คณะกรรมการ

จดทะเบียนปั จจุบนั ชําระแล้ วปั จจุบนั
(บาท)

(บาท)

507,000,000

507,000,000 1 นายชัย

อํานาจกรรมการ

โสภณพนิช

ชื่อและจํานวนกรรมการซึง่ มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษัทคือ
นายชัย โสภณพนิช หรื อ นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา หรื อ
นายธีระ วงศ์จิรชัย หรื อ นายวิชชา ดํารงสินศักดิ์ หรื อ

เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้

2 นายช.นันท์

เพ็ชญไพศิษฎ์

แขวงทุง่ มหาเมฆ

3 นายวีระศักดิ์

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

4 นายสิงห์

สุตณ
ั ฑวิบลู ย์
ตังทัตสวัสดิ์

5 นายธีระ

วงศ์จิรชัย

6 นายวรวิทย์

โรจน์รพีธาดา

7 นายสุวรรณ

แทนสถติย์

8 นางสาวพจนีย์

ธนวรานิช

9 นายวิชชา

ดํารงสินศักดิ์

10 นายเปล่งศักดิ์

ประกาศเภสัช

รายชื่อผู้บริ หารบริ ษัท
นายชัย โสภณพนิช

ตําแหน่ง

หมายเหตุ

ประธานกรรมการและ
กรรมการผู้อํานวยการใหญ่

นายโยชิฮิโกะ ฟูคาซาวา กรรมการสองในห้ าคนลงลายมือชื่อร่วมกัน
และประทับตราสําคัญของบริ ษัท

11 นายโยชิฮิโกะ ฟูคาซาวา

ศรี เฟื่ องฟุ้ง

จํานวนหรื อชื่อกรรมการซึง่ ลงชื่อผูกพันบริ ษัทได้ คือ

นายวันชัย ธนิตติราภรณ์

ประธานบริ หาร

เลขที่ 208 ชัน้ 1 ชันลอย
้
ชัน้ 14

2 นายสมบัติ

พานิชชีวะ

กรรมการ 2 คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัท

นายกีรติ พานิชชีวะ

กรรมการผู้จดั การ

และชัน้ 15 ถนนวิทยุ

3 นายธีระพร

ศรี เฟื่ องฟุ้ง

สําหรับการลงลายมือชื่อในกรมธรรม์ประกันภัย การฟ้ องร้ องคดี

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

4 นายชัยณรงค์

ศรี เฟื่ องฟุ้ง

การต่อสู้คดีในทางศาล การดําเนินการเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ

กรุงเทพฯ 10330

5 นางวลัยวรรณ

กรี พานิช

การบังคับดดี การร้ องทุกข์ การถอนคําร้ องทุกข์ และการเข้ าทําสัญญา

6 นายกีรติ

พานิชชีวะ

ประกันภัยกับพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และศาล ตลอดจนการ

7 นายวันชัย

ธนิตติราภรณ์

ประนีประนอมยอมความ การขอพิจารณาคดีใหม่ การใช้ สิทธิในการ

4 บจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย

110,000,000

110,000,000 1 นายบุญทรง

8 นายอนุชิต

อนุชิตานุกลู

อุทธรณ์ หรื อฎีกา ให้ กรรมการคนใดคนหนึง่ ลงลายมือชื่อ และ

9 นางกิติยา

โตธนะเกษม

ประทับตราสําคัญของบริ ษัทได้

10 นายบุญเลิศ

ศรี เจริ ญ

11 นายสุริย์

บัวคอม

หน ้าที่ 2 จาก 28

29/7/2009

ทะเบียนบริ ษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 30 มิถุนายน 2552
ลําดับ
ที่

เงินทุน
บริ ษัท / ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่

5 บจ. คิวบีอี ประกันภัย

เงินทุน
คณะกรรมการ

จดทะเบียนปั จจุบนั ชําระแล้ วปั จจุบนั
(บาท)

(บาท)

60,000,000

60,000,000 1 นายเควิน ลอยด์ นอร์ แมน

อํานาจกรรมการ
จํานวนหรื อชื่อกรรมการซึง่ ลงชื่อผูกพันบริ ษัทได้ คือ

(ประเทศไทย)

2 นายวิวฒ
ั น์

อัจจมาลย์วรา

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสําคัญ
ของบริ ษัท

เลขที่ 968 อาคารอื ้อจือเหลียง

3 นายวิชยั

พุนทิกาพัทร์

ชัน้ 15 ถนนพระราม 4

4 นางสาวจินตนา

ธนุภาพรังสรรค์

แขวงสีลม เขตบางรัก

5 นายวรพงศ์

จิรวณิชย์สกุล

รายชื่อผู้บริ หารบริ ษัท
นายเควิน ลอยด์ นอร์ แมน

ตําแหน่ง

หมายเหตุ

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้จดั การ

กรุงเทพฯ 10500

6 บมจ. จรัญประกันภัย

อิทธิพงศ์

ชื่อและจํานวนกรรมการซึง่ มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษัท คือ

นายชิด จรัญวาศน์

ประธานกรรมการ

เลขที่ 401 ถนนรัชดาภิเษก

2 นายชิด

จรัญวาศน์

นายชิด จรัญวาศน์ นายสุกิจ จรัญวาศน์ และนายพนธ์ ฐิ ติพานิชยางกูร

นายสมพล ไชยเชาวน์

ประธานบริ หาร

แขวงสามเสนนอก

3 นายสุกิจ

จรัญวาศน์

กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสําคัญของ

นายสุกิจ จรัญวาศน์

กรรมการผู้จดั การ

เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

4 นายพนธ์

ฐิ ติพานิชยางกูร

บริ ษัท

5 นายยงยุทธ

จรัญวาศน์

6 นายวรยุทธ

เจริ ญเลิศ

7 นายสมพล

ไชยเขาวน์

8 นางผุดผ่อง

อาสิงสมานันท์

9 นายโสภณ

กล้ วยไม้ ณ อยุธยา

นายธฤต อุดมเจริ ญชัยกิจ

ประธานกรรมการและ

7 บมจ. เจ้ าพระยาประกันภัย

60,000,000

330,000,000

60,000,000 1 นายสุทธิพงศ์

330,000,000 1 นายสมชาย

ประพันจิตร

ชื่อและจํานวนกรรมการซึง่ มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษัทได้ คือ

เลขที่ 3675

2 นางลาวัลย์

สิงหมณี

นายธฤต อุดมเจริ ญชัยกิจ หรื อ นายนิกร เลาหพงศ์ชนะ หรื อ

อาคารกรุงไทยแทรคเตอร์

3 นายนิกร

เลาหพงศ์ชนะ

นายวิโรจน์ เลาหพงศ์ชนะ กรรมการสองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกัน

ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง

4 นายธฤต

อุดมเจริ ญชัยกิจ

และประทับตราสําคัญของบริ ษัทฯ ในกรมธรรม์ประกันภัยของบริ ษัทฯ

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

5 นายอรรณพ

สูทกวาทิน

ให้ กรรมการหนึง่ คนลงลายมือชื่อ และประทับตราสําคัญของบริ ษัทฯ

6 นายอํานาจ

สถาวรฤทธิ์

7 นายวิโรจน์

เลาหพงศ์ชนะ

หน ้าที่ 3 จาก 28

กรรมการผู้จดั การ

29/7/2009

ทะเบียนบริ ษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 30 มิถุนายน 2552
ลําดับ
ที่

เงินทุน
บริ ษัท / ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่

8 บจ. ชับบ์ประกันภัย

เงินทุน
คณะกรรมการ

จดทะเบียนปั จจุบนั ชําระแล้ วปั จจุบนั
(บาท)

(บาท)

60,000,000

60,000,000 1 นางสาวนวลมณี
2 นายศักดิท์ ิพย์

(ประเทศไทย)

มหาคุณ
ไกรฤกษ์

อํานาจกรรมการ

ตําแหน่ง

นายสมฤทธิ์ อุไรฤกษ์ กลุ

กรรมการผู้จดั การ

จํานวนหรื อชื่อกรรมการซึง่ ลงชื่อผูกพันบริ ษัทได้ คือ

นายสุจิตร พูจ่ ิตร์ กานนท์

ประธานกรรมการ

(ก) กรณีเกี่ยวกับการลงนามในกรมธรรม์ประกันภัย สัญญาประกันต่อ

นายสุจิตร พูจ่ ิตร์ กานนท์

กรรมการผู้จดั การ

จํานวนหรื อชื่อกรรมการซึง่ จะลงชื่อเป็ นสําคัญผูกพันบริ ษัทได้ คือ
นายประสิทธิ์ มหาคุณ หรื อ นางสาวนวลมณี มหาคุณ หรื อ

เลขที่ 52 อาคารธนิยะพลาซ่า

3 นายวรพล

มหาคุณ

ชัน้ 16 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์

4 นายประสิทธิ์
5 นายสมฤทธิ์

มหาคุณ

นายวรพล มหาคุณ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสมฤทธิ์ อุไรฤกษ์ กลุ หรื อ
นายโมเสส อิฟิดอน โอเจย์เซคโคบา หรื อ นายศักดิท์ ิพย์ ไกรฤกษ์

อุไรฤกษ์ กลุ

รวมเป็ นสองคนและประทับตราสําคัญของบริ ษัท

เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

รายชื่อผู้บริ หารบริ ษัท

หมายเหตุ

6 นายโมเสส อิฟิดอน โอเจย์เซคโคบา
9 บจ. ไชน่าอินชัวรันส์ (ไทย)

60,000,000

เลขที่ 36/68-69

60,000,000 1 นายสุจิตร

พูจ่ ิตร์ กานนท์

2 นายจาง โป๋ หง

อาคารพี. เอส. ทาวเวอร์

3 นายหลิน เซี่ยว ซิ่น

ชันที
้ ่ 20 ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก)

4 นายมนตรี

แขวงคลองเตยเหนือ

5 นายหลิน เหวย ปั น

นายหวัง ฉี่ ปั ง และ นายมนตรี อุทศานนท์ สองในห้ าคนนี ้

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

6 นายหวัง ฉี่ ปั ง

ลงลายมือชื่อร่วมกันและ ประทับตราสําคัญของบริ ษัท

และนิติกรรมอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ ใน (ข) ให้ นายสุจิตร พู่จิตร์ กานนท์

อุทิศานนท์

7 นายหลิน หยง หัว
8 นายเชาว์วิทย์

(ข) ในกรณีเกี่ยวกับหนังสือติดต่อ โต้ ตอบ และเอกสาร
พูจ่ ิตร์ กานนท์

142,666,200

10 นางสาวจารุวรรณ

อุทิศานนท์

11 นายแมนวิทย์

พูจ่ ิตร์ กานนท์

12 นางสาวสุวรรณา

ตระกูลสมบูรณ์

13 นางสาวปรนันท์

ตระกูลสมบูรณ์

14 นางสาวภัทธยา

ศิริชยั สุทธิกร

15 นางสาววิไล

อังดีรส

142,666,200 1 นายสุชาติ

ที่เกี่ยวกับกิจการค้ าของบริ ษัท ให้ กรรมการดังระบุนามใน
(ก) ข้ างต้ นนี ้คนใดคนหนึง่ เพียงคนเดียวลงลายมือชื่อและ

9 นางสาวเฉิน ซื่อ หมิง

10 บจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย

นางสาวปรนันท์ ตระกูลสมบูรณ์ นางสาววิไล อังดีรส

ประทับตราสําคัญของบริ ษัท

เชาว์วิศิษฐ

จํานวนหรื อชื่อกรรมการซึง่ ลงชื่อผูกพันบริ ษัทได้ คือ

นายสุชาติ เชาว์วิศิษฐ

ประธานกรรมการ

นายอรรณพ พรธิติ

กรรมการผู้จดั การ

(ประเทศไทย)

2 นายอรรณพ

พรธิติ

กรรมการคนหนึง่ ในกลุม่ ก. คือ นายเชิดชัย เจียรวนนท์ หรื อ

(เดิมชื่อ บจ. อวีวา่ ประกันภัย (ประเทศไทย)

3 นายเชิดชัย

เจียรวนนท์

นายเทวัญ เลียวบุรินทร์ หรื อ นายสุภทั ตันสถิติกร

เลขที่ 1908 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่

4 นายพอล โรเบิร์ต ฟอล์ดเนอร์

แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง

5 นายเทวัญ

เลียวบุรินทร์

คือ นายอลัน จอห์น วิลสัน หรื อ นายพอล โรเบิร์ต ฟอล์คเนอร์

กรุงเทพฯ 10310

6 นายสุภทั

ตันสถิติกร

หรื อ นายสุชาติ เชาว์วิศิษฐ หรื อนายอรรณพ พรธิติ รวมเป็ นสองคนและ

7 นายอลัน จอห์น วิลสัน
8 นางจันทรเลขา

ลงลายมือชื่อร่วมกับ กรรมการอีกคนหนึง่ ในกลุม่ ข

ประทับตราสําคัญของบริ ษัท
วิริยะวิทย์

หน ้าที่ 4 จาก 28

29/7/2009

ทะเบียนบริ ษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 30 มิถุนายน 2552
ลําดับ
ที่

เงินทุน
บริ ษัท / ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่

11 บมจ. ทิพยประกันภัย

เงินทุน
คณะกรรมการ

จดทะเบียนปั จจุบนั ชําระแล้ วปั จจุบนั
(บาท)

(บาท)

