ทะเบียนบริ ษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที 31 สิงหาคม 2557
หาคม
ที

เงินทุน
บริ ษัท / ทีตังสํานักงานใหญ่

1 บจ. กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยฯ

คณะกรรมการ

จดทะเบียนปั จจุบนั ชําระแล้ วปั จจุบนั
(บาท)

(บาท)

100,000,000

100,000,000 1 นายมนัส

อํานาจกรรมการ
จํานวนหรื อชือกรรมการซึงลงชือผูกพันบริ ษัทได้ คือ

ร้ อยโทสุชาย เชาว์วิศิษฐ

ประธานกรรมการ

กรรมการสองคนลงลายมือชือร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัท

นายนพดล สันติภาภรณ์

กรรมการผู้จดั การ

โชตชวเลิศ

ชือและจํานวนกรรมการซึงมีอํานาจลงลายมือชือแทนบริ ษัท คือ

นายสุวรรณ โชตชวเลิศ

ประธานกรรมการ

2 นายณัฐธวัช

ฉัตรวิริยะกุล

กรรมการสองคนลงลายมือชือร่วมกันและประทับตราสําคัญของ

นายรณกฤต โชตชวเลิศ

กรรมการผู้จดั การ

3 นายรณกฤต

โชตชวเลิศ

บริ ษัท

4 หม่อมหลวงภูวดล

สุทศั นีย์

5 นายพรประทาน

เชิญขวัญศรี

2 นายอานนท์

วังวสุ

ชัน 11 ถนนรัชดาภิเษก

3 ร้ อยโทสุชาย

เชาว์วิศิษฐ์

แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง

4 นางสาวบังอร

มีเจริ ญ

กรุงเทพมหานคร 10310

5 นายพุทธิพงษ์

ด่านบุญสุต

โทร. 02-643-0280-92

6 นายดลเดช

สัจจวีระกุล

โทรสาร. 02-643-0280-9-4

7 นายจีรพันธ์

อัศวะธนกุล

8 นายณัฐดนัย

อินทรสุขศรี

9 นายอรัญ

ศรี วอ่ งไทย

10 นายนพดล

สันติภาภรณ์

11 นายชาติชาย

ชินเวชกิจวานิชย์

12 นายสมพร

สืบถวิลกุล

13 นายประหยัด

ฐิ ตะธรรมกุล

14 นายวัลลภ

จิตต์สนอง

เปลียนชือเมือวันที 5 มกราคม 2548
(เดิมชือ บจ. กมลสุโกศลประกันภัย)

ใบอนุญาตเลขที ป.2/2548
ลงวันที 14 มกราคม 2548
เลขที 421, 423 ถนนบอนด์สตรี ท
ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ ด
นนทบุรี 11120
โทร. 02-502-2999
โทรสาร. 02-502-2955

480,000,000
เพิมทุนขึนอีก
70,000,000
เป็ นทุนจดทะเบียน
550,000,000

ตําแหน่ง

เกษกมล

เลขที 44/1 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล

2 บมจ. กมลประกันภัย

รายชือผู้บริ หารบริ ษัท

550,000,000 1 นายสุวรรณ

ครังที 1 ชําระแล้ ว
30,000,000
ครังที 2 ชําระแล้ ว
10,000,000
ครังที 3 ชําระแล้ ว
20,000,000
ครังที 4 ชําระแล้ ว
10,000,000

Page 1 of 36

หมายเหตุ

ทะเบียนบริ ษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที 31 สิงหาคม 2557
หาคม
ที

เงินทุน
บริ ษัท / ทีตังสํานักงานใหญ่

คณะกรรมการ

จดทะเบียนปั จจุบนั ชําระแล้ วปั จจุบนั
(บาท)
760,500,000

3 บมจ. กรุ งเทพประกันภัย

อํานาจกรรมการ

1,064,700,000 1 นายชัย

โสภณพนิช

ชือและจํานวนกรรมการซึงมีอํานาจลงลายมือชือแทนบริ ษัทคือ
นายชัย โสภณพนิช นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา

แปรสภาพเมือวันที 1 กรกฏาคม 2536 1)เพิมทุนขึนอีก

2 นายช.นันท์

เพ็ชญไพศิษฎ์

(เดิมชือ บจ.กรุงเทพประกันภัย)

3 นายวีระศักดิ

สุตณ
ั ฑวิบลู ย์

4 นายสิงห์

ตังทัตสวัสดิ

กรรมการสองในสามคนนีลงลายมือชือร่วมกัน

5 หม่อมราชวงศ์ศภุ ดิศ

ดิศกุล

และประทับตราสําคัญของบริ ษัท

6 นายวรวิทย์

โรจน์รพีธาดา

ใบอนุญาตเลขที 1/2518

304,200,000
เป็ นทุนจดทะเบียน

ลงวันที 24 มกราคม 2518
เลขที 25 ถนนสาทรใต้

1,064,700,000
2) ทุนชําระแล้ ว

แขวงทุง่ มหาเมฆ

7 นายสุวรรณ

แทนสถติย์

8 นางสาวพจนีย์

ธนวรานิช

โทร. 02-285-8888 ,02-677-3777

9 นายพนัส

ธีรวณิชย์กลุ

โทรสาร. 02-677-3737-8, 02-285-8063

10 นายเปล่งศักดิ

ประกาศเภสัช

11 นางณินทิรา

โสภณพนิช

12 นายฮิเดะโยชิ

คะมิกะตะ

110,000,000 1 นายบุญทรง

ศรี เฟื องฟุ้ง

จํานวนหรื อชือกรรมการซึงลงชือผูกพันบริ ษัทได้ คือ

110,000,000

ตําแหน่ง

นายชัย โสภณพนิช

ประธานกรรมการและ
กรรมการผู้อํานวยการใหญ่

นายพนัส ธีรวณิชย์กลุ

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

4 บมจ. กรุ งไทยพานิชประกันภัย

304,200,000

รายชือผู้บริ หารบริ ษัท

(บาท)

นายกีรติ พานิชชีวะ

เปลียนชือเมือวันที 25 ตุลาคม 2538

2 นางสาวศิริมา

พานิชชีวะ

กรรมการ 2 คน ลงลายมือชือร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัท

(เดิมชือ บจ.ร.ส.พ.ประกันภัย)

3 นายศักดี

เฉียบแหลม

สําหรับการลงลายมือชือในกรมธรรม์ประกันภัย การฟ้ องร้ องคดี

นายภิญญาวัฒน์

ใบอนุญาตเลขที 8/2514

4 นายชัยณรงค์

ศรี เฟื องฟุ้ง

การต่อสู้คดีในทางศาล การดําเนินการเกียวกับอนุญาโตตุลาการ

จันทรกานตานนท์

ลงวันที 26 มกราคม 2539

5 นางวลัยวรรณ

กรี พานิช

การบังคับดดี การร้ องทุกข์ การถอนคําร้ องทุกข์ และการเข้ าทําสัญญา

เลขที 1122 อาคารเคพีไอ ทาวเวอร์

6 นายกีรติ

พานิชชีวะ

ประกันภัยกับพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และศาล ตลอดจนการ

ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่

7 นายธีระพร

ศรี เฟื องฟุ้ง

ประนีประนอมยอมความ การขอพิจารณาคดีใหม่ การใช้ สิทธิในการ

แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี

8 นายสุวฒ
ั น์

เนตรสวัสดิ

อุทธรณ์ หรื อฎีกา ให้ กรรมการคนใดคนหนึงลงลายมือชือ และ

กรุงเทพมหานคร 10400

9 นายเกษม

แพใหญ่

ประทับตราสําคัญของบริ ษัทได้

โทร. 0-2302-0111, 0-2624-1111

10 นางกิตติยา

โตธนะเกษม

โทรสาร. 0-2624-1234

11 นายบุญเลิศ

นิธิอทุ ยั

12 นายอุดมศักดิ

โรจน์วิบลู ย์ชยั

13 นายภิญญาวัฒน์

จันทรกานตานนท์
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ประธานเจ้ าหน้ าที
บริ หาร
กรรมการผู้จดั การ

หมายเหตุ

ทะเบียนบริ ษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที 31 สิงหาคม 2557
หาคม
ที

เงินทุน
บริ ษัท / ทีตังสํานักงานใหญ่

5 บมจ. คิวบีอี ประกันภัย

คณะกรรมการ

จดทะเบียนปั จจุบนั ชําระแล้ วปั จจุบนั
(บาท)

(บาท)

154,380,000

154,380,000 1 นายบรูซ แอนโทนี ฮาวว์

อํานาจกรรมการ

(ประเทศไทย)

2 นายจอห์น ลิวเบอร์ น ฮันท์

เปลียนชือเมือวันที 19 สิงหาคม 2541

3 นายวิชยั

พุนทิกาพัทร์

(เดิมชือ บจ.สหสิน-คิวบีอี ปะกันภัย)

4 นางสาวจินตนา

ธนุภาพรังสรรค์

วันที 3 มกราคม 2540

5 นายจําเริ ญ

แซ่ตนั

เปลียนชือเป็ น บจ.เจอเนอรัล คิวบีอี

6 นางจารุลกั ษณ์

ธนชาติ

ประกันภัย ประเทศไทย

7 นายศิริ

สวรรค์พรเพ็ญ

ใบอนุญาตเลขที ป.4/2541

8 นางพิมล

เลิศอริ ยศักดิชัย

รายชือผู้บริ หารบริ ษัท

ตําแหน่ง

จํานวนหรื อชือกรรมการซึงจะลงชือเป็ นสําคัญผูกพันบริ ษัทได้ คือ

ประธานกรรมการ

กรรมการสองคนลงลายมือชือร่วมกัน และประทับตราสําคัญ

กรรมการผู้จดั การ

ของบริ ษัท

ลงวันที 31 กรกฏาคม 2541
เลขที 968 อาคารอือจือเหลียง
ชัน 15 ถนนพระราม 4
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
โทร. 02-624-1000 อัตโนมัติ
โทรสาร. 02-238-0836-8

6 บมจ. จรั ญประกันภัย

60,000,000

60,000,000 1 นายกิตติพงศ์

จรัญวาศน์

ชือและจํานวนกรรมการซึงมีอํานาจลงลายมือชือแทนบริ ษัท คือ

นายสมพล ไชยเชาวน์

ประธานบริ หาร

นายสุกิจ จรัญวาศน์

กรรมการผู้จดั การ

แปรสภาพเมือวันที 15 มีนาคม 2537

2 นายสุกิจ

จรัญวาศน์

นายสุกิจ จรัญวาศน์ นายพนธ์ ฐิ ติพานิชยางกูร และ

(เดิมชือ บจ. จรัญประกันภัย)

3 นายพนธ์

ฐิ ติพานิชยางกูร

นายกิตติพงศ์ จรัญวาศน์ สองในสามคนลงลายมือชือและ

ใบอนุญาตเลขที ป.6/2548

4 นายโสภณ

กล้ วยไม้ ณ อยุธยา

ประทับตราสําคัญของบริ ษัท

ลงวันที 8 กรกฏาคม 2548

5 นายวรยุทธ

เจริ ญเลิศ

เลขที 408/1 ถนนรัชดาภิเษก

6 นายสมพล

ไชยเขาวน์

แขวงสามเสนนอก

7 นางผุดผ่อง

อาสิงสมานันท์

เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 02-276-1024
โทรสาร.02-2753-4919
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หมายเหตุ

ทะเบียนบริ ษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที 31 สิงหาคม 2557
หาคม
ที

เงินทุน
บริ ษัท / ทีตังสํานักงานใหญ่

คณะกรรมการ

จดทะเบียนปั จจุบนั ชําระแล้ วปั จจุบนั
(บาท)

(บาท)

380,000,000

630,000,000 1 นายสมชาย

อํานาจกรรมการ

ประพันจิตร

ชือและจํานวนกรรมการซึงมีอํานาจลงลายมือชือแทนบริ ษัทได้ คือ

2 นายรัตน์

ด่านกุล

นายธฤต อุดมเจริ ญชัยกิจ หรื อ นายธกร เลาหพงศ์ชนะ หรื อ

3 นายธกร

เลาหพงศ์ชนะ

นายวิโรจน์ เลาหพงศ์ชนะ หรื อ นายสมชาย ประพันจิตร

4 นายธฤต

อุดมเจริ ญชัยกิจ

กรรมการสองในสีคนนีลงลายมือชือร่วมกัน

5 นายอรรณพ

สูทกวาทิน

และประทับตราสําคัญของบริ ษัทฯ ในกรมธรรม์ประกันภัยของบริ ษัทฯ

6 นายอํานาจ

สถาวรฤทธิ

ให้ กรรมการหนึงคนลงลายมือชือ และประทับตราสําคัญของบริ ษัทฯ

7 นายวิโรจน์

เลาหพงศ์ชนะ

8 นางจินตนา

คําประกอบ

(ประเทศไทย)

1 นางสาวนวลมณี

มหาคุณ

นายประสิทธิ มหาคุณ หรื อ นางสาวนวลมณี มหาคุณ หรื อ

เปลียนชือเมือวันที 4 ธันวาคม 2534

2 นายวรพล

มหาคุณ

นายวรพล มหาคุณ ลงลายมือชือร่วมกับ นายสมฤทธิ อุไรฤกษ์ กลุ หรื อ

(เดิมชือ บจ.นําฮัวปอเฮียมเคียะเงียบ

3 นายประสิทธิ

มหาคุณ

นายเจมส์ แพทริ ค บรอนเนอร์

วันที 27 มิถนุ ายน 2492

4 นายสมฤทธิ

อุไรฤกษ์ กลุ

รวมเป็ นสองคนและประทับตราสําคัญของบริ ษัท

เปลียนชือเป็ น บจ.นําฮัวประกันภัยและ

5 นายเจมส์ แพทริ ค

บรอนเนอร์

7 บมจ. เจ้ าพระยาประกันภัย
แปรสภาพเมือวันที 4 มกราคม 2549
เดิมชือ บจ.เจ้ าพระยาประกันภัย
ใบอนุญาตเลขที ป.1/2549
ลงวันที 8 กุมภาพันธ์ 2549
เลขที 3675
อาคารกรุงไทยแทรคเตอร์
ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-648-6666
โทรสาร. 02-611-3774-5, 9961

เพิมทุนขืนอีก
500,000,000
เป็ นทุนจดทะเบียน
880,000,000
1) ทุนชําระแล้ ว
125,000,000
2) ทุนชําระแล้ ว

รายชือผู้บริ หารบริ ษัท
นายธฤต อุดมเจริ ญชัยกิจ

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการและ
กรรมการผู้จดั การ

55,000,000
3) ทุนชําระแล้ ว
30,000,000
4) ทุนชําระแล้ ว
40,000,000

8 บมจ. ชับบ์ ประกันภัย

60,000,000

60,000,000

จํานวนหรื อชือกรรมการซึงจะลงชือเป็ นสําคัญผูกพันบริ ษัทได้ คือ

ส่งเสริ มเศรษฐกรรม
วันที 15 กรกฏาคม 2511
เปลียนชือเป็ น บจ.นําฮัวประกันภัย
วันที 12 กันยายน 2527
เปลียนชือเป็ น บจ. น่านฟ้ าประกันภัย
ใบอนุญาตเลขที 2/2530
ลงวันที 9 ธันวาคม 2535
เลขที 52 อาคารธนิยะพลาซ่า
ชัน 16 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 02-231-2640-50
โทรสาร.02-231-2653-4
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นายสมฤทธิ อุไรฤกษ์ กลุ

กรรมการผู้จดั การ

หมายเหตุ

ทะเบียนบริ ษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที 31 สิงหาคม 2557
หาคม
ที

เงินทุน
บริ ษัท / ทีตังสํานักงานใหญ่

คณะกรรมการ

จดทะเบียนปั จจุบนั ชําระแล้ วปั จจุบนั

9 บมจ. ไชน่ าอินชัวรั นส์ (ไทย)

(บาท)

(บาท)

60,000,000

60,000,000 1 นายสุจิตร

อํานาจกรรมการ

รายชือผู้บริ หารบริ ษัท

ตําแหน่ง

พูจ่ ิตร์ กานนท์

จํานวนหรื อชือกรรมการซึงลงชือผูกพันบริ ษัทได้ คือ

นายอู๋ เจีย หง ( รักษาการ ) ประธานกรรมการ

ตระกูลสมบูรณ์

นายอู๋ เจีย หง นางสาวปรนันท์ ตระกูลสมบูรณ์

น.ส.ปรนันท์ ตระกูลสมบูรณ์ กรรมการผู้จดั การ

เปลียนชือเมือวันที 26 มิถนุ ายน 2524

2 นางสาวปรนันท์

(เดิมชือ บจ. ไชนาอินชัวรันส์)

3 นายหลิน เซียว ซิน

ใบอนุญาตเลขที 96/1448

4 นายมนตรี

ใบอนุญาตเลขที 2441/113

5 นายลีโอ หวัง

สองในห้ าคนนีลงลายมือชือร่วมกัน

ใบอนุญาตเลขที 136/2491

6 นายอู๋ เจีย หง

และ ประทับตราสําคัญของบริ ษัท

ลงวันที 4 ตุลาคม 2491

7 นายพาน เฉา เหวิน

เลขที 36/68-69

8 นายเชาว์วิทย์

พูจ่ ิตร์ กานนท์

อาคารพี. เอส. ทาวเวอร์

9 นางสาวภัทธยา

ศิริชยั สุทธิกร

ชันที 20 ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก)

10 นางสาววิไล

อังดีรส

นายมนตรี อุทbศานนท์
อุทิศานนท์

นางสาววิไล อังคีรส และนางสาวภัทธยา ศิริชยั สุทธิกร

แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-261-3680-9 , 02-259-3718-9
โทรสาร. 02-261-3690 , 02-259-1402

ร่างน้ อย

จํานวนหรื อชือกรรมการซึงลงชือผูกพันบริ ษัทได้ คือ

นายอรรณพ พรธิติ

ประธานกรรมการ

(ประเทศไทย)

2 นายอรรณพ

พรธิติ

กรรมการสองคนลงลายมือชือร่วมกัน

นายรัฐพล กิติศกั ดิไชยกุล

กรรมการผู้จดั การ

เปลียนชือเมือวันที 9 พฤศจิกายน 2549

3 นายรัฐพล

กิติศกั ดิไชยกุล

และประทับตราสําคัญของบริ ษัท

เดิมชือ บจ.คอมเมอร์ เชียล ยูเนียน ประกันภัย

4 นายอลัน จอห์น วิลสัน

(ประเทศไทย)

5 นายเทวัญ

เลียวบุรินทร์

วันที 15 กรกฏาคม 2542

6 นายสุภทั

ตันสถิติกร

เปลียนชือเป็ น บจ.ซีจียู ประกันภัย (ไทย)

7 นายโนริ อะกิ

ฮามานะกะ

10 บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย

142,666,200

142,666,200 1 นายศานิต

วันที 18 ธันวาคม 2545
เปลียนชือเป็ น บจ. อวีวา่ ประกันภัย (ประเทศไทย)

ใบอนุญาตเลขที ป.4/2549
ลงวันที 29 พฤศจิกายน 2549
เลขที 1908 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทร. 02-788-8888
โทรสาร. O2-318-8550
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หมายเหตุ

ทะเบียนบริ ษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที 31 สิงหาคม 2557
หาคม
ที

เงินทุน
บริ ษัท / ทีตังสํานักงานใหญ่

11 บมจ. ทิพยประกันภัย

คณะกรรมการ

จดทะเบียนปั จจุบนั ชําระแล้ วปั จจุบนั
(บาท)

(บาท)

