ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2554
หาคม
ที่

เงินทุน
บริษทั / ที่ตงั้ สานักงานใหญํ

1 บจ. กลางคุม๎ ครองผูป๎ ระสบภัยจากรถ

จดทะเบียนปัจจุบัน ชาระแล๎วปัจจุบัน
(บาท)
(บาท)
100,000,000
100,000,000 1 นายมนัส

คณะกรรมการ

ร๎อยโทสุชาย เชาว๑วศิ ิษฐ

ประธานกรรมการ

วังวสุ
เชาว๑วศิ ิษฐ๑
มี้เจริญ
ดํานบุญสุต

กรรมการสองคนลงลายมือชือ่ รํวมกันและประทับตราสาคัญของบริษทั

นายนพดล สันติภาภรณ๑

กรรมการผูจ๎ ัดการ

ชือ่ และจานวนกรรมการซึง่ มีอานาจลงลายมือชือ่ แทนบริษทั คือ
กรรมการสองคนลงลายมือชือ่ รํวมกันและประทับตราสาคัญของ
บริษทั

นายสุวรรณ โชตชวเลิศ
นายรณกฤต โชตชวเลิศ

ประธานกรรมการ
กรรมการผูจ๎ ัดการ

โทร. 02-643-0280-92
โทรสาร. 02-643-0280-9-4

6 นายสมพจน๑
7 นายจีรพันธ๑
8 นายณัฐดนัย

เจียมพานทอง
อัศวะธนกุล
อินทรสุขศรี

(เดิมชื่อ บจ. กมลสุโกศลประกันภัย)

ใบอนุญาตเลขที่ ป.2/2548
ลงวันที่ 14 มกราคม 2548
เลขที่ 421, 423 ถนนบอนด๑สตรีท

เป็นทุนจดทะเบียน
550,000,000
ครั้งที่ 1 ชาระแล๎ว

ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 02-502-2999
โทรสาร. 02-502-2955

30,000,000
ครั้งที่ 2 ชาระแล้ว
10,000,000
ครั้งที่ 3 ชาระแล๎ว

9 นายอรัญ

ศรีวอํ งไทย

10 นายนพดล
11 นายหลักชัย

สันติภาภรณ๑
สุทธิชูจิต

12 นายสมพร
13 นายประหยัด
14 นายวัลลภ

สืบถวิลกุล
ฐิตะธรรมกุล
จิตต๑สนอง

550,000,000 1 นายสุวรรณ
2 นายณัฐธวัช
3 นายรณกฤต

โชตชวเลิศ
ฉัตรวิริยะกุล
โชตชวเลิศ

4 หมํอมหลวงภูวดล
5 นายพิศิษฐ๑

ตาแหนํง

จานวนหรือชือ่ กรรมการซึง่ ลงชือ่ ผูกพันบริษทั ได๎คือ

2
3
4
5

480,000,000
เพิ่มทุนขึน้ อีก
70,000,000

รายชือ่ ผูบ๎ ริหารบริษทั

เกษกมล

เลขที่ 44/1 อาคารรุํงโรจน๑ธนกุล
ชัน้ 11 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห๎วยขวาง เขตห๎วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

2 บมจ. กมลประกันภัย
เปลีย่ นชือ่ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2548

นายอานนท๑
ร๎อยโทสุชาย
นางสาวบังอร
นายพุทธิพงษ๑

อานาจกรรมการ

สุทัศนีย๑
ผลวิเศษชัยกุล

20,000,000
ครั้งที่ 4 ชาระแล้ว
10,000,000
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หมายเหตุ

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2554
หาคม
ที่

เงินทุน
บริษทั / ที่ตงั้ สานักงานใหญํ

3 บมจ. กรุงเทพประกันภัย

จดทะเบียนปัจจุบัน ชาระแล๎วปัจจุบัน
(บาท)
(บาท)
760,500,000
760,500,000 1 นายชัย

คณะกรรมการ

อานาจกรรมการ

โสภณพนิช

ชือ่ และจานวนกรรมการซึง่ มีอานาจลงลายมือชือ่ แทนบริษทั คือ
นายชัย โสภณพนิช นายวรวิทย๑ โรจน๑รพีธาดา
นายธีระ วงศ๑จิรชัย นายพนัส ธีรวณิชย๑กุล
กรรมการสองในสีค่ นนี้ลงลายมือชือ่ รํวมกัน
และประทับตราสาคัญของบริษทั

แปรสภาพเมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2536
(เดิมชือ่ บจ.กรุงเทพประกันภัย)
ใบอนุญาตเลขที่ 1/2518
ลงวันที่ 24 มกราคม 2518

2
3
4
5

นายช.นันท๑
นายวีระศักดิ์
นายสิงห๑
นายธีระ

เพ็ชญไพศิษฎ๑
สุตัณฑวิบูลย๑
ตังทัตสวัสดิ์
วงศ๑จิรชัย

เลขที่ 25 ถนนสาทรใต๎
แขวงทุํงมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

6 นายวรวิทย๑
7 นายสุวรรณ
8 นางสาวพจนีย๑

โรจน๑รพีธาดา
แทนสถติย๑
ธนวรานิช

โทร. 02-285-8888 ,02-677-3777

9 นายพนัส

ธีรวณิชย๑กุล

โทรสาร. 02-677-3737-8, 02-285-8063

10 นายเปลํงศักดิ์
11 นางณินทิรา

ประกาศเภสัช
โสภณพนิช

รายชือ่ ผูบ๎ ริหารบริษทั
นายชัย โสภณพนิช

ตาแหนํง
ประธานกรรมการและ
กรรมการผูอ๎ านวยการใหญํ

12 นายมาโคะโตะ ซูซูกิ

4 บจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย
เปลีย่ นชือ่ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2538
(เดิมชือ่ บจ.ร.ส.พ.ประกันภัย)

ใบอนุญาตเลขที่ 8/2514

110,000,000

110,000,000 1
2
3
4

นายบุญทรง
นางสาวศิริมา
นายวีรชัย
นายชัยณรงค๑

ศรีเฟื่องฟุ้ง
พานิชชีวะ
ศุภวิรัชบัญชา
ศรีเฟื่องฟุ้ง

จานวนหรือชือ่ กรรมการซึง่ ลงชือ่ ผูกพันบริษทั ได๎คือ
กรรมการ 2 คน ลงลายมือชือ่ รํวมกันและประทับตราสาคัญของบริษทั
สาหรับการลงลายมือชือ่ ในกรมธรรม๑ประกันภัย การฟ้องร๎องคดี
การตํอสูค๎ ดีในทางศาล การดาเนินการเกีย่ วกับอนุญาโตตุลาการ

ลงวันที่ 26 มกราคม 2539
เลขที่ 1122 อาคารเคพีไอ ทาวเวอร๑
ถนนเพชรบุรีตัดใหมํ

5 นางวลัยวรรณ
6 นายกีรติ
7 นายธีระพร

กรีพานิช
พานิชชีวะ
ศรีเฟื่องฟุ้ง

การบังคับดดี การร๎องทุกข๑ การถอนคาร๎องทุกข๑ และการเข๎าทาสัญญา
ประกันภัยกับพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และศาล ตลอดจนการ
ประนีประนอมยอมความ การขอพิจารณาคดีใหมํ การใช๎สิทธิในการ

แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 0-2302-0111, 0-2624-1111

8 นายสุวฒ
ั น๑
9 นายเกษม
10 นายอนุชิต

เนตรสวัสดิ์
แพใหญํ
อนุชิตานุกูล

อุทธรณ๑ หรือฎีกา ให๎กรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชือ่ และ
ประทับตราสาคัญของบริษทั ได๎

โทรสาร. 0-2624-1234

11 นายสุพชัย
12 นายเวทย๑

เปียแก๎ว
นุชเจริญ
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นายกีรติ พานิชชีวะ
นายสุพชัย เปียแก๎ว

ประธานเจ๎าหน๎าที่
บริหาร
กรรมการผูจ๎ ัดการ

หมายเหตุ

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2554
หาคม
ที่

เงินทุน
บริษทั / ที่ตงั้ สานักงานใหญํ

5 บจ. คิวบีอี ประกันภัย

คณะกรรมการ
จดทะเบียนปัจจุบัน ชาระแล๎วปัจจุบัน
(บาท)
(บาท)
60,000,000
60,000,000 1 นายเควิน ลอยด๑ นอร๑แมน

(ประเทศไทย)

2
3
4
5

เปลีย่ นชื่อเมือ่ วันที่ 19 สิงหาคม 2541
(เดิมชื่อ บจ.สหสิน-คิวบีอี ปะกันภัย)

วันที่ 3 มกราคม 2540
เปลีย่ นชือ่ เป็น บจ.เจอเนอรัล คิวบีอี
ประกันภัย ประเทศไทย
ใบอนุญาตเลขที่ ป.4/2541

นายวิวฒ
ั น๑
นายวิชัย
นางสาวจินตนา
นายนรินทร๑

6 นางจารุลักษณ๑

อานาจกรรมการ
จานวนหรือชือ่ กรรมการซึง่ จะลงชือ่ เป็นสาคัญผูกพันบริษทั ได๎ คือ

อัจจมาลย๑วรา
พุนทิกาพัทร๑
ธนุภาพรังสรรค๑
เสตะพันธุ

รายชือ่ ผูบ๎ ริหารบริษทั

ตาแหนํง

นายเควิน ลอยด๑ นอร๑แมน ประธานกรรมการ

กรรมการสองคนลงลายมือชือ่ รํวมกัน และประทับตราสาคัญ
ของบริษทั

กรรมการผูจ๎ ัดการ

ธนชาติ

ลงวันที่ 31 กรกฏาคม 2541
เลขที่ 968 อาคารอือ้ จือเหลียง
ชัน้ 15 ถนนพระราม 4
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
โทร. 02-624-1000 อัตโนมัติ
โทรสาร. 02-238-0836-8

6 บมจ. จรัญประกันภัย
แปรสภาพเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2537

60,000,000

60,000,000 1 นายกิตติพงศ๑
2 นายสุกิจ

จรัญวาศน๑
จรัญวาศน๑

ชือ่ และจานวนกรรมการซึง่ มีอานาจลงลายมือชือ่ แทนบริษทั คือ
นายสุกิจ จรัญวาศน๑ นายพนธ๑ ฐิติพานิชยางกูร และ
นายกิตติพงศ๑ จรัญวาศน๑ สองในสามคนลงลายมือชือ่ และ
ประทับตราสาคัญของบริษทั

(เดิมชือ่ บจ. จรัญประกันภัย)
ใบอนุญาตเลขที่ ป.6/2548
ลงวันที่ 8 กรกฏาคม 2548

3 นายพนธ๑
4 นายยงยุทธ
5 นายวรยุทธ

ฐิติพานิชยางกูร
จรัญวาศน๑
เจริญเลิศ

เลขที่ 408/1 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก
เขตห๎วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

6 นายสมพล
7 นางผุดผํอง
8 นายโสภณ

ไชยเขาวน๑
อาสิงสมานันท๑
กล๎วยไม๎ ณ อยุธยา

โทร. 02-276-1024
โทรสาร.02-2753-4919
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นายสมพล ไชยเชาวน๑
นายสุกิจ จรัญวาศน๑

ประธานบริหาร
กรรมการผูจ๎ ัดการ

หมายเหตุ

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2554
หาคม
ที่

เงินทุน
บริษทั / ที่ตงั้ สานักงานใหญํ

7 บมจ. เจ๎าพระยาประกันภัย

จดทะเบียนปัจจุบัน ชาระแล๎วปัจจุบัน
(บาท)
(บาท)
380,000,000
380,000,000 1 นายสมชาย

แปรสภาพเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2549
เดิมชือ่ บจ.เจ๎าพระยาประกันภัย
ใบอนุญาตเลขที่ ป.1/2549
ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ๑ 2549

2
3
4
5

เลขที่ 3675
อาคารกรุงไทยแทรคเตอร๑
ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง

6 นายอานาจ
7 นายวิโรจน๑
8 นายรัตน๑

คณะกรรมการ

นางลาวัลย๑
นายธกร
นายธฤต
นายอรรณพ

อานาจกรรมการ

ประพันจิตร

ชือ่ และจานวนกรรมการซึง่ มีอานาจลงลายมือชือ่ แทนบริษทั ได๎ คือ

สิงหมณี
เลาหพงศ๑ชนะ
อุดมเจริญชัยกิจ
สูทกวาทิน

นายธฤต อุดมเจริญชัยกิจ หรือ นายธกร เลาหพงศ๑ชนะ หรือ
นายวิโรจน๑ เลาหพงศ๑ชนะ หรือ นายสมชาย ประพันจิตร
กรรมการสองในสีค่ นนี้ลงลายมือชือ่ รํวมกัน
และประทับตราสาคัญของบริษทั ฯ ในกรมธรรม๑ประกันภัยของบริษทั ฯ

สถาวรฤทธิ์
เลาหพงศ๑ชนะ
ดํานกุล

ให๎กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชือ่ และประทับตราสาคัญของบริษทั ฯ

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

รายชือ่ ผูบ๎ ริหารบริษทั

ตาแหนํง

นายธฤต อุดมเจริญชัยกิจ ประธานกรรมการและ
กรรมการผู๎จัดการ

แก๎ไขเพิ่มเติมข๎อบังคับ ข๎อ 61 (ตราประทับ)

โทร. 02-648-6666
โทรสาร. 02-611-3774-5, 9961

8 บจ. ชับบ๑ประกันภัย
(ประเทศไทย)
เปลีย่ นชือ่ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2534
(เดิมชือ่ บจ.น่าฮัว้ ปอเฮีย้ มเคียะเงี้ยบ
วันที่ 27 มิถุนายน 2492
เปลีย่ นชือ่ เป็น บจ.น้าฮัว้ ประกันภัยและ

60,000,000

60,000,000 1 นางสาวนวลมณี
2 นายศักดิท์ ิพย๑
3
4
5
6

มหาคุณ
ไกรฤกษ๑

จานวนหรือชือ่ กรรมการซึง่ จะลงชือ่ เป็นสาคัญผูกพันบริษทั ได๎คือ
นายประสิทธิ์ มหาคุณ หรือ นางสาวนวลมณี มหาคุณ หรือ

นายวรพล
มหาคุณ
นายประสิทธิ์
มหาคุณ
นายสมฤทธิ์
อุไรฤกษ๑กุล
นายโมเสส อิฟิดอน โอเจย๑เซคโคบา

นายวรพล มหาคุณ ลงลายมือชือ่ รํวมกับ นายสมฤทธิ์ อุไรฤกษ๑กุล หรือ
นายโมเสส อิฟิดอน โอเจย๑เซคโคบา หรือ นายศักดิท์ ิพย๑ ไกรฤกษ๑
รวมเป็นสองคนและประทับตราสาคัญของบริษทั

สํงเสริมเศรษฐกรรม
วันที่ 15 กรกฏาคม 2511
เปลีย่ นชือ่ เป็น บจ.น้าฮัว้ ประกันภัย
วันที่ 12 กันยายน 2527
เปลีย่ นชือ่ เป็น บจ. นํานฟ้าประกันภัย
ใบอนุญาตเลขที่ 2/2530
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2535
เลขที่ 52 อาคารธนิยะพลาซํา
ชัน้ 16 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ๑
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 02-231-2640-50
โทรสาร.02-231-2653-4
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นายสมฤทธิ์ อุไรฤกษ๑กุล

กรรมการผูจ๎ ัดการ

หมายเหตุ

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2554
หาคม
ที่

เงินทุน
บริษทั / ที่ตงั้ สานักงานใหญํ

9 บจ. ไชนําอินชัวรันส๑ (ไทย)

จดทะเบียนปัจจุบัน ชาระแล๎วปัจจุบัน
(บาท)
(บาท)
60,000,000
60,000,000 1 นายสุจิตร

คณะกรรมการ

เปลีย่ นชือ่ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2524
(เดิมชือ่ บจ. ไชนาอินชัวรันส๑)
ใบอนุญาตเลขที่ 96/1448
ใบอนุญาตเลขที่ 2441/113

2
3
4
5

นายจาง โป๋ หง
นายหลิน เซีย่ ว ซิน่
นายมนตรี
นายลีโอ หวัง

ใบอนุญาตเลขที่ 136/2491
ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2491
เลขที่ 36/68-69

6 นายอู๐ เจีย หง
7 นายสวี จง ฝาน
8 นายเชาว๑วทิ ย๑

อานาจกรรมการ

พูํจิตร๑กานนท๑

อุทิศานนท๑

พูํจิตร๑กานนท๑

อาคารพี. เอส. ทาวเวอร๑

9 นายหยาง จิง้ ฟู

ชัน้ ที่ 20 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ

10 นางสาวจารุวรรณ
11 นายแมนวิทย๑

อุทิศานนท๑
พูํจิตร๑กานนท๑

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

12
13
14
15

ตระกูลสมบูรณ๑
ตระกูลสมบูรณ๑
ศิริชัยสุทธิกร
อังดีรส

10 บจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย
(ประเทศไทย)
เปลีย่ นชื่อเมือ่ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2549
เดิมชื่อ บจ.คอมเมอร๑เชียล ยูเนีย่ น ประกันภัย

(ประเทศไทย)
วันที่ 15 กรกฏาคม 2542
เปลีย่ นชื่อเป็น บจ.ซีจียู ประกันภัย (ไทย)

วันที่ 18 ธันวาคม 2545

142,666,200

นางสาวสุวรรณา
นางสาวปรนันท๑
นางสาวภัทธยา
นางสาววิไล

142,666,200 1 นายทนง
2 นายอรรณพ
3 นายรัฐพล
4 นายฮิเดยูกิ ทานากะ
5 นายเทวัญ
6 นายสุภัท
7 นายอลัน จอห๑น วิลสัน
8 นายศานิต

จานวนหรือชือ่ กรรมการซึง่ ลงชือ่ ผูกพันบริษทั ได๎คือ

รายชือ่ ผูบ๎ ริหารบริษทั

ตาแหนํง

นายสุจิตร พูํจิตร๑กานนท๑

ประธานกรรมการ

(ก) กรณีเกีย่ วกับการลงนามในกรมธรรม์ประกันภัย สัญญาประกันต่อ
นายสุจิตร พูํจิตร๑กานนท๑
และนิติกรรมอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว๎ใน (ข) ให๎นายสุจิตร พูํจิตร๑กานนท๑
นายอู๐ เจีย หง นางสาวปรนันท๑ ตระกูลสมบูรณ๑ นางสาววิไล อังคีรส
และ นายมนตรี อุทศานนท๑ สองในห๎าคนนี้ลงลายมือชือ่ รํวมกัน

