ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 30 กันยายน 2557
หาคม
ที่

บริษัท / ที่ตั้งสํานักงานใหญ

1 บจ. กลางคุมครองผูประสบภัยฯ

เงินทุน
จดทะเบียนปจจุบัน ชําระแลวปจจุบัน
(บาท)
(บาท)
100,000,000
100,000,000 1 นายมนัส

คณะกรรมการ

อํานาจกรรมการ
จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทไดคือ

รอยโทสุชาย เชาววิศิษฐ

ประธานกรรมการ

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท

นายนพดล สันติภาภรณ

กรรมการผูจัดการ

ชื่อและจํานวนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของ
บริษัท

นายสุวรรณ โชตชวเลิศ
นายรณกฤต โชตชวเลิศ

ประธานกรรมการ
กรรมการผูจัดการ

2 นายอานนท
3 รอยโทสุชาย
4 นางสาวบังอร

วังวสุ
เชาววิศิษฐ
มี้เจริญ

กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-643-0280-92
โทรสาร. 02-643-0280-9-4

5
6
7
8
9
10
11
12
13

ดานบุญสุต
สัจจวีระกุล
อัศวะธนกุล
อินทรสุขศรี
ศรีวองไทย
สันติภาภรณ
ชินเวชกิจวานิชย
สืบถวิลกุล
ฐิตะธรรมกุล

14 นายวัลลภ

2 บมจ. กมลประกันภัย
เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2548
(เดิมชื่อ บจ. กมลสุโกศลประกันภัย)

ใบอนุญาตเลขที่ ป.2/2548
ลงวันที่ 14 มกราคม 2548
เลขที่ 421, 423 ถนนบอนดสตรีท
ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด
นนทบุรี 11120
โทร. 02-502-2999
โทรสาร. 02-502-2955

480,000,000
เพิ่มทุนขึ้นอีก
70,000,000
เปนทุนจดทะเบียน
550,000,000
ครั้งที่ 1 ชําระแลว
30,000,000

550,000,000 1
2
3
4
5

นายสุวรรณ
นายณัฐธวัช
นายรณกฤต
หมอมหลวงภูวดล
นายพรประทาน

ตําแหนง

เกษกมล

เลขที่ 44/1 อาคารรุงโรจนธนกุล
ชั้น 11 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง

นายพุทธิพงษ
นายดลเดช
นายจีรพันธ
นายณัฐดนัย
นายอรัญ
นายนพดล
นายชาติชาย
นายสมพร
นายประหยัด

รายชื่อผูบริหารบริษัท

จิตตสนอง

โชตชวเลิศ
ฉัตรวิริยะกุล
โชตชวเลิศ
สุทัศนีย
เชิญขวัญศรี

ครั้งที่ 2 ชําระแลว
10,000,000
ครั้งที่ 3 ชําระแลว
20,000,000
ครั้งที่ 4 ชําระแลว
10,000,000
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หมายเหตุ

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 30 กันยายน 2557
หาคม
ที่

บริษัท / ที่ตั้งสํานักงานใหญ

3 บมจ. กรุงเทพประกันภัย

เงินทุน
จดทะเบียนปจจุบัน ชําระแลวปจจุบัน
(บาท)
(บาท)
760,500,000

คณะกรรมการ

1,064,700,000 1 นายชัย

อํานาจกรรมการ

โสภณพนิช

ชื่อและจํานวนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ
นายชัย โสภณพนิช นายวรวิทย โรจนรพีธาดา
นายพนัส ธีรวณิชยกุล
กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกัน
และประทับตราสําคัญของบริษัท

แปรสภาพเมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2536 1)เพิ่มทุนขึ้นอีก
(เดิมชื่อ บจ.กรุงเทพประกันภัย)
304,200,000
ใบอนุญาตเลขที่ 1/2518
เปนทุนจดทะเบียน
ลงวันที่ 24 มกราคม 2518
1,064,700,000
เลขที่ 25 ถนนสาทรใต
2) ทุนชําระแลว

2
3
4
5
6

นายช.นันท
นายวีระศักดิ์
นายสิงห
หมอมราชวงศศุภดิศ
นายวรวิทย

เพ็ชญไพศิษฎ
สุตัณฑวิบูลย
ตังทัตสวัสดิ์
ดิศกุล
โรจนรพีธาดา

แขวงทุงมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-285-8888 ,02-677-3777
โทรสาร. 02-677-3737-8, 02-285-8063

7
8
9
10
11

นายสุวรรณ
นางสาวพจนีย
นายพนัส
นายเปลงศักดิ์
นางณินทิรา

แทนสถติย
ธนวรานิช
ธีรวณิชยกุล
ประกาศเภสัช
โสภณพนิช

304,200,000

12 นายฮิเดะโยชิ

4 บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย
เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2538
(เดิมชื่อ บจ.ร.ส.พ.ประกันภัย)

ใบอนุญาตเลขที่ 8/2514
ลงวันที่ 26 มกราคม 2539
เลขที่ 1122 อาคารเคพีไอ ทาวเวอร
ถนนเพชรบุรีตัดใหม
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 0-2302-0111, 0-2624-1111
โทรสาร. 0-2624-1234

110,000,000

110,000,000 1
2
3
4
5
6
7

นายบุญทรง
นางสาวศิริมา
นายศักดี
นายชัยณรงค
นางวลัยวรรณ
นายกีรติ
นายธีระพร

รายชื่อผูบริหารบริษัท
นายชัย โสภณพนิช

ตําแหนง
ประธานกรรมการและ
กรรมการผูอํานวยการใหญ

คะมิกะตะ

ศรีเฟองฟุง
พานิชชีวะ
เฉียบแหลม
ศรีเฟองฟุง
กรีพานิช
พานิชชีวะ
ศรีเฟองฟุง

จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทไดคือ
กรรมการ 2 คน ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท
สําหรับการลงลายมือชื่อในกรมธรรมประกันภัย การฟองรองคดี
การตอสูคดีในทางศาล การดําเนินการเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ
การบังคับดดี การรองทุกข การถอนคํารองทุกข และการเขาทําสัญญา
ประกันภัยกับพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และศาล ตลอดจนการ
ประนีประนอมยอมความ การขอพิจารณาคดีใหม การใชสิทธิในการ

8 นายสุวัฒน
9 นายเกษม

เนตรสวัสดิ์
แพใหญ

อุทธรณ หรือฎีกา ใหกรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ และ
ประทับตราสําคัญของบริษัทได

10 นางกิตติยา
11 นายบุญเลิศ
12 นายอุดมศักดิ์

โตธนะเกษม
นิธิอุทัย
โรจนวิบูลยชัย

กรรมการออกจากตําแหนง
นายภิญญาวัฒน จันทรกานตานนท
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นายกีรติ พานิชชีวะ

ประธานเจาหนาที่
บริหาร

หมายเหตุ

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 30 กันยายน 2557
หาคม
ที่

บริษัท / ที่ตั้งสํานักงานใหญ

5 บมจ. คิวบีอี ประกันภัย
(ประเทศไทย)

เงินทุน
จดทะเบียนปจจุบัน ชําระแลวปจจุบัน
(บาท)
(บาท)
154,380,000

คณะกรรมการ

154,380,000 1 นายบรูซ แอนโทนี ฮาวว
2 นายจอหน ลิวเบอรน ฮันท
3
4
5
6
7

เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2541
(เดิมชื่อ บจ.สหสิน-คิวบีอี ปะกันภัย)

วันที่ 3 มกราคม 2540
เปลี่ยนชื่อเปน บจ.เจอเนอรัล คิวบีอี
ประกันภัย ประเทศไทย
ใบอนุญาตเลขที่ ป.4/2541
ลงวันที่ 31 กรกฏาคม 2541
เลขที่ 968 อาคารอื้อจือเหลียง
ชั้น 15 ถนนพระราม 4
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500

อํานาจกรรมการ

นายวิชัย
นางสาวจินตนา
นายจําเริญ
นางจารุลักษณ
นายศิริ

8 นางพิมล

รายชื่อผูบริหารบริษัท

จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งจะลงชื่อเปนสําคัญผูกพันบริษัทได คือ
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกัน และประทับตราสําคัญ
พุนทิกาพัทร
ธนุภาพรังสรรค
แซตัน
ธนชาติ
สวรรคพรเพ็ญ

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการผูจัดการ

ของบริษัท

เลิศอริยศักดิ์ชัย

โทร. 02-624-1000 อัตโนมัติ
โทรสาร. 02-238-0836-8

6 บมจ. จรัญประกันภัย
แปรสภาพเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2537
(เดิมชื่อ บจ. จรัญประกันภัย)
ใบอนุญาตเลขที่ ป.6/2548
ลงวันที่ 8 กรกฏาคม 2548
เลขที่ 408/1 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก
เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 02-276-1024

60,000,000

60,000,000 1
2
3
4

นายกิตติพงศ
นายสุกิจ
นายพนธ
นายโสภณ

5 นายวรยุทธ
6 นายสมพล
7 นางผุดผอง

จรัญวาศน
จรัญวาศน
ฐิติพานิชยางกูร
กลวยไม ณ อยุธยา

ชื่อและจํานวนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ
นายสุกิจ จรัญวาศน นายพนธ ฐิติพานิชยางกูร และ
นายกิตติพงศ จรัญวาศน สองในสามคนลงลายมือชื่อและ
ประทับตราสําคัญของบริษัท

เจริญเลิศ
ไชยเขาวน
อาสิงสมานันท

โทรสาร.02-2753-4919
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นายสมพล ไชยเชาวน
นายสุกิจ จรัญวาศน

ประธานบริหาร
กรรมการผูจัดการ

หมายเหตุ

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 30 กันยายน 2557
หาคม
ที่

บริษัท / ที่ตั้งสํานักงานใหญ

7 บมจ. เจาพระยาประกันภัย

เงินทุน
จดทะเบียนปจจุบัน ชําระแลวปจจุบัน
(บาท)
(บาท)
380,000,000

คณะกรรมการ

630,000,000 1 นายสมชาย

แปรสภาพเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2549
เดิมชื่อ บจ.เจาพระยาประกันภัย
ใบอนุญาตเลขที่ ป.1/2549
ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2549
เลขที่ 3675

เพิ่มทุนขื้นอีก
500,000,000
เปนทุนจดทะเบียน
880,000,000
1) ทุนชําระแลว

2
3
4
5
6

อาคารกรุงไทยแทรคเตอร
ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-648-6666
โทรสาร. 02-611-3774-5, 9961

125,000,000
2) ทุนชําระแลว
55,000,000
3) ทุนชําระแลว
30,000,000

7 นายวิโรจน
8 นางจินตนา

8 บมจ. ชับบประกันภัย
(ประเทศไทย)
เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2534
(เดิมชื่อ บจ.น่ําฮั้วปอเฮี้ยมเคียะเงี้ยบ
วันที่ 27 มิถุนายน 2492
เปลี่ยนชื่อเปน บจ.น้ําฮั้วประกันภัยและ
สงเสริมเศรษฐกรรม

4) ทุนชําระแลว
40,000,000
60,000,000

นายรัตน
นายธกร
นายธฤต
นายอรรณพ
นายอํานาจ

ประพันจิตร

ชื่อและจํานวนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทได คือ

ดานกุล
เลาหพงศชนะ
อุดมเจริญชัยกิจ
สูทกวาทิน
สถาวรฤทธิ์

นายธฤต อุดมเจริญชัยกิจ หรือ นายธกร เลาหพงศชนะ หรือ
นายวิโรจน เลาหพงศชนะ หรือ นายสมชาย ประพันจิตร
กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อรวมกัน
และประทับตราสําคัญของบริษัทฯ ในกรมธรรมประกันภัยของบริษัทฯ
ใหกรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ และประทับตราสําคัญของบริษัทฯ

นางสาวนวลมณี
นายวรพล
นายประสิทธิ์
นายสมฤทธิ์
นายเจมส แพทริค

รายชื่อผูบริหารบริษัท
นายธฤต อุดมเจริญชัยกิจ

ตําแหนง
ประธานกรรมการและ
กรรมการผูจัดการ

เลาหพงศชนะ
คําประกอบ

60,000,000
1
2
3
4
5

อํานาจกรรมการ

มหาคุณ
มหาคุณ
มหาคุณ
อุไรฤกษกุล
บรอนเนอร

จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งจะลงชื่อเปนสําคัญผูกพันบริษัทไดคือ
นายประสิทธิ์ มหาคุณ หรือ นางสาวนวลมณี มหาคุณ หรือ
นายวรพล มหาคุณ ลงลายมือชื่อรวมกับ นายสมฤทธิ์ อุไรฤกษกุล หรือ
นายเจมส แพทริค บรอนเนอร
รวมเปนสองคนและประทับตราสําคัญของบริษัท

วันที่ 15 กรกฏาคม 2511
เปลี่ยนชื่อเปน บจ.น้ําฮั้วประกันภัย
วันที่ 12 กันยายน 2527
เปลี่ยนชื่อเปน บจ. นานฟาประกันภัย
ใบอนุญาตเลขที่ 2/2530
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2535
เลขที่ 52 อาคารธนิยะพลาซา
ชั้น 16 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 02-231-2640-50
โทรสาร.02-231-2653-4
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นายสมฤทธิ์ อุไรฤกษกุล

กรรมการผูจัดการ

หมายเหตุ

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 30 กันยายน 2557
หาคม
ที่

บริษัท / ที่ตั้งสํานักงานใหญ

เงินทุน
จดทะเบียนปจจุบัน ชําระแลวปจจุบัน
(บาท)
(บาท)

9 บมจ. ไชนาอินชัวรันส (ไทย)
เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2524
(เดิมชื่อ บจ. ไชนาอินชัวรันส)

60,000,000

ใบอนุญาตเลขที่ 96/1448
ใบอนุญาตเลขที่ 2441/113
ใบอนุญาตเลขที่ 136/2491
ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2491
เลขที่ 36/68-69
อาคารพี. เอส. ทาวเวอร
ชั้นที่ 20 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

คณะกรรมการ

60,000,000 1 นายสุจิตร
2 นางสาวปรนันท
3 นายหลิน เซี่ยว ซิ่น
4
5
6
7
8
9
10

นายมนตรี
นายลีโอ หวัง
นายอู เจีย หง
นายพาน เฉา เหวิน
นายเชาววิทย
นางสาวภัทธยา
นางสาววิไล

อํานาจกรรมการ

พูจิตรกานนท
ตระกูลสมบูรณ

จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทไดคือ
นายอู เจีย หง นางสาวปรนันท ตระกูลสมบูรณ
นายมนตรี อุทbศานนท

อุทิศานนท

นางสาววิไล อังคีรส และนางสาวภัทธยา ศิริชัยสุทธิกร
สองในหาคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกัน
และ ประทับตราสําคัญของบริษัท

รายชื่อผูบริหารบริษัท

ตําแหนง

นายอู เจีย หง ( รักษาการ ) ประธานกรรมการ
น.ส.ปรนันท ตระกูลสมบูรณ กรรมการผูจัดการ

พูจิตรกานนท
ศิริชัยสุทธิกร
อังดีรส

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

10 บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย
(ประเทศไทย)
เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2549
เดิมชื่อ บจ.คอมเมอรเชียล ยูเนี่ยน ประกันภัย

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

142,666,200

142,666,200 1 นายศานิต
2 นายอรรณพ
3
4
5
6
7

นายรัฐพล
นายอลัน จอหน วิลสัน
นายเทวัญ
นายสุภัท
นายโนริอะกิ

รางนอย
พรธิติ

จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได คือ
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกัน

กิติศักดิ์ไชยกุล

และประทับตราสําคัญของบริษัท

เลียวบุรินทร
ตันสถิติกร
ฮามานะกะ

วันที่ 18 ธันวาคม 2545
เปลี่ยนชื่อเปน บจ. อวีวา ประกันภัย (ประเทศไทย)

ใบอนุญาตเลขที่ ป.4/2549
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2549
เลขที่ 1908 ถนนเพชรบุรีตัดใหม
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทร. 02-788-8888
โทรสาร. O2-318-8550
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นายอรรณพ พรธิติ
นายรัฐพล กิติศักดิ์ไชยกุล

ประธานกรรมการ
กรรมการผูจัดการ

หมายเหตุ

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 30 กันยายน 2557
หาคม
ที่

บริษัท / ที่ตั้งสํานักงานใหญ

11 บมจ. ทิพยประกันภัย
แปรสภาพเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2538

เงินทุน
จดทะเบียนปจจุบัน ชําระแลวปจจุบัน
(บาท)
(บาท)
300,000,000

คณะกรรมการ

300,000,000 1 นายสมใจนึก
2 นายวรชัย

อํานาจกรรมการ

รายชื่อผูบริหารบริษัท

ตําแหนง

เองตระกูล
ปยสุนทราวงษ

ชื่อและจํานวนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ
นายสมใจนึก เองตระกูล นายวรชัย ปยสุนทราวงษ