300,000,000

300,000,000 1 นายสมใจนึก

อํานาจกรรมการ

เองตระกูล

ชือและจํานวนกรรมการซึงมีอํานาจลงลายมือชือแทนบริ ษัท คือ

แปรสภาพเมือวันที 18 ตุลาคม 2538

2 นายวรชัย

ปิ ยสุนทราวงษ์

นายสมใจนึก เองตระกูล นายวรชัย ปิ ยสุนทราวงษ์

(เดิมชือ บจ.ทิพยประกันภัย)

3 นางพรรณขนิตตา

บุญครอง

พลเอกสมชาย ธนะรัชต์ นายสมพร สืบถวิลกุล

ใบอนุญาตเลขที 2/2528

4 พลเอกสมชาย

ธนะรัชต์

นางปริ ศนา ประหารข้ าศึก นางพรรณขนิตตา บุญครอง

ลงวันที 3 ตุลาคม 2528

5 นางสาวนงเยาว์

พาชีรัตน์

นายพีระวัฒน์ ดวงแก้ ว

เลขที 63/2 ถนนพระราม 9

6 นายประสิทธิ

ดํารงชัย

สองในจ็ดคนนีลงลายมือชือร่วมกัน และประทับตราสําคัญของบริ ษัท

แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง

7 นางอุไรรัตน์

บุญอากาศ

กรุงเทพมหานคร และเลขที 63

8 นายสีมา

สีมานันท์

อาคารธนาคารสงเคราะห์ อาคาร 2

9 นายพีระวัฒน์

ดวงแก้ ว

ชันที 19

10 นางจรี

วุฒิสนั ติ

โทร.02-248-0059 , 02-643-2900

11 นายสมพร

สืบถวิลกุล

โทรสาร. O2-248-7873 , 02-2248-7850

12 นางปริ ศนา

ประหารข้ าศึก

รายชือผู้บริ หารบริ ษัท
นายสมใจนึก เองตะกูล
นายสมพร สืบถวิลกุล

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้อํานวยการ
กรรมการผู้จดั การใหญ่

กรรมการออกจากตําแหน่ง
นางชูจิรา

12 บมจ. เทเวศประกันภัย

500,000,000

500,000,000 1 นายจิรายุ

กองแก้ ว

อิศรางกูร ณ อยุธยา ชือและจํานวนกรรมการ ซึงมีอํานาจลงลายมือแทนบริ ษัท คือ

นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยาประธานกรรมการ

แปรสภาพเมือวันที 11 สิงหาคม 2537

2 นายมนตรี

มงคลสวัสดิ

นายมนตรี มงคลสวัสดิ นายอวิรุทธิ วงศ์พทุ ธพิทกั ษ์

นายชาติชาย

(เดิมชือ บจ.เทเวศประกันภัย)

3 นางพรรณโสภิต

ลิขิตธรรมนิตย์

นายอารักษ์ สุนทรส

ชินเวชกิจวานิชย์

ใบอนุญาตเลขที 10/2515

4 นายชาติชาย

ชินเวชกิจวานิชย์

ลงวันที 10 สิงหาคม 2515

5 นายอวิรุทธ์

วงศ์พทุ ธพิทกั ษ์

เลขที 97 และ 99

6 นายชาญชัย

มุสิกนิศากร

ถนนราชดําเนินกลาง

7 นายวีระศักดิ

โตกะคุณะ

แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร

8 นายนะเพ็งพาแสง

กฤษณามระ

กรุงเทพฯ 10200

9 นายสมโภชน์

อินทรานุกลู

โทร. 02-670-4444 , 02-280-0985-96

10 นายอารักษ์

สุนทรส

โทรสาร 02-28000399 , 02-281-2445

11 นายสรรเสริ ญ

วงศ์ชะอุม่

12 นายศักดิ

เอือชูเกียรติ

นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์

กรรมการสองในสีคนนีลงลายมือชือร่วมกันและ
ประทับตราสําคัญของบริ ษัท
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กรรมการผู้จดั การ

หมายเหตุ

ทะเบียนบริ ษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที 31 สิงหาคม 2557
หาคม
ที

เงินทุน
บริ ษัท / ทีตังสํานักงานใหญ่

(บาท)
13 บมจ. สมโพธิ เจแปน นิปปอนโคอะ

คณะกรรมการ

จดทะเบียนปั จจุบนั ชําระแล้ วปั จจุบนั
3,120,020,000

ประกันภัย (ประเทศไทย)

อํานาจกรรมการ

รายชือผู้บริ หารบริ ษัท

ตําแหน่ง

(บาท)
3,120,020,000 1 นายชิโร่ ซาโต้
2 นายยาสุยคู ิ

จํานวนหรื อชือกรรมการซึงจะลงชือผูกพันบริ ษัทได้ คือ
ฮาราดะ

นายชิโร่ ซาโต้ นายชิเกโอะ ไซโต นายจูนอิชิโร อีโนอูเอะ

เปลียนชือเมือวันที 28 ธันวาคม 2555

3 นายจูนอิชิโร อีโนอูเอะ

(เดิมชือสมโพธิ เจแปน ประกันภัยฯ)

4 นายสันติ

วิลาสศักดานนท์

ใบอนุญาตเลขที ป.2/2545

5 นายวิชิต

ตันติอนุนานนท์

ลงวันที 3 เมษายน 2545

6 นายสุรพล

ว่องวัฒนโรจน์

เลขที 990

7 นางสาวเดือนเด่น

ชืนจิตต์ศิริ

บริ ษัทได้ รับอนุญาตให้ มีกรรมการเป็ นบุคคลซึงไม่มีสญ
ั ชาติไทยได้ เกิน

อาคารอับดุลราฮิมเพลซ ชัน12

8 นายชิเกโอะ

ไซโต

กว่าหนึงในสีแต่ไม่ถึงกึงหนีงของจํานวนกรรมการทังหมด

นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้จดั การ

นางสาวเดือนเด่น ชืนจิตต์ศิริ นายยาสุยคู ิ ฮาราดะ กรรมการสอง

ถนนพระราม 4 แขวงสีลม

ในห้ าคนนีลงลายมือชือร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัท

ตามหนังสือสํานักงาน คปภ. ที 4220/724 ลงวันที 16 มีนาคม 2555

เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. O2-636-2345-52, 2333,2345
โทรสาร. O2-636-2308, 2340-1,2450

14 บมจ.ซิกน่ า ประกันภัย
เปลียนชือเมือวันที 3 มกราคม 2550
(เดิมชือ บมจ. ไทยเจริ ญประกันภัย)
ใบอนุญาตเลขที ป.1/2550
ลงวันที 18 มกราคม 2550
เลขที 598 อาคารคิวเฮ้ าส์เพลินจิต
ชัน 7 และชัน 10 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

1,180,155,000
เพิมทุนจดทะเบียนอีก
200,000,000
เป็ นทุนจดทะเบียน
1,380,155,000
เพิมทุนชําระแล้ ว
200,000,000
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

1,380,155,000 1 นางสาวนภา

ตรี รัตนาวงศ์

2 นายแอนดรูว์ มาร์ ติน ชอว์

ชือและจํานวนกรรมการซึงมีอํานาจลงลายมือชือแทนบริ ษัทคือ
1) นายกุสตาโว อะดอลโฟ จิราลโด้ ลงลายมือชือร่วมกับ

3 นางสาวศิริรัตน์

เชิงวิวฒ
ั นกิจ

นางสาวนภา ตรี รัตนาวงศ์ หรื อ นางสาวจีรสุดา โสตถิกลุ

4 นายธีรวุฒิ

สุธนะเสรี พร

คนในคนหนึงรวมเป็ นสองคน พร้ อมประทับตราสําคัญของบริ ษัท

5 นายธนันท์

ชันเสวิกลุ

6 นางสาวจีรสุดา

โสตถิกลุ

นายแอนดรูว์ มาร์ ติน ชอว์ หรื อ นางสาวนภา ตรี รัตนาวงศ์

7 นางสาววรกานต์

เสียงอารมณ์

คนในคนหนึงรวมเป็ นสองคน พร้ อมประทับตราสําคัญของบริ ษัท

8 นายกุสตาโว อะดอลโฟ

จิราลโด้

หรื อ 2) นางสาวจีรสุดา โสตถิกลุ ลงลายมือชือร่วมกับ

กรุงเทพฯ 10330
โทร. O2-651-5995
โทรสาร. O2-650-9720

Page 7 of 36

ประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร

หมายเหตุ

ทะเบียนบริ ษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที 31 สิงหาคม 2557
หาคม
ที

เงินทุน
บริ ษัท / ทีตังสํานักงานใหญ่

(บาท)

พฤกษ์ บํารุง

จํานวนหรื อชือกรรมการซึงลงชือผูกพันบริ ษัทได้ คือ นายวิโรจน์

เพิมทุนจดทะเบียนอีก

2 นายเมธา

สุวรรณสาร

เศรษฐปราโมทย์ นายโรวัน ดี อาซี นายชูศกั ดิ สาลี กรรมการ

1,200,000,000

3 นายวิชิต

กรวิทยาคุณ

สามคนนีลงลายมือชือร่วมกัน และประทับตราสําคัญของบริ ษัท

เป็ นทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแล้ ว

เปลียนชือเป็ น บจ.ไทยธนกิจประกันภัย

ตําแหน่ง

หมายเหตุ

นายโรวัน ดี อาซี

ประธานกรรมการ

4 นายโรวัน ดี อาซี

2,400,000,000

เปลียนชือเป็ น บจ.วขิระธนสินประกันภัย

วันที 6 กรกฎาคม 2543

รายชือผู้บริ หารบริ ษัท

1,800,000,000 1 นายสุรชัย

(เดิมชือ บจ. สุขุมวิทย์ประกันภัย)

วันที 7 มกราคม 2537

อํานาจกรรมการ

(บาท)

1,200,000,000

15 บมจ.ศรี อยุธยา เจนเนอรั ล ประกันภัย
เปลียนชือเมือวันที 31 มกราคม 2554

คณะกรรมการ

จดทะเบียนปั จจุบนั ชําระแล้ วปั จจุบนั

600,000,000

5 นายชูศกั ดิ

สาลี

6 นายสุวฒ
ั น์

สุขสงเคราะห์

7 นายอูล์ฟ แลงจ์

วันที 13 พฤษภาคม 2545

8 นายวิโรจน์

เศรษฐปราโมทย์

เปลียนชือเป็ น บจ.บีที ประกันภัย
ใบอนุญาตเลขที ป.3/2545
ลงวันที 30 พฤษภาคม 2545
เลขที 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์
ชัน 18 โซน A ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. O2-657-2555
โทรสาร 02-657-2500
16 บมจ. ไทยประกันภัย
แปรสภาพเมือวันที 6 สิงหาคม 2536
(เดิมชือ บจ.ไทยประกันภัย)
ใบอนุญาตเลขที 2483/49
ใบอนุญาตเลขที 47/1940
ลงวันที 10 กรกฏาคม 2483

290,000,000

235,000,000 1 นายชัชวิน

เจริ ญรัชต์ภาค

ชือและจํานวนกรรมการซึงมีอํานาจลงลายมือชือแทนบริ ษัท คือ

นายกวี อังศวานนท์

ประธานกรรมการ

2 นายดิสธร

วัชโรทัย

นายกวี อังศวานนท์ นายไพสิฐ ตู้จินดา นางสาวพณิตา ตู้จินดา

นางสาวพณิตา ตู้จินดา

กรรมการผู้จดั การ

190,000,000 3 นายไพสิฐ

ตู้จินดา

นายยงยุทธ บวรวนิชยกูร นายฑิฆมั พร พงษ์ สวัสดิ กรรมการสองในห้ า

อังศวานนท์

คนนีลงลายมือชือร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัท ยกเว้ น

หุ้นสามัญ
19,000,000
หุ้นบุริมสิทธิ
10,000,000

4 นายกวี
100,000,000 5 นางสาวพณิตา

ลดทุนโดยวิธีตดั หุ้นจดทะเบี
บุริมสิทยธินที
ทียัยังง

ตู้จินดา

(1) ใบกรมธรรม์ประกันภัยของบริ ษัท และเอกสารทีเกียวข้ องกับ

6 นายฑิฆมั พร

พงษ์ สวัสดิ

กรมธรรรม์ประกันภัย รวมทังสัญญาประกันภัยต่อทุกประเภท

ใบอนุญาตเลขที 32/2481

มิได้ นําออกจําหน่าย จํานวน

7 นายพิพิธ

พิชยั ศรทัต

และใบหุ้นของบริ ษัท (2) การดําเนินคดีและหรื อการดําเนินกระบวน

ลงวันที 12 มกราคม 2481

5,500,000 หุ้น

8 นางกุณฑลา

ศศะสมิต

พิจารณาใดๆ ในชันพนักงานสอบสวน ชันพนักงานอัยการ

เลขที 34/3

เป็ นทุนจดทะเบียน

บวรวนิชยกูร

ชันอนุญาโตตุลาการ และชันศาล ทังศาลชันต้ น ศาลอุธรณ์หรื อ

อาคารไทยประกันภัย
ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทร. O2-613-0100
โทรสาร. O2-652-2872

มูลค่าหุ้นละ

10 บาท 9 นายยงยุทธ

235,000,000

เดิม

หุ้นสามัญ
19,000,000

1 หุ้นสามัญ 19,000,000
190,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ
4,500,000

หุ้นบุริมสิทธิ 4,500,000
2 หุ้นสามัญ 22,989,503

45,000,000

การแปลงหุ ้นปุรม
ิ สิทธิเป็ นหุ ้นสามัญ

หุ้นบุริมสิทธิ

510,497

3 หุ้นสามัญ 23,478,829
หุ้นบุริมสิทธิ

21,171

ศาลฎีการ ให้ กรรมการหนึงคนลงลายมือชือ

ใหม่

22,989,503 และประทับตราสําคัญของบริ ษัท
510,497

เดิม

23,478,829 4) หุ้นสามัญ
21,171

หุ้นบุริมสิทธิ

23,491,604 5) หุ้นสามัญ
8,396
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หุ้นบุริมสิทธิ

ใหม่

23,491,604
8,396
23,494,873
5,127

23,494,873
5,127
23,494,920
5,080

6) หุ้นสามัญ 23,494,920
หุ้นบุริมสิทธิ

5,080

23,499,283
717

ทะเบียนบริ ษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที 31 สิงหาคม 2557
หาคม

เงินทุน

ที

บริ ษัท / ทีตังสํานักงานใหญ่

คณะกรรมการ

จดทะเบียนปั จจุบนั ชําระแล้ วปั จจุบนั

อํานาจกรรมการ

รายชือผู้บริ หารบริ ษัท

ตําแหน่ง

(บาท)

(บาท)

234,000,000

234,000,000 1 นายไพศาล

คุนผลิน

จํานวนหรื อชือกรรมการซึงลงชือผูกพันบริ ษัทได้ คือ

นางบุญศรี คุนผลิน

ประธานกรรมการ

เปลียนชือเมือวันที 15 ธันวาคม 2507

2 นายไพโรจน์

คุนผลิน

1. นางบุญศรี คุนผลิน 2. นายไพศาล คุนผลิน 3. นายไพบูลย์ คุนผลิน

นายไพศาล คุนผลิน

กรรมการผู้จดั การ

(เดิมชือ บจ.สหข้ าวสาร)

3 นายไพบูลย์

คุนผลิน

4.นายไพโรจน์ คุนผลิน 5. นางนวลลออ คุนผลิน

ใบอนุญาตเลขที 5/2530

4 นางนวลลออ

คุนผลิน

6. นายกอบเดช อติชาดศรี สกุล 7. นายเสถียร คงสุพานิช

ลงวันที 24 ธันวาคม 2530

5 พลโทประเสริ ฐ

ยังประภากร

8.นายสมชาย ญาณรังสี 9. นายอุดม กิตติวรเชฎฐ์

เลขที 34 ซอยสุขมุ วิท 4 (นานาใต้ )

6 นางบุญศรี

คุนผลิน

สองในเก้ าคนนีลงลายมือชือร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัท

ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตย

7 นายกอบเดช

อติชาดศรี สกุล

ยกเว้ น (1) นายไพโรจน์ คุนผลิน ลงลายมือชือร่วมกับ

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

8 นายเสถียร

คงสุพานิช

นางนวลลออ คุนผลิน ไม่ได้

โทร. O2-253-4646, 4343, 4141

9 นายสมชาย

ญาณรังสี

และ (2) นายกอบเดช อติชาดศรี สกุล นายเสถียร คงสุพานิช

โทรสาร.O2-253-0550,02-253-0606

10 นายอุดม

กิตติวรเชฎฐ์

นายสมชาย ญาณรังสี นายอุดม กิตติวรเชฎฐ์

17 บมจ. ไทยพัฒนาประกันภัย

สองในสีคนนีลงลายมือชือร่วมกันไม่ได้

18 บมจ.ฟอลคอนประกันภัย

100,000,000

60,000,000 1 นายสุจินต์

หวังหลี

ชือและจํานวนกรรมการซึงมีอํานาจลงลายมือชือแทนบริ ษัทคือ

นายสุจินต์ หวังหลี

ประธานกรรมการ

หวังหลี

(1) อํานาจการลงนามในการกระทําแทนบริ ษัทนัน ให้ กรรมการ

นางโสภา กาญจนริ นทร์

ประธานบริ หาร

เปลียนชือเมือวันที 29 ธันวาคม 2549

2 นางสาวชุติธร

(เดิมชือ บจ.ไทยพาณิชย์ประกันภัย)

3 นายชาน แซมมี ซัม ยู

วันที 30 ธันวาคม 2535

4 นายเอกชัย

จันทร์ ทายะวิจิตร

กรมธรรม์ของบริ ษัทนัน ให้ กรรมการ 1 ท่าน ลงนามพร้ อมประทับ

แปรสภาพเป็ น บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันภัย

5 นายโอฬาร

วงศ์สรุ พิเชษฐ์

ตราบริ ษัท

2 ท่าน ลงนามพร้ อมประทับตราบริ ษัท (2) อํานาจการลงนามใน

ใบอนุญาตเลขที ป.2/2550
ลงวันที 23 มกราคม 2550
เลขที 33/4 อาคาร เอ เดอะ ไนน์
ทาวเวอร์ ชันที 24-25
ถนนพระราม 9 แขวงห้ วยขวาง
เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร.
โทรสาร.
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หมายเหตุ

ทะเบียนบริ ษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที 31 สิงหาคม 2557
หาคม
ที

เงินทุน
บริ ษัท / ทีตังสํานักงานใหญ่

คณะกรรมการ

จดทะเบียนปั จจุบนั ชําระแล้ วปั จจุบนั
(บาท)
3,512,494,860

19 บมจ. ไทยรั บประกันภัยต่ อ

อํานาจกรรมการ

3,512,494,860 1 นายสุจินต์

หวังหลี

ชือและจํานวนกรรมการซึงมีอํานาจลงลายมือชือแทนบริ ษัท คือ
นายสุจินต์ หวังหลี นายชัย โสภณพนิช

นายสุรชัย ศิริวลั ลภ

ประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร

นายสุรชัย ศิริวลั ลภ นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

นายโอฬาร วงศ์สรุ พิเชษฐ์

ผู ้อํานวยการใหญ่และประธานเจ ้าหน ้าทีปฏิบัตก
ิ าร

นายสุรชัย ศิริวลั ลภ

กรรมการผู้จดั การ

โสภณพนิช

(เดิมชือ บจ.ไทยรับประกันภัยต่อ)