กรรมการผูจ๎ ัดการ

และ ประทับตราสาคัญของบริษทั
(ข) ในกรณีเกีย่ วกับหนังสือติดตํอ โต๎ตอบ และเอกสาร
ที่เกีย่ วกับกิจการค๎าของบริษทั ให๎กรรมการดังระบุนามใน
(ก) ข๎างต๎นนี้คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวลงลายมือชือ่ และ
ประทับตราสาคัญของบริษทั

พิทยะ
พรธิติ
กิติศักดิไ์ ชยกุล

จานวนหรือชือ่ กรรมการซึง่ ลงชือ่ ผูกพันบริษทั ได๎ คือ
กรรมการคนหนึ่งในกลุมํ ก. คือ นายอรรณพ พรธิติ หรือ
นายเทวัญ เลียวบุรินทร๑ หรือ นายสุภัท ตันสถิติกร

เลียวบุรินทร๑
ตันสถิติกร

หรือ นายศานิต ร่างน้อย ลงลายมือชือ่ ร่วมกับ กรรมการอีกคนหนึ่ง
ในกลุมํ ข คือ นายอลัน จอห๑น วิลสัน หรือ นายฮิเดยูกิ ทานากะ
หรือ นายทนง พิทยะ หรือ นายรัฐพล กิติศักดิไ์ ชยกุล
รวมเป็นสองคนและประทับตราสาคัญของบริษทั

รํางน๎อย

เปลีย่ นชื่อเป็น บจ. อวีวาํ ประกันภัย (ประเทศไทย)

ใบอนุญาตเลขที่ ป.4/2549
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2549
เลขที่ 1908 ถนนเพชรบุรีตัดใหมํ
แขวงบางกะปิ เขตห๎วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทร. 02-788-8888
โทรสาร. O2-318-8550
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นายทนง พิทยะ
ประธานกรรมการ
นายรัฐพล กิติศักดิไ์ ชยกุล กรรมการผูจ๎ ัดการ

หมายเหตุ

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2554
หาคม
ที่

เงินทุน
คณะกรรมการ
จดทะเบียนปัจจุบัน ชาระแล๎วปัจจุบัน
(บาท)
(บาท)
300,000,000
300,000,000 1 นายสมใจนึก
เองตระกูล

บริษทั / ที่ตงั้ สานักงานใหญํ

11 บมจ. ทิพยประกันภัย
แปรสภาพเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2538
(เดิมชือ่ บจ.ทิพยประกันภัย)
ใบอนุญาตเลขที่ 2/2528
ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2528

2
3
4
5

เลขที่ 63/2 ถนนพระราม 9
แขวงห๎วยขวาง เขตห๎วยขวาง
กรุงเทพมหานคร และเลขที่ 63

6 นายเสรี
7 นายวินัย
8 นายพิทยาพล

คีรีศรี
ล้าเลิศ
นาถธราดล

อาคารธนาคารสงเคราะห๑ อาคาร 2

9 นางพัชรศิริ

เกียรติกาจาย

ชัน้ ที่ 19
โทร.02-248-0059 , 02-643-2900

10 นายสีมา
11 นายสมพร

สีมานนท๑
สืบถวิลกุล

โทรสาร. O2-248-7873 , 02-2248-7850

12
13
14
15

เลิศมนัสชัย
พาชีรัตน๑
สิมะเสถียร
ประหารข๎าศึก

12 บมจ. เทเวศประกันภัย

120,000,000

แปรสภาพเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2537 เพิ่มทุนขืน้ อีก
(เดิมชือ่ บจ.เทเวศประกันภัย)
180,000,000
ใบอนุญาตเลขที่ 10/2515
เป็นทุนจดทะเบียน
ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2515
เลขที่ 97 และ 99
ถนนราชดาเนินกลาง
แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02-670-4444 , 02-280-0985-96
โทรสาร 02-28000399 , 02-281-2445

300,000,000
ทุนชาระแล๎ว

นายวรชัย
นางพรรณขนิตตา
พลเอกสมชาย
นายวินัย

อานาจกรรมการ

นางสาวโสภาวดี
นางสาวนงเยาว๑
นายมารุต
นางปริศนา

299,999,680 1 นายจิรายุ
2 นายมนตรี
3 นางพรรณโสภิต
4 นายอนันต๑
5 นายอวิรุทธ๑
299,999,680 6 นายชาญชัย
7 นายวีระศักดิ์
8
9
10
11

นายนะเพ็งพาแสง
นายสมโภชน๑
นายอารักษ๑
นายสรรเสริญ

12 นายศักดิ์

ปิยสุนทราวงษ๑
บุญครอง
ธนะรัชต๑
วิทวัสการเวช

รายชือ่ ผูบ๎ ริหารบริษทั

ตาแหนํง

ชือ่ และจานวนกรรมการซึง่ มีอานาจลงลายมือชือ่ แทนบริษทั คือ

นายสมใจนึก เองตะกูล

ประธานกรรมการ

นายสมใจนึก เองตระกูล นายวรชัย ปิยสุนทราวงษ๑
พลเอกสมชาย ธนะรัชต๑ นายสมพร สืบถวิลกุล
นายมารุต สิมะเสถียร นางปริศนา ประหารข๎าศึก สองในหกคนนี้
ลงลายมือชือ่ รํวมกัน และประทับตราสาคัญของบริษทั

นายมารุต สิมะเสถียร

กรรมการผู๎อานวยการ
กรรมการผู๎จัดการใหญํ

อิศรางกูร ณ อยุธยา ชือ่ และจานวนกรรมการ ซึง่ มีอานาจลงลายมือแทนบริษทั คือ

นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยาประธานกรรมการ

มงคลสวัสดิ์
ลิขิตธรรมนิตย๑
เกษเกษมสุข

นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ นายอวิรุทธิ์ วงศ๑พุทธพิทักษ๑
นายอารักษ๑ สุนทรส นายอนันต๑ เกษเกษมสุข
กรรมการสองในสีค่ นนี้ลงลายมือชือ่ รํวมกันและ

นายอนันต๑ เกษเกษมสุข

วงศ๑พุทธพิทักษ๑
มุสิกนิศากร
โตกะคุณะ

ประทับตราสาคัญของบริษทั

กฤษณามระ
อินทรานุกูล
สุนทรส
วงศ๑ชะอุมํ
เอือ้ ชูเกียรติ
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กรรมการผูจ๎ ัดการ

หมายเหตุ

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2554
หาคม
ที่

เงินทุน
บริษทั / ที่ตงั้ สานักงานใหญํ

13 บจ. สมโพธิ์ เจแปน ประกันภัย

คณะกรรมการ
จดทะเบียนปัจจุบัน ชาระแล๎วปัจจุบัน
(บาท)
(บาท)
300,000,000
300,000,000 1 นายเคอิชิ นากามูระ

(ประเทศไทย)

ใบอนุญาตเลขที่ ป.2/2545

2
3
4
5

ลงวันที่ 3 เมษายน 2545
เลขที่ 990
อาคารอับดุลราฮิมเพลซ ชัน้ 12

6 นายสุรพล
7 นายพุทธพร
8 นายสิทธิชัย

วํองวัฒนโรจน๑
นิลวรางกูร
ไกรสิทธิศิรินทร

ถนนพระราม 4 แขวงสีลม

9 นายสันติ

วิลาสศักดานนท๑

เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. O2-636-2345-52, 2333,2345

10 นายวิชิต
11 นายวิชยั

ตันติอนุนานนท๑
เบญจรงคกุล

โทรสาร. O2-636-2308, 2340-1,2450

12 นางสาวอาภรณ๑

ปั้นสุขสวัสดิ์

เปลีย่ นชื่อเมือ่ วันที่ 25 มีนาคม 2545
ลงวันที่ 3 เมษายน 2545

14 บมจ.ซิกนํา ประกันภัย

1,180,155,000 1 นางสาวนภา

สุริยมงคล
ศรีสนิท

รายชือ่ ผูบ๎ ริหารบริษทั

ตาแหนํง

จานวนหรือชือ่ กรรมการซึง่ จะลงชือ่ ผูกพันบริษทั ได๎ คือ

นายสุรพล วํองวัฒนโรจน๑ ประธานกรรมการ

นายเคอิชิ นากามูระ หรือนายยูจิ คาวาอูชิ หรือนายโยซึเคะ มาเอดะ
หนึ่งในสามคนนี้ลงลายมือชือ่ รํวมกับ นายสุรพล วํองวัฒนโรจน๑
หรือนายพุทธพร นิลวรางกูร หรือนายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทร
หรือนายสันติ วิลาศศักดานนท๑ หรือนายวิชิต ตันติอนุนานนท๑

นายพุทธพร นิลวรางกูร

กรรมการผูจ๎ ัดการ

นายแกรี่ เวนย๑ เดนสัน

ประธานเจ๎าหน๎าทีบ่ ริหาร

คนใดคนหนึ่งรวมเป็นสองคนและประทับตราสาคัญของบริษทั

ตรีรัตนาวงศ๑

ชือ่ และจานวนกรรมการซึง่ มีอานาจลงลายมือชือ่ แทนบริษทั คือ

เปลีย่ นชือ่ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2550
(เดิมชือ่ บมจ. ไทยเจริญประกันภัย)
ใบอนุญาตเลขที่ ป.1/2550

มีมติเพิ่มทุนอีก
52,451,000
เป็นทุนจดทะเบียน

2 นายแกรี่ เวนย๑ เดนสัน
3 นางธารี
4 นางพาสุข

กาญจนโภคิน
โรจนกตัญ๒ู

นายแกรี่ เวนย๑ เดนสัน หรือ นางสาวนภา ตรีรัตนาวงศ๑ คนใดคนหนึ่ง
ลงลายมือชือ่ รํวมกับ นางพาสุข โรจนกตัญ๒ู หรือ นายบุญรัตน๑
งามปฏิพัทธ๑พงศ๑ คนในคนหนึ่ง รวมเป็นสองคน และประทับตราสาคัญ

ลงวันที่ 18 มกราคม 2550
เลขที่ 598 อาคารคิวเฮ๎าส๑เพลินจิต
ชัน้ 7 และชัน้ 10 ถนนเพลินจิต

1,180,155,000
ครั้งที่ 1 ชาระแล๎ว
22,451,000

5 นางสาวทิพย๑สุคนธ๑
6 นางสาวจิตติมา
7 นายบุญรัตน๑

นิลแก๎ว
นิมมาณวัฒนา
งามปฏิพัทธ๑พงศ๑

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

ครั้งที่ 2 ชาระแล๎ว
30,000,000

8 นายวินเซ็นท๑ ตัน บุน ฮอง

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

1,127,704,000

นายยูจิ คาวาอูชิ
นายโยซึเคะ มาเอดะ
นางสาวมาลี
นายเอนก

อานาจกรรมการ

ของบริษทั
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หมายเหตุ

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2554
หาคม
ที่

เงินทุน
บริษทั / ที่ตงั้ สานักงานใหญํ

จดทะเบียนปัจจุบัน ชาระแล๎วปัจจุบัน
(บาท)
(บาท)
1,200,000,000
1,200,000,000 1 นายสุรชัย

15 บมจ.ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย

คณะกรรมการ
พฤกษ๑บารุง

จานวนหรือชือ่ กรรมการซึง่ ลงชือ่ ผูกพันบริษทั ได๎คือ นายวิโรจน๑

สุวรรณสาร
ทองสมุทร

เศรษฐปราโมทย๑ นายโรวัน ดี อาซี่ นายชูศักดิ์ สาลี กรรมการ
สามคนนี้ลงลายมือชือ่ รํวมกัน และประทับตราสาคัญของบริษทั

เปลีย่ นชื่อเป็น บจ.วขิระธนสินประกันภัย

2
3
4
5

วันที่ 6 กรกฎาคม 2543
เปลีย่ นชือ่ เป็น บจ.ไทยธนกิจประกันภัย
วันที่ 13 พฤษภาคม 2545

6 นายสุวฒ
ั น๑
สุขสงเคราะห๑
7 นายแอนเดรียส โจฮันน๑ วิลเฮล๑ม
8 นายวิโรจน๑
เศรษฐปราโมทย๑

เปลีย่ นชื่อเมือ่ วันที่ 31 มกราคม 2554
(เดิมชื่อ บจ. สุขุมวิทย๑ประกันภัย)

วันที่ 7 มกราคม 2537

นายเมธา
นายสวําง
นายโรวัน ดี อาซี่
นายชูศักดิ์

อานาจกรรมการ

รายชือ่ ผูบ๎ ริหารบริษทั
นายโรวัน ดี อาซี่

ตาแหนํง
ประธานกรรมการ

สาลี
หมายเหตุ บริษทั ขอจดทะเบียนแปรสภาพบริษทั เอกชนเป็นบริษทั มหาชนจากัด
แก๎ไขวัตถุประสงค๑ของบริษทั มี 13 ข๎อ

เปลีย่ นชือ่ เป็น บจ.บีที ประกันภัย

แก๎ไขข๎อบังคับของบริษทั มีจานวน 57 ข๎อ

ใบอนุญาตเลขที่ ป.3/2545
ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2545

แก๎ไขเพิ่มเติมที่ตงั้ สานักงานสาขา จานวน 17 สาขา
จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทั มหาชนจากัด เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2554

เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร๑
ชัน้ 18 โซน A ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. O2-657-2555
โทรสาร 02-657-2500
16 บมจ. ไทยประกันภัย
แปรสภาพเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2536
(เดิมชือ่ บจ.ไทยประกันภัย)
ใบอนุญาตเลขที่ 2483/49
ใบอนุญาตเลขที่ 47/1940
ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2483
ใบอนุญาตเลขที่ 32/2481
ลงวันที่ 12 มกราคม 2481
เลขที่ 34/3
อาคารไทยประกันภัย
ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

290,000,000
หุ๎นสามัญ
190,000,000
หุ๎นบุริมสิทธิ
100,000,000

235,000,000 1 นายชัชวิน
2 นายภิญโญ
190,000,000 3 นายไพสิฐ
4 นายกวี
45,000,000 5 นางสาวพณิตา
6 นายฑิฆมั พร
7 นายพิพิธ
8 นางกุณฑลา

เจริญรัชต๑ภาค
เอครพานิช
ตูจ๎ ินดา

ชือ่ และจานวนกรรมการซึง่ มีอานาจลงลายมือชือ่ แทนบริษทั คือ
นายกวี อังศวานนท๑ นายภิญโญ เอครพานิช นายไพสิฐ ตูจ๎ ินดา
นางสาวพณิตา ตูจ๎ ินดา นายฑิฆมั พร พงษ๑สวัสดิ์ กรรมการสองในห๎า

อังศวานนท๑
ตูจ๎ ินดา
พงษ๑สวัสดิ์

คนนี้ลงลายมือชือ่ รํวมกันและประทับตราสาคัญของบริษทั ยกเว๎น
(1) ใบกรมธรรม๑ประกันภัยของบริษทั และเอกสารที่เกีย่ วข๎องกับ
กรมธรรรม๑ประกันภัย รวมทั้งสัญญาประกันภัยตํอทุกประเภท

พิชัยศรทัต
ศศะสมิต

และใบหุ๎นของบริษทั (2) การดาเนินคดีและหรือการดาเนินกระบวน
พิจารณาใดๆ ในชัน้ พนักงานสอบสวน ชัน้ พนักงานอัยการ
ชัน้ อนุญาโตตุลาการ และชัน้ ศาล ทั้งศาลชัน้ ต๎น ศาลอุธรณ๑หรือ
ศาลฎีการ ให๎กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชือ่
และประทับตราสาคัญของบริษทั

โทร. O2-613-0100
โทรสาร. O2-652-2872
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นายกวี อังศวานนท๑
นางสาวพณิตา ตูจ๎ ินดา

ประธานกรรมการ
กรรมการผูจ๎ ัดการ

หมายเหตุ

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2554
หาคม
ที่

เงินทุน
บริษทั / ที่ตงั้ สานักงานใหญํ

17 บจ. ไทยพัฒนาประกันภัย

จดทะเบียนปัจจุบัน ชาระแล๎วปัจจุบัน
(บาท)
(บาท)
228,000,000
234,000,000 1 นายไพศาล

เปลีย่ นชือ่ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2507 มติพิเศษเพิ่มทุน
(เดิมชือ่ บจ.สหข๎าวสาร)
(ยกเลิก)6,800,000
ใบอนุญาตเลขที่ 5/2530
มติพิเศษเพิ่มทุนใหมํ
ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2530
6,000,000

2
3
4
5

เลขที่ 34 ซอยสุขุมวิท 4 (นานาใต๎)
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

6 นางบุญศรี
7 นายกอบเดช
8 นายเสถียร

เป็นทุนจดทะเบียน
234,000,000
เพิ่มทุนชาระแล๎ว

โทร. O2-253-4646, 4343, 4141

คณะกรรมการ

นายไพโรจน๑
นายไพบูลย๑
นางนวลลออ
นายไชยนุวฒ
ั น๑

อานาจกรรมการ

รายชือ่ ผูบ๎ ริหารบริษทั

ตาแหนํง

คุนผลิน

จานวนหรือชือ่ กรรมการซึง่ ลงชือ่ ผูกพันบริษทั ได๎คือ

นางบุญศรี คุนผลิน

ประธานกรรมการ

คุนผลิน
คุนผลิน
คุนผลิน
วนานุเวชพงศ๑

นายไพศาล คุนผลิน นายไพโรจน๑ คุนผลิน นายไพบูลย๑ คุนผลิน
นางนวลลออ คุนผลิน นางบุญศรี คุนผลิน นายไชยนุวฒ
ั น๑
วนานุเวชชพงศ๑ นายกอบเดช อติชาดศรีสกุล นายเสถียร คงสุพานิช
สองในแปดคนนี้ลงลายมือชือ่ รํวมกันและประทับตราสาคัญของ

นายไพศาล คุนผลิน

กรรมการผูจ๎ ัดการ

คุนผลิน
อติชาดศรีสกุล
คงสุพานิช

บริษทั ยกเว๎น นายไพโรจน๑ คุนผลิน ลงลายมือชือ่ รํวมกับ
นางนวลลออ คุนผลิน ไมํได๎

หวัง่ หลี
หวัง่ หลี
จันทร๑ทายะวิจิตร

ชือ่ และจานวนกรรมการซึง่ มีอานาจลงลายมือชือ่ แทนบริษทั คือ
(1) อานาจการลงนามในการกระทาแทนบริษทั นั้น ให๎ กรรมการ
2 ทําน ลงนามพร๎อมประทับตราบริษทั (2) อานาจการลงนามใน
กรมธรรม๑ของบริษทั นั้น ให๎ กรรมการ 1 ทําน ลงนามพร๎อมประทับ