นายสมใจนึก เองตะกูล
-

กรรมการผูอํานวยการ

พลเอกสมชาย ธนะรัชต นายสมพร สืบถวิลกุล
นางปริศนา ประหารขาศึก นางพรรณขนิตตา บุญครอง
นายพีระวัฒน ดวงแกว
สองในจ็ดคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัท

นายสมพร สืบถวิลกุล

กรรมการผูจัดการใหญ

ชื่อและจํานวนกรรมการ ซึ่งมีอํานาจลงลายมือแทนบริษัท คือ
นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ นายอวิรุทธิ์ วงศพุทธพิทักษ
นายอารักษ สุนทรส นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย
กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและ
ประทับตราสําคัญของบริษัท

นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานกรรมการ
นายชาติชาย
กรรมการผูจัดการ
ชินเวชกิจวานิชย

(เดิมชื่อ บจ.ทิพยประกันภัย)
ใบอนุญาตเลขที่ 2/2528
ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2528
เลขที่ 63/2 ถนนพระราม 9
แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง

3
4
5
6
7

นางพรรณขนิตตา
พลเอกสมชาย
นางสาวนงเยาว
นายประสิทธิ์
นางอุไรรัตน

บุญครอง
ธนะรัชต
พาชีรัตน
ดํารงชัย
บุญอากาศ

กรุงเทพมหานคร และเลขที่ 63
อาคารธนาคารสงเคราะห อาคาร 2
ชั้นที่ 19
โทร.02-248-0059 , 02-643-2900
โทรสาร. O2-248-7873 , 02-2248-7850

8
9
10
11
12

นายสีมา
นายพีระวัฒน
นางจรี
นายสมพร
นางปริศนา

สีมานันท
ดวงแกว
วุฒิสันติ
สืบถวิลกุล
ประหารขาศึก

ประธานกรรมการ

กรรมการออกจากตําแหนง
นางชูจิรา
กองแกว

12 บมจ. เทเวศประกันภัย
แปรสภาพเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2537
(เดิมชื่อ บจ.เทเวศประกันภัย)
ใบอนุญาตเลขที่ 10/2515
ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2515

500,000,000

500,000,000 1
2
3
4
5

นายจิรายุ
นายมนตรี
นางพรรณโสภิต
นายชาติชาย
นายอวิรุทธ

อิศรางกูร ณ อยุธยา
มงคลสวัสดิ์
ลิขิตธรรมนิตย
ชินเวชกิจวานิชย
วงศพุทธพิทักษ

นายชาญชัย
นายวีระศักดิ์
นายนะเพ็งพาแสง
นายสมโภชน

มุสิกนิศากร
โตกะคุณะ
กฤษณามระ
อินทรานุกูล

เลขที่ 97 และ 99
ถนนราชดําเนินกลาง
แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200

6
7
8
9

โทร. 02-670-4444 , 02-280-0985-96
โทรสาร 02-28000399 , 02-281-2445

10 นายอารักษ
11 นายสรรเสริญ
12 นายศักดิ์

สุนทรส
วงศชะอุม
เอื้อชูเกียรติ
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หมายเหตุ

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 30 กันยายน 2557
หาคม
ที่

บริษัท / ที่ตั้งสํานักงานใหญ

13 บมจ. สมโพธิ์ เจแปน นิปปอนโคอะ
ประกันภัย (ประเทศไทย)
เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2555

เงินทุน
จดทะเบียนปจจุบัน ชําระแลวปจจุบัน
(บาท)
(บาท)
3,120,020,000

(เดิมชื่อสมโพธิ์ เจแปน ประกันภัยฯ)
ใบอนุญาตเลขที่ ป.2/2545
ลงวันที่ 3 เมษายน 2545
เลขที่ 990
อาคารอับดุลราฮิมเพลซ ชั้น12
ถนนพระราม 4 แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. O2-636-2345-52, 2333,2345
โทรสาร. O2-636-2308, 2340-1,2450

14 บมจ.ซิกนา ประกันภัย
เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2550
(เดิมชื่อ บมจ. ไทยเจริญประกันภัย)
ใบอนุญาตเลขที่ ป.1/2550
ลงวันที่ 18 มกราคม 2550
เลขที่ 598 อาคารคิวเฮาสเพลินจิต
ชั้น 7 และชั้น 10 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

คณะกรรมการ

3,120,020,000 1 นายชิโร ซาโต
2 นายยาสุยูคิ
3 นายจูนอิชโิ ร อีโนอูเอะ
4
5
6
7
8

1,180,155,000
เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก
200,000,000
เปนทุนจดทะเบียน
1,380,155,000
เพิ่มทุนชําระแลว
200,000,000
มูลคาหุนละ 10 บาท

1,380,155,000 1
2
3
4
5
6

อํานาจกรรมการ
จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งจะลงชื่อผูกพันบริษัทได คือ
นายชิโร ซาโต นายชิเกโอะ ไซโต นายจูนอิชิโร อีโนอูเอะ
นางสาวเดือนเดน ชื่นจิตตศิริ นายยาสุยูคิ ฮาราดะ กรรมการสอง

ฮาราดะ

นายสันติ
นายวิชิต
นายสุรพล
นางสาวเดือนเดน
นายชิเกโอะ

วิลาสศักดานนท
ตันติอนุนานนท
วองวัฒนโรจน
ชื่นจิตตศิริ
ไซโต

ในหาคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท

นางสาวนภา
นายแอนดรูว มารติน ชอว
นางสาวศิริรัตน
นายธีรวุฒิ
นายธนันท
นางสาวจีรสุดา

ตรีรัตนาวงศ

ชื่อและจํานวนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ
1) นายกุสตาโว อะดอลโฟ จิราลโด ลงลายมือชื่อรวมกับ
นางสาวนภา ตรีรัตนาวงศ หรือ นางสาวจีรสุดา โสตถิกุล
คนในคนหนึ่งรวมเปนสองคน พรอมประทับตราสําคัญของบริษัท
หรือ 2) นางสาวจีรสุดา โสตถิกุล ลงลายมือชื่อรวมกับ
นายแอนดรูว มารติน ชอว หรือ นางสาวนภา ตรีรัตนาวงศ

7 นางสาววรกานต
8 นายกุสตาโว อะดอลโฟ

เชิงวิวัฒนกิจ
สุธนะเสรีพร
ชั้นเสวิกุล
โสตถิกุล
เสี่ยงอารมณ
จิราลโด

รายชื่อผูบริหารบริษัท
นายสุรพล วองวัฒนโรจน

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการผูจัดการ

บริษัทไดรับอนุญาตใหมีกรรมการเปนบุคคลซึ่งไมมีสัญชาติไทยไดเกิน
กวาหนึ่งในสี่แตไมถึงกึ่งหนี่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด
ตามหนังสือสํานักงาน คปภ. ที่ 4220/724 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2555

คนในคนหนึ่งรวมเปนสองคน พรอมประทับตราสําคัญของบริษัท

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

หมายเหตุ

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 30 กันยายน 2557
หาคม
ที่

เงินทุน
จดทะเบียนปจจุบัน ชําระแลวปจจุบัน
(บาท)
(บาท)

บริษัท / ที่ตั้งสํานักงานใหญ

15 บมจ.ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภั
เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2554

1,200,000,000
เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก

คณะกรรมการ

1,800,000,000 1 นายสุรชัย
2 นายเมธา

1,200,000,000
วันที่ 7 มกราคม 2537
เปนทุนจดทะเบียน
เปลี่ยนชื่อเปน บจ.วขิระธนสินประกันภัย
2,400,000,000
วันที่ 6 กรกฎาคม 2543
ทุนชําระแลว
เปลี่ยนชื่อเปน บจ.ไทยธนกิจประกันภัย
600,000,000
วันที่ 13 พฤษภาคม 2545

อํานาจกรรมการ

พฤกษบํารุง
สุวรรณสาร

จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทไดคือ นายวิโรจน
เศรษฐปราโมทย นายโรวัน ดี อาซี่ นายชูศักดิ์ สาลี กรรมการ

กรวิทยาคุณ

สามคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัท

3
4
5
6
7
8

นายวิชิต
นายโรวัน ดี อาซี่
นายชูศักดิ์
นายสุวัฒน
นายอูลฟ แลงจ
นายวิโรจน

สาลี
สุขสงเคราะห

290,000,000
235,000,000
หุนสามัญ
19,000,000
190,000,000
หุนบุริมสิทธิ
10,000,000
100,000,000
ลดทุนโดยวิธีตัดหุนจบุริมสิทธิที่ยัง
มิไดนําออกจําหนาย จํานวน

1
2
3
4
5
6
7

นายชัชวิน
นายดิสธร
นายไพสิฐ
นายกวี
นางสาวพณิตา
นายฑิฆัมพร
นายพิพิธ

เจริญรัชตภาค
วัชโรทัย
ตูจินดา
อังศวานนท
ตูจินดา
พงษสวัสดิ์
พิชัยศรทัต

5,500,000 หุน
มูลคาหุนละ
เปนทุนจดทะเบียน
10 บาท
235,000,000
หุนสามัญ
19,000,000
190,000,000
หุนบุริมสิทธิ
4,500,000
45,000,000

8 นางกุณฑลา
9 นายยงยุทธ

(เดิมชื่อ บจ. สุขุมวิทยประกันภัย)

รายชื่อผูบริหารบริษัท

ตําแหนง

นายโรวัน ดี อาซี่

ประธานกรรมการ

นายกวี อังศวานนท
นางสาวพณิตา ตูจินดา

ประธานกรรมการ
กรรมการผูจัดการ

เศรษฐปราโมทย

เปลี่ยนชื่อเปน บจ.บีที ประกันภัย
ใบอนุญาตเลขที่ ป.3/2545
ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2545
เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร
ชั้น 18 โซน A ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. O2-657-2555
โทรสาร 02-657-2500
16 บมจ. ไทยประกันภัย
แปรสภาพเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2536
(เดิมชื่อ 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
โทร. O2-613-0100
โทรสาร. O2-652-2872

การแปลงหุ้นปุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ

ชื่อและจํานวนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ
นายกวี อังศวานนท นายไพสิฐ ตูจินดา นางสาวพณิตา ตูจินดา
นายยงยุทธ บวรวนิชยกูร นายฑิฆัมพร พงษสวัสดิ์ กรรมการสองในหา
คนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท ยกเวน
(1) ใบกรมธรรมประกันภัยของบริษัท และเอกสารที่เกี่ยวของกับ
กรมธรรรมประกันภัย รวมทั้งสัญญาประกันภัยตอทุกประเภท
และใบหุนของบริษัท (2) การดําเนินคดีและหรือการดําเนินกระบวน

ศศะสมิต
บวรวนิชยกูร
เดิม

1 หุนสามัญ 19,000,000
หุนบุริมสิทธิ 4,500,000
2 หุนสามัญ 22,989,503
หุนบุริมสิทธิ 510,497
3 หุนสามัญ 23,478,829
หุนบุริมสิทธิ 21,171

พิจารณาใดๆ ในชั้นพนักงานสอบสวน ชั้นพนักงานอัยการ
ชั้นอนุญาโตตุลาการ และชั้นศาล ทั้งศาลชั้นตน ศาลอุธรณหรือ
ใหม่
ศาลฎีการ ใหกรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ
22,989,503 และประทับตราสําคัญของบริษัท
เดิม
ใหม่
510,497
23,478,829 4) หุนสามัญ
23,491,604
23,494,873
21,171
หุนบุริมสิทธิ
8,396
5,127
23,491,604 5) หุนสามัญ
23,494,873
23,494,920
8,396
หุนบุริมสิทธิ
5,127
5,080
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6) หุนสามัญ 23,494,920
หุนบุริมสิทธิ
5,080

23,499,283
717

หมายเหตุ

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 30 กันยายน 2557
หาคม
ที่

บริษัท / ที่ตั้งสํานักงานใหญ

เงินทุน
จดทะเบียนปจจุบัน ชําระแลวปจจุบัน
(บาท)
(บาท)

17 บมจ. ไทยพัฒนาประกันภัย
เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2507
(เดิมชื่อ บจ.สหขาวสาร)

234,000,000

คณะกรรมการ

234,000,000 1 นายไพศาล
2 นายไพโรจน
3 นายไพบูลย

ใบอนุญาตเลขที่ 5/2530
ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2530
เลขที่ 34 ซอยสุขุมวิท 4 (นานาใต)
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย

4
5
6
7

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. O2-253-4646, 4343, 4141
โทรสาร.O2-253-0550,02-253-0606

8 นายเสถียร
9 นายสมชาย
10 นายอุดม

18 บมจ.ฟอลคอนประกันภัย
เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2549
(เดิมชื่อ บจ.ไทยพาณิชยประกันภัย)
วันที่ 30 ธันวาคม 2535
แปรสภาพเปน บมจ.ไทยพาณิชยประกันภัย
ใบอนุญาตเลขที่ ป.2/2550

100,000,000

60,000,000 1
2
3
4
5

นางนวลลออ
พลโทประเสริฐ
นางบุญศรี
นายกอบเดช

นายสุจินต
นางสาวชุติธร
นายชาน แซมมี่ ซัม ยู
นายเอกชัย
นายโอฬาร

อํานาจกรรมการ

คุนผลิน
คุนผลิน
คุนผลิน

จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทไดคือ
1. นางบุญศรี คุนผลิน 2. นายไพศาล คุนผลิน 3. นายไพบูลย คุนผลิน
4.นายไพโรจน คุนผลิน 5. นางนวลลออ คุนผลิน

คุนผลิน
ยังประภากร
คุนผลิน
อติชาดศรีสกุล

6. นายกอบเดช อติชาดศรีสกุล 7. นายเสถียร คงสุพานิช
8.นายสมชาย ญาณรังสี 9. นายอุดม กิตติวรเชฎฐ
สองในเกาคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท
ยกเวน (1) นายไพโรจน คุนผลิน ลงลายมือชื่อรวมกับ

คงสุพานิช
ญาณรังสี
กิตติวรเชฎฐ

นางนวลลออ คุนผลิน ไมได
และ (2) นายกอบเดช อติชาดศรีสกุล นายเสถียร คงสุพานิช
นายสมชาย ญาณรังสี นายอุดม กิตติวรเชฎฐ
สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันไมได

หวั่งหลี
หวั่งหลี

ชื่อและจํานวนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ
(1) อํานาจการลงนามในการกระทําแทนบริษัทนั้น ให กรรมการ
2 ทาน ลงนามพรอมประทับตราบริษัท (2) อํานาจการลงนามใน
กรมธรรมของบริษัทนั้น ให กรรมการ 1 ทาน ลงนามพรอมประทับ
ตราบริษัท

จันทรทายะวิจิตร
วงศสุรพิเชษฐ

ลงวันที่ 23 มกราคม 2550
เลขที่ 33/4 อาคาร เอ เดอะ ไนน
ทาวเวอร ชั้นที่ 24-25
ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง
เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร.
โทรสาร.
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รายชื่อผูบริหารบริษัท

ตําแหนง

นางบุญศรี คุนผลิน
นายไพศาล คุนผลิน

ประธานกรรมการ
กรรมการผูจัดการ

นายสุจินต หวั่งหลี
นางโสภา กาญจนรินทร

ประธานกรรมการ
ประธานบริหาร

หมายเหตุ

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 30 กันยายน 2557
หาคม
ที่

บริษัท / ที่ตั้งสํานักงานใหญ

เงินทุน
จดทะเบียนปจจุบัน ชําระแลวปจจุบัน
(บาท)
(บาท)

19 บมจ. ไทยรับประกันภัยตอ
3,512,494,860
แปรสภาพเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2536 เพิ่มทุนขึ้นอีก
(เดิมชื่อ บจ.ไทยรับประกันภัยตอ)
ใบอนูญาตเลขที่ 1/2538
ลงวันที1่ 6 พฤษภาคม 2538
เลขที่ 48/23-24 ซอยรัชดาภิเษก 20
ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก

702,498,972
เปนทุนจดทะเบียน
4,214,993,832
เพิ่มทุนชําระ
702,498,972

เขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. O2-660-6111 , 02-290-3111
โทรสาร. O2-660-6100
02-290-3100

20 บมจ. ไทยศรีประกันภัย
เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2548
(เดิมชื่อ บจ.ไทยศรีนครประกันภัย)
และคลังสินคา)
วันที่ 17 ตุลาคม 2532

440,000,000

เปลี่ยนเปน บจ.ไทยศรีนครประกันภัย)
วันที่ 24 กุมภาพันธ 2541
เปลี่ยนเปน บจ.ไทยศรีนครซูริคประกันภัย)
วันที่ 5 กรกฎาคม 2542
เปลี่ยนเปน บจ.ไทยศรีซูริคประกันภัย)

คณะกรรมการ

4,214,993,832 1 นายสุจินต
2 นายชัย

อํานาจกรรมการ

หวั่งหลี
โสภณพนิช

ชื่อและจํานวนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ
นายสุจินต หวั่งหลี นายชัย โสภณพนิช

