ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2559
( หมายเหตุ บริษัทที่มีการระบายแถบสีฟ้า หมายถึง บริษัทที่มีการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงรายการทะเบียน ภายในเดือนนั้น ๆ)
บริษัทที่มีการระบายแถบสีเหลือง หมายถึง บริษัทที่เลิกบริษัท และคืนใบอนุญาตแล้ว
เงินทุน
ที่

บริษัท / ที่ตงั้ สำนักงำนใหญ่

1 บจ. กลางคุม้ ครองผู้ประสบภัยฯ
เลขที่ 44/1 อำคำรรุ่งโรจน์ธนกุล
ชัน้ 11 ถนนรัชดำภิเษก
แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง
กรุงเทพมหำนคร 10310
โทร. 02-643-0280-92
โทรสำร. 02-643-0280-9-4

2 บมจ. สัจจะประกันภัย
(เดิมชือ่ บจ. กมลสุโกศลประกันภัย)
ใบอนุญำตเลขที่ ป.2/2548
ลงวันที่ 14 มกรำคม 2548
เปลีย่ นชือ่ เป็น บมจ. กมลประกันภัย
เมือ่ วันที่ 5 มกรำคม 2548
เปลียนชือ่ เป็น บมจ. สัจจะประกันภัย
เมือ่ วันที่ 30 มิถุนำยน 2559

จดทะเบียนปัจจุบัน
(บำท)
100,000,000

ชำระแล้วปัจจุบัน
(บำท)
100,000,000 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

700,000,000
เดิม
480,000,000
เดิม
เพิ่มทุน ครั้งที่ 1
ครัง้ ที่ 1
70,000,000
เพิ่มทุน ครั้งที่ 2
ครัง้ ที่ 2
150,000,000
ครั้งที่ 3

คณะกรรมกำร

อำนำจกรรมกำร

นำยมนัส
นำยอำนนท์
นำยวัลลภ
นำงสำวบังอร
นำยศิริลักษณ์
นำยดลเดช
นำยจีรพันธ์
นำยวำสิต
นำยอรัญ
นำยนพดล
นำยชำติชำย
นำยสมพร
นำยประหยัด

เกษกมล
วังวสุ
จิตต์สนอง
มีเ้ จริญ
เมืองศรี
สัจจวีระกุล
อัศวะธนกุล
ล่ำซำ
ศรีวอ่ งไทย
สันติภำภรณ์
ชินเวชกิจวำนิชย์
สืบถวิลกุล
ฐิตะธรรมกุล

กรรมกำรออกจำกตำแหน่ง
ร้อยโทสุชำย

เชำว์วศิ ิษฐ์

700,000,000
480,000,000
ชำระแล้ว
ชำระแล้ว
ชำระแล้ว

1
30,000,000 2
3
10,000,000 4
5
20,000,000

นำงสำวลินดำ
นำยสุวทิ ย์
นำงณัฐหทัย
นำยปรัตถกร
นำยประกำศ

เมฆดำรำ
วงศ์พำนิช
พรชัยศิริมงคล
เมฆดำรำ
ดุษฎีรังสีกุล

รำยชือ่ ผูบ้ ริหำรบริษัท

จำนวนหรือชือ่ กรรมกำรซึง่ ลงชือ่ ผูกพันบริษัทได้คือ
กรรมกำรสองคนลงลำยมือชือ่ ร่วมกันและประทับตรำสำคัญของบริษัท

นำยนพดล สันติภำภรณ์

เดิม ชือ่ และจำนวนกรรมกำรซึง่ มีอำนำจลงลำยมือชือ่ แทนบริษัท คือ
กรรมกำรสองคนลงลำยมือชือ่ ร่วมกันและประทับตรำสำคัญของบริษัท

นำยสุวรรณ โชตชวเลิศ (ลำออก)
นำงสำวลินดำ เมฆดำรำ (เข้ำใหม่)

ใหม่ ชือ่ และจำนวนกรรมกำรซึง่ มีอำนำจลงลำยมือชือ่ แทนบริษัท คือ
นำงสำวลินดำ เมฆดำรำ ลงลำยมือชือ่ ร่วมกับ นำยสุวทิ ย์ วงศ์พำนิช หรือ
นำงณัฐหทัย พรชัยศิริมงคล หรือ นำยปรัตถกร เมฆดำรำ หรือ นำย
ประกำศ ดุษฎีรังสีกุล รวำมเป็นสองคนและประทับตรำสำคัญของบริษัท

ครั้งที่ 4 ชำระแล้ว
เลขที่ 421, 423 ถนนบอนด์สตรีท
ตำบลบำงพูด อำเภอปำกเกร็ด
นนทบุรี 11120
โทร. 02-502-2999
โทรสำร. 02-502-2955
3 บมจ. กรุงเทพประกันภัย
760,500,000
แปรสภำพเมือ่ วันที่ 1 กรกฏำคม 2536 1)เพิ่มทุนขึน้ อีก
(เดิมชือ่ บจ.กรุงเทพประกันภัย)
304,200,000

10,000,000
ครั้งที่ 5 ชำระแล้ว
ครั้งที่ 6 ชำระแล้ว

กรรมกำรออกจำกตำแหน่ง
20,000,000 1 นำยรณกฤต โชตชวเลิศ
2 หม่อมหลวงภูวดล สุทัศนีย์
130,000,000
1,064,700,000 1 นำยชัย
2 นำยช.นันท์
3 นำยวีระศักดิ์

ลำออก
ลำออก

โสภณพนิช
เพ็ชญไพศิษฎ์
สุตัณฑวิบูลย์
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แก้ไขข้อบังคับ ข้อ 1, 2, 37 (ตรำประทับของบริษัท)
แก้ไขข้อบังคับ ข้อ 37 (ตรำประทับของบริษัท)

ชือ่ และจำนวนกรรมกำรซึง่ มีอำนำจลงลำยมือชือ่ แทนบริษัทคือ
นำยชัย โสภณพนิช นำยวรวิทย์ โรจน์รพีธำดำ
นำยพนัส ธีรวณิชย์กุล นำยอภิสิทธิ์ อนันตนำถรัตน

นำยชัย โสภณพนิช

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2559
( หมายเหตุ บริษัทที่มีการระบายแถบสีฟ้า หมายถึง บริษัทที่มีการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงรายการทะเบียน ภายในเดือนนั้น ๆ)
บริษัทที่มีการระบายแถบสีเหลือง หมายถึง บริษัทที่เลิกบริษัท และคืนใบอนุญาตแล้ว
เงินทุน
ที่

บริษัท / ที่ตงั้ สำนักงำนใหญ่

จดทะเบียนปัจจุบัน
(บำท)

ใบอนุญำตเลขที่ 1/2518
เป็นทุนจดทะเบียน
ลงวันที่ 24 มกรำคม 2518
1,064,700,000
เลขที่ 25 ถนนสำทรใต้
2) ทุนชำระแล้ว
แขวงทุ่งมหำเมฆ
304,200,000
เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-285-8888 ,02-677-3777
โทรสำร. 02-677-3737-8, 02-285-8063

4 บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย
เปลีย่ นชือ่ เมือ่ วันที่ 25 ตุลำคม 2538
(เดิมชือ่ บจ.ร.ส.พ.ประกันภัย)
ใบอนุญำตเลขที่ 8/2514
ลงวันที่ 26 มกรำคม 2539
เลขที่ 1122 อำคำรเคพีไอ ทำวเวอร์
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตรำชเทวี
กรุงเทพมหำนคร 10400
โทร. 0-2302-0111, 0-2624-1111
โทรสำร. 0-2624-1234

5 บมจ. คิวบีอี ประกันภัย
(ประเทศไทย)
เปลีย่ นชือ่ เมือ่ วันที่ 19 สิงหำคม 2541
(เดิมชือ่ บจ.สหสิน-คิวบีอี ปะกันภัย)
วันที่ 3 มกรำคม 2540
เปลีย่ นชือ่ เป็น บจ.เจอเนอรัล คิวบีอี
ประกันภัย ประเทศไทย
ใบอนุญำตเลขที่ ป.4/2541
ลงวันที่ 31 กรกฏำคม 2541

110,000,000

365,000,000
เดิม
154,380,000
เพิ่มทุน ครั้งที่ 1
70,620,000
เป็นทุนจดทะเบียน
225,000,000
เพิ่มทุน ครั้งที่ 2
140,000,000
เป็นทุนจดทะเบียน

คณะกรรมกำร

ชำระแล้วปัจจุบัน
(บำท)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
110,000,000 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

365,000,000
เดิม
154,380,000
เพิ่มทุน ครั้งที่ 1
70,620,000
เป็นทุนชำระแล้ว
225,000,000
เพิ่มทุน ครั้งที่ 2
140,000,000
เป็นทุนชำระแล้ว

1
2
3
4
5
6

นำยสิงห์
หม่อมรำชวงศ์ศุภดิศ
นำยวรวิทย์
นำยสุวรรณ
นำงสำวพจนีย์
นำยพนัส
นำยเปล่งศักดิ์
นำงณินทิรำ
นำยโชตะ โมริ
นำยอภิสิทธิ์
นำยบุญทรง
นำงสำวศิริมำ
นำยศักดี
นำยพรชัย
นำงวลัยวรรณ
นำยกีรติ
นำยธีระพร
นำยสุวฒ
ั น์
นำยเกษม
นำยวีระพงศ์
นำยวรำวุฒิ
นำยอุดมศักดิ์
นำยสมบูรณ์
กรรมกำรออกจำกตำแหน่ง
นำงกิตติยำ
นำยจอห์น ลิวเบอร์น ฮันท์
นำงสำวหทัยรัตน์
นำยเชน
นำงจำรุลักษณ์
นำยอธิวฒ
ั น์
นำยสุทีป

อำนำจกรรมกำร

ตังทัตสวัสดิ์
ดิศกุล
โรจน์รพีธำดำ
แทนสถติย์
ธนวรำนิช
ธีรวณิชย์กุล
ประกำศเภสัช
โสภณพนิช
อนันตนำถรัตน (เข้ำใหม่)
ศรีเฟื่องฟุ้ง
พำนิชชีวะ
เฉียบแหลม
ชุนหจินดำ
กรีพำนิช
พำนิชชีวะ
ศรีเฟื่องฟุ้ง
เนตรสวัสดิ์
แพใหญ่
ศุภเศรษฐ์ศักดิ์ (เข้ำใหม่)
สิทธิยศ
โรจน์วบิ ูลย์ชัย
วงศ์รัศมี

กรรมกำรสองในสีค่ นนีล้ งลำยมือชือ่ ร่วมกัน และประทับตรำสำคัญของบริษัท

จำนวนหรือชือ่ กรรมกำรซึง่ ลงชือ่ ผูกพันบริษัทได้คือ
กรรมกำร 2 คน ลงลำยมือชือ่ ร่วมกันและประทับตรำสำคัญของบริษัท
สำหรับกำรลงลำยมือชือ่ ในกรมธรรม์ประกันภัย กำรฟ้องร้องคดี
กำรต่อสูค้ ดีในทำงศำล กำรดำเนินกำรเกีย่ วกับอนุญำโตตุลำกำร
กำรบังคับดดี กำรร้องทุกข์ กำรถอนคำร้องทุกข์ และกำรเข้ำทำสัญญำ
ประกันภัยกับพนักงำนสอบสวน พนักงำนอัยกำร และศำล ตลอดจนกำร
ประนีประนอมยอมควำม กำรขอพิจำรณำคดีใหม่ กำรใช้สิทธิในกำร
อุทธรณ์ หรือฎีกำ ให้กรรมกำรคนใดคนหนึง่ ลงลำยมือชือ่ และ
ประทับตรำสำคัญของบริษัทได้

โตธนะเกษม
เอีย่ มสิทธิพันธุ์
ชไนเดอร์
ธนชำติ
ศุภสวัสดิว์ ชั ร
รัตนภำส
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รำยชือ่ ผูบ้ ริหำรบริษัท

จำนวนหรือชือ่ กรรมกำรซึง่ จะลงชือ่ เป็นสำคัญผูกพันบริษัทได้ คือ
กรรมกำรสองคนลงลำยมือชือ่ ร่วมกัน และประทับตรำสำคัญ
ของบริษัท

นำยกีรติ พำนิชชีวะ

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2559
( หมายเหตุ บริษัทที่มีการระบายแถบสีฟ้า หมายถึง บริษัทที่มีการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงรายการทะเบียน ภายในเดือนนั้น ๆ)
บริษัทที่มีการระบายแถบสีเหลือง หมายถึง บริษัทที่เลิกบริษัท และคืนใบอนุญาตแล้ว
เงินทุน
ที่

บริษัท / ที่ตงั้ สำนักงำนใหญ่
เลขที่ 968 อำคำรอือ้ จือเหลียง
ชัน้ 15 ถนนพระรำม 4
แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพ 10500
โทร. 02-624-1000 อัตโนมัติ
โทรสำร. 02-238-0836-8

6 บมจ. จรัญประกันภัย
แปรสภำพเมือ่ วันที่ 15 มีนำคม 2537
(เดิมชือ่ บจ. จรัญประกันภัย)
ใบอนุญำตเลขที่ ป.6/2548
ลงวันที่ 8 กรกฏำคม 2548
เลขที่ 408/1 ถนนรัชดำภิเษก
แขวงสำมเสนนอก
เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 02-276-1024
โทรสำร.02-2753-4919
7 บมจ. เจ้าพระยาประกันภัย
แปรสภำพเมือ่ วันที่ 4 มกรำคม 2549
เดิมชือ่ บจ.เจ้ำพระยำประกันภัย
ใบอนุญำตเลขที่ ป.1/2549
ลงวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2549
เลขที่ 3675
อำคำรกรุงไทยแทรคเตอร์
ถนนพระรำม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-648-6666
โทรสำร. 02-611-3774-5, 9961

จดทะเบียนปัจจุบัน
(บำท)
365,000,000

คณะกรรมกำร

ชำระแล้วปัจจุบัน
(บำท)
365,000,000

อำนำจกรรมกำร

กรรมกำรออกจำกตำแหน่ง
นำยศิริ
นำยบรูซ แอนโทนี ฮำวว์

สวรรค์พรเพ็ญ

รำยชือ่ ผูบ้ ริหำรบริษัท

60,000,000
1)เพิ่มทุนจดทะเบียน
60,000,000
เป็นทุนจดทะเบียน
120,000,000
2)ทุนชำระแล้ว
60,000,000

120,000,000 1
2
3
4
5
6
7

นำยกิตติพงศ์
นำยสุกิจ
นำยพนธ์
นำยโสภณ
นำยวรยุทธ
นำยสมพล
นำงผุดผ่อง

จรัญวำศน์
จรัญวำศน์
ฐิติพำนิชยำงกูร
กล้วยไม้ ณ อยุธยำ
เจริญเลิศ
ไชยเขำวน์
อำสิงสมำนันท์

ชือ่ และจำนวนกรรมกำรซึง่ มีอำนำจลงลำยมือชือ่ แทนบริษัท คือ
นำยสุกิจ จรัญวำศน์ นำยพนธ์ ฐิติพำนิชยำงกูร และ
นำยกิตติพงศ์ จรัญวำศน์ สองในสำมคนลงลำยมือชือ่ และ
ประทับตรำสำคัญของบริษัท

นำยสมพล ไชยเชำวน์
นำยสุกิจ จรัญวำศน์

380,000,000

650,000,000 1
2
3
4
5
6
30,000,000 7
8

นำยสมชำย
นำยรัตน์
นำยธกร
นำยธฤต
นำยอรรณพ
นำยอำนำจ
นำยวิโรจน์
นำงจินตนำ

ประพันจิตร
ด่ำนกุล
เลำหพงศ์ชนะ
อุดมเจริญชัยกิจ
สูทกวำทิน
สถำวรฤทธิ์
เลำหพงศ์ชนะ
คำประกอบ

ชือ่ และจำนวนกรรมกำรซึง่ มีอำนำจลงลำยมือชือ่ แทนบริษัทได้ คือ
นำยธฤต อุดมเจริญชัยกิจ หรือ นำยธกร เลำหพงศ์ชนะ หรือ
นำยวิโรจน์ เลำหพงศ์ชนะ หรือ นำยสมชำย ประพันจิตร
กรรมกำรสองในสีค่ นนีล้ งลำยมือชือ่ ร่วมกัน
และประทับตรำสำคัญของบริษัทฯ ในกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทฯ
ให้กรรมกำรหนึง่ คนลงลำยมือชือ่ และประทับตรำสำคัญของบริษัทฯ

นำยธฤต อุดมเจริญชัยกิจ

มหำคุณ
มหำคุณ
มหำคุณ
อุไรฤกษ์กุล

จำนวนหรือชือ่ กรรมกำรซึง่ จะลงชือ่ เป็นสำคัญผูกพันบริษัทได้คือ
นำยประสิทธิ์ มหำคุณ หรือ นำงสำวนวลมณี มหำคุณ หรือ
นำยวรพล มหำคุณ ลงลำยมือชือ่ ร่วมกับ นำยธีระ บุนนำค หรือ
นำยสตีเฟน จูเลียน บลำซินำ
รวมเป็นสองคนและประทับตรำสำคัญของบริษัท

นำยสมฤทธิ์ อุไรฤกษ์กุล

นำงสำวนวลมณี
นำยวรพล
นำยประสิทธิ์
นำยสมฤทธิ์

เพิ่มทุนขืน้ อีก
500,000,000
เป็นทุนจดทะเบียน
880,000,000
1) ทุนชำระแล้ว

5) ทุนชำระแล้ว
125,000,000

2) ทุนชำระแล้ว
55,000,000
3) ทุนชำระแล้ว
30,000,000
4) ทุนชำระแล้ว

40,000,000
8 บมจ. เอฟพีจี ประกันภัย
70,590,000
70,590,000
(ประเทศไทย)
เดิม
60,000,000
เดิม
60,000,000
เปลีย่ นชือ่ เมือ่ วันที่ 4 ธันวำคม 2534 เพิ่มทุนจดทะเบียน
เพิ่มทุนชำระแล้ว
(เดิมชือ่ บจ.น่ำฮั้วปอเฮี้ยมเคียะเงี้ยบ
10,590,000
10,590,000
วันที่ 27 มิถุนำยน 2492
เป็นหุ้นสำมัญ 105,900 หุ้น
เป็นทุนชำระแล้ว

1
2
3
4
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ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2559
( หมายเหตุ บริษัทที่มีการระบายแถบสีฟ้า หมายถึง บริษัทที่มีการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงรายการทะเบียน ภายในเดือนนั้น ๆ)
บริษัทที่มีการระบายแถบสีเหลือง หมายถึง บริษัทที่เลิกบริษัท และคืนใบอนุญาตแล้ว
เงินทุน
ที่

บริษัท / ที่ตงั้ สำนักงำนใหญ่

จดทะเบียนปัจจุบัน
(บำท)
เปลีย่ นชือ่ เป็น บจ.น้ำฮั้วประกันภัยและ มูลค่ำ หุ้นละ 100 บำท
ส่งเสริมเศรษฐกรรม
เป็นทุนจดทะเบียน
วันที่ 15 กรกฏำคม 2511
70,590,000
เปลีย่ นชือ่ เป็น บจ.น้ำฮั้วประกันภัย
วันที่ 12 กันยำยน 2527
เปลีย่ นชือ่ เป็น บจ. น่ำนฟ้ำประกันภัย
ใบอนุญำตเลขที่ 2/2530
ลงวันที่ 9 ธันวำคม 2535
เลขที่ 52 อำคำรธนิยะพลำซ่ำ
ชัน้ 16 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 02-231-2640-50
โทรสำร.02-231-2653-4

9 บมจ. ไชน่าอินชัวรันส์ (ไทย)
เปลีย่ นชือ่ เมือ่ วันที่ 26 มิถุนำยน 2524
(เดิมชือ่ บจ. ไชนำอินชัวรันส์)
ใบอนุญำตเลขที่ 96/1448
ใบอนุญำตเลขที่ 2441/113
ใบอนุญำตเลขที่ 136/2491
ลงวันที่ 4 ตุลำคม 2491
เลขที่ 36/68-69
อำคำรพี. เอส. ทำวเวอร์
ชัน้ ที่ 20 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-261-3680-9 , 02-259-3718-9
โทรสำร. 02-261-3690 , 02-259-1402
10 บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย
(ประเทศไทย)
เปลีย่ นชือ่ เมือ่ วันที่ 9 พฤศจิกำยน 2549
เดิมชือ่ บจ.คอมเมอร์เชียล ยูเนีย่ น ประกันภัย
(ประเทศไทย)
วันที่ 15 กรกฏำคม 2542

60,000,000

คณะกรรมกำร
ชำระแล้วปัจจุบัน
(บำท)
70,590,000 5 นำยสตีเฟน จูเลียน
บลำซินำ
6 นำยธีระ
บุนนำค