วงศ๑สุรพิเชษฐ๑

ตราบริษทั

6,000,000

โทรสาร.O2-253-0550,02-253-0606

18 บมจ.ฟอลคอนประกันภัย
เปลีย่ นชือ่ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2549
(เดิมชือ่ บจ.ไทยพาณิชย๑ประกันภัย)
วันที่ 30 ธันวาคม 2535
แปรสภาพเป็น บมจ.ไทยพาณิชย๑ประกันภัย
ใบอนุญาตเลขที่ ป.2/2550
ลงวันที่ 23 มกราคม 2550

100,000,000

60,000,000 1
2
3
4

นายสุจินต๑
นางสาวชุติธร
นายชาน แซมมี่ ซัม ยู
นายเอกชัย

5 นายโอฬาร

เลขที่ 90/26-27 ชัน้ 11 ,
90/50-51 ชัน้ 18 อาคารสาธรธานี 1
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. O2-676-9888
โทรสาร. O2-676-9898
ฝ่ายลูค๎าสัมพันธ๑ 02676-9999
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นายสุจินต๑ หวัง่ หลี
ประธานกรรมการ
นายโอฬาร วงศ๑สุรพิเชษฐ๑ ประธานเจ๎าหน๎าที่
บริหารและ
กรรมการผูจ๎ ัดการ

หมายเหตุ

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2554
หาคม
ที่

เงินทุน
บริษทั / ที่ตงั้ สานักงานใหญํ

19 บมจ. ไทยรับประกันภัยตํอ

จดทะเบียนปัจจุบัน ชาระแล๎วปัจจุบัน
(บาท)
(บาท)
1,187,764,000
1,187,354,940 1 นายสุจินต๑

อานาจกรรมการ

โสภณพนิช
คงสิริ
กฤตยากีรณ
กังวานพณิชย๑

นายสุจินต๑ หวัง่ หลี นายชัย โสภณพนิช นายจารึก กังวานพณิชย๑
นายกอปร กฤตยากีรณ
นายอรรณพ พรธิติ นายสุรชัย ศิริวลั ลภ
นายสาระ ล่าซา นายจีรพันธ๑ อัศวะธนกุล

นายสุรชัย ศิริวลั ลภ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
นายประวิทย๑ ทองธนากุล ผู้อานวยการใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบัตกิ าร
นายสุรชัย ศิริวลั ลภ
กรรมการผูจ๎ ัดการ

สองในแปดคนนี้ลงลายมือชือ่ รํวมกันและประทับตราสาคัญของบริษทั

6 นายอุดม
7 นายอรรณพ
8 นายชนินทร๑

วิชยาภัย
พรธิติ
รุนสาราญ

9 นายสาระ

ล่าซา

10 นายจีรพันธ๑
11 นางสาวพจนีย๑

อัศวะธนกุล
ธนวรานิช

12 นายสุรชัย
13 นายกีรติ

ศิริวลั ลภ
พานิชชีวะ

440,000,000 1 นายชัยคีรี
2 นายยืนยง
3 นายเลือ่ น

ศรีเฟื่องฟุ้ง
โศภิษฐ๑พงศธร
กฤษณกรี

จานวนหรือชือ่ กรรมการซึง่ ลงชือ่ ผูกพันบริษทั ได๎ คือ
นายเลือ่ น กฤษณกรี นายชัยคีรี ศรีเฟื่องฟุ้ง นายนที พานิชชีวะ
และนายชาติชาย พานิชชีวะ กรรมการสองในสีค่ นนี้
ลงลายมือชือ่ รํวมกันและประทับตราสาคัญของบริษทั

และคลังสินค๎า)
วันที่ 17 ตุลาคม 2532
เปลีย่ นเป็น บจ.ไทยศรีนครประกันภัย)

4 นายพงษ๑ภาณุ
5 นายนที
6 นายสมนึก

เศวตรุนทร๑
พานิชชีวะ
ชัยเดชสุริยะ

วันที่ 24 กุมภาพันธ๑ 2541
เปลีย่ นเป็น บจ.ไทยศรีนครซูริคประกันภัย)
วันที่ 5 กรกฎาคม 2542

7 นายชาติชาย

พานิชชีวะ

เปลีย่ นเป็น บจ.ไทยศรีซูริคประกันภัย)
ใบอนุญาตเลขที่ ป.3/2548
ลงวันที่ 21 มีนาคม 2548
เลขที่ 126/2 ถนนกรุงธนบุรี

หมายเหตุ

นายสุจินต๑ หวัง่ หลี

เลขที่ 223/1 ซ.รํวมฤดี ถ.วิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. O2-256-6822,o2-651-4222

440,000,000

ตาแหนํง

ชือ่ และจานวนกรรมการซึง่ มีอานาจลงลายมือชือ่ แทนบริษทั คือ

2
3
4
5

20 บมจ. ไทยศรีประกันภัย
เปลีย่ นชือ่ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ๑ 2548
(เดิมชือ่ บจ.ไทยศรีนครประกันภัย)

รายชือ่ ผูบ๎ ริหารบริษทั

หวัง่ หลี

แปรสภาพเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2536
(เดิมชือ่ บจ.ไทยรับประกันภัยตํอ)
ใบอนูญาตเลขที่ 1/2538
ลงวันที1่ 6 พฤษภาคม 2538

โทรสาร. O2-256-6565,6832

นายชัย
นายอัศวิน
นายกอปร
นายจารึก

คณะกรรมการ

นายชาติชาย พานิชชีวะ

หมายเหตุ บริษทั ขอจดทะเบียนแปรสภาพบริษทั เอกชนเป็นบริษทั มหาชนจากัด
แก๎ไขวัตถุประสงค๑ของบริษทั มี 11 ข๎อ
แก๎ไขข๎อบังคับของบริษทั มีจานวน 58 ข๎อ
จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทั มหาชนจากัด

แขวงบางลาภูลําง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทร. O2-878-7111,02-860-8001
โทรสาร. O2-439-4848

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2554
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ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ
กรรมการผูจ๎ ัดการ

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2554
หาคม
ที่

เงินทุน
บริษทั / ที่ตงั้ สานักงานใหญํ

21 บมจ. ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
แปรสภาพเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2536
(เดิมชือ่ บจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย)
ใบอนุญาตเลขที่ 4/2526

คณะกรรมการ

จดทะเบียนปัจจุบัน ชาระแล๎วปัจจุบัน
(บาท)
(บาท)
310,394,080 1
2
3
4

นางนงลักษณ๑
นางอรพินท๑
นายสุรพงษ๑
ร๎อยเอกวิธรู

วิสุทธิผล
ขจรอาไพสุข
เผําวิบูล
วิสุทธิผล

ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ๑ 2526
เลขที่ 160 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500

5
6
7
8

นายเวชช
นายศิวาวุธ
นางศิริสุข
นายบุญยรักษ๑

วิศวโยธิน
ลงลายมือชือ่ รํวมกันหรือหนึ่งในห๎าคนนี้ลงลงลายมือชือ่ รํวมกับ
เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการอืน่ อีกหนึ่งคนรวมเป็นสองคนและประทับตราสาคัญของบริษทั
ฮุนตระกูล
วิสุทธิผล

โทร. 02-630-9055,02-630-9111
โทรสาร. O2-237-4621,4624

9 นายจอห๑น เลสลี่ มานี่
10 นายพุทธิพงษ๑
11 นางสุดาพันธ๑

ดํานบุญสุต
อิงคะวณิช

12 นายกระจําง

พูลพิพัฒน๑

740,000,000 1 นายบุญรอด
2 นางนุสรา

บิณฑสันต๑
รุนสาราญ

จานวนหรือชือ่ กรรมการซึง่ จะลงชือ่ ผูกพันบริษทั ได๎คือ
นายสมเจตน๑ หมูํศิริเลิศ , นายนพดล เรืองจินดา ,

ใบอนุญาตเลขที่ ป.7/2548

3 นายบันเทิง
4 นายนพดล

ตันติวทิ
เรืองจินดา

นางนุสรา รุนสาราญ , นายพีระพัฒน๑ เมฆสิงห๑วี ,
นายวิจักษณ๑ ประดิษฐวณิช กรรมการสองในห๎าคนนี้

ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2548
เลขที่ 999/1 เดอะไนน๑ทาวเวอร๑
ชัน้ 2-3,5 999/2 ชัน้ 4 999/3 ชัน้ 4
ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทร. O2-308-9300
โทรสาร. 02-308-9333

5
6
7
8
9
10
11

ศรีรอดบาง
กุญชร ณ อยุธยา
พูนพิพัฒน๑
เมฆสิงห๑วี
อนุพงษ๑องอาจ
หมูํศิริเลิศ
ประดิษฐวณิช

ลงลายมือชือ่ รํวมกันและประทับตราสาคัญของบริษทั

22 บจ. ธนชาตประกันภัย
เปลีย่ นชื่อเมือ่ วันที่ 26 กรกฏาคม 2548
(เดิมชื่อ บจ. ธนชาติประกันภัย)

310,394,080

อานาจกรรมการ

740,000,000
มติพิเศษเพิ่มทุน
500,000,000

นายประเทือง
นายมัชฌิมา
นายศุภเดช
นายพีระพัฒน๑
นายประพันธ๑
นายสมเจตน๑
นายวิจักษณ๑

ชือ่ และจานวนกรรมการซึง่ มีอานาจลงลายมือชือ่ แทนบริษทั คือ
นายบุณยรักษ๑ วิสุทธิผล ร๎อยเอกวิธรู วิสุทธิผล
นายสุรพงษ๑ เผําวิบูล นายจอห๑น เลสลี่ มาโฮนี่
นายพุทธิพงษ๑ ดํานบุญสุต กรรมการบริหารสองในห๎าคนนี้
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รายชือ่ ผูบ๎ ริหารบริษทั
นายบุณยรักษ๑ วิสุทธิผล
ร๎อยเอกวิธรู วิสุทธิผล

ตาแหนํง
ประธานบริหาร
กรรมการผูจ๎ ัดการ

นายบุญรอด บิณฑสันต๑ ประธานกรรมการ
นายพีระพัฒน๑ เมฆสิงห๑วี กรรมการผูจ๎ ัดการ

หมายเหตุ

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2554
หาคม
ที่

เงินทุน
บริษทั / ที่ตงั้ สานักงานใหญํ

23 บจ. ฟีนิกซ๑ ประกันภัย (ประเทศไทย)

จดทะเบียนปัจจุบัน ชาระแล๎วปัจจุบัน
(บาท)
(บาท)
600,000,000
700,000,000 1 นายธีรชัย

คณะกรรมการ

อานาจกรรมการ

นิธภิ ัทรารัตน๑

จานวนหรือชือ่ กรรมการซึง่ ลงชือ่ ผูกพันบริษทั ได๎คือ
นายธีรชัย นิธภิ ัทรารัตน๑ ลงลายมือชือ่ รํวมกับกรรมการอืน่ อีกหนึ่งคน
รวมเป็นสองคนและประทับตราสาคัญของบริษทั

เปลีย่ นชือ่ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2550 มติพิเศษเพิ่มอีก
(ชือ่ เดิม บจ.ธนวัฒน๑ประกันภัย)
100,000,000
ใบอนุญาตเลขที่ ป.3/2550
เพิ่มครั้งที่ 1
ลงวันที่ 23 กรกฏาคม 2550
625,000,000

2
3
4
5

นายสมชาย
นายจอม
นายเอกศิษฎ๑
นายธนะศักดิ์

เวทยาวิกรมรัตน๑
จันทามา
อริยมงคลชัย
ชัยกรณ๑กิจ

อาคารโครงการปรีชาคอมเพล็กซ๑
อาคาร A ชัน้ 6-8 เลขที่ 338
ซอยรัชดาภิเษก 20 ถนนรัชดาภิเษก

6 นางสาวศศิวมิ ล
7 นายธนาธิป
8 นายสมเด็จ

ลักษณ๑อานวยพร
นิธภิ ัทรารัตน๑
เหล็กแดง

แขวงสามเสนนอก เขตห๎วยขวาง

เพิ่มครั้งที่ 2
650,000,000
เพิ่มครั้งที่ 3
เพิ่มครั้งที่ 4
12,500,000

โทรสาร. 02-720-1128-9

เพิ่มครั้งที่ 5
12,500,000
300,000,000

300,000,000 1 นายสุจินต๑
2 นายทานุ

ประธานกรรมการ

นายสุจินต๑ หวัง่ หลี
นายนิพล ตัง้ จีรวงษ๑

ประธานกรรมการบริหาร

นายปิติพงศ๑ พิศาลบุตร

กรรมการผูอ๎ านวยการ

นายวุฒชิ ัย
นายชาน ซู ลี
นายนิพล
นายสุพจน๑

หวัง่ หลี
ตัง้ จีรวงษ๑
หวัง่ หลี

ให๎นายสุจินต๑ หวัง่ หลี หรือ นายวุฒชิ ัย หวัง่ หลี หรือ นายสุพจน๑ หวัง่ หลี
หรือ นายนิพล ตัง้ จีรวงษ๑ หรือ นายปิติพงศ๑ พิศาลบุตร
หรือ นางสาวสุกัญญา ปัณฑพรรธน๑กุล เป็นผูม๎ ีอานาจลงลายมือชือ่
แทนบริษทั และประทับตราสาคัญของบริษทั

เลขที่ 100/50,51,52 ชัน้ ที่ 26
เลขที่ 100/53,54,55 ชัน้ ที่ 27
อาคารสาธรนครทาวเวอร๑

7 นางสาวจิตตินันท๑
8 นายประมนต๑
9 นายหิรัญ

หวัง่ หลี
สุธวี งศ๑
รดีศรี

(2) การลงนามแทนบริษทั ในการทานิติกรรมอืน่ ๆ นอกจากที่ระบุ
ไว๎ในข๎อ (1) ข๎างต๎นนี้ ให๎ นายสุจินต๑ หวัง่ หลี นายวุฒชิ ัย หวัง่ หลี
นายสุพจน๑ หวัง่ หลี นายนิพล ตัง้ จีรวงษ๑ นายปิติพงศ๑ พิศาลบุตร

เลขที่ 90/3,4,5,6 ชัน้ ที่ 1

10 นายเกียรติ
11 นายปิตพิ งศ๑
12 นายพรพงษ๑

ศรีจอมขวัญ
พิศาลบุตร
พรประภา

นางสาวสุกัญญา ปัณฑพรรธน๑กุล สองในหกคนนี้ลงลายมือชือ่
รํวมกันและประทับตราสาคัญของบริษทั

13 นายเทซึทะโร
14 นางสาวสุกัญญา

ฮิราโอกะ
ปัณฑพรรธน๑กุล

เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร.02-636-7900,02-238-5058
โทรสาร. 02-636-7997-9

ประธานกรรมการ

ชือ่ และจานวนกรรมการซึง่ มีอานาจลงลายมือชือ่ แทนบริษทั คือ
(1) การลงนามแทนบริษทั ในกรมธรรม๑ประกันภัย

3
4
5
6

ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม

นายธีรชัย นิธภิ ัทรารัตน๑

หมายเหตุ

หวัง่ หลี
หวัง่ หลี

(เดิมชือ่ บจ.นวกิจประกันภัย)
ใบอนุญาตเลขที่ ป.5/2547
ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2547
เลขที่ 100/48,49 ชัน้ ที่ 25

อาคารสาธรธานี สาธรธานีคอมเพล็กซ์

ตาแหนํง

675,000,000

กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. O2-290-0544

24 บมจ. นวกิจประกันภัย
แปรสภาพเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2536

รายชือ่ ผูบ๎ ริหารบริษทั
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ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2554
หาคม
ที่

เงินทุน
บริษทั / ที่ตงั้ สานักงานใหญํ

25 บจ. แอลเอ็มจี ประกันภัย

จดทะเบียนปัจจุบัน ชาระแล๎วปัจจุบัน
(บาท)
(บาท)
2,398,200,000
2,398,200,000 1 นายสมชาย

คณะกรรมการ

เปลีย่ นชือ่ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2547
(เดิมชือ่ บจ.นารายณ๑สากลฯ)
ใบอนุญาตเลขที่ ป.2/2547
ลงวันที่ 27 กันยายน 2547

2
3
4
5

นายมนัส
นายประคอง
นายชาลี
นายประวิทย๑

เลขที่ 2 อาคารจัสมินซิตี้
ชัน้ 14 15 และ 17 ซอยสุขุมวิท 23
(ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท

6 นายฟู ซือฮุย
7 นายเดวิด เอซ ลอง
8 พ.ต.ต. วิรัช

อานาจกรรมการ

เบญจรงคกุล

จานวนหรือชือ่ กรรมการซึง่ ลงชือ่ ผูกพันบริษทั ได๎ คือ

เกษกมล
พันธุรัตน๑
อุทารธรรม
สุวรุจิพร

นายฟู ซือฮุย หรือ นายเดวิด เอซ ลอง ลงลายมือ
ชือ่ รํวมกับกรรมการอืน่ อีกหนึ่งคนรวมเป็นสองคนและประทับตรา
สาคัญของบริษทั และให๎นายมนัส เกษกมล หรือ นายประวิทย๑
สุวรุจิพร คนใดคนหนึ่งมีอานาจลงลายมือชือ่ และประทับตราสาคัญ

วาณิชกะ

ของบริษทั เพื่อผูกพันบริษทั ในเรื่องที่เกีย่ วกับการขอใบอนุญาต
ทางาน การตํออายุใบอนุญาตทางาน และวีซําของคนตํางด๎าว
ทั้งนี้ รวมถึงคาขอ คาร๎อง และเอกสารใด ๆ ทั้งหลายทึ่ต๎องยืน่

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

ตํอสานักงานตรวจคนเข๎าเมือง กระทรวงแรงงาน ตามลาดับ และให๎

กรุงเทพฯ 10110
โทร. O2-661-6000

นายมนัส เกษกมล หรือนายฟู ซือฮุย คนใดคนหนึ่งมี
อานาจลงลายมือชือ่ และประทับตราสาคัญของบริษทั เพื่อผูกพัน