นายสุจินต หวั่งหลี
นายสุรชัย ศิริวัลลภ

นายสุรชัย ศิริวัลลภ นายจีรพันธ อัศวะธนกุล
นายโอฬาร วงศสุรพิเชษฐ
สองในหาคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท
ยกเวน นายสุรชัย ศิริวัลลภ และนายโอฬาร วงศสุรพิเชษฐ
หามลงลายมือชื่อรวมกัน

นายโอฬาร วงศสุรพิเชษฐ
นายสุรชัย ศิริวัลลภ

3
4
5
6
7

นายอัศวิน
นายโอฬาร
นายโกบีเนธ อาวิน
นายกีรติ
นายจันดราน

คงสิริ
วงศสุรพิเชษฐ
อัทธพัน
พานิชชีวะ
รัตนาสวามิ

8
9
10
11
12

นายชนินทร
นายสาระ
นายจีรพันธ
นางสาวพจนีย
นายสุรชัย

รุนสําราญ
ล่ําซํา
อัศวะธนกุล
ธนวรานิช
ศิริวัลลภ

นายธาวิน
นางสาวกัลยาณี
นายชาติชาย
นายพงษภาณุ
นายนที

ศรีเฟองฟุง
ศรีเฟองฟุง
พานิชชีวะ
เศวตรุนทร
พานิชชีวะ

440,000,000 1
2
3
4
5

6 นายสมนึก
7 นายทนง
8 นายสุคนธ

รายชื่อผูบริหารบริษัท

จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได คือ
นายนที พานิชชีวะ นายชาติชาย พานิชชีวะ และ
นายธาวิน ศรีเฟองฟุง กรรมการสองในสามคนนี้
ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท

ชัยเดชสุริยะ
พิทยะ
กาญจนหัตถกิจ

ใบอนุญาตเลขที่ ป.3/2548
ลงวันที่ 21 มีนาคม 2548
เลขที่ 126/2 ถนนกรุงธนบุรี
แขวงบางลําภูลาง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทร. O2-878-7111,02-860-8001
โทรสาร. O2-439-4848
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นายชาติชาย พานิชชีวะ

ตําแหนง

หมายเหตุ

ประธานกรรมการ
ประธานเจาหนาที่บริหาร
ผู้อํานวยการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที�ปฏิบัติการ

กรรมการผูจัดการ

ประธานกรรมการ
กรรมการผูจัดการ

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 30 กันยายน 2557
หาคม
ที่

บริษัท / ที่ตั้งสํานักงานใหญ

21 บมจ. ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
แปรสภาพเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2536
(เดิมชื่อ บจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย)
ใบอนุญาตเลขที่ 4/2526
ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2526
เลขที่ 160 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทร. 02-630-9055,02-630-9111
โทรสาร. O2-237-4621,4624

22 บมจ. ธนชาตประกันภัย
เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2548
(เดิมชื่อ บจ. ธนชาติประกันภัย)

ใบอนุญาตเลขที่ ป.7/2548
ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2548
เลขที่ 999/1 เดอะไนนทาวเวอร
ชั้น 2-3,5 999/2 ชั้น 4 999/3 ชั้น 4

เงินทุน
จดทะเบียนปจจุบัน ชําระแลวปจจุบัน
(บาท)
(บาท)
310,394,080
เพิ่มทุนจดทะเบียน
103,464,690
เปนทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการ

446,905,100 1
2
3
4

อํานาจกรรมการ

นางนงลักษณ
นางอรพินท
นายสุรพงษ
รอยเอกวิธูร

วิสุทธิผล
ขจรอําไพสุข
เผาวิบูล
วิสุทธิผล

ชื่อและจํานวนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ
นายบุณยรักษ วิสุทธิผล รอยเอกวิธูร วิสุทธิผล
นายสุรพงษ เผาวิบูล นายจอหน เลสลี่ มาโฮนี่
นายพุทธิพงษ ดานบุญสุต กรรมการบริหารสองในหาคนนี้

413,858,770
ชําระแลว
คงเหลือ
85,290,200
18,174,490
1)ลดทุนจดทะเบียน ดวยวิธีตัดหุนสามัญ

5
6
7
8

นายเวชช
นายศิวาวุธ
นางศิริสุข
นายบุญยรักษ

วิศวโยธิน
ลงลายมือชื่อรวมกันหรือหนึ่งในหาคนนี้ลงลงลายมือชื่อรวมกับ
เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการอืน่ อีกหนึ่งคนรวมเปนสองคนและประทับตราสําคัญของบริษัท
ฮุนตระกูล
วิสุทธิผล

ที่ยังมิไดออกจําหนาย จํานวน
1,817,449 หุน มูลคา หุนละ 10 บาท
เปน 18,174,490 บาท
เปนทุนจดทะเบียน (เดิม)

9
10
11
12

นายจอหน เลสลี่ มานี่
นายพุทธิพงษ
นางสุดาพันธ
นายกระจาง

ดานบุญสุต
อิงคะวณิช
พูลพิพัฒน

395,684,280
2) เพิ่มทุนจดทะเบียน
98,921,070
เปนทุนจดทะเบียน (ใหม)
494,605,350

13 นายนริศ
14 นายหลุย
15 นายสถาพร

ชําระแลว (ครั้งที่ 1)
740,000,000
มติพิเศษเพิ่มทุน
500,000,000
เปนทุนจดทะเบียน
1,240,000,000
จํานวนหุน
124,000,000 หุน

ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง
มูลคาหุนละ 10 บาท
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทร. O2-308-9300
โทรสาร. 02-308-9333

51,220,820
740,000,000 1
2
3
4
5
6
7

นายพีระพัฒน
นางนุสรา
นายสมเจตน
นายประพันธ
นายประเทือง
นายมัชฌิมา
นายศุภเดช

รายชื่อผูบริหารบริษัท

ตําแหนง

นายบุณยรักษ วิสุทธิผล
รอยเอกวิธูร วิสุทธิผล

ประธานบริหาร
กรรมการผูจัดการ

นายศุภเดช พูนพิพัฒน
นายสมเจตน หมูศิริเลิศ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการผูจัดการ

เชยกลิ่น
วิวงศศักดิ์
เปาทอง

เมฆสิงหวี
รุนสําราญ
หมูศิริเลิศ
อนุพงษองอาจ
ศรีรอดบาง
กุญชร ณ อยุธยา
พูนพิพัฒน

จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งจะลงชื่อผูกพันบริษัทไดคือ
นายสมเจตน หมูศิริเลิศ ,
นางนุสรา รุนสําราญ , นายพีระพัฒน เมฆสิงหวี ,
กรรมการสองในสามคนนี้
ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท

กรรมการออกจากตําแหนง
นายเบรนดอน จอรจ จอหน คิง
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หมายเหตุ

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 30 กันยายน 2557
หาคม
ที่

บริษัท / ที่ตั้งสํานักงานใหญ

เงินทุน
จดทะเบียนปจจุบัน ชําระแลวปจจุบัน
(บาท)
(บาท)

คณะกรรมการ

23 บมจ. ฟนิกซ ประกันภัย (ประเทศไทย
480,000,000
500,000,000 1 นายธีรชัย
เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2550 ( เดิม เปนหุนสามัญ
2 นายสมชาย
(ชื่อเดิม บจ.ธนวัฒนประกันภัย)
48,000,000 หุน ) มูลคาหุนละ10 บาท 3 นายจอม
ใบอนุญาตเลขที่ ป.3/2550
ลงวันที่ 23 กรกฏาคม 2550
เลขที่ 100/100 ,100/101,100/102
อาคารชุดวองวานิช คอมเพล็กซ บี
ชั้นที่ 29-30 ถนนพระราม 9
แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10320
โทร. O2-290-0544 ,02-290-5555
โทรสาร. 02-720-1128-9

เพิ่มทุนขึ้นอีก
320,000,000
โดยออกหุนบุริมสิทธิ
32,000,000 หุน
มูลคาหุนละ10 บาท
เปนทุนจดทะเบียน
800,000,000
1) เพิ่มทุนชําระ
2,000,000 หุน
20,000,000

(สถานที่แหงใหม)
24 บมจ. นวกิจประกันภัย
300,000,000
แปรสภาพเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2536 1) จดทะเบียนเพิ่มทุน
(เดิมชื่อ บจ.นวกิจประกันภัย)
ใบอนุญาตเลขที่ ป.5/2547
ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2547
เลขที่ 100/48,49 ชั้นที่ 25
เลขที่ 100/50,51,52 ชั้นที่ 26
เลขที่ 100/53,54,55 ชั้นที่ 27
อาคารสาธรนครทาวเวอร
เลขที่ 90/3,4,5,6 ชั้นที่ 1
อาคารสาธรธานี สาธรธานีคอมเพล็กซ

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

4
5
6
7
8

นายเอกศิษฎ
นายชัชชัย
นายสําคัญ
นางสาววงมาส
นายมณเทียน

อํานาจกรรมการ

นิธิภัทรารัตน
เวทยาวิกรมรัตน
จันทํามา

นายธีรชัย นิธิภัทรารัตน หรือ นายชัชชัย ฉันทจินดา
นางสาววงมาส นิธิภัทรารัตน นายจอม จันทํามา
กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อรวมกัน

อริยมงคลชัย
ฉันทจินดา
โรจนถาวร
นิธิภัทรารัตน
ตั้งจิตทวีชัย

และประทับตราสําคัญของบริษัท

กรรมการออกจากตําแหนง
นางสาวศศิวิมล
ลักษณอํานวยพร

310,000,000 1 นายสุจินต
2 นายทํานุ

นายธีรชัย นิธิภัทรารัตน

ประธานกรรมการ
กรรมการผูจัดการ

ประธานกรรมการ

1) นายทะเบียน ใหความเห็นชอบการออกหุนบุริมสิทธิเพื่อการเพิ่มทุน
จํานวน 32,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท เปนจํานวนเงิน
320,000,000 บาท ตามหนังสือ สํานักงาน คปภ. ที่ 4230/3680
ลงวันที่ 16 กันยายน 2556
ชื่อและจํานวนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ
(1) การลงนามแทนบริษัทในกรมธรรมประกันภัย

นายสุจินต หวั่งหลี
นายนิพล ตั้งจีรวงษ

ประธานกรรมการบริหาร

ใหนายสุจินต หวั่งหลี หรือ นายวุฒิชัย หวั่งหลี
หรือ นายนิพล ตั้งจีรวงษ หรือ นายปติพงศ พิศาลบุตร
หรือ นายเขต หวั่งหลี เปนผูมีอํานาจลงลายมือชื่อ

นายปติพงศ พิศาลบุตร

กรรมการผูอํานวยการ

3 นายวุฒิชัย
4 นายชาน ซู ลี
5 นายนิพล

หวั่งหลี

เพื่อรองรับการจายหุนปนผล
เปนทุนจดทะเบียน
310,000,000

6
7
8
9
10
11
12

หวั่งหลี
หวั่งหลี
สุธีวงศ
รดีศรี
ศรีจอมขวัญ
พิศาลบุตร
พรประภา

2) ทุนชําระแลว
10,000,000

ตําแหนง

หวั่งหลี
หวั่งหลี

10,000,000
โดยการออกหุนสามัญใหม
1,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท

นายเขต
นางสาวจิตตินันท
นายประมนต
นายหิรัญ
นายเกียรติ
นายปติพงศ
นายพรพงษ

รายชื่อผูบริหารบริษัท

ตั้งจีรวงษ

แทนบริษัท และประทับตราสําคัญของบริษัท
(2) การลงนามแทนบริษัทในการทํานิติกรรมอื่น ๆ นอกจากที่ระบุ
ไวในขอ (1) ขางตนนี้ ให นายสุจินต หวั่งหลี นายวุฒิชัย หวั่งหลี
นายนิพล ตั้งจีรวงษ นายปติพงศ พิศาลบุตร นายเขต หวั่งหลี
สองในหาคนนี้ลงลายมือชื่อ
รวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท
หมายเหตุ บริษัทจัดสรรหุนปนผลใหแกผูถือหุนเดิม จํานวน 999,641 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท
เปนจํานวนเงิน 9,996,410 บาท และใหแกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เครือนวกิจประกันภัย
จํานวน 359 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท เปนจํานวนเงิน 3,590 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น
10,000,000 บาท ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557
ลงวันที่ 24 เมษายน 2557
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หมายเหตุ

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 30 กันยายน 2557
หาคม
ที่

บริษัท / ที่ตั้งสํานักงานใหญ

25 บมจ. แอลเอ็มจี ประกันภัย
เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2547
(เดิมชื่อ บจ.นารายณสากลฯ)
ใบอนุญาตเลขที่ ป.2/2547
ลงวันที่ 27 กันยายน 2547
เลขที่ 2 อาคารจัสมินซิตี้
ชั้น 14 15 และ 17 ซอยสุขุมวิท 23
(ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
โทร. O2-661-6000
โทรสาร. O2-639-3919,02-665-2728

เงินทุน
จดทะเบียนปจจุบัน ชําระแลวปจจุบัน
(บาท)
(บาท)
2,398,200,000

คณะกรรมการ

2,398,200,000 1 นายสมชาย
2 นายมนัส
3 นายประคอง
4
5
6
7

นายชาลี
นายประวิทย
นายฟู ซือฮุย
พ.ต.ต. วิรัช

อํานาจกรรมการ

เบญจรงคกุล
เกษกมล
พันธุรัตน

จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได คือ
นายฟู ซือฮุย ลงลายมือ
ชื่อรวมกับกรรมการอื่นอีกหนึ่งคนรวมเปนสองคนและประทับตรา

อุทารธรรม
สุวรุจิพร

สําคัญของบริษัท และใหนายมนัส เกษกมล หรือ นายประวิทย
สุวรุจิพร คนใดคนหนึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญ
ของบริษัท เพื่อผูกพันบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการขอใบอนุญาต
ทํางาน การตออายุใบอนุญาตทํางาน และวีซาของคนตางดาว
ทั้งนี้ รวมถึงคําขอ คํารอง และเอกสารใด ๆ ทั้งหลายทึ่ตองยื่น

วาณิชกะ

รายชื่อผูบริหารบริษัท
นายจอหน ฟู

ตําแหนง
ประธานบริหาร

18
นายมนัส เกษกมล หรือนายฟู ซือฮุย คนใดคนหนึ่งมี
อํานาจลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของบริษัทเพื่อผูกพัน
บริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการประกันตัวผูเอาประกันภัยกับบริษัท
หรือผูขับขี่รถที่เอาประกันภัยกับบริษัทตามเงื่อนไขในกรมธรรมโดย
การใชพันธบัตรรัฐบาล หรือสมุดบัญชีเงินฝาก หรือหนังสือรับรอง
เกี่ยวกับการประกันตัวที่ออกโดยบริษัท รวมถึงถอนประกันตัว และ
รับพันธบัตรรัฐบาล หรือสมุดบัญชีเงินฝาก หรือหนังสือรับรองของ
บริษัทที่เปนหลักทรัพยประกันคืน และมีอํานาจกระทําการอื่นใด
เพื่อใหการดังกลาวขางตนสําเร็จลวงไปจนเสร็จการ และใหนาย
มนัส เกษกมล มีอํานาจลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของ
บริษัท เพื่อผูกพันบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการลงนามในกรมธรรม
ประกันภัยที่ออกโดยบริษัทได
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หมายเหตุ

ขอ

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 30 กันยายน 2557
หาคม
ที่

บริษัท / ที่ตั้งสํานักงานใหญ

26 บมจ. นําสินประกันภัย
แปรสภาพเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2536

เงินทุน
จดทะเบียนปจจุบัน ชําระแลวปจจุบัน
(บาท)
(บาท)
200,000,000

คณะกรรมการ

139,000,000 1 นางโชติมา
2 นายยงยุทธ

อํานาจกรรมการ

พัวศิริ
ผูสันติ

ชื่อและจํานวนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ
นายสมบุญ ฟูศรีบุญ หรือ นางสาวศรีรัตนา เจริญชัยพงศ
ลงลายมือชื่อรวมกับ นายวิฑูรย พัฒนรัชต
หรือนางสาวสุมาลี เจริญชัยพงศ หรือนายไพรัช เจริญชัยพงศ
หรือนางโชติมา พัวศิริ รวมเปนสองคนและประทับตราสําคัญของบริษัท

(เดิมชื่อ บจ.นําสินประกันภัย)
ใบอนุญาตเลขที่ ป.4/2548
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2548
เลขที่ 767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี

3
4
5
6

นายวิฑูรย
นายสมบุญ
นางสาวสุมาลี
นายไพรัช

พัฒนรัชต
ฟูศรีบุญ
เจริญชัยพงศ
เจริญชัยพงศ

แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
กรุงเทพฯ 10800
โทร. O2-911-4488,02-911-4567
โทรสาร. O2-911-4477-8