702,498,972

3 นายอัศวิน

คงสิริ

เป็ นทุนจดทะเบียน

4 นายโอฬาร

วงศ์สรุ พิเชษฐ์

นายโอฬาร วงศ์สรุ พิเชษฐ์

5 นายโกบีเนธ อาวิน

อัทธพัน

สองในห้ าคนนีลงลายมือชือร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัท

เลขที 48/23-24 ซอยรัชดาภิเษก 20

6 นายกีรติ

พานิชชีวะ

ยกเว้ น นายสุรชัย ศิริวลั ลภ และนายโอฬาร วงศ์สรุ พิเชษฐ์

ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก

7 นายจันดราน

รัตนาสวามิ

ห้ ามลงลายมือชือร่วมกัน

เขตห้ วยขวาง

8 นายชนินทร์

รุนสําราญ

กรุงเทพมหานคร 10310

9 นายสาระ

ลําซํา

โทร. O2-660-6111 , 02-290-3111

10 นายจีรพันธ์

อัศวะธนกุล

โทรสาร. O2-660-6100

11 นางสาวพจนีย์

ธนวรานิช

12 นายสุรชัย

ศิริวลั ลภ

4,214,993,832

02-290-3100

ศรี เฟื องฟุ้ง

จํานวนหรื อชือกรรมการซึงลงชือผูกพันบริ ษัทได้ คือ

เปลียนชือเมือวันที 22 กุมภาพันธ์ 2548

2 นางสาวกัลยาณี

ศรี เฟื องฟุ้ง

นายนที พานิชชีวะ นายชาติชาย พานิชชีวะ และ

(เดิมชือ บจ.ไทยศรี นครประกันภัย)

3 นายชาติชาย

พานิชชีวะ

นายธาวิน ศรี เฟื องฟุ้ง กรรมการสองในสามคนนี

และคลังสินค้ า)

4 นายพงษ์ ภาณุ

เศวตรุนทร์

ลงลายมือชือร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัท

วันที 17 ตุลาคม 2532

5 นายนที

พานิชชีวะ

เปลียนเป็ น บจ.ไทยศรี นครประกันภัย)

6 นายสมนึก

ชัยเดชสุริยะ

วันที 24 กุมภาพันธ์ 2541

7 นายทนง

พิทยะ

เปลียนเป็ น บจ.ไทยศรี นครซูริคประกันภัย)

8 นายสุคนธ์

กาญจนหัตถกิจ

20 บมจ. ไทยศรี ประกันภัย

440,000,000

หมายเหตุ

ประธานกรรมการ

2 นายชัย

ลงวันที16 พฤษภาคม 2538

ตําแหน่ง

นายสุจินต์ หวังหลี

แปรสภาพเมือวันที 30 ธันวาคม 2536 เพิมทุนขึนอีก
ใบอนูญาตเลขที 1/2538

รายชือผู้บริ หารบริ ษัท

(บาท)

440,000,000 1 นายธาวิน

วันที 5 กรกฎาคม 2542
เปลียนเป็ น บจ.ไทยศรี ซรู ิ คประกันภัย)
ใบอนุญาตเลขที ป.3/2548
ลงวันที 21 มีนาคม 2548
เลขที 126/2 ถนนกรุงธนบุรี
แขวงบางลําภูลา่ ง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทร. O2-878-7111,02-860-8001
โทรสาร. O2-439-4848
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นายชาติชาย พานิชชีวะ

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้จดั การ

ทะเบียนบริ ษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที 31 สิงหาคม 2557
หาคม
ที

เงินทุน
บริ ษัท / ทีตังสํานักงานใหญ่

21 บมจ. ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
แปรสภาพเมือวันที 1 เมษายน 2536
(เดิมชือ บจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย)
ใบอนุญาตเลขที 4/2526
ลงวันที 16 กุมภาพันธ์ 2526
เลขที 160 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก

คณะกรรมการ

จดทะเบียนปั จจุบนั ชําระแล้ วปั จจุบนั
(บาท)

(บาท)

310,394,080

446,905,100 1 นางนงลักษณ์

อํานาจกรรมการ

รายชือผู้บริ หารบริ ษัท

ตําแหน่ง

วิสทุ ธิผล

ชือและจํานวนกรรมการซึงมีอํานาจลงลายมือชือแทนบริ ษัท คือ

นายบุณยรักษ์ วิสทุ ธิผล

ประธานบริ หาร

2 นางอรพินท์

ขจรอําไพสุข

นายบุณยรักษ์ วิสทุ ธิผล ร้ อยเอกวิธรู วิสทุ ธิผล

ร้ อยเอกวิธรู วิสทุ ธิผล

กรรมการผู้จดั การ

103,464,690

3 นายสุรพงษ์

เผ่าวิบลู

นายสุรพงษ์ เผ่าวิบลู นายจอห์น เลสลี มาโฮนี

เป็ นทุนจดทะเบียน

4 ร้ อยเอกวิธรู

วิสทุ ธิผล

นายพุทธิพงษ์ ด่านบุญสุต กรรมการบริ หารสองในห้ าคนนี

5 นายเวชช

วิศวโยธิน

ลงลายมือชือร่วมกันหรื อหนึงในห้ าคนนีลงลงลายมือชือร่วมกับ

6 นายศิวาวุธ

เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการอืนอีกหนึงคนรวมเป็ นสองคนและประทับตราสําคัญของบริ ษัท

เพิมทุนจดทะเบียน

413,858,770
ชําระแล้ ว

คงเหลือ

85,290,200

18,174,490 7 นางศิริสขุ

ฮุนตระกูล

กรุงเทพฯ 10500

1)ลดทุนจดทะเบียน ด้ วยวิธีตดั หุ้นสามัญ 8 นายบุญยรักษ์

โทร. 02-630-9055,02-630-9111

ทียังมิได้ ออกจําหน่าย จํานวน

9 นายจอห์น เลสลี มานี

โทรสาร. O2-237-4621,4624

1,817,449 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 10 บาท

10 นายพุทธิพงษ์

ด่านบุญสุต

เป็ น 18,174,490 บาท

11 นางสุดาพันธ์

อิงคะวณิช

12 นายกระจ่าง

พูลพิพฒ
ั น์

395,684,280

13 นายนริ ศ

เชยกลิน

2) เพิมทุนจดทะเบียน

14 นายหลุย

วิวงศ์ศกั ดิ

15 นายสถาพร

เปาทอง

เป็ นทุนจดทะเบียน (เดิม)

98,921,070

วิสทุ ธิผล

เป็ นทุนจดทะเบียน (ใหม่)
494,605,350
ชําระแล้ ว (ครังที 1)
22 บมจ. ธนชาตประกันภัย
เปลียนชือเมือวันที 26 กรกฏาคม 2548
(เดิมชือ บจ. ธนชาติประกันภัย)

ใบอนุญาตเลขที ป.7/2548

740,000,000
มติพิเศษเพิมทุน
500,000,000
เป็ นทุนจดทะเบียน

51,220,820
740,000,000 1 นายเบรนดอน จอร์ จ

จอห์น คิง

จํานวนหรื อชือกรรมการซึงจะลงชือผูกพันบริ ษัทได้ คือ

นายศุภเดช พูนพิพฒ
ั น์

ประธานกรรมการ

2 นางนุสรา

รุนสําราญ

นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ ,

นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ

รองประธานกรรมการ

3 นายสมเจตน์

หมู่ศิริเลิศ

นางนุสรา รุนสําราญ , นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี ,

4 นายประพันธ์

อนุพงษ์ องอาจ

นายเบรนดอน จอร์ จ จอห์น คิง กรรมการสองในสีคนนี

ลงวันที 18 สิงหาคม 2548

1,240,000,000

5 นายประเทือง

ศรี รอดบาง

ลงลายมือชือร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัท

เลขที 999/1 เดอะไนน์ทาวเวอร์

จํานวนหุ้น

6 นายมัชฌิมา

กุญชร ณ อยุธยา

ชัน 2-3,5 999/2 ชัน 4 999/3 ชัน 4

124,000,000 หุ้น

7 นายศุภเดช

พูนพิพฒ
ั น์

ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง

มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

8 นายพีระพัฒน์

เมฆสิงห์วี

เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทร. O2-308-9300
โทรสาร. 02-308-9333
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กรรมการผู้จดั การ

หมายเหตุ

ทะเบียนบริ ษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที 31 สิงหาคม 2557
หาคม
ที

เงินทุน
บริ ษัท / ทีตังสํานักงานใหญ่

23 บมจ. ฟี นิกซ์ ประกันภัย (ประเทศไทย

(บาท)

(บาท)

480,000,000

500,000,000 1 นายธีรชัย

เปลียนชือเมือวันที 25 มิถนุ ายน 2550 ( เดิม เป็ นหุ้นสามัญ
(ชือเดิม บจ.ธนวัฒน์ประกันภัย)

48,000,000 หุ้น )

ใบอนุญาตเลขที ป.3/2550

เพิมทุนขึนอีก

ลงวันที 23 กรกฏาคม 2550

โดยออกหุ้นบุริมสิทธิ

อาคารชุดว่องวานิช คอมเพล็กซ์ บี

32,000,000 หุ้น

ชันที 29-30 ถนนพระราม 9

เป็ นทุนจดทะเบียน

มูลค่าหุ้นละ10 บาท 3 นายจอม

อํานาจกรรมการ

นิธิภทั รารัตน์
เวทยาวิกรมรัตน์

1) เพิมทุนชําระ

โทร. O2-290-0544 ,02-290-5555

2,000,000 หุ้น

นายธีรชัย นิธิภทั รารัตน์ หรื อ นายชัชชัย ฉันทจินดา

จันทํามา

หรื อนายจอม จันทํามา หรื อนางสาวศศิวิมล ลักษณ์อํานวยพร

อริ ยมงคลชัย

รวมเป็ นสองคนและประทับตราสําคัญของบริ ษัท

5 นายชัชชัย

ฉันทจินดา

6 นางสาวศศิวิมล

ลักษณ์อํานวยพร

มูลค่าหุ้นละ10 บาท 7 นางสาววงมาส

รายชือผู้บริ หารบริ ษัท
นายธีรชัย นิธิภทั รารัตน์

ลงลายมือชือร่วมกับนางสาววงมาส นิธิภทั รารัตน์

4 นายเอกศิษฎ์

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้จดั การ

นิธิภทั รารัตน์

800,000,000

กรุงเทพมหานคร 10320
โทรสาร. 02-720-1128-9

2 นายสมชาย

320,000,000

เลขที 100/100 ,100/101,100/102

แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง

คณะกรรมการ

จดทะเบียนปั จจุบนั ชําระแล้ วปั จจุบนั

1) นายทะเบียน ให้ ความเห็นชอบการออกหุ้นบุริมสิทธิเพือการเพิมทุน
จํานวน 32,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็ นจํานวนเงิน
กรรมการออกจากตําแหน่ง

20,000,000

นายบุญเกิด

320,000,000 บาท ตามหนังสือ สํานักงาน คปภ. ที 4230/3680
จิระปั ทมะ

ลงวันที 16 กันยายน 2556

(สถานทีแห่งใหม่)
หวังหลี

ชือและจํานวนกรรมการซึงมีอํานาจลงลายมือชือแทนบริ ษัทคือ

นายสุจินต์ หวังหลี

ประธานกรรมการ

แปรสภาพเมือวันที 20 สิงหาคม 2536 1) จดทะเบียนเพิมทุน

2 นายทํานุ

หวังหลี

(1) การลงนามแทนบริ ษัทในกรมธรรม์ประกันภัย

นายนิพล ตังจีรวงษ์

ประธานกรรมการบริหาร

(เดิมชือ บจ.นวกิจประกันภัย)

3 นายวุฒิชยั

หวังหลี

ให้ นายสุจินต์ หวังหลี หรื อ นายวุฒิชยั หวังหลี

นายปิ ติพงศ์ พิศาลบุตร

กรรมการผู้อํานวยการ

24 บมจ. นวกิจประกันภัย

300,000,000

310,000,000 1 นายสุจินต์

10,000,000

ใบอนุญาตเลขที ป.5/2547

โดยการออกหุ้นสามัญใหม่

4 นายชาน ซู ลี

ลงวันที 15 ธันวาคม 2547

1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

5 นายนิพล

ตังจีรวงษ์

หรื อ นายเขต หวังหลี เป็ นผู้มีอํานาจลงลายมือชือ

เลขที 100/48,49 ชันที 25

เพือรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล

6 นายเขต

หวังหลี

แทนบริ ษัท และประทับตราสําคัญของบริ ษัท

เลขที 100/50,51,52 ชันที 26

เป็ นทุนจดทะเบียน

7 นางสาวจิตตินนั ท์

หวังหลี

(2) การลงนามแทนบริ ษัทในการทํานิติกรรมอืน ๆ นอกจากทีระบุ

8 นายประมนต์

สุธีวงศ์

ไว้ ในข้ อ (1) ข้ างต้ นนี ให้ นายสุจินต์ หวังหลี นายวุฒิชยั หวังหลี

9 นายหิรัญ

รดีศรี

10 นายเกียรติ

ศรี จอมขวัญ

สองในห้ าคนนีลงลายมือชือ

11 นายปิ ติพงศ์

พิศาลบุตร

ร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัท

12 นายพรพงษ์

พรประภา

เลขที 100/53,54,55 ชันที 27

310,000,000

อาคารสาธรนครทาวเวอร์
เลขที 90/3,4,5,6 ชันที 1
อาคารสาธรธานี สาธรธานีคอมเพล็กซ์

ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

2) ทุนชําระแล้ ว
10,000,000

หรื อ นายนิพล ตังจีรวงษ์ หรื อ นายปิ ติพงศ์ พิศาลบุตร

นายนิพล ตังจีรวงษ์ นายปิ ติพงศ์ พิศาลบุตร นายเขต หวังหลี

หมายเหตุ บริ ษัทจัดสรรหุ้นปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม จํานวน 999,641 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

โทร.02-636-7900,02-238-5058

เป็ นจํานวนเงิน 9,996,410 บาท และให้ แก่กองทุนสํารองเลียงชีพ เครื อนวกิจประกันภัย

โทรสาร. 02-636-7997-9

จํานวน 359 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็ นจํานวนเงิน 3,590 บาท รวมเป็ นเงินทังสิน
10,000,000 บาท ตามมติทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557
ลงวันที 24 เมษายน 2557
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หมายเหตุ

ทะเบียนบริ ษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที 31 สิงหาคม 2557
หาคม
ที

เงินทุน
บริ ษัท / ทีตังสํานักงานใหญ่

(บาท)
25 บมจ. แอลเอ็มจี ประกันภัย

คณะกรรมการ

จดทะเบียนปั จจุบนั ชําระแล้ วปั จจุบนั
2,398,200,000

อํานาจกรรมการ

2,398,200,000 1 นายสมชาย

เบญจรงคกุล

จํานวนหรื อชือกรรมการซึงลงชือผูกพันบริ ษัทได้ คือ

เปลียนชือเมือวันที 6 กันยายน 2547

2 นายมนัส

เกษกมล

นายฟู ซือฮุย ลงลายมือ

(เดิมชือ บจ.นารายณ์สากลฯ)

3 นายประคอง

พันธุรัตน์

ชือร่วมกับกรรมการอืนอีกหนึงคนรวมเป็ นสองคนและประทับตรา

ใบอนุญาตเลขที ป.2/2547

4 นายชาลี

อุทารธรรม

สําคัญของบริ ษัท และให้ นายมนัส เกษกมล หรื อ นายประวิทย์

ลงวันที 27 กันยายน 2547

5 นายประวิทย์

สุวรุจิพร

สุวรุจิพร คนใดคนหนึงมีอํานาจลงลายมือชือและประทับตราสําคัญ

เลขที 2 อาคารจัสมินซิตี

6 นายฟู ซือฮุย

ชัน 14 15 และ 17 ซอยสุขมุ วิท 23

7 พ.ต.ต. วิรัช

(ประสานมิตร) ถนนสุขมุ วิท

รายชือผู้บริ หารบริ ษัท

ตําแหน่ง

หมายเหตุ

(บาท)
นายจอห์น ฟู

ประธานบริ หาร

ของบริ ษัท เพือผูกพันบริ ษัทในเรื องทีเกียวกับการขอใบอนุญาต
วาณิชกะ

ทํางาน การต่ออายุใบอนุญาตทํางาน และวีซา่ ของคนต่างด้ าว
ทังนี รวมถึงคําขอ คําร้ อง และเอกสารใด ๆ ทังหลายทึต้ องยืน

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

18

กรุงเทพฯ 10110

นายมนัส เกษกมล หรื อนายฟู ซือฮุย คนใดคนหนึงมี

โทร. O2-661-6000

อํานาจลงลายมือชือและประทับตราสําคัญของบริ ษัทเพือผูกพัน

โทรสาร. O2-639-3919,02-665-2728

บริ ษัทในเรื องทีเกียวกับการประกันตัวผู้เอาประกันภัยกับบริ ษัท
หรื อผู้ขบั ขีรถทีเอาประกันภัยกับบริ ษัทตามเงือนไขในกรมธรรม์โดย
การใช้ พนั ธบัตรรัฐบาล หรื อสมุดบัญชีเงินฝาก หรื อหนังสือรับรอง
เกียวกับการประกันตัวทีออกโดยบริ ษัท รวมถึงถอนประกันตัว และ
รับพันธบัตรรัฐบาล หรื อสมุดบัญชีเงินฝาก หรื อหนังสือรับรองของ
บริ ษัททีเป็ นหลักทรัพย์ประกันคืน และมีอํานาจกระทําการอืนใด
เพือให้ การดังกล่าวข้ างต้ นสําเร็ จล่วงไปจนเสร็ จการ และให้ นาย
มนัส เกษกมล มีอํานาจลงลายมือชือและประทับตราสําคัญของ
บริ ษัท เพือผูกพันบริ ษัทในเรื องเกียวกับการลงนามในกรมธรรม์
ประกันภัยทีออกโดยบริ ษัทได้
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ข้ อ

ทะเบียนบริ ษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที 31 สิงหาคม 2557
หาคม
ที

เงินทุน
บริ ษัท / ทีตังสํานักงานใหญ่

คณะกรรมการ

จดทะเบียนปั จจุบนั ชําระแล้ วปั จจุบนั

อํานาจกรรมการ

(บาท)

(บาท)

200,000,000

139,000,000 1 นางโชติมา

พัวศิริ

ชือและจํานวนกรรมการซึงมีอํานาจลงลายมือชือแทนบริ ษัทคือ

แปรสภาพเมือวันที 30 มีนาคม 2536

2 นายยงยุทธ

ผู้สนั ติ

นายสมบุญ ฟูศรี บญ
ุ หรื อ นางสาวศรี รัตนา เจริ ญชัยพงศ์

(เดิมชือ บจ.นําสินประกันภัย)

3 นายวิฑรู ย์

พัฒนรัชต์

ลงลายมือชือร่วมกับ นายวิฑรู ย์ พัฒนรัชต์

ใบอนุญาตเลขที ป.4/2548

4 นายสมบุญ

ฟูศรี บญ
ุ

หรื อนางสาวสุมาลี เจริ ญชัยพงศ์ หรื อนายไพรัช เจริ ญชัยพงศ์

ลงวันที 19 พฤษภาคม 2548

5 นางสาวสุมาลี

เจริ ญชัยพงศ์

หรื อนางโชติมา พัวศิริ รวมเป็ นสองคนและประทับตราสําคัญของบริ ษัท

เลขที 767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี

6 นายไพรัช

เจริ ญชัยพงศ์

แขวงบางซือ เขตบางซือ

7 นางสาวศรี รัตนา

เจริ ญชัยพงศ์

กรุงเทพฯ 10800

8 นายสันต์

โชติพฤกษ์

โทร. O2-911-4488,02-911-4567

9 นายนภดล

พุฒรังษี

โทรสาร. O2-911-4477-8

10 นายมาว อ่อง ทุน

26 บมจ. นําสินประกันภัย

พูถาวรวงศ์

12 นางพรพรรณ

ตันอริ ยกุล

200,000,000 1 นายมนู

ตําแหน่ง

หมายเหตุ

ประธานกรรมการ
นายสมบุญ ฟูศรี บญ
ุ

กรรมการผู ้อํานวยการ

ประธานกรรมการ

เลียวไพโรจน์

ชือและจํานวนกรรมการซึงมีอํานาจลงลายมือชือแทนบริ ษัทคือ

นายมนู เลียวไพโรจน์

แปรสภาพเมือวันที 8 มิถนุ ายน 2537

2 นายประทีป

เลียวไพรัตน์

(1) นายประทีป เลียวไพรัตน์

นางสาวมาลินี เลียวไพรัตน์ ประธานกรรมการ บริ หาร

(เดิมชือ บจ.บางกอกสหประกันภัย)