โทรสาร. O2-639-3919,02-665-2728

บริษทั ในเรื่องที่เกีย่ วกับการประกันตัวผูเ๎ อาประกันภัยกับบริษทั
หรือผูข๎ ับขีร่ ถที่เอาประกันภัยกับบริษทั ตามเงื่อนไขในกรมธรรม๑โดย
การใช๎พันธบัตรรัฐบาล หรือสมุดบัญชีเงินฝาก หรือหนังสือรับรอง
เกีย่ วกับการประกันตัวที่ออกโดยบริษทั รวมถึงถอนประกันตัว และ
รับพันธบัตรรัฐบาล หรือสมุดบัญชีเงินฝาก หรือหนังสือรับรองของ
บริษทั ที่เป็นหลักทรัพย๑ประกันคืน และมีอานาจกระทาการอืน่ ใด
เพื่อให๎การดังกลําวข๎างต๎นสาเร็จลํวงไปจนเสร็จการ และให๎นาย
มนัส เกษกมล มีอานาจลงลายมือชือ่ และประทับตราสาคัญของ
บริษทั เพื่อผูกพันบริษทั ในเรื่องเกีย่ วกับการลงนามในกรมธรรม๑
ประกันภัยที่ออกโดยบริษทั ได๎
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รายชือ่ ผูบ๎ ริหารบริษทั
นายจอห๑น ฟู

ตาแหนํง
ประธานบริหาร

หมายเหตุ

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2554
หาคม
ที่

เงินทุน
บริษทั / ที่ตงั้ สานักงานใหญํ

26 บมจ. นาสินประกันภัย

จดทะเบียนปัจจุบัน ชาระแล๎วปัจจุบัน
(บาท)
(บาท)
200,000,000
139,000,000 1 นายกาพล

คณะกรรมการ

อานาจกรรมการ

เตชะหรูวจิ ิตร

ชือ่ และจานวนกรรมการซึง่ มีอานาจลงลายมือชือ่ แทนบริษทั คือ

นายสมบุญ ฟูศรีบุญ หรือ นางสาวรัตนา เจริญชัยพงศ๑
นายสมบุญ ฟูศรีบุญ
ลงลายมือชือ่ รํวมกับ นายกาพล เตชะหรูวจิ ิตร หรือนายวิฑูรย๑ พัฒนรัชต๑
หรือนางสาวสุมาลี เจริญชัยพงศ๑ หรือนายไพรัช เจริญชัยพงศ๑
หรือนางโชติมา พัวศิริ รวมเป็นสองคนและประทับตราสาคัญของบริษทั

แปรสภาพเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2536
(เดิมชือ่ บจ.นาสินประกันภัย)
ใบอนุญาตเลขที่ ป.4/2548
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2548

2
3
4
5

นายยงยุทธ
นายวิฑูรย๑
นายสมบุญ
นางสาวสุมาลี

ผูส๎ ันติ
พัฒนรัชต๑
ฟูศรีบุญ
เจริญชัยพงศ๑

เลขที่ 767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี
แขวงบางซือ่ เขตบางซือ่
กรุงเทพฯ 10800

6 นายไพรัช
7 นางสาวศรีรัตนา
8 นายสันต๑

เจริญชัยพงศ๑
เจริญชัยพงศ๑
โชติพฤกษ๑

โทร. O2-911-4488,02-911-4567

9 นายนภดล

พุฒรังษี

โทรสาร. O2-911-4477-8

10 นายมาว อํอง ทุน
11 นายลลิต

เลิศไม๎ไทย

12 นางโชติมา

พัวศิริ

27 บมจ. บางกอกสหประกันภัย
แปรสภาพเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2537
(เดิมชือ่ บจ.บางกอกสหประกันภัย)

200,000,000

200,000,000 1 นายชัยณรงค๑
2 นายประทีป
3 นางสาวมาลินี

แต๎ไพสิฐพงษ๑
เลีย่ วไพรัตน๑
เลีย่ วไพรัตน๑

ชือ่ และจานวนกรรมการซึง่ มีอานาจลงลายมือชือ่ แทนบริษทั คือ
(1) นายชัยณรงค๑ แต๎ไพสิฐพงษ๑ นายประทีป เลีย่ วไพรัตน๑
นางสาวมาลินี เลีย่ วไพรัตน๑ นายกิจจา ลีลาวณิชกุล

ใบอนุญาตเลขที่ 7/2514
ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
เลขที่ 175-177 ชัน้ 3

4 นายกิจจา
5 นายสุนทร
6 นายพงษ๑

ลีลาวณิชกุล
กํอนันทเกียรติ
เหลําวรวิทย๑

นายชวิน เอีย่ มโสภณา นางสาวธัญญารัตน๑ เอีย่ มโสภณา
นายพงษ๑ เหลําวรวิทย๑ และนางสาวสุจินตนา จาปาศรี
สองในแปดคนนี้ลงลายมือชือ่ รํวมกันและประทับตราสาคัญของบริษทั

ถนนสุรวงศ๑ แขวงสุริยวงศ๑
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. O2-233-6920-9,02-238-4111

7 นายพิชิต
8 นายทวิช
9 นายมนู

สินพัฒนสกุล
เตชะนาวากุล
เลียวไพโรจน๑

(2) การลงนามผูกพันในกรมธรรม๑ประกันภัยของบริษทั จะต๎องมีกรรมการ
1 คน ลงลายมือชือ่ พร๎อมประทับตราสาหรับกรมธรรม๑ของบริษทั

โทรสาร. 02-236-7861

10
11
12
13

โฆวินวิพัฒน๑
เอีย่ มโสภณา
จาปีศรี
เอีย่ มโสภณา

นางสาวประนอม
นายชวิน
นางสาวสุจินตนา
นางสาวธัญญารัตน๑

รายชือ่ ผูบ๎ ริหารบริษทั
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ตาแหนํง

นายกาพล เตชะหรูวจิ ิตร ประธานกรรมการ
กรรมการผู้อานวยการ

นายมนู เลียวไพโรจน๑
ประธานกรรมการ
นางสาวมาลินี เลีย่ วไพรัตน๑ กรรมการผูจ๎ ัดการ

หมายเหตุ

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2554
หาคม
ที่

เงินทุน
คณะกรรมการ
จดทะเบียนปัจจุบัน ชาระแล๎วปัจจุบัน
(บาท)
(บาท)
337,351,370
332,630,970 1 นายเชีย่ วชาญ
เคียงศิริ

บริษทั / ที่ตงั้ สานักงานใหญํ

28 บมจ. ประกันคุม๎ ภัย

แปรสภาพเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2536 จดทะเบียนมติลดทุน
จัดตัง้ เมื่อ 2484
4,720,400
(เดิมชือ่ บจ.ประกันคุม๎ ภัย)
ทุนจดทะเบียน
ใบอนุญาตเลขที่ 1/2537
332,630,970
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2537
เลขที่ 26/5-6 ชัน้ 1 ,
26/10-11 ชัน้ 4 , 26/16-17

เพิ่มทุนขึน้ อีก
44,327,730
เป็นทุนจดทะเบียน

ชัน้ 6 และ26/18-19 ชัน้ 6
อาคารอรกานต๑ ถนนชิดลม
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

2
3
4
332,630,970 5

376,958,700
ทุนชาระแล๎ว

นายสุรินทร๑
นายนิติ
นายชัชวาล
นายไกรฤทธิ์

อานาจกรรมการ

โอสถานุเคราะห๑
โอสถานุเคราะห๑
พรรณลาภ
บุณยเกียรติ

6 นายเชียง หวํอ ชู
7 นายเกียรติศักดิ์
8 นายเอียน บราวน๑

มี้เจริญ

9 นายสุธชี ัย

สันติวราคม

รายชือ่ ผูบ๎ ริหารบริษทั

ตาแหนํง

ชือ่ และจานวนกรรมการซึง่ มีอานาจลงลายมือชือ่ แทนบริษทั คือ

นายเชีย่ วชาญ เคียงศิริ

ประธานกรรมการ

กรรมการสองคนลงลายมือชือ่ รํวมกันและประทับตราสาคัญของบริษทั

นายสุธชี ัย สันติวราคม

กรรมการผูจ๎ ัดการ

ชือ่ และจานวนกรรมการซึง่ มีอานาจลงลายมือชือ่ แทนบริษทั คือ
กรรมการสองคนลงลายมือชือ่ และประทับตราสาคัญของบริษทั

นาวาอากาศโททินกร พันธุก๑ ระวี
ประธานกรรมการ
นายจีรพันธ๑ อัศวะธนกุล กรรมการผูจ๎ ัดการ

376,958,700

กรุงเทพฯ 10330
โทร. o2-25o-o575-9,o2-254-785o-9
0o2-257-8700,8550
โทรสาร. O2-253-3701,4222

29 บมจ. ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น๑
แปรสภาพเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2536

151,500,000

151,500,000 1 นาวาอากาศโททินกร
2 นายจีรพันธ๑

พันธุก๑ ระวี
อัศวะธนกุล

(เดิมชือ่ บจ.ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น๑)
ใบอนุญาตเลขที่ 8/2516
ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2516

3 นายพิเศศ
4 นายถวัลย๑
5 นายพิศิษฐ

บูรณะสมบัติ
วิรานนท๑
เศรษฐวงศ๑

เลขที่ 71 ถนนดินแดง
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400

6 นางสุณยี ๑
7 นางสุเทพี
8 พลเรือเอกชัชวาลย๑

ธีราวิทยางกูร
อัศวะธนกุล
คงดิศ

โทร. 02-248-0900-8,02-644-6400
โทรสาร. 02-248-4575,4975,4406

9 นางพิไล
10 นายมงคล

เปี่ยมพงศ๑สานต๑
เปาอินทร๑
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หมายเหตุ

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2554
หาคม
ที่

เงินทุน
บริษทั / ที่ตงั้ สานักงานใหญํ

30 บจ. โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย

จดทะเบียนปัจจุบัน ชาระแล๎วปัจจุบัน
(บาท)
(บาท)
20,000,000
20,000,000 1 นายอุธรณ๑

คณะกรรมการ
เตชะไพบูลย๑

จานวนหรือชือ่ กรรมการซึง่ ลงชือ่ ผูกพันบริษทั ได๎คือ

เอือ้ วัฒนะสกุล
เสรฐภักดี
เตชะไพบูลย๑
เอือ้ วัฒนะสกุล

ให๎นายวิเชียร เตชะไพบูลย๑ นายอุธรณ๑ เตชะไพบูลย๑
นายหลักชัย สุทธิชูจิต และนายยาซูโตชิ คนไน รวมกรรมการ
4 นาย โดยให๎กรรมการดังกลําวนามมาข๎างต๎น 2 นาย ลงลายมือ
ชือ่ รํวมกัน และประทับตราสาคัญของบริษทั เป็นการกระทาการแทน
บริษทั

เปลีย่ นชือ่ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2553
(เดิมชือ่ บริษทั ฮัว่ เซียง)
วันที่ 19 มิถุนายน 2495
เปลีย่ นชือ่ เป็น บจ.ประกันภัยศรีเมือง

2
3
4
5

ใบอนุญาตเลขที่ 3/2518
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ๑ 2518
เลขที่ 195

6 นายวิวศิ น๑
7 นายหลักชัย
8 นายอาร๑เธอร๑ ลี

เตชะไพบูลย๑
สุทธิชูจิต

อาคารเอ็มไพร๑ ทาวเวอร๑ ชัน้ 40

9 นายวิเชียร

เตชะไพบูลย๑

ห๎อง 4001-4003,4007-4009
และ 4012 ถนนสาทรใต๎

10 นายยาซูโตชิ คนไน
11 นายโยชิกิ นากามูระ

แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120
โทร. O2-686-8888-9
โทรสาร. 02-686-8601-2

12 นางสาวเพ็ชร
13 นายกรกฤต

31 บจ. เจนเนอราลี่ ประกันภัย
(ไทยแลนด๑)
เปลีย่ นชื่อเมือ่ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2545
(เดิมชื่อ บจ. พรภัทรประกันภัย)

ใบอนุญาตเลขที่ ป.5/2545
ลงวันที่ 3 ธัรนวาคม 2545
เลขที่ 87/2
อาคารซีอาร๑ซีทาวเวอร๑
ออลซีซนั่ ส๑เพลส ชัน้ 16

600,000,000

นายยงค๑
นายสมเกียรติ
นายวิรมิตร
นายสุชาติ

อานาจกรรมการ

600,000,000 1 นายกิตติพร
2 นางสาวกัณญภัค
3 นายคุณาชา

รายชือ่ ผูบ๎ ริหารบริษทั
-

ตาแหนํง
ประธานบริหาร

นายวีเชียร เตชะไพบูลย๑
นายหลักชัย สุทธิชูจิต

ประธานกรรมการ
กรรมการผูจ๎ ัดการ

นายเซอร๑จิโอ ดิ คาโร

ประธานกรรมการ

นุชจาวิทยาพร
คาเรืองฤทธิ์

อรุณรัตน๑
ตันติพิพัฒน๑พงศ๑
ไชยชุมพร

จานวนหรือชือ่ กรรมการซึง่ ลงชือ่ ผูกพันบริษทั ได๎คือ
นายเซอร๑จิโอ ดิ คาโร หรือ นายคีธ แอนดรูว๑ บรูคส๑ กรรมการหนึ่งใน
สองคนนี้ลงลายมือชือ่ รํวมกับ นายกิตติพร อรุณรัตน๑ หรือ นายคุณาชา

4 นายนุชิต
5 นางสาวพัฒนาภา
6 นายเซอร๑จิโอ ดิ คาโร

อมรวงค๑
จรัญเสถียรชัย

ไชยชุมพร หรือ นายนุชิต อมรวงค๑ รวมเป็นสองคนและ
ประทับตราสาคัญของบริษทั

7 นายเติมศักดิ์
8 นายคีธ แอนดรูว๑ บรูคส๑

ตันติพิพัฒน๑พงศ๑

ยูนิต 1601 และ 1607
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-685-3828
โทรสาร. 02-685-3830,3834
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หมายเหตุ

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2554
หาคม
ที่

เงินทุน
บริษทั / ที่ตงั้ สานักงานใหญํ

32 บจ. พระนครธนบุรีประกันภัย

จดทะเบียนปัจจุบัน ชาระแล๎วปัจจุบัน
(บาท)
(บาท)
100,000,000
100,000,000 1 นายไพฑูรย๑

คณะกรรมการ

อานาจกรรมการ
จานวนหรือชือ่ กรรมการซึง่ ลงชือ่ ผูกพันบริษทั ได๎คือ

นายเชิดพันธ๑ บุลสุข

ประธานกรรมการ

กรรมการหนึ่งนายมีอานาจลงลายมือชือ่ เป็นสาคัญแทนบริษทั ได๎
โดยต๎องประทับตราสาคัญของบริษทั ด๎วย

นายไพฑูรย๑ ตันธุวนิตย๑

กรรมการผูจ๎ ัดการ

ศรีศุภอักษร
สังข์เมฆ

ชือ่ และจานวนกรรมการซึง่ มีอานาจลงลายมือชือ่ แทนบริษทั คือ
(1) นายศุภชัย ศรีศุภอักษร นายบรรเจิด สิทธิโชค

นายศุภชัย ศรีศุภอักษร
นายศุภชัย ศรีศุภอักษร

ประธานกรรมการ
กรรมการผูจ๎ ัดการ

จันทศร
สิทธิโชค
โสมคา
เตชะพูลผล

และนายสาธิต เตชะพูลผล กรรมการสองในสามลงลายมือชือ่
รํวมกันและประทับตราของบริษทั
(2) นายศุภชัย ศรีศุภอักษร หรือนายบรรเจิด สิทธิโชค

2
3
4
5

นายชาคร
นายนา
นายภีม
นายสุวฒ
ั น๑

ลีถ้ าวร
ตันธุวนิตย๑
บุลสุข
ตันธุวนิตย๑

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-295-3434
โทรสาร. O2-295-3933

6 นายเชิดพันธ๑
7 นายฐิตวิ ฒ
ุ ิ
8 นางสาวชลินธร

บุลสุข
บุลสุข
ตันธุวนิตย๑

505,000,000

(เดิมชือ่ บมจ. ธนสินประกันภัย)
ใบอนุญาตเลขที่ ป.3/2547
ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2547
อาคาร U Tower ชัน้ 1,6,7 เลขที่ 411

505,000,000 1 นายศุภชัย
2 นายสหพล
3
4
5
6

นายเกษม
นายบรรเจิด
นายลภัส
นายสาธิต

ถนนศรีนครินทร๑ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
โทร. 02-730-8399
โทรสาร.
34 บจ. พุทธธรรมประกันภัย
ใบอนุญาตเลขที่ 10/2540

ตาแหนํง

ตันธุวนิตย๑

ใบอนุญาต ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2487
เลขที่ 127/26 ชัน้ 21
อาคารปัญจธานีทาวเวอร๑
ถนนนนทรี แขวงชํองนนทรี

33 บมจ. ยูเนี่ยนอินเตอร๑ ประกันภัย
เปลีย่ นชือ่ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2552

รายชือ่ ผูบ๎ ริหารบริษทั

ลงลายมือชือ่ และประทับตราสาคัญของบริษทั มีอานาจกระทาการ
เฉพาะยืน่ คาร๎อง คาขอ หรือการติดตํอกับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
เพื่อให๎ได๎มาซึง่ ใบอนุญาต ใบสาคัญ และสิทธิตําง ๆ
อันเป็นประโยชน๑ของบริษทั

300,000,000

300,000,000 1 นายบดี
2 นายเฉลียว

จุณณานนท๑
อยูวํ ทิ ยา

จานวนหรือชือ่ กรรมการซึง่ ลงชือ่ ผูกพันบริษทั ได๎ คือ
นายบดี จุณณานนท๑ หรือ นายธเนตร เอียสกุล หรือ

นายเฉลียว อยูวํ ทิ ยา
นายบดี จุณณานนท๑

ประธานกรรมการ
ประธานบริหาร

นายธเนตร เอียสกุล

กรรมการผูจ๎ ัดการ

ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2540
เลขที่ 9/81 ซอยรัชประชา 2
แขวงลาดยาว

3 นายธเนตร
4 นายสุรชัย
5 นายวสันต๑

เอียสกุล
ศุภบัณฑิต
ปีติพีรกุล

นายสมานชาติ เอียสกุล คนใดคนหนึ่งลงลายมือชือ่ รํวมกับ
นายชินกฤต ผาณิตสุคนธ๑ หรือ นายสุรชัย ศุภบัณฑิต หรือ
นายสรรเสริญ จุฬางกูร หรือนายไพโรจน๑ ผาณิตสุคนธ๑

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-585-9009
โทรสาร. O2-911-0993

6
7
8
9

ผาณิตสุคนธ๑
จุฬางกูร
ยานิตสุคนธ๑
เอียสกุล

รวมเป็นสองคนและประทับตราสาคัญของบริษทั

นายชินกฤต
นายสรรเสริญ
นายไพโรจน๑
นายสมานชาติ

10 นายฉัตรชัย
11 นางสุริสา

เอียสกุล
จึงรุํงเรืองกิจ
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หมายเหตุ