รำยชือ่ ผูบ้ ริหำรบริษัท

บมจ. ชับบ์ประกันภัย (ประเทศไทย) ขออนุญาตเปลีย่ นชือ่ เป็น
บมจ. เอฟพีจี ประกันภัย (ประเทศไทย) ตามหนังสือ
สานักงาน คปภ. ที่ 4230/3208 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2557
มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557

60,000,000 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

นำยสุจติ ร
นำงสำวปรนันท์
นำยเจิง้ ยู่ ลี่
นำยมนตรี
นำยลีโอ หวัง
นำยหวัง จือ้ เยน
นำยสวี ฉี่ จือ้
นำงสำวนภำ
นำงสำวลัดดำรัตน์
นำงสำววิไล

พู่จติ ร์กำนนท์
ตระกูลสมบูรณ์
อุทิศำนนท์

ทวีอภิรดีมณี (เข้ำใหม่)
กิจรุ่งไพบูลย์
อังดีรส

กรรมกำรออกจำกตำแหน่ง
นำยเชำว์วทิ ย์

142,666,200

อำนำจกรรมกำร

142,666,200 1
2
3
4
5
6

นำยศำนิต
นำยอรรณพ
นำยรัฐพล
นำยอลัน จอห์น วิลสัน
นำยเทวัญ
นำยบุญชู

จำนวนหรือชือ่ กรรมกำรซึง่ ลงชือ่ ผูกพันบริษัทได้คือ
นำยเจิง้ ยู่ ลี่ นำยหวัง จือ้ เยน นำยมนตรี อุทิศำนนท์
นำงสำววิไล อังคีรส และ นำงสำวลัดดำรัตน์ กิจรุ่งไพบูลย์
สองในห้ำคนนีล้ งลำยมือชือ่ ร่วมกันและประทับตรำสำคัญของบริษัท

น.ส.ปรนันท์ ตระกูลสมบูรณ์

บริษัทได้รับอนุญำตให้มีกรรมกำรเป็นบุคคลซึง่ ไม่มีสัญชำติไทยได้เกิน
กว่ำหนึง่ ในสีแ่ ต่ไม่ถึงกึง่ หนีง่ ของจำนวนกรรมกำรทั้งหมด
ตำมหนังสือสำนักงำน คปภ. ที่ 4220/400 ลงวันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2556

พู่จติ ร์กำนนท์ (ออก)

ร่ำงน้อย
พรธิติ
กิติศักดิไ์ ชยกุล
เลียวบุรินทร์
อังชัยสุขศิริ (เข้ำใหม่)
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จำนวนหรือชือ่ กรรมกำรซึง่ ลงชือ่ ผูกพันบริษัทได้ คือ
กรรมกำรสองคนลงลำยมือชือ่ ร่วมกัน
และประทับตรำสำคัญของบริษัท

นำยอรรณพ พรธิติ
นำยรัฐพล กิติศักดิไ์ ชยกุล

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2559
( หมายเหตุ บริษัทที่มีการระบายแถบสีฟ้า หมายถึง บริษัทที่มีการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงรายการทะเบียน ภายในเดือนนั้น ๆ)
บริษัทที่มีการระบายแถบสีเหลือง หมายถึง บริษัทที่เลิกบริษัท และคืนใบอนุญาตแล้ว
เงินทุน
ที่

บริษัท / ที่ตงั้ สำนักงำนใหญ่

จดทะเบียนปัจจุบัน
(บำท)

เปลีย่ นชือ่ เป็น บจ.ซีจยี ู ประกันภัย (ไทย)
วันที่ 18 ธันวำคม 2545
เปลีย่ นชือ่ เป็น บจ. อวีวำ่ ประกันภัย (ประเทศไทย)
ใบอนุญำตเลขที่ ป.4/2549
ลงวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2549
เลขที่ 1908 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง
กรุงเทพฯ 10310
โทร. 02-788-8888
โทรสำร. O2-318-8550
11 บมจ. ทิพยประกันภัย
แปรสภำพเมือ่ วันที่ 18 ตุลำคม 2538
(เดิมชือ่ บจ.ทิพยประกันภัย)
ใบอนุญำตเลขที่ 2/2528
ลงวันที่ 3 ตุลำคม 2528
เลขที่ 63/2 ถนนพระรำม 9
แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง
กรุงเทพมหำนคร และเลขที่ 63
อำคำรธนำคำรสงเครำะห์ อำคำร 2
ชัน้ ที่ 19
โทร.02-248-0059 , 02-643-2900
โทรสำร. O2-248-7873 , 02-2248-7850

12 บมจ. เทเวศประกันภัย
แปรสภำพเมือ่ วันที่ 11 สิงหำคม 2537
(เดิมชือ่ บจ.เทเวศประกันภัย)
ใบอนุญำตเลขที่ 10/2515
ลงวันที่ 10 สิงหำคม 2515
เลขที่ 97 และ 99
ถนนรำชดำเนินกลำง

คณะกรรมกำร

ชำระแล้วปัจจุบัน
(บำท)

อำนำจกรรมกำร

รำยชือ่ ผูบ้ ริหำรบริษัท

7 นำยอิซำโอะ โนโจ

กรรมกำรออกจำกตำแหน่ง
นำยโนริอะกิ
นำยสุภัท

300,000,000

500,000,000

300,000,000 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

500,000,000 1
2
3
4
5
6
7

ฮำมำนะกะ
ตันสถิติกร

นำยสมใจนึก
นำยวัฒนำ
นำงพรรณขนิตตำ
พลเอกสมชำย
นำยชำติชำย
นำยประสิทธิ์
นำงอุไรรัตน์
นำยสีมำ
นำยเวทย์
นำงจรี
นำยสมพร
นำงปริศนำ
นำยประภำศ
นำงนงนุช
กรรมกำรออกจำกตำแหน่ง
นำยวรชัย
นำงสำวนงเยำว์

เองตระกูล
กำลนำน
บุญครอง
ธนะรัชต์
พยุหนำวีชัย
ดำรงชัย
บุญอำกำศ
สีมำนันท์
นุชเจริญ
วุฒิสันติ
สืบถวิลกุล
ประหำรข้ำศึก
คงเอียด
เทียนไพฑูรย์

นำยจิรำยุ
นำยมนตรี
นำงพรรณโสภิต
นำยชำติชำย
นำยอวิรุทธ์
นำยชำญชัย
นำยวีระศักดิ์

อิศรำงกูร ณ อยุธยำ
มงคลสวัสดิ์
ลิขิตธรรมนิตย์
ชินเวชกิจวำนิชย์
วงศ์พุทธพิทักษ์
มุสิกนิศำกร
โตกะคุณะ

ชือ่ และจำนวนกรรมกำรซึง่ มีอำนำจลงลำยมือชือ่ แทนบริษัท คือ
นำยสมใจนึก เองตระกูล
พลเอกสมชำย ธนะรัชต์ นำยสมพร สืบถวิลกุล
นำงปริศนำ ประหำรข้ำศึก นำงพรรณขนิตตำ บุญครอง
นำยเวทย์ นุชเจริญ นำยวัฒนำ กำลนำน
สองในเจ็ดคนนีล้ งลำยมือชือ่ ร่วมกัน และประทับตรำสำคัญของบริษัท

นำยสมใจนึก เองตะกูล
นำยสมพร สืบถวิลกุล

ชือ่ และจำนวนกรรมกำร ซึง่ มีอำนำจลงลำยมือแทนบริษัท คือ
นำยมนตรี มงคลสวัสดิ์ นำยอวิรุทธิ์ วงศ์พุทธพิทักษ์
นำยอำรักษ์ สุนทรส
นำยชำติชำย ชินเวชกิจวำนิชย์
กรรมกำรสองในสีค่ นนีล้ งลำยมือชือ่ ร่วมกันและ
ประทับตรำสำคัญของบริษัท

นำยจิรำยุ อิศรำงกูร ณ อยุธยำ
นำยชำติชำย
ชินเวชกิจวำนิชย์

ปิยสุนทรำวงษ์
พำชีรัตน์
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ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2559
( หมายเหตุ บริษัทที่มีการระบายแถบสีฟ้า หมายถึง บริษัทที่มีการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงรายการทะเบียน ภายในเดือนนั้น ๆ)
บริษัทที่มีการระบายแถบสีเหลือง หมายถึง บริษัทที่เลิกบริษัท และคืนใบอนุญาตแล้ว
เงินทุน
ที่

บริษัท / ที่ตงั้ สำนักงำนใหญ่

จดทะเบียนปัจจุบัน
(บำท)

แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02-670-4444 , 02-280-0985-96
โทรสำร 02-28000399 , 02-281-2445

13 บมจ.ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย)
เดิมชือ่ บมจ.สมโพธิ์ เจแปน ประกันภัย
(ประเทศไทย)
เปลีย่ นชือ่ เมือ่ วันที่ 28 ธันวำคม 2555
เป็น บมจ.สมโพธิ์ เจแปน นิปปอนโคอะ
ประกันภัย (ประเทศไทย)
เปลีย่ นชือ่ เมือ่ วันที่ 30 กันยำยน 2559
เป็นบมจ.ซมโปะ ประกันภัย
(ประเทศไทย)
ใบอนุญำตเลขที่ ป.2/2545
ลงวันที่ 3 เมษำยน 2545
เลขที่ 990
อำคำรอับดุลรำฮิมเพลซ ชัน้ 12, 14
ถนนพระรำม 4 แขวงสีลม
เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. O2-636-2345-52, 2333,2345
โทรสำร. O2-636-2308, 2340-1,2450
14 บมจ.ซิกน่า ประกันภัย
เปลีย่ นชือ่ เมือ่ วันที่ 3 มกรำคม 2550
(เดิมชือ่ บมจ. ไทยเจริญประกันภัย)
ใบอนุญำตเลขที่ ป.1/2550
ลงวันที่ 18 มกรำคม 2550
เลขที่ 598 อำคำรคิวเฮ้ำส์เพลินจิต
ชัน้ 7 และชัน้ 10 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทร. O2-651-5995
โทรสำร. O2-650-9720

คณะกรรมกำร

ชำระแล้วปัจจุบัน
(บำท)
8
9
10
11
12

3,120,020,000

1,180,155,000
เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก
200,000,000
เป็นทุนจดทะเบียน
1,380,155,000
เพิ่มทุนชำระแล้ว
200,000,000
มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท

นำยนะเพ็งพำแสง
นำยสมโภชน์
นำยอำรักษ์
นำยสรรเสริญ
นำยศักดิ์

อำนำจกรรมกำร
กฤษณำมระ
อินทรำนุกูล
สุนทรส
วงศ์ชะอุม่
เอือ้ ชูเกียรติ
โคจิมะ
โอโนะ (เข้ำใหม่)

จำนวนหรือชือ่ กรรมกำรซึง่ จะลงชือ่ ผูกพันบริษัทได้ คือ
นำยทำคะโนริ โอโนะ นำยอิซำโอะ เอ็นโด นำยจูนอิชิโร อีโนอูเอะ

3 นำยจูนอิชิโร อีโนอูเอะ
4 นำยสันติ

วิลำสศักดำนนท์

นำงสำวเดือนเด่น ชืน่ จิตต์ศิริ นำยอิศรศักดิ์ เทศรัตนวงศ์ กรรมกำรสอง
ในห้ำคนนีล้ งลำยมือชือ่ ร่วมกันและประทับตรำสำคัญของบริษัท

5
6
7
8
9

ตันติอนุนำนนท์
ว่องวัฒนโรจน์
ชืน่ จิตต์ศิริ
เอ็นโด (เข้ำใหม่)
เทศรัตนวงศ์

บริษัทได้รับอนุญำตให้มีกรรมกำรเป็นบุคคลซึง่ ไม่มีสัญชำติไทยได้เกิน
กว่ำกึง่ หนีง่ ของจำนวนกรรมกำรทั้งหมด
ตำมหนังสือสำนักงำน คปภ. ที่ 4220/724 ลงวันที่ 16 มีนำคม 2555

3,120,020,000 1 นำยโนบุฮิโระ
2 นำยทำคะโนริ

1,380,155,000 1
2
3
4
5
6
7

รำยชือ่ ผูบ้ ริหำรบริษัท

นำยวิชิต
นำยสุรพล
นำงสำวเดือนเด่น
นำยอิซำโอะ
นำยอิศรศักดิ์

นำยสุรพล ว่องวัฒนโรจน์

แก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับ ข้อ 1, 2, 58 (ตรำประทับของบริษัท)

กรรมกำรออกจำกตำแหน่ง
นำยชิเกโอะ
นำยยำสุยูคิ
นำงสำวนภำ
นำงสำวชนัญญำ
นำยธีรวุฒิ
นำงสำวชลธิชำ
นำยเผ่ำศิต
นำงสำวอลิสำ
นำยจูเลียน

ไซโต
ฮำรำดะ
ตรีรัตนำวงศ์
จัยสิน
สุธนะเสรีพร
ทองไทย
มหำลวเลิศ
มหอำนิชำนนท์
เมงกัล

กรรมกำรออกจำกตำแหน่ง
นำงสำว เป็ง ฮุย ลิม

ลำออก
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ชือ่ และจำนวนกรรมกำรซึง่ มีอำนำจลงลำยมือชือ่ แทนบริษัทคือ
1) นำยจูเลียน เมงกัล ลงลำยมือชือ่ ร่วมกับ นำงสำวนภำ ตรีรัตนำวงศ์
หรือ นำยเผ่ำศิต มหำลวเลิศ หรือ นำงสำวชลธิชำ ทองไทย
คนในคนหนึง่ รวมเป็นสองคน และประทับตรำสำคัญของบริษัท
หรือ 2) นำยเผ่ำศิต มหำลวเลิศ ลงลำยมือชือ่ ร่วมกับ
นำงสำวนภำ ตรีรัตนำวงศ์ หรือ นำงสำวชลธิชำ ทองไทย
คนในคนหนึง่ รวมเป็นสองคน และประทับตรำสำคัญของบริษัท

นำยจูเลียน เมงกัส

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2559
( หมายเหตุ บริษัทที่มีการระบายแถบสีฟ้า หมายถึง บริษัทที่มีการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงรายการทะเบียน ภายในเดือนนั้น ๆ)
บริษัทที่มีการระบายแถบสีเหลือง หมายถึง บริษัทที่เลิกบริษัท และคืนใบอนุญาตแล้ว
เงินทุน
ที่

บริษัท / ที่ตงั้ สำนักงำนใหญ่

จดทะเบียนปัจจุบัน
(บำท)

คณะกรรมกำร

ชำระแล้วปัจจุบัน
(บำท)

15 บมจ.ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย
1,200,000,000
เปลีย่ นชือ่ เมือ่ วันที่ 31 มกรำคม 2554 เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก
(เดิมชือ่ บจ. สุขุมวิทย์ประกันภัย)
1,200,000,000
วันที่ 7 มกรำคม 2537
เป็นทุนจดทะเบียน
เปลีย่ นชือ่ เป็น บจ.วขิระธนสินประกันภัย
2,400,000,000
วันที่ 6 กรกฎำคม 2543
ทุนชำระแล้ว
เปลีย่ นชือ่ เป็น บจ.ไทยธนกิจประกันภัย
600,000,000
วันที่ 13 พฤษภำคม 2545
เปลีย่ นชือ่ เป็น บจ.บีที ประกันภัย
ใบอนุญำตเลขที่ ป.3/2545
ลงวันที่ 30 พฤษภำคม 2545
เลขที่ 898 อำคำรเพลินจิตทำวเวอร์
ชัน้ 18 โซน A ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. O2-657-2555
โทรสำร 02-657-2500
16 บมจ. ไทยประกันภัย
290,000,000
แปรสภำพเมือ่ วันที่ 6 สิงหำคม 2536 หุ้นสำมัญ
(เดิมชือ่ บจ.ไทยประกันภัย)
19,000,000
ใบอนุญำตเลขที่ 2483/49
หุ้นบุริมสิทธิ
ใบอนุญำตเลขที่ 47/1940
10,000,000
ลงวันที่ 10 กรกฏำคม 2483
ลดทุนโดยวิธตี ัดหุ้นจดทะเบียนที่ยบุังริมสิทธิที่ยัง
ใบอนุญำตเลขที่ 32/2481
มิได้นำออกจำหน่ำย
จำนวน
ลงวันที่ 12 มกรำคม 2481
5,500,000 หุ้น
มูลค่ำหุ้นละ
เลขที่ 34/3
เป็นทุนจดทะเบียน
อำคำรไทยประกันภัย
235,000,000
ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต
หุ้นสำมัญ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
19,000,000
กรุงเทพฯ 10330
หุ้นบุริมสิทธิ
โทร. O2-613-0100
4,500,000
โทรสำร. O2-652-2872
กำรแปลงหุ้นปุริมสิทธิเป็นหุ้นสำมัญ

1,800,000,000 1
2
3
4
5
6
7
8

235,000,000 1
2
190,000,000 3
4
100,000,000 5
6
7

อำนำจกรรมกำร

นำยสุรชัย
นำยเมธำ
นำยวิชิต
นำยโรวัน ดี อำซี่
นำยชูศักดิ์
นำยสุวฒ
ั น์
นำยวิโรจน์
นำยไบรอัน เจมส์ สมิธ

พฤกษ์บำรุง
สุวรรณสำร
กรวิทยำคุณ

นำยชัชวิน
นำยไพสิฐ
นำงสำวพณิตำ
นำยสุรัตน์
นำยพิพิธ
นำงกุณฑลำ
นำยยงยุทธ

เจริญรัชต์ภำค
ตูจ้ นิ ดำ
ตูจ้ นิ ดำ
ศรีสมบุญกุล
พิชัยศรทัต
ศศะสมิต
บวรวนิชยกูร

กรรมกำรออกจำกตำแหน่ง
1. นำยกวี อังศวำนนท์
2. นำยดิสธร วัชโรทัย
190,000,000
เดิม
1 หุ้นสำมัญ 19,000,000
45,000,000
หุ้นบุริมสิทธิ 4,500,000
2 หุ้นสำมัญ 22,989,503
หุ้นบุริมสิทธิ 510,497
3 หุ้นสำมัญ 23,478,829
หุ้นบุริมสิทธิ
21,171

รำยชือ่ ผูบ้ ริหำรบริษัท

จำนวนหรือชือ่ กรรมกำรซึง่ ลงชือ่ ผูกพันบริษัทได้คือ นำยวิโรจน์
เศรษฐปรำโมทย์ นำยโรวัน ดี อำซี่ นำยชูศักดิ์ สำลี
นำยไบรอัน เจมส์ สมิธ กรรมกำรสองในสี่
คนนีล้ งลำยมือชือ่ ร่วมกัน และประทับตรำสำคัญของบริษัท

นำยวิโรจน์ เศรษฐปรำโมทย์

ชือ่ และจำนวนกรรมกำรซึง่ มีอำนำจลงลำยมือชือ่ แทนบริษัท คือ
นำยไพสิฐ ตูจ้ นิ ดำ นำงสำวพณิตำ ตูจ้ นิ ดำ
นำยยงยุทธ บวรวนิชยกูร นำยสุรัตน์ ศรีสมบุญกุล กรรมกำรสองในสี่
คนนีล้ งลำยมือชือ่ ร่วมกันและประทับตรำสำคัญของบริษัท ยกเว้น
(1) ใบกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัท และเอกสำรที่เกีย่ วข้องกับ
กรมธรรรม์ประกันภัย รวมทั้งสัญญำประกันภัยต่อทุกประเภท
และใบหุ้นของบริษัท (2) กำรดำเนินคดีและหรือกำรดำเนินกระบวน
พิจำรณำใดๆ ในชัน้ พนักงำนสอบสวน ชัน้ พนักงำนอัยกำร
ชัน้ อนุญำโตตุลำกำร และชัน้ ศำล ทั้งศำลชัน้ ต้น ศำลอุธรณ์หรือ
ศำลฎีกำร ให้กรรมกำรหนึง่ คนลงลำยมือชือ่
และประทับตรำสำคัญของบริษัท
เดิม
ใหม่
4) หุ้นสำมัญ
23,491,604
23,494,873
หุ้นบุริมสิทธิ
8,396
5,127
5) หุ้นสำมัญ
23,494,873
23,494,920

นำยกวี อังศวำนนท์

สำลี
สุขสงเครำะห์
เศรษฐปรำโมทย์

10 บำท

เสียชีวติ
ลำออก
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ใหม่
22,989,503
510,497
23,478,829
21,171
23,491,604
8,396

หุ้นบุริมสิทธิ

5,127

5,080

6) หุ้นสำมัญ 23,494,920
หุ้นบุริมสิทธิ
5,080

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2559
( หมายเหตุ บริษัทที่มีการระบายแถบสีฟ้า หมายถึง บริษัทที่มีการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงรายการทะเบียน ภายในเดือนนั้น ๆ)
บริษัทที่มีการระบายแถบสีเหลือง หมายถึง บริษัทที่เลิกบริษัท และคืนใบอนุญาตแล้ว
เงินทุน
ที่