7
8
9
10
11

นางสาวศรีรัตนา
นายสันต
นายนภดล
นายมาว ออง ทุน
นายสมบัติ

เจริญชัยพงศ
โชติพฤกษ
พุฒรังษี

12 นางพรพรรณ

27 บมจ. บางกอกสหประกันภัย
แปรสภาพเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2537
(เดิมชื่อ บจ.บางกอกสหประกันภัย)
ใบอนุญาตเลขที่ 7/2514

200,000,000

200,000,000 1
2
3
4

ชื่อและจํานวนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ
(1) นายประทีป เลี่ยวไพรัตน
นางสาวมาลินี เลี่ยวไพรัตน นายกิจจา ลีลาวณิชกุล
นายชวิน เอี่ยมโสภณา นางสาวธัญญารัตน เอี่ยมโสภณา

นายสุนทร
นายประชัย
นายพิชิต
นายทวิช
นางสาวธัญญารัตน

กอนันทเกียรติ
เลี่ยวไพรัตน
สินพัฒนสกุล
เตชะนาวากุล
เอี่ยมโสภณา

และนางสาวสุจินตนา จําปาศรี
สองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท
(2) การลงนามผูกพันในกรมธรรมประกันภัยของบริษัทจะตองมีกรรมการ
1 คน ลงลายมือชื่อ พรอมประทับตราสําหรับกรมธรรมของบริษัท

โทรสาร. 02-236-7861

10 นางสาวประนอม
11 นายชวิน
12 นางสาวสุจินตนา

หมายเหตุ

ประธานกรรมการ
นายสมบุญ ฟูศรีบุญ

กรรมการผู้อํานวยการ

ตันอริยกุล

เลียวไพโรจน
เลี่ยวไพรัตน
เลี่ยวไพรัตน
ลีลาวณิชกุล

5
6
7
8
9

ตําแหนง

พูถาวรวงศ

นายมนู
นายประทีป
นางสาวมาลินี
นายกิจจา

ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
เลขที่ 175-177 ชั้น 3
ถนนสุรวงศ แขวงสุริยวงศ
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. O2-233-6920-9,02-238-4111

รายชื่อผูบริหารบริษัท

โฆวินวิพัฒน
เอี่ยมโสภณา
จําปศรี
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นายมนู เลียวไพโรจน
ประธานกรรมการ
นางสาวมาลินี เลี่ยวไพรัตน ประธานกรรมการ บริหาร
นางสาวธัญญารัตน
กรรมการผูจัดการ
เอี่ยมโสภณา

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 30 กันยายน 2557
หาคม
ที่

บริษัท / ที่ตั้งสํานักงานใหญ

28 บมจ. ประกันคุมภัย
แปรสภาพเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2536
จัดตั้งเมื่อ 2484

เงินทุน
จดทะเบียนปจจุบัน ชําระแลวปจจุบัน
(บาท)
(บาท)
376,958,700

(เดิมชื่อ บจ.ประกันคุมภัย)
ใบอนุญาตเลขที่ 1/2537
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2537
เลขที่ 26/5-6 ชั้น 1 ,
26/10-11 ชั้น 4 , 26/16-17
ชั้น 6 และ26/18-19 ชั้น 6
อาคารอรกานต ถนนชิดลม
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

คณะกรรมการ

อํานาจกรรมการ

376,958,700 1 นายเชี่ยวชาญ
2 นายสุรนิ ทร
3 นายนิติ

เคียงศิริ
โอสถานุเคราะห
โอสถานุเคราะห

4
5
6
7
8
9
10
11

นายชัชวาล
นายไกรฤทธิ์
นายเคลยตัน
นายเกียรติศักดิ์
นายดันแคน วิคเตอร เบรน
นายสุธีชัย
นายชูชัย
นายเอดัน พัลลิสเตอร

พรรณลาภ
บุณยเกียรติ
เรยมอนด วิปป
มี้เจริญ

นายชลอ
นายจีรพันธ
นายพิเศศ
นายถวัลย
นายพิศิษฐ
นางสุณีย

เฟองอารมย
อัศวะธนกุล
บูรณะสมบัติ
วิรานนท
เศรษฐวงศ
ธีราวิทยางกูร

ชื่อและจํานวนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท

รายชื่อผูบริหารบริษัท

ตําแหนง

นายเชี่ยวชาญ เคียงศิริ
นายสุธีชัย สันติวราคม

ประธานกรรมการ
กรรมการผูจัดการ

นายจีรพันธ อัศวะธนกุล

ประธานกรรมการ
กรรมการผูจัดการ

กรรมการออกจากตําแหนง
นายเชียง หวอ ชู

สันติวราคม
วชิรบรรจง

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

29 บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน
แปรสภาพเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2536
(เดิมชื่อ บจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน)
ใบอนุญาตเลขที่ 8/2516
ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2516
เลขที่ 71 ถนนดินแดง
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-248-0900-8,02-644-6400
โทรสาร. 02-248-4575,4975,4406

151,500,000

151,500,000 1
2
3
4
5
6

7 นางสุเทพี
8 พลเรือเอกชัชวาลย
9 นางพิไล

อัศวะธนกุล
คงดิศ
เปยมพงศสานต

10 นายมงคล

เปาอินทร

ชื่อและจํานวนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของบริษัท
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หมายเหตุ

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 30 กันยายน 2557
หาคม
ที่

บริษัท / ที่ตั้งสํานักงานใหญ

30 บมจ. โตเกียวมารีนประกันภัย
(ประเทศไทย)
(เดิมชื่อ บริษัท ฮั่วเซียง)

เงินทุน
จดทะเบียนปจจุบัน ชําระแลวปจจุบัน
(บาท)
(บาท)
3,720,000,000

วันที่ 19 มิถุนายน 2495
เปลี่ยนเปน บจ.ประกันภัยศรีเมือง
วันที่ 4 มกราคม 2553
เปลี่ยนเปน บจ.โตเกียวมารีนศรีเมือง
ใบอนุญาต 3/2518 ลว. 5 ก.พ. 2518
เลขที่ 195 อาคารเอ็มไพร ทาวเวอร
ชั้น 40 หอง 4001-4003,4007-4009
และ 4012 ถนนสาทรใต
แขวงยานนาวา เขตสาทร

คณะกรรมการ

อํานาจกรรมการ

3,720,000,000 1 นายดอง มิน ฮวง
2 นายซึโตมุ เทราบายาชิ
3 นายชินคิจิ มิกิ
4
5
6
7
8
9

นายโยชิคิ นากามูระ
นางสาวเพ็ชร
นายกรกฤต
พล.อ.ชยุติ
นายจิม ควิน
นายจงรักษ

จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทไดคือ
1.นายชินคิจิ มิกิ และ นายโยชิกิ นากามูระ
ลงลายมือชื่อรวมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัท
นุชจาวิทยาพร
คําเรืองฤทธิ์
สุวรรณมาศ

เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2545
(เดิมชื่อ บจ. พรภัทรประกันภัย)

ใบอนุญาตเลขที่ ป.5/2545
ลงวันที่ 3 ธัรนวาคม 2545
เลขที่ 87/2
อาคารซีอารซีทาวเวอร
ออลซีซั่นสเพลส ชั้น 16

ตําแหนง

-

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการผูจัดการ

2. นายชินคิจิ มิกิ หรือ นายโยชิกิ นากามูระ
ลงลายมือชื่อรวมกับ นางสาวเพ็ชร นุชจาวิทยาพร หรือ
นายกรกฤต คําเรืองฤทธิ์ และประทับตราสําคัญของบริษัท
บริษัทไดรับอนุญาตใหมีกรรมการเปนบุคคลซึ่งไมมีสัญชาติไทยไดเกิน
กวากึ่งหนี่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด โดยกําหนดระยะเวลาผอนผัน 10 ป
ตามหนังสือสํานักงาน คปภ. ที่ 4220/1663 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2555

ศรีพันธพร

ไดรับอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อจากเดิม บจ.โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย

กรุงเทพฯ 10120
โทร. O2-686-8888-9
โทรสาร. 02-686-8601-2
31 บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันภัย
(ไทยแลนด)

รายชื่อผูบริหารบริษัท

เปน บจ. โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) ตามหนังสือ
สํานักงาน คปภ. ที่ 4230/2247 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2555

860,000,000

860,000,000 1 นายพนม
2 นางสาวกัณญภัค
3 นายคุณาชา
4 นายนุชิต
5 นายบัณฑิต

จอดเกาะ
ตันติพิพัฒนพงศ

จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทไดคือ
นายเทอเร็นซ ยูกาง หวอง หรือ นายซุย คง แลม

ไชยชุมพร
อมรวงค
เจียมอนุกูลกิจ

กรรมการหนึ่งในสองคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกับ นายพนม จอดเกาะ
หรือ นายคุณาชา ไชยชุมพร หรือ นายนุชิต อมรวงค รวมเปนสองคน
และประทับตราสําคัญของบริษัท

6 นายซุย คง แลม
7 นายเติมศักดิ์
ตันติพิพัฒนพงศ
8 นายเทอเร็นซ ยูกาง หวอง

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

หมายเหตุ

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 30 กันยายน 2557
หาคม
ที่

บริษัท / ที่ตั้งสํานักงานใหญ

32 บมจ. สัญญาประกันภัย
ใบอนุญาต ที่ 108 /2487 ลงวันที่
19 ตุลาคม 2487 เลขที่ 719

เงินทุน
จดทะเบียนปจจุบัน ชําระแลวปจจุบัน
(บาท)
(บาท)
100,000,000
เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก
200,000,000

ชั้น 6 อาคารเคพีเอ็นทาวเวอร
เปนทุนจดทะเบียน
ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป
300,000,000
เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10230
ชําระแลว (ครั้งที่ 1)
โทร. 02-728-9888
113,660,000
โทรสาร. O2-728-9888
เดิมชื่อ บมจ. พระนครธนบุรีประกันภัย
บมจ. ยูเนี่ยนอินเตอร ประกันภัย
153,430,000
เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2552 เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก
(เดิมชื่อ บมจ. ธนสินประกันภัย)
878,000,000
ใบอนุญาตเลขที่ ป.3/2547
เปนทุนจดทะเบียน
ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2547
1,031,430,000
อาคาร U Tower ชั้น 1,6,7 เลขที่ 411 เพิ่มทุนชําระแลว
ถนนศรีนครินทร แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
โทร. 02-730-8399
โทรสาร.
33 บมจ. พุทธธรรมประกันภัย
ใบอนุญาตเลขที่ 10/2540
ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2540
เลขที่ 9/81 ซอยรัชประชา 2
แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-585-9009
โทรสาร. O2-911-0993

คณะกรรมการ

อํานาจกรรมการ

213,660,000 1 นายปรีชา
2 นายศุภชาติ
3 นายปองกิจ

พันธุอุดม
ชาสมบัติ
เศรษฐโศภณ

4
5
6
7
8

บัณฑิตกฤษดา
ศิริถาวรสถิตย
วิภูษณวิทย
กิติยากร
มิสระ

นางสาวฐิตาภรณ
นางสาวลักษณสิภา
นายวุฒิชัย
ม.ล.ปวริศร
นายเทวินทร

195,930,000 1 นายศุภชัย
2 นายชาญชัย
3 นายวันชัย
4 นายบรรเจิด
5 นายลภัส

ตําแหนง

หมายเหตุ

จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทไดคือ
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกัน และ
ประทับตราสําคัญของบริษัทดวย

ประธานกรรมการ
นายสัมฤทธิ์ บัณฑิตกฤษดา ประธานเจาหนาที่ บริหาร
นายเทวินทร มิสระ
กรรมการผูจัดการ

ศรีศุภอักษร
ตั้งชู
บุนนาค

ชื่อและจํานวนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ
(1) นายศุภชัย ศรีศุภอักษร นายบรรเจิด สิทธิโชค

นายศุภชัย ศรีศุภอักษร
นายศุภชัย ศรีศุภอักษร

ประธานกรรมการ
กรรมการผูจัดการ

สิทธิโชค
โสมคํา

รวมกันและประทับตราของบริษัท
(2) นายศุภชัย ศรีศุภอักษร หรือนายบรรเจิด สิทธิโชค

นายบดี จุณณานนท
นายธเนตร เอียสกุล

ประธานกรรมการ
ประธานบริหาร
กรรมการผูจัดการ

และนายลภัส โสมคํา กรรมการสองในสามลงลายมือชื่อ

ลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของบริษัท มีอํานาจกระทําการ

42,500,000

300,000,000

รายชื่อผูบริหารบริษัท

กรรมการออกจากตําแหนง
นายสหพล
สังขเมฆ
นายเกษม
จันทศร

เฉพาะยื่นคํารอง คําขอ หรือการติดตอกับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
เพื่อใหไดมาซึ่งใบอนุญาต ใบสําคัญ และสิทธิตาง ๆ
อันเปนประโยชนของบริษัท
หมายเหตุ :-ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557

300,000,000 1
2
3
4
5
6

นายบดี
นายสราวุฒิ
นายธเนตร
นายมนัส
นางสาวสุวิมล
นายชินกฤต

จุณณานนท
อยูวิทยา
เอียสกุล
ปยะตรึงส
ทรงวุฒิ
ผาณิตสุคนธ

จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได คือ
นายบดี จุณณานนท หรือ นายธเนตร เอียสกุล หรือ
นายสมานชาติ เอียสกุล คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อรวมกับ
นางสาวสุวิมล ทรงวุฒิ หรือ
นายสรรเสริญ จุฬางกูร หรือนายไพโรจน ผาณิตสุคนธ
รวมเปนสองคนและประทับตราสําคัญของบริษัท

7
8
9
10
11

นายสรรเสริญ
นายไพโรจน
นายสมานชาติ
นายฉัตรชัย
นางสุริสา

จุฬางกูร
ยานิตสุคนธ
เอียสกุล
เอียสกุล
จึงรุงเรืองกิจ

กรรมการออกจากตําแหนง
นายสุรชัย ศุภบัณฑิต

Page 17 of 36

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 30 กันยายน 2557
หาคม
ที่

บริษัท / ที่ตั้งสํานักงานใหญ

เงินทุน
จดทะเบียนปจจุบัน ชําระแลวปจจุบัน
(บาท)
(บาท)

34 บมจ. ไทยไพบูลยประกันภัย
600,000,000
เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2552 1)เพิ่มทุนจดทะเบียน
(เดิมชื่อ บจ.เซียงอานรับประกันภัยและ
1,150,000,000
อุทกภัย)
วันที่ 14 มีนาคม 2495
เปลี่ยนชื่อเปน บจ.ไพบูลยประกันภัย
ใบอนุญาตเลขที่ 6/2514
ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2514
เลขที่ 123 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-246-9635-54

คณะกรรมการ

1,750,000,000 1 นางสาวขวัญวรี
2 นายไชย
3 นางชัชฎา

2)เปนทุนจดทะเบียน
1,750,000,000
มูลคาหุนละ 100 บ. ขายราคาหุนละ
77.09 บาท
3) เพิ่มทุนชําระแลว
1,150,000,000

4
5
6
7

นางสาววีณา
นางวิไลพร
นายธนาธิป
นายอาทร

อํานาจกรรมการ

ปราโมช ณ อยุธยา จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได คือ
ไชยวรรณ
นายไชย ไชยวรรณ
มาลากุล ณ อยุธยา นางชัชชฎา มาลากุล ณ อยุธยา นางสาววีณา ไชยวรรณ
ไชยวรรณ
มุงศิริ
วิทยะสิรินันท
วงศธนกุล

รายชื่อผูบริหารบริษัท

ตําแหนง

นายอาทร วงศธนกุล

ประธานกรรมการ
กรรมการผูจัดการ

นายปญญ รอดลอยทุกข

กรรมการผูจัดการ

นายอาทร วงศธนกุล กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อ
รวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท

กรรมการออกจากตําแหนง
นายวิสุทธิ์
มนตริวัต
พลเอกแปง
มาลากุล ณ อยุธยา

โทรสาร. O2-246-9660-1

35 บมจ. เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย
10,000,000
เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 15 ก.พ.2556
(เดิมชื่อ บจ.ไพศาลประกันภัย)
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2549
เปลี่ยนชื่อเปน บจ.เอไอจี ประกันวินาศภั (ประเทศไทย)
เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2552 เปลี่ยนเปน
ใบอนุญาตเลขที่ ป.5/2549
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2549
อาคารวรวิทย ชั้น 9 ยูนิต A
เลขที่ 222 ถนนสุรวงศ
แขวงสี่พระยา เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
โทร. 02-6491000
โทรสาร.