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2554
หาคม
ที่

เงินทุน
บริษทั / ที่ตงั้ สานักงานใหญํ

35 บจ. ไทยไพบูลย๑ประกันภัย

คณะกรรมการ
จดทะเบียนปัจจุบัน ชาระแล๎วปัจจุบัน
อานาจกรรมการ
(บาท)
(บาท)
300,000,000
300,000,000 1 พลเอกแป้ง
มาลากุล ณ อยุธยา จานวนหรือชือ่ กรรมการซึง่ ลงชือ่ ผูกพันบริษทั ได๎ คือ

เปลีย่ นชือ่ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2552
(เดิมชือ่ บจ.เซียงอานรับประกันภัยและ
อุทกภัย)
วันที่ 14 มีนาคม 2495

2
3
4
5

นายไชย
นางชัชฎา
นางสาววีณา
นางวิไลพร

เปลีย่ นชือ่ เป็น บจ.ไพบูลย๑ประกันภัย
ใบอนุญาตเลขที่ 6/2514
ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2514

6 นายวิสุทธิ์
7 นายอาทร

ไชยวรรณ
มาลากุล ณ อยุธยา
ไชยวรรณ
มุํงศิริ

รายชือ่ ผูบ๎ ริหารบริษทั

ตาแหนํง

พลเอกแป้ง มาลากุล ณ อยุธยา
ประธานกรรมการ

พลเอกแป้ง มาลากุล ณ อยุธยา นายไชย ไชยวรรณ
นางชัชชฎา มาลากุล ณ อยุธยา นางสาววีณา ไชยวรรณ
นายอาทร วงศ๑ธนกุล กรรมการสองในห๎าคนนี้ลงลายมือชือ่
รํวมกันและประทับตราสาคัญของบริษทั

นายอาทร วงศ๑ธนกุล

กรรมการผูจ๎ ัดการ

จานวนหรือชือ่ กรรมการซึง่ ลงชือ่ ผูกพันบริษทั ได๎ คือ
กรรมการสองคนลงลายมือชือ่ รํวมกันและประทับตราสาคัญของบริษทั

นายเลสลี่ จอห๑น โมเอท ผูร๎ ับมอบอานาจ
นายปัญญ๑ รอดลอยทุกข๑ กรรมการผูจ๎ ัดการ

มนตริวตั
วงศ๑ธนกุล

เลขที่ 123 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-246-9635-54
โทรสาร. O2-246-9660-1

36 บจ. ชาร๑ทิส ประกันภัย (ประเทศไทย)
เปลีย่ นชือ่ เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2552

10,000,000

10,000,000 1 นายคริสโตเฟอร๐ จอร๑จ ทาว๑นเซนต๑
2 นายเลสลี่ จอห๑น โมเอท

(เดิมชือ่ บจ. ไพศาลประกันภัย)
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2549
เปลีย่ นชือ่ เป็น บจ.เอไอจี ประกันวินาศภัย

3 นายโกวิท
4 นายสมศักดิ์
5 นายปัญญ๑

วิสุทธิเ์ มธานุกูล
ตีระพัฒนกุล
รอดลอยทุกข๑

สํวนการลงนามในกรมธรรม๑ประกันภัยหรือการทาสัญญาประกันภัยตํอ
บริษทั ตําง ๆ ทั้งในและนอกประเทศหรือการลงนามในเอกสารติดตํอกับ
สานักงานคณะกรรมการกากับและสํงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

(ประเทศไทย)
ใบอนุญาตเลขที่ ป.5/2549
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2549

6 นายนิมล
7 นายเสรี
8 นายสุระศักดิ์

จันทรากุล
กวินรัชตโรจน๑
ไชยานุพงศ๑

นายปัญญ๑ รอดลอยทุกข๑ ลงลายมือชือ่ และประทับตราสาคัญของบริษทั

อาคารวรวิทย๑ ชัน้ 9 ยูนิต A
เลขที่ 222 ถนนสุรวงศ๑
แขวงสีพ่ ระยา เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
โทร. 02-6491000
โทรสาร.
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หมายเหตุ

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2554
หาคม
ที่

เงินทุน
บริษทั / ที่ตงั้ สานักงานใหญํ

37 บมจ. เมืองไทยประกันภัย

คณะกรรมการ
จดทะเบียนปัจจุบัน ชาระแล๎วปัจจุบัน
(บาท)
(บาท)
590,000,000
590,000,000 1 นายโพธิพงษ๑
ล่าซา

ประธานกรรมการ

ล่าซา
ล่าซา
ล่าซา
ล่าซา

กรรมการสองคนลงลายมือชือ่ รํวมกันและประทับตราสาคัญของบริษทั
ยกเว๎น นายโอฬาร วีรวรรณ นายบรรยง พงษ๑พานิช
นายปกรณ๑ พรรธนะแพทย๑ นายอิสระ วงศ๑รุํง นายชูศักดิ์
ดิเรกวัฒนชัย และนายวัชระ พรรณเชษฐ๑ และนายอโศก วงศ๑ชะอุมํ

นางกฤตยา ล่าซา
นางนวลพรรณ ล่าซา

กรรมการผูจ๎ ัดการ
กรรมการผูจ๎ ัดการ

ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2551
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2551)
เลขที่ 252

6 นายสาระ
7 นายโอฬาร
8 นายอโศก

ล่าซา
วีรวรรณ
วงศ๑ชะอุมํ

ไมํมีอานาจลงลายมือชือ่ และยกเว๎นนายแกรี่ ลี คริสท๑
และนายเจน อรัน เวส และนายคิม ชี ยิป ลงลายมือชือ่ รํวมกันไมํได๎

ถนนรัชดาภิเษก แขวงห๎วยขวาง

9 นายบรรยง

พงษ๑พานิช

หมายเหตุ บริษทั ยังไมํได๎ขอแก๎ไขอานาจกรรมการฯ

เขตห๎วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 02-290-3333

10 นายปกรณ๑
11 นายอิสระ

พรรธนะแพทย๑
วงศ๑รุํง

โทรสาร. 02-276-2033

12
13
14
15

ดิเรกวัฒนชัย

(เดิมชือ่ บจ.ไทยประสิทธิประกันภัย
และคลังสินค๎า)
เมื่อวันที่ 3 สืงหาคม 2510

1,418,425,000
มติพิเศษเพิ่มอีก
200,000,000
เป็นทุนจดทะเบียน
1,618,425,000

เปลีย่ นชือ่ เป็น บจ.ไทยประสิทธิประกันภัย ครั้งที่ 1 ชาระแล๎ว
ใบอนุญาตเลขที่ ป.3/2543
50,000,000
ลงวันที่ 29 กันยายน 2543

1,468,425,000 1 นายสุระ
2 นายสุขเทพ

ตาแหนํง

นายโพธิพงษ๑ ล่าซา

2
3
4
5

นายชูศักดิ์
นายแกรี่ ลี คริสท๑
นายวัชระ
นายคิม ชี ยิป

รายชือ่ ผูบ๎ ริหารบริษทั

ชือ่ และจานวนกรรมการซึง่ มีอานาจลงลายมือแทนบริษทั คือ

(เกิดจากการควบบริษทั ระหวําง
บมจ. ภัทรประกันภัย กับ
บจ. เมืองไทยประกันภัย
ใบอนุญาตเลขที่ 1/2551

38 บจ. มิตรแท๎ประกันภัย
เปลืย่ นชือ่ วันที่ 29 กันยายน 2543

นายยุตติ
นางนวลพรรณ
นางกฤตยา
นางสุจิตพรรณ

อานาจกรรมการ

พรรณเชษฐ๑

จันทร๑ศรีชวาลา
จันทร๑ศรีชวาลา

3 นางสาวอมรทิพย๑
4 นายทวี
5 นายสุธรรม

จันทร๑ศรีชวาลา
จันทร๑ศรีชวาลา
จันทร๑ศรีชวาลา

6 นายอรัญ
7 นายประชา

ศรีวอํ งไทย
ภูมิสิริกุล

จานวนหรือชือ่ กรรมการซึง่ ลงชือ่ ผูกพันบริษทั ได๎คือ
กรรมการสองคนลงลายมือชือ่ รํวมกันและประทับตราสาคัญของบริษทั

เลขที่ 295 ถนนสีพ่ ระยา
แขวงสีพ่ ระยา เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทร. 02-640-7777
โทรสาร. 02-640-7799
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นายสุระ จันทร๑ศรีชวาลา ประธานกรรมการ
นายสุขเทพ จันทร๑ศรีชวาลา ประธานบริหาร
นายสุขเทพ จันทร๑ศรีชวาลา กรรมการผูจ๎ ัดการ

หมายเหตุ

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2554
หาคม
ที่

เงินทุน
บริษทั / ที่ตงั้ สานักงานใหญํ

39 บจ.ไอเอจี ประกันภัย
(ประเทศไทย) จากัด
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2548
(เดิมชือ่ บจ.ไทยคอนติเนนตัลประกันภัย
วันที่ 5 มกราคม 2526

จดทะเบียนปัจจุบัน ชาระแล๎วปัจจุบัน
(บาท)
(บาท)
60,000,000
60,000,000 1 นายอภิวฒ
ุ ิ
2
3
4
5

นายสมชาย
นายระวีโรจน๑
นายวุฒชิ ัย
นายชูชัย

คณะกรรมการ

อานาจกรรมการ

ทองคา

จานวนกรรมการซึง่ ลงชือ่ ผูกพันบริษทั ได๎คือ

ศุภปิโยดมศิริ
เขียนนิลศิริ
ธรรมานุธรรม
วชิรบรรจง

กรรมการผูม๎ ีอานาจของบริษทั ผูซ๎ งึ่ ลงลายมือชือ่ พร๎อมกับประทับตราของ
บริษทั จะมีผลผูกพันบริษทั ตํอเมื่อได๎กระทาภายใต๎ข๎อกาหนดดังตํอไปนี้
ก.ให๎กรรมการของบริษทั จานวน 2 คน มีอานาจในการลงลายมือชือ่
และประทับตราของบริษทั ผูกพันบริษทั ในเรื่องดังตํอไปนี้

เปลีย่ นชือ่ เป็น บจ.ทวีปประกันภัย
วันที่ 12 ธันวาคม 2527
เปลีย่ นชือ่ เป็น บจ.สันติภาพประกันภัย

(1) การออกกรมธรรม๑ กรมธรรม๑ประกันภัยตํอ การตํออายุกรมธรรม๑
การสลักหลังกรมธรรม๑ และเอกสารตําง ๆ ที่เกีย่ วข๎องกับกรมธรรม๑
รวมถึงการออกเอกสารดังตํอไปนี้ แตํไมํจากัดวําจะต๎องเป็นสิง่

วันที่ 18 มีนาคม 2536

เหลํานี้เทํานั้น เชํน การออกใบแจ๎งหนี้ เบี้ยประกันภัย ใบแจ๎งหนี้

เปลีย่ นชือ่ เป็น บจ.ซัลอัลลายแอนซ๑
ประกันภัย (ประเทศไทย)

ภาษีอากร ใบกากับภาษีมูลคําเพิ่ม การเบิกจํายเครื่องหมาย
ประกันภัยผูป๎ ระสบภัยจากรถ หรือเอกสารทั้งหลายที่เกีย่ วข๎องกับ

วันที่ 30 ตุลาคม 2540
เปลีย่ นชือ่ เป็น บจ.โรยัลปแอนด๑ซัลอัลลาย
แอนซ๑ประกันภัย
ใบอนุญาตเลขที่ ป.2/2549

การฟ้องร๎องหรือการตํอสูค๎ ดีในชัน้ ศาลเกีย่ วข๎องกับการเรียกร๎อง
คําสินไหมทดแทนตามกรมธรรม๑ประกันภัยของบริษทั การใช๎อนุญา
โตตุลาการและกิจการใด ๆ ที่เกีย่ วข๎องนั้น รวมทั้งเอกสารและการ
ใด ๆ ที่เกีย่ วกับการฟ้อง หรือตํอสูค๎ ดีอันเนื่องมาจากการไมํชาระ

ลงวันที่ 16 มีนาคม 2549
เลขที่ 1550 ชัน้ 24 อาคารธนภูมิ
ถนนเพชรบุรีตัดใหมํ
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี

เบี้ยประกันหรือการเรียกร๎องคําสินไหมทดแทนคืนจากผูก๎ ระทา
ความเสียหาย (2) เอกสารและรายงานทั้งหลายที่ต๎องยืน่ ตํอสานักงาน
คณะกรรมการกากับและสํงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เชํน
รายงานงบการเงินประจาปี หรือแบบฟอร๑มตํางๆ ที่ต๎องจัดสํงและยืน่ ตํอ

กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-207-0266-85
โทรสาร. 02-207-0576

สานักงานคณะกรรมการกากับและสํงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เป็นระยะ ๆ หรือเอกสารและรายงานทั้งหลายที่เกีย่ วข๎องกับการขอรับ
ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับและสํงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย ในเรื่องของอัตราเบี้ยประกันภัย เงื่อนไขกรมธรรม๑
หรือการใดๆก็ตามที่จาเป็นจะต๎องได๎รับความเห็นชอบจาก
สานักงานคณะกรรมการกากับและสํงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(3) เอกสารทั้งหลายที่ต๎องยืน่ และ/ หรือ จดทะเบียนตํอกรมสรรพากร
(4) เอกสารทั้งหลายที่เกีย่ วกับการซือ้ ขาย เชํา และ/หรือ
การจดทะเบียนยานพาหนะ โทรศัพท๑ โทรศัพท๑เคลือ่ นที่
การขอหมายเลขโทรศัพท๑ การขอเชําตูไ๎ ปรษณีย๑ อาคารสานักงาน
อุปกรณ๑สานักงาน รวมทั้งอุปกรณ๑คอมพิวเตอร๑ และสัญญาบารุง
รักษาสิง่ ตําง ๆ ข๎างต๎น (5) เอกสารทั้งหลายที่เกีย่ วกับการวําจ๎าง
แรงงาน ที่ยนื่ ตํอกระทรวงแรงงาน หรือกองตรวจคนเข๎าเมือง รวมถึง
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รายชือ่ ผูบ๎ ริหารบริษทั

ตาแหนํง

-

ประธานกรรมการ
และประธาน
เจ๎าหน๎าทีบ่ ริหาร

หมายเหตุ

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2554
หาคม
ที่

เงินทุน
บริษทั / ที่ตงั้ สานักงานใหญํ

คณะกรรมการ

จดทะเบียนปัจจุบัน ชาระแล๎วปัจจุบัน
(บาท)
(บาท)

อานาจกรรมการ

รายชือ่ ผูบ๎ ริหารบริษทั

ตาแหนํง

เอกสารตํอไปนี้ แตํไมํจากัดวําต๎องเป็นเอกสารเหลํานี้เทํานั้น เชํน
การขอหรือตํอใบอนุญาตทางาน และการขอหรือตํอวีซําให๎
กับคนตํางด๎าวที่เป็นลูกจ๎างของบริษทั (6) เอกสารทั้งหลายที่เกีย่ ว
ข๎องกับการประกันตัวผูต๎ ๎องหา พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรอืน่ ๆ
ที่ค้าประกันผูต๎ ๎องหา และหนังสือค้าประกันของธนาคาร ในการ
ประกันตัวผูเ๎ อาประกันภัยของบริษทั (7) เอกสารทั้งหลายที่เกีย่ วกับ
การแจ๎งความร๎องทุกข๑ตํอเจ๎าพนักงานในเรื่องเกีย่ วกับการสูญหาย
ของเช็ค หรือการสูญหายหรือเสียหายใด ๆ อันเกีย่ วกับทรัพย๑สิน
ของบริษทั (8) เอกสารทั้งหลายที่ต๎องยืน่ ตํอกรมศุลกากรในการนา
สินค๎าออก (9) เอกสารทั้งหลายที่ต๎องยืน่ และ/หรือ จดทะเบียน
ตํอกรมพัฒนาธุรกิจการค๎า (10) เอกสารทั้งหลายที่เกีย่ วกับการดาเนิน
งานโดยทั่วไปของบริษทั โดยกิจการนั้นต๎องมีมูลคําไมํเกิน
3 ล๎านบาท หรือจานวนเงินอืน่ ตามที่ได๎รับความเห็นชอบและอนุมัติ
จากคณะกรรมการเป็นครั้งคราว (11) หนังสือมอบอานาจแตํงตัง้
ผูร๎ ับมอบอานาจชํวงคนเดียวหรือหลายคน ให๎มีอานาจลงนามใน
เอกสารตําง ๆ ดังระบุข๎างต๎น
ข. กิจการหรือเอกสารอืน่ ใด นอกเหนือจากที่ระบุข๎างต๎น ให๎ลงนามโดย
กรรมการจานวน 2 คน และประทับตราของบริษทั ทั้งนี้ จะต๎องมี
นายสมชาย ศุภปิโยดมศิริ ลงลายมือชือ่ รํวมอยูดํ ๎วย

บจ. ลิเบอร๑ตปี้ ระกันภัย
เปลีย่ นชือ่ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2527
(เดิมชือ่ บจ.เฉลิมนครประกันภัย)
ใบอนุญาตเลขที่ ป.2/2542
ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2542
เลขที่ 1466,1468,1470,
1472,1474 ถนนพัฒนาการ
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง

750,000,000

750,000,000 1 พันคารวจโท พงษ๑ชัย
2 นายสมศักดิ์
3 นายภูริวจั น๑
4 นายชนินทร๑

วราชิต

จานวนหรือชือ่ กรรมการซึง่ ลงชือ่ ผูกพันบริษทั ได๎คือ พันคารวจโท

พันคารวจโท พงษ๑ชัย

เพชรเม็ดเอีย่ ม
ธนศรีสุวรรณ
เผําวิริยะ

พงษ๑ชัย วราชิต ลงลายมือชือ่ รํวมกับ นายภูริวจั น๑ ธนศรีสุวรรณ
หรือนายสมศักดิ์ เพชรเม็ดเอีย่ ม หรือ นายชนินทร๑ เผําวิริยะ
รวมเป็นสองคนและประทับตราของบริษทั

วราชิต

หมายเหตุ :- ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2554

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

หมายเหตุ

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2554
หาคม
ที่

เงินทุน
บริษทั / ที่ตงั้ สานักงานใหญํ

40 บจ. ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย

จดทะเบียนปัจจุบัน ชาระแล๎วปัจจุบัน
(บาท)
(บาท)
15,000,000
15,000,000 1 นายสุขุม

คณะกรรมการ

เปลีย่ นชือ่ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2548
(เดิมชือ่ บจ. วิธสินประกันภัย)
ใบอนุญาตเลขที่ ป.1/2548
ลงวันที่ 14 มกราคม 2548