3 นางสาวมาลินี

เลียวไพรัตน์

นางสาวมาลินี เลียวไพรัตน์ นายกิจจา ลีลาวณิชกุล

นางสาวธัญญารัตน์

ใบอนุญาตเลขที 7/2514

4 นายกิจจา

ลีลาวณิชกุล

นายชวิน เอียมโสภณา นางสาวธัญญารัตน์ เอียมโสภณา

เอียมโสภณา

ลงวันที 17 มีนาคม 2538

5 นายสุนทร

ก่อนันทเกียรติ

และนางสาวสุจินตนา จําปาศรี

เลขที 175-177 ชัน 3

6 นายประชัย

เลียวไพรัตน์

สองในหกคนนีลงลายมือชือร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัท

ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์

7 นายพิชิต

สินพัฒนสกุล

(2) การลงนามผูกพันในกรมธรรม์ประกันภัยของบริ ษัทจะต้ องมีกรรมการ

เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

8 นายทวิช

เตชะนาวากุล

1 คน ลงลายมือชือ พร้ อมประทับตราสําหรับกรมธรรม์ของบริ ษัท

โทร. O2-233-6920-9,02-238-4111

9 นางสาวธัญญารัตน์

เอียมโสภณา

โทรสาร. 02-236-7861

10 นางสาวประนอม

โฆวินวิพฒ
ั น์

11 นายชวิน

เอียมโสภณา

12 นางสาวสุจินตนา

จําปี ศรี

27 บมจ. บางกอกสหประกันภัย

200,000,000

11 นายสมบัติ

รายชือผู้บริ หารบริ ษัท
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กรรมการผู้จดั การ

ทะเบียนบริ ษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที 31 สิงหาคม 2557
หาคม
ที

เงินทุน
บริ ษัท / ทีตังสํานักงานใหญ่

28 บมจ. ประกันคุ้มภัย

คณะกรรมการ

จดทะเบียนปั จจุบนั ชําระแล้ วปั จจุบนั
(บาท)

(บาท)

376,958,700

376,958,700 1 นายเชียวชาญ

อํานาจกรรมการ

รายชือผู้บริ หารบริ ษัท

ตําแหน่ง

เคียงศิริ

ชือและจํานวนกรรมการซึงมีอํานาจลงลายมือชือแทนบริ ษัท คือ

นายเชียวชาญ เคียงศิริ

ประธานกรรมการ

กรรมการสองคนลงลายมือชือร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัท

นายสุธีชยั สันติวราคม

กรรมการผู้จดั การ

แปรสภาพเมือวันที 17 สิงหาคม 2536

2 นายสุรินทร์

โอสถานุเคราะห์

จัดตังเมือ 2484

3 นายนิติ

โอสถานุเคราะห์

(เดิมชือ บจ.ประกันคุ้มภัย)

4 นายชัชวาล

พรรณลาภ

ใบอนุญาตเลขที 1/2537

5 นายไกรฤทธิ

บุณยเกียรติ

ลงวันที 7 มีนาคม 2537

6 นายเชียง หว่อ ชู

เลขที 26/5-6 ชัน 1 ,

7 นายเกียรติศกั ดิ

26/10-11 ชัน 4 , 26/16-17

8 นายดันแคน วิคเตอร์ เบรน

ชัน 6 และ26/18-19 ชัน 6

9 นายสุธีชยั

สันติวราคม

อาคารอรกานต์ ถนนชิดลม

10 นายชูชยั

วชิรบรรจง

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

11 นายเอดัน พัลลิสเตอร์

กรุงเทพฯ 10330

12 นายเคลย์ตนั

มีเจริ ญ

เรย์มอนด์ วิปป์

โทร. o2-25o-o575-9,o2-254-785o-9
0o2-257-8700,8550
โทรสาร. O2-253-3701,4222

29 บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์

151,500,000

151,500,000 1 นายชลอ

เฟื องอารมย์

ชือและจํานวนกรรมการซึงมีอํานาจลงลายมือชือแทนบริ ษัท คือ
กรรมการสองคนลงลายมือชือและประทับตราสําคัญของบริ ษัท

แปรสภาพเมือวันที 23 พฤศจิกายน 2536

2 นายจีรพันธ์

อัศวะธนกุล

(เดิมชือ บจ.ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์)

3 นายพิเศศ

บูรณะสมบัติ

ใบอนุญาตเลขที 8/2516

4 นายถวัลย์

วิรานนท์

ลงวันที 28 ธันวาคม 2516

5 นายพิศิษฐ

เศรษฐวงศ์

เลขที 71 ถนนดินแดง

6 นางสุณีย์

ธีราวิทยางกูร

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

7 นางสุเทพี

อัศวะธนกุล

กรุงเทพฯ 10400

8 พลเรื อเอกชัชวาลย์

คงดิศ

โทร. 02-248-0900-8,02-644-6400

9 นางพิไล

เปี ยมพงศ์สานต์

โทรสาร. 02-248-4575,4975,4406

10 นายมงคล

เปาอินทร์
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นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้จดั การ

หมายเหตุ

ทะเบียนบริ ษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที 31 สิงหาคม 2557
หาคม
ที

เงินทุน
บริ ษัท / ทีตังสํานักงานใหญ่

(บาท)
30 บมจ. โตเกียวมารี นประกันภัย

คณะกรรมการ

จดทะเบียนปั จจุบนั ชําระแล้ วปั จจุบนั
3,720,000,000

อํานาจกรรมการ

รายชือผู้บริ หารบริ ษัท

ตําแหน่ง

(บาท)
3,720,000,000 1 นายดอง มิน ฮวง

จํานวนหรื อชือกรรมการซึงลงชือผูกพันบริ ษัทได้ คือ

(ประเทศไทย)

2 นายซึโตมุ เทราบายาชิ

1.นายชินคิจิ มิกิ และ นายโยชิกิ นากามูระ

(เดิมชือ บริ ษัท ฮัวเซียง)

3 นายชินคิจิ มิกิ

ลงลายมือชือร่วมกัน และประทับตราสําคัญของบริ ษัท

วันที 19 มิถนุ ายน 2495

4 นายโยชิคิ นากามูระ

2. นายชินคิจิ มิกิ หรื อ นายโยชิกิ นากามูระ

เปลียนเป็ น บจ.ประกันภัยศรี เมือง

5 นางสาวเพ็ชร

นุชจาวิทยาพร

ลงลายมือชือร่วมกับ นางสาวเพ็ชร นุชจาวิทยาพร หรื อ

วันที 4 มกราคม 2553

6 นายกรกฤต

คําเรื องฤทธิ

นายกรกฤต คําเรื องฤทธิ และประทับตราสําคัญของบริ ษัท

เปลียนเป็ น บจ.โตเกียวมารี นศรี เมือง

7 พล.อ.ชยุติ

สุวรรณมาศ

ใบอนุญาต 3/2518 ลว. 5 ก.พ. 2518

8 นายจิม ควิน

เลขที 195 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์

9 นายจงรักษ์

ประธานกรรมการ
-

รองประธานกรรมการ
กรรมการผู้จดั การ

บริ ษัทได้ รับอนุญาตให้ มีกรรมการเป็ นบุคคลซึงไม่มีสญ
ั ชาติไทยได้ เกิน
ศรี พนั ธ์พร

ชัน 40 ห้ อง 4001-4003,4007-4009

กว่ากึงหนีงของจํานวนกรรมการทังหมด โดยกําหนดระยะเวลาผ่อนผัน 10 ปี
ตามหนังสือสํานักงาน คปภ. ที 4220/1663 ลงวันที 21 มิถนุ ายน 2555

และ 4012 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร

ได้ รับอนุญาตให้ เปลียนชือจากเดิม บจ.โตเกียวมารี นศรี เมืองประกันภัย

กรุงเทพฯ 10120

เป็ น บจ. โตเกียวมารี นประกันภัย (ประเทศไทย) ตามหนังสือ

โทร. O2-686-8888-9

สํานักงาน คปภ. ที 4230/2247 ลงวันที 17 สิงหาคม 2555

โทรสาร. 02-686-8601-2
จอดเกาะ

จํานวนหรื อชือกรรมการซึงลงชือผูกพันบริ ษัทได้ คือ

(ไทยแลนด์)

2 นางสาวกัณญภัค

ตันติพิพฒ
ั น์พงศ์

นายเทอเร็ นซ์ ยูกาง หว่อง หรื อ นายซุย คง แลม

เปลียนชือเมือวันที 18 พฤศจิกายน 2545

3 นายคุณาชา

ไชยชุมพร

กรรมการหนึงในสองคนนีลงลายมือชือร่วมกับ นายพนม จอดเกาะ

(เดิมชือ บจ. พรภัทรประกันภัย)

4 นายนุชิต

อมรวงค์

หรื อ นายคุณาชา ไชยชุมพร หรื อ นายนุชิต อมรวงค์ รวมเป็ นสองคน

ใบอนุญาตเลขที ป.5/2545

5 นายบัณฑิต

เจียมอนุกลู กิจ

และประทับตราสําคัญของบริ ษัท

ลงวันที 3 ธัรนวาคม 2545

6 นายซุย คง แลม

เลขที 87/2

7 นายเติมศักดิ

อาคารซีอาร์ ซีทาวเวอร์

8 นายเทอเร็ นซ์ ยูกาง หว่อง

31 บมจ. เจนเนอราลี ประกันภัย

860,000,000

860,000,000 1 นายพนม

ตันติพิพฒ
ั น์พงศ์

ออลซีซนส์
ั เพลส ชัน 16
ยูนิต 1601 และ 1607
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-685-3828
โทรสาร. 02-685-3830,3834

Page 16 of 36

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ

ทะเบียนบริ ษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที 31 สิงหาคม 2557
หาคม
ที

เงินทุน
บริ ษัท / ทีตังสํานักงานใหญ่

32 บมจ. สัญญาประกันภัย
ใบอนุญาต ที 108 /2487 ลงวันที
19 ตุลาคม 2487 เลขที 719
ชัน 6 อาคารเคพีเอ็นทาวเวอร์
ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ
เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10230
โทร. 02-728-9888

คณะกรรมการ

จดทะเบียนปั จจุบนั ชําระแล้ วปั จจุบนั
(บาท)

(บาท)

100,000,000

213,660,000 1 นายปรี ชา

อํานาจกรรมการ

พันธุ์อดุ ม

จํานวนหรื อชือกรรมการซึงลงชือผูกพันบริ ษัทได้ คือ

รายชือผู้บริ หารบริ ษัท
-

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ

เพิมทุนจดทะเบียนอีก

2 นายศุภชาติ

ชาสมบัติ

กรรมการสองคนลงลายมือชือร่วมกัน และ

นายสัมฤทธิ บัณฑิตกฤษดา ประธานเจ้ าหน้ าที บริ หาร

200,000,000

3 นายปองกิจ

เศรษฐโศภณ

ประทับตราสําคัญของบริ ษัทด้ วย

นายเทวินทร์ มิสระ

กรรมการผู้จดั การ

4 นางสาวฐิ ตาภรณ์

บัณฑิตกฤษดา

5 นางสาวลักษณ์สิภา

ศิริถาวรสถิตย์

6 นายวุฒิชยั

วิภษู ณวิทย์

7 ม.ล.ปวริ ศร์

กิติยากร

8 นายเทวินทร์

มิสระ
นายศุภชัย ศรี ศภุ อักษร

ประธานกรรมการ

นายศุภชัย ศรี ศภุ อักษร

กรรมการผู้จดั การ

เป็ นทุนจดทะเบียน
300,000,000
ชําระแล้ ว (ครังที 1)
113,660,000

โทรสาร. O2-728-9888
เดิมชือ บมจ. พระนครธนบุรีประกันภัย
เปลียนชือเมือวันที 20 มกราคม 2552 เพิมทุนจดทะเบียนอีก

2 นายชาญชัย

ตังชู

ชือและจํานวนกรรมการซึงมีอํานาจลงลายมือชือแทนบริ ษัท คือ
(1) นายศุภชัย ศรี ศภุ อักษร นายบรรเจิด สิทธิโชค

(เดิมชือ บมจ. ธนสินประกันภัย)

3 นายวันชัย

บุนนาค

และนายลภัส โสมคํา กรรมการสองในสามลงลายมือชือ

4 นายบรรเจิด

สิทธิโชค

5 นายลภัส

โสมคํา

ร่วมกันและประทับตราของบริ ษัท
(2) นายศุภชัย ศรี ศภุ อักษร หรื อนายบรรเจิด สิทธิโชค

บมจ. ยูเนียนอินเตอร์ ประกันภัย

ใบอนุญาตเลขที ป.3/2547
ลงวันที 13 ตุลาคม 2547

153,430,000
878,000,000
เป็ นทุนจดทะเบียน
1,031,430,000

195,930,000 1 นายศุภชัย

ศรี ศภุ อักษร

อาคาร U Tower ชัน 1,6,7 เลขที 411 เพิมทุนชําระแล้ ว

ลงลายมือชือและประทับตราสําคัญของบริ ษัท มีอํานาจกระทําการ

ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงสวนหลวง

เฉพาะยืนคําร้ อง คําขอ หรื อการติดต่อกับราชการหรื อรัฐวิสาหกิจ

42,500,000

เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

กรรมการออกจากตําแหน่ง

โทร. 02-730-8399

นายสหพล

สังข์เมฆ

อันเป็ นประโยชน์ของบริ ษัท

โทรสาร.

นายเกษม

จันทศร

หมายเหตุ :-ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เมือวันที 17 กรกฎาคม 2557

300,000,000

300,000,000 1 นายบดี

เพือให้ ได้ มาซึงใบอนุญาต ใบสําคัญ และสิทธิตา่ ง ๆ

จุณณานนท์

จํานวนหรื อชือกรรมการซึงลงชือผูกพันบริ ษัทได้ คือ

ใบอนุญาตเลขที 10/2540

2 นายสราวุฒิ

อยู่วิทยา

นายบดี จุณณานนท์ หรื อ นายธเนตร เอียสกุล หรื อ

นายบดี จุณณานนท์

ประธานบริ หาร

ลงวันที 15 ธันวาคม 2540

3 นายธเนตร

เอียสกุล

นายสมานชาติ เอียสกุล คนใดคนหนึงลงลายมือชือร่วมกับ

นายธเนตร เอียสกุล

กรรมการผู้จดั การ

เลขที 9/81 ซอยรัชประชา 2

4 นายมนัส

ปิ ยะตรึงส์

นางสาวสุวิมล ทรงวุฒิ หรื อ

แขวงลาดยาว

5 นางสาวสุวิมล

ทรงวุฒิ

นายสรรเสริ ญ จุฬางกูร หรื อนายไพโรจน์ ผาณิตสุคนธ์

เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900

6 นายชินกฤต

ผาณิตสุคนธ์

รวมเป็ นสองคนและประทับตราสําคัญของบริ ษัท

โทร. 02-585-9009

7 นายสรรเสริ ญ

จุฬางกูร

โทรสาร. O2-911-0993

8 นายไพโรจน์

ยานิตสุคนธ์

กรรมการออกจากตําแหน่ง

9 นายสมานชาติ

เอียสกุล

นายสุรชัย ศุภบัณฑิต

10 นายฉัตรชัย

เอียสกุล

11 นางสุริสา

จึงรุ่งเรื องกิจ

33 บมจ. พุทธธรรมประกันภัย

หมายเหตุ
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ประธานกรรมการ

ทะเบียนบริ ษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที 31 สิงหาคม 2557
หาคม
ที

เงินทุน
บริ ษัท / ทีตังสํานักงานใหญ่

(บาท)
600,000,000

34 บมจ. ไทยไพบูลย์ ประกันภัย
เปลียนชือเมือวันที 8 ตุลาคม 2552

1,750,000,000 1 พลเอกแป้ง

1,150,000,000
2)เป็ นทุนจดทะเบียน

วันที 14 มีนาคม 2495

1,750,000,000

รายชือผู้บริ หารบริ ษัท

ตําแหน่ง

มาลากุล ณ อยุธยา จํานวนหรื อชือกรรมการซึงลงชือผูกพันบริ ษัทได้ คือ

พลเอกแป้ง มาลากุล ณ อยุธยาประธานกรรมการ

2 นายไชย

ไชยวรรณ

นายอาทร วงศ์ธนกุล

กรรมการผู้จดั การ

3 นางชัชฎา

มาลากุล ณ อยุธยา นางชัชชฎา มาลากุล ณ อยุธยา นางสาววีณา ไชยวรรณ

4 นางสาววีณา

ไชยวรรณ

นายอาทร วงศ์ธนกุล กรรมการสองในห้ าคนนีลงลายมือชือ

5 นางวิไลพร

มุ่งศิริ

ร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัท

นายปั ญญ์ รอดลอยทุกข์

กรรมการผู้จดั การ

เปลียนชือเป็ น บจ.ไพบูลย์ประกันภัย

มูลค่าหุ้นละ 100 บ. ขายราคาหุ้นละ

6 นายวิสทุ ธิ

มนตริ วตั

ใบอนุญาตเลขที 6/2514

77.09 บาท

7 นายอาทร

วงศ์ธนกุล

ลงวันที 15 ตุลาคม 2514

3) เพิมทุนชําระแล้ ว

เลขที 123 ถนนรัชดาภิเษก

อํานาจกรรมการ

(บาท)

1)เพิมทุนจดทะเบียน

(เดิมชือ บจ.เซียงอานรับประกันภัยและ
อุทกภัย)

คณะกรรมการ

จดทะเบียนปั จจุบนั ชําระแล้ วปั จจุบนั

พลเอกแป้ง มาลากุล ณ อยุธยา นายไชย ไชยวรรณ

1,150,000,000

แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-246-9635-54
โทรสาร. O2-246-9660-1

35 บมจ. เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย

10,000,000

10,000,000 1 นายปั ญญ์

รอดลอยทุกข์

จํานวนหรื อชือกรรมการซึงลงชือผูกพันบริ ษัทได้ คือ

เปลียนชือเมือวันที 15 ก.พ.2556

2 นายแมทธิว เจมส์ แฮริ ส

(เดิมชือ บจ.ไพศาลประกันภัย)

3 นายโกวิท

วิสทุ ธิเมธานุกลู

ส่วนการลงนามในกรมธรรม์ประกันภัยหรื อการทําสัญญาประกันภัยต่อ

เมือวันที 1 ธันวาคม 2549

4 นายสุระศักดิ

ไชยานุพงศ์

บริ ษัทต่าง ๆ ทังในและนอกประเทศหรื อการลงนามในเอกสารติดต่อกับ

เปลียนชือเป็ น บจ.เอไอจี ประกันวินาศภัย(ประเทศไทย)

5 นางสาวเปสลารี

ธีระสาสน์

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย

เมือวันที 23 พ.ย. 2552 เปลียนเป็ น

ชาร์ ทิส ประกันภัย (ประเทศไทย)

กรรมการสองคนลงลายมือชือร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัท

นายปั ญญ์ รอดลอยทุกข์ ลงลายมือชือและประทับตราสําคัญของบริ ษัท

ใบอนุญาตเลขที ป.5/2549
ลงวันที 25 ธันวาคม 2549

บริ ษัทได้ รับอนุญาตให้ มีกรรมการเป็ นบุคคลซึงไม่มีสญ
ั ชาติไทยได้ เกิน

อาคารวรวิทย์ ชัน 9 ยูนิต A

กว่าหนึงในสีแต่ไม่ถึงกึงหนีงของจํานวนกรรมการทังหมด

เลขที 222 ถนนสุรวงศ์

ตามหนังสือสํานักงาน คปภ. ที 4220/2955 ลงวันที 16 กันยายน 2554

แขวงสีพระยา เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500

บริ ษัทขออนุญาตเปลียนชือจากเดิม เป็ น บมจ. เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย)

โทร. 02-6491000

ตามหนังสือสํานักงาน คปภ. ที 4230/3779 ลงวันที 28 ธันวาคม 2555

โทรสาร.