บริษัท / ที่ตงั้ สำนักงำนใหญ่

17 บมจ. ไทยพัฒนาประกันภัย
เปลีย่ นชือ่ เมือ่ วันที่ 15 ธันวำคม 2507
(เดิมชือ่ บจ.สหข้ำวสำร)
ใบอนุญำตเลขที่ 5/2530
ลงวันที่ 24 ธันวำคม 2530
เลขที่ 34 ซอยสุขุมวิท 4 (นำนำใต้)
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. O2-253-4646, 4343, 4141
โทรสำร.O2-253-0550,02-253-0606

18 บมจ.ฟอลคอนประกันภัย
เปลีย่ นชือ่ เมือ่ วันที่ 29 ธันวำคม 2549
(เดิมชือ่ บจ.ไทยพำณิชย์ประกันภัย)
วันที่ 30 ธันวำคม 2535
แปรสภำพเป็น บมจ.ไทยพำณิชย์ประกันภัย
ใบอนุญำตเลขที่ ป.2/2550
ลงวันที่ 23 มกรำคม 2550
เลขที่ 33/4 อำคำร เอ เดอะ ไนน์
ทำวเวอร์ ชัน้ ที่ 24-25
ถนนพระรำม 9 แขวงห้วยขวำง
เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 02-676-9888
โทรสำร 02-676-9898

จดทะเบียนปัจจุบัน
(บำท)
234,000,000

ชำระแล้วปัจจุบัน
(บำท)
234,000,000 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

100,000,000

19 บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
3,512,494,860
แปรสภำพเมือ่ วันที่ 30 ธันวำคม 2536 เพิ่มทุนขึน้ อีก
(เดิมชือ่ บจ.ไทยรับประกันภัยต่อ)
702,498,972
ใบอนูญำตเลขที่ 1/2538
เป็นทุนจดทะเบียน
ลงวันที่16 พฤษภำคม 2538
4,214,993,832
เลขที่ 48/23-24 ซอยรัชดำภิเษก 20 เพิ่มทุนชำระ
ถนนรัชดำภิเษก แขวงสำมเสนนอก
702,498,972
เขตห้วยขวำง
กรุงเทพมหำนคร 10310

เดิม
60,000,000
เพิ่มทุน 40,000,000
เป็นทุนชำระแล้ว

100,000,000 1
2
3
4
100,000,000 5
6
7

4,214,993,832
1
2
3
4
5
6
7
8

คณะกรรมกำร

อำนำจกรรมกำร

รำยชือ่ ผูบ้ ริหำรบริษัท

นำยไพศำล
นำยไพโรจน์
นำยไพบูลย์
นำงนวลลออ
พลโทประเสริฐ
นำงบุญศรี
นำยกอบเดช
นำยเสถียร
นำยสมชำย
นำยอุดม

คุนผลิน
คุนผลิน
คุนผลิน
คุนผลิน
ยังประภำกร
คุนผลิน
อติชำดศรีสกุล
คงสุพำนิช
ญำณรังสี
กิตติวรเชฎฐ์

จำนวนหรือชือ่ กรรมกำรซึง่ ลงชือ่ ผูกพันบริษัทได้คือ
1. นำงบุญศรี คุนผลิน 2. นำยไพศำล คุนผลิน 3. นำยไพบูลย์ คุนผลิน
4.นำยไพโรจน์ คุนผลิน 5. นำงนวลลออ คุนผลิน
6. นำยกอบเดช อติชำดศรีสกุล 7. นำยเสถียร คงสุพำนิช
8.นำยสมชำย ญำณรังสี 9. นำยอุดม กิตติวรเชฎฐ์
สองในเก้ำคนนีล้ งลำยมือชือ่ ร่วมกันและประทับตรำสำคัญของบริษัท
ยกเว้น (1) นำยไพโรจน์ คุนผลิน ลงลำยมือชือ่ ร่วมกับ
นำงนวลลออ คุนผลิน ไม่ได้
และ (2) นำยกอบเดช อติชำดศรีสกุล นำยเสถียร คงสุพำนิช
นำยสมชำย ญำณรังสี นำยอุดม กิตติวรเชฎฐ์
สองในสีค่ นนีล้ งลำยมือชือ่ ร่วมกันไม่ได้

นำงบุญศรี คุนผลิน
นำยไพศำล คุนผลิน

นำงโสภำ
นำยศรัณฐ์
นำยชำน แซมมี่ ซัม ยู
นำยเอกชัย
นำยโอฬำร
นำยดนัยธนิต
นำยวิกรม

กำญจนรินทร์
หวัง่ หลี

ชือ่ และจำนวนกรรมกำรซึง่ มีอำนำจลงลำยมือชือ่ แทนบริษัทคือ
(1) อำนำจกำรลงนำมในกำรกระทำแทนบริษัทนัน้ ให้ กรรมกำร
2 ท่ำน ลงนำมพร้อมประทับตรำบริษัท (2) อำนำจกำรลงนำมใน
กรมธรรม์ของบริษัทนัน้ ให้ กรรมกำร 1 ท่ำน ลงนำมพร้อมประทับ
ตรำบริษัท

นำยดนัยธนิต พิศำลบุตร
นำงโสภำ กำญจนรินทร์

นำยสุจนิ ต์ หวัง่ หลี
นำยชัย
นำยอัศวิน
นำยโอฬำร
นำยโกบีเนธ อำวิน
นำยกีรติ
นำยจันดรำน
นำยชนินทร์
นำยสำระ

(ลำออก)
โสภณพนิช
คงสิริ
วงศ์สุรพิเชษฐ์
อัทธพัน
พำนิชชีวะ
รัตนำสวำมิ
รุนสำรำญ
ล่ำซำ

ชือ่ และจำนวนกรรมกำรซึง่ มีอำนำจลงลำยมือชือ่ แทนบริษัท คือ
นำยชัย โสภณพนิช นำยสุรชัย ศิริวลั ลภ นำยจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
นำยโอฬำร วงศ์สุรพิเชษฐ์ สองในสีค่ นนีล้ งลำยมือชือ่ ร่วมกันและ
ประทับตรำสำคัญของบริษัท

นำยสุจนิ ต์ หวัง่ หลี
นำยสุรชัย ศิริวลั ลภ
นำยโอฬำร วงศ์สุรพิเชษฐ์

จันทร์ทำยะวิจติ ร
วงศ์สุรพิเชษฐ์
พิศำลบุตร
คุม้ ไพโรจน์
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นำยสุรชัย ศิริวลั ลภ

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2559
( หมายเหตุ บริษัทที่มีการระบายแถบสีฟ้า หมายถึง บริษัทที่มีการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงรายการทะเบียน ภายในเดือนนั้น ๆ)
บริษัทที่มีการระบายแถบสีเหลือง หมายถึง บริษัทที่เลิกบริษัท และคืนใบอนุญาตแล้ว
เงินทุน
ที่

บริษัท / ที่ตงั้ สำนักงำนใหญ่

จดทะเบียนปัจจุบัน
(บำท)

โทร. O2-660-6111 , 02-290-3111
โทรสำร. O2-660-6100
02-290-3100
20 บมจ. ไทยศรีประกันภัย
เปลีย่ นชือ่ เมือ่ วันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2548 เดิม
(เดิมชือ่ บจ.ไทยศรีนครประกันภัย)
เพิ่มทุน

คณะกรรมกำร

ชำระแล้วปัจจุบัน
(บำท)
9 นำยจีรพันธ์
10 นำงสำวพจนีย์
11 นำยสุรชัย

740,000,000
440,000,000
เดิม
300,000,000
เพิ่มทุน

และคลังสินค้ำ)
เป็นทุนจดทะเบียน
วันที่ 17 ตุลำคม 2532
740,000,000
เปลีย่ นเป็น บจ.ไทยศรีนครประกันภัย)
วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2541
เปลีย่ นเป็น บจ.ไทยศรีนครซูริคประกันภัย)
วันที่ 5 กรกฎำคม 2542
เปลีย่ นเป็น บจ.ไทยศรีซูริคประกันภัย)
ใบอนุญำตเลขที่ ป.3/2548
ลงวันที่ 21 มีนำคม 2548
เลขที่ 126/2 ถนนกรุงธนบุรี
แขวงบำงลำภูล่ำง เขตคลองสำน กรุงเทพฯ 10600
โทร. O2-878-7111,02-860-8001
โทรสำร. O2-439-4848
21 บมจ. ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
1,216,574,437
แปรสภำพเมือ่ วันที่ 1 เมษำยน 2536 เดิม
395,684,280
(เดิมชือ่ บจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย) 1) เพิ่มทุน 98,921,070
ใบอนุญำตเลขที่ 4/2526
เป็น
494,605,350
ลงวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2526
2) ลดทุน 47,700,250
เลขที่ 160 ถนนสำทรเหนือ
เป็น
446,905,100
แขวงสีลม เขตบำงรัก
3) เพิ่มทุน 651,389,283
กรุงเทพฯ 10500
เป็น 1,098,294,383
โทร. 02-630-9055,02-630-9111
4) ลดทุน 130,000,418
โทรสำร. O2-237-4621,4624
เป็น
986,293,965
5) เพิ่มทุน 248,280,472
เป็น 1,216,574,437

พำนิชชีวะ
เตชะทัศนสุนทร
(เข้ำใหม่)

จำนวนหรือชือ่ กรรมกำรซึง่ ลงชือ่ ผูกพันบริษัทได้ คือ
นำยโยเก้น ปีเตอร์ ชมิทซ หรือ นำยเชิงเยว่ ลูน หรือ นำงสำวชอย ซอก ยู
แคลร์ ลงลำยมือชือ่ ร่วมกับ นำยชำติชำย พำนิชชีวะ หรือ นำงสำวกัลยำณี
ศรีเฟื่องฟุ้ง หรือ นำยรัฐวุฒิ พำนิชชีวะ รวมเป็นสองคนและประทับตรำสำคัญ
ของบริษัท

4
740,000,000 5
เป็นหุ้นสำมัญ จำนวน
6
74,000,000 หุ้น
7
มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท
8

นำยเชิง เยว่ ลูน
นำงสำวชอย ซอก ยู แคลร์
นำยสุรศักดิ์ วำจำสิทธิ์
นำยรัฐวุฒิ พำนิชชีวะ
นำงสำวกัลยำณี ศรีเฟื่องฟุ้ง

(เข้ำใหม่)
(เข้ำใหม่)
(เข้ำใหม่)
(เข้ำใหม่)
(เข้ำใหม่)

1
2
3
4
5

กรรมกำรออกจำกตำแหน่ง
นำยทนง
นำงสำวกัลยำณี
นำยพงษ์ภำณุ
นำยนที
นำยธำวิน

พิทยะ
ศรีเฟื่องฟุ้ง
เศวตรุนทร์
พำนิชชีวะ
ศรีเฟื่องฟุ้ง

918,065,901 1
เดิม
395,684,280
2
1) เพิ่มทุน 51,220,820
3
เป็น
446,905,100
4
2) เพิ่มทุน 297,936,315
5
เป็น
744,841,415
6
3) เพิ่มทุน 173,224,486
7
เป็น
918,065,901
8
9
10
11
12
13
14

รำยชือ่ ผูบ้ ริหำรบริษัท

อัศวะธนกุล
ธนวรำนิช
ศิริวลั ลภ

740,000,000 1 นำยชำติชำย
440,000,000
2 นำยวิฑูร
300,000,000
3 นำยโยเก้น ปีเตอร์ ชมิทซ

เป็นทุนชำระแล้ว

อำนำจกรรมกำร

นำงนงลักษณ์
นำงอรพินท์
นำยสุรพงษ์
นำยชัชวำลย์
นำยเวชช
นำยศิวำวุธ
นำงศิริสุข
นำยบุญยรักษ์
นำยจอห์น เลสลี่ มำนี่
นำยสถำพร
นำงสุดำพันธ์
นำยกระจ่ำง
นำยนริศ
นำยหลุย

วิสุทธิผล
ขจรอำไพสุข
เผ่ำวิบูล
จรูญรัชฎ์
วิศวโยธิน
เทพหัสดิน ณ อยุธยำ
ฮุนตระกูล
วิสุทธิผล

ชือ่ และจำนวนกรรมกำรซึง่ มีอำนำจลงลำยมือชือ่ แทนบริษัท คือ
นำยบุณยรักษ์ วิสุทธิผล
นำงนงลักษณ์ วิสุทธิผล นำยบุณยรักษ์ วิสุทธิผล
นำยสุรพงษ์ เผ่ำวิบูล นำยจอห์น เลสลี่ มำโฮนี่
นำยสถำพร เปำทอง สองในห้ำคนนีล้ งลำยมือชือ่ ร่วมกันและประทับตรำสำคัญ
ของบริษัท

แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 6, 10 และ 31
เปำทอง
อิงคะวณิช
พูลพิพัฒน์
เชยกลิน่
วิวงศ์ศักดิ์
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นำยชำติชำย พำนิชชีวะ

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2559
( หมายเหตุ บริษัทที่มีการระบายแถบสีฟ้า หมายถึง บริษัทที่มีการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงรายการทะเบียน ภายในเดือนนั้น ๆ)
บริษัทที่มีการระบายแถบสีเหลือง หมายถึง บริษัทที่เลิกบริษัท และคืนใบอนุญาตแล้ว
เงินทุน
ที่

บริษัท / ที่ตงั้ สำนักงำนใหญ่

จดทะเบียนปัจจุบัน
(บำท)

คณะกรรมกำร

ชำระแล้วปัจจุบัน
(บำท)

อำนำจกรรมกำร

รำยชือ่ ผูบ้ ริหำรบริษัท

15 นำงพรภัทร์ รอดโพธิท์ อง บุญถนอม เข้ำใหม่

22 บมจ. ธนชาตประกันภัย
เปลีย่ นชือ่ เมือ่ วันที่ 26 กรกฏำคม 2548
(เดิมชือ่ บจ. ธนชำติประกันภัย)
ใบอนุญำตเลขที่ ป.7/2548
ลงวันที่ 18 สิงหำคม 2548
เลขที่ 999/1 เดอะไนน์ทำวเวอร์
ชัน้ 2-3,5 999/2 ชัน้ 4 999/3 ชัน้ 4
ถนนพระรำม 9 แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหำนคร 10250
โทร. O2-308-9300
โทรสำร. 02-308-9333

740,000,000

740,000,000 1
2
3
4
5
6
7
8
9

มติพิเศษเพิ่มทุน
500,000,000
เป็นทุนจดทะเบียน
1,240,000,000
จำนวนหุ้น
124,000,000 หุ้น
มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท

23 บมจ. ฟีนิกซ์ ประกันภัย (ประเทศไทย)
4,220,000,000
เปลีย่ นชือ่ เมือ่ วันที่ 25 มิถุนำยน 2550 เดิม
800,000,000
เดิม
(ชือ่ เดิม บจ.ธนวัฒน์ประกันภัย)
มติลดทุน 300,000,000
เพิ่มทุนครั้งที่ 1
ใบอนุญำตเลขที่ ป.3/2550
ลงวันที่ 23 กรกฏำคม 2550
เลขที่ 100/100 ,100/101,100/102
อำคำรชุดว่องวำนิช คอมเพล็กซ์ บี
ชัน้ ที่ 29-30 ถนนพระรำม 9
แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง
กรุงเทพมหำนคร 10320

เป็น
500,000,000
เพิ่มทุน 2,720,000,000
(เป็นหุ้นสำมัญ จำนวน
272,000,000 หุ้น
มูลค่ำหุ้นละ
10 บำท
เสนอขำยหุ้นละ 0.40 บำท)
เป็น
3,220,000,000

กรรมกำรออกจำกตำแหน่ง
ร้อยเอกวิธรู

วิสุทธิผล

นำยพีระพัฒน์
นำงนุสรำ
นำยสมเจตน์
นำยประพันธ์
นำยจุลสิงห์
นำยวิเชียร
นำยศุภเดช
นำยปีเตอร์ คลิฟฟอร์ด
นำยพิรัส

เมฆสิงห์วี
รุนสำรำญ
หมูศ่ ิริเลิศ
อนุพงษ์องอำจ
วสันตสิงห์
เมฆตระกำร
พูนพิพัฒน์
เบสซี่
ประดิษฐวณิช

จำนวนหรือชือ่ กรรมกำรซึง่ จะลงชือ่ ผูกพันบริษัทได้คือ
นำยสมเจตน์ หมูศ่ ิริเลิศ ,
นำงนุสรำ รุนสำรำญ , นำยพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี ,
นำยปีเตอร์ คลิฟฟอร์ด เบสซี่ กรรมกำรสองในสีค่ นนี้
ลงลำยมือชือ่ ร่วมกันและประทับตรำสำคัญของบริษัท

นิธภิ ัทรำรัตน์
เวทยำวิกรมรัตน์
อริยมงคลชัย

ชือ่ จำนวนกรรมกำรซึง่ มีอำนำจลงลำยมือชือ่ แทนบริษัท คือ
นำยธีรชัย นิธภิ ัทรำรัตน์ นำยเพียรไกร อัศวโภคำ
นำงสำววงมำส นิธภิ ัทรำรัตน์ นำงสำวนุชรี อริยมงคลชัย

นำยธีรชัย นิธภิ ัทรำรัตน์

นิธภิ ัทรำรัตน์
ตัง้ จิตทวีชัย
(เข้ำใหม่)
(เข้ำใหม่)

กรรมกำรสองในสีค่ นนีล้ งลำยมือชือ่ ร่วมกันและประทับตรำสำคัญของบริษัท
1) นำยทะเบียน ให้ควำมเห็นชอบกำรออกหุ้นบุริมสิทธิเพื่อกำรเพิ่มทุน
จำนวน 32,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท เป็นจำนวนเงิน
320,000,000 บำท ตำมหนังสือ สำนักงำน คปภ. ที่ 4230/3680
ลงวันที่ 16 กันยำยน 2556
2) บริษัทได้รับอนุญำตให้ลดทุนจดทะเบียน โดยวิธตี ัดหุ้นจดทะเบียนที่
ยังมิได้นำออกจำหน่ำยเป็นหุ้นบุริมสิทธิ 30,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ

เพิ่มทุนชำระ

3,420,000,000 1 นำยธีรชัย
500,000,000
2 นำยสมชำย
430,000,000
3 นำยเอกศิษฎ์

เป็นเงิน
930,000,000
เพิ่มทุนครั้งที่ 2 910,000,000
เป็นเงิน
1,840,000,000
เพิ่มทุนครั้งที่ 3 660,000,000
เป็นเงิน
2,500,000,000
เพิ่มทุนครั้งที่ 4 720,000,000
เป็นเงิน
3,220,000,000

4
5
6
7

นำงสำววงมำส
นำยมณเทียน
นำยเพียรไกร อัศวโภคำ
นำงสำวนุชรี อริยมงคลชัย

กรรมกำรออกจำกตำแหน่ง
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นำยศุภเดช พูนพิพัฒน์
นำยสมเจตน์ หมูศ่ ิริเลิศ

กรรมกำรออกจำกตำแหน่ง
1. นำยมัชฌิมำ กุญชร ณ อยุธยำ
2. นำยประเทือง ศรีรอดบำง

660,000,000
หุ้นสำมัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2559
( หมายเหตุ บริษัทที่มีการระบายแถบสีฟ้า หมายถึง บริษัทที่มีการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงรายการทะเบียน ภายในเดือนนั้น ๆ)
บริษัทที่มีการระบายแถบสีเหลือง หมายถึง บริษัทที่เลิกบริษัท และคืนใบอนุญาตแล้ว
เงินทุน
ที่

บริษัท / ที่ตงั้ สำนักงำนใหญ่

โทร. O2-290-0544 ,02-290-5555
โทรสำร. 02-720-1128-9
(สถำนที่แห่งใหม่)

จดทะเบียนปัจจุบัน
(บำท)