2
3
4
5

เลขที่ 25
อาคารกรุงเทพประกันภัย/YWCA
ชัน้ 22 และชัน้ ที่ 23 ยูนิต 1 ถนนสาทรใต๎

6 นางสาวสิริวรรณ
7 นายเคนซาคุ โอซุมิ
8 นายสุเมธ

อานาจกรรมการ

อยูสํ วัสดิ์

รายชือ่ ผูบ๎ ริหารบริษทั

ตาแหนํง

จานวนหรือชือ่ กรรมการซึง่ ลงชือ่ ผูกพันบริษทั ได๎คือ

นายเชิดชู โสภณพนิช

ประธานกรรมการ

กรรมการสองคนลงลายมือชือ่ รํวมกันและประทับตราสาคัญของบริษทั

นายนพดล สันติภากรณ๑

กรรมการผูจ๎ ัดการ

ทองธิว
เหรียญวิจิตร

จานวนหรือชือ่ กรรมการซึง่ ลงชือ่ ผูกพันบริษทั ได๎คือ
นางสุวพร ทองธิว นางอรพรรณ พงศ๑พิพัฒน๑

นางสุวพร ทองธิว

ประธานกรรมการ
กรรมการผูจ๎ ัดการ

พงศ๑พิพัฒน๑
ทองธิว
สุนทรวร
วิริยะพันธุ๑

พลตารวจโทเผําไทย ทองธิว นางนงลักษณ๑ สุนทรวร นายตุก๏
วิริยะพันธุ๑ นายพิจารณ๑ วิริยะพันธุ๑ สองคนลงลายมือชือ่ รํวมกันและ
ประทับตราสาคัญของบริษทั ยกเว๎น การลงลายมือชือ่ ในกรมธรรม๑
ประกันภัย กรมธรรม๑ประกันอิสรภาพ หนังสือรับรองที่ใช๎ในการประกันตัว

นายเชิดชู
โสภณพนิช
นายดารงด๑
ทวีแสงสกุลไทย
นายสมาน
โอภาสวงศ๑
นายทาคาโอะ ยามาโมโตะ
สุทธิกุลพาณิช
มโนมยางกูร

แขวงทุํงมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-677-3999
โทรสาร. 02-677-3978-9
41 บจ. วิริยะประกันภัย
เปลีย่ นชือ่ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ๑ 2525

2,000,000,000

2,000,000,000 1 นางสุวพร
2 นายจาลอง

(เดิมชือ่ บจ.อาเซียพาณิชยการ)
วันที่ 14 มกราคม 2517
เปลีย่ นชือ่ เป็น บจ.อาเซียพาณิชยการ
ประกันภัย

3
4
5
6

วันที่ 16 มกราคม 2522

7 นายพิจารณ๑
8 นายประสาน
9 นายกฤตวิทย๑

วิริยะพันธุ๑
นิลมานัตต๑
ศรีพสุธา

การฟ้องร๎องตํอสูค๎ ดีในศาล และอนุญาโตตุลาการ การดาเนินกระบวน
พิจารณาคดี ยืน่ คาคูคํ วาม ขอและรับเงินคําฤชาธรรมเนียม เงินประกัน
การชาระหนี้ เงินที่ลูกหนี้นามาวางตํอศาล หรืออนุญาโตตุลาการ

10 นายสมชาย
11 นายจงศักดิ์
12 นายกาธร

สวธานุภาพ
หนํอชูเวช
จันทรแสง

ดาเนินการชัน้ บังคับดดี ยึด อายัด ถอนการยึด ถอนการอายัด
ขายหรือยกเลิกการขายทอดตลาดทรัพย๑สิน ร๎องทุกข๑
ถอนคาร๎องทุกข๑ เข๎าทา และถอนสัญญาประกันวางหลักทรัพย๑

เปลีย่ นชือ่ เป็น บจ.วิริยะประกันภัย
ใบอนุญาตเลขที่ 2/2525

ลงวันที่ 23 กรกฏาคม 2525
เลขที่ 121/14-29, 121/32, 121/38
121/50, 121/53, 121/65-67, 121/104

นางอรพรรณ
พลตารวจโทเผําไทย
นางนงลักษณ๑
นายตุก๏

อาคาร อาร๑ เอส ทาวเวอร๑
ชัน้ 3-7, 9, 12-13, 19-20, 39
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

หรือหลักประกัน ขอรับหลักทรัพย๑ หรือหลักประกันคืนจากพนักงาน
สอบสวน พนักงานอัยการ และศาล รวมถึงการเบิกความ การให๎
การตํอพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ศาล และการให๎ถ๎อยคา
การชีแ้ จงข๎อเท็จจริง โต๎แย๎งหรืออุทธรณ๑คาวินิจฉัย คาสัง่ หรือความ

โทร. 02-223-0851,02-224-0996,0059
02-641-3500-80
โทรสาร. O2-224-1071,9876,02-641-3599

เห็นของพนักงานเจ๎าหน๎าที่คณะกรรมการกากับและสํงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย หรือพนักงานเจ๎าหน๎าที่อนื่ ตลอดจนการชาระ ของดหรือ
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หมายเหตุ

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2554
หาคม
ที่

เงินทุน
บริษทั / ที่ตงั้ สานักงานใหญํ

คณะกรรมการ

จดทะเบียนปัจจุบัน ชาระแล๎วปัจจุบัน
(บาท)
(บาท)

อานาจกรรมการ

รายชือ่ ผูบ๎ ริหารบริษทั

ตาแหนํง

ขอลด และรับเงินคําปรับ เบี้ยปรับ หรือเงินอืน่ ใดตามกฎหมาย ให๎
นางสุวพร ทองธิว นางอรพรรณ พงศ๑พิพัฒน๑
พลตารวจโทเผําไทย ทองทิว นางนงลักษณ๑ สุนทรวร นายตุก๏ วิริยะพันธุ๑
นายพิจารณ๑ วิริยะพันธุ๑ นายประสาน นิลมานัตต๑ นายกฤตวิทย๑ ศรีพสุธา
นายสมชาย สวธานุภาพ คนใดคนหนึ่งลงลายมือและประทับตรา
สาคัญของบริษทั กระทาการแทนบริษทั ได๎

42 บมจ. ศรีอยุธยาประกันภัย

500,000,000

250,000,000 1 นายวีระพันธุ๑
นายสุวฒ
ั น๑
นายลักษณ๑
นายอดิศร
นายชูศักดิ์

ทีปสุวรรณ

ชือ่ และจานวนกรรมการซึง่ มีอานาจลงลายมือชือ่ แทนบริษทั คือ

นายวีระพันธุ๑ ทีปสุวรรณ

ประธานกรรมการ

สุขสงเคราะห๑
ทองไทย
ตันติอนันท๑กุล
สาลี

นายโรวัน ดี อาซี่ นายชูศักดิ์ สาลี นายลักษณ๑ ทองไทย
นายวิโรจน๑ เศรษฐปราโมทย๑ กรรมการสองในสีค่ นนี้ลงลายมือชือ่
รํวมกัน และประทับตราสาคัญของบริษทั

นายโรวัน ดี อาซี่
นายชูศักดิ์ สาลี

กรรมการผูอ๎ านวยการ
กรรมการผูจ๎ ัดการ

แปรสภาพเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2537
ใบอนุญาตเลขที่ 4/2514
ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2537
เลขที่ 898

2
3
4
5

อาคารเพลินจิตทาวเวอร๑ ชัน้ 7-8
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

6 นายวิโรจน๑
7 นายสุรชัย
8 นายสวําง

โทร. 02-263-0335
โทรสาร. 02-263-0589

9 นายเมธา
สุวรรณสาร
10 นายแอนเดรียส โจฮันน๑ วิลเฮล๑ม
11 นายโรวัน ดี อาซี่

เศรษฐปราโมทย๑
พฤกษ๑บารุง
ทองสมุทร
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หมายเหตุ

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2554
หาคม
ที่

เงินทุน
บริษทั / ที่ตงั้ สานักงานใหญํ

43 บจ. สํงเสริมประกันภัย

จดทะเบียนปัจจุบัน ชาระแล๎วปัจจุบัน
(บาท)
(บาท)
1,050,000,000
1,100,000,000 1 นายวิวฒ
ั น๑

คณะกรรมการ

อานาจกรรมการ

สุวรรณนภาศรี

จานวนหรือชือ่ กรรมการซึง่ ลงชือ่ ผูกพันบริษทั ได๎คือ

เปลีย่ นชือ่ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2525 มติพิเศษเพิ่มทุนอีก
(เดิมชือ่ บจ.สยามอินเตอร๑ประกันภัย)
50,000,000
ใบอนุญาตเลขที่ 7/2525
ชาระแล๎วเต็มมูลคํา
ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2525
50,000,000

2
3
4
5

นายวิโรจน๑
นายสุรศักดิ์
นางสาวสุณี
นางสาวสุนันท๑

สุวรรณนภาศรี
สุวรรณนภาศรี
สุวรรณนภาศรี
สุวรรณนภาศรี

นายวิวฒ
ั น๑ สุวรรณนภาศรี นายสุรศักดิ์ สุวรรณนภาศรี
นางสาวสุณี สุวรรณนภาศรี นายสุเทพ สุวรรณนภาศรี สองในสี่คนลงนาม
รํวมกันและประทับตราสาคัญของบริษทั หรือนายวิวฒ
ั น๑ สุวรรณนภาศรี
นายสุรศักดิ์ สุวรรณนภาศรี นางสาวสุณี สุวรรณนภาศรี

เลขที่ 42
อาคารสํงเสริมประกันภัย
ถนนสุรวงศ๑ แขวงสีพ่ ระยา

6 นายสุเทพ
7 นายเมธา
8 นายณัฐจงจินต๑

สุวรรณนภาศรี
อุทยานสุทธิ
เกํงสร๎างทรัพย๑

นายสุเทพ สุวรรณนภาศรี คนใดคนหนึ่งลงนามรํวมกันกับ
นายวิโรจน๑ สุวรรณนภาศรี นางสาวสุนันท๑ สุวรรณนภาศรี
นายเมธา อุทยานสุทธิ นางณัฐจงจินต๑ เกํงสร๎างทรัพย๑ นายภูสติ ต๑ ยิ้มพานิช

เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

9 นายภูสิตต๑

ยิม้ พานิช

คนใดคนหนึ่งรวมเป็นสองคนและประทับตราสาคัญของบริษทั

พานิชชีวะ
เชีย่ วสกุล
เพํงศรี

จานวนหรือชือ่ กรรมการซึง่ ลงชือ่ ผูกพันบริษทั ได๎คือ
กรรมการสองนาย มีอานาจลงลายมือชือ่ เป็นสาคัญแทนบริษทั ได๎
แตํต๎องประทับตราของบริษทั ด๎วย

รายชือ่ ผูบ๎ ริหารบริษทั

ตาแหนํง

หมายเหตุ

นายวิวฒ
ั น๑ สุวรรณนภาศรี ประธานกรรมการ

โทร. O2-235-2510-9,02-267-0240-9
โทรสาร. 02-237-0808,02-267-0259

44 บจ. สยามซิตปี้ ระกันภัย
(เดิมชือ่ บจ.คลังสินค๎าแมํน้าประกันภัย)
ใบอนุญาตเลขที่ ป.4/2547

40,000,000

40,000,000 1 นายสมบัติ
2 นายเฉลิมพงษ๑
3 นายภัค

ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2547
เลขที่ 44/1 อาคารรุํงโรจน๑ธนกุล
ชัน้ 12 ถนนรัชดาภิเษก

4 นายอนันต๑
5 นายกุลวัฒน๑
6 นายสุรเดช

ลิว่ เฉลิมวงศ๑
เจนวัฒนวิทย๑
กํอเกียรติทวีชัย

แขวงห๎วยขวาง เขตห๎วยขวาง
กรุงเทพฯ 10320
โทร. 02-202-9500

7 นายณัฐดนัย

อินทรสุขศรี

โทรสาร. O2-202-9555
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ประธานกรรมการ
นางจรี วุฒสิ ันติ
ประธานกรรมการบริหาร
นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี กรรมการผูจ๎ ัดการ

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2554
หาคม
ที่

เงินทุน
บริษทั / ที่ตงั้ สานักงานใหญํ

45 บจ. สหนิรภัยประกันภัย

จดทะเบียนปัจจุบัน ชาระแล๎วปัจจุบัน
(บาท)
(บาท)
20,000,000
20,000,000 1 นายบุญ

คณะกรรมการ

อานาจกรรมการ

ธรรมาจักร๑กุล

จานวนหรือชือ่ กรรมการซึง่ ลงชือ่ ผูกพันบริษทั ได๎คือ

รายชือ่ ผูบ๎ ริหารบริษทั
นายบุญ ธรรมาจักร๑กุล

เปลีย่ นชือ่ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2510
(เดิมชือ่ บจ.สหนิรภัยประกันภัยและ
สํงเสริมเศรษฐกรรม)
ใบอนุญาตเลขที่ 2/2521

2
3
4
5

นางอารยา
นางไอริญ
นายจารัส
นายวิบูลย๑

วาสวกุล
ธรรมาจักร๑กุล
ธรรมาจักร๑กุล
วาสวกุล

นายบุญ ธรรรมาจักร๑กุล นางอารยา วาสวกุล นางไอริญ ธรรมาจักร๑กุล นางอารยา วาสวกุล
นายชวน ธรรมาจักร๑กุล และนายจารัส ธรรมาจักร๑กุล
สองในห๎าคนนี้ลงลายมือชือ่ รํวมกันหรือคนใดคนหนึ่งลงลายมือชือ่ รํวมกับ
กรรมการอืน่ อีกหนึ่งคนรวมเป็นสองคนและประทับตราสาคัญ

ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2521
เลขที่ 462/1-5 ถนนสีพ่ ระยา
แขวงมหาพฤฒาราม

6 นายชวน
7 นายสุพจน๑
8 นายศิริชัย

ธรรมาจักร๑กุล
แซํกยุํ
ธรรมาจักร๑กุล

ของบริษทั

เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

9 นางอารยา

ธรรมาจักร๑กุล

โทร. 02-236-0049,02-236-1290,
02-223-2019

10 นายเสนีย๑

ธรรมาจักร๑กุล

ตาแหนํง
ประธานกรรมการ
กรรมการผูอ๎ านวยการ

โทรสาร. 02-236-1300,1211

46 บจ. สหมงคลประกันภัย
เปลีย่ นชือ่ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2531

280,000,000

280,000,000 1 นายวิชิต
2 นางไพลิน

มหาเจษฎา
ทําไสว

จานวนหรือชือ่ กรรมการซึง่ ลงชือ่ ผูกพันบริษทั ได๎คือ
นายประพาส เพียรเสถียรกุลประธานกรรมการ
กรรมการสองคนลงลายมือชือ่ รํวมกันและต๎องประทับตราสาคัญของบริษทั นายประพาส เพียรเสถียรกุลกรรมการผูจ๎ ัดการ
จึงจะมีผลผูกพันบริษทั ได๎

(เดิมชือ่ บจ.สหมงคลประกันภัยและ
คลังสินค๎า)
ใบอนุญาตเลขที่ 3/2531

3 นายชูเกียรติ
4 นายประพาส
5 นายตระการ

ปัทมรพีพรรณ
เพียรเสถียรกุล
ตันสุวรรณ

ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2531
เลขที่ 259 ถนนราชวงศ๑
แขวงจักรวรรดิ

6 นายบัญชาการ
7 นางสาววันทนา

เพียรเสถียรกุล
วิริยา

เขตสัมพันธวงศ๑
กรุงเทพฯ 10100
โทร. 02-221-4373,02-222-9391,
02-223-2019
โทรสาร. 02-622-6621,02-225-1623
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หมายเหตุ

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2554
หาคม
ที่

เงินทุน

บจ. วิคเตอรี ประกันภัย (ประเทศไทย)

คณะกรรมการ
จดทะเบียนปัจจุบัน ชาระแล๎วปัจจุบัน
(บาท)
(บาท)
100,000,000
100,000,000 1 นายวีระเดช
รุํงโรจน๑ธนกุล

เปลีย่ นชือ่ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ๑ 2553
(เดิมชือ่ บจ. สหวัฒนาประกันภัย)
ใบอนุญาตเลขที่ บ.23/2494
ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2494

2
3
4
5

นางบุษกร
นายสงวน
นายประเสริฐ
นายจาตุรงค๑

รุํงโรจน๑ธนกุล
ทิวฑั ฒานนท๑
ตริตานนท๑
ชัยสงคราม

ใบอนุญาตเลขที่ ฟ.13/2494
ลงวันที่ 8 กันยายน 2494
เลขที่ 4 อาคารชโลบล

6 นางสาวเบญจภา
7 นายศราวุธ

มนัสสงวนศักดิ์
ภาสุวณิชยพงศ๑

บริษทั / ที่ตงั้ สานักงานใหญํ

ซอยพระรามเก๎า 43 ถนนเสรี 4

อานาจกรรมการ
จานวนหรือชือ่ กรรมการซึง่ ลงชือ่ ผูกพันบริษทั ได๎คือ

รายชือ่ ผูบ๎ ริหารบริษทั

ตาแหนํง

นายวีระเดช รุํงโรจน๑ธนกุล ประธานกรรมการ

กรรมการสองคนลงลายมือชือ่ รํวมกันและประทับตราของบริษทั

และกรรมการผูอ๎ านวยการใหญํ

หมายเหตุ :- ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2554

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

47 บมจ.ไทยพาณิชย๑สามัคคีประกันภัย
แปรสภาพเป็นมหาชน
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2537
เปลีย่ นชือ่ เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2549
(เดิมชือ่ บจ.สามัคคีประกันภัย)
ใบอนุญาตเลขที่ ป.3/2549
ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2549

เลขที่ 2/4
อาคารไทยพาณิชย๑สามัคคีประกันภัย

462,000,000

454,452,155 1
2
3
4

นายพยุงศักดิ์
นายเดชาภิวฒ
ั น๑
นางอรนุช
นายชนินทร๑

ชาติสุทธิผล
ณ สงขลา
สูงสวําง
รุนสาราญ

5 นายจิรวุฒิ
6 นายรุํงเรือง
7 คุณหญิงชฎา

บุญศิริ
สุขเกิดกิจพิบูลย๑
วัฒนศิริธรรม

8 นายวิรัติ
9 นางสาวพรรณพร

รัตนาภรณ๑
คงยิง่ ยง

ชือ่ และจานวนกรรมการซึง่ มีอานาจลงลายมือชือ่ แทนบริษทั คือ
นายเดชาภิวฒ
ั น๑ ณ สงขลา, นายจิรวุฒิ บุญศิริ,
นางสาวพรรณพร คงยิง่ ยง และนายรุํงเรือง สุขเกิดกิจพิบูลย๑
กรรมการสองในสีค่ นนี้ลงลายมือชือ่ รํวมกัน