10,000,000 1
2
3
4
5

ชารทิส ประกันภัย (ประเทศไทย)

นายปญญ
นายแมทธิว เจมส แฮริส
นายโกวิท
นายสุระศักดิ์
นางสาวเปสลารี

รอดลอยทุกข
วิสุทธิ์เมธานุกูล
ไชยานุพงศ
ธีระสาสน

จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได คือ
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท
สวนการลงนามในกรมธรรมประกันภัยหรือการทําสัญญาประกันภัยตอ
บริษัทตาง ๆ ทั้งในและนอกประเทศหรือการลงนามในเอกสารติดตอกับ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
นายปญญ รอดลอยทุกข ลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของบริษัท
บริษัทไดรับอนุญาตใหมีกรรมการเปนบุคคลซึ่งไมมีสัญชาติไทยไดเกิน
กวาหนึ่งในสี่แตไมถึงกึ่งหนี่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด
ตามหนังสือสํานักงาน คปภ. ที่ 4220/2955 ลงวันที่ 16 กันยายน 2554

บริษัทขออนุญาตเปลี่ยนชื่อจากเดิม เปน บมจ. เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย)
ตามหนังสือสํานักงาน คปภ. ที่ 4230/3779 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2555
และจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 15 ก.พ.2556
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หมายเหตุ

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 30 กันยายน 2557
หาคม
ที่

บริษัท / ที่ตั้งสํานักงานใหญ

36 บมจ. เมืองไทยประกันภัย
(เกิดจากการควบบริษัทระหวาง
บมจ. ภัทรประกันภัย กับ

เงินทุน
จดทะเบียนปจจุบัน ชําระแลวปจจุบัน
(บาท)
(บาท)
590,000,000

บจ. เมืองไทยประกันภัย
ใบอนุญาตเลขที่ 1/2551
ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2551
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2551)
เลขที่ 252
ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง
เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 02-290-3333
โทรสาร. 02-276-2033

คณะกรรมการ

590,000,000 1 นายโพธิพงษ
2 นายยุตติ
3 นางนวลพรรณ
4
5
6
7
8
9
10
11
12

นายชิงชัย
นางสุจิตพรรณ
นายสาระ
นายโอฬาร
นายอโศก
นายบรรยง
นายคิม ชี ยิป
นางมรกต
นายชูศักดิ์

13 นายแกรี่ ลี คริสท
14 นายสมเกียรติ

37 บมจ. มิตรแทประกันภัย
1,418,425,000
เปลื่ยนชื่อวันที่ 29 กันยายน 2543
มติพิเศษเพิ่มอีก
(เดิมชื่อ บจ.ไทยประสิทธิประกันภัย
200,000,000
และคลังสินคา)
เปนทุนจดทะเบียน
เมื่อวันที่ 3 สืงหาคม 2510
1,618,425,000
เปลี่ยนชื่อเปน บจ.ไทยประสิทธิประกันภั ครั้งที่ 1 ชําระแลว
ใบอนุญาตเลขที่ ป.3/2543
50,000,000
ลงวันที่ 29 กันยายน 2543
เลขที่ 295 ถนนสี่พระยา
แขวงสี่พระยา เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500

1,518,425,000 1
2
3
4
5
6

นายสุระ
นายสุขเทพ
นายสุนทร
นายประชา
นายสุธรรม
นายอรัญ

อํานาจกรรมการ

ล่ําซํา
ล่ําซํา
ล่ําซํา

ชื่อและจํานวนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือแทนบริษัทคือ
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท
ยกเวน นายโอฬาร วีรวรรณ นายบรรยง พงษพานิช

หาญเจนลักษณ
ล่ําซํา
ล่ําซํา
วีรวรรณ
วงศชะอุม
พงษพานิช

นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย นายอโศก วงศชะอุม
นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย และ นางมรกต ยิบอินซอย
ไมมีอํานาจลงลายมือชื่อ และยกเวนนายแกรี่ ลี คริสท
และนายคิม ชี ยิป ลงลายมือชื่อรวมกันไมได

รายชื่อผูบริหารบริษัท
นายโพธิพงษ ล่ําซํา
นางนวลพรรณ ล่ําซํา

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการผูจัดการ

กรรมการออกจากดําแหนง
นางกฤตยา ล่ําซํา

ยิบอินซอย
ดิเรกวัฒนชัย
ศิริชาติไชย

จันทรศรีชวาลา
จันทรศรีชวาลา
บุญสาย
ภูมิสิริกุล
จันทรศรีชวาลา
ศรีวองไทย

จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทไดคือ
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท

ครั้งที่ 2 ชําระแลว
50,000,000

โทร. 02-640-7777
โทรสาร. 02-640-7799
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นายสุระ จันทรศรีชวาลา
ประธานกรรมการ
นายสุขเทพ จันทรศรีชวาลา ประธานบริหาร
นายสุขเทพ จันทรศรีชวาลา กรรมการผูจัดการ

หมายเหตุ

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 30 กันยายน 2557
หาคม
ที่

บริษัท / ที่ตั้งสํานักงานใหญ
บจ.ไอเอจี ประกันภัย
(ประเทศไทย) จํากัด
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2548

เงินทุน
จดทะเบียนปจจุบัน ชําระแลวปจจุบัน
(บาท)
(บาท)
60,000,000

คณะกรรมการ

60,000,000 1 นายอภิวุฒิ
2 นายสมชาย
3 นายระวีโรจน

อํานาจกรรมการ

ทองคํา
ศุภปโยดมศิริ
เขียนนิลศิริ

จํานวนกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทไดคือ
กรรมการผูมีอํานาจของบริษัทผูซึ่งลงลายมือชื่อพรอมกับประทับตราของ
บริษัทจะมีผลผูกพันบริษัท ตอเมื่อไดกระทําภายใตขอกําหนดดังตอไปนี้

ไพเราะ
วชิรบรรจง

(เดิมชื่อ บจ.ไทยคอนติเนนตัลประกันภัย
วันที่ 5 มกราคม 2526
เปลี่ยนชื่อเปน บจ.ทวีปประกันภัย
วันที่ 12 ธันวาคม 2527

4 นายเกรียงศักดิ์
5 นายชูชัย

1 บริษัทขอจดทะเบียนเลิกและแตงกรรมการ

ก.ใหกรรมการของบริษัทจํานวน 2 คน มีอํานาจในการลงลายมือชื่อ
และประทับตราของบริษัท ผูกพันบริษัท ในเรื่องดังตอไปนี้
(1) การออกกรมธรรม กรมธรรมประกันภัยตอ การตออายุกรมธรรม
การสลักหลังกรมธรรม และเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับกรมธรรม

เปลี่ยนชื่อเปน บจ.สันติภาพประกันภัย
วันที่ 18 มีนาคม 2536
เปลี่ยนชื่อเปน บจ.ซัลอัลลายแอนซ
ประกันภัย (ประเทศไทย)
วันที่ 30 ตุลาคม 2540

ทั้ง 5 ทาน เปนผูชําระบัญชี
2 ขอจดทะเบียนเปลี่ยนตัวผูชําระบัญชี
นายสมชาย
ศุภปโยดมศิริ
นายชูชัย
วชิรบรรจง
หนังสือ สํานักงาน คปภ. ที่ 4230/3578

รวมถึงการออกเอกสารดังตอไปนี้ แตไมจํากัดวาจะตองเปนสิ่ง
เหลานี้เทานั้น เชน การออกใบแจงหนี้ เบี้ยประกันภัย ใบแจงหนี้
ภาษีอากร ใบกํากับภาษีมูลคาเพิ่ม การเบิกจายเครื่องหมาย
ประกันภัยผูประสบภัยจากรถ หรือเอกสารทั้งหลายที่เกี่ยวของกับ
การฟองรองหรือการตอสูคดีในชั้นศาลเกี่ยวของกับการเรียกรอง

เปลี่ยนชื่อเปน บจ.โรยัลปแอนดซัลอัลลาย
แอนซประกันภัย
ใบอนุญาตเลขที่ ป.2/2549
ลงวันที่ 16 มีนาคม 2549
เลขที่ 1550 ชั้น 24 อาคารธนภูมิ
ถนนเพชรบุรีตัดใหม
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-207-0266-85

ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2555

โทรสาร. 02-207-0576

คาสินไหมทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยของบริษัท การใชอนุญา
โตตุลาการและกิจการใด ๆ ที่เกี่ยวของนั้น รวมทั้งเอกสารและการ
ใด ๆ ที่เกี่ยวกับการฟอง หรือตอสูคดีอันเนื่องมาจากการไมชําระ
เบี้ยประกันหรือการเรียกรองคาสินไหมทดแทนคืนจากผูกระทํา
ความเสียหาย (2) เอกสารและรายงานทั้งหลายที่ตองยื่นตอสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เชน
รายงานงบการเงินประจําป หรือแบบฟอรมตางๆ ที่ตองจัดสงและยื่นตอ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เปนระยะ ๆ หรือเอกสารและรายงานทั้งหลายที่เกี่ยวของกับการขอรับ

1. บริษัท ไดรับความเห็นชอบการโอนและรับโอนกิจการทั้งหมดของ
บริษัท ไอเอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด ใหแก บริษัท ประกันคุมภัย จํากัด (มหาชน)

ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย ในเรื่องของอัตราเบี้ยประกันภัย เงื่อนไขกรมธรรม
หรือการใดๆก็ตามที่จําเปนจะตองไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(3) เอกสารทั้งหลายที่ตองยื่น และ/ หรือ จดทะเบียนตอกรมสรรพากร

ตามหนังสือสํานักงาน คปภ. ที่ 4220/184 ลงวันที่ 24 มกราคม 2554 ใหแลวเสร็จภายใน 30 มิถุนายน 2555
2.บริษัท สงคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย เลขที่ ป.2/2549 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2549
โดยใหมีผลบังคับใช ตั้งแตวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 เปนตนไป
3.บริษัท ไดปฏิบัติตามเงื่อนไขฯ โดย ประกาศตอสาธารณชนใหทราบถึงการโอนและการรับโอนกิจการของบริษัท
4. ไดรับความเห็นชอบการสิ้นสุดโครงการโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท จากนายทะเบียน
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 ตามหนังสือสํานักงาน คปภ. ที่ 4230/2339 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2555

(4) เอกสารทั้งหลายที่เกี่ยวกับการซื้อ ขาย เชา และ/หรือ
การจดทะเบียนยานพาหนะ โทรศัพท โทรศัพทเคลื่อนที่
การขอหมายเลขโทรศัพท การขอเชาตูไปรษณีย อาคารสํานักงาน
อุปกรณสํานักงาน รวมทั้งอุปกรณคอมพิวเตอร และสัญญาบํารุง
รักษาสิ่งตาง ๆ ขางตน (5) เอกสารทั้งหลายที่เกี่ยวกับการวาจาง
แรงงาน ที่ยื่นตอกระทรวงแรงงาน หรือกองตรวจคนเขาเมือง รวมถึง
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รายชื่อผูบริหารบริษัท
-

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
และประธาน
เจาหนาที่บริหาร

หมายเหตุ

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 30 กันยายน 2557
หาคม
ที่

บริษัท / ที่ตั้งสํานักงานใหญ

เงินทุน
จดทะเบียนปจจุบัน ชําระแลวปจจุบัน
(บาท)
(บาท)

คณะกรรมการ

อํานาจกรรมการ

รายชื่อผูบริหารบริษัท

ตําแหนง

เอกสารตอไปนี้ แตไมจํากัดวาตองเปนเอกสารเหลานี้เทานั้น เชน
การขอหรือตอใบอนุญาตทํางาน และการขอหรือตอวีซาให
กับคนตางดาวที่เปนลูกจางของบริษัท (6) เอกสารทั้งหลายที่เกี่ยว
ของกับการประกันตัวผูตองหา พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรอื่น ๆ
ที่ค้ําประกันผูตองหา และหนังสือค้ําประกันของธนาคาร ในการ
ประกันตัวผูเอาประกันภัยของบริษัท (7) เอกสารทั้งหลายที่เกี่ยวกับ
การแจงความรองทุกขตอเจาพนักงานในเรื่องเกี่ยวกับการสูญหาย
ของเช็ค หรือการสูญหายหรือเสียหายใด ๆ อันเกี่ยวกับทรัพยสิน
ของบริษัท (8) เอกสารทั้งหลายที่ตองยื่นตอกรมศุลกากรในการนํา
สินคาออก (9) เอกสารทั้งหลายที่ตองยื่น และ/หรือ จดทะเบียน
ตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา (10) เอกสารทั้งหลายที่เกี่ยวกับการดําเนิน
งานโดยทั่วไปของบริษัท โดยกิจการนั้นตองมีมูลคาไมเกิน
3 ลานบาท หรือจํานวนเงินอื่นตามที่ไดรับความเห็นชอบและอนุมัติ
จากคณะกรรมการเปนครั้งคราว (11) หนังสือมอบอํานาจแตงตั้ง
ผูรับมอบอํานาจชวงคนเดียวหรือหลายคน ใหมีอํานาจลงนามใน
เอกสารตาง ๆ ดังระบุขางตน
ข. กิจการหรือเอกสารอื่นใด นอกเหนือจากที่ระบุขางตน ใหลงนามโดย
กรรมการจํานวน 2 คน และประทับตราของบริษัท ทั้งนี้ จะตองมี
นายสมชาย ศุภปโยดมศิริ ลงลายมือชื่อรวมอยูดวย

บจ. ลิเบอรตี้ประกันภัย
เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2527
(เดิมชื่อ บจ.เฉลิมนครประกันภัย)
ใบอนุญาตเลขที่ ป.2/2542
ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2542
เลขที่ 1466,1468,1470,
1472,1474 ถนนพัฒนาการ
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร. O2-322-3000-49,02-322-8888
โทรสาร. 02-320-2180,7332

750,000,000

750,000,000 1 พันคํารวจโท พงษชัย
2 นายสมศักดิ์
3 นายภูริวัจน
4 นายชนินทร

วราชิต
เพชรเม็ดเอี่ยม

จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทไดคือ พันคํารวจโท
พงษชัย วราชิต ลงลายมือชื่อรวมกับ นายภูริวัจน ธนศรีสุวรรณ

ธนศรีสุวรรณ
เผาวิริยะ

หรือนายสมศักดิ์ เพชรเม็ดเอี่ยม หรือ นายชนินทร เผาวิริยะ
รวมเปนสองคนและประทับตราของบริษัท

หมายเหตุ :- ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2554
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พันคํารวจโท พงษชัย
วราชิต

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 30 กันยายน 2557
หาคม
ที่

บริษัท / ที่ตั้งสํานักงานใหญ

เงินทุน
จดทะเบียนปจจุบัน ชําระแลวปจจุบัน
(บาท)
(บาท)

38 บมจ. ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย
เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2548
(เดิมชื่อ บจ. วิธสินประกันภัย)

15,000,000

15,000,000 1 นายสุขุม
2 นายเชิดชู
3 นายดํารงด

ใบอนุญาตเลขที่ ป.1/2548
ลงวันที่ 14 มกราคม 2548
เลขที่ 25
อาคารกรุงเทพประกันภัย/YWCA
ชั้น 22 และชั้นที่ 23 ยูนิต 1 ถนนสาทรใต
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-620-8000 (60 คูสาย)
โทรสาร. 02-677-3978-9
39 บมจ. วิริยะประกันภัย
เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2525

คณะกรรมการ

4
5
6
7
8

2,000,000,000

นายทาคูยะ
นายโคจิ โอนิชิ
นางสาวสิริวรรณ
นายยูอิจิ อิโต
นายสุเมธ

2,000,000,000 1 นางสุวพร
2 นายจําลอง

อํานาจกรรมการ

อยูสวัสดิ์
โสภณพนิช
ทวีแสงสกุลไทย

จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทไดคือ
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท

มิสึเอะดะ

บริษัทไดรับอนุญาตใหมีกรรมการเปนบุคคลซึ่งไมมีสัญชาติไทยไดเกิน
กวาหนึ่งในสี่แตไมถึงกึ่งหนี่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด
ตามหนังสือสํานักงาน คปภ. ที่ 4220/978 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2554

สุทธิกุลพาณิช

รายชื่อผูบริหารบริษัท

ตําแหนง

นายเชิดชู โสภณพนิช

ประธานกรรมการ
กรรมการผูจัดการ

นางสุวพร ทองธิว

ประธานกรรมการ
กรรมการผูจัดการ

มโนมยางกูร

ทองธิว
เหรียญวิจิตร

จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทไดคือ
นางสุวพร ทองธิว นางอรพรรณ พงศพิพัฒน

(เดิมชื่อ บจ.อาเซียพาณิชยการ)
วันที่ 14 มกราคม 2517
เปลี่ยนชื่อเปน บจ.อาเซียพาณิชยการ
ประกันภัย

3
4
5
6

นางอรพรรณ
นายสุทิน
นางนงลักษณ
นายตุก

พงศพิพัฒน
นพเกตุ
สุนทรวร
วิริยะพันธุ

นางนงลักษณ สุนทรวร นายตุก วิริยะพันธุ นายพิจารณ วิริยะพันธุ
พลตํารวจโทเผาไทย ทองธิว นายอมร ทองธิว กรรมการสองในเจ็ดคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและ
ประทับตราสําคัญของบริษัท ยกเวน การจําหนาย การโอนรถยนต รถจักรยานยนต การลงลายมือชื่อในกรมธรรม
ประกันภัย กรมธรรมประกันอิสรภาพ หนังสือรับรองที่ใชในการประกันตัวผูขับขี่ในคดีอาญา