300,000,000

300,000,000 1 นายสมใจนึก

อํานาจกรรมการ

นายสมใจนึก เองตะกูล

ประธานกรรมการ

ปิ ยสุนทราวงษ์

นายสมใจนึก เองตระกูล นายวรชัย ปิ ยสุนทราวงษ์

นายจารึก กังวานพณิชย์

กรรมการผู้อํานวยการ

นายวิสิฐ ตันติสนุ ทร นายอานันท์ พรนริ ศ พลเอกสมชาย ธนะรัชต์

นายมารุต สิมะเสถียร

กรรมการผู้จดั การใหญ่

นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

ประธานกรรมการ

นายอนันต์ เกษเกษมสุข

กรรมการผู้จดั การ

แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง

3 พลเอกสมชาย

ธนะรัชต์

กรุงเทพฯ 10310

4 นายอานันท์

พรนริ ศ

5 นายวินยั

ลํ ้าเลิศ

นางปริ ศนา ประหารข้ าศึก สองในแปดคนนี ้ลงลายมือชื่อร่วมกัน

6 นายเสรี

คีรีศรี

และประทับตราสําคัญของบริ ษัท

7 นายประสิทธิ์

สืบชนะ

8 นายจารึก

กังวานพณิชย์

9 นายพิทยาพล

นาถธราดล

10 นายวิสิฐ

ตันติสนุ ทร

11 นายประสิทธิ์
12 นายวิสทุ ธิ์

ดํารงชัย

13 นายวรวิทย์

ชัยลิมปมนตรี

นายจารึก กังวาลพณิชย์ นายมารุต สิมะเสถียร

ศรี สพุ รรณ

14 นายสีมา

สีมานนท์

15 นายมารุต

สิมะเสถียร

16 นางปริ ศนา

ประหารข้ าศึก

120,000,000 1 นายจิรายุ

หมายเหตุ

ชื่อและจํานวนกรรมการซึง่ มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษัท คือ

2 นายวรชัย

120,000,000

ตําแหน่ง

เองตระกูล

เลขที่ 63/2 ถนนพระราม 9

12 บมจ. เทเวศประกันภัย

รายชื่อผู้บริ หารบริ ษัท

อิศรางกูร ณ อยุธยา
มงคลสวัสดิ์

ชื่อและจํานวนกรรมการ ซึง่ มีอํานาจลงลายมือแทนบริ ษัท คือ
นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ นายอวิรุทธิ์ วงศ์พทุ ธพิทกั ษ์

เลขที่ 97 และ 99

2 นายมนตรี

ถนนราชดําเนินกลาง

3 นางพรรณโสภิต
4 ม.ร.ว.ยงสวาสดิ์

ลิขิตธรรมนิตย์

นายอารักษ์ สุนทรส นายอนันต์ เกษเกษมสุข

แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร

กฤดากร

กรรมการสองในสี่คนนี ้ลงลายมือชื่อร่วมกันและ

กรุงเทพฯ 10200

5 นายอนันต์

เกษเกษมสุข

ประทับตราสําคัญของบริ ษัท

6 นายอวิรุทธ์

วงศ์พทุ ธพิทกั ษ์

7 นายชาญชัย

มุสิกนิศากร

8 นายวีระศักดิ์

โตกะคุณะ

9 นายนะเพ็งพาแสง

กฤษณามระ

10 นายสมโภชน์

อินทรานุกลู

11 นายอารักษ์

สุนทรส

12 นายสรรเสริ ญ
13 นายศักดิ์

วงศ์ชะอุม่
เอื ้อชูเกียรติ

หน ้าที่ 5 จาก 28

29/7/2009

ทะเบียนบริ ษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 30 มิถุนายน 2552
ลําดับ
ที่

เงินทุน
บริ ษัท / ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่

13 บจ. สมโพธิ์ เจแปน ประกันภัย

เงินทุน
คณะกรรมการ

จดทะเบียนปั จจุบนั ชําระแล้ วปั จจุบนั
(บาท)

(บาท)

300,000,000

300,000,000 1 นายสุรพล

อํานาจกรรมการ

ตําแหน่ง

หมายเหตุ

ว่องวัฒนโรจน์

จํานวนหรื อชื่อกรรมการซึง่ จะลงชื่อผูกพันบริ ษัทได้ คือ

นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์

ประธานกรรมการ

นายทาดาชิ บาบะ หรื อนายยูทากะ มูรายามา หรื อนายโยซึเคะ มาเอดะ

นายยูทากะ มูรายามา

กรรมการผู้จดั การ

นายพุทธพร นิลวรางกูร

กรรมการผู้จดั การ

นายแกรี่ เวนย์ เดนสัน

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

(ประเทศไทย)

2 นายยูทากะ

มูรายามา

(เดิมชื่อ บจ. ไทยยาซึดาประกันภัย)

3 นายวิชยั

เบญจรงคกุล

หนึง่ ในสามคนนี ้ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์

เลขที่ 990

4 นายเอนก

ศรี สนิท

หรื อนายพุทธพร นิลวรางกูร หรื อนายสิทธิชยั ไกรสิทธิศิรินทร

อาคารอับดุลราฮิมเพลซ ชัน12
้

5 นางสาวอาภรณ์

ปั น้ สุขสวัสดิ์

หรื อนายสันติ วิลาศศักดานนท์ หรื อนายวิชิต ตันติอนุนานนท์

ถนนพระราม 4 แขวงสีลม

6 นายพุทธพร

นิลวรางกูร

คนใดคนหนึง่ รวมเป็ นสองคนและประทับตราสําคัญของบริ ษัท

เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

รายชื่อผู้บริ หารบริ ษัท

7 นายสิทธิชยั

ไกรสิทธิศิรินทร

8 นายสันติ

วิลาสศักดานนท์

9 นายวิชิต

ตันติอนุนานนท์

10 นางสาวมาลี

สุริยมงคล

11 นายทาดาชิ บาบะ
12 นายโยซึเคะ มาเอดะ
14 บมจ.ซิกน่า ประกันภัย

807,602,000

807,602,000 1 นางอนิสา

ชูจนั ทร์

ชื่อและจํานวนกรรมการซึง่ มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษัทคือ

(เดิมชื่อ บมจ. ไทยเจริ ญประกันภัย)

2 นายแกรี่ เวนย์ เดนสัน

นายแกรี่ เวนย์ เดนสัน หรื อ นายวินเซ็นท์ ตัน บุน ฮอง

เลขที่ 598 อาคารคิวเฮ้ าส์เพลินจิต

3 นายวินเซ็นท์ ตัน บุน ฮอง

ลงลายมือชื่อร่วมกับนายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร หรื อ

ชัน้ 7 และชัน้ 10 ถนนเพลินจิต

4 นายศิลปรัตน์

วัฒนเกษตร

นายบุญรัตน์ งามปฏิพทั ธ์พงศ์ รวมเป็ นสองคน

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

5 นายวิทการ

จันทวิมล

และประทับตราสําคัญของบริ ษัท

กรุงเทพฯ 10330

6 นางสาวจิตติมา

นิมมาณวัฒนา

7 นายบุญรัตน์

งามปฏิพทั ธ์พงศ์

8 นางสาวอรวรรณ

ชวนาฤกษ์ รัตน์

15 บจ. บีที ประกันภัย

300,000,000

300,000,000 1 นายปรี ชา

อุน่ จิตติ

จํานวนหรื อชื่อกรรมการซึง่ ลงชื่อผูกพันบริ ษัทได้ คือ

นายปรี ชา อุน่ จิตติ

ประธานกรรมการ

นายสุรชัย จิตตรัตน์เสนีย์

ประธานบริ หาร

(เดิมชื่อ บจ. ไทยธนกิจประกันภัย)

2 นายพีรศิลป์

ศุภผลศิริ

นายปรี ชา อุน่ จิตติ นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ

เลขที่ 44 อาคารไทยธนาคาร

3 นายเอกชัย

ติวตุ านนท์

นายเอกชัย ติวตุ านนท์ นายสุรชัย จิตตรัตน์เสนีย์

ชัน้ 23,24 ซอยหลังสวน

4 นายอดิศกั ดิ์

ธนชยายนท์

กรรมการสองในสี่คนนี ้ลงลายมือชื่อร่วมกันและ

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี

5 นายสุรชัย

จิตตรัตน์เสนีย์

ประทับตราสําคัญของบริ ษัท

กรรมการผู้จดั การ

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

หน ้าที่ 6 จาก 28

29/7/2009

ทะเบียนบริ ษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 30 มิถุนายน 2552
ลําดับ
ที่

เงินทุน
บริ ษัท / ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่

16 บมจ. ไทยประกันภัย
เลขที่ 34/3
อาคารไทยประกันภัย
ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

เงินทุน
คณะกรรมการ

จดทะเบียนปั จจุบนั ชําระแล้ วปั จจุบนั
(บาท)

(บาท)

290,000,000

235,000,000 1 นายชัชวิน

หุ้นสามัญ
190,000,000
หุ้นบุริมสิทธิ
100,000,000

กรุงเทพฯ 10330

2 นายภิญโญ
190,000,000 3 นายไพสิฐ
4 นายกวี
45,000,000 5 นางสาวพณิตา
6 นายฑิฆมั พร

อํานาจกรรมการ

รายชื่อผู้บริ หารบริ ษัท

ตําแหน่ง

เจริ ญรัชต์ภาค

ชื่อและจํานวนกรรมการซึง่ มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษัท คือ

นายกวี อังศวานนท์

ประธานกรรมการ

เอครพานิช

นางสาวพณิตา ตู้จินดา

กรรมการผู้จดั การ

ตู้จินดา

นายกวี อังศวานนท์ นายภิญโญ เอครพานิช นายไพสิฐ ตู้จินดา
นางสาวพณิตา ตู้จินดา นายฑิฆมั พร พงษ์ สวัสดิ์ กรรมการสองในห้ า

อังศวานนท์

คนนี ้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัท ยกเว้ น

ตู้จินดา

(1) ใบกรมธรรม์ประกันภัยของบริ ษัท และเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับ

พงษ์ สวัสดิ์

กรมธรรรม์ประกันภัย รวมทังสั
้ ญญาประกันภัยต่อทุกประเภท

7 นายพิพิธ

พิชยั ศรทัต

และใบหุ้นของบริ ษัท (2) การดําเนินคดีและหรื อการดําเนินกระบวน

8 นายลือชา

ศุกรเสพย์

พิจารณาใดๆ ในชันพนั
้ กงานสอบสวน ชันพนั
้ กงานอัยการ

9 นางกุณฑลา

ศศะสมิต

ชันอนุ
้ ญาโตตุลาการ และชันศาล
้
ทังศาลชั
้
นต้
้ น ศาลอุธรณ์หรื อ

หมายเหตุ

ศาลฎีการ ให้ กรรมการหนึง่ คนลงลายมือชื่อ
และประทับตราสําคัญของบริ ษัท

17 บจ. ไทยพัฒนาประกันภัย

150,000,000 1 นายไพศาล

คุนผลิน

จํานวนหรื อชื่อกรรมการซึง่ ลงชื่อผูกพันบริ ษัทได้ คือ

นางบุญศรี คุนผลิน

ประธานกรรมการ

เลขที่ 34 ซอยสุขมุ วิท 4 (นานาใต้ )

150,000,000

2 นายไพโรจน์

คุนผลิน

นายไพศาล คุนผลิน นายไพโรจน์ คุนผลิน นายไพบูลย์ คุนผลิน

นายไพศาล คุนผลิน

กรรมการผู้จดั การ

ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตย

3 นายไพบูลย์

คุนผลิน

นางนวลลออ คุนผลิน นางบุญศรี คุนผลิน นายไชยนุวฒ
ั น์ วนานุเวชชพงศ์

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

18 บมจ.ฟอลคอนประกันภัย

100,000,000

4 นางนวลลออ

คุนผลิน

สองในหกคนนี ้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสําคัญของ

5 นายไชยนุวฒ
ั น์

วนานุเวชพงศ์

บริ ษัท ยกเว้ น นายไพโรจน์ คุนผลิน ลงลายมือชื่อร่วมกับ

6 นางบุญศรี

คุนผลิน

นางนวลลออ คุนผลิน ไม่ได้

60,000,000 1 นายสุจินต์

หวัง่ หลี

ชื่อและจํานวนกรรมการซึง่ มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษัทคือ

นายสุกิจ หวัง่ หลี

ประธานกรรมการ

หวัง่ หลี

(1) อํานาจการลงนามในการกระทําแทนบริ ษัทนัน้ ให้ กรรมการ

นายสุจินต์ หวัง่ หลี

ประธานบริ หาร

2 ท่าน ลงนามพร้ อมประทับตราบริ ษัท (2) อํานาจการลงนามใน

นายโอฬาร วงศ์สรุ พิเชษฐ์

กรรมการผู้จดั การ

(เดิมชื่อ บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันภัย)

2 นางสาวชุติธร

เลขที่ 90/26-27

3 นายชาน แซมมี่ ซัม ยู

อาคารสาธรธานี 1 ชัน้ 11

4 นายเอกชัย

จันทร์ ทายะวิจิตร

กรมธรรม์ของบริ ษัทนัน้ ให้ กรรมการ 1 ท่าน ลงนามพร้ อมประทับ

ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม

5 นายโอฬาร

วงศ์สรุ พิเชษฐ์

ตราบริ ษัท

เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

หน ้าที่ 7 จาก 28

29/7/2009

ทะเบียนบริ ษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 30 มิถุนายน 2552
ลําดับ
ที่

เงินทุน
บริ ษัท / ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่

คณะกรรมการ

จดทะเบียนปั จจุบนั ชําระแล้ วปั จจุบนั
(บาท)

19 บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ

เงินทุน

1,187,764,000

อํานาจกรรมการ

รายชื่อผู้บริ หารบริ ษัท

ตําแหน่ง

หมายเหตุ

(บาท)
1,187,354,940 1 นายสุจินต์

หวัง่ หลี

ชื่อและจํานวนกรรมการซึง่ มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษัท คือ

นายสุจินต์ หวัง่ หลี

ประธานกรรมการ

โสภณพนิช

นายสุจินต์ หวัง่ หลี นายชัย โสภณพนิช นายจารึก กังวานพณิชย์

นายสุรชัย ศิริวลั ลภ

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

เลขที่ 223/1 ซอยร่วมฤดี

2 นายชัย

ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี

3 นายอัศวิน

คงสิริ

นายอภิรักษ์ ไทพัฒนกุล นายกอปร กฤตยากีรณ

นายประวิทย์ ทองธนากุล

ผู ้อํานวยการใหญ่และประธานเจ ้าหน ้าทีป
่ ฏิบัตก
ิ าร

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

4 นายกอปร

กฤตยากีรณ

นายอรรณพ พรธิติ นายสุรชัย ศิริวลั ลภ

นายสุรชัย ศิริวลั ลภ

กรรมการผู้จดั การ

5 นายจารึก

กังวานพณิชย์

นายกีรติ พานิชชีวะ นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายอดิศร ตันติอนันท์กลุ