เป็นหุ้นสำมัญ จำนวน
320,000,000 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ จำนวน
2,000,000 หุ้น
มูลค่ำหุ้นละ
10 บำท
เพิ่มทุน 1,000,000,000
(เป็นหุ้นสำมัญ จำนวน
100,000,000 หุ้น
มูลค่ำหุ้นละ
10 บำท
เสนอขำยหุ้นละ 1 บำท)
เป็น
4,220,000,000
เป็นหุ้นสำมัญ จำนวน
420,000,000 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ จำนวน
2,000,000 หุ้น
มูลค่ำหุ้นละ
10 บำท
24 บมจ. นวกิจประกันภัย
330,000,000
แปรสภำพเมือ่ วันที่ 20 สิงหำคม 2536 (เดิม) 310,000,000
(เดิมชือ่ บจ.นวกิจประกันภัย)
เพิ่มทุนครั้งที่ 1
ใบอนุญำตเลขที่ ป.5/2547
10,000,000
ลงวันที่ 15 ธันวำคม 2547
โดยกำรออกหุ้นสำมัญใหม่
เลขที่ 100/48,49 ชัน้ ที่ 25
1,000,000 หุ้น
เลขที่ 100/50,51,52 ชัน้ ที่ 26
มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท
เลขที่ 100/53,54,55 ชัน้ ที่ 27
เพื่อรองรับกำรจ่ำยหุ้นปันผล
อำคำรสำธรนครทำวเวอร์
เป็นทุนจดทะเบียน
เลขที่ 90/3,4,5,6 ชัน้ ที่ 1
320,000,000
อำคำรสำธรธำนี สำธรธำนีคอมเพล็กซ์ เพิ่มทุนครั้งที่ 2
ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม
10,000,000
เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500
เป็นทุนจดทะเบียน
โทร.02-636-7900,02-238-5058
330,000,000

คณะกรรมกำร

ชำระแล้วปัจจุบัน
(บำท)
เพิ่มทุนครั้งที่ 5 200,000,000
เป็นเงิน
3,420,000,000

330,000,000
(เดิม)
310,000,000
เพิ่มทุนคร้งที่ 1
10,000,000
เป็นทุนชำระแล้ว 320,000,000
เพิ่มทุนคร้งที่ 2
10,000,000
เป็นทุนชำระแล้ว 330,000,000

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

อำนำจกรรมกำร

1. นำยชัชชัย
2. นำยสำคัญ

ฉันทจินดำ
โรจนถำวร

10 บำท เป็นจำนวนเงิน 300,000,000 บำท ตำมหนังสือ สำนักงำน คปภ.
ที่ 4220/2968 ลงวันที่ 13 ตุลำคม 2557
คงเหลือทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว เท่ำกับ 500,000,000 บำท

นำยสุจนิ ต์
นำยทำนุ
นำยวุฒิชัย
นำยชำน ซู ลี
นำยนิพล
นำยเขต
นำงสำวจิตตินันท์
นำยประมนต์
นำยหิรัญ
นำยเกียรติ
นำยปิติพงศ์
นำยพรพงษ์
นำงสำวจำรุวรรณ

หวัง่ หลี
หวัง่ หลี
หวัง่ หลี

ชือ่ และจำนวนกรรมกำรซึง่ มีอำนำจลงลำยมือชือ่ แทนบริษัทคือ
(1) กำรลงนำมแทนบริษัทในกรมธรรม์ประกันภัย
ให้นำยสุจนิ ต์ หวัง่ หลี หรือ นำยวุฒิชัย หวัง่ หลี
หรือ นำยนิพล ตัง้ จีรวงษ์ หรือ นำยปิติพงศ์ พิศำลบุตร
หรือ นำยเขต หวัง่ หลี หริอ นำงสำวจำรุวรรณ จับจำรูญ เป็นผูม้ ีอำนำจ
ลงลำยมือชือ่ แทนบริษัท และประทับตรำสำคัญของบริษัท
(2) กำรลงนำมแทนบริษัทในกำรทำนิติกรรมอืน่ ๆ นอกจำกที่ระบุ
ไว้ในข้อ (1) ข้ำงต้นนี้ ให้ นำยสุจนิ ต์ หวัง่ หลี นำยวุฒิชัย หวัง่ หลี
นำยนิพล ตัง้ จีรวงษ์ นำยปิติพงศ์ พิศำลบุตร นำยเขต หวัง่ หลี
นำงสำวจำรุวรรณ จับจำรูญ สองในหกคนนีล้ งลำยมือชือ่
ร่วมกันและประทับตรำสำคัญของบริษัท

ตัง้ จีรวงษ์
หวัง่ หลี
หวัง่ หลี
สุธวี งศ์
รดีศรี
ศรีจอมขวัญ
พิศำลบุตร
พรประภำ
จับจำรูญ

หมำยเหตุ บริษัทออกหุ้นสำมัญใหม่ จำนวน 1 ล้ำนหุ้น
มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท เป็นจำนวนเงิน 10 ล้ำนบำท
ตำมมติที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้น ประจำปี 2558 (ครั้งที่ 83)
ลงวันที่ 23 เมษำยน 2558 (วำระที่ 5)
เพื่อรองรับกำรจ่ำยหุ้นปันผล

โทรสำร. 02-636-7997-9
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รำยชือ่ ผูบ้ ริหำรบริษัท

นำยสุจนิ ต์ หวัง่ หลี
นำยนิพล ตัง้ จีรวงษ์
นำยปิติพงศ์ พิศำลบุตร

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2559
( หมายเหตุ บริษัทที่มีการระบายแถบสีฟ้า หมายถึง บริษัทที่มีการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงรายการทะเบียน ภายในเดือนนั้น ๆ)
บริษัทที่มีการระบายแถบสีเหลือง หมายถึง บริษัทที่เลิกบริษัท และคืนใบอนุญาตแล้ว
เงินทุน
ที่

บริษัท / ที่ตงั้ สำนักงำนใหญ่

จดทะเบียนปัจจุบัน
(บำท)

คณะกรรมกำร

ชำระแล้วปัจจุบัน
(บำท)

25 บมจ. แอลเอ็มจี ประกันภัย
เปลีย่ นชือ่ เมือ่ วันที่ 6 กันยำยน 2547
(เดิมชือ่ บจ.นำรำยณ์สำกลฯ)
ใบอนุญำตเลขที่ ป.2/2547
ลงวันที่ 27 กันยำยน 2547
เลขที่ 2 อำคำรจัสมินซิตี้
ชัน้ 14 15 และ 17 ซอยสุขุมวิท 23
(ประสำนมิตร) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ
กรุงเทพฯ 10110
โทร. O2-661-6000
โทรสำร. O2-639-3919,02-665-2728

2,398,200,000
จดทะเบียนลดทุน
โดยวิธลี ดจำนวนหุ้น
6,880,230 หุ้น
มูลค่ำหุ้น 100 บำท
688,023,000 บำท
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำระแล้ว
แก้บริคณห์สนธิ ข้อ 4
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำระแล้ว

26 บมจ. นาสินประกันภัย
แปรสภำพเมือ่ วันที่ 30 มีนำคม 2536
(เดิมชือ่ บจ.นำสินประกันภัย)
ใบอนุญำตเลขที่ ป.4/2548
ลงวันที่ 19 พฤษภำคม 2548
เลขที่ 767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี
แขวงบำงซือ่ เขตบำงซือ่
กรุงเทพฯ 10800
โทร. O2-911-4488,02-911-4567
โทรสำร. O2-911-4477-8

200,000,000

2,398,200,000 1
2
3
4
1,710,177,000 5
1,710,177,000 6
7
1,710,177,000
1,710,177,000

นำยสมชำย
นำยมนัส
นำยประคอง
นำยชำลี
นำยประวิทย์
นำยฟู ซือฮุย
พ.ต.ต. วิรัช

อำนำจกรรมกำร

เบญจรงคกุล
เกษกมล
พันธุรัตน์
อุทำรธรรม
สุวรุจพิ ร
วำณิชกะ

จำนวนหรือชือ่ กรรมกำรซึง่ ลงชือ่ ผูกพันบริษัทได้ คือ
นำยฟู ซือฮุย ลงลำยมือ
ชือ่ ร่วมกับกรรมกำรอืน่ อีกหนึง่ คนรวมเป็นสองคนและประทับตรำ
สำคัญของบริษัท และให้นำยมนัส เกษกมล หรือ นำยประวิทย์
สุวรุจพิ ร คนใดคนหนึง่ มีอำนำจลงลำยมือชือ่ และประทับตรำสำคัญ
ของบริษัท เพื่อผูกพันบริษัทในเรื่องที่เกีย่ วกับกำรขอใบอนุญำต
ทำงำน กำรต่ออำยุใบอนุญำตทำงำน และวีซ่ำของคนต่ำงด้ำว
ทั้งนี้ รวมถึงคำขอ คำร้อง และเอกสำรใด ๆ ทั้งหลำยทึ่ต้องยืน่

รำยชือ่ ผูบ้ ริหำรบริษัท

นำยจอห์น ฟู

นำยมนัส เกษกมล หรือนำยฟู ซือฮุย คนใดคนหนึง่ มี
อำนำจลงลำยมือชือ่ และประทับตรำสำคัญของบริษัทเพื่อผูกพัน
บริษัทในเรื่องที่เกีย่ วกับกำรประกันตัวผูเ้ อำประกันภัยกับบริษัท
หรือผูข้ ับขีร่ ถที่เอำประกันภัยกับบริษัทตำมเงื่อนไขในกรมธรรม์โดย
กำรใช้พันธบัตรรัฐบำล หรือสมุดบัญชีเงินฝำก หรือหนังสือรับรอง
เกีย่ วกับกำรประกันตัวที่ออกโดยบริษัท รวมถึงถอนประกันตัว และ
รับพันธบัตรรัฐบำล หรือสมุดบัญชีเงินฝำก หรือหนังสือรับรองของ
บริษัทที่เป็นหลักทรัพย์ประกันคืน และมีอำนำจกระทำกำรอืน่ ใด
เพื่อให้กำรดังกล่ำวข้ำงต้นสำเร็จล่วงไปจนเสร็จกำร และให้นำย
มนัส เกษกมล มีอำนำจลงลำยมือชือ่ และประทับตรำสำคัญของ
บริษัท เพื่อผูกพันบริษัทในเรื่องเกีย่ วกับกำรลงนำมในกรมธรรม์
ประกันภัยที่ออกโดยบริษัทได้
139,000,000 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

นำงโชติมำ
นำยยงยุทธ
นำยวิฑูรย์
นำยสมบุญ
นำงสำวสุมำลี
นำยไพรัช
นำงสำวศรีรัตนำ
นำยสันต์
นำยนภดล
นำยสมบัติ
นำงพรพรรณ
นำยมำว อ่อง ทุน

พัวศิริ
ผูส้ ันติ
พัฒนรัชต์
ฟูศรีบุญ
เจริญชัยพงศ์
เจริญชัยพงศ์
เจริญชัยพงศ์
โชติพฤกษ์
พุฒรังษี
พูถำวรวงศ์
ตันอริยกุล
(เข้ำใหม่)
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ชือ่ และจำนวนกรรมกำรซึง่ มีอำนำจลงลำยมือชือ่ แทนบริษัทคือ
นำยสมบุญ ฟูศรีบุญ หรือ นำงสำวศรีรัตนำ เจริญชัยพงศ์
ลงลำยมือชือ่ ร่วมกับ นำยวิฑูรย์ พัฒนรัชต์
หรือนำงสำวสุมำลี เจริญชัยพงศ์ หรือนำยไพรัช เจริญชัยพงศ์
หรือนำงโชติมำ พัวศิริ รวมเป็นสองคนและประทับตรำสำคัญของบริษัท

นำยสมบุญ ฟูศรีบุญ

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2559
( หมายเหตุ บริษัทที่มีการระบายแถบสีฟ้า หมายถึง บริษัทที่มีการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงรายการทะเบียน ภายในเดือนนั้น ๆ)
บริษัทที่มีการระบายแถบสีเหลือง หมายถึง บริษัทที่เลิกบริษัท และคืนใบอนุญาตแล้ว
เงินทุน
ที่

บริษัท / ที่ตงั้ สำนักงำนใหญ่

27 บมจ. บางกอกสหประกันภัย
แปรสภำพเมือ่ วันที่ 8 มิถุนำยน 2537
(เดิมชือ่ บจ.บำงกอกสหประกันภัย)
ใบอนุญำตเลขที่ 7/2514
ลงวันที่ 17 มีนำคม 2538
เลขที่ 175-177 ชัน้ 3
ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์
เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. O2-233-6920-9,02-238-4111
โทรสำร. 02-236-7861

28 บมจ. ประกันคุม้ ภัย
แปรสภำพเมือ่ วันที่ 17 สิงหำคม 2536
จัดตัง้ เมือ่ 2484
(เดิมชือ่ บจ.ประกันคุม้ ภัย)
ใบอนุญำตเลขที่ 1/2537
ลงวันที่ 7 มีนำคม 2537
เลขที่ 26/5-6 ชัน้ 1 ,
26/10-11 ชัน้ 4 , 26/16-17
ชัน้ 6 และ26/18-19 ชัน้ 6
อำคำรอรกำนต์ ถนนชิดลม
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทร. o2-25o-o575-9,o2-254-785o-9
0o2-257-8700,8550
โทรสำร. O2-253-3701,4222

จดทะเบียนปัจจุบัน
(บำท)

29 บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์
151,500,000
แปรสภำพเมือ่ วันที่ 23 พฤศจิกำยน 2536
(เดิมชือ่ บจ.ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์)
เพิ่มทุนจดทะเบียน
ใบอนุญำตเลขที่ 8/2516
151,500,000
ลงวันที่ 28 ธันวำคม 2516
เป็นทุนจดทะเบียน

อำนำจกรรมกำร

รำยชือ่ ผูบ้ ริหำรบริษัท

นำยมนู
นำยประทีป
นำงสำวมำลินี
นำยกิจจำ
นำยสุนทร
นำยประชัย
นำยพิชิต
นำยทวิช
นำงสำวธัญญำรัตน์
นำงสำวประนอม
นำยชวิน
นำงสำวสุจนิ ตนำ

เลียวไพโรจน์
เลีย่ วไพรัตน์
เลีย่ วไพรัตน์
ลีลำวณิชกุล
ก่อนันทเกียรติ
เลีย่ วไพรัตน์
สินพัฒนสกุล
เตชะนำวำกุล
เอีย่ มโสภณำ
โฆวินวิพัฒน์
เอีย่ มโสภณำ
จำปีศรี

ชือ่ และจำนวนกรรมกำรซึง่ มีอำนำจลงลำยมือชือ่ แทนบริษัทคือ
(1) นำยประทีป เลีย่ วไพรัตน์
นำงสำวมำลินี เลีย่ วไพรัตน์ นำยกิจจำ ลีลำวณิชกุล
นำยชวิน เอีย่ มโสภณำ นำงสำวธัญญำรัตน์ เอีย่ มโสภณำ
และนำงสำวสุจนิ ตนำ จำปำศรี
สองในหกคนนีล้ งลำยมือชือ่ ร่วมกันและประทับตรำสำคัญของบริษัท
(2) กำรลงนำมผูกพันในกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทจะต้องมีกรรมกำร
1 คน ลงลำยมือชือ่ พร้อมประทับตรำสำหรับกรมธรรม์ของบริษัท

นำยมนู เลียวไพโรจน์
นำงสำวมำลินี เลีย่ วไพรัตน์
นำงสำวธัญญำรัตน์
เอีย่ มโสภณำ

376,958,700 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

นำยเชีย่ วชำญ
นำยสุรินทร์
นำยนิติ
นำยชัชวำล
นำยไกรฤทธิ์
นำยเอดัน พัลลิสเตอร์
นำยเกียรติศักดิ์
นำยดันแคน วิคเตอร์ เบรน
นำยสุธชี ัย
นำยชูชัย
นำยวินเซนต์ ตัน

เคียงศิริ
โอสถำนุเครำะห์
โอสถำนุเครำะห์
พรรณลำภ
บุณยเกียรติ

ชือ่ และจำนวนกรรมกำรซึง่ มีอำนำจลงลำยมือชือ่ แทนบริษัท คือ
กรรมกำรสองคนลงลำยมือชือ่ ร่วมกันและประทับตรำสำคัญของบริษัท

นำยเชีย่ วชำญ เคียงศิริ
นำยสุธชี ัย สันติวรำคม

303,000,000 1
2
3
4
5

นำยชลอ
นำยจีรพันธ์
นำยถวัลย์
นำยพิศิษฐ
นำงสุณีย์

เฟื่องอำรมย์
อัศวะธนกุล
วิรำนนท์
เศรษฐวงศ์
ธีรำวิทยำงกูร

ชือ่ และจำนวนกรรมกำรซึง่ มีอำนำจลงลำยมือชือ่ แทนบริษัท คือ
กรรมกำรสองคนลงลำยมือชือ่ และประทับตรำสำคัญของบริษัท

นำยจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

300,000,000
299,997,900
เดิม
200,000,000
เดิม
200,000,000
เพิ่มทุน 100,000,000
เพิ่มทุน
99,997,900
เป็นทุนจดทะเบียน
เป็นทุนชำระแล้ว
300,000,000
299,997,900

376,958,700

คณะกรรมกำร

ชำระแล้วปัจจุบัน
(บำท)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

มีเ้ จริญ
สันติวรำคม
วชิรบรรจง
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หมำยเหตุ บริษัทออกหุ้นสำมัญใหม่ จำนวน 151,500,000 หุ้น

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2559
( หมายเหตุ บริษัทที่มีการระบายแถบสีฟ้า หมายถึง บริษัทที่มีการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงรายการทะเบียน ภายในเดือนนั้น ๆ)
บริษัทที่มีการระบายแถบสีเหลือง หมายถึง บริษัทที่เลิกบริษัท และคืนใบอนุญาตแล้ว
เงินทุน
ที่

บริษัท / ที่ตงั้ สำนักงำนใหญ่
เลขที่ 71 ถนนดินแดง
แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-248-0900-8,02-644-6400
โทรสำร. 02-248-4575,4975,4406

จดทะเบียนปัจจุบัน
(บำท)
303,000,000
ทุนชำระแล้ว
151,500,000

คณะกรรมกำร

ชำระแล้วปัจจุบัน
(บำท)
6 นำงสุเทพี
7 นำงปรำณี
8 นำงพิไล

อำนำจกรรมกำร
อัศวะธนกุล
ภำษีผล
เปี่ยมพงศ์สำนต์

รำยชือ่ ผูบ้ ริหำรบริษัท

มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท เป็นจำนวนเงิน 151,500,000 บำท
ตำมมติที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 22 ประจำปี 2558
ลงวันที่ 8 เมษำยน 2558 (วำระที่ 7)
เพื่อรองรับกำรจ่ำยหุ้นปันผล

กรรมกำรออกจำกตำแหน่ง
1. นำยมงคล เปำอินทร์
30 บมจ. โตเกียวมารีนประกันภัย
(ประเทศไทย)
(เดิมชือ่ บริษัท ฮั่วเซียง)
วันที่ 19 มิถุนำยน 2495
เปลีย่ นเป็น บจ.ประกันภัยศรีเมือง
วันที่ 4 มกรำคม 2553
เปลีย่ นเป็น บจ.โตเกียวมำรีนศรีเมือง
ใบอนุญำต 3/2518 ลว. 5 ก.พ. 2518
เลขที่ 195 อำคำรเอ็มไพร์ ทำวเวอร์
ชัน้ 40 ห้อง 4001-4003,4007-4009
และ 4012 ถนนสำทรใต้
แขวงยำนนำวำ เขตสำทร
กรุงเทพฯ 10120
โทร. O2-686-8888-9
โทรสำร. 02-686-8601-2
31 บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันภัย
(ไทยแลนด์)
เปลีย่ นชือ่ เมือ่ วันที่ 18 พฤศจิกำยน 2545
(เดิมชือ่ บจ. พรภัทรประกันภัย)
ใบอนุญำตเลขที่ ป.5/2545
ลงวันที่ 3 ธัรนวำคม 2545
เลขที่ 87/2
อำคำรซีอำร์ซีทำวเวอร์

3,720,000,000

3,720,000,000 1
2
3
4
5
6
7

นำยจิม ควิน
นำยอิจโิ ระ มำเอะดะ
นำยชินคิจิ มิกิ
นำยจงรักษ์
นำงสำวเพ็ชร
นำยทำคำยูกิ
พล.อ.ชยุติ

(เข้ำใหม่)
ศรีพันธ์พร
นุชจำวิทยำพร
ชิโมะมูระ
สุวรรณมำศ

กรรมกำรออกจำกตำแหน่ง
นำยกรกฤต
นำยซึโตมุ

860,000,000

860,000,000 1 พลตำรวจเอกชัชวำลย์
2 นำงสำวกัณญภัค
3
4
5
6
7
8

นำยคุณำชำ
นำยไพบูลย์
นำยพันธ์พร
นำยเติมศักดิ์
นำยบัณฑิต
นำยกรกฤต

จำนวนหรือชือ่ กรรมกำรซึง่ ลงชือ่ ผูกพันบริษัทได้คือ
.นำยชินคิจิ มิกิ นำยจิม ควิน นำงสำวเพ็ชร นุชจำวิทยำพร
กรรมกำรสองในสำมคนนี้
ลงลำยมือชือ่ ร่วมกัน และประทับตรำสำคัญของบริษัท