วันที่ 16 มกราคม 2522

7 นายพิจารณ
8 นายประสาน

วิริยะพันธุ
นิลมานัตต

การฟองรองตอสูคดีในศาล และอนุญาโตตุลาการ การดําเนินกระบวน
พิจารณาคดี ยื่นคําคูความ ขอและรับเงินคาฤชาธรรมเนียม เงินประกัน

9
10
11
12
13
14

ศรีพสุธา
สวธานุภาพ
หนอชูเวช
ทองธิว
ทองธิว
กุศลเพิ่มพูล

การชําระหนี้ เงินที่ลูกหนี้นํามาวางตอศาล หรืออนุญาโตตุลาการ
ดําเนินการชั้นบังคับดดี ยึด อายัด ถอนการยึด ถอนการอายัด
ขายหรือยกเลิกการขายทอดตลาดทรัพยสิน รองทุกข
ถอนคํารองทุกข เขาทํา และถอนสัญญาประกันวางหลักทรัพย
หรือหลักประกัน ขอรับหลักทรัพย หรือหลักประกันหริอรถยนต รถจักรยายยนต และทรัพยสินอื่นใดคืนจากพนักงาน
สอบสวน พนักงานอัยการ และศาล รวมถึงการเบิกความ การให
การตอพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ศาล และการใหถอยคํา
การชี้แจงขอเท็จจริง โตแยงหรืออุทธรณคําวินิจฉัย คําสั่งหรือความ
เห็นของพนักงานเจาหนาที่คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย หรือพนักงานเจาหนาที่อื่น ตลอดจนการชําระ ของดหรือ

เปลี่ยนชื่อเปน 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

อาคาร อาร เอส ทาวเวอร
ชั้น 3-7, 9, 12-13, 19-20, 39
เพิ่มพื้นที่ ชั้นที่ 30
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 02-223-0851,02-224-0996,0059
02-641-3500-80
โทรสาร. O2-224-1071,9876,02-641-3599

เลขที่ 121/86-87

นายกฤตวิทย
นายสมชาย
นายจงศักดิ์
นายอมร
พลตํารวจโทเผาไทย
นายบุญเลิศ
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หมายเหตุ

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 30 กันยายน 2557
หาคม
ที่

บริษัท / ที่ตั้งสํานักงานใหญ

เงินทุน
จดทะเบียนปจจุบัน ชําระแลวปจจุบัน
(บาท)
(บาท)

คณะกรรมการ

อํานาจกรรมการ

รายชื่อผูบริหารบริษัท

ตําแหนง

ขอลด และรับเงินคาปรับ เบี้ยปรับ หรือเงินอื่นใดตามกฎหมายคืนจากพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล ให
นางสุวพร ทองธิว นางอรพรรณ พงศพิพัฒน
นางนงลักษณ สุนทรวร นายตุก วิริยะพันธุ นายพิจารณ วิริยะพันธุ พลตํารวจโทเผาไทย ทองธิว นายอมร ทองธิว
นายประสาน นิลมานัตต นายกฤตวิทย ศรีพสุธา
นายสมชาย สวธานุภาพ นายบุญเลิศ กุศลเพิ่มพูน คนใดคนหนึ่งลงลายมือและประทับตรา
สําคัญของบริษัท กระทําการแทนบริษัทได

บมจ. ศรีอยุธยาประกันภัย

500,000,000

250,000,000 1 นายวีระพันธุ
นายสุวัฒน
นายลักษณ
นายอดิศร
นายชูศักดิ์
นายวิโรจน
นายสุรชัย
นายสวาง
นายเมธา

ทีปสุวรรณ

ชื่อและจํานวนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ

นายวีระพันธุ ทีปสุวรรณ

ประธานกรรมการ

สุขสงเคราะห
ทองไทย
ตันติอนันทกุล
สาลี
เศรษฐปราโมทย
พฤกษบํารุง
ทองสมุทร
สุวรรณสาร

นายโรวัน ดี อาซี่ นายชูศักดิ์ สาลี นายลักษณ ทองไทย
นายวิโรจน เศรษฐปราโมทย กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อ
รวมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัท

นายโรวัน ดี อาซี่
นายชูศักดิ์ สาลี

กรรมการผูอํานวยการ
กรรมการผูจัดการ

แปรสภาพเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2537
ใบอนุญาตเลขที่ 4/2514
ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2537
เลขที่ 898
อาคารเพลินจิตทาวเวอร ชั้น 7-8
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-263-0335

2
3
4
5
6
7
8
9

โทรสาร. 02-263-0589

10 นายแอนเดรียส โจฮันน วิลเฮลม
11 นายโรวัน ดี อาซี่

1. บริษัท ไดรับความเห็นชอบการโอนและรับโอนกิจการทั้งหมดของ
บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จํากัด (มหาชน) ใหแก บริษัท บีที ประกันภัย จํากัด
ซึ่งเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จํากัด (มหาชน) (ลําดับที่ 15)
ตามหนังสือสํานักงาน คปภ. ที่ 3120/ว.2735 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 ใหแลวเสร็จภายใน 31 ธันวาคม 2554
2. ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2554
ใหแกไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 1,ขอ 3 (วัตถุประสงค) แกไขขอบังคับของบริษัท
3.บริษัท สงคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย เลขที่ 4/2514 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2537
โดยใหมีผลบังคับใช ตั้งแตวันที่ 20 ธันวาคม 2554 เปนตนไป
4.บริษัท ไดปฏิบัติตามเงื่อนไขฯ โดย ประกาศตอสาธารณชนใหทราบถึงการโอนและการรับโอนกิจการของบริษัท
5. ไดรับความเห็นชอบการสิ้นสุดโครงการโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท จากนายทะเบียน

Page 23 of 36

หมายเหตุ

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 30 กันยายน 2557
หาคม
ที่

บริษัท / ที่ตั้งสํานักงานใหญ

เงินทุน
จดทะเบียนปจจุบัน ชําระแลวปจจุบัน
(บาท)
(บาท)

บจ. สงเสริมประกันภัย
1,100,000,000
เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2525 มติพิเศษเพิ่มทุนอีก
(เดิมชื่อ บจ.สยามอินเตอรประกันภัย)
50,000,000
ใบอนุญาตเลขที่ 7/2525
ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2525
เลขที่ 42
อาคารสงเสริมประกันภัย

ชําระแลวเต็มมูลคา
50,000,000

ถนนสุรวงศ แขวงสี่พระยา
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. O2-235-2510-9,02-267-0240-9
โทรสาร. 02-237-0808,02-267-0259

คณะกรรมการ

1,150,000,000 1 นายวิวัฒน
2 นายวิโรจน
3 นายสุรศักดิ์
4
5
6
7

อํานาจกรรมการ

สุวรรณนภาศรี
สุวรรณนภาศรี
สุวรรณนภาศรี

จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทไดคือ
นายวิวัฒน สุวรรณนภาศรี นายสุรศักดิ์ สุวรรณนภาศรี

รายชื่อผูบริหารบริษัท
นายวิวัฒน สุวรรณนภาศรี

ตําแหนง
ประธานกรรมการ

นางสาวสุณี สุวรรณนภาศรี นายสุเทพ สุวรรณนภาศรี สองในสี่คนลงนาม

นางสาวสุณี
นางสาวสุนันท
นายสุเทพ
นายเมธา

สุวรรณนภาศรี
สุวรรณนภาศรี
สุวรรณนภาศรี
อุทยานสุทธิ

รวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท หรือนายวิวัฒน สุวรรณนภาศรี
นายสุรศักดิ์ สุวรรณนภาศรี นางสาวสุณี สุวรรณนภาศรี

8 นางณัฐจงจินต
9 นายภูสติ ต

เกงสรางทรัพย
ยิ้มพานิช

นายเมธา อุทยานสุทธิ นางณัฐจงจินต เกงสรางทรัพย นายภูสิตต ยิ้มพานิช

นายวิโรจน สุวรรณนภาศรี นางสาวสุนันท สุวรรณนภาศรี
คนใดคนหนึ่งรวมเปนสองคนและประทับตราสําคัญของบริษัท

หมายเหตุ :- ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อ 15 พฤษภาคม 2556

40 บมจ. สยามซิตี้ประกันภัย
(เดิมชื่อ บจ.คลังสินคาแมน้ําประกันภัย)

300,000,000

300,000,000 1 นายสมบัติ
2 นายสุรเดช

พานิชชีวะ
กอเกียรติทวีชัย

จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทไดคือ
กรรมการสองนาย มีอํานาจลงลายมือชื่อเปนสําคัญแทนบริษัทได
แตตองประทับตราของบริษัทดวย

ใบอนุญาตเลขที่ ป.4/2547
ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2547

3 นายภัค
4 นายณัฐดนัย

เพงศรี
อินทรสุขศรี

เลขที่ 44/1 อาคารรุงโรจนธนกุล
ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง
กรุงเทพฯ 10320
โทร. 02-202-9500
โทรสาร. O2-202-9555

5 นายกุลวัฒน

เจนวัฒนวิทย
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-

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร

นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี

กรรมการผูจัดการ

หมายเหตุ

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 30 กันยายน 2557
หาคม
ที่

บริษัท / ที่ตั้งสํานักงานใหญ

41 บมจ. สหนิรภัยประกันภัย
เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2510
(เดิมชื่อ บจ.สหนิรภัยประกันภัยและ

เงินทุน
จดทะเบียนปจจุบัน ชําระแลวปจจุบัน
(บาท)
(บาท)
20,000,000

สงเสริมเศรษฐกรรม)
ใบอนุญาตเลขที่ 2/2521
ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2521
เลขที่ 462/1-5 ถนนสี่พระยา
แขวงมหาพฤฒาราม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 02-236-0049,02-236-1290,
02-223-2019
โทรสาร. 02-236-1300,1211

42 บมจ. สหมงคลประกันภัย
เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2531
(เดิมชื่อ บจ.สหมงคลประกันภัยและ
คลังสินคา)
ใบอนุญาตเลขที่ 3/2531
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2531
เลขที่ 259 ถนนราชวงศ
แขวงจักรวรรดิ
เขตสัมพันธวงศ
กรุงเทพฯ 10100
โทร. 02-221-4373,02-222-9391,
02-223-2019
โทรสาร. 02-622-6621,02-225-1623

280,000,000

คณะกรรมการ

อํานาจกรรมการ

รายชื่อผูบริหารบริษัท

20,000,000 1 นายบุญ
2 นางอารยา
3 นางไอริญ

ธรรมาจักรกุล
วาสวกุล
ธรรมาจักรกุล

จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทไดคือ
นายบุญ ธรรรมาจักรกุล นางอารยา วาสวกุล นางไอริญ ธรรมาจักรกุล
นายชวน ธรรมาจักรกุล และนายจํารัส ธรรมาจักรกุล

4
5
6
7
8
9
10

นายจํารัส
นายวิบูลย
นายชวน
นายสุพจน
นายศิริชัย
นางอารยา
นายเสนีย

ธรรมาจักรกุล
วาสวกุล
ธรรมาจักรกุล
แซกุย
ธรรมาจักรกุล
ธรรมาจักรกุล
ธรรมาจักรกุล

สองในหาคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกัน
และประทับตราสําคัญของบริษัท

นายวิชิต
นางสาวไพลิน
นายชูเกียรติ
นายประพาส
นายตระการ
นายบัญชาการ

มหาเจษฎา
ทาไสว
ปทมรพีพรรณ
เพียรเสถียรกุล
ตันสุวรรณ
เพียรเสถียรกุล

(1) นายตระการ ตันสุวรรณ นางสาวไพลิน ทาไสว
นายประพาส เพียรเสถียรกุล ประธานกรรมการ
นายบัญชาการ เพียรเสถียรกุล นายประพาส เพียรเสถียรกุล
นายประพาส เพียรเสถียรกุล กรรมการผูจัดการ
กรรมการสองในสี่คนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท
(2) การลงลายมือชื่อในกรมธรรมประกันภัย กรมธรรมอิสรภาพ
หนังสือรับรองที่ใชในการประกันตัว เขาทําสัญญาประกัน ถอนสัญญา
ประกัน วางหลักทรัพยหรือหลักประกัน ขอรับหลักทรพยหรือหลักประกัน

วิริยา

คืนจากพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และศาล ใหนายตระการ ตันสุวรรณ นางสาวไพลิน ทาไสว
นายบัญชาการ เพียรเสถียรกุล นายประพาส เพียรเสถียรกุล คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ
และประทับตราสําคัญของบริษัทกระทําการแทนบริษัทได
(3) การลงลายมือชื่อในเอกสารการรายงาน การใหถอยคํา เอกสารชี้แจงขอเท็จจริง เอกสารสําหรับติดตอ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบุรกิจประกันภัยและสมาคมประกันวินาศภัยไทย
สัญญาเอาประกันภัยตอหรือรับประกันภัยตอ ให นางสาวไพลิน ทาไสว นายบัญชาการ เพียรเสถียรกุล
นายประพาส เพียรเสถียรกุล นายตระการ ตันสุวรรณ นายบัญชาการ เพีย ปทมรพีพรรณ
นายชูเกียรติ ปทมรพีพรรณ คนใดคนหนื่งลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของบริษัทกระทําการแทนบริษัทได

280,000,000 1
2
3
4
5
6

7 นางสาววันทนา
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นายบุญ ธรรมาจักรกุล
นางอารยา วาสวกุล

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการผูอํานวยการ

หมายเหตุ

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 30 กันยายน 2557
หาคม
ที่

บริษัท / ที่ตั้งสํานักงานใหญ
บจ. วิคเตอรี ประกันภัย (ประเทศไทย
เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2553
(เดิมชื่อ บจ. สหวัฒนาประกันภัย)

เงินทุน
จดทะเบียนปจจุบัน ชําระแลวปจจุบัน
(บาท)
(บาท)
100,000,000

ใบอนุญาตเลขที่ บ.23/2494
ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2494
ใบอนุญาตเลขที่ ฟ.13/2494
ลงวันที่ 8 กันยายน 2494
เลขที่ 4 อาคารชโลบล
ซอยพระรามเกา 43 ถนนเสรี 4
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ
โทร. O2-743-7999

คณะกรรมการ

อํานาจกรรมการ

100,000,000 1 นายวีระเดช
2 นางบุษกร
3 นายสงวน

รุงโรจนธนกุล
รุงโรจนธนกุล
ทิวัฑฒานนท

4
5
6
7

ตริตานนท
ชัยสงคราม
มนัสสงวนศักดิ์
ภาสุวณิชยพงศ

นายประเสริฐ
นายจาตุรงค
นางสาวเบญจภา
นายศราวุธ

จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทไดคือ
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราของบริษัท

รายชื่อผูบริหารบริษัท

ตําแหนง

นายวีระเดช รุงโรจนธนกุล

ประธานกรรมการ
และกรรมการผูอํานวยการใหญ

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

ประธานกรรมการ
กรรมการผูจัดการ

หมายเหตุ :- ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2554

โทรสาร. 02-743-7997-8

43 บมจ.ไทยพาณิชยสามัคคีประกันภัย
แปรสภาพเปนมหาชน
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2537
เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2549
(เดิมชื่อ บจ.สามัคคีประกันภัย)

1,114,452,155

1,114,452,155 1
2
3
4
5

คุณหญิงชฎา
นายบุญมี
นายวิรัติ
นายเพิ่มพูน
นายสุวรรณ

วัฒนศิริธรรม
งดงามวงศ
รัตนาภรณ
ไกรฤกษ
วงศศรีวงศ

ชื่อและจํานวนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ
นายฮวน หลุยส ออรเตกา กัวเดราส และ นายเกลน เดวิด ไมเคิล
บราวน ลงลายมือชื่อรวมกัน หรือคนใดคนหนึ่งในสองคนนี้
ลงลายมือชื่อรวมกับ
นายเดชาภิวัฒน ณ สงขลา หรือ นางสาวนิตยา พิริยะธรรมวงศ

ใบอนุญาตเลขที่ ป.3/2549

6 นายฮวน หลุยส ออรเตกา กัวเดราส

รวมเปนสองคน

ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2549

7 นายเกลน เดวิด ไมเคิล
8 นายเดชาภิวัฒน
9 นางสาวนิตยา

หมายเหตุ

เลขที่ 2/4
อาคารไทยพาณิชยสามัคคีประกันภัย

ชั้น 12 โครงการนอรธปารค
ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210

บราวน
ณ สงขลา
พิริยะธรรมวงศ

บมจ.ไทยพาณิชยสามัคคีประกันภัย

ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อบริษัท เปน บมจ. สามัคคีประกันภัย
ตามหนังสือสํานักงาน คปภ. ที่ 4230/2216 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2557
และจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557

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

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 30 กันยายน 2557
หาคม
ที่

บริษัท / ที่ตั้งสํานักงานใหญ

44 บมจ. สินทรัพยประกันภัย
ใบอนุญาตเลขที่ 8/2525
ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2525
เลขที่ 492 - 494
ถนนรัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง

เงินทุน
จดทะเบียนปจจุบัน ชําระแลวปจจุบัน
(บาท)
(บาท)
510,000,000
เพิ่มทุนอีก

560,000,000 1 นางสาวบังอร
2 นายประวิตร

80,000,000
เปนทุนจดทะเบียน
590,000,000
ชําระแลวแลว

3
4
5
6

กรุงเทพฯ 10310
50,000,000
โทร. 02-541-5050,02-792-5555,5560
โทรสาร. 02-541-5170,4602,4036 11. พลเอกประพาฬ นิลวงศ
12. พลอากาสเอก บุญชวย สุกรสุข
45 บมจ. สินมั่นคงประกันภัย
200,000,000
200,000,000
แปรสภาพเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2537
(เดิมชื่อ บจ. สินมั่นคงประกันภัย
ใบอนุญาตเลขที่ 1/2535
ลงวันที่ 17 เมษายน 2535
เลขที่ 313 ถนนศรีนครินทร
แขวงหัวหมาก เขตบางกะป
กรุงเทพฯ 10240
โทร. 02-378-7000
โทรสาร. 02-377-3322

คณะกรรมการ

อํานาจกรรมการ

รายชื่อผูบริหารบริษัท

ตําแหนง

มี้เจริญ
สงวนสิน

จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทไดคือ
" นางสุณี ศรีอรทัยกุล ,นายสมนึก สงวนสิน ,นางศศมณฑ สงวนสิน

นางสุณี ศรีอรทัยกุล
นายประวิตร สงวนสิน

กรรมการผูอํานวยการ

นายสมนึก
นางศศมณฑ
นายสุรสิทธิ์
นายมนตรี

สงวนสิน
สงวนสิน
ศรีอรทัยกุล
เนรกัณฐี

นายสุรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล ,นายประวิตร สงวนสิน และ นางสาวบังอร
มี้เจริญ โดยกําหนดใหกรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกัน
และประทับตราสําคัญของบริษัท "

นายสมนึก สงวนสิน
นางสาวบังอร มี้เจริญ

ประธานบริหาร
กรรมการผูจัดการ

7
8
9
10
1

นายไพโรจน
นางสุณี
นายพรสิทธิ์
นายสุริยน
นายวิเศษ

พรหมสาสน
ศรีอรทัยกุล
ศรีอรทัยกุล
ศรีอรทัยกุล
ภาณุทัต

ชื่อและจํานวนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทไดคือ

นายเรืองวิทย ดุษฎีสุรพจน

ประธานกรรมการ

2
3
4
5
6
7
8
9
10

นางอัญชุลี
นายประดิษฐ
นายเรืองเดช
นางสุวิมล
นายเรืองวิทย
นายสุวิชากร
นายอนุชาต
นายคริสโตเฟอร จอหน
นางสาวถนอมศรี

คุณวิบูลย
รอดลอยทุกข
ดุษฎีสุรพจน
ชยวรประภา
ดุษฎีสุรพจน
ชินะผา
ชัยประภา
คอลาแฮน
สินสุขเพิ่มพูน

(1) นายประดิษฐ รอดลอยทุกข นางอัญชุลี คุณวิบูลย นายเรืองเดช
นายเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน
ดุษฎีสุรพจน และนางสุวิมล ชยวรประภา นายคริสโตเฟอร จอหน คอลาแฮน
และนายเรืองวิทย ดุษฎีสุรพจน นางสาวถนอมศรี สินสุขเพิ่มพูล กรรมการ
สองในเจ็ดคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราของบริษัท
(2) การออกกรมธรรมประกันภัย กรมธรรมประกันอิสรภาพ
หนังสือรับรองที่ใชในการประกันตัว การฟองรองตอสูคดีและดําเนิน
กระบวนการพิจารณาทั้งหมดทั้งทางแพง ทางอาญา และทางอนุญา
โตตุลาการ การแจงความรองทุกข การถอนคํารองทุกข การยื่นขอรับ
ชําระหนี้ ตลอดจนการขอรับ เอาคืนและเขาครอบครองทรัพยสินของ
บริษัทหรือเงินอื่นใด ๆ จากพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ จากศาล
และหรือจากนิติบุคคลหรือบุคคลใด ๆ ดําเนินการชั้นบังคับคดี ยึด

กรรมการผูจัดการ

อายัด ถอนการยึด ถอนการอายัด ขายหรือยกเลิกการขายทอดตลาด
ทรัพยสิน เขาทําและถอนสัญญาประกันวางหลักทรัพยหรือหลักประกัน
การชี้แจงขอเท็จจริง โตแยงหรืออุทธรณคําวินิจฉัยคําสั่งหรือความเห็น
ของพนักงานเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภีย (คปภ.) หรือพนักงานเจาหนาที่อื่น ตลอดจน
การชําระคาปรับ เบี้ยปรับหรือเงินอื่นใด เชา ใหเชา ยกเลิกหรือเปลี่ยน
แปลงสิทธิการเชาทรัพยสินในนามบริษัท ให นายประดิษฐ รอดลอยทุกข
นางอัญชุลี คุณวิบูลย นายเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน นายคริสโตเฟอร จอหน คอลาแฮน
นายเรืองวิทย ดุษฎรพจน นางสาวถนอมศรี สินสุขเพิ่มพูล
คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของบริษัท
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ประธานกรรมการ

หมายเหตุ

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 30 กันยายน 2557
หาคม
ที่

บริษัท / ที่ตั้งสํานักงานใหญ

46 บมจ. อลิอันซ ซี.พี. ประกันภัย
เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2543
(เดิมชื่อ บจ.เจริญโภคภัณฑประกันภัย)

เงินทุน
จดทะเบียนปจจุบัน ชําระแลวปจจุบัน
(บาท)
(บาท)
650,000,000

ใบอนุญาตเลขที่ ป.4/2543
ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2543
เลขที่ 313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร
ชั้น 19 เพิ่มพื้นที่ตั้ง ชั้นที่ 3 หองดี 2
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทร. 02-638-9000
โทรสาร. 02-638-9050,3030

47 บมจ. อาคเนยประกันภัย
เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2551
(เดิมชื่อ บจ.อาคเนยประกันภัย (2000))

ใบอนุญาตเลขที่ ป.2/2551
ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2551

เลขที่ 315 ชั้นจี 1,2 และ3
อาคารบริษัทอาคเนยประกันภัย จํากัด

ถนนสีลม แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

คณะกรรมการ

650,000,000 1 นายเอี่ยม
2 นายอํารุง
3 นายขจร

งามดํารงค
สรรพสิทธิวงศ
เจียรวนนท

จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งจะลงชื่อผูกพันบริษัท คือ
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทประกอบดวยกรรมการ 2 กลุม
ดังนี้ คือ กลุม เอ ไดแก นายไฮนซ โดลเบิรก

จุลชาต
ลัญฉนดี
คงตระกูลเทียน
กุมาร รังกัม เบียร
โดลเบิรก
บํารุงศักดิ์ศิลป

นายทาพัน กุมาร รังกัม เบียร และนางอําไพ บํารุงศักดิ์ศิลป
กลุมบี ไดแก นายเอี่ยม งามดํารงค
นายอํารุง สรรพสิทธิ์วงศ นายขจร เจียรวนนท
และนางพัชรี คงตระกูลเทียน
โดยกรรมการคนหนึ่งคนใดในกลุมเอ ลงนามรวมกับ
กรรมการคนหนึ่งคนใดในกลุมบี พรอมประทับตราสําคัญของบริษัท

อินทรนุกูลกิจ
วัฒนวรางกูร
สุทธิชูจิต

จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทไดคือ
กรรมการ 2 คน ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท
สวนการลงลายมือชื่อในกรมธรรมประกันภัยของบริษัทใหกรรมการ

4 นายฐาปน
5 นายอภิชัย
6 นายโชติพัฒน

สิริวัฒนภักดี
บุญธีรวร
พีชานนท

คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ

7 นางอาทินันท
8 นายสนิท
9 พลตํารวจเอกเจตน

พีชานนท
วรปญญา
มงคลหัตถี

4
5
6
7
8
9

500,000,000

อํานาจกรรมการ

นายณรงค
นางนภากรณ
นางพัชรี
นายทาพัน
นายไฮนซ
นางอําไพ

500,000,000 1 นายวิชัย
2 พลตํารวจเอกสนอง
3 นายหลักชัย

โทร. 02-631-1311
โทรสาร. 02-237-7409,02-236-7614
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รายชื่อผูบริหารบริษัท
นายเอี่ยม งามดํารงค

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
ประธานบริหาร
กรรมการผูจัดการ

พลตํารวจเอกสนอง วัฒนวรางประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร

นายโชติพัฒน พีชานนท

รักษาการกรรมการผูจัดการ

หมายเหตุ

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 30 กันยายน 2557
หาคม
ที่

บริษัท / ที่ตั้งสํานักงานใหญ

48 บมจ. อินทรประกันภัย
แปรสภาพและเปลี่ยนชื่อ
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2537

เงินทุน
จดทะเบียนปจจุบัน ชําระแลวปจจุบัน
(บาท)
(บาท)
100,000,000

(เดิมชื่อ บจ.อินเตอรไลฟประกันภัย)
ใบอนุญาตเลขที่ 2/2523
ลงวันที่ 4 กรกฏาคม 2537
เลขที่ 364/29 ถนนศรีอยุธยา
แขวงพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-247-9261-75
โทรสาร. 02-247-6590, 02-246-5030

49 บมจ. เอเชียประกันภัย 1950
เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2548
(เดิมชื่อ บจ.ยั่งยืนประกันภัย)
วันที่ 21 มกราคม 2512
เปลี่ยนชื่อเปน บจ.เอเซียทรัสทประกันภัย
วันที่ 15 มิถุนายน 2527
เปลี่ยนชื่อเปน บจ.เอเชียประกันภัย 1950
ใบอนุญาตเลขที่ ป.5/2548
ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2548
เลขที่ 183 อาคารรีเจนทรเฮาส
ชั้น 12 ถนนราชดําริ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-254-9977
โทรสาร. 02-256-0778,02-250-5277

199,000,000

คณะกรรมการ

อํานาจกรรมการ

100,000,000 1 นาง.พรรณนิภา
2 นายสุชาติ
3 นายบุญศักดิ์

รอดวรรณะ
ไตรศิริเวทวัฒน
เจียมปรีชา

4
5
6
7
8
9

นายจํานงค
นายนเรศน
นายกรุงไกร
นางสุภาพร
นายวิศิลป
นายธวัชชัย

วัฒนเกส
ชุติจิรวงศ
ภัทรโกมล
รัชตสุวรรณ
วองวานิชวัฒนะ
สุทธิกิจพิศาล

นายชัยวัฒน
นายนคร
นายจุลพยัพ
นายนิค
นางนราวดี
นายโฮ ยิกหลุง ไซมอน
นายสุรพร
นายมูกิ จาตินเดอร กุมาร

โควาวิสารัช
ชุมศรีพันธุ
ศรีกาญจนา
จันทรวิทุร
ศรีกาญจนา

199,000,000 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อและจํานวนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราบริษัท
เปนสําคัญ

รายชื่อผูบริหารบริษัท

นายสุชาติ ไตรศิริเวทวัฒน

จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทไดคือ
นายจุลพยัพ ศรีกาญจนา
นายจุลพยัพ ศรีกาญจนา นายนิค จันทรวิทุร นายนคร ชุมศรีพันธุ
นายนิค จันทรวิทุร
นางนราวดี ศรีกาญจนา หมอมราชวงศืดํารงดิศ ดิศกุล
นายไพร ปณยาลักษณ นางศิริกาญจน ศักดิเดช ภาณุพันธ ณ อยุธยา
กรรมการสองในเจ็ดคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท

รักตประจิต

ดร. เฮอรเบิรต บาวมการทเนอร
ม.ร.ว.ดํารงดิศ
ดิศกุล
นายไพร
ปณยาลักษณ
นางศิริกาญจน ศักดิเดช ภาณุพันธ ณ อยุธยา
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ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการผูอํานวยการ

ประธานกรรมการ
กรรมการผูจัดการ

หมายเหตุ

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 30 กันยายน 2557
หาคม
ที่

เงินทุน
จดทะเบียนปจจุบัน ชําระแลวปจจุบัน
(บาท)
(บาท)

บริษัท / ที่ตั้งสํานักงานใหญ

50 บมจ. เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย)
เปลี่ยนชื่อ เมื่อ 5 ก.ย.2555
1,175,000,000
1. เดิมชื่อ บจ.เอเซียไดนามิค
เพิ่มทุนขึ้นอีก
ประกันภัย
181,300,000
2.บจ. คูเนีย ประกันภัย (ประเทศไทย) เปนทุนจดทะเบียน
เปลี่ยนชื่อเมื่อ 18 ธันวาคม 2544
1,356,300,000
ใบอนุญาตเลขที่ ป.1/2545
เพิ่มทุนชําระ
ลงวันที่ 29 มกราคม 2545
181,300,000
เลขที่ 195 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร
ชั้นที่ 39 ถนนสาทรใต แขวงสาทร
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120ร
เริ่มยายที่ตั้งและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง

คณะกรรมการ

1 นางสาวกัว ยิง เฟย
1,356,300,000 2 นายหวอง คิม เต็ก
3 นายนรวัฒน
4 นายกิตติ
5 พลตํารวจเอก วัชรพล
6 นายธีโอดอร

อํานาจกรรมการ

สุวรรณ

จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งจะลงชื่อเปนสําคัญผูกพันบริษัทได คือ
นางสาวกัว ยิง เฟย นายหวอง คิม เต็ก คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ
รวมกับ นายนรวัฒน สุวรรณ

ภูสิทธิศักดิ์
ประสารราชกิจ
ชุบปารค

พลตํารวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ นายกิตติ ภูสิทธิศักดิ์
นายธีโอดอร ชุบปารค
รวมเปนสองคน และประทับตราสําคัญของบริษัท

467,754,000
เพิ่มทุนจดทะเบียน
52,246,000

วันที่ 27 มกราคม 2526
เปนทุนจดทะเบียน
เปลี่ยนชื่อเปน บจ.สินธานีประกันภัย
520,000,000
ใบอนุญาตเลขที่ 1/2527
ชําระแลว
ลงวันที่ 20 กรกฏาคม 2527
52,246,000
เลขที่ 292 ถนนเยาวราช
แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ
กรุงเทพฯ 10100
โทร. 02-224-0056,02-224-4727-35
โทรสาร. 02-221-1390,02-222-0544

นายนรวัฒน สุวรรณ

ตําแหนง
ประธานกรรมการ

บริษัทไดรับอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อ จากเดิม บจ. คูเนีย ประกันภัย (ประเทศไทย)
เปน บจ. เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) ตามหนังสือสํานักงาน คปภ.
ที่ 4230/2200 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2555
หมายเหตุ

ที่ตั้งสํานักงานใหญ วันที่ 1 ตุลาคม 2557
โทร. 02-635-1555 ( เบอรเดิม)
โทรสาร. O2-635-1298-9
51 บมจ. เอราวัณประกันภัย
เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2526
(เดิมชื่อ บจ.อีสเวสตประกันภัย)

รายชื่อผูบริหารบริษัท

บริษัทขออนุญาตยายที่ตั้งสํานักงานใหญ จากเดิม

เลขที่ 849 อาคารวรวัฒน ชั้นที่ 9-10 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร ตามหนังสือ สํานักงาน คปภ. ที่ 4230/2295 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2557
520,000,000 1 นายไพโรจน
2 นางสาวรังษิยาภรณ
3 นางกัลยานี
4 นายปรีดา
5 นางนิรมล

จิรชนานนท
อรุณสุรัตนภักดี
จิรชนานนท

จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทไดคือ
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท

รอดโพธิ์ทอง
หนูคง
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นายไพโรจน จิรชนานนท ประธานบริหาร
นางสาวรังษิยาภรณ อรุณสุรัตนกรรมการผูจัดการ

หมายเหตุ

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 30 กันยายน 2557
หาคม
ที่

เงินทุน
จดทะเบียนปจจุบัน ชําระแลวปจจุบัน
(บาท)
(บาท)

บริษัท / ที่ตั้งสํานักงานใหญ

คณะกรรมการ

52 บมจ. แอกซาประกันภัย
1,852,642,100
2,812,642,100 1 นายวินิต
เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2541 เพิ่มทุนจดทะเบียน
2 นางแกล โอลืวืแยร
(เดิมชื่อ บจ.วังโดมประกันภัย)
960,000,000 มูลคาหุนละ
3 นายพิสิฏฐ
แปรสภาพและเปลี่ยนชื่อ
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2537
เปน บมจ.วังโดมประกันภัย
ใบอนุญาตเลขที่ ป.3/2541
ลงวันที่ 15 กรกฏาคม 2541
เลขที่ 1168/67 ชั้น 23 ซี
อาคารลุมพินีทาวเวอร
ถนนพระราม 4
แขวงทุงมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-679-7600
โทรสาร. 02-285-6383