6 นายอุดม

วิชยาภัย

สองในสิบคนนี ้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัท

นายทวี บุตรสุนทร

ประธานกรรมการ

20 บจ. ไทยศรี ประกันภัย

พรธิติ

8 นายชนินทร์

รุนสําราญ

9 นายสาระ

ลํ่าซํา

10 นายอดิศร

ตันติอนันท์กลุ

11 นายจีรพันธ์

อัศวะธนกุล

12 นายอภิรักษ์

ไทพัฒนกุล

13 นายสุรชัย

ศิริวลั ลภ

14 นายกีรติ

พานิชชีวะ

15 นางสาวพจนีย์

ธนวรานิช
ศรี เฟื่ องฟุ้ง

จํานวนหรื อชื่อกรรมการซึง่ จะลงชื่อเป็ นสําคัญผูกพันบริ ษัท คือ

(เดิมชื่อ บจ.ไทยศรี ซรู ิ คประกันภัย)

2 นายยืนยง

โศภิษฐ์ พงศธร

นายทวี บุตรสุนทร นายนที พานิชชีวะ นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ

เลขที่ 126/2 ถนนกรุงธนบุรี

3 นายเลื่อน

กฤษณกรี

และนายบุญชัย ปริ ติวิชกานต์ กรรมการสองในสี่คนนี ้ลงลายมือชื่อร่วมกัน

แขวงบางลําภูลา่ ง

4 นายบุญชัย

ปริ ติวิชากานต์

และประทับตราสําคัญของบริ ษัท หรื อ กรรมการคนใดคนหนึง่ ในสี่คนนี ้

เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

440,000,000

7 นายอรรณพ

440,000,000 1 นายชัยคีรี

5 นายนที

พานิชชีวะ

ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการอื่นอีกหนึง่ คน และประทับตราสําคัญ

6 นายสมนึก

ชัยเดชสุริยะ

ของบริ ษัท

7 นายสุรเดช

ก่อเกียรติทวีชยั

8 นายทวี

บุตรสุนทร

9 นายชาติชาย

พานิชชีวะ

หน ้าที่ 8 จาก 28

29/7/2009

ทะเบียนบริ ษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 30 มิถุนายน 2552
ลําดับ
ที่

เงินทุน
บริ ษัท / ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่

21 บมจ. ไทยเศรษฐกิจประกันภัย

เงินทุน
คณะกรรมการ

จดทะเบียนปั จจุบนั ชําระแล้ วปั จจุบนั
(บาท)

(บาท)

310,394,080

310,394,080 1 นางนงลักษณ์

รายชื่อผู้บริ หารบริ ษัท

ตําแหน่ง

วิสทุ ธิผล

ชื่อและจํานวนกรรมการซึง่ มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษัท คือ

นายบุณยรักษ์ วิสทุ ธิผล

ประธานบริ หาร

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัท

ร้ อยเอกวิธรู วิสทุ ธิผล

กรรมการผู้จดั การ

นายบุญรอด บิณฑสันต์

ประธานกรรมการ

เลขที่ 160 ถนนสาทรเหนือ

2 นางอรพินท์

ขจรอําไพสุข

แขวงสีลม เขตบางรัก

3 นายสุรพงษ์

เผ่าวิบลู

กรุงเทพฯ 10500

อํานาจกรรมการ

4 ร้ อยเอกวิธรู

วิสทุ ธิผล

5 นายเวชช

วิศวโยธิน

6 นายศิวาวุธ

เทพหัสดิน ณ อยุธยา

7 นางศิริสขุ

ฮุนตระกูล

8 นายบุญยรักษ์

วิสทุ ธิผล

9 นางสาวบุญตา

ศักดิ์มงั กร

หมายเหตุ

10 นายจอห์น เลสลี่ มานี่

22 บจ. ธนชาตประกันภัย

740,000,000

11 นายพุทธิพงษ์

ด่านบุญสุต

12 นางสุดาพันธ์

อิงคะวณิช

13 นายกระจ่าง

พูลพิพฒ
ั น์

740,000,000 1 นายบุญรอด

บิณฑสันต์

จํานวนหรื อชื่อกรรมการซึง่ ลงชื่อผูกพันบริ ษัทได้ คือ

(เดิมชื่อ บจ. ธนชาติประกันภัย)

2 นางนุสรา

รุนสําราญ

นายบุญรอด บิณฑสันต์ นายบันเทิง ตันติวิท นายศุภเดช พูนพิพฒ
ั น์

เลขที่ 1 อาคารกลาสเฮาส์

3 นายบันเทิง

ตันติวิท

นางนุสรา รุนสําราญ นายชาติชยั พาราสุข นายนพดล เรื องจินดา

ชัน้ 10 ถนนสุขมุ วิท 25

4 นายนพดล

เรื องจินดา

กรรมการสองในหกคนนี ้มีอํานาจลงลายมือชื่อร่วมกัน

แขวงคลองเตยเหนือ

5 นายประเทือง

ศรี รอดบาง

และประทับตราสําคัญของบริ ษัท

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10330

6 นายมัชฌิมา

กุญชร ณ อยุธยา

7 นายศุภเดช

พูนพิพฒ
ั น์

8 นายชาติชยั

พาราสุข

กรรมการผู้จดั การ

9 นายเซท มาร์ ติน เซเชทโต

หน ้าที่ 9 จาก 28

29/7/2009

ทะเบียนบริ ษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 30 มิถุนายน 2552
ลําดับ
ที่

เงินทุน
บริ ษัท / ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่

23 บจ. ฟี นิกซ์ ประกันภัย (ประเทศไทย)

เงินทุน
คณะกรรมการ

จดทะเบียนปั จจุบนั ชําระแล้ วปั จจุบนั
(บาท)

(บาท)

495,000,000

495,000,000 1 นางสาวปฐมา

หมายเหตุ

นางกัลยาณี กยาวัฒนกิจ

ประธานกรรมการ

เกียรติไกรกังวาน

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัท

นายสมนึก กยาวัฒนกิจ

กรรมการผู้อํานวยการ

ชื่อและจํานวนกรรมการซึง่ มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษัทคือ

นายสุจินต์ หวัง่ หลี

ประธานกรรมการ

เลขที่ 4-4/1 อาคารชโลบล

3 นายสกล

ชีวมงคล

ซอยพระรามเก้ า 43 ถนนเสรี 4

4 นายธีรชัย

นิธิภทั รารัตน์

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง

5 นายธีระศักดิ์

แสนวรางกุล

กรุงเทพฯ 10250

6 นางสาวพัทธ์หทัย

ซินเลี่ยมทอง

7 นายราชสัก

ตรี ฐิติกลู

300,000,000 1 นายสุจินต์

ตําแหน่ง

จํานวนหรื อชื่อกรรมการซึง่ ลงชื่อผูกพันบริ ษัทได้ คือ

2 นายชัชวาลย์

300,000,000

รายชื่อผู้บริ หารบริ ษัท

พรประภา

(ชื่อเดิม บจ.ธนวัฒน์ประกันภัย)

24 บมจ. นวกิจประกันภัย

อํานาจกรรมการ

หวัง่ หลี

เลขที่ 100/48,49 ชันที
้ ่ 25

2 นายทํานุ

หวัง่ หลี

(1) การลงนามแทนบริ ษัทในกรมธรรม์ประกันภัย

นายนิพล ตังจี
้ รวงษ์

ประธานกรรมการบริหาร

เลขที่ 100/50,51,52 ชันที
้ ่ 26

3 นายวุฒิชยั

หวัง่ หลี

ให้ นายสุจินต์ หวัง่ หลี หรื อ นายวุฒิชยั หวัง่ หลี หรื อ นายสุพจน์ หวัง่ หลี

นายปิ ติพงศ์ พิศาลบุตร

กรรมการผู้อํานวยการ

เลขที่ 100/53,54,55 ชันที
้ ่ 27

4 นายชาน ซู ลี

อาคารสาธรนครทาวเวอร์

5 นายนิพล

นายจอห์น ฟู

ประธานบริ หาร

หรื อ นายนิพล ตังจี
้ รวงษ์ หรื อ นายปิ ติพงศ์ พิศาลบุตร
ตังจี
้ รวงษ์

หรื อนายสมพร วิชชุรัตพร เป็ นผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษัท

เลขที่ 90/3,4,5,6 ชันที
้ ่1

6 นายสุพจน์

หวัง่ หลี

และประทับตราสําคัญของบริ ษัท

อาคารสาธรธานี สาธรธานีคอมเพล็กซ์

7 นางสาวจิตตินนั ท์

หวัง่ หลี

(2) การลงนามแทนบริ ษัทในการทํานิติกรรมอื่น ๆ นอกจากที่ระบุ

ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม

8 นายประมนต์

สุธีวงศ์

ไว้ ในข้ อ 1 ข้ างต้ น ให้ นายสุจินต์ หวัง่ หลี นายวุฒิชยั หวัง่ หลี

เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

9 นายหิรัญ

รดีศรี

้ รวงษ์
นายสุพจน์ หวัง่ หลี นายนิพล ตังจี

10 นายเกียรติ

ศรี จอมขวัญ

นายปิ ติพงศ์ พิศาลบุตร นายสมพร วิชชุรัตพร

11 นายปิ ติพงศ์

พิศาลบุตร

สองในหกคนนี ้ลงลายมือชื่อ ร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัท

12 นายพรพงษ์

พรประภา

13 นายสมพร

วิขขุรัตพร

14 นายมิโนรุ ซาซาดะ
25 บจ. แอลเอ็มจี ประกันภัย

2,398,200,000

2,398,200,000 1 นายสมชาย

เบญจรงคกุล

จํานวนหรื อชื่อกรรมการซึง่ ลงชื่อผูกพันบริ ษัทได้ คือ

(เดิมชื่อ บจ.นารายณ์สากลฯ)

2 นายมนัส

เกษกมล

นายฟู ซือฮุย หรื อ นายโทมัส ครอว์ฟอร์ ด เรมี่ ลงลายมือ

เลขที่ 2 อาคารจัสมินซิตี ้

3 นายประคอง

พันธุรัตน์

ชื่อร่วมกับกรรมการอื่นอีกหนึง่ คนรวมเป็ นสองคนและประทับตรา

ชัน้ 14 15 และ 17 ซอยสุขมุ วิท 23

4 นายชาลี

อุทารธรรม

สําคัญของบริ ษัท และให้ นายมนัส เกษกมล หรื อ นายประวิทย์

(ประสานมิตร) ถนนสุขมุ วิท

5 นายประวิทย์

สุวรุจิพร

สุวรุจิพร คนใดคนหนึง่ มีอํานาจลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญ

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

6 นายฟู ซือฮุย

ของบริ ษัท เพื่อผูกพันบริ ษัทในเรื่ องที่เกี่ยวกับการขอใบอนุญาต

กรุงเทพฯ 10110

7 นายโทมัส ครอร์ ฟอร์ ด เรมี่

ทํางานการต่ออายุใบอนุญาตทํางานและวีซา่ ของคนต่างด้ าว

8 พ.ต.ต. วิรัช

วาณิชกะ

ทังนี
้ ้รวมถึงคําขอ คําร้ อง และเอกสารใด ๆ ทังหลายทึ
้
ต่ ้ องยื่น
ต่อสํานักงานตรวจคนเข้ าเมือง กระทรวงแรงงานตามลําดับ และให้
หน ้าที่ 10 จาก 28

29/7/2009

ทะเบียนบริ ษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 30 มิถุนายน 2552
ลําดับ
ที่

เงินทุน
บริ ษัท / ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่

เงินทุน
คณะกรรมการ

จดทะเบียนปั จจุบนั ชําระแล้ วปั จจุบนั
(บาท)

อํานาจกรรมการ

รายชื่อผู้บริ หารบริ ษัท

ตําแหน่ง

หมายเหตุ

(บาท)
นายมนัส เกษกมล หรื อนายฟู ซือฮุย คนใดคนหนึง่ มี
อํานาจลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของบริ ษัทเพื่อผูกพัน
บริ ษัทในเรื่ องที่เกี่ยวกับการประกันตัวผู้เอาประกันภัยกับบริ ษัท
หรื อผู้ขบั ขี่รถที่เอาประกันภัยกับบริ ษัทตามเงื่อนไขในกรมธรรม์โดย
การใช้ พนั ธบัตรรัฐบาล หรื อสมุดบัญชีเงินฝาก หรื อหนังสือรับรอง
เกี่ยวกับการประกันตัวที่ออกโดยบริ ษัท รวมถึงถอนประกันตัวและ
รับพันธบัตรรัฐบาล หรื อสมุดบัญชีเงินฝาก หรื อหนังสือรับรองของ
บริ ษัทที่เป็ นหลักทรัพย์ประกันคืน และมีอํานาจกระทําการอื่นใด
เพื่อให้ การดังกล่าวข้ างต้ นสําเร็ จล่วงไปจนเสร็ จการ และให้ นาย
มนัส เกษกมล มีอํานาจลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของ
บริ ษัท เพื่อผูกพันบริ ษัทในเรื่ องเกี่ยวกับการลงนามในกรมธรรม์
ประกันภัยที่ออกโดยบริ ษัทได้
เตชะหรูวิจิตร

ชื่อและจํานวนกรรมการซึง่ มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษัทคือ

นายกําพล เตชะหรูวิจิตร

ประธานกรรมการ

เลขที่ 767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี

2 นายยงยุทธ

ผู้สนั ติ

นายสมบุญ ฟูศรี บญ
ุ หรื อ นางสาวรัตนา เจริ ญชัยพงศ์

นายสมบุญ ฟูศรี บญ
ุ

กรรมการผู ้อํานวยการ

แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

3 นายวิฑรู ย์

พัฒนรัชต์

ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายกําพล เตชะหรูวิจิตร หรื อนายวิฑรู ย์ พัฒนรัชต์