และจดทะเบียนเปลียนชือเมือวันที 15 ก.พ.2556
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หมายเหตุ

ทะเบียนบริ ษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที 31 สิงหาคม 2557
หาคม
ที

เงินทุน
บริ ษัท / ทีตังสํานักงานใหญ่

36 บมจ. เมืองไทยประกันภัย

คณะกรรมการ

จดทะเบียนปั จจุบนั ชําระแล้ วปั จจุบนั
(บาท)

(บาท)

590,000,000

590,000,000 1 นายโพธิพงษ์

อํานาจกรรมการ

รายชือผู้บริ หารบริ ษัท

ตําแหน่ง

ลําซํา

ชือและจํานวนกรรมการซึงมีอํานาจลงลายมือแทนบริ ษัทคือ

นายโพธิพงษ์ ลําซํา

ประธานกรรมการ

นางนวลพรรณ ลําซํา

กรรมการผู้จดั การ

ประธานกรรมการ

(เกิดจากการควบบริ ษัทระหว่าง

2 นายยุตติ

ลําซํา

กรรมการสองคนลงลายมือชือร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัท

บมจ. ภัทรประกันภัย กับ

3 นางนวลพรรณ

ลําซํา

ยกเว้ น นายโอฬาร วีรวรรณ นายบรรยง พงษ์ พานิช

บจ. เมืองไทยประกันภัย

4 นายชิงชัย

หาญเจนลักษณ์

นายชูศกั ดิ ดิเรกวัฒนชัย นายอโศก วงศ์ชะอุม่

ใบอนุญาตเลขที 1/2551

5 นางสุจิตพรรณ

ลําซํา

นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย และ นางมรกต ยิบอินซอย

ลงวันที 9 ตุลาคม 2551

6 นายสาระ

ลําซํา

ไม่มีอํานาจลงลายมือชือ และยกเว้ นนายแกรี ลี คริ สท์

เมือวันที 20 มิถนุ ายน 2551)

7 นายโอฬาร

วีรวรรณ

และนายคิม ชี ยิป ลงลายมือชือร่วมกันไม่ได้

เลขที 252

8 นายอโศก

วงศ์ชะอุม่

ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้ วยขวาง

9 นายบรรยง

พงษ์ พานิช

เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

10 นายคิม ชี ยิป

โทร. 02-290-3333

11 นางมรกต

ยิบอินซอย

โทรสาร. 02-276-2033

12 นายชูศกั ดิ

ดิเรกวัฒนชัย

กรรมการออกจากดําแหน่ง
นางกฤตยา ลําซํา

13 นายแกรี ลี คริ สท์
14 นายสมเกียรติ

37 บมจ. มิตรแท้ ประกันภัย
เปลืยนชือวันที 29 กันยายน 2543
(เดิมชือ บจ.ไทยประสิทธิประกันภัย
และคลังสินค้ า)
เมือวันที 3 สืงหาคม 2510

1,418,425,000
มติพิเศษเพิมอีก
200,000,000
เป็ นทุนจดทะเบียน
1,618,425,000

เปลียนชือเป็ น บจ.ไทยประสิทธิประกันภัยครังที 1 ชําระแล้ ว
ใบอนุญาตเลขที ป.3/2543
ลงวันที 29 กันยายน 2543
เลขที 295 ถนนสีพระยา

1,518,425,000 1 นายสุระ

ศิริชาติไชย

จันทร์ ศรี ชวาลา

จํานวนหรื อชือกรรมการซึงลงชือผูกพันบริ ษัทได้ คือ

นายสุระ จันทร์ ศรี ชวาลา

2 นายสุขเทพ

จันทร์ ศรี ชวาลา

กรรมการสองคนลงลายมือชือร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัท

นายสุขเทพ จันทร์ ศรี ชวาลา ประธานบริ หาร

3 นายสุนทร

บุญสาย

4 นายประชา

ภูมิสิริกลุ

5 นายสุธรรม

จันทร์ ศรี ชวาลา

6 นายอรัญ

ศรี วอ่ งไทย

นายสุขเทพ จันทร์ ศรี ชวาลา กรรมการผู้จดั การ

50,000,000
ครังที 2 ชําระแล้ ว
50,000,000

แขวงสีพระยา เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทร. 02-640-7777
โทรสาร. 02-640-7799
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หมายเหตุ

ทะเบียนบริ ษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที 31 สิงหาคม 2557
หาคม
ที

เงินทุน
บริ ษัท / ทีตังสํานักงานใหญ่

คณะกรรมการ

จดทะเบียนปั จจุบนั ชําระแล้ วปั จจุบนั

บจ.ไอเอจี ประกันภัย

(บาท)

(บาท)

60,000,000

60,000,000 1 นายอภิวฒ
ุ ิ

อํานาจกรรมการ

ทองคํา

จํานวนกรรมการซึงลงชือผูกพันบริ ษัทได้ คือ

รายชือผู้บริ หารบริ ษัท
-

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ

(ประเทศไทย) จํากัด

2 นายสมชาย

ศุภปิ โยดมศิริ

กรรมการผู้มีอํานาจของบริ ษัทผู้ซงลงลายมื
ึ
อชือพร้ อมกับประทับตราของ

และประธาน

เมือวันที 28 ธันวาคม 2548

3 นายระวีโรจน์

เขียนนิลศิริ

บริ ษัทจะมีผลผูกพันบริ ษัท ต่อเมือได้ กระทําภายใต้ ข้อกําหนดดังต่อไปนี

เจ้ าหน้ าทีบริหาร

(เดิมชือ บจ.ไทยคอนติเนนตัลประกันภัย

4 นายเกรี ยงศักดิ

ไพเราะ

ก.ให้ กรรมการของบริ ษัทจํานวน 2 คน มีอํานาจในการลงลายมือชือ

วันที 5 มกราคม 2526

5 นายชูชยั

วชิรบรรจง

และประทับตราของบริ ษัท ผูกพันบริ ษัท ในเรื องดังต่อไปนี

เปลียนชือเป็ น บจ.ทวีปประกันภัย
วันที 12 ธันวาคม 2527

(1) การออกกรมธรรม์ กรมธรรม์ประกันภัยต่อ การต่ออายุกรมธรรม์
1 บริ ษัทขอจดทะเบียนเลิกและแต่งกรรมการ

เปลียนชือเป็ น บจ.สันติภาพประกันภัย
วันที 18 มีนาคม 2536

ทัง 5 ท่าน เป็ นผู้ชําระบัญชี

การสลักหลังกรมธรรม์ และเอกสารต่าง ๆ ทีเกียวข้ องกับกรมธรรม์
รวมถึงการออกเอกสารดังต่อไปนี แต่ไม่จํากัดว่าจะต้ องเป็ นสิง

2 ขอจดทะเบียนเปลียนตัวผู้ชําระบัญชี

เหล่านีเท่านัน เช่น การออกใบแจ้ งหนี เบียประกันภัย ใบแจ้ งหนี

เปลียนชือเป็ น บจ.ซัลอัลลายแอนซ์

นายสมชาย

ศุภปิ โยดมศิริ

ภาษี อากร ใบกํากับภาษี มลู ค่าเพิม การเบิกจ่ายเครื องหมาย

ประกันภัย (ประเทศไทย)

นายชูชยั

วชิรบรรจง

ประกันภัยผู้ประสบภัยจากรถ หรื อเอกสารทังหลายทีเกียวข้ องกับ

วันที 30 ตุลาคม 2540

หนังสือ สํานักงาน คปภ.

ที 4230/3578

การฟ้ องร้ องหรื อการต่อสู้คดีในชันศาลเกียวข้ องกับการเรี ยกร้ อง

เปลียนชือเป็ น บจ.โรยัลปแอนด์ซลั อัลลาย

ลงวันที 13 ธันวาคม 2555

ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยของบริ ษัท การใช้ อนุญา

แอนซ์ประกันภัย

โตตุลาการและกิจการใด ๆ ทีเกียวข้ องนัน รวมทังเอกสารและการ

ใบอนุญาตเลขที ป.2/2549

ใด ๆ ทีเกียวกับการฟ้ อง หรื อต่อสู้คดีอนั เนืองมาจากการไม่ชําระ

ลงวันที 16 มีนาคม 2549

เบียประกันหรื อการเรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทนคืนจากผู้กระทํา

เลขที 1550 ชัน 24 อาคารธนภูมิ

ความเสียหาย (2) เอกสารและรายงานทังหลายทีต้ องยืนต่อสํานักงาน

ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่

คณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย เช่น

แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี

รายงานงบการเงินประจําปี หรื อแบบฟอร์ มต่างๆ ทีต้ องจัดส่งและยืนต่อ

กรุงเทพฯ 10400

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย

โทร. 02-207-0266-85

เป็ นระยะ ๆ หรื อเอกสารและรายงานทังหลายทีเกียวข้ องกับการขอรับ

โทรสาร. 02-207-0576

ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย ในเรื องของอัตราเบียประกันภัย เงือนไขกรมธรรม์
หรื อการใดๆก็ตามทีจําเป็ นจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจาก

1. บริ ษัท ได้ รับความเห็นชอบการโอนและรับโอนกิจการทังหมดของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย

บริ ษัท ไอเอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด ให้ แก่ บริ ษัท ประกันคุ้มภัย จํากัด (มหาชน)

(3) เอกสารทังหลายทีต้ องยืน และ/ หรื อ จดทะเบียนต่อกรมสรรพากร

ตามหนังสือสํานักงาน คปภ. ที 4220/184 ลงวันที 24 มกราคม 2554 ให้ แล้ วเสร็ จภายใน 30 มิถนุ ายน 2555

(4) เอกสารทังหลายทีเกียวกับการซือ ขาย เช่า และ/หรื อ

2.บริ ษัท ส่งคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย เลขที ป.2/2549 ลงวันที 16 มีนาคม 2549

การจดทะเบียนยานพาหนะ โทรศัพท์ โทรศัพท์เคลือนที

โดยให้ มีผลบังคับใช้ ตังแต่วนั ที 15 พฤษภาคม 2555 เป็ นต้ นไป

การขอหมายเลขโทรศัพท์ การขอเช่าตู้ไปรษณีย์ อาคารสํานักงาน

3.บริ ษัท ได้ ปฏิบตั ิตามเงือนไขฯ โดย ประกาศต่อสาธารณชนให้ ทราบถึงการโอนและการรับโอนกิจการของบริ ษัท

อุปกรณ์สํานักงาน รวมทังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และสัญญาบํารุง

4. ได้ รับความเห็นชอบการสินสุดโครงการโอนกิจการทังหมดของบริ ษัท จากนายทะเบียน

รักษาสิงต่าง ๆ ข้ างต้ น (5) เอกสารทังหลายทีเกียวกับการว่าจ้ าง

เมือวันที 14 สิงหาคม 2555 ตามหนังสือสํานักงาน คปภ. ที 4230/2339 ลงวันที 23 สิงหาคม 2555

แรงงาน ทียืนต่อกระทรวงแรงงาน หรื อกองตรวจคนเข้ าเมือง รวมถึง
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หมายเหตุ

ทะเบียนบริ ษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที 31 สิงหาคม 2557
หาคม
ที

เงินทุน
บริ ษัท / ทีตังสํานักงานใหญ่

คณะกรรมการ

จดทะเบียนปั จจุบนั ชําระแล้ วปั จจุบนั
(บาท)

อํานาจกรรมการ

รายชือผู้บริ หารบริ ษัท

ตําแหน่ง

(บาท)
เอกสารต่อไปนี แต่ไม่จํากัดว่าต้ องเป็ นเอกสารเหล่านีเท่านัน เช่น
การขอหรื อต่อใบอนุญาตทํางาน และการขอหรื อต่อวีซา่ ให้
กับคนต่างด้ าวทีเป็ นลูกจ้ างของบริ ษัท (6) เอกสารทังหลายทีเกียว
ข้ องกับการประกันตัวผู้ต้องหา พันธบัตรรัฐบาล หรื อพันธบัตรอืน ๆ
ทีคําประกันผู้ต้องหา และหนังสือคําประกันของธนาคาร ในการ
ประกันตัวผู้เอาประกันภัยของบริ ษัท (7) เอกสารทังหลายทีเกียวกับ
การแจ้ งความร้ องทุกข์ตอ่ เจ้ าพนักงานในเรื องเกียวกับการสูญหาย
ของเช็ค หรื อการสูญหายหรื อเสียหายใด ๆ อันเกียวกับทรัพย์สิน
ของบริ ษัท (8) เอกสารทังหลายทีต้ องยืนต่อกรมศุลกากรในการนํา
สินค้ าออก (9) เอกสารทังหลายทีต้ องยืน และ/หรื อ จดทะเบียน
ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า (10) เอกสารทังหลายทีเกียวกับการดําเนิน
งานโดยทัวไปของบริ ษัท โดยกิจการนันต้ องมีมลู ค่าไม่เกิน
3 ล้ านบาท หรื อจํานวนเงินอืนตามทีได้ รับความเห็นชอบและอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการเป็ นครังคราว (11) หนังสือมอบอํานาจแต่งตัง
ผู้รับมอบอํานาจช่วงคนเดียวหรื อหลายคน ให้ มีอํานาจลงนามใน
เอกสารต่าง ๆ ดังระบุข้างต้ น
ข. กิจการหรื อเอกสารอืนใด นอกเหนือจากทีระบุข้างต้ น ให้ ลงนามโดย
กรรมการจํานวน 2 คน และประทับตราของบริ ษัท ทังนี จะต้ องมี
นายสมชาย ศุภปิ โยดมศิริ ลงลายมือชือร่วมอยู่ด้วย

บจ. ลิเบอร์ ตีประกันภัย

750,000,000

750,000,000 1 พันคํารวจโท พงษ์ ชยั

วราชิต

จํานวนหรื อชือกรรมการซึงลงชือผูกพันบริ ษัทได้ คือ พันคํารวจโท

พันคํารวจโท พงษ์ ชยั
วราชิต

เปลียนชือเมือวันที 28 ธันวาคม 2527

2 นายสมศักดิ

เพชรเม็ดเอียม

พงษ์ ชยั วราชิต ลงลายมือชือร่วมกับ นายภูริวจั น์ ธนศรี สวุ รรณ

(เดิมชือ บจ.เฉลิมนครประกันภัย)

3 นายภูริวจั น์

ธนศรี สวุ รรณ

หรื อนายสมศักดิ เพชรเม็ดเอียม หรื อ นายชนินทร์ เผ่าวิริยะ

ใบอนุญาตเลขที ป.2/2542

4 นายชนินทร์

เผ่าวิริยะ

รวมเป็ นสองคนและประทับตราของบริ ษัท

ลงวันที 13 ธันวาคม 2542
เลขที 1466,1468,1470,
1472,1474 ถนนพัฒนาการ

หมายเหตุ :- ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เมือวันที 6 มิถุนายน 2554

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร. O2-322-3000-49,02-322-8888
โทรสาร. 02-320-2180,7332
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ประธานกรรมการ

หมายเหตุ

ทะเบียนบริ ษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที 31 สิงหาคม 2557
หาคม
ที

เงินทุน
บริ ษัท / ทีตังสํานักงานใหญ่

คณะกรรมการ

จดทะเบียนปั จจุบนั ชําระแล้ วปั จจุบนั

38 บมจ. ไอโออิ กรุ งเทพ ประกันภัย

(บาท)

(บาท)

15,000,000

15,000,000 1 นายสุขมุ

อํานาจกรรมการ

อยู่สวัสดิ

จํานวนหรื อชือกรรมการซึงลงชือผูกพันบริ ษัทได้ คือ
กรรมการสองคนลงลายมือชือร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัท

เปลียนชือเมือวันที 6 มกราคม 2548

2 นายเชิดชู

โสภณพนิช

(เดิมชือ บจ. วิธสินประกันภัย)

3 นายดํารงด์

ทวีแสงสกุลไทย

ใบอนุญาตเลขที ป.1/2548

4 นายทาคูยะ

มิสเึ อะดะ

ลงวันที 14 มกราคม 2548

5 นายโคจิ โอนิชิ

เลขที 25

6 นางสาวสิริวรรณ

อาคารกรุงเทพประกันภัย/YWCA

7 นายยูอิจิ อิโต

ชัน 22 และชันที 23 ยูนิต 1 ถนนสาทรใต้

8 นายสุเมธ

รายชือผู้บริ หารบริ ษัท
นายเชิดชู โสภณพนิช

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้จดั การ

บริ ษัทได้ รับอนุญาตให้ มีกรรมการเป็ นบุคคลซึงไม่มีสญ
ั ชาติไทยได้ เกิน
กว่าหนึงในสีแต่ไม่ถึงกึงหนีงของจํานวนกรรมการทังหมด

สุทธิกลุ พาณิช

ตามหนังสือสํานักงาน คปภ. ที 4220/978 ลงวันที 28 มีนาคม 2554

มโนมยางกูร

แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-620-8000 (60 คูส่ าย)
โทรสาร. 02-677-3978-9
ทองธิว

จํานวนหรื อชือกรรมการซึงลงชือผูกพันบริ ษัทได้ คือ

เปลียนชือเมือวันที 22 กุมภาพันธ์ 2525

2,000,000,000

2 นายจําลอง

เหรี ยญวิจิตร

นางสุวพร ทองธิว นางอรพรรณ พงศ์พิพฒ
ั น์

(เดิมชือ บจ.อาเซียพาณิชยการ)

3 นางอรพรรณ

พงศ์พิพฒ
ั น์

นางนงลักษณ์ สุนทรวร นายตุ๊ก วิริยะพันธุ์ นายพิจารณ์ วิริยะพันธุ์

วันที 14 มกราคม 2517

4 นายสุทิน

นพเกตุ

พลตํารวจโทเผ่าไทย ทองธิว นายอมร ทองธิว กรรมการสองในเจ็ดคนนีลงลายมือชือร่วมกันและ

เปลียนชือเป็ น บจ.อาเซียพาณิชยการ

5 นางนงลักษณ์

สุนทรวร

ประทับตราสําคัญของบริ ษัท ยกเว้ น การจําหน่าย การโอนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ การลงลายมือชือในกรมธรรม์

ประกันภัย

6 นายตุ๊ก

วิริยะพันธุ์

ประกันภัย กรมธรรม์ประกันอิสรภาพ หนังสือรับรองทีใช้ ในการประกันตัวผู้ขบั ขีในคดีอาญา