เปนทุนจดทะเบียน
2,812,642,100
เพิ่มทุนชําระแลว
(เสนอขายหุนละ 50 บาท)
ขายต่ํากวามูลคา
หุนละ 50 บาท
ตามมาตรา 52
แหง พ.ร.บ.บริษัท
มหาชนจํากัด 2535

บจ. เอ.พี.เอฟ.อินเตอรเนชั่นแนล อิน
เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2551
(เดิมชื่อ บจ.แอดวานซ อินชัวรันส)
ใบอนุญาตเลขที่ ป.1/2551
ลงวันที่ 12 ธัรนวาคม 2551

657,000,000

เลขที่ 9 อาคารภคินท ชั้น 5
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-620-6200

100 บาท 4
5
6
7
8

657,000,000 1
2
3
4
5

อํานาจกรรมการ

สัมฤทธิ์ปรีชา
พันธุสมิง

ชื่อและจํานวนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ
นางแกล โอลืวืแยร นายโยฮาน โรดอรฟ เอมมานูเอล ซิมง
นายมารติน รูแอค และนายพิสิฏฐ พันธุสมิง

นายธนชัย
นายยุทธชัย
นายศักดิ์ชัย
นายโยฮาน โรดอรฟ
นายมารติน รูแอค

ธนชัยอารีย
เตยะราชกุล
พีชะพัฒน
เอมมานูเอล ซิมง

นายวิรัตน
นายถาวร
นายวิโรจน
นางเรวดี
นางสาวสุจิรา

พงษพยัคเลิศ
ทรัพยเอนก
แตงวิเชียร
ผูภักดี
อาปณกะพันธ

จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งจะลงชื่อสําคัญผูกพันบริษัทไดคือ
นายวิรัตน พงษพยัคเลิศ หรือ นายถาวร ทรัพยเอนก หรือ
พันตํารวจโทเจษฏาพร โพธิ์พระ คนดึคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อรวมกับ
นางสาวสุจิตรา อาปณกะพันธ หรือ นางสาวะจมาน เหลาจันทึก
หรือ นายวิโรจน แตงวิเชียร หรือ นางเรวดี ผูภักดี รวมเปนสองคน

เหลาจันทึก
โพธิ์พระ

และประทับตราสําคัญของบริษัท

6 นางสาวพจมาน
7 พันตํารวจโทเจษฎาพร

รายชื่อผูบริหารบริษัท

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการผูอํานวยการ

สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังพิจารณาแลวผอนผันใหบริษัทฯ
1) มีบุคคลซึ่งไมมีสัญชาติไทยถือหุนไดเกินกวารอยละ 49 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงและจําหนายไดแลวทั้งหมด
2)มีกรรมการเปนบุคคลซึ่งไมมีสัญชาติไทยไดเกิน กวากึ่งหนี่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดได
3)กําหนดระยะเวลาผอนผัน 10 ป นับแตวันที่ไดรับอนุญาต เมือสิ้นสุดระยะเวลาผอนผันบริษัทตองมีอัตราสวน
การถือหุนตางชาติไมเกินรอยละ 49 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงและจําหนายไดแลวทั้งหมด
และมีอัตราสวนกรรมการตางชาติไมถึงกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดของบริษัท
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค1008/9088 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2555
และหนังสือสํานักงาน คปภ. ที่ 4220/1521 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2555

โทรสาร. 02-620-6295
หมายเหตุ :- ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อ 13 ธันวาคม 2553
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นายวรศักดิ์ เกรียงโกมล

กรรมการผูจัดการ

หมายเหตุ

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 30 กันยายน 2557
หาคม
ที่

บริษัท / ที่ตั้งสํานักงานใหญ

53 บมจ. ทูนประกันภัย
เดิมชื่อ บมจ. โอสถสภาประกันภัย
ใบอนุญาตเลขที่ 8/2540
ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2540
เลขที่ 615 อาคารจิตตอุทัย
ชั้น 3 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240
โทร. 02-732-3671-4
โทรสาร. 02-374-4070
54 บจ. นิวอินเดียแอสชัวรันซ
สาขาประเทศไทย

เงินทุน
จดทะเบียนปจจุบัน ชําระแลวปจจุบัน
(บาท)
(บาท)

คณะกรรมการ

300,000,000

อํานาจกรรมการ

รายชื่อผูบริหารบริษัท

300,000,000 1 นายรอย อิศราพร
2 นายแอนโทนี่ ฟรานซิส
กรรมการออกจาตําแหนง
3 นายประสิทธิ์

ชุดาภา
เฟอรนันเดช
ศรีสุวรรณ

จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทไดคือ
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท

นายรัตน
นายเพชร
นายประสงค
นายธนา
นายประธาน
นายพิพัฒน

เครือโสภณ
อาบู ซาริม

กรรมการออกจากตําแหนง
นายปเตอร ดิกซอน มิลเลอร

ไชยศุภรากุล
เตชะณรงค
ชาญวีรกุล
แบเลเว็ลด

หมายเหตุ 1. บริษัทไดรับอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อ ตามหนังสือ ที่ 4230 /1745
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2557
2. บริษัทไดรับอนุญาตใหบุคคลซึ่งไมมีสัญชาติไทยถือหุนไดถึงรอยละ 49 ฯ
ตามหนังสือที่ 4220 /866 ลงวันที่ 4 เมษายน 2557
นางสาวศุชฎา บาราติ

โอสถานุเคราะห
โอสถานุเคราะห
สุขุม
ไชยประสิทธิ์
ไชยประสิทธิ์
เทพยปฏิพัธน

3,000,000,000 รูป 3,000,000,000 รูป

4
5
6
7
8
9
10

นายจุลภาศ
นายรัชมัน ฮาฟดช บิน
นายตัน ฮง เค็ง
นายสมชัย
นายไพวงษ
นายอนุทิน
นายทัศพล
-

นายรอย อิศราพร ชุดาภา
นายจุลภาศ เครือโสภณ

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
ประธานเจาหนาที่
บริหาร

ผูจัดการสาขา

ใบอนุญาตเลขที่ ตป.1/2543
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2543
เลขที่ 65/118 อาคารชํานาญเพ็ญชาติ
ชั้น 14 ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง
เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 02-245-9988
โทรสาร. 02-248-7109

55 บ. นิวแฮมพเชอรอินชัวรันส

US$ 5,325,065

US$ 5,325,065

-

-

สาขาประเทศไทย
ใบอนุญาตเลขที่ 8/2522
ลงวันที่ 19 กันยายน 2522
เลขที่ 989 อาคารสยามทาวเวอร
ชั้นที่ 21,22 และ23
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-649-1000
โทรสาร. 02-236-6422,1208,1210
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นายโรนัลด เอ ฮิวดอน

ผูจัดการสาขา

หมายเหตุ

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 30 กันยายน 2557
หาคม
ที่

บริษัท / ที่ตั้งสํานักงานใหญ
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

56 บจ. มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันส
สาขาประเทศไทย

เงินทุน
จดทะเบียนปจจุบัน ชําระแลวปจจุบัน
(บาท)
(บาท)
128,476,371,245 128,476,371,245
เยน
เยน

คณะกรรมการ

-

อํานาจกรรมการ

รายชื่อผูบริหารบริษัท

ตําแหนง

-

นายทาเคชิ ทาคะโทอิ

ผูจัดการสาขา

เดิมชื่อ บจ.มิตซุยมารีน แอนด ไฟร
อินชัวรันซ สาขาประเทศไทย
ใบอนุญาตเลขที่ ตป.1/2544

ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2544
เลขที่ 175 ชั้น14 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร

ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10210
โทร. 02-679-6165-87
โทรสาร. O2-679-6209-14

57 บริษัท เอไอเอ จํากัด
US$ 30,000,000 US$ 30,000,000
(ประกันวินาศภัย)
เดิมชื่อบจ. อเมริกันอินเตอรแนชชั่น
สาขาประเทศไทย
แนลแอสชัวรันส (ประกันวินาศภัย)
ใบอนุญาตเลขที่ ต.1/2543
สาขาประเทศไทย
ลงวันที่ 31 มีนาคม 2543
เลขที่ 181 ชั้น 7 อาคาร เอไอเอ บิลดิ้ง
ถนนสุรวงศ แขวงสุริยวงศ
เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500

เปนสาขาตางประเทศ- สํานักงานแหงใหญ
จดทะเบียนอยู เลขที่ 1 ถนนสตับส ฮองกง

โทร.02-352-5888
โทรสาร. 02-352-5889
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-

หมอมหลวงจิรเศรษฐ
ศุขสวัสดิ์

ผูจัดการสาขา

หมายเหตุ

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 30 กันยายน 2557
หาคม
ที่

บริษัท / ที่ตั้งสํานักงานใหญ

เงินทุน
จดทะเบียนปจจุบัน ชําระแลวปจจุบัน
(บาท)
(บาท)

58 บจ. เอช ไอเอ็นเอ โอเวอรซีส
อินชัวรันซ สาขาประเทศไทย
ใบอนุญาตเลขที่ ต.1/2550

คณะกรรมการ

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

อํานาจกรรมการ

-

-

รายชื่อผูบริหารบริษัท

ตําแหนง

นางสาวฟา มหะนาวานนท ผูจัดการสาขา

ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2550
เดิมชื่อ บจ. ซิกนา อินชัวรันซ เอเซีย แปซิฟค
เปลี่ยนชื่อเปน บจ เอซ อินชัวรันซ
สาขาประเทศไทย ตามใบอนุญาตเลขที่
ตป.1/2542 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2542
เลขที่ 399 อาคารอินเตอรเชนจ 21
ชั้น 26-30 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-611-4040
โทรสาร. O2-636-1080
59 บมจ. กรุงเทพประกันสุขภาพ
105,000,000
เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2542 เพิ่มทุนจดทะเบียน
(เดิมชื่อ บจ.อเมริกันแฟมิลี่ไลฟ
95,000,000
แอชชัวรันซ (ประเทศไทย)
เปนทุนจดทะเบียน
วันที่ 21 มกราคม 2526
200,000,000
เปลี่ยนชื่อเปน บจ.ไทยประกันมะเร็ง (เอแฟลค)
วันที่ 30 กันยายน 2531
เปลี่ยนชื่อเปน บจ.อเมริกัน ไลฟแอชชัวรันซ
(ไทยแลนด)
วันที่ 7 ธันวาคม 2533
เปลี่ยนชื่อเปน บจ.วานิชประกันภัยสุขภาพ
และเบ็ดเตล็ด
ใบอนุญาตเลขที่ ป.1/2543
ลงวันที่ 5 มกราคม 2543
เลขที่ 2 อาคาร ซี ชั้นที่ 9
ซอยศูนยวิจัย 7

105,000,000 1
2
3
4
5

นายประดิษฐ
นายธรธเนศ
นางสาวเกษรา
นางอัจจิมา
นายชาตรี

ทีฆกุล
อายะนะ
วงศเกตุ
เศรษฐบุตร
ดวงเนตร

จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทไดคือ
นายชาตรี ดวงเนตร นางอัจจิมา เศรษฐบุตร
นายประดิษฐ ทีฆกุล นายธรธเนศ อายะนะ
กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญ
ของบริษัท
บริษัทไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
ประเภทการประกันสุขภาพ

กรรมการออกจากตําแหนง
นายสุธร

ชุตินิยมการ
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นายชาตรี ดวงเนตร
นายธรธเนศ อายะนะ

ประธานกรรมการ
กรรมการผูจัดการ

หมายเหตุ

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 30 กันยายน 2557
หาคม
ที่

บริษัท / ที่ตั้งสํานักงานใหญ

เงินทุน
จดทะเบียนปจจุบัน ชําระแลวปจจุบัน
(บาท)
(บาท)

คณะกรรมการ

อํานาจกรรมการ

รายชื่อผูบริหารบริษัท

ตําแหนง

ถนนเพชรบุรีตัดใหม
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง
กรุงเทพฯ 10320
โทร. 02-310-3348
โทรสาร. O2-310-3255
60 บมจ. ไทยประกันสุขภาพ
ใบอนุญาตเลขที่ 7/2522
ลงวันที่ 19 กันยายน 2522
เลขที่ 121/89 อาคารอาร.เอส.ทาวเวอร
ชั้น 31 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10310
โทร. 02-642-3100

100,000,000

100,000,000 1
2
3
4
5
6

นายอภิรักษ
นางรวมพร
นายบุญสิน
นายสวัสดิ์
นางวรางค
นายวีรเวท

ไทพัฒนกุล
ชดชอย
ทั้งอุดม
นฤวรวงศ
เสรฐภักดี
ไชยวรรณ

จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทไดคือ
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท
บริษัทไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
ประเภทการประกันสุขภาพ

โพธิเกษม
พจมานพรชัย

จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทไดคือ
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท

อภิรักษ ไทพัฒนกุล
นางวรางค เสรฐภักดี

ประธานกรรมการ
กรรมการผูจัดการ

โทรสาร. O2-642-3131
61 บมจ. บูพา ประกันสุขภาพ
(ประเทศไทย)
เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2546
(เดิมชื่อ บจ.กรุงไทยประกันสุขภาพ)
วันที่ 19 ตุลาคม 2530
เปลี่ยนชื่อเปน บจ.บลูครอสประกันสุขภาพ
ใบอนุญาตเลขที่ ป.1/2547
ลงวันที่ 16 มกราคม 2547
เลขที่ 38 อาคารคิงเฮาสคอนแวนต
ชั้น 9 ถนนคอนแวนต แขวงสีลม

20,000,000

20,000,000 1
2
3
4
5

นายเกรียงศักดิ์
นางสาวณัฐวสา
นายซิ่ว ตัน แบรรี่ ชาน
นายวีรภัทร
นางพรทิพย

จันทรวรรณกูล
จุลชาต

กรรมการออกจากตําแหนง
นายแอนดริว ยาน คิง วอง

เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 02-234-7755
โทรสาร. O2-234-5667,02-632-0660-1
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บริษัทไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
ประเภทการประกันสุขภาพ

ประธานกรรมการ
กรรมการผูจัดการ

หมายเหตุ

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 30 กันยายน 2557
หาคม
ที่

บริษัท / ที่ตั้งสํานักงานใหญ

62 บมจ. ศูนยสุขภาพประเทศไทย
ใบอนุญาตเลขที่ 4/2523
ลงวันที่ 3 กรกฏาคม 2523
เลขที่ 2140/1-2,2142,2144
ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240
โทร. O2-374-1305,02-732-0460
โทรสาร. O2-374-3294

63 บมจ. แปซิฟค ครอส ประกันสุขภาพ
เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557

เงินทุน
จดทะเบียนปจจุบัน ชําระแลวปจจุบัน
(บาท)
(บาท)

คณะกรรมการ

อํานาจกรรมการ

102,700,000
102,700,000 1 นางสุกัญญา
เพิ่มทุนจดทะเบียน
2 นางสาวรุงทิพย
6,600,000 แกไขบริคณห ขอ 4 3 นางสาวชุลีกร

พุทธสุวรรณ
รุงสวาง
ครุฑกัน

เปนทุนจดทะเบียน
109,300,000

นัดกลาง
เกื้อทาน

4 นายสัมพันธ
5 นายชัยยา

รายชื่อผูบริหารบริษัท

จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งจะลงชื่อเปนสําคัญผูกพันบริษัทไดคือ
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตรา
สําคัญของบริษัท

ตําแหนง
กรรมการผูจัดการ

บริษัทไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
ประเภทการประกันสุขภาพ

332,200,000

332,200,000 1 นางสาววีรภัทร
2 นายโธมัส เพรสทิส

1.เดิมชื่อ บจ.การแพทยและสุขภาพ
ประเทศไทย เปลี่ยนชื่อเมื่อ
9 พฤษกาคม 2538
2. เปน บจ.เอเพ็กซ ประกันสุขภาพ
(1) ใบอนุญาตเลขที่ 5/2522
ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2522
3.เปน บมจ. บริรักษประกันภัย
เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554
เลขที่ 152 อาคารชารเตอร สแควร ชั้นที่ 21 (ยายที่ตั้งสํานักงานใหญ)

3 นายธนฉัตร
4 นางชมพรรณ
5 นายณัฐ

อุดมคํา
ธอมสัน

จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่งจะลงชื่อเปนสําคัญผูกพันบริษัทไดคือ
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของบริษัท

แกวใจเพชร
กุลนิเทศ
เอื้อวิทยา

บริษัทไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
ประเภทการประกันสุขภาพ
( 2) ใบอนุญาตเลขที่ 5/2522 ลงวันที่ 16 มกราคม 2539
หมายเหตุ 1. บริษัทไดรับอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อ ตามหนังสือ ที่ 4230 /1955
ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2557

ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ โทรศัพท 0-2401-9189 โทรสาร 0-2401-9187
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-

ประธานกรรมการ
กรรมการผูจัดการ

หมายเหตุ