26 บมจ. นําสินประกันภัย

กรุงเทพฯ 10800

200,000,000

139,000,000 1 นายกําพล

4 นายสมบุญ

ฟูศรี บญ
ุ

หรื อนางสาวสุมาลี เจริ ญชัยพงศ์ หรื อนายไพรัช เจริ ญชัยพงศ์

5 นางสาวสุมาลี

เจริ ญชัยพงศ์

หรื อนางโชติมา พัวศิริ รวมเป็ นสองคนและประทับตราสําคัญของบริ ษัท

6 นายไพรัช

เจริ ญชัยพงศ์

7 นางสาวรัตนา

เจริ ญชัยพงศ์

8 นายสันต์

โชติพฤกษ์

9 นายนภดล

พุฒรังษี

10 นายมาว อ่อง ทุน
11 นายลลิต

เลิศไม้ ไทย

12 นางโชติมา

พัวศิริ

หน ้าที่ 11 จาก 28

29/7/2009

ทะเบียนบริ ษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 30 มิถุนายน 2552
ลําดับ
ที่

เงินทุน
บริ ษัท / ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่

27 บมจ. บางกอกสหประกันภัย

เงินทุน
คณะกรรมการ

จดทะเบียนปั จจุบนั ชําระแล้ วปั จจุบนั
(บาท)

(บาท)

200,000,000

200,000,000 1 นายชัยณรงค์

อํานาจกรรมการ
ชื่อและจํานวนกรรมการซึง่ มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษัทคือ

นายมนู เลียวไพโรจน์

ประธานกรรมการ

นางสาวมาลินี เลี่ยวไพรัตน์

กรรมการผู้จดั การ

2 นายประทีป

เลี่ยวไพรัตน์

(1) นายชัยณรงค์ แต้ ไพสิฐพงษ์ นายประทีป เลี่ยวไพรัตน์

ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์

3 นางสาวมาลินี

เลี่ยวไพรัตน์

นางสาวมาลินี เลี่ยวไพรัตน์ นายกิจจา ลีลาวณิชกุล

เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

4 นายกิจจา

ลีลาวณิชกุล

นายชวิน เอี่ยมโสภณา นางสาวธัญญารัตน์ เอี่ยมโสภณา

5 นายสุนทร

ก่อนันทเกียรติ

นายพงษ์ เหล่าวรวิทย์ และนางสาวสุจินตนา จําปาศรี

6 นายพงษ์

เหล่าวรวิทย์

สองในแปดคนนี ้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัท

7 นายพิชิต

สินพัฒนสกุล

(2) การลงนามผูกพันในกรมธรรม์ประกันภัยของบริ ษัทจะต้ องมีกรรมการ

8 นายทวิช

เตชะนาวากุล

1 คน ลงลายมือชื่อ พร้ อมประทับตราสําหรับกรมธรรม์ของบริ ษัท

9 นายมนู

เลียวไพโรจน์

10 นางสาวประนอม

โฆวินวิพฒ
ั น์

11 นายชวิน

เอี่ยมโสภณา

12 นางสาวสุจินตนา

จําปี ศรี

13 นางสาวธัญญารัตน์

เอี่ยมโสภณา

เคียงศิริ

ชื่อและจํานวนกรรมการซึง่ มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษัท คือ

นายเชี่ยวชาญ เคียงศิริ

ประธานกรรมการ

2 นายสุรินทร์

โอสถานุเคราะห์

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัท

นายสุธีชยั สันติวราคม

กรรมการผู้จดั การ

26/10-11 ชัน้ 4 , 26/16-17

3 นายอุดม

วีระคณานนท์

ชัน้ 6 และ26/18-19 ชัน้ 6

4 นายชัชวาล

พรรณลาภ

อาคารอรกานต์ ถนนชิดลม

5 นายไกรฤทธิ์

บุณยเกียรติ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

6 นายเชียง หว่อ ชู
7 นายเกียรติศกั ดิ์

มี ้เจริ ญ

เลขที่ 26/5-6 ชัน้ 1 ,

กรุงเทพฯ 10330

337,351,370

332,630,970 1 นายเชี่ยวชาญ

ตําแหน่ง

แต้ ไพสิฐพงษ์

เลขที่ 175-177 ชัน้ 3

28 บมจ. ประกันคุ้มภัย

รายชื่อผู้บริ หารบริ ษัท

หมายเหตุ

8 นายเอียน บราวน์
9 นายสุธีชยั

สันติวราคม

10 นายนิติ

โอสถานุเคราะห์

หน ้าที่ 12 จาก 28

29/7/2009

ทะเบียนบริ ษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 30 มิถุนายน 2552
ลําดับ
ที่

เงินทุน
บริ ษัท / ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่

29 บมจ. ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์

เงินทุน
คณะกรรมการ

จดทะเบียนปั จจุบนั ชําระแล้ วปั จจุบนั
(บาท)

(บาท)

151,500,000

151,500,000 1 นาวาอากาศโททินกร

นาวาอากาศโททินกร พันธุ์กระวี ประธานกรรมการ

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของบริ ษัท

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

กรรมการผู้จดั การ

เตชะไพบูลย์

จํานวนหรื อชื่อกรรมการซึง่ ลงชื่อผูกพันบริ ษัทได้ คือ

นายโยอิจิ ทามากาคิ

ประธานบริ หาร

อัศวะธนกุล

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

3 นายพิเศศ

บูรณะสมบัติ

กรุงเทพฯ 10400

4 นายถวัลย์

วิรานนท์

5 นายพิศิษฐ

เศรษฐวงศ์

6 นางสุณีย์

ธีราวิทยางกูร

7 นางสุเทพี

อัศวะธนกุล

8 พลเรื อเอกชัชวาลย์

คงดิศ

9 นางพิไล

เปี่ ยมพงศ์สานต์

10 นายมงคล

เปาอินทร์

20,000,000 1 นายอุธรณ์

ตําแหน่ง

ชื่อและจํานวนกรรมการซึง่ มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษัท คือ

2 นายจีรพันธ์

20,000,000

รายชื่อผู้บริ หารบริ ษัท

พันธุ์กระวี

เลขที่ 71 ถนนดินแดง

30 บจ. ประกันภัยศรี เมือง

อํานาจกรรมการ

เลขที่ 195

2 นายยงค์

เอื ้อวัฒนะสกุล

ให้ นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ นายอุธรณ์ เตชะไพบูลย์

นายวีเชียร เตชะไพบูลย์

ประธานกรรมการ

อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชัน้ 40

3 นายสมเกียรติ

เสรฐภักดี

นายโยอิจิ ทามากาคิ และ นายหลักชัย สุทธิชจู ิต รวมกรรมการ

นายโยอิจิ ทามากาคิ

กรรมการผู้จดั การ

ห้ อง 4001-4003,4007-4009

4 นายวิรมิตร

เตชะไพบูลย์

4 นาย โดยให้ กรรมการดังกล่าวนามมาข้ างต้ น 2 นาย ลงลายมือ

และ 4012 ถนนสาทรใต้

5 นายสุชาติ

เอื ้อวัฒนะสกุล

ชื่อร่วมกัน และประทับตราสําคัญของบริ ษัท เป็ นการกระทําการแทน

แขวงยานนาวา เขตสาทร

6 นายวิวิศน์

เตชะไพบูลย์

บริ ษัท

กรุงเทพฯ 10120

7 นายหลักชัย

สุทธิชจู ิต

หมายเหตุ

8 นายโยอิจิ ทามากาคิ
9 นายวัย

วรรธนะกุล

10 นายวิเชียร

เตชะไพบูลย์

11 นายทาคาชิ โยชิคาวา

หน ้าที่ 13 จาก 28

29/7/2009

ทะเบียนบริ ษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 30 มิถุนายน 2552
ลําดับ
ที่

เงินทุน
บริ ษัท / ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่

31 บจ. เจนเนอราลี่ ประกันภัย

เงินทุน
คณะกรรมการ

จดทะเบียนปั จจุบนั ชําระแล้ วปั จจุบนั
(บาท)

(บาท)

600,000,000

600,000,000 1 นายกิตติพร

(ไทยแลนด์)

2 นางสาวกัณญภัค

อํานาจกรรมการ

อรุณรัตน์

จํานวนหรื อชื่อกรรมการซึง่ ลงชื่อเป็ นสําคัญผูกพันบริ ษัทได้ คือ

ตันติพิพฒ
ั น์พงศ์

นายเซอร์ จิโอ ดิ คาโร หรื อ นายคีธ แอนดรูว์ บรูคส์ กรรมการหนึง่ ใน

(เดิมชื่อ บจ. พรภัทรประกันภัย)

3 นายคุณาชา

ไชยชุมพร

สองคนนี ้ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายกิตติพร อรุณรัตน์ หรื อ นายคุณาชา

เลขที่ 87/2

4 นายสุชาติ

จันทโรภาสกร

ไชยชุมพร หรื อ นายสุชาติ จันทโรภาสกร รวมเป็ นสองคนและ

อาคารซีอาร์ ซีทาวเวอร์

5 นางสาวพัฒนาภา

จรัญเสถียรชัย

ประทับตราสําคัญของบริ ษัท

ออลซีซนั่ ส์เพลส ชัน้ 16
ยูนิต 1601 และ 1607

6 นายเซอร์ จิโอ ดิ คาโร
7 นายเติมศักดิ์

ตันติพิพฒ
ั น์พงศ์

ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

8 นายคีธ แอนดรูว์ บรูคส์

รายชื่อผู้บริ หารบริ ษัท
นายเซอร์ จิโอ ดิ คาโร

ตําแหน่ง

หมายเหตุ

ประธานกรรมการ

กรุงเทพฯ 10330
ตันธุวนิตย์

จํานวนหรื อชื่อกรรมการซึง่ ลงชื่อผูกพันบริ ษัทได้ คือ

นายเชิดพันธ์ บุลสุข

ประธานกรรมการ

เลขที่ 127/26 ชัน้ 21

2 นายชาคร

ลี ้ถาวร

กรรมการหนึง่ นายมีอํานาจลงลายมือชื่อเป็ นสําคัญแทนบริ ษัทได้

นายไพฑูรย์ ตันธุวนิตย์

กรรมการผู้จดั การ

อาคารปั ญจธานีทาวเวอร์

3 นายนํา

ตันธุวนิตย์

โดยต้ องประทับตราสําคัญของบริ ษัทด้ วย

ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี

4 นายภีม

บุลสุข

32 บจ. พระนครธนบุรีประกันภัย

100,000,000

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

33 บมจ. ยูเนี่ยนอินเตอร์ ประกันภัย
(เดิมชื่อ บมจ. ธนสินประกันภัย)

505,000,000

100,000,000 1 นายไพฑูรย์

5 นายสุวฒ
ั น์

ตันธุวนิตย์

6 นายเชิดพันธ์

บุลสุข

7 นายฐิ ติวฒ
ุ ิ

บุลสุข

8 นางสาวชลินธร

ตันธุวนิตย์
ศรี ศภุ อักษร

ชื่อและจํานวนกรรมการซึง่ มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษัท คือ

2 นายประดิษฐ์

อภิวฒ
ั น์ชาติ

(1) นายศุภชัย ศรี ศภุ อักษร และนายประดิษฐ์ อภิวฒ
ั น์ชาติ

505,000,000 1 นายศุภชัย

เลขที่ 900/11 - 13 , 36

3 นางสาวนิภาพรรณ

ตุลาบดี

ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัท

ถนนพระราม 3

4 นายบรรเจิด

สิทธิโชค

ั น์ชาติ
(2) นายศุภชัย ศรี ศภุ อักษร หรื อนายประดิษฐ์ อภิวฒ

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา

5 นายลภัส

โสมคํา

ลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของบริ ษัทมีอํานาจกระทําการ

กรุงเทพฯ 10120

6 นายสาธิต

เตชะพูลผล

เฉพาะยื่นคําร้ อง คําขอหรื อการติดต่อกับราชการหรื อรัฐวิสาหกิจ
เพื่อให้ ได้ มาซึง่ ใบอนุญาต ใบสําคัญ และสิทธิตา่ ง ๆ
อันเป็ นประโยชน์ของบริ ษัทฯ

หน ้าที่ 14 จาก 28

29/7/2009

ทะเบียนบริ ษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 30 มิถุนายน 2552
ลําดับ
ที่

เงินทุน
บริ ษัท / ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่

34 บจ. พุทธธรรมประกันภัย

เงินทุน
คณะกรรมการ

จดทะเบียนปั จจุบนั ชําระแล้ วปั จจุบนั
(บาท)

(บาท)

300,000,000

300,000,000 1 นายบดี

อํานาจกรรมการ
จํานวนหรื อชื่อกรรมการซึง่ ลงชื่อผูกพันบริ ษัทได้ คือ

นายเฉลียว อยู่วิทยา

ประธานกรรมการ

อยู่วิทยา

นายบดี จุณณานนท์ หรื อ นายธเนตร เอียสกุล หรื อ

นายบดี จุณณานนท์

ประธานบริ หาร

นายธเนตร เอียสกุล

กรรมการผู้จดั การ

มาลากุล ณ อยุธยา จํานวนหรื อชื่อกรรมการซึง่ ลงชื่อผูกพันบริ ษัทได้ คือ

พลเอกแป้ง มาลากุล ณ อยุธยา

ประธานกรรมการ

นายไชย ไชยวรรณ

กรรมการผู้จดั การ

จํานวนหรื อชื่อกรรมการซึง่ จะลงชื่อเป็ นสําคัญผูกพันบริ ษัทได้ คือ

นายเลสลี่ จอห์น โมเอท

ผู้รับมอบอํานาจ

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัท

นายปั ญญ์ รอดลอยทุกข์

กรรมการผู้จดั การ

2 นายเฉลียว

แขวงลาดยาว

3 นายธเนตร

เอียสกุล

เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900

4 นายสุรชัย

ศุภบัณฑิต

นายสมานชาติ เอียสกุล คนใดคนหนึง่ ลงลายมือชื่อร่วมกับ
นายธนศักดิ์ พงศ์นราพันธ์ หรื อ นายสุรชัย ศุภบัณฑิต หรื อ

5 นายวสันต์

ปี ติพีรกุล

นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร หรื อนายไพโรจน์ ผาณิตสุคนธ์