ชัน้ 12 โครงการนอร๑ธปาร๑ค
ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงทุํงสองห๎อง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210
โทร. 02-555-9100
โทรสาร. 02-955-0150-1, 0205
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หมายเหตุ

นายจิรวุฒิ บุญศิริ

ประธานกรรมการ
กรรมการผูจ๎ ัดการ

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2554
หาคม
ที่

เงินทุน
บริษทั / ที่ตงั้ สานักงานใหญํ

48 บจ. สินทรัพย๑ประกันภัย
ใบอนุญาตเลขที่ 8/2525
ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2525
เลขที่ 492 - 494
ถนนรัชดาภิเษก

คณะกรรมการ
จดทะเบียนปัจจุบัน ชาระแล๎วปัจจุบัน
(บาท)
(บาท)
690,000,000
690,000,000 1 นางสาวบังอร
มี้เจริญ

จานวนหรือชือ่ กรรมการซึง่ ลงชือ่ ผูกพันบริษทั ได๎คือ

1)มติพิเศษให๎ลดทุน โดยลดจานวนหุ๎น
280,000,000
คงเหลือทุนบริษทั
410,000,000
3) จดทะเบียนลดทุน
410,000,000

สงวนสิน
สงวนสิน
สงวนสิน
วิสนุวมิ ล

กลุมํ แรก นางสุณี ศรีอรทัยกุล นายสมนึก สงวนสิน นายประวิตร สงวนสิน นายประวิตร สงวนสิน
และนางศศมณฑ๑ สงวนสิน กลุมํ ที่สอง นางสาวบังอร มี้เจริญ
นายสมนึก สงวนสิน
โดยกาหนดให๎บุคคลในกลุมํ แรกคนใดคนหนึ่งลงลายมือชือ่ รํวมกัน
นางสาวบังอร มี้เจริญ
2 ใน 4 และประทับตราสาคัญของบริษทั ฯ หรือบุคคลในกลุมํ แรก

เนรกัณฐี
พรหมสาส๑น
ศรีอรทัยกุล

คนใดคนหนึ่งลงลายมือชือ่ รํวมกับบุคคลในกลุมํ ที่สองคนใดคนหนึ่ง
และต๎องประทับตราสาคัญของบริษทั ฯด๎วย
แก๎ไขเพิ่มเติมข๎อบังคับของบริษทั ข๎อ 5 และข๎อ 17

แขวงสามเสนนอก เขตห๎วยขวาง
2)มติพิเศษให๎เพิ่มทุน
กรุงเทพฯ 10310
100,000,000
โทร. 02-541-5050,02-792-5555,5560

2
3
4
5

นายประวิตร
นายสมนึก
นางศศมณฑ๑
นายวิกุล

6 นายมนตรี
7 นายไพโรจน๑
8 นางสุณี

อานาจกรรมการ

โทรสาร. 02-541-5170,4602,4036
49 บมจ. สินมั่นคงประกันภัย

นางสุณี ศรีอรทัยกุล

ตาแหนํง
ประธานกรรมการ
กรรมการผู๎อานวยการ

ประธานบริหาร
กรรมการผูจ๎ ัดการ

หมายเหตุ จดทะเบียนมติพิเศษให๎ลดทุน จะต๎องลงประกาศหนังสือพิมพ๑ และมีหนังสือบอกกลําว
200,000,000

200,000,000 1 นายวิเศษ

ภาณุทัต

ไปยังเจ๎าหนี้ของบริษทั และให๎สํงคาคัดค๎านภายในสามสิบวันนับแตํวนั ที่บอกกลําว
ชือ่ และจานวนกรรมการซึง่ มีอานาจลงลายมือชือ่ แทนบริษทั ได๎คือ
นายเรืองวิทย๑ ดุษฎีสุรพจน๑ ประธานกรรมการ

แปรสภาพเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2537
(เดิมชือ่ บจ. สินมั่นคงประกันภัย
ใบอนุญาตเลขที่ 1/2535
ลงวันที่ 17 เมษายน 2535

2
3
4
5

นางอัญชุลี
นายประดิษฐ๑
นายเรืองเดช
นางสุวมิ ล

คุณวิบูลย๑
รอดลอยทุกข๑
ดุษฎีสุรพจน๑
ชยวรประภา

(1) นายประดิษฐ๑ รอดลอยทุกข๑ นางอัญชุลี คุณวิบูลย๑ นายเรืองเดช
ดุษฎีสุรพจน๑ และนางสุวมิ ล ชยวรประภา นายพอล จอห๑น ฮุสตัน
และนายเรืองวิทย๑ ดุษฎีสุรพจน๑ กรรมการสองในหกคนนี้
ลงลายมือชือ่ รํวมกันและประทับตราของบริษทั

เลขที่ 313 ถนนศรีนครินทร๑
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240
โทร. 02-378-7000

6
7
8
9

นายเรืองวิทย๑
นายสุวชิ ากร
นายอนุชาต
นายพอล จอห๑น ฮุสตัน

ดุษฎีสุรพจน๑
ชินะผา
ชัยประภา

(2) การออกกรมธรรม๑ประกันภัย กรมธรรม๑ประกันอิสรภาพ
หนังสือรับรองที่ใช๎ในการประกันตัว การฟ้องร๎องตํอสูค๎ ดีและดาเนิน
กระบวนการพิจารณาทั้งหมดทั้งทางแพํง ทางอาญา และทางอนุญา
โตตุลาการ การแจ๎งความร๎องทุกข๑ การถอนคาร๎องทุกข๑ การยืน่ ขอรับ

โทรสาร. 02-377-3322

รายชือ่ ผูบ๎ ริหารบริษทั

ชาระหนี้ ตลอดจนการขอรับ เอาคืนและเข๎าครอบครองทรัพย๑สินของ
บริษทั หรือเงินอืน่ ใด ๆ จากพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ จากศาล
และหรือจากนิติบุคคลหรือบุคคลใด ๆ ดาเนินการชัน้ บังคับคดี ยึด
อายัด ถอนการยึด ถอนการอายัด ขายหรือยกเลิกการขายทอดตลาด
ทรัพย๑สิน เข๎าทาและถอนสัญญาประกันวางหลักทรัพย๑หรือหลักประกัน
การชีแ้ จงข๎อเท็จจริง โต๎แย๎งหรืออุทธรณ๑คาวินิจฉัยคาสัง่ หรือความเห็น
ของพนักงานเจ๎าหน๎าที่สานักงานคณะกรรมการกากับและสํงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภีย (คปภ.) หรือพนักงานเจ๎าหน๎าที่อนื่ ตลอดจน
การชาระคําปรับ เบี้ยปรับหรือเงินอืน่ ใด เชํา ให๎เชํา ยกเลิกหรือเปลีย่ น
แปลงสิทธิการเชําทรัพย๑สินในนามบริษทั ให๎ นายประดิษฐ๑ รอดลอยทุกข๑
นางอัญชุลี คุณวิบูลย๑ นายเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน๑ ชยวรประภา
นายพอล จอห๑น ฮุสตัน นายเรืองวิทย๑ ดุษฎุรพจน๑ คนใดคนหนึ่ง
ลงลายมือชือ่ และประทับตราสาคัญของบริษทั
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นายเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน๑ กรรมการผูจ๎ ัดการ

หมายเหตุ

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2554
หาคม
ที่

เงินทุน
บริษทั / ที่ตงั้ สานักงานใหญํ

50 บจ. อลิอันซ๑ ซี.พี. ประกันภัย

จดทะเบียนปัจจุบัน ชาระแล๎วปัจจุบัน
(บาท)
(บาท)
300,000,000
300,000,000 1 นายเอีย่ ม

คณะกรรมการ

อานาจกรรมการ
จานวนหรือชือ่ กรรมการซึง่ จะลงชือ่ ผูกพันบริษทั คือ

นายดอน ตรี เงือน

ประธานกรรมการ

นายเอีย่ ม งามดารงค๑
นายปกิต เอีย่ มโอภาส

ประธานบริหาร
กรรมการผูจ๎ ัดการ

2
3
4
5

นายอารุง
นายขจร
นายปกิต
นายนพดล

สรรพสิทธิวงศ๑
เจียรวนนท๑
เอีย่ มโอภาส
เจียรวนนท๑

กรรมการผูม๎ ีอานาจลงนามผูกพันบริษทั ประกอบด๎วยกรรมการ 2 กลุมํ
ดังนี้ คือ กลุมํ เอ ได๎แกํ นายไฮนซ๑ โดลเบิร๑ก นายดอน ตรี เงือน
นางอาไพ บารุงศักดิศ์ ิลป์
กลุมํ บี ได๎แกํ นายเอีย่ ม งามดารงค๑

เลขที่ 313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร๑
ชัน้ 19 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก

6 นางพัชรี
7 นายดอน ตรี
8 นายไฮนซ๑

คงตระกูลเทียน
เงือน
โดลเบิร๑ก

นายอารุง สรรพสิทธิว์ งศ๑ นายนพดล เจียรวนนท๑
นายขจร เจียรวนนท๑ นายปกิต เอีย่ มโอภาส และนางพัชรี
คงตระกูลเทียน โดยกรรมการคนหนึ่งคนใดในกลุมํ เอ ลงนามรํวมกับ

กรุงเทพฯ 10500

9 นายประสิทธิ์

สันตโยดม

กรรมการคนหนึ่งคนใดในกลุมํ บี พร๎อมประทับตราสาคัญของบริษทั

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

10 นางนภากรณ๑
11 นางอาไพ

ลัญฉน๑ดี
บารุงศักดิศ์ ิลป์

เปลีย่ นชือ่ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2551
(เดิมชื่อ บจ.อาคเนย๑ประกันภัย (2000))

ใบอนุญาตเลขที่ ป.2/2551
ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2551

เลขที่ 315 ชัน้ จี 1,2 และ3
อาคารบริษทั อาคเนย๑ประกันภัย จากัด

ถนนสีลม แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 02-631-1311
โทรสาร. 02-237-7409,02-236-7614

500,000,000

500,000,000 1 นายวิชัย

ตาแหนํง

งามดารงค๑

เปลีย่ นชือ่ เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2543
(เดิมชือ่ บจ.เจริญโภคภัณฑ๑ประกันภัย)
ใบอนุญาตเลขที่ ป.4/2543
ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2543

51 บจ. อาคเนย๑ประกันภัย

รายชือ่ ผูบ๎ ริหารบริษทั

หมายเหตุ

อินทรนุกูลกิจ

จานวนหรือชือ่ กรรมการซึง่ ลงชือ่ ผูกพันบริษทั ได๎คือ

พลตารวจเอกสนอง วัฒนวรางกู
ประธานกรรมการ
ร

2 พลตารวจเอกสนอง
3 นายชัยยุทธ
4 นายฐาปน

วัฒนวรางกูร
ปิลันธน๑โอวาท
สิริวฒ
ั นภักดี

กรรมการ 2 คน ลงลายมือชือ่ รํวมกันและประทับตราสาคัญของบริษทั
สํวนการลงลายมือชือ่ ในกรมธรรม๑ประกันภัยของบริษทั ให๎กรรมการ
คนใดคนหนึ่งลงลายมือชือ่

นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท ประธานกรรมการบริหาร
นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ รักษาการกรรมการผู๎จัดการ

5 นายพลเทพ
6 นายโชติพัฒน๑
7 นางอาทินันท๑

หลํอไชยานันท๑
พีชานนท๑
พีชานนท๑

8 นายสนิท
9 นายอภิชัย

วรปัญญา
บุญธีรวร
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ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2554
หาคม
ที่

เงินทุน
บริษทั / ที่ตงั้ สานักงานใหญํ

52 บมจ. อินทรประกันภัย

จดทะเบียนปัจจุบัน ชาระแล๎วปัจจุบัน
(บาท)
(บาท)
100,000,000
100,000,000 1 นายวันชัย

คณะกรรมการ

นายสุชาติ
นายบุญศักดิ์
นายจานงค๑
นายนเรศน๑

อานาจกรรมการ

รายชือ่ ผูบ๎ ริหารบริษทั

ตาแหนํง

จิราธิวฒ
ั น๑

ชือ่ และจานวนกรรมการซึง่ มีอานาจลงลายมือชือ่ แทนบริษทั คือ

นายประทีป วงศ๑นิรันดร๑

ไตรศิริเวทวัฒน๑
เจียมปรีชา
วัฒนเกส
ชุติจิรวงศ๑

กรรมการสองคนลงลายมือชือ่ รํวมกันและประทับตราบริษทั
เป็นสาคัญ

นายสุชาติ ไตรศิริเวทวัฒน๑ กรรมการผูอ๎ านวยการ

จากเดิม มีจานวน 8 ข๎อ เพิ่มเป็น 14 ข๎อ

แปรสภาพและเปลีย่ นชือ่
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ๑ 2537
(เดิมชือ่ บจ.อินเตอร๑ไลฟ์ประกันภัย)
ใบอนุญาตเลขที่ 2/2523

2
3
4
5

ลงวันที่ 4 กรกฏาคม 2537
เลขที่ 364/29 ถนนศรีอยุธยา
แขวงพญาไท เขตราชเทวี

6 นายกรุงไกร
7 นางสุภาพร
8 นายวิศิลป์

ภัทรโกมล
รัชตสุวรรณ
วํองวานิชวัฒนะ

กรุงเทพฯ 10400

9 นาง.พรรณนิภา

รอดวรรณะ

ประธานกรรมการ

แก๎ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห๑สนธิ ข๎อ 3 วัตถุประสงค๑ของบริษทั

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

53 บจ. เอเชียประกันภัย 1950
เปลีย่ นชือ่ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2548
(เดิมชือ่ บจ.ยัง่ ยืนประกันภัย)
วันที่ 21 มกราคม 2512

199,000,000

199,000,000 1
2
3
4

นายชัยวัฒน๑
นายนคร
นายจุลพยัพ
นายนิค

โควาวิสารัช
ชุมํ ศรีพันธุ๑
ศรีกาญจนา
จันทรวิทุร

เปลีย่ นชือ่ เป็น บจ.เอเซียทรัสท๑ประกันภัย
วันที่ 15 มิถุนายน 2527
เปลีย่ นชือ่ เป็น บจ.เอเชียประกันภัย 1950

5 นางนราวดี
6 นายโฮ ยิกหลุง ไซมอน
7 นายสวัสดิ์

ใบอนุญาตเลขที่ ป.5/2548
ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2548
เลขที่ 183 อาคารรีเจ๎นทร๑เฮ๎าส๑

8 นายมูกิ จาตินเดอร๑ กุมาร๑
9 ดร. เฮอร๑เบิร๑ต บาวม๑การ๑ทเนอร๑
10 ม.ร.ว.ดารงดิศ
ดิศกุล

ชัน้ 12 ถนนราชดาริ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-254-9977

11 นายไพร
12 นางวัชรา

จานวนหรือชือ่ กรรมการซึง่ ลงชือ่ ผูกพันบริษทั ได๎คือ
กรรมการสองคนลงลายมือชือ่ รํวมกันและประทับตราสาคัญของบริษทั

ศรีกาญจนา
เศรษฐสิทธิ์

ปัณยาลักษณ
ชํวยกระจําง

โทรสาร. 02-256-0778,02-250-5277
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นายจุลพยัพ ศรีกาญจนา ประธานกรรมการ
นายนิค จันทรวิทุร
กรรมการผูจ๎ ัดการ

หมายเหตุ

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2554
หาคม
ที่

เงินทุน
บริษทั / ที่ตงั้ สานักงานใหญํ

54 บจ. คูเนีย ประกันภัย (ประเทศไทย)

คณะกรรมการ
จดทะเบียนปัจจุบัน ชาระแล๎วปัจจุบัน
(บาท)
(บาท)
1,045,000,000
1,095,000,000 1 นายกัว เซียน กุย

เปลีย่ นชือ่ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2544 มติพิเศษเพิ่มทุนอีก
(เดิมชือ่ บจ.เอเซียไดนามิคประกันภัย)
50,000,000
ใบอนุญาตเลขที่ ป.1/2545
เป็นทุนจดทะเบียน
ลงวันที่ 29 มกราคม 2545
1,095,000,000

2
3
4
5

เลขที่ 849 อาคารวรวัฒน๑ ชัน้ 9-10
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500

6 นายธีโอดอร๑
7 นายยูจีน ฟง จูน เซียง
8 พลตารวจเอก วัชรพล

ชาระแล๎ว
50,000,000

นายเรวัต
นายนรวัฒน๑
นายกิตติ
นายเชวง

อานาจกรรมการ
จานวนหรือชือ่ กรรมการซึง่ จะลงชือ่ เป็นสาคัญผูกพันบริษทั ได๎ คือ

พุฒธรรม
สุวรรณ
ภูํสิทธิศักดิ์
ตะถา

รายชือ่ ผูบ๎ ริหารบริษทั
นายกัว เซียน กุย

ตาแหนํง
ประธานกรรมการ

นายกัว เซียน กุย นายยูจีน ฟง จูน เซียง คนใดคนหนึ่งลงลายมือชือ่
รํวมกับ นายเรวัต พุฒธรรม นายนรวัฒน๑ สุวรรณ นายเชวง ตะถา
พลตารวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ นายกิตติ ภูํสิทธิศักดิ์
รวมเป็นสองคน และประทับตราสาคัญของบริษทั

ชุบปาร๑ค
ประสารราชกิจ

โทร. 02-635-1555
โทรสาร. O2-635-1298-9

55 บจ. เอราวัณประกันภัย
เปลีย่ นชือ่ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2526
(เดิมชือ่ บจ.อีสเวสต๑ประกันภัย)
วันที่ 27 มกราคม 2526

350,000,000
มติพิเศษเพิ่มทุนอีก
20,000,000
เป็นทุนจดทะเบียน

เปลีย่ นชือ่ เป็น บจ.สินธานีประกันภัย
ใบอนุญาตเลขที่ 1/2527
ลงวันที่ 20 กรกฏาคม 2527

370,000,000
ชาระแล๎วเต็มมูลคํา
20,000,000

370,000,000 1
2
3
4

นายไพโรจน๑
นางสาวรังษิยาภรณ๑
นางกัลยานี
นายปรีดา

5 นางนิรมล

จิรชนานนท๑
อรุณสุรัตน๑ภักดี
จิรชนานนท๑
รอดโพธิท์ อง

จานวนหรือชือ่ กรรมการซึง่ ลงชือ่ ผูกพันบริษทั ได๎คือ
กรรมการสองคนลงลายมือชือ่ รํวมกันและประทับตราสาคัญของบริษทั