วันที 16 มกราคม 2522

7 นายพิจารณ์

วิริยะพันธุ์

การฟ้ องร้ องต่อสู้คดีในศาล และอนุญาโตตุลาการ การดําเนินกระบวน

39 บมจ. วิริยะประกันภัย

2,000,000,000 1 นางสุวพร

นางสุวพร ทองธิว

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้จดั การ

เปลียนชือเป็ น บจ.วิริยะประกันภัย

8 นายประสาน

นิลมานัตต์

พิจารณาคดี ยืนคําคูค่ วาม ขอและรับเงินค่าฤชาธรรมเนียม เงินประกัน

ใบอนุญาตเลขที 2/2525

9 นายกฤตวิทย์

ศรี พสุธา

การชําระหนี เงินทีลูกหนีนํามาวางต่อศาล หรื ออนุญาโตตุลาการ

ลงวันที 23 กรกฏาคม 2525

10 นายสมชาย

สวธานุภาพ

ดําเนินการชันบังคับดดี ยึด อายัด ถอนการยึด ถอนการอายัด

เลขที 121/14-29, 121/32, 121/38

11 นายจงศักดิ

หน่อชูเวช

ขายหรื อยกเลิกการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ร้ องทุกข์

121/50, 121/53, 121/65-67, 121/104

12 นายอมร

ทองธิว

ถอนคําร้ องทุกข์ เข้ าทํา และถอนสัญญาประกันวางหลักทรัพย์

อาคาร อาร์ เอส ทาวเวอร์

13 พลตํารวจโทเผ่าไทย

ทองธิว

หรื อหลักประกัน ขอรับหลักทรัพย์ หรื อหลักประกันหริ อรถยนต์ รถจักรยายยนต์ และทรัพย์สินอืนใดคืนจากพนักงาน

14 นายบุญเลิศ

กุศลเพิมพูล

สอบสวน พนักงานอัยการ และศาล รวมถึงการเบิกความ การให้

ชัน 3-7, 9, 12-13, 19-20, 39

เพิมพืนที ชันที 30

เลขที 121/86-87

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง

การต่อพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ศาล และการให้ ถ้อยคํา

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

การชีแจงข้ อเท็จจริ ง โต้ แย้ งหรื ออุทธรณ์คําวินิจฉัย คําสังหรื อความ

โทร. 02-223-0851,02-224-0996,0059

เห็นของพนักงานเจ้ าหน้ าทีคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบ

02-641-3500-80

ธุรกิจประกันภัย หรื อพนักงานเจ้ าหน้ าทีอืน ตลอดจนการชําระ ของดหรื อ

โทรสาร. O2-224-1071,9876,02-641-3599
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หมายเหตุ

ทะเบียนบริ ษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที 31 สิงหาคม 2557
หาคม
ที

เงินทุน
บริ ษัท / ทีตังสํานักงานใหญ่

คณะกรรมการ

จดทะเบียนปั จจุบนั ชําระแล้ วปั จจุบนั
(บาท)

อํานาจกรรมการ

รายชือผู้บริ หารบริ ษัท

ตําแหน่ง

(บาท)
ขอลด และรับเงินค่าปรับ เบียปรับ หรื อเงินอืนใดตามกฎหมายคืนจากพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรื อศาล ให้
นางสุวพร ทองธิว นางอรพรรณ พงศ์พิพฒ
ั น์
นางนงลักษณ์ สุนทรวร นายตุ๊ก วิริยะพันธุ์ นายพิจารณ์ วิริยะพันธุ์ พลตํารวจโทเผ่าไทย ทองธิว นายอมร ทองธิว
นายประสาน นิลมานัตต์ นายกฤตวิทย์ ศรี พสุธา
นายสมชาย สวธานุภาพ นายบุญเลิศ กุศลเพิมพูน คนใดคนหนึงลงลายมือและประทับตรา
สําคัญของบริ ษัท กระทําการแทนบริ ษัทได้

บมจ. ศรี อยุธยาประกันภัย

500,000,000

250,000,000 1 นายวีระพันธุ์

ทีปสุวรรณ

ชือและจํานวนกรรมการซึงมีอํานาจลงลายมือชือแทนบริ ษัท คือ

นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ

ประธานกรรมการ

แปรสภาพเมือวันที 9 พฤษภาคม 2537

2 นายสุวฒ
ั น์

สุขสงเคราะห์

นายโรวัน ดี อาซี นายชูศกั ดิ สาลี นายลักษณ์ ทองไทย

นายโรวัน ดี อาซี

กรรมการผู้อํานวยการ

ใบอนุญาตเลขที 4/2514

3 นายลักษณ์

ทองไทย

นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ กรรมการสองในสีคนนีลงลายมือชือ

นายชูศกั ดิ สาลี

กรรมการผู้จดั การ

ลงวันที 17 ตุลาคม 2537

4 นายอดิศร

ตันติอนันท์กลุ

ร่วมกัน และประทับตราสําคัญของบริ ษัท

เลขที 898

5 นายชูศกั ดิ

สาลี

อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชัน 7-8

6 นายวิโรจน์

เศรษฐปราโมทย์

1. บริ ษัท ได้ รับความเห็นชอบการโอนและรับโอนกิจการทังหมดของ

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี

7 นายสุรชัย

พฤกษ์ บํารุง

บริ ษัท ศรี อยุธยาประกันภัย จํากัด (มหาชน) ให้ แก่ บริ ษัท บีที ประกันภัย จํากัด

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

8 นายสว่าง

ทองสมุทร

ซึงเปลียนชือเป็ น บริ ษัท ศรี อยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จํากัด (มหาชน) (ลําดับที 15)

โทร. 02-263-0335

9 นายเมธา

สุวรรณสาร

ตามหนังสือสํานักงาน คปภ. ที 3120/ว.2735 ลงวันที 17 กันยายน 2553 ให้ แล้ วเสร็ จภายใน 31 ธันวาคม 2554

โทรสาร. 02-263-0589

10 นายแอนเดรี ยส โจฮันน์ วิลเฮล์ม

2. ตามมติทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2554 เมือวันที 7 ธันวาคม 2554

11 นายโรวัน ดี อาซี

ให้ แก้ ไขเปลียนแปลงหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 1,ข้ อ 3 (วัตถุประสงค์) แก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัท
3.บริ ษัท ส่งคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย เลขที 4/2514 ลงวันที 17 ตุลาคม 2537
โดยให้ มีผลบังคับใช้ ตังแต่วนั ที 20 ธันวาคม 2554 เป็ นต้ นไป
4.บริ ษัท ได้ ปฏิบตั ิตามเงือนไขฯ โดย ประกาศต่อสาธารณชนให้ ทราบถึงการโอนและการรับโอนกิจการของบริ ษัท
5. ได้ รับความเห็นชอบการสินสุดโครงการโอนกิจการทังหมดของบริ ษัท จากนายทะเบียน
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หมายเหตุ

ทะเบียนบริ ษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที 31 สิงหาคม 2557
หาคม
ที

เงินทุน
บริ ษัท / ทีตังสํานักงานใหญ่

คณะกรรมการ

จดทะเบียนปั จจุบนั ชําระแล้ วปั จจุบนั
(บาท)

1,150,000,000 1 นายวิวฒ
ั น์

สุวรรณนภาศรี

จํานวนหรื อชือกรรมการซึงลงชือผูกพันบริ ษัทได้ คือ

เปลียนชือเมือวันที 23 ธันวาคม 2525 มติพิเศษเพิมทุนอีก

2 นายวิโรจน์

สุวรรณนภาศรี

นายวิวฒ
ั น์ สุวรรณนภาศรี นายสุรศักดิ สุวรรณนภาศรี

(เดิมชือ บจ.สยามอินเตอร์ ประกันภัย)

3 นายสุรศักดิ

สุวรรณนภาศรี

นางสาวสุณี สุวรรณนภาศรี นายสุเทพ สุวรรณนภาศรี สองในสีคนลงนาม

4 นางสาวสุณี

สุวรรณนภาศรี

ร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัท หรื อนายวิวฒ
ั น์ สุวรรณนภาศรี

5 นางสาวสุนนั ท์

สุวรรณนภาศรี

นายสุรศักดิ สุวรรณนภาศรี นางสาวสุณี สุวรรณนภาศรี

เลขที 42

6 นายสุเทพ

สุวรรณนภาศรี

อาคารส่งเสริ มประกันภัย

7 นายเมธา

อุทยานสุทธิ

นายวิโรจน์ สุวรรณนภาศรี นางสาวสุนนั ท์ สุวรรณนภาศรี

ถนนสุรวงศ์ แขวงสีพระยา

8 นางณัฐจงจินต์

เก่งสร้ างทรัพย์

นายเมธา อุทยานสุทธิ นางณัฐจงจินต์ เก่งสร้ างทรัพย์ นายภูสิตต์ ยิมพานิช

เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

9 นายภูสิตต์

ยิมพานิช

คนใดคนหนึงรวมเป็ นสองคนและประทับตราสําคัญของบริ ษัท

บจ. ส่ งเสริ มประกันภัย

ใบอนุญาตเลขที 7/2525
ลงวันที 27 สิงหาคม 2525

1,100,000,000

อํานาจกรรมการ

50,000,000
ชําระแล้ วเต็มมูลค่า
50,000,000

รายชือผู้บริ หารบริ ษัท

ตําแหน่ง

(บาท)
นายวิวฒ
ั น์ สุวรรณนภาศรี

ประธานกรรมการ

โทร. O2-235-2510-9,02-267-0240-9
โทรสาร. 02-237-0808,02-267-0259
หมายเหตุ :- ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เมือ 15 พฤษภาคม 2556

พานิชชีวะ

จํานวนหรื อชือกรรมการซึงลงชือผูกพันบริ ษัทได้ คือ

(เดิมชือ บจ.คลังสินค้ าแม่นําประกันภัย)

2 นายสุรเดช

ก่อเกียรติทวีชยั

กรรมการสองนาย มีอํานาจลงลายมือชือเป็ นสําคัญแทนบริ ษัทได้

ใบอนุญาตเลขที ป.4/2547

3 นายภัค

เพ่งศรี

แต่ต้องประทับตราของบริ ษัทด้ วย

ลงวันที 11 พฤศจิกายน 2547

4 นายณัฐดนัย

อินทรสุขศรี

เลขที 44/1 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล

5 นายกุลวัฒน์

เจนวัฒนวิทย์

40 บมจ. สยามซิตีประกันภัย

300,000,000

300,000,000 1 นายสมบัติ

ชัน 12 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง
กรุงเทพฯ 10320
โทร. 02-202-9500
โทรสาร. O2-202-9555
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ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร

นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี

กรรมการผู้จดั การ

หมายเหตุ

ทะเบียนบริ ษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที 31 สิงหาคม 2557
หาคม
ที

เงินทุน
บริ ษัท / ทีตังสํานักงานใหญ่

41 บมจ. สหนิรภัยประกันภัย

คณะกรรมการ

จดทะเบียนปั จจุบนั ชําระแล้ วปั จจุบนั
(บาท)

(บาท)

20,000,000

20,000,000 1 นายบุญ

อํานาจกรรมการ

รายชือผู้บริ หารบริ ษัท

ตําแหน่ง

ธรรมาจักร์ กลุ

จํานวนหรื อชือกรรมการซึงลงชือผูกพันบริ ษัทได้ คือ

นายบุญ ธรรมาจักร์ กลุ

ประธานกรรมการ

นางอารยา วาสวกุล

กรรมการผู้อํานวยการ

เปลียนชือเมือวันที 10 สิงหาคม 2510

2 นางอารยา

วาสวกุล

นายบุญ ธรรรมาจักร์ กลุ นางอารยา วาสวกุล นางไอริ ญ ธรรมาจักร์ กลุ

(เดิมชือ บจ.สหนิรภัยประกันภัยและ

3 นางไอริ ญ

ธรรมาจักร์ กลุ

นายชวน ธรรมาจักร์ กลุ และนายจํารัส ธรรมาจักร์ กลุ

ส่งเสริ มเศรษฐกรรม)

4 นายจํารัส

ธรรมาจักร์ กลุ

สองในห้ าคนนีลงลายมือชือร่วมกัน

ใบอนุญาตเลขที 2/2521

5 นายวิบลู ย์

วาสวกุล

และประทับตราสําคัญของบริ ษัท

ลงวันที 18 พฤศจิกายน 2521

6 นายชวน

ธรรมาจักร์ กลุ

เลขที 462/1-5 ถนนสีพระยา

7 นายสุพจน์

แซ่ก่ยุ

แขวงมหาพฤฒาราม

8 นายศิริชยั

ธรรมาจักร์ กลุ

เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

9 นางอารยา

ธรรมาจักร์ กลุ

โทร. 02-236-0049,02-236-1290,

10 นายเสนีย์

ธรรมาจักร์ กลุ

02-223-2019
โทรสาร. 02-236-1300,1211

42 บมจ. สหมงคลประกันภัย

280,000,000

280,000,000 1 นายวิชิต

มหาเจษฎา

(1) นายตระการ ตันสุวรรณ นางสาวไพลิน ท่าไสว

นายประพาส เพียรเสถียรกุล ประธานกรรมการ
นายประพาส เพียรเสถียรกุล กรรมการผู้จดั การ

เปลียนชือเมือวันที 29 กันยายน 2531

2 นางสาวไพลิน

ท่าไสว

นายบัญชาการ เพียรเสถียรกุล นายประพาส เพียรเสถียรกุล

(เดิมชือ บจ.สหมงคลประกันภัยและ

3 นายชูเกียรติ

ปั ทมรพีพรรณ

กรรมการสองในสีคนลงลายมือชือร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัท

คลังสินค้ า)

4 นายประพาส

เพียรเสถียรกุล

(2) การลงลายมือชือในกรมธรรม์ประกันภัย กรมธรรม์อิสรภาพ

ใบอนุญาตเลขที 3/2531

5 นายตระการ

ตันสุวรรณ

หนังสือรับรองทีใช้ ในการประกันตัว เข้ าทําสัญญาประกัน ถอนสัญญา

ลงวันที 10 ตุลาคม 2531

6 นายบัญชาการ

เพียรเสถียรกุล

ประกัน วางหลักทรัพย์หรื อหลักประกัน ขอรับหลักทรพย์หรื อหลักประกัน

เลขที 259 ถนนราชวงศ์

7 นางสาววันทนา

วิริยา

คืนจากพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และศาล ให้ นายตระการ ตันสุวรรณ นางสาวไพลิน ท่าไสว

แขวงจักรวรรดิ

นายบัญชาการ เพียรเสถียรกุล นายประพาส เพียรเสถียรกุล คนใดคนหนึงลงลายมือชือ

เขตสัมพันธวงศ์

และประทับตราสําคัญของบริ ษัทกระทําการแทนบริ ษัทได้

กรุงเทพฯ 10100

(3) การลงลายมือชือในเอกสารการรายงาน การให้ ถ้อยคํา เอกสารชีแจงข้ อเท็จจริ ง เอกสารสําหรับติดต่อ

โทร. 02-221-4373,02-222-9391,

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบุรกิจประกันภัยและสมาคมประกันวินาศภัยไทย

02-223-2019

สัญญาเอาประกันภัยต่อหรื อรับประกันภัยต่อ ให้ นางสาวไพลิน ท่าไสว นายบัญชาการ เพียรเสถียรกุล

โทรสาร. 02-622-6621,02-225-1623

นายประพาส เพียรเสถียรกุล นายตระการ ตันสุวรรณ นายบัญชาการ เพียรเสถี
ปั ทมรพี
ยรกุพลรรณ
นายชูเกียรติ
นายชูเกียรติ ปั ทมรพีพรรณ คนใดคนหนืงลงลายมือชือและประทับตราสําคัญของบริ ษัทกระทําการแทนบริ ษัทได้
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หมายเหตุ

ทะเบียนบริ ษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที 31 สิงหาคม 2557
หาคม
ที

เงินทุน
บริ ษัท / ทีตังสํานักงานใหญ่
บจ. วิคเตอรี ประกันภัย (ประเทศไทย

คณะกรรมการ

จดทะเบียนปั จจุบนั ชําระแล้ วปั จจุบนั
(บาท)

(บาท)

100,000,000

100,000,000 1 นายวีระเดช

อํานาจกรรมการ

รุ่งโรจน์ธนกุล

จํานวนหรื อชือกรรมการซึงลงชือผูกพันบริ ษัทได้ คือ
กรรมการสองคนลงลายมือชือร่วมกันและประทับตราของบริ ษัท

เปลียนชือเมือวันที 23 กุมภาพันธ์ 2553

2 นางบุษกร

รุ่งโรจน์ธนกุล

(เดิมชือ บจ. สหวัฒนาประกันภัย)

3 นายสงวน

ทิวฑั ฒานนท์

ใบอนุญาตเลขที บ.23/2494

4 นายประเสริ ฐ

ตริ ตานนท์

ลงวันที 28 พฤศจิกายน 2494

5 นายจาตุรงค์

ชัยสงคราม

ใบอนุญาตเลขที ฟ.13/2494

6 นางสาวเบญจภา

มนัสสงวนศักดิ

ลงวันที 8 กันยายน 2494

7 นายศราวุธ

ภาสุวณิชยพงศ์

รายชือผู้บริ หารบริ ษัท
นายวีระเดช รุ่งโรจน์ธนกุล

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ

และกรรมการผู้อํานวยการใหญ่

เลขที 4 อาคารชโลบล
ซอยพระรามเก้ า 43 ถนนเสรี 4

หมายเหตุ :- ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เมือวันที 6 มิถุนายน 2554

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ
โทร. O2-743-7999
โทรสาร. 02-743-7997-8

43 บมจ.ไทยพาณิชย์ สามัคคีประกันภัย

1,114,452,155

1,114,452,155 1 คุณหญิงชฎา

วัฒนศิริธรรม

ชือและจํานวนกรรมการซึงมีอํานาจลงลายมือชือแทนบริ ษัท คือ

แปรสภาพเป็ นมหาชน

2 นายบุญมี

งดงามวงศ์

นายฮวน หลุยส์ ออร์ เตก้ า กัวเดราส และ นายเกลน เดวิด ไมเคิล

เมือวันที 12 พฤษภาคม 2537

3 นายวิรัติ

รัตนาภรณ์

บราวน์ ลงลายมือชือร่วมกัน หรื อคนใดคนหนึงในสองคนนี

เปลียนชือเมือวันที 25 กรกฏาคม 2549

4 นายเพิมพูน

ไกรฤกษ์

ลงลายมือชือร่วมกับ

(เดิมชือ บจ.สามัคคีประกันภัย)

5 นายสุวรรณ

วงศ์ศรี วงศ์

นายเดชาภิวฒ
ั น์ ณ สงขลา หรื อ นางสาวนิตยา พิริยะธรรมวงศ์

ใบอนุญาตเลขที ป.3/2549

6 นายฮวน หลุยส์ ออร์ เตก้ า กัวเดราส

ลงวันที 23 สิงหาคม 2549

7 นายเกลน เดวิด ไมเคิล

บราวน์

รวมเป็ นสองคน

เลขที 2/4

8 นายเดชาภิวฒ
ั น์

ณ สงขลา

อาคารไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย

9 นางสาวนิตยา

พิริยะธรรมวงศ์

หมายเหตุ

บมจ.ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย

ชัน 12 โครงการนอร์ ธปาร์ ค

ขออนุญาตเปลียนชือบริ ษัท เป็ น บมจ. สามัคคีประกันภัย

ถนนวิภาวดีรังสิต

ตามหนังสือสํานักงาน คปภ. ที 4230/2216 ลงวันที 7 สิงหาคม 2557

แขวงทุง่ สองห้ อง เขตหลักสี

และจดทะเบียนเปลียนชือ เมือวันที 25 สิงหาคม 2557

กรุงเทพฯ 10210
โทร. 02-555-9100
โทรสาร. 02-955-0150-1, 0205
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หมายเหตุ