6 นายธนศักย์

พงศ์นราพันธ์

รวมเป็ นสองคนและประทับตราสําคัญของบริ ษัท

300,000,000

7 นายสรรเสริ ญ

จุฬางกูร

8 นายไพโรจน์

ยานิตสุคนธ์

9 นายสมานชาติ

เอียสกุล

10 นายฉัตรชัย

เอียสกุล

11 นางสุริสา

จึงรุ่งเรื องกิจ

300,000,000 1 พลเอกแป้ง

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 ว่องพานิชโชติกลุ กรรมการสองในห้ าคนนี ้ลงลายมือชื่อ

5 นายสาธิต
6 นายวิสทุ ธิ์

รังคสิริ

ร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัท

มนตริ วตั

7 นายอาทร

วงศ์ธนกุล

36 บจ. เอไอจี ประกันวินาศภัย

10,000,000

ตําแหน่ง

จุณณานนท์

เลขที่ 9/81 ซอยรัชประชา 2

35 บจ. ไพบูลย์ประกันภัย

รายชื่อผู้บริ หารบริ ษัท

10,000,000 1 นายปี เตอร์ เฮนรี่ ฟลิ ้นท์

พลเอกแป้ง มาลากุล ณ อยุธยา นายไชย ไชยวรรณ

(ประเทศไทย)

2 นายเลสลี่ จอห์น โมเอท

(เดิมชื่อ บจ. ไพศาลประกันภัย)

3 นายโกวิท

วิสทุ ธิ์เมธานุกลู

ส่วนการลงนามในกรมธรรม์ประกันภัยหรื อการทําสัญญาประกันภัยต่อ

เลขที่ 181/19 ถนนสุรวงศ์

4 นายสมศักดิ์

ตีระพัฒนกุล

้
อการลงนามในเอกสารติดต่อกับ
บริ ษัทต่าง ๆ ทังในและนอกประเทศหรื

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก

5 นายปั ญญ์

รอดลอยทุกข์

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย

กรุงเทพฯ 10500

6 นายประสิทธิ์

หงสรานากร

นายปั ญญ์ รอดลอยทุกข์ ลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของบริ ษัท

7 นายศรชัย

โทวนิช

8 นายสุระศักดิ์

ไชยานุพงศ์

หน ้าที่ 15 จาก 28

หมายเหตุ

29/7/2009

ทะเบียนบริ ษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 30 มิถุนายน 2552
ลําดับ
ที่

เงินทุน
บริ ษัท / ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่

37 บมจ. เมืองไทยประกันภัย

เงินทุน
คณะกรรมการ

จดทะเบียนปั จจุบนั ชําระแล้ วปั จจุบนั
(บาท)

(บาท)

590,000,000

590,000,000 1 นายโพธิพงษ์

อํานาจกรรมการ

รายชื่อผู้บริ หารบริ ษัท

ตําแหน่ง

ลํ่าซํา

ชื่อและจํานวนกรรมการซึง่ มีอํานาจลงลายมือแทนบริ ษัทคือ

นายโพธิพงษ์ ลํ่าซํา

ประธานกรรมการ

ลํ่าซํา

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัท

นางกฤตยา ลํ่าซํา

กรรมการผู้จดั การ

(เกิดจากการควบบริ ษัทระหว่าง

2 นายยุตติ

บมจ. ภัทรประกันภัย กับ

3 นายภูมิชาย

ลํ่าซํา

ยกเว้ น นายโอฬาร วีรวรรณ นายพูลพิพฒ
ั น์ อังยุรีกลุ

บจ. เมืองไทยประกันภัย

4 นางกฤตยา

ลํ่าซํา

นายบรรยง พงษ์ พานิช นายปกรณ์ พรรธนะแพทย์ และ

เมื่อวันที่ 20 มิถนุ ายน 2551)

5 นางสุจิตพรรณ

ลํ่าซํา

นายอิสระ วงศ์รุ่ง เป็ นกรรมการผู้ไม่มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษัท

เลขที่ 252

6 นายสาระ

ลํ่าซํา

และยกเว้ น นายแกรี่ ลี คริ สท์ นายดามิส จาโคบุส ซิงส์

ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้ วยขวาง

7 นายโอฬาร

วีรวรรณ

และนายเจน อรัน เวส ลงลายมือร่วมกันไม่ได้

เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

8 นายพูลพิพฒ
ั น์

อังยุรีกลุ

9 นายบรรยง

พงษ์ พานิช

10 นายปกรณ์

พรรธนะแพทย์

11 นายอิสระ

วงศ์รุ่ง

หมายเหตุ

12 นายดามิส จาโคบุส ซิงส์
13 นายแกรี่ ลี คริ สท์
14 นายเจน อรัน เวส
15 นางปุณฑริ กา
38 บจ. มิตรแท้ ประกันภัย

1,418,425,000

1,418,425,000 1 นายสุระ

ใบเงิน
จันทร์ ศรี ชวาลา

จํานวนหรื อชื่อกรรมการซึง่ ลงชื่อผูกพันบริ ษัทได้ คือ

นายสุระ จันทร์ ศรี ชวาลา

ประธานกรรมการ

เลขที่ 295 ถนนสี่พระยา

2 นายสุขเทพ

จันทร์ ศรี ชวาลา

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัท

นายสุขเทพ จันทร์ ศรี ชวาลา

ประธานบริ หาร

แขวงสี่พระยา เขตบางรัก

3 นางสาวอมรทิพย์

จันทร์ ศรี ชวาลา

นายสุขเทพ จันทร์ ศรี ชวาลา

กรรมการผู้จดั การ

กรุงเทพฯ 10500

4 นายทวี

จันทร์ ศรี ชวาลา

5 นายสุธรรม

จันทร์ ศรี ชวาลา

6 นายสุวฒ
ั น์

พฤกษ์ เสถียร

7 นายประชา

ภูมิสิริกลุ

8 นายอรัญ

ศรี วอ่ งไทย

หน ้าที่ 16 จาก 28

29/7/2009

ทะเบียนบริ ษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 30 มิถุนายน 2552
ลําดับ
ที่

เงินทุน
บริ ษัท / ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่

39 บจ.ไอเอจี ประกันภัย
(ประเทศไทย) จํากัด

เงินทุน
คณะกรรมการ

จดทะเบียนปั จจุบนั ชําระแล้ วปั จจุบนั
(บาท)

(บาท)

60,000,000

60,000,000 1 นายวิฑรู ย์
2 นายบุญสุข

อํานาจกรรมการ

รายชื่อผู้บริ หารบริ ษัท

ตําแหน่ง

ว่องกุศลกิจ

จํานวนหรื อชื่อกรรมการซึง่ ลงชื่อผูกพันบริ ษัทได้ คือ

นายวิฑรู ย์ ว่องกุศลกิจ

ประธานกรรมการ

ศิริประเสริ ฐศักดิ์

กรรมการผู้มีอํานาจของบริ ษัทผู้ซงึ่ ลงลายมือชื่อพร้ อมกับประทับตราของ

นายคริ สโตเฟอร์ ฟิ ลิป ดูเลย์

ประธานบริ หาร

หมายเหตุ

(เดิมชื่อ บจ.โรยัลแอนด์ซนั อัลลายแอนซ์)

3 นายเทียนชัย

ลายเลิศ

บริ ษัทจะมีผลผูกพันบริ ษัท ต่อเมื่อได้ กระทําภายในข้ อกําหนดดังต่อไปนี ้

นายสุรชัย รัถยาวิศิษฎ์

กรรมการผู้จดั การทัว่ ไป

เลขที่ 1550 ชัน้ 24 อาคารธนภูมิ

4 นางสาวบังอร

จิระวรสุข

ก.ให้ กรรมการของบริ ษัทจํานวน 2 คน มีอํานาจในการลงลายมือชื่อ

นางสาวบังอร จิระวรสุข

กรรมการผู้จดั การทัว่ ไป

ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่

5 นายคริ สโตเฟอร์ ฟิ ลิป ดูเลย์

และประทับตราของบริ ษัท ผูกพันบริ ษัท ในเรื่ องดังต่อไปนี ้

แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี

(1) การออกกรมธรรม์ กรมธรรม์ประกันภัยต่อ การต่ออายุกรมธรรม์

กรุงเทพฯ 10400

การสลักหลังกรมธรรม์ และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกรมธรรม์
รวมถึงการออกเอกสารดังต่อไปนี ้ แต่ไม่จํากัดว่าจะต้ องเป็ นสิ่ง
เหล่านี ้เท่านัน้ เช่น การออกใบแจ้ งหนี ้ เบี ้ยประกันภัย ใบแจ้ งหนี ้
ภาษี อากร ใบกํากับภาษี มลู ค่าเพิ่ม การเบิกจ่ายเครื่ องหมาย
่เกี่ยวข้ องกับ
ประกันภัยผู้ประสบภัยจากรถ หรื อเอกสารทังหลายที
้
การฟ้ องร้ องหรื อการต่อสู้คดีในชันศาลที
้
่เกี่ยวข้ องกับการเรี ยกร้ อง
ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยของบริ ษัท การใช้ อนุญา
โตตุลาการและกิจการใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องนัน้ รวมทังเอกสารและการ
้
ใด ๆ ที่เกี่ยวกับการฟ้ อง หรื อต่อสู้คดีอนั เนื่องมาจากการไม่ชําระ
เบี ้ยประกันหรื อการเรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทนคืนจากผู้กระทํา
ความเสียหาย (2) เอกสารและรายงานทังหลายที
้
่ต้องยื่นต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย เช่น
รายงานงบการเงินประจําปี หรื อแบบฟอร์ มต่างๆ ที่ต้องจัดส่งและยื่นต่อ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
เป็ นระยะ ๆ หรื อเอกสารและรายงานทังหลายที
้
่เกี่ยวข้ องกับการขอรับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย ในเรื่ องของอัตราเบี ้ยประกันภัย เงื่อนไขกรมธรรม์
หรื อการใดๆก็ตามที่จําเป็ นจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
(3) เอกสารทังหลายที
้
่ต้องยื่น และ/ หรื อ จดทะเบียนต่อกรมสรรพากร
(4) เอกสารทังหลายที
้
่เกี่ยวกับการซื ้อ ขาย เช่า และ/หรื อ
การจดทะเบียนยานพาหนะ โทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่
การขอเลขหมายโทรศัพท์ การขอเช่าตู้ไปรษณีย์ อาคารสํานักงาน
อุปกรณ์สํานักงาน รวมทังอุ
้ ปกรณ์คอมพิวเตอร์ และสัญญาบํารุง
รักษาสิ่งต่าง ๆ ข้ างต้ น (5) เอกสารทังหลายที
้
่เกี่ยวกับการว่าจ้ าง
แรงงาน ที่ยื่นต่อกระทรวงแรงงานหรื อกองตรวจคนเข้ าเมือง รวมถึง
หน ้าที่ 17 จาก 28

29/7/2009

ทะเบียนบริ ษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 30 มิถุนายน 2552
ลําดับ
ที่

เงินทุน
บริ ษัท / ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่

เงินทุน
คณะกรรมการ

จดทะเบียนปั จจุบนั ชําระแล้ วปั จจุบนั
(บาท)

อํานาจกรรมการ

รายชื่อผู้บริ หารบริ ษัท

ตําแหน่ง

หมายเหตุ

(บาท)
เอกสารต่อไปนี ้ แต่ไม่จํากัดว่าต้ องเป็ นเอกสารเหล่านี ้เท่านัน้ เช่น
การขอหรื อต่อใบอนุญาตทํางาน และการขอหรื อต่ออายุวีซา่ ให้
กับคนต่างด้ าวที่เป็ นลูกจ้ างของบริ ษัท (6) เอกสารทังหลายที
้
่เกี่ยว
ข้ องกับการประกันตัวผู้ต้องหา พันธบัตรรัฐบาล หรื อพันธบัตรอื่น ๆ
ที่คํ ้าประกันผู้ต้องหา และหนังสือคํ ้าประกันของธนาคาร ในการ
ประกันตัวผู้เอาประกันภัยของบริ ษัท (7) เอกสารทังหลายที
้
่เกี่ยวกับ
การแจ้ งความร้ องทุกข์ตอ่ เจ้ าพนักงานในเรื่ องเกี่ยวกับการสูญหาย
ของเช็ค หรื อการสูญหายหรื อเสียหายใด ๆ อันเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ของบริ ษัท (8) เอกสารทังหลายที
้
่ต้องยื่นต่อกรมศุลกากรในการนํา
สินค้ าออก (9) เอกสารทังหลายที
้
่ต้องยื่น และ/หรื อ จดทะเบียน
ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า (10) เอกสารทังหลายที
้
่เกี่ยวกับการดําเนิน
งานโดยทัว่ ไปของบริ ษัท โดยกิจการนันต้
้ องมีมลู ค่าไม่เกิน
3 ล้ านบาท หรื อจํานวนเงินอื่นตามที่ได้ รับความเห็นชอบและอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการเป็ นครัง้ คราว (11) หนังสือมอบอํานาจแต่งตัง้
ผู้รับมอบอํานาจช่วงคนเดียวหรื อหลายคน ให้ มีอํานาจลงนามใน
เอกสารต่าง ๆ ดังระบุข้างต้ น
ข. กิจการหรื อเอกสารอื่นใด นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้ น ให้ ลงนาม
้ ้ จะต้ องมี
โดยกรรมการจํานวน 2 คน และประทับตราของบริ ษัท ทังนี
นายคริ สโตเฟอร์ ฟิ ลิป ดูเลย์ ลงลายมือชื่อร่วมอยู่ด้วย

40 บจ. ลิเบอร์ ตี ้ประกันภัย

โชติกเสถียร

จํานวนหรื อชื่อกรรมการซึง่ ลงชื่อผูกพันบริ ษัทได้ คือ

เลขที่ 1466,1468,1470,

2 พ.ต.ท.พงษ์ ชยั

วราชิต

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสําคัญของบริ ษัท

1472,1474 ถนนพัฒนาการ

3 นางพาชื่น

รอดโพธิ์ทอง

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง

4 นายสุชาติ

เกรี ยงโกมล

เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

750,000,000

750,000,000 1 พลโทปราบ

5 นางพิมพ์สรุ างค์

เอี่ยมแจ้ งพันธุ์

6 นายพงศ์ธร

ศิริพรประสิทธิ์

7 นางพัชจนามาศ

เฟื่ องอารมย์

หน ้าที่ 18 จาก 28

นางพิมพ์สรุ างค์ เอี่ยมแจ้ งพันธุ์
นายพงศ์ธร ศิริพรประสิทธิ์

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้จดั การ

29/7/2009

ทะเบียนบริ ษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 30 มิถุนายน 2552
ลําดับ
ที่