หนูคง

เลขที่ 292 ถนนเยาวราช
แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ๑
กรุงเทพฯ 10100
โทร. 02-224-0056,02-224-4727-35
โทรสาร. 02-221-1390,02-222-0544
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นายไพโรจน๑ จิรชนานนท๑ ประธานบริหาร
นางสาวรังษิยาภรณ๑ อรุณสุรัตกรรมการผู
น๑ภักดี จ๎ ัดการ

หมายเหตุ

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2554
หาคม
ที่

เงินทุน
บริษทั / ที่ตงั้ สานักงานใหญํ

56 บมจ. แอกซําประกันภัย

จดทะเบียนปัจจุบัน ชาระแล๎วปัจจุบัน
(บาท)
(บาท)
352,642,100
352,642,100 1 นายวินิต

เปลีย่ นชือ่ เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2541
(เดิมชือ่ บจ.วังโดมประกันภัย)
แปรสภาพและเปลีย่ นชือ่
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2537

2
3
4
5

เป็น บมจ.วังโดมประกันภัย
ใบอนุญาตเลขที่ ป.3/2541
ลงวันที่ 15 กรกฏาคม 2541

6 นายศักดิช์ ัย

คณะกรรมการ

นายกีเ่ ดช
นางสาวซิว พ็อต โงว
นายเสริมสุข
นายยุทธชัย

อานาจกรรมการ

รายชือ่ ผูบ๎ ริหารบริษทั

ตาแหนํง

สัมฤทธิป์ รีชา

ชือ่ และจานวนกรรมการซึง่ มีอานาจลงลายมือชือ่ แทนบริษทั คือ

อนันต๑ศิริประภา

นายศักดิช์ ัย พีชะพัฒน๑ นายยุทธชัย เตยะราชกุล
นายกีเ่ ดช อนันต๑ศิริประภา และนางสาวซิว พ็อต โงว
สองในสีค่ นนี้ลงลายมือชือ่ รํวมกันและประทับตราสาคัญของบริษทั

นายกีเ่ ดช อนันต๑ศิริประภา กรรมการผูอ๎ านวยการ

นายวรศักดิ์ เกรียงโกมล

โกวิทวานิช
เตยะราชกุล

ประธานกรรมการ

พีชะพัฒน๑

เลขที่ 1168/67 ชัน้ 23 ซี
อาคารลุมพินีทาวเวอร๑
ถนนพระราม 4
แขวงทุํงมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-679-7600
โทรสาร. 02-285-6383

พงษ๑พยัคเลิศ

จานวนหรือชือ่ กรรมการซึง่ จะลงชือ่ สาคัญผูกพันบริษทั ได๎คือ

เปลีย่ นชือ่ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2551
(เดิมชือ่ บจ.แอ๏ดวานซ๑ อินชัวรันส๑)

2 นายถาวร
3 นายวิโรจน๑

ทรัพย๑เอนก
แตงวิเชียร

นายวิรัตน๑ พงษ๑พยัคเลิศ หรือ นายถาวร ทรัพย๑เอนก หรือ
พันตารวจโทเจษฏาพร โพธิพ์ ระ คนดึคนหนึ่ง ลงลายมือชือ่ รํวมกับ

ใบอนุญาตเลขที่ ป.1/2551
ลงวันที่ 12 ธัรนวาคม 2551
เลขที่ 9 อาคารภคินท๑ ชัน้ 5

4 นางเรวดี
5 นางสาวสุจิรา
6 นางสาวพจมาน

ผูภ๎ ักดี
อาปณกะพันธ๑
เหลาจันทึก

นางสาวสุจิตรา อาปณกะพันธ๑ หรือ นางสาวะจมาน เหลาจันทึก
หรือ นายวิโรจน๑ แตงวิเชียร หรือ นางเรวดี ผูภ๎ ักดี รวมเป็นสองคน
และประทับตราสาคัญของบริษทั

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-620-6200

7 พันตารวจโทเจษฎาพร

โพธิพ์ ระ

บจ. เอ.พี.เอฟ.อินเตอร๑เนชั่นแนล อินชัวรันส๑

657,000,000

657,000,000 1 นายวิรัตน๑

โทรสาร. 02-620-6295
หมายเหตุ :- ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อ 13 ธันวาคม 2553
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กรรมการผูจ๎ ัดการ

หมายเหตุ

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2554
หาคม
ที่

เงินทุน
บริษทั / ที่ตงั้ สานักงานใหญํ

57 บจ. โอสถสภาประกันภัย

คณะกรรมการ
จดทะเบียนปัจจุบัน ชาระแล๎วปัจจุบัน
(บาท)
(บาท)
300,000,000
300,000,000 1 นายรอย อิศราพร
ชุดาภา

ใบอนุญาตเลขที่ 8/2540
ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2540
เลขที่ 615 อาคารจิตต๑อุทัย
ชัน้ 3 ถนนรามคาแหง

2
3
4
5

นายเพชร
นายรัตน๑
นายธนา
นายประสงค๑

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240
โทร. 02-732-3671-4

6 นายพิพัฒน๑
7 นายประธาน

อานาจกรรมการ

โอสถานุเคราะห๑
โอสถานุเคราะห๑
ไชยประสิทธิ์
สุขุม

รายชือ่ ผูบ๎ ริหารบริษทั

ตาแหนํง

จานวนหรือชือ่ กรรมการซึง่ ลงชือ่ ผูกพันบริษทั ได๎คือ

นายรัตน๑ โอสถานุเคราะห๑ ประธานกรรมการ

กรรมการสองคนลงลายมือชือ่ รํวมกันและประทับตราสาคัญของบริษทั

นายธนา ไชยประสิทธิ์

กรรมการผูจ๎ ัดการ

เทพย๑ปฏิพัธน๑
ไชยประสิทธิ์

โทรสาร. 02-374-4070
58 บจ. นิวอินเดียแอสชัวรันซ๑

3,000,000,000 รูปี 3,000,000,000 รูปี

-

-

นางสาวศุชฎา บาราติ

ผูจ๎ ัดการสาขา

-

-

นายโรนัลด๑ เอ ฮิวดอน

ผูจ๎ ัดการสาขา

สาขาประเทศไทย
ใบอนุญาตเลขที่ ตป.1/2543
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2543
เลขที่ 65/118 อาคารชานาญเพ็ญชาติ
ชัน้ 14 ถนนพระราม 9 แขวงห๎วยขวาง
เขตห๎วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 02-245-9988
โทรสาร. 02-248-7109

59 บ. นิวแฮมพ๑เชอร๑อินชัวรันส๑
สาขาประเทศไทย
ใบอนุญาตเลขที่ 8/2522

US$ 5,325,065

US$ 5,325,065

ลงวันที่ 19 กันยายน 2522
เลขที่ 989 อาคารสยามทาวเวอร๑
ชัน้ ที่ 21,22 และ23
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-634-8888,02-649-1000
โทรสาร. 02-236-6422,1208,1210
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หมายเหตุ

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2554
หาคม
ที่

เงินทุน
บริษทั / ที่ตงั้ สานักงานใหญํ

จดทะเบียนปัจจุบัน ชาระแล๎วปัจจุบัน
(บาท)
(บาท)

คณะกรรมการ

อานาจกรรมการ

รายชือ่ ผูบ๎ ริหารบริษทั

ตาแหนํง

ผูจ๎ ัดการสาขา

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
60 บจ. มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันส๑
สาขาประเทศไทย

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

-

-

นายอิซาโอะ โนโจ

US$ 30,000,000

-

-

นายโยฮานเนส ยาโคบุส
เธโอดอร๑ แวน โอเยน

เดิมชื่อ บจ.มิตซุยมารีน แอนด๑ ไฟร๑
อินชัวรันซ๑ สาขาประเทศไทย
ใบอนุญาตเลขที่ ตป.1/2544

ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2544
เลขที่ 175 ชั้น14 อาคารสาธรซิตที้ าวเวอร๑

ถนนสาทรใต๎ แขวงทุํงมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10210
โทร. 02-679-6165-87
โทรสาร. O2-679-6209-14

61 บจ. อเมริกันอินเตอร๑แนชชัน่ แนล
แอสชัวรันส๑ (ประกันวินาศภัย)
สาขาประเทศไทย

US$ 30,000,000

ใบอนุญาตเลขที่ ต.1/2543
ลงวันที่ 31 มีนาคม 2543
เลขที่ 181 ชัน้ 7 อาคาร เอไอเอ บิลดิง้
ถนนสุรวงศ๑ แขวงสุริยวงศ๑
เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
โทร.02-352-5888
โทรสาร. 02-352-5889
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ผูจ๎ ัดการสาขา

หมายเหตุ

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2554
หาคม
ที่

เงินทุน
บริษทั / ที่ตงั้ สานักงานใหญํ

คณะกรรมการ

จดทะเบียนปัจจุบัน ชาระแล๎วปัจจุบัน
(บาท)
(บาท)

62 บจ. เอช ไอเอ็นเอ โอเวอร๑ซีส๑
อินชัวรันซ๑ สาขาประเทศไทย
ใบอนุญาตเลขที่ ต.1/2550
ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2550

US$ 35,000,000

US$ 35,000,000

อานาจกรรมการ

-

-

เดิมชือ่ บจ. ซิกนํา อินชัวรันซ๑ เอเซีย แปซิฟิค
เปลีย่ นชือ่ เป็น บจ เอซ อินชัวรันซ๑
สาขาประเทศไทย ตามใบอนุญาตเลขที่
ตป.1/2542 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2542
เลขที่ 399 อาคารอินเตอร๑เชนจ 21
ชัน้ 25-30 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-611-4040
โทรสาร. O2-636-1080
63 บจ. กรุงเทพประกันสุขภาพ
เปลีย่ นชือ่ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2542
(เดิมชือ่ บจ.อเมริกันแฟมิลไี่ ลฟ์ แอชชัวรันซ๑

105,000,000

85,000,000 1 นางสุพาพร
2 นายสุธร
3 นายพงษ๑ศักดิ์

ศรีสงคราม
ชุตินิยมการ
วิทยากร

(ประเทศไทย)
วันที่ 21 มกราคม 2526
เปลีย่ นชือ่ เป็น บจ.ไทยประกันมะเร็ง (เอแฟลค)

4 นายจิโรจน๑
5 นายศิริชัย
6 นางอัจจิมา

สุชาโต
โตวิริยะเวช
เศรษฐบุตร

วันที่ 30 กันยายน 2531
เปลีย่ นชือ่ เป็น บจ.อเมริกัน ไลฟ์แอชชัวรันซ๑
(ไทยแลนด๑)

7 นายชาตรี

ดวงเนตร

จานวนหรือชือ่ กรรมการซึง่ ลงชือ่ ผูกพันบริษทั ได๎คือ
กรรมการสองคนลงลายมือชือ่ รํวมกันและประทับตราสาคัญของ
บริษทั

บริษทั ได๎รับอนุญาตให๎ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
ประเภทการประกันสุขภาพ

วันที่ 7 ธันวาคม 2533
เปลีย่ นชือ่ เป็น บจ.วานิชประกันภัยสุขภาพ
และเบ็ดเตล็ด
ใบอนุญาตเลขที่ ป.1/2543
ลงวันที่ 5 มกราคม 2543
เลขที่ 2 อาคาร ซี ชัน้ ที่ 9
ซอยศูนย๑วจิ ัย 7
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รายชือ่ ผูบ๎ ริหารบริษทั

ตาแหนํง

นางสาวฟ้า มหะนาวานนท๑ ผูจ๎ ัดการสาขา

หมายเหตุ

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2554
หาคม
ที่

เงินทุน
บริษทั / ที่ตงั้ สานักงานใหญํ

คณะกรรมการ

จดทะเบียนปัจจุบัน ชาระแล๎วปัจจุบัน
(บาท)
(บาท)

อานาจกรรมการ

รายชือ่ ผูบ๎ ริหารบริษทั

ตาแหนํง

ถนนเพชรบุรีตัดใหมํ
แขวงบางกะปิ เขตห๎วยขวาง
กรุงเทพฯ 10320
โทร. 02-310-3348
โทรสาร. O2-310-3255
64 บจ. ไทยประกันสุขภาพ
ใบอนุญาตเลขที่ 7/2522

100,000,000

100,000,000 1 นายอภิรักษ๑
2 นางรวมพร

ไทพัฒนกุล
ชดช๎อย

ลงวันที่ 19 กันยายน 2522

3 นายบุญสิน

ทั้งอุดม

เลขที่ 121/89 อาคารอาร๑.เอส.ทาวเวอร๑

4 นายสวัสดิ์
5 นางวรางค๑

นฤวรวงศ๑
เสรฐภักดี

ชัน้ 31 ถนนรัชดาภิเษก

จานวนหรือชือ่ กรรมการซึง่ ลงชือ่ ผูกพันบริษทั ได๎คือ
กรรมการสองคนลงลายมือชือ่ รํวมกันและประทับตราสาคัญของบริษทั

(เดิมชือ่ บจ.กรุงไทยประกันสุขภาพ)
วันที่ 19 ตุลาคม 2530
เปลีย่ นชือ่ เป็น บจ.บลูครอสประกันสุขภาพ

ประธานกรรมการ
กรรมการผูจ๎ ัดการ

บริษทั ได๎รับอนุญาตให๎ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย

แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10310
โทร. 02-642-3100
โทรสาร. O2-642-3131
65 บจ. บูพา ประกันสุขภาพ
(ประเทศไทย)
เปลีย่ นชือ่ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2546

อภิรักษ๑ ไทพัฒนกุล
นางวรางค๑ เสรฐภักดี

ประเภทการประกันสุขภาพ

20,000,000

20,000,000 1 นายเกรียงศักดิ์
โพธิเกษม
2 นางสาวณัฐวสา
พจมานพรชัย
3 นายแอนดริว ยาน คิง วอง
4 นายวีรภัทร
5 นางพรทิพย๑

จานวนหรือชือ่ กรรมการซึง่ ลงชือ่ ผูกพันบริษทั ได๎คือ
กรรมการสองคนลงลายมือชือ่ รํวมกันและประทับตราสาคัญของบริษทั

จันทรวรรณกูล
จุลชาต

ใบอนุญาตเลขที่ ป.1/2547
ลงวันที่ 16 มกราคม 2547
เลขที่ 38 อาคารคิงเฮ๎าส๑คอนแวนต๑

บริษทั ได๎รับอนุญาตให๎ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
ประเภทการประกันสุขภาพ

ชัน้ 9 ถนนคอนแวนต๑ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 02-234-7755
โทรสาร. O2-234-5667,02-632-0660-1
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นางคาเรน ลีนน๑ คาร๑เตอร๑ ประธานกรรมการ
นางคาเรน ลีนน๑ คาร๑เตอร๑ กรรมการผูจ๎ ัดการ

หมายเหตุ

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2554
หาคม
ที่

เงินทุน
บริษทั / ที่ตงั้ สานักงานใหญํ

66 บจ. ศูนย๑สุขภาพประเทศไทย
ใบอนุญาตเลขที่ 4/2523
ลงวันที่ 3 กรกฏาคม 2523
เลขที่ 2140/1-2,2142,2144
ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก

คณะกรรมการ
จดทะเบียนปัจจุบัน ชาระแล๎วปัจจุบัน
(บาท)
(บาท)
100,900,000
101,900,000 1 นางสุกัญญา
พุทธสุวรรณ

จานวนหรือชือ่ กรรมการซึง่ จะลงชือ่ เป็นสาคัญผูกพันบริษทั ได๎คือ

เพิ่มทุนชาระแล๎ว
1,000,000

กรรมการสองคนลงลายมือชือ่ รํวมกันและประทับตรา
สาคัญของบริษทั

2
3
4
5

นายวีรศักดิ์
นางสาวไพลิน
นายสัมพันธ๑
นายชัยยา

จานพานแก๎ว
ผลบุญสืบ
นัดกลาง
เกือ้ ทาน

อานาจกรรมการ

เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. O2-374-1305,02-732-0460
โทรสาร. O2-374-3294

ตาแหนํง
กรรมการผูจ๎ ัดการ

บริษทั ได๎รับอนุญาตให๎ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
ประเภทการประกันสุขภาพ
( เดิมทุนจดทะเบียน
85,000,000
บาท
มีมติพิเศษเพิ่มขึน้ อีก 215,000,000

67 บจ. บริรักษ๑ประกันภัย

รายชือ่ ผูบ๎ ริหารบริษทั

260,000,000

275,000,000 1 นายบุญ

บาท

เป็น
300,000,000
บาท )
จานวนหรือชือ่ กรรมการซึง่ จะลงชือ่ เป็นสาคัญผูกพันบริษทั ได๎คือ

วนาสิน

เปลีย่ นชือ่ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554
1.เดิมชือ่ บจ.การแพทย๑และสุขภาพ
ประเทศไทย เปลีย่ นชือ่ เมื่อ
9 พฤษกาคม 2538

มติพิเศษเพิ่มทุนอีก
40,000,000
เป็นทุนจดทะเบียน
300,000,000

2
3
4
5

นายเทียม
นางสาวนพรัตน๑
นายนรินทร๑
นายวิวฒ
ั น๑

เจริญวิมลพรรณ
เจริญวิมลพรรณ
เจริญวิมลพรรณ
อยูปํ ระเสริฐ

2. เป็น บจ.เอเพ็กซ๑ ประกันสุขภาพ
1.) ใบอนุญาตเลขที่ 5/2522
ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2522
เลขที่ 51/19 หมูํที่ 8 ถนนติวานนท๑

ครั้งที1่ ชาระแล๎ว
10,000,000 (13/9/2554)
ครั้งที่ 2 ชาระแล๎ว
5,000,000 (30/9/2554)

6
7
8
9

นางสาวจุฑารัตน๑
นายวัฒนะชัย
นางอตินุช
นายจานงค๑

ฮัน้ โตตุน๎
ขาวดี
นามอรรถ
อยูปํ ระเสริฐ

นางอตินุช นามอรรถ ลงลายมือชือ่ รํวมกันกับกรรมการอืน่ อีก
หนึ่งคนรวมเป็นสองคน และประทับตราสาคัญของบริษทั

ตาบลบางกระสอ อาเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02-591-9577, 02-591-5552
โทรสาร. 02-591-9607
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บริษทั ได๎รับอนุญาตให๎ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
ประเภทการประกันสุขภาพ
2.) ใบอนุญาตเลขที่ 5/2522 ลงวันที่ 16 มกราคม 2539

นายบุญ วนาสิน

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ