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ประธานกรรมการ
กรรมการผู้จดั การ

ทะเบียนบริ ษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที 31 สิงหาคม 2557
หาคม
ที

เงินทุน
บริ ษัท / ทีตังสํานักงานใหญ่

44 บมจ. สินทรั พย์ ประกันภัย
ใบอนุญาตเลขที 8/2525
ลงวันที 27 สิงหาคม 2525
เลขที 492 - 494
ถนนรัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้ วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310

(บาท)

(บาท)

510,000,000

560,000,000 1 นางสาวบังอร

เพิมทุนอีก
80,000,000
เป็ นทุนจดทะเบียน
590,000,000
ชําระแล้ วแล้ ว
50,000,000

โทร. 02-541-5050,02-792-5555,5560
โทรสาร. 02-541-5170,4602,4036

11. พลเอกประพาฬ

นิลวงศ์

12. พลอากาสเอก บุญช่วย สุกรสุข
45 บมจ. สินมันคงประกันภัย

คณะกรรมการ

จดทะเบียนปั จจุบนั ชําระแล้ วปั จจุบนั

200,000,000

อํานาจกรรมการ

รายชือผู้บริ หารบริ ษัท

ตําแหน่ง

มีเจริ ญ

จํานวนหรื อชือกรรมการซึงลงชือผูกพันบริ ษัทได้ คือ

นางสุณี ศรี อรทัยกุล

ประธานกรรมการ

2 นายประวิตร

สงวนสิน

" นางสุณี ศรี อรทัยกุล ,นายสมนึก สงวนสิน ,นางศศมณฑ์ สงวนสิน

นายประวิตร สงวนสิน

กรรมการผู้อํานวยการ

3 นายสมนึก

สงวนสิน

นายสุรสิทธิ ศรี อรทัยกุล ,นายประวิตร สงวนสิน และ นางสาวบังอร

นายสมนึก สงวนสิน

ประธานบริ หาร

4 นางศศมณฑ์

สงวนสิน

มีเจริ ญ โดยกําหนดให้ กรรมการสองคนลงลายมือชือร่วมกัน

นางสาวบังอร มีเจริ ญ

กรรมการผู้จดั การ

5 นายสุรสิทธิ

ศรี อรทัยกุล

และประทับตราสําคัญของบริ ษัท "

6 นายมนตรี

เนรกัณฐี

7 นายไพโรจน์

พรหมสาส์น

8 นางสุณี

ศรี อรทัยกุล

9 นายพรสิทธิ

ศรี อรทัยกุล

10 นายสุริยน

ศรี อรทัยกุล

200,000,000 1 นายวิเศษ

ภาณุทตั

ชือและจํานวนกรรมการซึงมีอํานาจลงลายมือชือแทนบริ ษัทได้ คือ

นายเรื องวิทย์ ดุษฎีสรุ พจน์ ประธานกรรมการ
นายเรื องเดช ดุษฎีสรุ พจน์

แปรสภาพเมือวันที 16 พฤษภาคม 2537

2 นางอัญชุลี

คุณวิบลู ย์

(1) นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ นางอัญชุลี คุณวิบลู ย์ นายเรื องเดช

(เดิมชือ บจ. สินมันคงประกันภัย

3 นายประดิษฐ์

รอดลอยทุกข์

ดุษฎีสรุ พจน์ และนางสุวิมล ชยวรประภา นายคริ สโตเฟอร์ จอห์น คอลาแฮน

ใบอนุญาตเลขที 1/2535

4 นายเรื องเดช

ดุษฎีสรุ พจน์

และนายเรื องวิทย์ ดุษฎีสรุ พจน์ นางสาวถนอมศรี สินสุขเพิมพูล กรรมการ

ลงวันที 17 เมษายน 2535

5 นางสุวิมล

ชยวรประภา

สองในเจ็ดคนนีลงลายมือชือร่วมกันและประทับตราของบริ ษัท

เลขที 313 ถนนศรี นคริ นทร์

6 นายเรื องวิทย์

ดุษฎีสรุ พจน์

(2) การออกกรมธรรม์ประกันภัย กรมธรรม์ประกันอิสรภาพ

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ

7 นายสุวิชากร

ชินะผา

หนังสือรับรองทีใช้ ในการประกันตัว การฟ้ องร้ องต่อสู้คดีและดําเนิน

กรุงเทพฯ 10240

8 นายอนุชาต

ชัยประภา

กระบวนการพิจารณาทังหมดทังทางแพ่ง ทางอาญา และทางอนุญา

โทร. 02-378-7000

9 นายคริ สโตเฟอร์ จอห์น

คอลาแฮน

โตตุลาการ การแจ้ งความร้ องทุกข์ การถอนคําร้ องทุกข์ การยืนขอรับ

โทรสาร. 02-377-3322

10 นางสาวถนอมศรี

สินสุขเพิมพูน

ชําระหนี ตลอดจนการขอรับ เอาคืนและเข้ าครอบครองทรัพย์สินของ
บริ ษัทหรื อเงินอืนใด ๆ จากพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ จากศาล
และหรื อจากนิติบคุ คลหรื อบุคคลใด ๆ ดําเนินการชันบังคับคดี ยึด
อายัด ถอนการยึด ถอนการอายัด ขายหรื อยกเลิกการขายทอดตลาด
ทรัพย์สิน เข้ าทําและถอนสัญญาประกันวางหลักทรัพย์หรื อหลักประกัน
การชีแจงข้ อเท็จจริ ง โต้ แย้ งหรื ออุทธรณ์คําวินิจฉัยคําสังหรื อความเห็น
ของพนักงานเจ้ าหน้ าทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการ
ประกอบธุรกิจประกันภีย (คปภ.) หรื อพนักงานเจ้ าหน้ าทีอืน ตลอดจน
การชําระค่าปรับ เบียปรับหรื อเงินอืนใด เช่า ให้ เช่า ยกเลิกหรื อเปลียน
แปลงสิทธิการเช่าทรัพย์สินในนามบริ ษัท ให้ นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์
นางอัญชุลี คุณวิบลู ย์ นายเรื องเดช ดุษฎีสรุ พจน์ นายคริ สโตเฟอร์ จอห์น คอลาแฮน
นายเรื องวิทย์ ดุษฎรพจน์
นางสาวถนอมศรี สินสุขเพิมพูล
ุ
คนใดคนหนึงลงลายมือชือและประทับตราสําคัญของบริ ษัท
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กรรมการผู้จดั การ

หมายเหตุ

ทะเบียนบริ ษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที 31 สิงหาคม 2557
หาคม
ที

เงินทุน
บริ ษัท / ทีตังสํานักงานใหญ่

46 บมจ. อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย

คณะกรรมการ

จดทะเบียนปั จจุบนั ชําระแล้ วปั จจุบนั
(บาท)

(บาท)

650,000,000

650,000,000 1 นายเอียม

อํานาจกรรมการ

งามดํารงค์

จํานวนหรื อชือกรรมการซึงจะลงชือผูกพันบริ ษัท คือ

เปลียนชือเมือวันที 7 กรกฏาคม 2543

2 นายอํารุง

สรรพสิทธิวงศ์

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการ 2 กลุม่

(เดิมชือ บจ.เจริ ญโภคภัณฑ์ประกันภัย)

3 นายขจร

เจียรวนนท์

ดังนี คือ กลุม่ เอ ได้ แก่ นายไฮนซ์ โดลเบิร์ก

ใบอนุญาตเลขที ป.4/2543

4 นายณรงค์

จุลชาต

นายทาพัน กุมาร์ รังกัม เบียร์ และนางอําไพ บํารุงศักดิศิลป์

ลงวันที 28 ธันวาคม 2543

5 นางนภากรณ์

ลัญฉน์ดี

กลุม่ บี ได้ แก่ นายเอียม งามดํารงค์

เลขที 313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์

6 นางพัชรี

คงตระกูลเทียน

นายอํารุง สรรพสิทธิวงศ์ นายขจร เจียรวนนท์

ชัน 19 เพิมพืนทีตัง ชันที 3 ห้ องดี 2

7 นายทาพัน

กุมาร์ รังกัม เบียร์

ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก

8 นายไฮนซ์

โดลเบิร์ก

โดยกรรมการคนหนึงคนใดในกลุม่ เอ ลงนามร่วมกับ

กรุงเทพฯ 10500

9 นางอําไพ

บํารุงศักดิศิลป์

กรรมการคนหนึงคนใดในกลุม่ บี พร้ อมประทับตราสําคัญของบริ ษัท

อินทรนุกลู กิจ

จํานวนหรื อชือกรรมการซึงลงชือผูกพันบริ ษัทได้ คือ

รายชือผู้บริ หารบริ ษัท
นายเอียม งามดํารงค์

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ
ประธานบริ หาร
กรรมการผู้จดั การ

และนางพัชรี คงตระกูลเทียน

โทร. 02-638-9000
โทรสาร. 02-638-9050,3030

47 บมจ. อาคเนย์ ประกันภัย

500,000,000

500,000,000 1 นายวิชยั

เปลียนชือเมือวันที 1 กันยายน 2551

2 พลตํารวจเอกสนอง

วัฒนวรางกูร

กรรมการ 2 คน ลงลายมือชือร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัท

(เดิมชือ บจ.อาคเนย์ประกันภัย (2000))

3 นายหลักชัย

สุทธิชจู ิต

ส่วนการลงลายมือชือในกรมธรรม์ประกันภัยของบริ ษัทให้ กรรมการ

ใบอนุญาตเลขที ป.2/2551

4 นายฐาปน

สิริวฒ
ั นภักดี

คนใดคนหนึงลงลายมือชือ

ลงวันที 12 ธันวาคม 2551

5 นายอภิชยั

บุญธีรวร

เลขที 315 ชันจี 1,2 และ3

6 นายโชติพฒ
ั น์

พีชานนท์

อาคารบริษัทอาคเนย์ประกันภัย จํากัด

7 นางอาทินนั ท์

พีชานนท์

ถนนสีลม แขวงสีลม

8 นายสนิท

วรปั ญญา

เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

9 พลตํารวจเอกเจตน์

มงคลหัตถี

โทร. 02-631-1311
โทรสาร. 02-237-7409,02-236-7614
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พลตํารวจเอกสนอง วัฒนวรางกูประธานกรรมการ
ร
ประธานกรรมการบริหาร

นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์

รักษาการกรรมการผู้จดั การ

หมายเหตุ

ทะเบียนบริ ษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที 31 สิงหาคม 2557
หาคม
ที

เงินทุน
บริ ษัท / ทีตังสํานักงานใหญ่

48 บมจ. อินทรประกันภัย

คณะกรรมการ

จดทะเบียนปั จจุบนั ชําระแล้ วปั จจุบนั
(บาท)

(บาท)

100,000,000

100,000,000 1 นาง.พรรณนิภา

อํานาจกรรมการ

รอดวรรณะ

ชือและจํานวนกรรมการซึงมีอํานาจลงลายมือชือแทนบริ ษัท คือ

แปรสภาพและเปลียนชือ

2 นายสุชาติ

ไตรศิริเวทวัฒน์

กรรมการสองคนลงลายมือชือร่วมกันและประทับตราบริ ษัท

เมือวันที 2 กุมภาพันธ์ 2537

3 นายบุญศักดิ

เจียมปรี ชา

เป็ นสําคัญ

(เดิมชือ บจ.อินเตอร์ ไลฟ์ ประกันภัย)

4 นายจํานงค์

วัฒนเกส

ใบอนุญาตเลขที 2/2523

5 นายนเรศน์

ชุติจิรวงศ์

ลงวันที 4 กรกฏาคม 2537

6 นายกรุงไกร

ภัทรโกมล

เลขที 364/29 ถนนศรี อยุธยา

7 นางสุภาพร

รัชตสุวรรณ

แขวงพญาไท เขตราชเทวี

8 นายวิศิลป์

ว่องวานิชวัฒนะ

กรุงเทพฯ 10400

9 นายธวัชชัย

สุทธิกิจพิศาล

รายชือผู้บริ หารบริ ษัท

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ

นายสุชาติ ไตรศิริเวทวัฒน์

กรรมการผู้อํานวยการ

โทร. 02-247-9261-75
โทรสาร. 02-247-6590, 02-246-5030

49 บมจ. เอเชียประกันภัย 1950

199,000,000

199,000,000 1 นายชัยวัฒน์

โควาวิสารัช

จํานวนหรื อชือกรรมการซึงลงชือผูกพันบริ ษัทได้ คือ

นายจุลพยัพ ศรี กาญจนา

ประธานกรรมการ

นายนิค จันทรวิทรุ

กรรมการผู้จดั การ

เปลียนชือเมือวันที 26 พฤษภาคม 2548

2 นายนคร

ชุม่ ศรี พนั ธุ์

นายจุลพยัพ ศรี กาญจนา นายนิค จันทรวิทรุ นายนคร ชุม่ ศรี พนั ธุ์

(เดิมชือ บจ.ยังยืนประกันภัย)

3 นายจุลพยัพ

ศรี กาญจนา

นางนราวดี ศรี กาญจนา หม่อมราชวงศืดํารงดิศ ดิศกุล

วันที 21 มกราคม 2512

4 นายนิค

จันทรวิทรุ

นายไพร ปั ณยาลักษณ นางศิริกาญจน์ ศักดิเดช ภาณุพนั ธ์ ณ อยุธยา

เปลียนชือเป็ น บจ.เอเซียทรัสท์ประกันภัย

5 นางนราวดี

ศรี กาญจนา

กรรมการสองในเจ็ดคนนีลงลายมือชือร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัท

วันที 15 มิถนุ ายน 2527

6 นายโฮ ยิกหลุง ไซมอน

เปลียนชือเป็ น บจ.เอเชียประกันภัย 1950

7 นายสุรพร

ใบอนุญาตเลขที ป.5/2548

8 นายมูกิ จาตินเดอร์ กุมาร์

ลงวันที 23 มิถนุ ายน 2548

9 ดร. เฮอร์ เบิร์ต บาวม์การ์ ทเนอร์

เลขที 183 อาคารรี เจ้ นทร์ เฮ้ าส์

10 ม.ร.ว.ดํารงดิศ

ดิศกุล

ชัน 12 ถนนราชดําริ

11 นายไพร

ปั ณยาลักษณ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

12 นางศิริกาญจน์ ศักดิเดช

ภาณุพนั ธ์ ณ อยุธยา

รักตประจิต

กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-254-9977
โทรสาร. 02-256-0778,02-250-5277
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หมายเหตุ

ทะเบียนบริ ษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที 31 สิงหาคม 2557
หาคม
ที

เงินทุน
บริ ษัท / ทีตังสํานักงานใหญ่

(บาท)
เปลียนชือ เมือ 5 ก.ย.2555

อํานาจกรรมการ

1,175,000,000
เพิมทุนขึนอีก

จํานวนหรื อชือกรรมการซึงจะลงชือเป็ นสําคัญผูกพันบริ ษัทได้ คือ

1,356,300,000 2 นายหว่อง คิม เต็ก
สุวรรณ

ร่วมกับ

4 นายกิตติ

ภูส่ ิทธิศกั ดิ

พลตํารวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ นายกิตติ ภูส่ ิทธิศกั ดิ

2.บจ. คูเนีย ประกันภัย (ประเทศไทย) เป็ นทุนจดทะเบียน

5 พลตํารวจเอก วัชรพล

ประสารราชกิจ

นายธีโอดอร์ ชุบปาร์ ค

เปลียนชือเมือ 18 ธันวาคม 2544

6 นายธีโอดอร์

ชุบปาร์ ค

รวมเป็ นสองคน และประทับตราสําคัญของบริ ษัท

ใบอนุญาตเลขที ป.1/2545

181,300,000
1,356,300,000

ตําแหน่ง

นายนรวัฒน์ สุวรรณ

ประธานกรรมการ

นางสาวกัว ยิง เฟย นายหว่อง คิม เต็ก คนใดคนหนึงลงลายมือชือ

3 นายนรวัฒน์

ประกันภัย

รายชือผู้บริ หารบริ ษัท

(บาท)
1 นางสาวกัว ยิง เฟย

50 บมจ. เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย)
1. เดิมชือ บจ.เอเซียไดนามิค

คณะกรรมการ

จดทะเบียนปั จจุบนั ชําระแล้ วปั จจุบนั

นายนรวัฒน์ สุวรรณ

เพิมทุนชําระ

ลงวันที 29 มกราคม 2545

181,300,000

บริ ษัทได้ รับอนุญาตให้ เปลียนชือ จากเดิม บจ. คูเนีย ประกันภัย (ประเทศไทย)

เลขที 195 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์

เป็ น บจ. เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) ตามหนังสือสํานักงาน คปภ.

ชันที 39 ถนนสาทรใต้ แขวงสาทร

ที 4230/2200 ลงวันที 9 สิงหาคม 2555

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120ร
เริ มย้ ายทีตังและจดทะเบียนเปลียนแปลง

หมายเหตุ

บริ ษัทขออนุญาตย้ ายทีตังสํานักงานใหญ่ จากเดิม

ทีตังสํานักงานใหญ่ วันที 1 ตุลาคม 2557

เลขที 849 อาคารวรวัฒน์ ชันที 9-10 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรั ก

โทร. 02-635-1555 ( เบอร์ เดิม)

กรุ งเทพมหานคร ตามหนังสือ สํานักงาน คปภ. ที 4230/2295 ลงวันที 15 สิงหาคม 2557

โทรสาร. O2-635-1298-9
51 บมจ. เอราวัณประกันภัย
เปลียนชือเมือวันที 11 มีนาคม 2526
(เดิมชือ บจ.อีสเวสต์ประกันภัย)
วันที 27 มกราคม 2526
เปลียนชือเป็ น บจ.สินธานีประกันภัย
ใบอนุญาตเลขที 1/2527
ลงวันที 20 กรกฏาคม 2527

417,637,500
เพิมทุนจดทะเบียน
50,116,500
เป็ นทุนจดทะเบียน
467,754,000

467,754,000 1 นายไพโรจน์

จิรชนานนท์

จํานวนหรื อชือกรรมการซึงลงชือผูกพันบริ ษัทได้ คือ

นายไพโรจน์ จิรชนานนท์

2 นางสาวรังษิ ยาภรณ์

อรุณสุรัตน์ภกั ดี

กรรมการสองคนลงลายมือชือร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัท

นางสาวรังษิ ยาภรณ์ อรุณสุรัตน์กรรมการผู
ภกั ดี ้ จดั การ

3 นางกัลยานี

จิรชนานนท์

4 นายปรี ดา

รอดโพธิทอง

5 นางนิรมล

หนูคง

ชําระแล้ ว
50,116,500

เลขที 292 ถนนเยาวราช
แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพฯ 10100
โทร. 02-224-0056,02-224-4727-35
โทรสาร. 02-221-1390,02-222-0544
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ประธานบริ หาร

หมายเหตุ

ทะเบียนบริ ษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที 31 สิงหาคม 2557
หาคม
ที

เงินทุน
บริ ษัท / ทีตังสํานักงานใหญ่

(บาท)
52 บมจ. แอกซ่ าประกันภัย

1,852,642,100

แปรสภาพและเปลียนชือ

2,812,642,100 1 นายวินิต

เมือวันที 9 ธันวาคม 2537

2,812,642,100

สัมฤทธิปรี ชา

2 นางแกล โอลืวืแยร์

960,000,000 มูลค่าหุ้นละ
เป็ นทุนจดทะเบียน

อํานาจกรรมการ

รายชือผู้บริ หารบริ ษัท

ตําแหน่ง

(บาท)

เปลียนชือเมือวันที 15 กรกฏาคม 2541 เพิมทุนจดทะเบียน
(เดิมชือ บจ.วังโดมประกันภัย)

คณะกรรมการ

จดทะเบียนปั จจุบนั ชําระแล้ วปั จจุบนั

3 นายพิสิฏฐ์

100 บาท 4 นายธนชัย

ชือและจํานวนกรรมการซึงมีอํานาจลงลายมือชือแทนบริ ษัทคือ

ประธานกรรมการ

นางแกล โอลืวืแยร์ นายโยฮาน โรดอร์ ฟ เอมมานูเอล ซิมง

กรรมการผู้อํานวยการ

พันธุ์สมิง

นายมาร์ ติน รูแอค และนายพิสิฏฐ์ พันธุ์สมิง

ธนชัยอารี ย์

สองในสีคนนีลงลายมือชือร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัท

5 นายยุทธชัย

เตยะราชกุล

เป็ น บมจ.วังโดมประกันภัย

เพิมทุนชําระแล้ ว

6 นายศักดิชัย

พีชะพัฒน์

รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังพิจารณาแล้ วผ่อนผันให้ บริ ษัทฯ

ใบอนุญาตเลขที ป.3/2541

(เสนอขายหุ้นละ 50 บาท)

7 นายโยฮาน โรดอร์ ฟ

เอมมานูเอล ซิมง

1) มีบคุ คลซึงไม่มีสญ
ั ชาติไทยถือหุ้นได้ เกินกว่าร้ อยละ 49 ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงและจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด

ลงวันที 15 กรกฏาคม 2541

ขายตํากว่ามูลค่า

8 นายมาร์ ติน รูแอค

เลขที 1168/67 ชัน 23 ซี
อาคารลุมพินีทาวเวอร์
ถนนพระราม 4
แขวงทุง่ มหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-679-7600
โทรสาร. 02-285-6383

หุ้นละ 50 บาท
ตามมาตรา 52
แห่ง พ.ร.บ.บริ ษัท
มหาชนจํากัด 2535

บจ. เอ.พี.เอฟ.อินเตอร์ เนชันแนล อินชัวรั นส์657,000,000

2)มีกรรมการเป็ นบุคคลซึงไม่มีสญ
ั ชาติไทยได้ เกิน กว่ากึงหนีงของจํานวนกรรมการทังหมดได้
3)กําหนดระยะเวลาผ่อนผัน 10 ปี นับแต่วนั ทีได้ รับอนุญาต เมือสินสุดระยะเวลาผ่อนผันบริ ษัทต้ องมีอตั ราส่วน
การถือหุ้นต่างชาติไม่เกินร้ อยละ 49 ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงและจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
และมีอตั ราส่วนกรรมการต่างชาติไม่ถึงกึงหนึงของกรรมการทังหมดของบริ ษัท
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที กค1008/9088 ลงวันที 28 พฤษภาคม 2555
และหนังสือสํานักงาน คปภ. ที 4220/1521 ลงวันที 8 มิถนุ ายน 2555

พงษ์ พยัคเลิศ

จํานวนหรื อชือกรรมการซึงจะลงชือสําคัญผูกพันบริ ษัทได้ คือ

เปลียนชือเมือวันที 15 สิงหาคม 2551

657,000,000 1 นายวิรัตน์
2 นายถาวร

ทรัพย์เอนก

นายวิรัตน์ พงษ์ พยัคเลิศ หรื อ นายถาวร ทรัพย์เอนก หรื อ

(เดิมชือ บจ.แอ๊ ดวานซ์ อินชัวรันส์)

3 นายวิโรจน์

แตงวิเชียร

พันตํารวจโทเจษฏาพร โพธิพระ คนดึคนหนึง ลงลายมือชือร่วมกับ

ใบอนุญาตเลขที ป.1/2551

4 นางเรวดี

ผู้ภกั ดี

นางสาวสุจิตรา อาปณกะพันธ์ หรื อ นางสาวะจมาน เหลาจันทึก

ลงวันที 12 ธัรนวาคม 2551

5 นางสาวสุจิรา

อาปณกะพันธ์

หรื อ นายวิโรจน์ แตงวิเชียร หรื อ นางเรวดี ผู้ภกั ดี รวมเป็ นสองคน

เลขที 9 อาคารภคินท์ ชัน 5

6 นางสาวพจมาน

เหลาจันทึก

และประทับตราสําคัญของบริ ษัท

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง

7 พันตํารวจโทเจษฎาพร

โพธิพระ

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-620-6200
โทรสาร. 02-620-6295
หมายเหตุ :- ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เมือ 13 ธันวาคม 2553
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นายวรศักดิ เกรี ยงโกมล

กรรมการผู้จดั การ

หมายเหตุ

ทะเบียนบริ ษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที 31 สิงหาคม 2557
หาคม
ที

เงินทุน
บริ ษัท / ทีตังสํานักงานใหญ่

53 บมจ. ทูนประกันภัย

คณะกรรมการ

จดทะเบียนปั จจุบนั ชําระแล้ วปั จจุบนั
(บาท)

(บาท)

300,000,000

300,000,000 1 นายรอย อิศราพร

เดิมชือ บมจ. โอสถสภาประกันภัย

อํานาจกรรมการ

ชุดาภา

จํานวนหรื อชือกรรมการซึงลงชือผูกพันบริ ษัทได้ คือ

2 นายปี เตอร์ ดิกซอน

มิลเลอร์

นายปี เตอร์ ดิกซอน มิลเลอร์ ลงลายมือชือร่วมกับ

ใบอนุญาตเลขที 8/2540

กรรมการออกจาตําแหน่ง

3 นายประสิทธิ

ศรี สวุ รรณ

นายประสิทธิ ศรี สวุ รรณ หรื อ นายจุลภาศ เครื อโสภณ

ลงวันที 12 ธันวาคม 2540

นายรัตน์

โอสถานุเคราะห์

4 นายจุลภาศ

เครื อโสภณ

รวมเป็ นสองคนและประทับตราสําคัญของบริ ษัท

เลขที 615 อาคารจิตต์อทุ ยั

นายเพชร

โอสถานุเคราะห์

5 นายรัชมัน ฮาฟิ ดช์ บิน

อาบู ซาริ ม

ชัน 3 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก นายประสงค์

สุขมุ

6 นายตัน ฮง เค็ง
7 นายสมชัย

เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

นายธนา

ไชยประสิทธิ

โทร. 02-732-3671-4

นายประธาน

ไชยประสิทธิ

โทรสาร. 02-374-4070

นายพิพฒ
ั น์

เทพย์ปฏิพธั น์

ไชยศุภรากุล

รายชือผู้บริ หารบริ ษัท
นายรอย อิศราพร ชุดาภา

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้จดั การ

หมายเหตุ 1. บริ ษัทได้ รับอนุญาตให้ เปลียนชือ ตามหนังสือ ที 4230 /1745
ลงวันที 20 มิถนุ ายน 2557
2. บริ ษัทได้ รับอนุญาตให้ บคุ คลซึงไม่มีสญ
ั ชาติไทยถือหุ้นได้ ถึงร้ อยละ 49 ฯ
ตามหนังสือที 4220 /866 ลงวันที 4 เมษายน 2557

54 บจ. นิวอินเดียแอสชัวรั นซ์

3,000,000,000 รูปี 3,000,000,000 รูปี

-

-

นางสาวศุชฎา บาราติ

ผู้จดั การสาขา

-

-

นายโรนัลด์ เอ ฮิวดอน

ผู้จดั การสาขา

สาขาประเทศไทย
ใบอนุญาตเลขที ตป.1/2543
ลงวันที 24 พฤษภาคม 2543
เลขที 65/118 อาคารชํานาญเพ็ญชาติ
ชัน 14 ถนนพระราม 9 แขวงห้ วยขวาง
เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 02-245-9988
โทรสาร. 02-248-7109

55 บ. นิวแฮมพ์ เชอร์ อินชัวรั นส์

US$ 5,325,065

US$ 5,325,065

สาขาประเทศไทย
ใบอนุญาตเลขที 8/2522
ลงวันที 19 กันยายน 2522
เลขที 989 อาคารสยามทาวเวอร์
ชันที 21,22 และ23
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-649-1000
โทรสาร. 02-236-6422,1208,1210
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หมายเหตุ

ทะเบียนบริ ษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที 31 สิงหาคม 2557
หาคม
ที

เงินทุน
บริ ษัท / ทีตังสํานักงานใหญ่

จดทะเบียนปั จจุบนั ชําระแล้ วปั จจุบนั
(บาท)

คณะกรรมการ

อํานาจกรรมการ

รายชือผู้บริ หารบริ ษัท

ตําแหน่ง

-

นายทาเคชิ ทาคะโทอิ

ผู้จดั การสาขา

(บาท)

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
128,476,371,245 128,476,371,245

56 บจ. มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรั นส์

เยน

สาขาประเทศไทย

-

เยน

เดิมชือ บจ.มิตซุยมารีน แอนด์ ไฟร์
อินชัวรันซ์ สาขาประเทศไทย
ใบอนุญาตเลขที ตป.1/2544

ลงวันที 5 ตุลาคม 2544
เลขที 175 ชัน14 อาคารสาธรซิตีทาวเวอร์

ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10210
โทร. 02-679-6165-87
โทรสาร. O2-679-6209-14

57 บริ ษัท เอไอเอ จํากัด

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

(ประกันวินาศภัย)

เดิมชือบจ. อเมริ กันอินเตอร์ แนชชัน

สาขาประเทศไทย

แนลแอสชัวรั นส์ (ประกันวินาศภัย)

ใบอนุญาตเลขที ต.1/2543

สาขาประเทศไทย

เป็ นสาขาต่ างประเทศ-

สํานักงานแห่ งใหญ่

จดทะเบียนอยู่ เลขที 1 ถนนสตับส์ ฮ่ องกง

ลงวันที 31 มีนาคม 2543
เลขที 181 ชัน 7 อาคาร เอไอเอ บิลดิง
ถนนสุรวงศ์

แขวงสุริยวงศ์

เขตบางรั ก
กรุ งเทพมหานคร 10500
โทร.02-352-5888
โทรสาร. 02-352-5889

Page 33 of 36

-

หม่อมหลวงจิรเศรษฐ
ศุขสวัสดิ

ผู้จดั การสาขา

หมายเหตุ

ทะเบียนบริ ษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที 31 สิงหาคม 2557
หาคม
ที

เงินทุน
บริ ษัท / ทีตังสํานักงานใหญ่

คณะกรรมการ

จดทะเบียนปั จจุบนั ชําระแล้ วปั จจุบนั
(บาท)

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

58 บจ. เอช ไอเอ็นเอ โอเวอร์ ซีส์

อํานาจกรรมการ

-

-

อินชัวรั นซ์ สาขาประเทศไทย
ใบอนุญาตเลขที ต.1/2550
ลงวันที 25 พฤษภาคม 2550
เดิมชือ บจ. ซิกน่า อินชัวรันซ์ เอเซีย แปซิฟิค
เปลียนชือเป็ น บจ เอซ อินชัวรันซ์
สาขาประเทศไทย ตามใบอนุญาตเลขที
ตป.1/2542 ลงวันที 22 ตุลาคม 2542
เลขที 399 อาคารอินเตอร์ เชนจ 21
ชัน 26-30 ถนนสุขมุ วิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-611-4040
โทรสาร. O2-636-1080
105,000,000

59 บมจ. กรุ งเทพประกันสุขภาพ
เปลียนชือเมือวันที 9 กันยายน 2542

เพิมทุนจดทะเบียน

(เดิมชือ บจ.อเมริ กนั แฟมิลีไลฟ์
แอชชัวรันซ์ (ประเทศไทย)

95,000,000
เป็ นทุนจดทะเบียน

วันที 21 มกราคม 2526

200,000,000

รายชือผู้บริ หารบริ ษัท

ตําแหน่ง

(บาท)

105,000,000 1 นายประดิษฐ์

ทีฆกุล

จํานวนหรื อชือกรรมการซึงลงชือผูกพันบริ ษัทได้ คือ

2 นายสุธร

ชุตินิยมการ

นายชาตรี ดวงเนตร นางอัจจิมา เศรษฐบุตร

3 นางสาวเกษรา

วงศ์เกตุ

นายประดิษฐ์ ทีฆกุล นายสุธร ชุตินิยมการ

4 นางอัจจิมา

เศรษฐบุตร

กรรมการสองในสีคนนีลงลายมือชือร่วมกันและประทับตราสําคัญ

5 นายชาตรี

ดวงเนตร

ของบริ ษัท

เปลียนชือเป็ น บจ.ไทยประกันมะเร็ ง (เอแฟลค)
วันที 30 กันยายน 2531

บริ ษัทได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย

เปลียนชือเป็ น บจ.อเมริ กนั ไลฟ์ แอชชัวรันซ์

ประเภทการประกันสุขภาพ

(ไทยแลนด์)
วันที 7 ธันวาคม 2533
เปลียนชือเป็ น บจ.วานิชประกันภัยสุขภาพ
และเบ็ดเตล็ด
ใบอนุญาตเลขที ป.1/2543
ลงวันที 5 มกราคม 2543
เลขที 2 อาคาร ซี ชันที 9
ซอยศูนย์วิจยั 7
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นางสาวฟ้ า มหะนาวานนท์ ผู้จดั การสาขา

หมายเหตุ

ทะเบียนบริ ษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที 31 สิงหาคม 2557
หาคม
ที

เงินทุน
บริ ษัท / ทีตังสํานักงานใหญ่

คณะกรรมการ

จดทะเบียนปั จจุบนั ชําระแล้ วปั จจุบนั
(บาท)

(บาท)

100,000,000

100,000,000 1 นายอภิรักษ์

อํานาจกรรมการ

รายชือผู้บริ หารบริ ษัท

ตําแหน่ง

ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง
กรุงเทพฯ 10320
โทร. 02-310-3348
โทรสาร. O2-310-3255
ไทพัฒนกุล

จํานวนหรื อชือกรรมการซึงลงชือผูกพันบริ ษัทได้ คือ

อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล

ประธานกรรมการ

ใบอนุญาตเลขที 7/2522

2 นางรวมพร

ชดช้ อย

กรรมการสองคนลงลายมือชือร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัท

นางวรางค์ เสรฐภักดี

กรรมการผู้จดั การ

ลงวันที 19 กันยายน 2522

3 นายบุญสิน

ทังอุดม

บริ ษัทได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย

เลขที 121/89 อาคารอาร์ .เอส.ทาวเวอร์

4 นายสวัสดิ

นฤวรวงศ์

ประเภทการประกันสุขภาพ

ชัน 31 ถนนรัชดาภิเษก

5 นางวรางค์

เสรฐภักดี

แขวงดินแดง เขตดินแดง

6

ไชยวรรณ

60 บมจ. ไทยประกันสุขภาพ

นายวีรเวท

กรุงเทพฯ 10310
โทร. 02-642-3100
โทรสาร. O2-642-3131
61 บมจ. บูพา ประกันสุขภาพ

20,000,000

20,000,000 1 นายเกรี ยงศักดิ

โพธิเกษม

จํานวนหรื อชือกรรมการซึงลงชือผูกพันบริ ษัทได้ คือ

ประธานกรรมการ

พจมานพรชัย

กรรมการสองคนลงลายมือชือร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัท

กรรมการผู้จดั การ

(ประเทศไทย)

2 นางสาวณัฐวสา

เปลียนชือเมือวันที 31 ธันวาคม 2546

3 นายซิว ตัน แบร์ รี ชาน

(เดิมชือ บจ.กรุงไทยประกันสุขภาพ)

4 นายวีรภัทร

จันทรวรรณกูล

บริ ษัทได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย

วันที 19 ตุลาคม 2530

5 นางพรทิพย์

จุลชาต

ประเภทการประกันสุขภาพ

เปลียนชือเป็ น บจ.บลูครอสประกันสุขภาพ
ใบอนุญาตเลขที ป.1/2547
ลงวันที 16 มกราคม 2547

กรรมการออกจากตําแหน่ง

เลขที 38 อาคารคิงเฮ้ าส์คอนแวนต์

นายแอนดริ ว ยาน คิง วอง

ชัน 9 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 02-234-7755
โทรสาร. O2-234-5667,02-632-0660-1
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ทะเบียนบริ ษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที 31 สิงหาคม 2557
หาคม
ที

เงินทุน
บริ ษัท / ทีตังสํานักงานใหญ่

62 บมจ. ศูนย์ สุขภาพประเทศไทย
ใบอนุญาตเลขที 4/2523

(บาท)

(บาท)

102,700,000

102,700,000 1 นางสุกญ
ั ญา

เพิมทุนจดทะเบียน

2 นางสาวรุ่งทิพย์

6,600,000 แก้ ไขบริ คณห์ ข้ อ 4 3 นางสาวชุลีกร

ลงวันที 3 กรกฏาคม 2523
เลขที 2140/1-2,2142,2144

คณะกรรมการ

จดทะเบียนปั จจุบนั ชําระแล้ วปั จจุบนั

เป็ นทุนจดทะเบียน

ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก

109,300,000

อํานาจกรรมการ

พุทธสุวรรณ

จํานวนหรื อชือกรรมการซึงจะลงชือเป็ นสําคัญผูกพันบริ ษัทได้ คือ

รุ่งสว่าง

กรรมการสองคนลงลายมือชือร่วมกันและประทับตรา

ครุฑกัน

สําคัญของบริ ษัท

4 นายสัมพันธ์

นัดกลาง

5 นายชัยยา

เกือทาน

เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

บริ ษัทได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย

โทร. O2-374-1305,02-732-0460

ประเภทการประกันสุขภาพ

รายชือผู้บริ หารบริ ษัท

ตําแหน่ง
กรรมการผู้จดั การ

โทรสาร. O2-374-3294

63 บมจ. แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ

332,200,000

332,200,000 1 นางสาววีรภัทร

อุดมคํา

จํานวนหรื อชือกรรมการซึงจะลงชือเป็ นสําคัญผูกพันบริ ษัทได้ คือ

-

ประธานกรรมการ

กรรมการสองคนลงลายมือชือและประทับตราสําคัญของบริ ษัท

-

กรรมการผู้จดั การ

เปลียนชือเมือวันที 4 สิงหาคม 2557

2 นายโธมัส เพรสทิส์

ธอมสัน

1.เดิมชือ บจ.การแพทย์ และสุขภาพ

3 นายธนฉัตร

แก้ วใจเพชร

ประเทศไทย เปลียนชือเมือ

4 นางชมพรรณ

กุลนิเทศ

บริ ษัทได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย

9 พฤษกาคม 2538

5 นายณัฐ

เอือวิทยา

ประเภทการประกันสุขภาพ

2. เป็ น บจ.เอเพ็กซ์ ประกันสุขภาพ

( 2) ใบอนุญาตเลขที 5/2522 ลงวันที 16 มกราคม 2539

(1) ใบอนุญาตเลขที 5/2522
ลงวันที 22 สิงหาคม 2522

หมายเหตุ 1. บริ ษัทได้ รับอนุญาตให้ เปลียนชือ ตามหนังสือ ที 4230 /1955

3.เป็ น บมจ. บริ รักษ์ ประกันภัย

ลงวันที 14 กรกฎาคม 2557

เปลียนชือเมือวันที 1 มิถุนายน 2554
เลขที 152 อาคารชาร์ เตอร์ สแควร์ ชันที 21 (ย้ ายทีตังสํานักงานใหญ๋ )
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรั ก
กรุ งเทพฯ โทรศัพท์ 0-2401-9189 โทรสาร 0-2401-9187
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