เงินทุน
บริ ษัท / ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่

41 บจ. ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย

เงินทุน
คณะกรรมการ

จดทะเบียนปั จจุบนั ชําระแล้ วปั จจุบนั
(บาท)

(บาท)

15,000,000

15,000,000 1 นายสุขมุ

รายชื่อผู้บริ หารบริ ษัท

ตําแหน่ง

อยู่สวัสดิ์

จํานวนหรื อชื่อกรรมการซึง่ ลงชื่อผูกพันบริ ษัทได้ คือ

นายเชิดชู โสภณพนิช

ประธานกรรมการ

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัท

นายนพดล สันติภากรณ์

กรรมการผู้จดั การ

(เดิมชื่อ บจ. วิธสินประกันภัย)

2 นายเชิดชู

โสภณพนิช

เลขที่ 25

3 นายดํารงด์

ทวีแสงสกุลไทย

อาคารกรุงเทพประกันภัย/YWCA

4 นายสมาน

โอภาสวงศ์

ชัน้ 22 ถนนสาทรใต้

5 นายโนบูฮิโกะ ฟูรูยาม่า

แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร

6 นางสาวสิริวรรณ

กรุงเทพฯ 10120

7 นายโทอุริ อูเอโน่
8 นายนพดล

อํานาจกรรมการ

สุทธิกลุ พาณิช
สันติภากรณ์
ทองธิว

จํานวนหรื อชื่อกรรมการซึง่ ลงชื่อผูกพันบริ ษัทได้ คือ

นายจเร จุฑารัตนกุล

ประธานกรรมการ

เลขที่ 121/28 , 121/53, 121/65

2 นายพิจารณ์

วิริยะพันธุ์

นางสุวพร ทองธิว นายพิจารณ์ วิริยะพันธุ์ นางอรพรรณ พงศ์พิพฒ
ั น์

นางสุวพร ทองธิว

กรรมการผู้จดั การ

121/66 ชัน้ 6,13,19, 20

3 นางอรพรรณ

พงศ์พิพฒ
ั น์

พลตํารวจโทเผ่าไทย ทองธิว นางนงลักษณ์ สุนทรวร นายตุ๊ก

อาคาร อาร์ เอส ทาวเวอร์

4 พลตํารวจโทเผ่าไทย

ทองธิว

วิริยะพันธุ์ นายรอบรู้ วิริยะพันธุ์ สองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและ

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง

5 นางนงลักษณ์

สุนทรวร

ประทับตราสําคัญของบริ ษัท ยกเว้ น การลงลายมือชื่อในกรมธรรม์

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

6 นายตุ๊ก

วิริยะพันธุ์

ประกันภัย กรมธรรม์ประกันอิสรภาพ หนังสือรับรองที่ใช้ ในการประกันตัว

7 นายรอบรู้

วิริยะพันธุ์

การฟ้ องร้ องต่อสู้คดีในศาล และอนุญาโตตุลาการ การดําเนินกระบวน

42 บจ. วิริยะประกันภัย

2,000,000,000

1,700,000,000 1 นางสุวพร

หมายเหตุ

8 นายประสาน

นิลมานัตต์

พิจารณาคดี ยื่นคําคูค่ วาม ขอและรับเงินค่าฤชาธรรมเนียม เงินประกัน

9 นายกฤตวิทย์

ศรี พสุธา

การชําระหนี ้ เงินที่ลกู หนี ้นํามาวางต่อศาล หรื ออนุญาโตตุลาการ

10 นายสมชาย

สวธานุภาพ

ดําเนินการชันบั
้ งคับดดี ยึด อายัด ถอนการยึด ถอนการอายัด
ขายหรื อยกเลิกการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ร้ องทุกข์
ถอนคําร้ องทุกข์ เข้ าทํา และถอนสัญญาประกันวางหลักทรัพย์
หรื อหลักประกัน ขอรับหลักทรัพย์ หรื อหลักประกันคืนจากพนักงาน
สอบสวน พนักงานอัยการ และศาล รวมถึงการเบิกความ การให้
การต่อพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ศาล และการให้ ถ้อยคํา
การชี ้แจงข้ อเท็จจริ ง โต้ แย้ งหรื ออุทธรณ์คําวินิจฉัย คําสัง่ หรื อความ
เห็นของพนักงานเจ้ าหน้ าที่คณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย หรื อพนักงานเจ้ าหน้ าที่อื่น ตลอดจนการชําระ ของดหรื อ
ขอลด และรับเงินค่าปรับ เบี ้ยปรับ หรื อเงินอื่นใด ตามกฎหมาย ให้
ั น์
นางสุวพร ทองธิว นายพิจารณ์ วิริยะพันธุ์ นางอรพรรณ พงศ์พิพฒ
พลตํารวจโทเผ่าไทย ทองทิว นางนงลักษณ์ สุนทรวร นายตุ๊ก วิริยะพันธุ์
นายรอบรู้ วิริยะพันธุ์ นายประสาน นิลมานัตต์ นายกฤตวิทย์ ศรี พสุธา
นายสมชาย สวธานุภาพ คนใดคนหนึง่ ลงลายมือและประทับตรา
หน ้าที่ 19 จาก 28

29/7/2009

ทะเบียนบริ ษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 30 มิถุนายน 2552
ลําดับ
ที่

เงินทุน
บริ ษัท / ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่

เงินทุน
คณะกรรมการ

จดทะเบียนปั จจุบนั ชําระแล้ วปั จจุบนั
(บาท)

อํานาจกรรมการ

รายชื่อผู้บริ หารบริ ษัท

ตําแหน่ง

หมายเหตุ

(บาท)
สําคัญของบริ ษัท กระทําการแทนบริ ษัทได้

43 บมจ. ศรี อยุธยาประกันภัย

500,000,000

250,000,000 1 นายวีระพันธุ์

ทีปสุวรรณ

เลขที่ 898

2 นายสุวฒ
ั น์

สุขสงเคราะห์

ชื่อและจํานวนกรรมการซึง่ มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษัท คือ
นายโรวัน ดี อาซี่ นายชูศกั ดิ์ สาลี นายลักษณ์ ทองไทย

อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชัน้ 7-8

3 นายลักษณ์

ทองไทย

นายเชษฐ์ รักตะกนิษฐ นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี

4 นายเชษฐ์

รักตะกนิษฐ

กรรมการสองในห้ าคนนี ้ลงลายมือชื่อร่วมกัน

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

5 นายอดิศร

ตันติอนันท์กลุ

และประทับตราสําคัญของบริ ษัท

6 นายชูศกั ดิ์

สาลี

7 นายวิโรจน์

เศรษฐปราโมทย์

8 นายสุรชัย

พฤกษ์ บํารุง

9 นายสว่าง

ทองสมุทร

10 นายเมธา

สุวรรณสาร

นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ

ประธานกรรมการ

นายโรวัน ดี อาซี่

กรรมการผู้อํานวยการ

นายชูศกั ดิ์ สาลี

กรรมการผู้จดั การ

นายวิวฒ
ั น์ สุวรรณนภาศรี

ประธานกรรมการ

11 นายแอนเดรี ยส โจฮันน์ วิลเฮล์ม
12 นายโรวัน ดี อาซี่
525,000,000 1 นายวิวฒ
ั น์

สุวรรณนภาศรี

เลขที่ 42

2 นายวิโรจน์

สุวรรณนภาศรี

จํานวนหรื อชื่อกรรมการซึง่ ลงชื่อผูกพันบริ ษัทได้ คือ
นายวิวฒ
ั น์ สุวรรณนภาศรี นายสุรศักดิ์ สุวรรณนภาศรี

อาคารส่งเสริ มประกันภัย

3 นายสุรศักดิ์

สุวรรณนภาศรี

นางสาวสุณี สุวรรณนภาศรี นายสุเทพ สุวรรณนภาศรี สองในสี่คนลงนาม

ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา

4 นางสาวสุณี

สุวรรณนภาศรี

เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

5 นางสาวสุนนั ท์

สุวรรณนภาศรี

ร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัท หรื อนายวิวฒ
ั น์ สุวรรณนภาศรี
นายสุรศักดิ์ สุวรรณนภาศรี นางสาวสุณี สุวรรณนภาศรี

6 นายสุเทพ

สุวรรณนภาศรี

นายสุเทพ สุวรรณนภาศรี คนใดคนหนึง่ ลงนามร่วมกันกับ

44 บจ. ส่งเสริ มประกันภัย

45 บจ. สยามซิตี ้ประกันภัย
เลขที่ 44/1 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล

525,000,000

40,000,000

7 นายเมธา

อุทยานสุทธิ

นายวิโรจน์ สุวรรณนภาศรี นางสาวสุนนั ท์ สุวรรณนภาศรี

8 นายณัฐจงจินต์

เก่งสร้ างทรัพย์

นายเมธา อุทยานสุทธิ นางณัฐจงจินต์ เก่งสร้ างทรัพย์ นายภูสิตต์ ยิ ้มพานิช

9 นายภูสิตต์

ยิ ้มพานิช

นายอภิวฒ
ั น์ ศิริพงศ์สมั พันธ์ คนใดคนหนึง่ รวมเป็ นสองคนและ

10 นายอภิวฒ
ั น์

ศิริพงศ์สมั พันธ์

ประทับตราสําคัญของบริ ษัท

จาตุศรี พิทกั ษ์

จํานวนหรื อชื่อกรรมการซึง่ ลงชื่อผูกพันบริ ษัทได้ คือ

นายสม จาตุศรี พิทกั ษ์

ประธานกรรมการ

เชี่ยวสกุล

กรรมการสองนาย มีอํานาจลงลายมือชื่อเป็ นสําคัญแทนบริ ษัทได้

นางจรี วุฒิสนั ติ

ประธานกรรมการบริหาร

แต่ต้องประทับตราของบริ ษัทด้ วย

นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี

กรรมการผู้จดั การ

40,000,000 1 นายสม
2 นายเฉลิมพงษ์

ชัน้ 12 ถนนรัชดาภิเษก

3 นายภัค

เพ่งศรี

แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง

4 นายอนันต์

ลิ่วเฉลิมวงศ์

กรุงเทพฯ 10320

5 นางจรี

วุฒิสนั ติ

6 นายวีระศักดิ์

วัชรโกสิทธิ์

7 นายณัฐดนัย

อินทรสุขศรี
หน ้าที่ 20 จาก 28

29/7/2009

ทะเบียนบริ ษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 30 มิถุนายน 2552
ลําดับ
ที่

เงินทุน
บริ ษัท / ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่

46 บจ. สหนิรภัยประกันภัย

เงินทุน
คณะกรรมการ

จดทะเบียนปั จจุบนั ชําระแล้ วปั จจุบนั
(บาท)

(บาท)

20,000,000

20,000,000 1 นายบุญ

อํานาจกรรมการ

นายบุญ ธรรมาจักร์ กลุ

ประธานกรรมการ

นางอารยา วาสวกุล

กรรมการผู้อํานวยการ

2 นางอารยา

วาสวกุล

นายบุญ ธรรรมาจักร์ กลุ นางอารยา วาสวกุล นางไอริ ญ ธรรมาจักร์ กลุ

3 นางไอริ ญ

ธรรมาจักร์ กลุ

นายชวน ธรรมาจักร์ กลุ และนายจํารัส ธรรมาจักร์ กลุ

เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

4 นายจํารัส

ธรรมาจักร์ กลุ

สองในห้ าคนนี ้ลงลายมือชื่อร่วมกันหรื อคนใดคนหนึง่ ลงลายมือชื่อร่วมกับ

5 นายวิบลู ย์

วาสวกุล

กรรมการอื่นอีกหนึง่ คนรวมเป็ นสองคนและประทับตราสําคัญ

6 นายชวน

ธรรมาจักร์ กลุ

ของบริ ษัท

7 นายวิโรจน์

อัญญะกมล

8 นายศิริชยั

ธรรมาจักร์ กลุ

9 นางอารยา

ธรรมาจักร์ กลุ

10 นายเสนีย์

ธรรมาจักร์ กลุ

11 นายสุพจน์

แซ่ก่ยุ
มหาเจษฎา

จํานวนหรื อชื่อกรรมการซึง่ ลงชื่อผูกพันบริ ษัทได้ คือ

นายประพาส เพียรเสถียรกุล

ประธานกรรมการ

เลขที่ 259 ถนนราชวงศ์

2 นางไพลิน

ท่าไสว

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและต้ องประทับตราสําคัญของบริ ษัท

นายประพาส เพียรเสถียรกุล

กรรมการผู้จดั การ

แขวงจักรวรรดิ

3 นายชูเกียรติ

ปั ทมรพีพรรณ

จึงจะมีผลผูกพันบริ ษัทได้

เขตสัมพันธวงศ์

4 นายประพาส

เพียรเสถียรกุล

กรุงเทพฯ 10100

5 นายตระการ

ตันสุวรรณ

6 นายบัญชาการ

เพียรเสถียรกุล

7 นางสาววันทนา

วิริยา

48 บจ. สหวัฒนาประกันภัย

10,000,000

280,000,000 1 นายวิชิต

10,000,000 1 นายศราวุธ

หมายเหตุ

จํานวนหรื อชื่อกรรมการซึง่ ลงชื่อผูกพันบริ ษัทได้ คือ

เลขที่ 462/1-5 ถนนสี่พระยา

280,000,000

ตําแหน่ง

ธรรมาจักร์ กลุ

แขวงมหาพฤฒาราม

47 บจ. สหมงคลประกันภัย

รายชื่อผู้บริ หารบริ ษัท

ภาสุวณิชยพงศ์

จํานวนหรื อชื่อกรรมการซึง่ ลงชื่อผูกพันบริ ษัทได้ คือ

นายพจน์ โฆวินทะ

ประธานกรรมการ

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราของบริ ษัท

นางเต็มดวง จาตุรจินดา

กรรมการผู้จดั การ

เลขที่ 23/5 ซอยสุขมุ วิท 39

2 นางชูใจ

กาญจนาปั จจ์

(พร้ อมพงษ์ ) ถนนสุขมุ วิท

3 นางเต็มดวง

จาตุรจินดา

แขวงคลองตันเหนือ

4 คุณหญิงทัศนียา

สุวรรณรัฐ

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

5 นายวิศิษฎ์

สุรเมธากุล

6 นายพรเทพ

พัวพรพงษ์

7 นางสาวอูท่ อง

โฆวินทะ

8 นายสันติ

คุณาพร

9 พันโทชินกานต์

โฆวินทะ

10 นายกริ ศร

จาตุรจินดา

11 นายพจน์

โฆวินทะ
หน ้าที่ 21 จาก 28

29/7/2009

ทะเบียนบริ ษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 30 มิถุนายน 2552
ลําดับ
ที่

เงินทุน
บริ ษัท / ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่

49 บมจ.ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย

เงินทุน
คณะกรรมการ

จดทะเบียนปั จจุบนั ชําระแล้ วปั จจุบนั
(บาท)

(บาท)

462,000,000

454,452,155 1 นายวิรัช

อํานาจกรรมการ

ณ สงขลา

ชื่อและจํานวนกรรมการซึง่ มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษัท คือ

(เดิมชื่อ บมจ.สามัคคีประกันภัย)

2 นายเดชาภิวฒ
ั น์

ณ สงขลา

นายวิรัช ณ สงขลา นายเดชาภิวฒ
ั น์ ณ สงขลา

เลขที่ 2/4

3 นางอรนุช

สูงสว่าง

นายจิรวุฒิ บุญศิริ นายประเวศ สุทธิรัตน์

อาคารไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย

4 คุณหญิงชฎา

วัฒนศิริธรรม

นายวิวฒ
ั น์ กิตติพงศ์โกศล กรรมการสองในห้ าคนนี ้ลงลายมือชื่อ

ชัน้ 12 โครงการนอร์ ธปาร์ ค

5 นายชนินทร์

รุนสําราญ

ร่วมกัน และประทับตราสําคัญของบริ ษัท

ถนนวิภาวดีรังสิต

6 นายจิรวุฒิ

บุญศิริ

แขวงทุง่ สองห้ อง เขตหลักสี่

7 นายศิวะพร

ทรรทรานนท์

กรุงเทพฯ 10210

8 นายประเวศ

สุทธิรัตน์

50 บจ. สินทรัพย์ประกันภัย

500,000,000

9 นายวิวฒ
ั น์

กิตติพงศ์โกศล

10 นายวิรัติ

รัตนาภรณ์

500,000,000 1 นางสาวบังอร

รายชื่อผู้บริ หารบริ ษัท

ตําแหน่ง

หมายเหตุ

ประธานกรรมการ
นายจิรวุฒิ บุญศิริ

กรรมการผู้จดั การ

มี ้เจริ ญ

จํานวนหรื อชื่อกรรมการซึง่ ลงชื่อผูกพันบริ ษัทได้ คือ

นางสุณี ศรี อรทัยกุล

ประธานกรรมการ

เลขที่ 492 - 494

2 นายประวิตร

สงวนสิน

กลุม่ แรก นางสุณี ศรี อรทัยกุล นายสมนึก สงวนสิน นายประวิตร สงวนสิน

นายประวิตร สงวนสิน

กรรมการผู้อํานวยการ

ถนนรัชดาภิเษก

3 นายสมนึก

สงวนสิน

และนางศศมณฑ์ สงวนสิน กลุม่ ที่สอง นางสาวบังอร มี ้เจริ ญ

นายสมนึก สงวนสิน

ประธานบริ หาร

แขวงสามเสนนอก เขตห้ วยขวาง

4 นางศศมณฑ์

สงวนสิน

โดยกําหนดให้ บคุ คลในกลุม่ แรกคนใดคนหนึง่ ลงลายมือชื่อร่วมกัน

นางสาวบังอร มี ้เจริ ญ

กรรมการผู้จดั การ

กรุงเทพฯ 10310

5 นายวิกลุ

วิสนุวิมล

2 ใน 4 และประทับตราสําคัญของบริ ษัทฯ หรื อบุคคลในกลุม่ แรก

6 นายมนตรี

เนรกัณฐี

คนใดคนหนึง่ ลงลายมือชื่อร่วมกับบุคคลในกลุม่ ที่สองคนใดคนหนึง่

7 นายไพโรจน์

พรหมสาส์น

และต้ องประทับตราสําคัญของบริ ษัทฯด้ วย

8 นางสุณี

ศรี อรทัยกุล

ภาณุทตั

ชื่อและจํานวนกรรมการซึง่ มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษัทได้ คือ

นายเรื องวิทย์ ดุษฎีสรุ พจน์

ประธานกรรมการ

เลขที่ 313 ถนนศรี นคริ นทร์

2 นางอัญชุลี

คุณวิบลู ย์

(1) นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ นางอัญชุลี คุณวิบลู ย์

นายเรื องเดช ดุษฎีสรุ พจน์

กรรมการผู้จดั การ

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ

3 นายประดิษฐ์

รอดลอยทุกข์

นายเรื องเดช ดุษฎีสรุ พจน์ นางสุวิมล ชยวรประภา

51 บมจ. สินมัน่ คงประกันภัย

กรุงเทพฯ 10240

200,000,000

200,000,000 1 นายวิเศษ

4 นายเรื องเดช

ดุษฎีสรุ พจน์

และนายไนเจล จอห์น สมิธ กรรมการสองในห้ าคนนี ้

5 นางสุวิมล

ชยวรประภา

ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัท

6 นายเรื องวิทย์

ดุษฎีสรุ พจน์

(2) การออกกรมธรรม์ประกันภัย กรมธรรม์ประกันอิสรภาพ หนังสือรับรอง

7 นายสุวิชากร

ชินะผา

ที่ใช้ ในการประกันตัว การฟ้ องร้ องต่อสู้คดี และดําเนินกระบวนการ

8 นายอนุชาต

ชัยประภา

พิจารณาทังหมดทั
้
งทางแพ่
้
ง ทางอาญา และทางอนุญาโตตุลาการ การ
หน ้าที่ 22 จาก 28

29/7/2009

ทะเบียนบริ ษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 30 มิถุนายน 2552
ลําดับ
ที่

เงินทุน
บริ ษัท / ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่

เงินทุน
คณะกรรมการ

จดทะเบียนปั จจุบนั ชําระแล้ วปั จจุบนั
(บาท)

อํานาจกรรมการ

รายชื่อผู้บริ หารบริ ษัท

ตําแหน่ง

หมายเหตุ

(บาท)
9 นายไนเจล จอห์น สมิธ

แจ้ งความร้ องทุกข์ การถอนคําร้ องทุกข์ การยื่นขอรับชําระหนี ้ ตลอดจน
การขอรับ เอาคืนและเข้ าครอบครองทรัพย์สินของบริ ษัทหรื อเงินอื่นใด
จากพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ จากศาล และหรื อจากนิติบคุ คล
หรื อบุคคลใด ๆ ดําเนินการชันบั
้ งคับคดี ยึด อายัด ถอนการยึด ถอนการ
อายัด ขายหรื อยกเลิกการขายทอดตลาดทรัพย์สิน เข้ าทําและถอนสัญญา
ประกันวางหลักทรัพย์หรื อหลักประกัน การชี ้แจงข้ อเท็จจริ ง โต้ แย้ งหรื อ
อุทธรณ์คําวินิจฉัยคําสัง่ หรื อความเห็นของพนักงานเจ้ าหน้ าที่กรมการ
ประกันภัย หรื อพนักงานเจ้ าหน้ าที่อื่น ตลอดจนการชําระค่าปรับ เบี ้ยปรับ
หรื อเงินอื่นใด เช่า ให้ เช่า ยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงสิทธิการเช่าทรัพย์สิน
ในนามบริ ษัท ให้ นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ นางอัญชุลี คุณวิบลู ย์
นายเรื องเดช ดุษฎีสรุ พจน์ นางสุวิมล ชยวรประภา นายไนเจล จอห์น
สมิธ คนใดคนหนึง่ ลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของบริ ษัท

52 บจ. อลิอนั ซ์ ซี.พี. ประกันภัย

งามดํารงค์

จํานวนหรื อชื่อกรรมการซึง่ ลงชื่อผูกพันบริ ษัทได้ คือ

นายบรูซ แอนโทนี่ เบาเวอร์ ส

ประธานกรรมการ

เลขที่ 313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์

300,000,000

300,000,000 1 นายเอี่ยม
2 นายอํารุง

สรรพสิทธิวงศ์

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการสองกลุม่

นายเอี่ยม งามดํารงค์

ประธานบริ หาร

ชัน้ 19 ถนนสีลม

3 นายขจร

เจียรวนนท์

ดังนี ้ กลุม่ เอ ได้ แก่ นายดอน ตรี เงือน และนายบรูซ แอนโทนี่ เบาเวอร์ ส

นายปกิต เอี่ยมโอภาส

กรรมการผู้จดั การ

แขวงสีลม เขตบางรัก

4 นายปกิต

เอี่ยมโอภาส

กรุงเทพฯ 10500

5 นายนพดล

เจียรวนนท์

และนายฌอง พอล บรูแบช กลุม่ บี ได้ แก่ นายเอี่ยม งามดํารงค์
นายปกิต เอี่ยมโอภาส นายอํารุง สรรพสิทธิ์วงศ์

6 นางพัชรี

คงตระกูลเทียน

นายนพดล เจียรวนนท์ นายขจร เจียรวนนท์

7 นายดอน ตรี

เงือน

และนางพัชรี คงตระกูลเทียน โดยกรรมการท่านหนึง่ ท่านใดในกลุม่ เอ

8 นายบรูซ แอนโทนี่ เบาเวอร์ ส

ลงนามร่วมกับกรรมการท่านใดท่านหนึง่ ในกลุม่ บี พร้ อมประทับตราสําคัญ

9 นายฌอง พอล บรูแบช

ของบริ ษัท

10 นางศิริพร
11 นางอําไพ

บูรณตรี เวทย์
บํารุงศักดิศ์ ิลป์

12 นายประสิทธิ์

สันตโยดม
อินทรนุกลู กิจ

จํานวนหรื อชื่อกรรมการซึง่ ลงชื่อผูกพันบริ ษัทได้ คือ

พลตํารวจเอกสนอง วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการ

วัฒนวรางกูร

กรรมการสองคนยกเว้ น พลตํารวจตรี เจตน์ มงคลหัตถี ลงลายมือชื่อร่วมกัน

นายชัยยุทธ ปิ ลันธน์โอวาท

ประธานกรรมการบริหาร

เลขที่ 315 ชันจี
้ 1,2 และ3

2 พลตํารวจเอกสนอง
3 นายสมศักดิ์

ทินกร ณ อยุธยา

และประทับตราสําคัญของบริ ษัท ส่วนการลงชื่อในกรมธรรม์ประกัน

นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์

รักษาการกรรมการผู้จดั การ

อาคารบริษัทอาคเนย์ประกันภัย จํากัด

4 นายชัยยุทธ

ปิ ลันธน์โอวาท

ภัยของบริ ษัทให้ กรรมการคนใดคนหนึง่ ยกเว้ นพลตํารวจตรี เจตน์

ถนนสีลม แขวงสีลม

5 นายฐาปน

สิริวฒ
ั นภักดี

มงคลหัตถี ลงลายมือชื่อ

เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

6 นายพลเทพ

หล่อไชยานันท์

7 นายโชติพฒ
ั น์

พีชานนท์

53 บจ. อาคเนย์ประกันภัย
(เดิมชื่อ บจ.อาคเนย์ประกันภัย (2000))

500,000,000

500,000,000 1 นายวิชยั

หน ้าที่ 23 จาก 28

29/7/2009

ทะเบียนบริ ษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 30 มิถุนายน 2552
ลําดับ
ที่

เงินทุน
บริ ษัท / ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่

เงินทุน
คณะกรรมการ

จดทะเบียนปั จจุบนั ชําระแล้ วปั จจุบนั
(บาท)

ตําแหน่ง

หมายเหตุ

จิราธิวฒ
ั น์

ชื่อและจํานวนกรรมการซึง่ มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษัท คือ

นายประทีป วงศ์นิรันดร์

ประธานกรรมการ

2 นายสุชาติ

ไตรศิริเวทวัฒน์

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราบริ ษัท

นายสุชาติ ไตรศิริเวทวัฒน์

กรรมการผู้อํานวยการ

แขวงพญาไท เขตราชเทวี

3 นายประทีป

วงศ์นิรันดร์

เป็ นสําคัญ

กรุงเทพฯ 10400

4 นายจํานงค์

วัฒนเกส

5 นายนเรศน์

ชุติจิรวงศ์

6 นายกรุงไกร

ภัทรโกมล

7 นางสุภาพร

รัชตสุวรรณ

8 นายวิศิลป์

ว่องวานิชวัฒนะ

9 ผศ.ดร.พรรณนิภา

รอดวรรณะ

199,000,000

100,000,000 1 นายวันชัย

พีชานนท์

เลขที่ 364/29 ถนนศรี อยุธยา

55 บจ. เอเชียประกันภัย 1950

100,000,000

รายชื่อผู้บริ หารบริ ษัท

(บาท)
8 นางอาทินนั ท์

54 บมจ. อินทรประกันภัย

อํานาจกรรมการ

199,000,000 1 พันเอกอัญญวิท

เจยาคม

จํานวนหรื อชื่อกรรมการซึง่ ลงชื่อผูกพันบริ ษัทได้ คือ

นายจุลพยัพ ศรี กาญจนา

ประธานกรรมการ

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัท

นายนิค จันทรวิทรุ

กรรมการผู้จดั การ

จํานวนหรื อชื่อกรรมการซึง่ ลงชื่อผูกพันบริ ษัทได้ คือ

นายกัว เซียน กุย

ประธานกรรมการ

เลขที่ 183 อาคารรี เจ้ นทร์ เฮ้ าส์

2 นายนคร

ชุม่ ศรี พนั ธุ์

ชัน้ 12 ถนนราชดําริ

3 นายจุลพยัพ

ศรี กาญจนา

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

4 นายนิค

จันทรวิทรุ

5 นางนราวดี

ศรี กาญจนา

6 นายโฮ ยิกหลุง ไซมอน
7 นายสวัสดิ์

เศรษฐสิทธิ์

กรุงเทพฯ 10330

8 นายมูกิ จาตินเดอร์ กุมาร์
9 ดร. เฮอร์ เบิร์ต บาวม์การ์ ทเนอร์

56 บจ. คูเนีย ประกันภัย (ประเทศไทย)

950,000,000

10 ม.ร.ว.ดํารงดิศ

ดิศกุล

11 นายไพร

ปั ณยาลักษณ

12 นางวัชรา

ช่วยกระจ่าง

950,000,000 1 นายกัว เซียน กุย

เลขที่ 849 อาคารวรวัฒน์ ชัน้ 9-10

2 นายเรวัต

พุฒธรรม

ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก

3 นายนรวัฒน์

สุวรรณ

นายเรวัต พุฒธรรม นายนรวัฒน์ สุวรรณ

กรุงเทพฯ 10500

4 นายกิตติ

ภูส่ ิทธิศกั ดิ์

นางสาวสุภาภรณ์ ธีรกุลพจนีย์ นางสาวอุษา บุริประเสริ ฐ

5 นางสาวอุษา

บุริประเสริ ฐ

พลตํารวจโท วัชรพล ประสารราชกิจ นายกิตติ ภูส่ ิทธิศกั ดิ์

6 นางสาวสุภาภรณ์

ธีรกุลพจนีย์

นายชุติพนธ์ สิงหะสุริยะ รวมเป็ นสองคน และประทับตราสําคัญ

7 นายกอง ซู ยิน

นายกัว เซียน กุย นายกอง ซู ยิน คนใดคนหนึง่ ลงลายมือชื่อร่วมกับ

ของบริ ษัท
หน ้าที่ 24 จาก 28

29/7/2009

ทะเบียนบริ ษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 30 มิถุนายน 2552
ลําดับ
ที่

เงินทุน
บริ ษัท / ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่

คณะกรรมการ

จดทะเบียนปั จจุบนั ชําระแล้ วปั จจุบนั
(บาท)

57 บจ. เอราวัณประกันภัย

เงินทุน

315,000,000

ประสารราชกิจ

9 นายชุติพนธ์

สิงหะสุริยะ

315,000,000 1 นายไพโรจน์

จิรชนานนท์

จํานวนหรื อชื่อกรรมการซึง่ ลงชื่อผูกพันบริ ษัทได้ คือ

นายไพโรจน์ จิรชนานนท์

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัท

นางสาวรังษิ ยาภรณ์ อรุณสุรัตน์ภกั กรรมการผู้จดั การ

อรุณสุรัตน์ภกั ดี

แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์

3 นายเรื องชัย

ศิริทศั น์ธนา

4 นางกัลยานี
5 นายปรี ดา

จิรชนานนท์
รอดโพธิ์ทอง

6 พลโทสุรชัย

อรุณบุตร

7 นางนิรมล

หนูคง

352,642,100

352,642,100 1 นายวินิต

สัมฤทธิ์ปรี ชา

2 นายกี่เดช

อาคารลุมพินีทาวเวอร์

3 นายอองรี ฟร็ องซัวส์ หิแอร์ กูรส์

นายอองรี ฟร็ องซัวส์ ปิ แอร์ กูรส์ และ นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา

ถนนพระราม 4

4 นายเสริ มสุข

โกวิทวานิช

สองในสี่คนนี ้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัท

แขวงทุง่ มหาเมฆ

5 นายธนชัย
6 นายศักดิ์ชยั

ธนชัยอารี ย์

59 บจ. เอ.พี.เอฟ.อินเตอร์ เนชัน่ แนล อินชัวรันส์

527,000,000

527,000,000 1 นายยรรยง

(เดิมชื่อ บจ.แอ๊ ดวานซ์ อินชัวรันส์)

2 นางสาวอาริ ยา

เลขที่ 9 อาคารภคินท์ ชัน้ 5

3 นายมิทซึจิ โคโนชิตะ

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง

4 นายเคนจิ ฮานะฟุสะ

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

5 นายสามารถ

60 บจ. โอสถสภาประกันภัย

300,000,000

อนันต์ศิริประภา

ชื่อและจํานวนกรรมการซึง่ มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษัทคือ
นายธนชัย ธนชัยอารี ย์ นายศักดิช์ ยั พีชะพัฒน์

เลขที่ 1168/67 ชัน้ 23 ซี

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ตําแหน่ง

8 พลตํารวจโทวัชรพล

2 นางสาวรังษิ ยาภรณ์

58 บมจ. แอกซ่าประกันภัย

รายชื่อผู้บริ หารบริ ษัท

หมายเหตุ

(บาท)

เลขที่ 292 ถนนเยาวราช
กรุงเทพฯ 10100

อํานาจกรรมการ

ประธานกรรมการ
นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา

กรรมการผู้อํานวยการ

นายวรศักดิ์ เกรี ยงโกมล

กรรมการผู้จดั การ

นายรัตน์ โอสถานุเคราะห์
นายธนา ไชยประสิทธิ์

ประธานกรรมการ

พีชะพัฒน์
พวงราช

จํานวนหรื อชื่อกรรมการซึง่ ลงชื่อผูกพันบริ ษัทได้ คือ

วิเศษ

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัท

จิระดํารง

6 นายสมยศ

สุธีรพรชัย

7 นายวรศักดิ์

เกรี ยงโกมล

8 นางจิตราภรณ์

หวัง่ หลี

300,000,000 1 พลอากาศเอกจรรยา

ประธานบริ หาร

สุคนธทรัพย์

จํานวนหรื อชื่อกรรมการซึง่ ลงชื่อผูกพันบริ ษัทได้ คือ
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัท

เลขที่ 615 อาคารจิตต์อทุ ยั

2 นายรอย อิศราพร

ชุดาภา

ชัน้ 3 ถนนรามคําแหง

3 นายเพชร

โอสถานุเคราะห์

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ

4 นายรัตน์

กรุงเทพฯ 10240

5 นายธนา

โอสถานุเคราะห์
ไชยประสิทธิ์
หน ้าที่ 25 จาก 28

กรรมการผู้จดั การ

29/7/2009

ทะเบียนบริ ษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 30 มิถุนายน 2552
ลําดับ
ที่

เงินทุน
บริ ษัท / ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่

เงินทุน
คณะกรรมการ

จดทะเบียนปั จจุบนั ชําระแล้ วปั จจุบนั
(บาท)

รายชื่อผู้บริ หารบริ ษัท

ตําแหน่ง

หมายเหตุ

(บาท)
6 นายประสงค์

สุขมุ

7 นายพิพฒ
ั น์

เทพย์ปฏิพธั น์
ไชยประสิทธิ์

8 นายประธาน
61 บจ. นิวอินเดียแอสชัวรันซ์

อํานาจกรรมการ

3,000,000,000 รูปี 3,000,000,000 รูปี

-

-

นายเทพชโยติ มิตรา

ผู้จดั การสาขา

US$ 5,325,065

-

-

นายสตีเวน บาร์ เน็ต

ผู้จดั การสาขา

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

-

-

นายโทชินาริ โทโคอิ

ผู้จดั การสาขา

-

-

นายสุทธิ รจิตรังสรรค์

ผู้จดั การสาขา

นายโทมัส ไวท์

ผู้จดั การสาขา

นางสาวฟ้ า มหะนาวานนท์

ผู้จดั การสาขา

สาขาประเทศไทย
เลขที่ 65/142 - 143 ชัน้ 17
อาคารชํานาญเพ็ญชาติ
ถนนพระราม 9 แขวงห้ วยขวาง
เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
62 บ. นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรัส์

US$ 5,325,065

สาขาประเทศไทย
เลขที่ 989 อาคารสยามทาวเวอร์
ชันที
้ ่ 21,22 และ23
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
63 บจ. มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันส์
สาขาประเทศไทย

เยน

เยน

เลขที่ 175 ชัน14
้ อาคารสาธรซิตี ้ทาวเวอร์

ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10210
64 บจ. อเมริ กนั อินเตอร์ แนชชัน่ แนล

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

แอสชัวรันส์ (ประกันวินาศภัย)
สาขาประเทศไทย
เลขที่ 2/2 ชัน้ จี อาคาร ซีไอทาวเวอร์
ถนนมหิดล ตําบลสุเทพ
อําเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 50200
65 บจ. เอช ไอเอ็นเอ โอเวอร์ ซีส์

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

-

-

อินชัวรันซ์ สาขาประเทศไทย
หน ้าที่ 26 จาก 28

29/7/2009

ทะเบียนบริ ษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 30 มิถุนายน 2552
ลําดับ
ที่

เงินทุน
บริ ษัท / ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่

เงินทุน
คณะกรรมการ

จดทะเบียนปั จจุบนั ชําระแล้ วปั จจุบนั
(บาท)

(บาท)

105,000,000

85,000,000 1 นางยิ่งดาว

อํานาจกรรมการ

รายชื่อผู้บริ หารบริ ษัท

ตําแหน่ง

หมายเหตุ

เลขที่ 399 อาคารอินเตอร์ เชนจ 21
ชัน้ 25-30 ถนนสุขมุ วิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
66 บจ. กรุงเทพประกันสุขภาพ

ไกรฤกษ์

จํานวนหรื อชื่อกรรมการซึง่ ลงชื่อผูกพันบริ ษัทได้ คือ

เลขที่ 2 อาคาร ซี ชันที
้ ่9

2 นายจุลเดช

ยศสุนทรากุล

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสําคัญของ

ซอยศูนย์วิจยั 7

3 นายพงษ์ ศกั ดิ์

วิทยากร

บริ ษัท

ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่

4 นายจิโรจน์

สุชาโต

แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง

5 นายวัลลภ

อธิคมประภา

กรุงเทพฯ 10320

6 นางอัจจิมา

เศรษฐบุตร

7 นายชาตรี

ดวงเนตร
ไทพัฒนกุล

จํานวนหรื อชื่อกรรมการซึง่ ลงชื่อผูกพันบริ ษัทได้ คือ

อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล

ประธานกรรมการ

เลขที่ 121/89 อาคารอาร์ .เอส.ทาวเวอร์

2 นางรวมพร

ชดช้ อย

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัท

นางวรางค์ เสรฐภักดี

กรรมการผู้จดั การ

ชัน้ 31 ถนนรัชดาภิเษก

ทังอุ
้ ดม

แขวงดินแดง เขตดินแดง

3 นายบุญสิน
4 นายสวัสดิ์

กรุงเทพฯ 10310

5 นางวรางค์

เสรฐภักดี
โพธิเกษม

จํานวนหรื อชื่อกรรมการซึง่ ลงชื่อผูกพันบริ ษัทได้ คือ

นางคาเรน ลีนน์ คาร์ เตอร์

ประธานกรรมการ

พจมานพรชัย

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัท

นางคาเรน ลีนน์ คาร์ เตอร์

กรรมการผู้จดั การ

67 บจ. ไทยประกันสุขภาพ

68 บจ. บูพา ประกันสุขภาพ

100,000,000

20,000,000

100,000,000 1 นายอภิรักษ์

20,000,000 1 นายเกรี ยงศักดิ์

นฤวรวงศ์

(ประเทศไทย)

2 นางสาวณัฐวสา

เลขที่ 38 อาคารคิงเฮ้ าส์คอนแวนต์

3 นางคาเรน ลีนน์ คาร์ เตอร์

ชัน้ 9 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม

4 นางสาวนภา

ตรี รัตนาวงศ์

เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

5 นางสาวสมศรี

สุระกิจจากร

100,000,000 1 นางสุกญ
ั ญา
2 นายวีรศักดิ์

พุทธสุวรรณ

จํานวนหรื อชื่อกรรมการซึง่ จะลงชื่อเป็ นสําคัญผูกพันบริ ษัทได้ คือ

จานพานแก้ ว

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตรา
สําคัญของบริ ษัท

69 บจ. ศูนย์สขุ ภาพประเทศไทย
เลขที่ 2140/1-2,2142,2144

100,000,000

ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก

3 นางสาวไพลิน

ผลบุญสืบ

เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

4 นายสัมพันธ์

นัดกลาง

5 นายชัยยา

เกื ้อทาน

หน ้าที่ 27 จาก 28

กรรมการผู้จดั การ

29/7/2009

ทะเบียนบริ ษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 30 มิถุนายน 2552
ลําดับ
ที่

เงินทุน
บริ ษัท / ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่

70 บจ. เอเพ็กซ์ประกันสุขภาพ

เงินทุน
คณะกรรมการ

จดทะเบียนปั จจุบนั ชําระแล้ วปั จจุบนั
(บาท)

(บาท)

245,000,000

245,000,000 1 นางสาวทศพร

อํานาจกรรมการ

รายชื่อผู้บริ หารบริ ษัท

ตําแหน่ง

ลิ ้มวิริยะเลิศ

จํานวนหรื อชื่อกรรมการซึง่ ลงชื่อผูกพันบริ ษัทได้ คือ

นายบุญ วนาสิน

ประธานกรรมการ

นายประวิทย์ คงใจอารย์

กรรมการผู้จดั การ

465,465/1 ถนนเพชรบุรี

2 นางสาวอัญญาณี

วงศ์พนั ธุเศรษฐ์

นายประวิทย์ คงใจอารย์ ลงลายมือชื่อร่วมกันกับกรรมการอื่นอีกหนึง่ คน

แขวงทุง่ พญาไท เขตราชเทวี

3 นายบุญ

วนาสิน

รวมเป็ นสองคน และประทับตราสําคัญของบริ ษัท

กรุงเทพมหานคร 10400

4 นายประวิทย์

คงใจอารย์

5 นายยุทธนา

คงใจอารย์

6 นายศรัณย์

ลิมป์หิรัญรักษ์

7 พลเรื อเอกอกนิษฐ์

หมื่นศรี

8 นายสุวิทย์

วงศ์พานิช

หน ้าที่ 28 จาก 28

หมายเหตุ

29/7/2009