บริษัทได้รับอนุญำตให้มีกรรมกำรเป็นบุคคลซึง่ ไม่มีสัญชำติไทยได้เกิน
กว่ำกึง่ หนีง่ ของจำนวนกรรมกำรทั้งหมด โดยกำหนดระยะเวลำผ่อนผัน 10 ปี
ตำมหนังสือสำนักงำน คปภ. ที่ 4220/1663 ลงวันที่ 21 มิถุนำยน 2555
คำเรืองฤทธิ์
เทรำบำยำชิ

ได้รับอนุญำตให้เปลีย่ นชือ่ จำกเดิม บจ.โตเกียวมำรีนศรีเมืองประกันภัย
เป็น บจ. โตเกียวมำรีนประกันภัย (ประเทศไทย) ตำมหนังสือ
สำนักงำน คปภ. ที่ 4230/2247 ลงวันที่ 17 สิงหำคม 2555

สุขสมจิตร์
ตันติพิพัฒน์พงศ์

จำนวนหรือชือ่ กรรมกำรซึง่ ลงชือ่ ผูกพันบริษัทได้คือ
นำยบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ลงลำยมือชือ่ ร่วมกับ นำยคุณำชำ ไชยชุมพร

ไชยชุมพร
บุนนำค
ทัพพะรังสี
ตันติพิพัฒน์พงศ์
เจียมอนุกูลกิจ
คำเรืองฤทธิ์

หรือนำยกรกฤต คำเรืองฤทธิ์ รวมเป็นสองคนและประทับตรำสำคัญของบริษัท
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-

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2559
( หมายเหตุ บริษัทที่มีการระบายแถบสีฟ้า หมายถึง บริษัทที่มีการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงรายการทะเบียน ภายในเดือนนั้น ๆ)
บริษัทที่มีการระบายแถบสีเหลือง หมายถึง บริษัทที่เลิกบริษัท และคืนใบอนุญาตแล้ว
เงินทุน
ที่

บริษัท / ที่ตงั้ สำนักงำนใหญ่

จดทะเบียนปัจจุบัน
(บำท)

ออลซีซนั่ ส์เพลส ชัน้ 16
ยูนิต 1601 และ 1607
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-685-3828
โทรสำร. 02-685-3830,3834
บมจ. สัญญาประกันภัย
ใบอนุญำต ที่ 108 /2487 ลงวันที่
19 ตุลำคม 2487 เลขที่ 719
ชัน้ 6 อำคำรเคพีเอ็นทำวเวอร์
ถนนพระรำม 9 แขวงบำงกะปิ
เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10230
โทร. 02-728-9888
โทรสำร. O2-728-9888
เดิมชือ่ บมจ. พระนครธนบุรีประกันภัย
บมจ. ยูเนี่ยนอินเตอร์ ประกันภัย
เปลีย่ นชือ่ เมือ่ วันที่ 20 มกรำคม 2552
(เดิมชือ่ บมจ. ธนสินประกันภัย)
ใบอนุญำตเลขที่ ป.3/2547
ลงวันที่ 13 ตุลำคม 2547
อำคำร U Tower ชัน้ 1,6,7 เลขที่ 411
ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
โทร. 02-730-8399
โทรสำร.
32 บมจ. พุทธธรรมประกันภัย
ใบอนุญำตเลขที่ 10/2540
ลงวันที่ 15 ธันวำคม 2540
เลขที่ 9/81 ซอยรัชประชำ 2
แขวงลำดยำว
เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-585-9009
โทรสำร. O2-911-0993

คณะกรรมกำร

ชำระแล้วปัจจุบัน
(บำท)
9 นำยเรนโซ่

100,000,000
เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก
200,000,000
เป็นทุนจดทะเบียน
300,000,000
ชำระแล้ว (ครั้งที่ 1)
113,660,000

213,660,000 1
2
3
4
5

153,430,000
เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก
878,000,000
เป็นทุนจดทะเบียน
1,031,430,000
เพิ่มทุนชำระแล้ว
42,500,000

195,930,000 1
2
3
4
5

300,000,000

อำนำจกรรมกำร

รำยชือ่ ผูบ้ ริหำรบริษัท

อีสเลอร์

กรรมกำรออกจำกตำแหน่ง
นำยเทอเร็นซ์ ยูกำง หว่อง

ลำออก

ม.ล.ปวริศร์
นำยเอกชัย
นำยปองกิจ
นำงสำวฐิตำภรณ์
นำงสำวลักษณ์สิภำ

กิติยำกร
เนือ่ งศรี
เศรษฐโศภณ
บัณฑิตกฤษดำ
ศิริถำวรสถิตย์

จำนวนหรือชือ่ กรรมกำรซึง่ ลงชือ่ ผูกพันบริษัทได้คือ
กรรมกำรสองคนลงลำยมือชือ่ ร่วมกัน และ
ประทับตรำสำคัญของบริษัทด้วย

นำยสัมฤทธิ์ บัณฑิตกฤษดำ

หมายเหตุ :-ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เมือ่ วันที่ 31 มีนาคม 2559

300,000,000 1
2
3
4
5
6
7
8

นำยศุภชัย
นำยชำญชัย
นำยวันชัย
นำยบรรเจิด
นำยลภัส

ศรีศุภอักษร
ตัง้ ชู
บุนนำค
สิทธิโชค
โสมคำ

กรรมกำรออกจำกตำแหน่ง
นำยสหพล
นำยเกษม

สังข์เมฆ
จันทศร

นำยบดี
นำยสรำวุฒิ
นำยธเนตร
นำยมนัส
นำงสำวสุวมิ ล
นำยชินกฤต
นำยสรรเสริญ
นำยไพโรจน์

จุณณำนนท์
อยูว่ ทิ ยำ
เอียสกุล
ปิยะตรึงส์
ทรงวุฒิ
ผำณิตสุคนธ์
จุฬำงกูร
ยำนิตสุคนธ์
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ชือ่ และจำนวนกรรมกำรซึง่ มีอำนำจลงลำยมือชือ่ แทนบริษัท คือ
(1) นำยศุภชัย ศรีศุภอักษร นำยบรรเจิด สิทธิโชค
และนำยลภัส โสมคำ กรรมกำรสองในสำมลงลำยมือชือ่
ร่วมกันและประทับตรำของบริษัท
(2) นำยศุภชัย ศรีศุภอักษร หรือนำยบรรเจิด สิทธิโชค
ลงลำยมือชือ่ และประทับตรำสำคัญของบริษัท มีอำนำจกระทำกำร
เฉพำะยืน่ คำร้อง คำขอ หรือกำรติดต่อกับรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจ
เพื่อให้ได้มำซึง่ ใบอนุญำต ใบสำคัญ และสิทธิต่ำง ๆ
อันเป็นประโยชน์ของบริษัท
หมายเหตุ :-ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เมือ่ วันที่ 17 กรกฎาคม 2557
จำนวนหรือชือ่ กรรมกำรซึง่ ลงชือ่ ผูกพันบริษัทได้ คือ
นำยบดี จุณณำนนท์ หรือ นำยธเนตร เอียสกุล หรือ
นำยสมำนชำติ เอียสกุล คนใดคนหนึง่ ลงลำยมือชือ่ ร่วมกับ
นำงสำวสุวมิ ล ทรงวุฒิ หรือ
นำยสรรเสริญ จุฬำงกูร หรือนำยไพโรจน์ ผำณิตสุคนธ์
รวมเป็นสองคนและประทับตรำสำคัญของบริษัท
กรรมกำรออกจำกตำแหน่ง

นำยศุภชัย ศรีศุภอักษร
นำยศุภชัย ศรีศุภอักษร

นำยบดี จุณณำนนท์
นำยธเนตร เอียสกุล

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2559
( หมายเหตุ บริษัทที่มีการระบายแถบสีฟ้า หมายถึง บริษัทที่มีการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงรายการทะเบียน ภายในเดือนนั้น ๆ)
บริษัทที่มีการระบายแถบสีเหลือง หมายถึง บริษัทที่เลิกบริษัท และคืนใบอนุญาตแล้ว
เงินทุน
ที่

บริษัท / ที่ตงั้ สำนักงำนใหญ่

จดทะเบียนปัจจุบัน
(บำท)

คณะกรรมกำร

ชำระแล้วปัจจุบัน
(บำท)

เอียสกุล
เอียสกุล
จึงรุ่งเรืองกิจ

นำยสุรชัย ศุภบัณฑิต

นำงสำวขวัญวรี
นำยไชย
นำงชัชฎำ
นำงสำววีณำ
นำยชัยฤทธิ์
นำยธนำธิป
นำยอำทร

ปรำโมช ณ อยุธยำ
ไชยวรรณ
มำลำกุล ณ อยุธยำ
ไชยวรรณ
ทรงพลังธรรม (เข้ำใหม่)
วิทยะสิรินันท์
วงศ์ธนกุล

จำนวนหรือชือ่ กรรมกำรซึง่ ลงชือ่ ผูกพันบริษัทได้ คือ
นำยไชย ไชยวรรณ
นำงชัชชฎำ มำลำกุล ณ อยุธยำ นำงสำววีณำ ไชยวรรณ
นำยอำทร วงศ์ธนกุล กรรมกำรสองในสีค่ นนีล้ งลำยมือชือ่
ร่วมกันและประทับตรำสำคัญของบริษัท

กรรมกำรออกจำกตำแหน่ง
นำยวิสุทธิ์
พลเอกแป้ง
นำงวิไลพร

มนตริวตั
มำลำกุล ณ อยุธยำ
มุง่ ศิริ

9 นำยสมำนชำติ
10 นำยฉัตรชัย
11 นำงสุริสำ
33 บมจ. ไทยไพบูลย์ประกันภัย
เปลีย่ นชือ่ เมือ่ วันที่ 8 ตุลำคม 2552
(เดิมชือ่ บจ.เซียงอำนรับประกันภัยและ
อุทกภัย)
วันที่ 14 มีนำคม 2495
เปลีย่ นชือ่ เป็น บจ.ไพบูลย์ประกันภัย
ใบอนุญำตเลขที่ 6/2514
ลงวันที่ 15 ตุลำคม 2514
เลขที่ 123 ถนนรัชดำภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-246-9635-54
โทรสำร. O2-246-9660-1

600,000,000
1)เพิ่มทุนจดทะเบียน
1,150,000,000
2)เป็นทุนจดทะเบียน
1,750,000,000
มูลค่ำหุ้นละ 100 บ.
ขำยรำคำหุ้นละ
77.09 บำท
3) เพิ่มทุนชำระแล้ว
1,150,000,000

34 บมจ. เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย)
10,000,000
เปลีย่ นชือ่ เมือ่ วันที่ 15 ก.พ.2556
(เดิมชือ่ บจ.ไพศำลประกันภัย)
เมือ่ วันที่ 1 ธันวำคม 2549
เปลีย่ นชือ่ เป็น บจ.เอไอจี ประกันวินำศภัย (ประเทศไทย)
เมือ่ วันที่ 23 พ.ย. 2552 เปลีย่ นเป็น
ชำร์ทิส ประกันภัย (ประเทศไทย)
ใบอนุญำตเลขที่ ป.5/2549
ลงวันที่ 25 ธันวำคม 2549
อำคำรวรวิทย์ ชัน้ 9 ยูนิต A
เลขที่ 222 ถนนสุรวงศ์
แขวงสีพ่ ระยำ เขตบำงรัก
กรุงเทพมหำนคร 10500
โทร. 02-6491000
โทรสำร.
35 บมจ. เมืองไทยประกันภัย
(เกิดจำกกำรควบบริษัทระหว่ำง

590,000,000

1,750,000,000 1
2
3
4
5
6
7

10,000,000 1
2
3
4
5

อำนำจกรรมกำร

นำยปัญญ์
รอดลอยทุกข์
นำยโกวิท
วิสุทธิเ์ มธำนุกูล
นำยไพบูลย์ ศรีสวัสดิอ์ ำไพ
(เข้ำใหม่)
นำยเฉลิมพล ไชยประเสริฐ
(เข้ำใหม่)
นำยกำเนสเวอร์รัน ซูบรำเมเนียม (เข้ำใหม่)

จำนวนหรือชือ่ กรรมกำรซึง่ ลงชือ่ ผูกพันบริษัทได้ คือ
กรรมกำรสองคนลงลำยมือชือ่ ร่วมกันและประทับตรำสำคัญของบริษัท
ส่วนกำรลงนำมในกรมธรรม์ประกันภัยหรือกำรทำสัญญำประกันภัยต่อ
บริษัทต่ำง ๆ ทั้งในและนอกประเทศหรือกำรลงนำมในเอกสำรติดต่อกับ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
นำยปัญญ์ รอดลอยทุกข์ ลงลำยมือชือ่ และประทับตรำสำคัญของบริษัท

กรรมกำรออกจำกตำแหน่ง
นำยสจ๊วต ฟำร์คัวร์สัน
นำยสุระศักดิ์ ไชยำนุพงศ์
นำงสำวเปสลำรี ธีระสำสน์
นำยแมทธิว เจมส์ แฮริส

บริษัทได้รับอนุญำตให้มีกรรมกำรเป็นบุคคลซึง่ ไม่มีสัญชำติไทยได้เกิน
กว่ำหนึง่ ในสีแ่ ต่ไม่ถึงกึง่ หนีง่ ของจำนวนกรรมกำรทั้งหมด
ตำมหนังสือสำนักงำน คปภ. ที่ 4220/2955 ลงวันที่ 16 กันยำยน 2554

590,000,000 1 นำยโพธิพงษ์
2 นำยกฤษฎำ

รำยชือ่ ผูบ้ ริหำรบริษัท

นำยอำทร วงศ์ธนกุล

นำยปัญญ์ รอดลอยทุกข์

บริษัทขออนุญำตเปลีย่ นชือ่ จำกเดิม เป็น บมจ. เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย)
ตำมหนังสือสำนักงำน คปภ. ที่ 4230/3779 ลงวันที่ 28 ธันวำคม 2555
และจดทะเบียนเปลีย่ นชือ่ เมือ่ วันที่ 15 ก.พ.2556
ล่ำซำ
ล่ำซำ
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ชือ่ และจำนวนกรรมกำรซึง่ มีอำนำจลงลำยมือแทนบริษัทคือ
กรรมกำรสองคนลงลำยมือชือ่ ร่วมกันและประทับตรำสำคัญของบริษัท

นำยโพธิพงษ์ ล่ำซำ
นำงนวลพรรณ ล่ำซำ

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2559
( หมายเหตุ บริษัทที่มีการระบายแถบสีฟ้า หมายถึง บริษัทที่มีการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงรายการทะเบียน ภายในเดือนนั้น ๆ)
บริษัทที่มีการระบายแถบสีเหลือง หมายถึง บริษัทที่เลิกบริษัท และคืนใบอนุญาตแล้ว
เงินทุน
ที่

บริษัท / ที่ตงั้ สำนักงำนใหญ่

จดทะเบียนปัจจุบัน
(บำท)

บมจ. ภัทรประกันภัย กับ
บจ. เมืองไทยประกันภัย
ใบอนุญำตเลขที่ 1/2551
ลงวันที่ 9 ตุลำคม 2551
เมือ่ วันที่ 20 มิถุนำยน 2551)
เลขที่ 252
ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง
เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 02-290-3333
โทรสำร. 02-276-2033

36 บมจ. มิตรแท้ประกันภัย
1,418,425,000
เปลืย่ นชือ่ วันที่ 29 กันยำยน 2543
มติพิเศษเพิ่มอีก
(เดิมชือ่ บจ.ไทยประสิทธิประกันภัย
200,000,000
และคลังสินค้ำ)
เป็นทุนจดทะเบียน
เมือ่ วันที่ 3 สืงหำคม 2510
1,618,425,000
เปลีย่ นชือ่ เป็น บจ.ไทยประสิทธิประกันภัย ครั้งที่ 1 ชำระแล้ว
ใบอนุญำตเลขที่ ป.3/2543
50,000,000
ลงวันที่ 29 กันยำยน 2543
ครั้งที่ 2 ชำระแล้ว
เลขที่ 295 ถนนสีพ่ ระยำ
50,000,000
แขวงสีพ่ ระยำ เขตบำงรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทร. 02-640-7777
โทรสำร. 02-640-7799

บจ.ไอเอจี ประกันภัย
(ประเทศไทย) จำกัด
เมือ่ วันที่ 28 ธันวำคม 2548
(เดิมชือ่ บจ.ไทยคอนติเนนตัลประกันภัย
วันที่ 5 มกรำคม 2526
เปลีย่ นชือ่ เป็น บจ.ทวีปประกันภัย

60,000,000

คณะกรรมกำร

ชำระแล้วปัจจุบัน
(บำท)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1,518,425,000 1
2
3
4
5
6
7
8

60,000,000 1
2
3
4
5

อำนำจกรรมกำร

นำงนวลพรรณ
ล่ำซำ
นำยชิงชัย
หำญเจนลักษณ์
นำงสุจติ พรรณ
ล่ำซำ
นำยสำระ
ล่ำซำ
นำยกฤษฎำ
จีนะวิจำรณะ
นำยอโศก
วงศ์ชะอุม่
นำยบรรยง
พงษ์พำนิช
นำยคิม ชี ยิป
นำยพิศำล
พันธโกศล
นำยชูศักดิ์
ดิเรกวัฒนชัย
นำยสมเกียรติ
ศิริชำติไชย
นำงปุณฑริกำ
ใบเงิน
นำยแกรี่ ลี คริสท์
นำยแฟรงค์ โยฮำน เจอร์รำด แวน แคมเพน (เข้ำใหม่)
นำยสุขเทพ
จันทร์ศรีชวำลำ
นำงสำวอมรทิพย์
จันทร์ศรีชวำลำ
นำยสุนทร
บุญสำย
นำยประชำ
ภูมิสิริกุล
นำยกูรดิสถ์
จันทร์ศรีชวำลำ
นำยอรัญ
ศรีวอ่ งไทย
นำยสุวฒ
ั น์
พฤกษ์เสถียร
นำยรังสรรค์
จูงวัฒนำ

กรรมกำรออกจำกตำแหน่ง
นำยสุระ
นำยสุธรรม

จันทร์ศรีชวำลำ
จันทร์ศรีชวำลำ

นำยอภิวฒ
ุ ิ
นำยสมชำย
นำยระวีโรจน์
นำยเกรียงศักดิ์
นำยชูชัย

ทองคำ
ศุภปิโยดมศิริ
เขียนนิลศิริ
ไพเรำะ
วชิรบรรจง
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รำยชือ่ ผูบ้ ริหำรบริษัท

ยกเว้น นำยบรรยง พงษ์พำนิช นำยชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย นำยอโศก วงศ์ชะอุม่
นำยสมเกียรติ ศิริชำติไชย นำยกฤษฎำ จีนะวิจำรณะ และ นำยพิลำศ พันธโกศล
ไม่มีอำนำจลงลำยมือชือ่ ละยกเว้น นำยนำยคิม ชี ยิป และแฟรงค์ โยฮำน
เจอร์รำด แวน แคมเพน ลงลำยมือชือ่ ร่วมกันไม่ได้

จำนวนหรือชือ่ กรรมกำรซึง่ ลงชือ่ ผูกพันบริษัทได้คือ
นำยกูรดิสถ์ จันทร์ศรีชวำลำ นำยสุขเทพ จันทร์ศรีชวำลำ
นำยอรัญ ศรีวอ่ งไทย นำงสำวอมรทิพย์ จันทร์ศรีชวำลำ
นำยรังสรรค์ จูงวัฒนำ
สองในห้ำคนนีล้ งลำยมือชือ่ ร่วมกันและประทับตรำสำคัญ

จำนวนกรรมกำรซึง่ ลงชือ่ ผูกพันบริษัทได้คือ
กรรมกำรผูม้ ีอำนำจของบริษัทผูซ้ งึ่ ลงลำยมือชือ่ พร้อมกับประทับตรำของ
บริษัทจะมีผลผูกพันบริษัท ต่อเมือ่ ได้กระทำภำยใต้ข้อกำหนดดังต่อไปนี้
ก.ให้กรรมกำรของบริษัทจำนวน 2 คน มีอำนำจในกำรลงลำยมือชือ่
และประทับตรำของบริษัท ผูกพันบริษัท ในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) กำรออกกรมธรรม์ กรมธรรม์ประกันภัยต่อ กำรต่ออำยุกรมธรรม์

นำยสุขเทพ จันทร์ศรีชวำลำ
นำยสุขเทพ จันทร์ศรีชวำลำ

-

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2559
( หมายเหตุ บริษัทที่มีการระบายแถบสีฟ้า หมายถึง บริษัทที่มีการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงรายการทะเบียน ภายในเดือนนั้น ๆ)
บริษัทที่มีการระบายแถบสีเหลือง หมายถึง บริษัทที่เลิกบริษัท และคืนใบอนุญาตแล้ว
เงินทุน
ที่

บริษัท / ที่ตงั้ สำนักงำนใหญ่

จดทะเบียนปัจจุบัน
(บำท)

ชำระแล้วปัจจุบัน
(บำท)

วันที่ 12 ธันวำคม 2527
เปลีย่ นชือ่ เป็น บจ.สันติภำพประกันภัย
วันที่ 18 มีนำคม 2536
เปลีย่ นชือ่ เป็น บจ.ซัลอัลลำยแอนซ์
ประกันภัย (ประเทศไทย)
วันที่ 30 ตุลำคม 2540
เปลีย่ นชือ่ เป็น บจ.โรยัลปแอนด์ซัลอัลลำย
แอนซ์ประกันภัย
ใบอนุญำตเลขที่ ป.2/2549
ลงวันที่ 16 มีนำคม 2549
เลขที่ 1550 ชัน้ 24 อำคำรธนภูมิ
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตรำชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-207-0266-85
โทรสำร. 02-207-0576

คณะกรรมกำร
1 บริษัทขอจดทะเบียนเลิกและแต่งกรรมกำร
ทั้ง 5 ท่ำน เป็นผูช้ ำระบัญชี
2 ขอจดทะเบียนเปลีย่ นตัวผูช้ ำระบัญชี
นำยสมชำย
ศุภปิโยดมศิริ
นำยชูชัย
วชิรบรรจง
หนังสือ สำนักงำน คปภ.
ที่ 4230/3578
ลงวันที่ 13 ธันวำคม 2555

1. บริษัท ได้รับควำมเห็นชอบกำรโอนและรับโอนกิจกำรทั้งหมดของ
บริษัท ไอเอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด ให้แก่ บริษัท ประกันคุม้ ภัย จำกัด (มหำชน)
ตำมหนังสือสำนักงำน คปภ. ที่ 4220/184 ลงวันที่ 24 มกรำคม 2554 ให้แล้วเสร็จภำยใน 30 มิถุนำยน 2555
2.บริษัท ส่งคืนใบอนุญำตประกอบธุรกิจประกันวินำศภัย เลขที่ ป.2/2549 ลงวันที่ 16 มีนำคม 2549
โดยให้มีผลบังคับใช้ ตัง้ แต่วนั ที่ 15 พฤษภำคม 2555 เป็นต้นไป
3.บริษัท ได้ปฏิบัติตำมเงื่อนไขฯ โดย ประกำศต่อสำธำรณชนให้ทรำบถึงกำรโอนและกำรรับโอนกิจกำรของบริษัท
4. ได้รับควำมเห็นชอบกำรสิน้ สุดโครงกำรโอนกิจกำรทั้งหมดของบริษัท จำกนำยทะเบียน
เมือ่ วันที่ 14 สิงหำคม 2555 ตำมหนังสือสำนักงำน คปภ. ที่ 4230/2339 ลงวันที่ 23 สิงหำคม 2555
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อำนำจกรรมกำร
กำรสลักหลังกรมธรรม์ และเอกสำรต่ำง ๆ ที่เกีย่ วข้องกับกรมธรรม์
รวมถึงกำรออกเอกสำรดังต่อไปนี้ แต่ไม่จำกัดว่ำจะต้องเป็นสิง่
เหล่ำนีเ้ ท่ำนัน้ เช่น กำรออกใบแจ้งหนี้ เบี้ยประกันภัย ใบแจ้งหนี้
ภำษีอำกร ใบกำกับภำษีมูลค่ำเพิ่ม กำรเบิกจ่ำยเครื่องหมำย
ประกันภัยผูป้ ระสบภัยจำกรถ หรือเอกสำรทั้งหลำยที่เกีย่ วข้องกับ
กำรฟ้องร้องหรือกำรต่อสูค้ ดีในชัน้ ศำลเกีย่ วข้องกับกำรเรียกร้อง
ค่ำสินไหมทดแทนตำมกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัท กำรใช้อนุญำ
โตตุลำกำรและกิจกำรใด ๆ ที่เกีย่ วข้องนัน้ รวมทั้งเอกสำรและกำร
ใด ๆ ที่เกีย่ วกับกำรฟ้อง หรือต่อสูค้ ดีอันเนือ่ งมำจำกกำรไม่ชำระ
เบี้ยประกันหรือกำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนคืนจำกผูก้ ระทำ
ควำมเสียหำย (2) เอกสำรและรำยงำนทั้งหลำยที่ต้องยืน่ ต่อสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย เช่น
รำยงำนงบกำรเงินประจำปี หรือแบบฟอร์มต่ำงๆ ที่ต้องจัดส่งและยืน่ ต่อ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
เป็นระยะ ๆ หรือเอกสำรและรำยงำนทั้งหลำยที่เกีย่ วข้องกับกำรขอรับ
ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำร
ประกอบธุรกิจประกันภัย ในเรื่องของอัตรำเบี้ยประกันภัย เงื่อนไขกรมธรรม์
หรือกำรใดๆก็ตำมที่จำเป็นจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
(3) เอกสำรทั้งหลำยที่ต้องยืน่ และ/ หรือ จดทะเบียนต่อกรมสรรพำกร
(4) เอกสำรทั้งหลำยที่เกีย่ วกับกำรซือ้ ขำย เช่ำ และ/หรือ
กำรจดทะเบียนยำนพำหนะ โทรศัพท์ โทรศัพท์เคลือ่ นที่
กำรขอหมำยเลขโทรศัพท์ กำรขอเช่ำตูไ้ ปรษณีย์ อำคำรสำนักงำน
อุปกรณ์สำนักงำน รวมทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และสัญญำบำรุง
รักษำสิง่ ต่ำง ๆ ข้ำงต้น (5) เอกสำรทั้งหลำยที่เกีย่ วกับกำรว่ำจ้ำง
แรงงำน ที่ยนื่ ต่อกระทรวงแรงงำน หรือกองตรวจคนเข้ำเมือง รวมถึง
เอกสำรต่อไปนี้ แต่ไม่จำกัดว่ำต้องเป็นเอกสำรเหล่ำนีเ้ ท่ำนัน้ เช่น
กำรขอหรือต่อใบอนุญำตทำงำน และกำรขอหรือต่อวีซ่ำให้
กับคนต่ำงด้ำวที่เป็นลูกจ้ำงของบริษัท (6) เอกสำรทั้งหลำยที่เกีย่ ว
ข้องกับกำรประกันตัวผูต้ ้องหำ พันธบัตรรัฐบำล หรือพันธบัตรอืน่ ๆ
ที่ค้ำประกันผูต้ ้องหำ และหนังสือค้ำประกันของธนำคำร ในกำร
ประกันตัวผูเ้ อำประกันภัยของบริษัท (7) เอกสำรทั้งหลำยที่เกีย่ วกับ
กำรแจ้งควำมร้องทุกข์ต่อเจ้ำพนักงำนในเรื่องเกีย่ วกับกำรสูญหำย
ของเช็ค หรือกำรสูญหำยหรือเสียหำยใด ๆ อันเกีย่ วกับทรัพย์สิน
ของบริษัท (8) เอกสำรทั้งหลำยที่ต้องยืน่ ต่อกรมศุลกำกรในกำรนำ

รำยชือ่ ผูบ้ ริหำรบริษัท

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2559
( หมายเหตุ บริษัทที่มีการระบายแถบสีฟ้า หมายถึง บริษัทที่มีการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงรายการทะเบียน ภายในเดือนนั้น ๆ)
บริษัทที่มีการระบายแถบสีเหลือง หมายถึง บริษัทที่เลิกบริษัท และคืนใบอนุญาตแล้ว
เงินทุน
ที่

บริษัท / ที่ตงั้ สำนักงำนใหญ่

จดทะเบียนปัจจุบัน
(บำท)

ชำระแล้วปัจจุบัน
(บำท)

คณะกรรมกำร

อำนำจกรรมกำร

รำยชือ่ ผูบ้ ริหำรบริษัท

สินค้ำออก (9) เอกสำรทั้งหลำยที่ต้องยืน่ และ/หรือ จดทะเบียน
ต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ (10) เอกสำรทั้งหลำยที่เกีย่ วกับกำรดำเนิน
งำนโดยทั่วไปของบริษัท โดยกิจกำรนัน้ ต้องมีมูลค่ำไม่เกิน
3 ล้ำนบำท หรือจำนวนเงินอืน่ ตำมที่ได้รับควำมเห็นชอบและอนุมัติ
จำกคณะกรรมกำรเป็นครั้งครำว (11) หนังสือมอบอำนำจแต่งตัง้
ผูร้ ับมอบอำนำจช่วงคนเดียวหรือหลำยคน ให้มีอำนำจลงนำมใน
เอกสำรต่ำง ๆ ดังระบุข้ำงต้น
ข. กิจกำรหรือเอกสำรอืน่ ใด นอกเหนือจำกที่ระบุข้ำงต้น ให้ลงนำมโดย
กรรมกำรจำนวน 2 คน และประทับตรำของบริษัท ทั้งนี้ จะต้องมี
นำยสมชำย ศุภปิโยดมศิริ ลงลำยมือชือ่ ร่วมอยูด่ ้วย
บจ. ลิเบอร์ตปี้ ระกันภัย
750,000,000
เปลีย่ นชือ่ เมือ่ วันที่ 28 ธันวำคม 2527
(เดิมชือ่ บจ.เฉลิมนครประกันภัย)
ใบอนุญำตเลขที่ ป.2/2542
ลงวันที่ 13 ธันวำคม 2542
เลขที่ 1466,1468,1470,
1472,1474 ถนนพัฒนำกำร
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร. O2-322-3000-49,02-322-8888
โทรสำร. 02-320-2180,7332
37 บมจ. ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย
200,000,000
เปลีย่ นชือ่ เมือ่ วันที่ 6 มกรำคม 2548 เดิม
60,000,000
(เดิมชือ่ บจ. วิธสินประกันภัย)
เพิ่มทุนครั้งที่ 1
ใบอนุญำตเลขที่ ป.1/2548
40,000,000
ลงวันที่ 14 มกรำคม 2548
เป็นทุนจดทะเบียน
เลขที่ 25
100,000,000
อำคำรกรุงเทพประกันภัย/YWCA
เพิ่มทุนครั้งที่ 2
ชัน้ 22 และชัน้ ที่ 23 ยูนิต 1 ถนนสำทรใต้
100,000,000
แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร
เป็นทุนจดทะเบียน
กรุงเทพฯ 10120
200,000,000
โทร. 02-620-8000 (60 คูส่ ำย)
โทรสำร. 02-677-3978-9

750,000,000 1
2
3
4

พันคำรวจโท พงษ์ชัย
นำยสมศักดิ์
นำยภูริวจั น์
นำยชนินทร์

วรำชิต
เพชรเม็ดเอีย่ ม
ธนศรีสุวรรณ
เผ่ำวิริยะ

จำนวนหรือชือ่ กรรมกำรซึง่ ลงชือ่ ผูกพันบริษัทได้คือ พันคำรวจโท
พงษ์ชัย วรำชิต ลงลำยมือชือ่ ร่วมกับ นำยภูริวจั น์ ธนศรีสุวรรณ
หรือนำยสมศักดิ์ เพชรเม็ดเอีย่ ม หรือ นำยชนินทร์ เผ่ำวิริยะ
รวมเป็นสองคนและประทับตรำของบริษัท

พันคำรวจโท พงษ์ชัย
วรำชิต

หมายเหตุ :- ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เมือ่ วันที่ 6 มิถุนายน 2554

เดิม
60,000,000
เพิ่มทุนครั้งที่ 1
เป็นทุนชำระแล้ว
เพิ่มทุนครั้งที่ 2
เป็นทุนชำระแล้ว

200,000,000 1
2
3
40,000,000 4
5
100,000,000 6
7
100,000,000 8
9
200,000,000

นำยสุขุม
นำยเชิดชู
นำยดำรงด์
นำยทำคูยะ
นำยฮิเดะ โยชิ คำมิกำตะ
นำงสำวสิริวรรณ
นำยยูอิจิ อิโต
นำยปำนศักดิ์
นำยณรงค์
กรรมกำรออกจำกตำแหน่ง
นำยโคจิ โอนิชิ

อยูส่ วัสดิ์
โสภณพนิช
ทวีแสงสกุลไทย
มิสึเอะดะ

จำนวนหรือชือ่ กรรมกำรซึง่ ลงชือ่ ผูกพันบริษัทได้คือ
กรรมกำรสองคนลงลำยมือชือ่ ร่วมกันและประทับตรำสำคัญของบริษัท
ยกเว้น นำงสำวสิริวรรณ สุทธิกุลพำณิช นำยสุขุม อยูส่ วัสดิ์
นำยปำนศักดิ์ พฤกษำกิจ กรรมกำรสำมคนนีไ้ ม่มีอำนำจลงลำยมือชือ่

สุทธิกุลพำณิช
พฤกษำกิจ
สุภำนุรัตน์
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บริษัทได้รับอนุญำตให้มีกรรมกำรเป็นบุคคลซึง่ ไม่มีสัญชำติไทยได้เกิน
กว่ำหนึง่ ในสีแ่ ต่ไม่ถึงกึง่ หนีง่ ของจำนวนกรรมกำรทั้งหมด
ตำมหนังสือสำนักงำน คปภ. ที่ 4220/978 ลงวันที่ 28 มีนำคม 2554

นำยเชิดชู โสภณพนิช

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2559
( หมายเหตุ บริษัทที่มีการระบายแถบสีฟ้า หมายถึง บริษัทที่มีการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงรายการทะเบียน ภายในเดือนนั้น ๆ)
บริษัทที่มีการระบายแถบสีเหลือง หมายถึง บริษัทที่เลิกบริษัท และคืนใบอนุญาตแล้ว
เงินทุน
ที่

บริษัท / ที่ตงั้ สำนักงำนใหญ่

38 บมจ. วิริยะประกันภัย
เปลีย่ นชือ่ เมือ่ วันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2525
(เดิมชือ่ บจ.อำเซียพำณิชยกำร)

จดทะเบียนปัจจุบัน
(บำท)
2,000,000,000

ชำระแล้วปัจจุบัน
(บำท)
2,000,000,000 1 นำงสุวพร
2 นำยจำลอง
3 นำงอรพรรณ

คณะกรรมกำร

อำนำจกรรมกำร
ทองธิว
เหรียญวิจติ ร
พงศ์พิพัฒน์

วันที่ 14 มกรำคม 2517

4 นำยสุทิน

นพเกตุ

เปลีย่ นชือ่ เป็น บจ.อำเซียพำณิชยกำร

5 นำงนงลักษณ์

สุนทรวร

ประกันภัย
วันที่ 16 มกรำคม 2522
เปลีย่ นชือ่ เป็น บจ.วิริยะประกันภัย
ใบอนุญำตเลขที่ 2/2525
ลงวันที่ 23 กรกฏำคม 2525
เลขที่ 121/14-29, 121/32, 121/38
121/50, 121/53, 121/65-67, 121/104
อำคำร อำร์ เอส ทำวเวอร์
ชัน้ 3-7, 9, 12-13, 19-20, 39
เพิ่มพื้นที่ ชัน้ ที่ 30
ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400
โทร. 02-223-0851,02-224-0996,0059
02-641-3500-80
โทรสำร. O2-224-1071,9876,02-641-3599

6
7
8
9
10
11
12
13
14

วิริยะพันธุ์
วิริยะพันธุ์
นิลมำนัตต์
โล่ธวุ ำชัย
สวธำนุภำพ
หน่อชูเวช
ทองธิว
ทองธิว
กุศลเพิ่มพูล

เลขที่ 121/86-87

นำยตุก๊
นำยพิจำรณ์
นำยประสำน
นำงนำฏยำ
นำยสมชำย
นำยจงศักดิ์
นำยอมร
พลตำรวจโทเผ่ำไทย
นำยบุญเลิศ

รำยชือ่ ผูบ้ ริหำรบริษัท

จำนวนหรือชือ่ กรรมกำรซึง่ ลงชือ่ ผูกพันบริษัทได้คือ
นำงสุวพร ทองธิว นำงอรพรรณ พงศ์พิพัฒน์
นำงสุวพร ทองธิว
นำงนงลักษณ์ สุนทรวร นำยตุก๊ วิริยะพันธุ์ นำยพิจำรณ์ วิริยะพันธุ์
พลตำรวจโทเผ่ำไทย ทองธิว นำยอมร ทองธิว กรรมกำรสองในเจ็ดคนนีล้ ง
ลำยมือชือ่ ร่วมกันและ
ประทับตรำสำคัญของบริษัท ยกเว้น กำรจำหน่ำย กำรโอนรถยนต์
รถจักรยำนยนต์ กำรลงลำยมือชือ่ ในกรมธรรม์
ประกันภัย กรมธรรม์ประกันอิสรภำพ หนังสือรับรองที่ใช้ในกำรประกันตัวผูข้ ับขี่
ในคดีอำญำ
กำรฟ้องร้องต่อสูค้ ดีในศำล และอนุญำโตตุลำกำร กำรดำเนินกระบวน
พิจำรณำคดี ยืน่ คำคูค่ วำม ขอและรับเงินค่ำฤชำธรรมเนียม เงินประกัน
กำรชำระหนี้ เงินที่ลูกหนีน้ ำมำวำงต่อศำล หรืออนุญำโตตุลำกำร
ดำเนินกำรชัน้ บังคับดดี ยึด อำยัด ถอนกำรยึด ถอนกำรอำยัด
ขำยหรือยกเลิกกำรขำยทอดตลำดทรัพย์สิน ร้องทุกข์
ถอนค
งทุกข์น เข้ขอรั
ำทบำ หลั
และถอนสั
นวำงหลั
พย์ รถจักรยำยยนต์
หรื
อหลัำร้กอประกั
กทรัพย์ ญหรืญำประกั
อหลักประกั
นหริกอทรั
รถยนต์
และทรัพย์สินอืน่ ใดคืนจำกพนักงำน
สอบสวน พนักงำนอัยกำร และศำล รวมถึงกำรเบิกควำม กำรให้
กำรต่อพนักงำนสอบสวน พนักงำนอัยกำร ศำล และกำรให้ถ้อยคำ
กำรชีแ้ จงข้อเท็จจริง โต้แย้งหรืออุทธรณ์คำวินิจฉัย คำสัง่ หรือควำม
เห็นของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่คณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบ
ธุรกิจประกันภัย หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่อนื่ ตลอดจนกำรชำระ ของดหรือ
ขอลด และรับเงินค่ำปรับ เบี้ยปรับ หรือเงินอืน่ ใดตำมกฎหมำยคืนจำกพนักงำน
สอบสวน พนักงำนอัยกำร หรือศำล ให้
นำงสุวพร ทองธิว นำงอรพรรณ พงศ์พิพัฒน์
นำงนงลักษณ์ สุนทรวร นำยตุก๊ วิริยะพันธุ์ นำยพิจำรณ์ วิริยะพันธุ์ พลตำรวจโท
เผ่ำไทย ทองธิว นำยอมร ทองธิว
นำยประสำน นิลมำนัตต์
นำยสมชำย สวธำนุภำพ นำยบุญเลิศ กุศลเพิ่มพูน คนใดคนหนึง่ ลงลำยมือและ
ประทับตรำ
สำคัญของบริษัท กระทำกำรแทนบริษัทได้

บมจ. ศรีอยุธยำประกันภัย
แปรสภำพเมือ่ วันที่ 9 พฤษภำคม 2537
ใบอนุญำตเลขที่ 4/2514

500,000,000

250,000,000 1 นำยวีระพันธุ์
2 นำยสุวฒ
ั น์
3 นำยลักษณ์

ทีปสุวรรณ
สุขสงเครำะห์
ทองไทย
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ชือ่ และจำนวนกรรมกำรซึง่ มีอำนำจลงลำยมือชือ่ แทนบริษัท คือ
นำยโรวัน ดี อำซี่ นำยชูศักดิ์ สำลี นำยลักษณ์ ทองไทย
นำยวิโรจน์ เศรษฐปรำโมทย์ กรรมกำรสองในสีค่ นนีล้ งลำยมือชือ่

นำยวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ
นำยโรวัน ดี อำซี่
นำยชูศักดิ์ สำลี

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2559
( หมายเหตุ บริษัทที่มีการระบายแถบสีฟ้า หมายถึง บริษัทที่มีการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงรายการทะเบียน ภายในเดือนนั้น ๆ)
บริษัทที่มีการระบายแถบสีเหลือง หมายถึง บริษัทที่เลิกบริษัท และคืนใบอนุญาตแล้ว
เงินทุน
ที่

บริษัท / ที่ตงั้ สำนักงำนใหญ่

จดทะเบียนปัจจุบัน
(บำท)

คณะกรรมกำร

ชำระแล้วปัจจุบัน
(บำท)
นำยอดิศร
นำยชูศักดิ์
นำยวิโรจน์
นำยสุรชัย

อำนำจกรรมกำร

ลงวันที่ 17 ตุลำคม 2537
เลขที่ 898
อำคำรเพลินจิตทำวเวอร์ ชัน้ 7-8
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี

4
5
6
7

ตันติอนันท์กุล
สำลี
เศรษฐปรำโมทย์
พฤกษ์บำรุง

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

8 นำยสว่ำง

ทองสมุทร

โทร. 02-263-0335

9 นำยเมธำ

สุวรรณสำร

โทรสำร. 02-263-0589

10 นำยแอนเดรียส โจฮันน์ วิลเฮล์ม

ถนนสุรวงศ์ แขวงสีพ่ ระยำ
เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. O2-235-2510-9,02-267-0240-9
โทรสำร. 02-237-0808,02-267-0259

1,100,000,000
มติพิเศษเพิ่มทุนอีก
50,000,000
ชำระแล้วเต็มมูลค่ำ
50,000,000

ร่วมกัน และประทับตรำสำคัญของบริษัท
1. บริษัท ได้รับควำมเห็นชอบกำรโอนและรับโอนกิจกำรทั้งหมดของ
บริษัท ศรีอยุธยำประกันภัย จำกัด (มหำชน) ให้แก่ บริษัท บีที ประกันภัย จำกัด
ซึง่ เปลีย่ นชือ่ เป็น บริษัท ศรีอยุธยำ เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหำชน)
(ลำดับที่ 15)
ตำมหนังสือสำนักงำน คปภ. ที่ 3120/ว.2735 ลงวันที่ 17 กันยำยน 2553 ให้
แล้วเสร็จภำยใน 31 ธันวำคม 2554
2. ตำมมติที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมือ่ วันที่ 7 ธันวำคม 2554
ให้แก้ไขเปลีย่ นแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1,ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) แก้ไข
ข้อบังคับของบริษัท
3.บริษัท ส่งคืนใบอนุญำตประกอบธุรกิจประกันวินำศภัย เลขที่ 4/2514 ลงวันที่
17 ตุลำคม 2537
โดยให้มีผลบังคับใช้ ตัง้ แต่วนั ที่ 20 ธันวำคม 2554 เป็นต้นไป
4.บริษัท ได้ปฏิบัติตำมเงื่อนไขฯ โดย ประกำศต่อสำธำรณชนให้ทรำบถึงกำรโอน
และกำรรับโอนกิจกำรของบริษัท
5. ได้รับควำมเห็นชอบกำรสิน้ สุดโครงกำรโอนกิจกำรทั้งหมดของบริษัท จำก
นำยทะเบียน

11 นำยโรวัน ดี อำซี่

บจ. ส่งเสริมประกันภัย
เปลีย่ นชือ่ เมือ่ วันที่ 23 ธันวำคม 2525
(เดิมชือ่ บจ.สยำมอินเตอร์ประกันภัย)
ใบอนุญำตเลขที่ 7/2525
ลงวันที่ 27 สิงหำคม 2525
เลขที่ 42
อำคำรส่งเสริมประกันภัย

นำยวิวฒ
ั น์
นำยวิโรจน์
นำยสุรศักดิ์
นำงสำวสุณี
นำงสำวสุนันท์
นำยสุเทพ
นำยเมธำ

สุวรรณนภำศรี
สุวรรณนภำศรี
สุวรรณนภำศรี
สุวรรณนภำศรี
สุวรรณนภำศรี
สุวรรณนภำศรี
อุทยำนสุทธิ

จำนวนหรือชือ่ กรรมกำรซึง่ ลงชือ่ ผูกพันบริษัทได้คือ
นำยวิวฒ
ั น์ สุวรรณนภำศรี นำยสุรศักดิ์ สุวรรณนภำศรี
นำงสำวสุณี สุวรรณนภำศรี นำยสุเทพ สุวรรณนภำศรี สองในสีค่ นลงนำม
ร่วมกันและประทับตรำสำคัญของบริษัท หรือนำยวิวฒ
ั น์ สุวรรณนภำศรี
นำยสุรศักดิ์ สุวรรณนภำศรี นำงสำวสุณี สุวรรณนภำศรี

8 นำงณัฐจงจินต์
9 นำยภูสติ ต์

เก่งสร้ำงทรัพย์
ยิม้ พำนิช

นำยเมธำ อุทยำนสุทธิ นำงณัฐจงจินต์ เก่งสร้ำงทรัพย์ นำยภูสิตต์ ยิม้ พำนิช
คนใดคนหนึง่ รวมเป็นสองคนและประทับตรำสำคัญของบริษัท

1,150,000,000 1
2
3
4
5
6
7

รำยชือ่ ผูบ้ ริหำรบริษัท

นำยวิโรจน์ สุวรรณนภำศรี นำงสำวสุนันท์ สุวรรณนภำศรี

หมายเหตุ :- ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เมือ่ 15 พฤษภาคม 2556
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นำยวิวฒ
ั น์ สุวรรณนภำศรี

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2559
( หมายเหตุ บริษัทที่มีการระบายแถบสีฟ้า หมายถึง บริษัทที่มีการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงรายการทะเบียน ภายในเดือนนั้น ๆ)
บริษัทที่มีการระบายแถบสีเหลือง หมายถึง บริษัทที่เลิกบริษัท และคืนใบอนุญาตแล้ว
เงินทุน
ที่

บริษัท / ที่ตงั้ สำนักงำนใหญ่

39 บมจ. สยามซิตปี้ ระกันภัย
(เดิมชือ่ บจ.คลังสินค้ำแม่นำประกั
้
นภัย)
ใบอนุญำตเลขที่ ป.4/2547
ลงวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2547
เลขที่ 44/1 อำคำรรุ่งโรจน์ธนกุล
ชัน้ 12 ถนนรัชดำภิเษก
แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง
กรุงเทพฯ 10320
โทร. 02-202-9500
โทรสำร. O2-202-9555

40 บมจ. สหนิรภัยประกันภัย
เปลีย่ นชือ่ เมือ่ วันที่ 10 สิงหำคม 2510
(เดิมชือ่ บจ.สหนิรภัยประกันภัยและ
ส่งเสริมเศรษฐกรรม)
ใบอนุญำตเลขที่ 2/2521
ลงวันที่ 18 พฤศจิกำยน 2521
เลขที่ 462/1-5 ถนนสีพ่ ระยำ
แขวงมหำพฤฒำรำม
เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 02-236-0049,02-236-1290,
02-223-2019
โทรสำร. 02-236-1300,1211
41 บมจ. สหมงคลประกันภัย
เปลีย่ นชือ่ เมือ่ วันที่ 29 กันยำยน 2531
(เดิมชือ่ บจ.สหมงคลประกันภัยและ
คลังสินค้ำ)
ใบอนุญำตเลขที่ 3/2531
ลงวันที่ 10 ตุลำคม 2531
เลขที่ 259 ถนนรำชวงศ์
แขวงจักรวรรดิ
เขตสัมพันธวงศ์

จดทะเบียนปัจจุบัน
(บำท)
300,000,000

20,000,000

280,000,000

ชำระแล้วปัจจุบัน
(บำท)
300,000,000 1
2
3
4
5
6
7

20,000,000 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

คณะกรรมกำร

นำยกุลวัฒน์ เจนวัฒนวิทย์
นำยศิริลักษณ์ เมืองศรี

ธรรมำจักร์กุล
วำสวกุล
ธรรมำจักร์กุล
ธรรมำจักร์กุล
วำสวกุล
ธรรมำจักร์กุล
แซ่กยุ่
ธรรมำจักร์กุล
ธรรมำจักร์กุล
ธรรมำจักร์กุล
เต็มบุญประเสริฐสุข

จำนวนหรือชือ่ กรรมกำรซึง่ ลงชือ่ ผูกพันบริษัทได้คือ
นำยบุญ ธรรรมำจักร์กุล นำงอำรยำ วำสวกุล นำงไอริญ ธรรมำจักร์กุล
นำยชวน ธรรมำจักร์กุล และนำยจำรัส ธรรมำจักร์กุล
สองในห้ำคนนีล้ งลำยมือชือ่ ร่วมกัน
และประทับตรำสำคัญของบริษัท

นำยบุญ ธรรมำจักร์กุล
นำงอำรยำ วำสวกุล

มหำเจษฎำ
ท่ำไสว

(1) นำยประพำส เพียรเสถียรกุล นำงสำวไพลิน ท่ำไสว
นำยบัญชำกำร เพียรเสถียรกุล

นำยประพำส เพียรเสถียรกุล
นำยบัญชำกำร เพียรเสถียรกุล

ปัทมรพีพรรณ
เพียรเสถียรกุล
ตันสุวรรณ
เพียรเสถียรกุล
วิริยำ
วงค์ฝนั้
สัตยำประเสริฐ

กรรมกำรสองในสำมคนลงลำยมือชือ่ ร่วมกันและประทับตรำสำคัญของบริษัท
เอกสำรแนบ

พำนิชชีวะ
นิรมำนสกุล
เพ่งศรี
อินทรสุขศรี
เจนวัฒนวิทย์
วีระกุล
เมืองศรี

กรรมกำรออกจำกตำแหน่ง
นำยสุรเดช

ก่อเกียรติทวีชัย

นำยบุญ
นำงอำรยำ
นำงไอริญ
นำยจำรัส
นำยวิบูลย์
นำยชวน
นำยสุพจน์
นำยศิริชัย
นำงอำรยำ
นำยเสนีย์
นำยสุธี

นำยชูเกียรติ
นำยประพำส
นำยตระกำร
นำยบัญชำกำร
นำงสำววันทนำ
นำงสำวน้ำฝน
นำยไชยวัฒน์

รำยชือ่ ผูบ้ ริหำรบริษัท

จำนวนหรือชือ่ กรรมกำรซึง่ ลงชือ่ ผูกพันบริษัทได้คือ
นำยสมบัติ พำนิชชีวะ นำยกุลวัฒน์ เจนวัฒนวิทย์
นำยณัฐดนัย อินทรสุขศรี นำยศิริลักษณ์ เมืองศรี
นำยนิพนธ์ นิรมำนสกุล กรรมกำรสองในห้ำคนลงลำยมือชือ่ ร่วมกัน
และประทับตรำสำคัญของบริษัท

นำยสมบัติ
นำยนิพนธ์
นำยภัค
นำยณัฐดนัย
นำยกุลวัฒน์
นำยเกษมสันต์
นำยศิริลักษณ์

280,000,000 1 นำยวิชิต
2 นำงสำวไพลิน
3
4
5
6
7
8
9

อำนำจกรรมกำร
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ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2559
( หมายเหตุ บริษัทที่มีการระบายแถบสีฟ้า หมายถึง บริษัทที่มีการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงรายการทะเบียน ภายในเดือนนั้น ๆ)
บริษัทที่มีการระบายแถบสีเหลือง หมายถึง บริษัทที่เลิกบริษัท และคืนใบอนุญาตแล้ว
เงินทุน
ที่

บริษัท / ที่ตงั้ สำนักงำนใหญ่

จดทะเบียนปัจจุบัน
(บำท)

คณะกรรมกำร

ชำระแล้วปัจจุบัน
(บำท)

อำนำจกรรมกำร

รำยชือ่ ผูบ้ ริหำรบริษัท

กรุงเทพฯ 10100
โทร. 02-221-4373,02-222-9391,
02-223-2019
โทรสำร. 02-622-6621,02-225-1623
บจ. วิคเตอรี ประกันภัย (ประเทศไทย)
เปลีย่ นชือ่ เมือ่ วันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2553
(เดิมชือ่ บจ. สหวัฒนำประกันภัย)
ใบอนุญำตเลขที่ บ.23/2494
ลงวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2494
ใบอนุญำตเลขที่ ฟ.13/2494
ลงวันที่ 8 กันยำยน 2494
เลขที่ 4 อำคำรชโลบล
ซอยพระรำมเก้ำ 43 ถนนเสรี 4
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ
โทร. O2-743-7999
โทรสำร. 02-743-7997-8

100,000,000

42 บมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย
( แปรสภำพเป็นมหำชน 12 พ.ค. 2537)
เดิมชือ่ 1) บจ.สำมัคคีประกันภัย
เปลีย่ นชือ่ เป็น 2) บมจ.ไทยพำณิชย์
สำมัคคีประกันภัย เมือ่ 25 ก.ค. 2549
เปลีย่ นชือ่ เป็น 3) บมจ.สำมัคคีประกันภัย
เมือ่ วันที่ 25 สิงหำคม 2557
เปลีย่ นชือ่ เป็น 4) บมจ.ชับบ์สำมัคคีประกันภัย
เมือ่ วันที่ 19 พฤษภำคม 2559
ใบอนุญำตเลขที่ ป.3/2549
ลงวันที่ 23 สิงหำคม 2549
เลขที่ 2/4 อำคำรไทยพำณิชย์สำมัคคีฯ
ชัน้ 12 โครงกำรนอร์ธปำร์ค
ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร 10210
โทร. 02-555-9100

1,114,452,155

100,000,000 1
2
3
4
5
6
7

นำยวีระเดช
นำงบุษกร
นำยสงวน
นำยประเสริฐ
นำยจำตุรงค์
นำงสำวเบญจภำ
นำยศรำวุธ

รุ่งโรจน์ธนกุล
รุ่งโรจน์ธนกุล
ทิวฑั ฒำนนท์
ตริตำนนท์
ชัยสงครำม
มนัสสงวนศักดิ์
ภำสุวณิชยพงศ์

จำนวนหรือชือ่ กรรมกำรซึง่ ลงชือ่ ผูกพันบริษัทได้คือ
กรรมกำรสองคนลงลำยมือชือ่ ร่วมกันและประทับตรำของบริษัท

นำยวีระเดช รุ่งโรจน์ธนกุล

หมายเหตุ :- ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เมือ่ วันที่ 6 มิถุนายน 2554

1,114,452,155 1 คุณหญิงชฎำ
2 นำยบุญมี
นำยวิรัติ
3 นำยเพิ่มพูน
4 นำยสุวรรณ
5 นำยฮวน หลุยส์ ออร์เตก้ำ
6 นำยเกลน เดวิด ไมเคิล
7 นำยเดชำภิวฒ
ั น์
8 นำงสำวนิตยำ

วัฒนศิริธรรม
งดงำมวงศ์
รัตนำภรณ์ (เสียชีวติ )
ไกรฤกษ์
วงศ์ศรีวงศ์
กัวเดรำส
บรำวน์
ณ สงขลำ
พิริยะธรรมวงศ์

ชือ่ และจำนวนกรรมกำรซึง่ มีอำนำจลงลำยมือชือ่ แทนบริษัท คือ
นำยฮวน หลุยส์ ออร์เตก้ำ กัวเดรำส และ นำยเกลน เดวิด ไมเคิล
บรำวน์ ลงลำยมือชือ่ ร่วมกัน หรือคนใดคนหนึง่ ในสองคนนี้
ลงลำยมือชือ่ ร่วมกับ
นำยเดชำภิวฒ
ั น์ ณ สงขลำ หรือ นำงสำวนิตยำ พิริยะธรรมวงศ์
รวมเป็นสองคน
แก้ไขข้อบังคับ ข้อ 1, 2

หมายเหตุ บมจ.ไทยพำณิชย์สำมัคคีประกันภัย
ขออนุญำตเปลีย่ นชือ่ บริษัท เป็น บมจ. สำมัคคีประกันภัย
ตำมหนังสือสำนักงำน คปภ. ที่ 4230/2216 ลงวันที่ 7 สิงหำคม 2557
และจดทะเบียนเปลีย่ นชือ่ เมือ่ วันที่ 25 สิงหำคม 2557
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คุณหญิงชฎำ วัฒนศิริธรรม

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2559
( หมายเหตุ บริษัทที่มีการระบายแถบสีฟ้า หมายถึง บริษัทที่มีการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงรายการทะเบียน ภายในเดือนนั้น ๆ)
บริษัทที่มีการระบายแถบสีเหลือง หมายถึง บริษัทที่เลิกบริษัท และคืนใบอนุญาตแล้ว
เงินทุน
ที่

บริษัท / ที่ตงั้ สำนักงำนใหญ่

จดทะเบียนปัจจุบัน
(บำท)

ชำระแล้วปัจจุบัน
(บำท)

คณะกรรมกำร

อำนำจกรรมกำร

รำยชือ่ ผูบ้ ริหำรบริษัท

โทรสำร. 02-955-0150-1, 0205
43 บมจ. สินทรัพย์ประกันภัย
640,000,000
ใบอนุญำตเลขที่ 8/2525
เดิม 510,000,000
ลงวันที่ 27 สิงหำคม 2525
เพิ่มทุน 1) 80,000,000
เลขที่ 492 - 494
เป็นทุนจดทะเบียน
ถนนรัชดำภิเษก
590,000,000
แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง
เพิ่มทุน 2) 50,000,000
กรุงเทพฯ 10310
เป็นทุนจดทะเบียน
โทร. 02-541-5050,02-792-5555,5560
640,000,000
โทรสำร. 02-541-5170,4602,4036

44 บมจ. สินมัน่ คงประกันภัย
แปรสภำพเมือ่ วันที่ 16 พฤษภำคม 2537
(เดิมชือ่ บจ. สินมัน่ คงประกันภัย
ใบอนุญำตเลขที่ 1/2535
ลงวันที่ 17 เมษำยน 2535
เลขที่ 313 ถนนศรีนครินทร์
แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ
กรุงเทพฯ 10240
โทร. 02-378-7000
โทรสำร. 02-377-3322

200,000,000

640,000,000 1
2
3
4
560,000,000 5
เพิ่มทุน 2) 30,000,000
6
เป็นทุนชำระแล้ว
7
590,000,000 8
เพิ่มทุน 3) 30,000,000
9
เป็นทุนชำระแล้ว
10
620,000,000 11
เพิ่มทุน 4) 20,000,000
12
เป็นทุนชำระแล้ว
640,000,000
เดิม 510,000,000
เพิ่มทุน 1) 50,000,000
เป็นทุนชำระแล้ว

200,000,000 1
2
3
4
5
6
7
8
9

นำงสำวบังอร
นำยประวิตร
นำยสมนึก
นำงศศมณฑ์
นำยสุรสิทธิ์
นำยมนตรี
นำยไพโรจน์
นำงสุณี
นำยพรสิทธิ์
นำยสุริยน
พลเอกประพำฬ
พลอำกำสเอก บุญช่วย

มีเ้ จริญ
สงวนสิน
สงวนสิน
สงวนสิน
ศรีอรทัยกุล
เนรกัณฐี
พรหมสำส์น
ศรีอรทัยกุล
ศรีอรทัยกุล
ศรีอรทัยกุล
นิลวงศ์
สุกรสุข

จำนวนหรือชือ่ กรรมกำรซึง่ ลงชือ่ ผูกพันบริษัทได้คือ
" นำงสุณี ศรีอรทัยกุล ,นำยสมนึก สงวนสิน ,นำงศศมณฑ์ สงวนสิน
นำยสุรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล ,นำยประวิตร สงวนสิน และ นำงสำวบังอร
มีเ้ จริญ โดยกำหนดให้กรรมกำรสองคนลงลำยมือชือ่ ร่วมกัน
และประทับตรำสำคัญของบริษัท "

นำงสุณี ศรีอรทัยกุล
นำยประวิตร สงวนสิน
นำยสมนึก สงวนสิน
นำงสำวบังอร มีเ้ จริญ

นำยวิเศษ
นำงอัญชุลี
นำยประดิษฐ์
นำยเรืองเดช
นำงสุวมิ ล
นำยเรืองวิทย์
นำยวีระชัย
นำงสำวถนอมศรี
นำยสจวต ไมเคิล แลงด็อน

ภำณุทัต
คุณวิบูลย์
รอดลอยทุกข์
ดุษฎีสุรพจน์
ชยวรประภำ
ดุษฎีสุรพจน์
งำมดีวไิ ลศักดิ์
สินสุขเพิ่มพูน

ชือ่ และจำนวนกรรมกำรซึง่ มีอำนำจลงลำยมือชือ่ แทนบริษัทได้คือ
(1) นำยประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ นำงอัญชุลี คุณวิบูลย์ นำยเรืองเดช
ดุษฎีสุรพจน์ นำงสุวมิ ล ชยวรประภำ
นำยเรืองวิทย์ ดุษฎีสุรพจน์ นำงสำวถนอมศรี สินสุขเพิ่มพูล กรรมกำร
สองในหกคนนีล้ งลำยมือชือ่ ร่วมกันและประทับตรำของบริษัท
(2) กำรออกกรมธรรม์ประกันภัย กรมธรรม์ประกันอิสรภำพ
หนังสือรับรองที่ใช้ในกำรประกันตัว กำรฟ้องร้องต่อสูค้ ดีและดำเนิน
กระบวนกำรพิจำรณำทั้งหมดทั้งทำงแพ่ง ทำงอำญำ และทำงอนุญำ
โตตุลำกำร กำรแจ้งควำมร้องทุกข์ กำรถอนคำร้องทุกข์ กำรยืน่ ขอรับ
ชำระหนี้ ตลอดจนกำรขอรับ เอำคืนและเข้ำครอบครองทรัพย์สินของ
บริษัทหรือเงินอืน่ ใด ๆ จำกพนักงำนสอบสวน พนักงำนอัยกำร จำกศำล
และหรือจำกนิติบุคคลหรือบุคคลใด ๆ ดำเนินกำรชัน้ บังคับคดี ยึด
อำยัด ถอนกำรยึด ถอนกำรอำยัด ขำยหรือยกเลิกกำรขำยทอดตลำด
ทรัพย์สิน เข้ำทำและถอนสัญญำประกันวำงหลักทรัพย์หรือหลักประกัน
กำรชีแ้ จงข้อเท็จจริง โต้แย้งหรืออุทธรณ์คำวินิจฉัยคำสัง่ หรือควำมเห็น
ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำร
ประกอบธุรกิจประกันภีย (คปภ.) หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่อนื่ ตลอดจน
กำรชำระค่ำปรับ เบี้ยปรับหรือเงินอืน่ ใด เช่ำ ให้เช่ำ ยกเลิกหรือเปลีย่ น

นำยเรืองวิทย์ ดุษฎีสุรพจน์
นำยเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์

กรรมกำรออกจำกตำแหน่ง
นำยสุวชิ ำกร ชินะผำ

เสียชีวติ

แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 4
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ4
(เปลีย่ นแปลงมูลค่ำหุ้นและจำนวนหุ้น)
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ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2559
( หมายเหตุ บริษัทที่มีการระบายแถบสีฟ้า หมายถึง บริษัทที่มีการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงรายการทะเบียน ภายในเดือนนั้น ๆ)
บริษัทที่มีการระบายแถบสีเหลือง หมายถึง บริษัทที่เลิกบริษัท และคืนใบอนุญาตแล้ว
เงินทุน
ที่

บริษัท / ที่ตงั้ สำนักงำนใหญ่

จดทะเบียนปัจจุบัน
(บำท)

45 บมจ. อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย
เปลีย่ นชือ่ เมือ่ วันที่ 7 กรกฏำคม 2543
(เดิมชือ่ บจ.เจริญโภคภัณฑ์ประกันภัย)
ใบอนุญำตเลขที่ ป.4/2543
ลงวันที่ 28 ธันวำคม 2543
เลขที่ 313 อำคำร ซี.พี. ทำวเวอร์
ชัน้ 19 เพิ่มพื้นที่ตงั้ ชัน้ ที่ 3 ห้องดี 2
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทร. 02-638-9000
โทรสำร. 02-638-9050,3030

650,000,000

46 บมจ. อาคเนย์ประกันภัย
เปลีย่ นชือ่ เมือ่ วันที่ 1 กันยำยน 2551
(เดิมชือ่ บจ.อำคเนย์ประกันภัย (2000))
ใบอนุญำตเลขที่ ป.2/2551
ลงวันที่ 12 ธันวำคม 2551
เลขที่ 315 ชัน้ จี 1,2 และ3
อำคำรบริษัทอำคเนย์ประกันภัย จำกัด
ถนนสีลม แขวงสีลม
เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 02-631-1311
โทรสำร. 02-237-7409,02-236-7614

500,000,000

47 บมจ. อินทรประกันภัย
แปรสภำพและเปลีย่ นชือ่
เมือ่ วันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2537
(เดิมชือ่ บจ.อินเตอร์ไลฟ์ประกันภัย)
ใบอนุญำตเลขที่ 2/2523
ลงวันที่ 4 กรกฏำคม 2537

100,000,000

คณะกรรมกำร

ชำระแล้วปัจจุบัน
(บำท)

อำนำจกรรมกำร

รำยชือ่ ผูบ้ ริหำรบริษัท

แปลงสิทธิกำรเช่ำทรัพย์สินในนำมบริษัท ให้ นำยประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์
นำงอัญชุลี คุณวิบูลย์ นำยเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์
นำยเรืองวิทย์ ดุษฎุรพจน์ นำงสำวถนอมศรี สินสุขเพิ่มพูล
คนใดคนหนึง่ ลงลำยมือชือ่ และประทับตรำสำคัญของบริษัท
จำนวนหรือชือ่ กรรมกำรซึง่ จะลงชือ่ ผูกพันบริษัท คือ
กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัทประกอบด้วยกรรมกำร 2 กลุม่
ดังนี้ คือ กลุม่ เอ ได้แก่ นำยไฮนซ์ โดลเบิร์ก
นำยลำร์ส ไฮบุทสกี้ และนำงอำไพ บำรุงศักดิศ์ ิลป์
กลุม่ บี ได้แก่ นำยเอีย่ ม งำมดำรงค์
นำยอำรุง สรรพสิทธิว์ งศ์ นำยขจร เจียรวนนท์
และนำงพัชรี คงตระกูลเทียน นำงสำวศิรินทิพย์ โชติธรรมมำภรณ์
โดยกรรมกำรคนหนึง่ คนใดในกลุม่ เอ ลงนำมร่วมกับ
กรรมกำรคนหนึง่ คนใดในกลุม่ บี พร้อมประทับตรำสำคัญของบริษัท

500,000,000 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

เดิม เป็นหุ้นสำมัญ จำนวน 20,000,000 หุ้น
มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท
เป็น เป็นหุ้นสำมัญ จำนวน 200,000,000 หุ้น
มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท
นำยณรงค์
จุลชำต
นำงนภำกรณ์
ลัญฉน์ดี
นำยลำร์ส
ไฮบุทสกี้
นำยไฮนซ์
โดลเบิร์ก
นำงอำไพ
บำรุงศักดิศ์ ิลป์
นำงสำวศิรินทิพย์
โชติธรรมมำภรณ์
นำงสำวอรวรรณ
เตชะไพบูลย์
นำยอภิชำติ
ศิวยำธร
กรรมกำรออกจำกตำแหน่ง
1. นำยเอีย่ ม งำมดำรงค์
2. นำยอำรุง สรรพสิทธิวงศ์
3. นำยขจร เจียรวนนท์
4. นำงพัชรี คงตระกูลเทียน
พลตำรวจเอกสนอง
วัฒนวรำงกูร
นำยโชติพัฒน์
พีชำนนท์
นำยหลักชัย
สุทธิชูจติ
นำยฐำปน
สิริวฒ
ั นภักดี
นำยอภิชัย
บุญธีรวร
นำยผดุงเดช
อินทรลักษณ์
นำงอำทินันท์
พีชำนนท์
นำยสนิท
วรปัญญำ
พลตำรวจเอกเจตน์
มงคลหัตถี
นำยปำนทอง
ธรรมพรพิพัฒน์
นำยโยธิน
พิบูลย์เกษตรกิจ

จำนวนหรือชือ่ กรรมกำรซึง่ ลงชือ่ ผูกพันบริษัทได้คือ
พลตำรวจเอกสนอง วัฒนวรำงกูร, นำยสนิท วรปัญญำ, นำยโชติพัฒน์ พีชำ
นนท์, นำยฐำปน สิริวฒ
ั นภักดี, นำงอำทินันท์ พีชำนนท์, นำยอภิชัย
บุญธีรวร, นำยหลักชัย สุทธิชูจติ และนำยปำนทอง ธรรมพรพิพัฒน์
กรรมกำรสองในแปดคนนีล้ ำยมือชือ่ ร่วมกันและประทับตรำสำคัญของบริษัท
ส่วนกำรลงลำยมือชือ่ ในกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทให้กรรมกำร
คนใดคนหนึง่ ในแปดคนข้ำงต้นลงลำยมือชือ่

พลตำรวจเอกสนอง วัฒนวรำงกูร

100,000,000 1
2
3
4
5
6

นำงสำววิไลพร
นำยวิชัย
นำยบุญศักดิ์
นำยปรีชำ
นำยนเรศน์
นำยเชิดชัย

ชือ่ และจำนวนกรรมกำรซึง่ มีอำนำจลงลำยมือชือ่ แทนบริษัท คือ
กรรมกำรสองคนลงลำยมือชือ่ ร่วมกันและประทับตรำบริษัท
เป็นสำคัญ

นำยบุญศักดิ์ เจียมปรีชำ
นำยวิชัย อินทรนุกูลกิจ

650,000,000 1
2
3
4
5
6
7
8

ลิว่ เกษมศำนต์
อินทรนุกูลกิจ
เจียมปรีชำ
ปรมำพจน์
ชุติจริ วงศ์
มีคำ
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นำงสำวศิรินทิพย์
โชติธรรมมำภรณ์

นำยโชติพัฒน์ พีชำนนท์

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2559
( หมายเหตุ บริษัทที่มีการระบายแถบสีฟ้า หมายถึง บริษัทที่มีการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงรายการทะเบียน ภายในเดือนนั้น ๆ)
บริษัทที่มีการระบายแถบสีเหลือง หมายถึง บริษัทที่เลิกบริษัท และคืนใบอนุญาตแล้ว
เงินทุน
ที่

บริษัท / ที่ตงั้ สำนักงำนใหญ่

จดทะเบียนปัจจุบัน
(บำท)

เลขที่ 364/29 ถนนศรีอยุธยำ
แขวงพญำไท เขตรำชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-247-9261-75
โทรสำร. 02-247-6590, 02-246-5030

48 บมจ. เอเชียประกันภัย 1950
300,000,000
เปลีย่ นชือ่ เมือ่ วันที่ 26 พฤษภำคม 2548 เดิม
199,000,000
(เดิมชือ่ บจ.ยัง่ ยืนประกันภัย)
เพิ่มทุน 101,000,000
วันที่ 21 มกรำคม 2512
เป็นทุนจดทะเบียน
เปลีย่ นชือ่ เป็น บจ.เอเซียทรัสท์ประกันภัย
300,000,000
วันที่ 15 มิถุนำยน 2527
เป็นหุ้นสำมัญ จำนวน
เปลีย่ นชือ่ เป็น บจ.เอเชียประกันภัย 1950
3,000,000 หุ้น
ใบอนุญำตเลขที่ ป.5/2548
มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท
ลงวันที่ 23 มิถุนำยน 2548
เลขที่ 183 อำคำรรีเจ้นทร์เฮ้ำส์
ชัน้ 12 ถนนรำชดำริ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-254-9977
โทรสำร. 02-256-0778,02-250-5277
49 บมจ. เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย)
เปลีย่ นชือ่ เมือ่ 5 ก.ย.2555
เดิม
1. เดิมชือ่ บจ.เอเซียไดนำมิค
ประกันภัย
2.บจ. คูเนีย ประกันภัย (ประเทศไทย)
เปลีย่ นชือ่ เมือ่ 18 ธันวำคม 2544
ใบอนุญำตเลขที่ ป.1/2545
ลงวันที่ 29 มกรำคม 2545
เลขที่ 1 อำคำรเอ็มไพร์ทำวเวอร์
ชัน้ ที่ 39 ถนนสำทรใต้ แขวงสำทร
เขตยำนนำวำ กรุงเทพฯ 10120

เดิม
เพิ่มทุน ครั้งที่ 1
เป็นทุนชำระแล้ว
เพิ่มทุน ครั้งที่ 2
เป็นทุนชำระแล้ว
เพิ่มทุน ครั้งที่ 3
เป็นทุนชำระแล้ว

1,356,300,000

เพิ่มทุนครั้งที่ 1
80,000,000

เป็นทุนจดทะเบียน
1,436,300,000
เพิ่มทุนครั้งที่ 2
40,000,000
เป็นทุนจดทะเบียน
1,476,300,000
เพิ่มทุนครั้งที่ 3

300,000,000
199,000,000
50,997,400
249,997,400
24,997,300
274,994,700
25,005,300
300,000,000

เป็นทุนชำระแล้ว

อำนำจกรรมกำร

7 นำยวิศิลป์
8 นำยสมหวัง
9 นำยสมบัติ
กรรมกำรออกจำกตำแหน่ง
นำยธวัชชัย
นำยกรุงไกร

ว่องวำนิชวัฒนะ
เต็มพรสิน
ปัญญำมิตร (เข้ำใหม่)

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

โควำวิสำรัช
ชุม่ ศรีพันธุ์
ศรีกำญจนำ
จันทรวิทุร
ศรีกำญจนำ

นำยชัยวัฒน์
นำยนคร
นำยจุลพยัพ
นำยนิค
นำงนรำวดี
นำยโฮ ยิกหลุง ไซมอน
นำยสุรพร
นำยมูกิ จำตินเดอร์ กุมำร์
ดร. เฮอร์เบิร์ต บำวม์กำร์ทเนอร์
ม.ร.ว.ดำรงดิศ
นำยเวท
นำงศิริกำญจน์ ศักดิเดช
กรรมกำรออกจำกตำแหน่ง
นำยไพร

766,300,000
1,356,300,000
เดิม

เพิ่มทุนครั้งที่ 1

คณะกรรมกำร

ชำระแล้วปัจจุบัน
(บำท)

766,300,000 1 นำย ตัน บัน ฮี
2 นำงสำวกัว ยิง ซิน

3 นำยนรวัฒน์
80,000,000 4 พลตำรวจโทศักดำ ชืน่ ภักดี
5 นำยธีโอดอร์
1,436,300,000

สุทธิกิจพิศำล
ภัทรโกมล
จำนวนหรือชือ่ กรรมกำรซึง่ ลงชือ่ ผูกพันบริษัทได้คือ
นำยจุลพยัพ ศรีกำญจนำ นำยนิค จันทรวิทุร นำยนคร ชุม่ ศรีพันธุ์
นำงนรำวดี ศรีกำญจนำ หม่อมรำชวงศืดำรงดิศ ดิศกุล
นำยเวท เลณบุรี นำงศิริกำญจน์ ศักดิเดช ภำณุพันธ์ ณ อยุธยำ
กรรมกำรสองในเจ็ดคนนีล้ งลำยมือชือ่ ร่วมกันและประทับตรำสำคัญของบริษัท

นำยจุลพยัพ ศรีกำญจนำ
นำยนิค จันทรวิทุร

เข้ำใหม่

จำนวนหรือชือ่ กรรมกำรซึง่ จะลงชือ่ เป็นสำคัญผูกพันบริษัทได้ คือ
นำงสำวกัว ยิง ซิน ลงลำยมือชือ่ ร่วมกับ นำยนรวัฒน์ สุวรรณ หรือ

นำยนรวัฒน์ สุวรรณ

สุวรรณ
เข้ำใหม่
ชุบปำร์ค

นำยธีโอดอร์ ชุบปำร์ค หรือ นำย ตัน บัน อีรวมเป็นสองคน และประทับตรำ
สำคัญของบริษัท

รักตประจิต

ดิศกุล
เลณบุรี
ภำณุพันธ์ ณ อยุธยำ

ปัณยำลักษณ

เพิ่มทุนครั้งที่ 2
40,000,000
เป็นทุนชำระแล้ว
เพิ่มทุนครั้งที่ 3

กรรมกำรออกจำกตำแหน่ง
1,476,300,000
พลตำรวจเอก วัชรพล
1 นำงสำวกัว ยิง เฟย

รำยชือ่ ผูบ้ ริหำรบริษัท

ประสำรรำชกิจ
ลำออก
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บริษัทได้รับอนุญาตให้เปลีย่ นชือ่ จากเดิม บจ. คูเนีย ประกันภัย (ประเทศไทย)
เป็น บจ. เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) ตามหนังสือสานักงาน คปภ.
ที่ 4230/2200 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2555

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2559
( หมายเหตุ บริษัทที่มีการระบายแถบสีฟ้า หมายถึง บริษัทที่มีการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงรายการทะเบียน ภายในเดือนนั้น ๆ)
บริษัทที่มีการระบายแถบสีเหลือง หมายถึง บริษัทที่เลิกบริษัท และคืนใบอนุญาตแล้ว

ที่

บริษัท / ที่ตงั้ สำนักงำนใหญ่
(สำนักงำนเขตเปลีย่ นแปลงเลขที่ตงั้
จำกเดิมเลขที่ 195 เป็น เลชที่ 1 )
โทร. 02-022-1111
โทรสำร. O2-022-1122-3

เงินทุน
คณะกรรมกำร
จดทะเบียนปัจจุบัน
ชำระแล้วปัจจุบัน
(บำท)
(บำท)
90,000,000
90,000,000 2 นำยกิตติ ภู่สิทธิศักดิ์
ลำออก
เป็นทุนจดทะเบียน
เป็นทุนชำระแล้ว
1,566,300,000
1,566,300,000
ลดทุนจดทะเบียน/ทุนชำระแล้ว 800,000,000 บำท
เป็นทุนจดทะเบียน
เป็นทุนชำระแล้ว
766,300,000
766,300,000

50 บมจ. เอราวัณประกันภัย
570,000,000
เปลีย่ นชือ่ เมือ่ วันที่ 11 มีนำคม 2526 เดิม 520,000,000
เดิม 520,000,000
(เดิมชือ่ บจ.อีสเวสต์ประกันภัย)
เพิ่มทุนจดทะเบียน
เพิ่มทุนชำระแล้ว
วันที่ 27 มกรำคม 2526
50,000,000
เปลีย่ นชือ่ เป็น บจ.สินธำนีประกันภัย
ใบอนุญำตเลขที่ 1/2527
ลงวันที่ 20 กรกฏำคม 2527
เลขที่ 292 ถนนเยำวรำช
แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพฯ 10100
โทร. 02-224-0056,02-224-4727-35
โทรสำร. 02-221-1390,02-222-0544
51 บมจ. แอกซ่าประกันภัย
1,852,642,100
เปลีย่ นชือ่ เมือ่ วันที่ 15 กรกฏำคม 2541 เพิ่มทุนจดทะเบียน
(เดิมชือ่ บจ.วังโดมประกันภัย)
960,000,000 มูลค่ำหุ้นละ
แปรสภำพและเปลีย่ นชือ่
เป็นทุนจดทะเบียน
เมือ่ วันที่ 9 ธันวำคม 2537
2,812,642,100
เป็น บมจ.วังโดมประกันภัย
เพิ่มทุนชำระแล้ว
ใบอนุญำตเลขที่ ป.3/2541
ลงวันที่ 15 กรกฏำคม 2541
เลขที่ 1168/67 ชัน้ 23 ซี
อำคำรลุมพินีทำวเวอร์
ถนนพระรำม 4
แขวงทุ่งมหำเมฆ
เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120

(เสนอขำยหุ้นละ 50 บำท)
ขำยต่ำกว่ำมูลค่ำ
หุ้นละ 50 บำท
ตำมมำตรำ 52
แห่ง พ.ร.บ.บริษัท
มหำชนจำกัด 2535

570,000,000
1
2
50,000,000 3
4
5

นำยสุรพล สติมำนนท์
นำงสำวรังษิยำภรณ์
นำงกัลยำนี
นำยปรีดำ
นำงนิรมล
นำงสำวอรพินธ์ จิรชนำนนท์

(ลำออก)
อรุณสุรัตน์ภักดี
จิรชนำนนท์
รอดโพธิท์ อง
หนูคง
(เข้ำใหม่)

อำนำจกรรมกำร

รำยชือ่ ผูบ้ ริหำรบริษัท

หมายเหตุ บริษัทขออนุญาตย้ายที่ตงั้ สานักงานใหญ่ จากเดิม
เลขที่ 849
อาคารวรวั
น์ ชัน้ อาคารเอ็
ที่ 9-10มถนนสี
ม แขวงสี
ก แขวงสาทร กรุงเทพมหานคร
เป็
น เลขที่ ฒ195
ไพร์ทลาวเวอร์
ชัน้ ทีลม่ 39 เขตบางรั
ถนนสาทรใต้
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

ตามหนังสือ สานักงาน คปภ. ที่ 4230/2295 ลงวันที่ 15 สิงหาคม
จำนวนหรือชือ่ กรรมกำรซึง่ ลงชือ่ ผูกพันบริษัทได้คือ
กรรมกำรสองคนลงลำยมือชือ่ ร่วมกันและประทับตรำสำคัญของบริษัท

2557
นำงสำวรังษิยำภรณ์ อรุณสุรัตน์ภักดี

แก้ไขข้อบังคับ ข้อ 59 (ดวงตรำของบริษัท)

2,812,642,100 1
2
3
100 บำท 4
5
6

นำยกอบศักดิ์ ดวงดี
เข้ำใหม่
นำยเอเทียน มำร์ค แฟคนองต์ บัวร์-โลฮองต์ (เข้ำใหม่)
นำยพิสิฏฐ์
พันธุส์ มิง
นำยธนชัย
ธนชัยอำรีย์
นำยยุทธชัย
เตยะรำชกุล
นำยศักดิช์ ัย
พีชะพัฒน์

7 นำยโยฮำน โรดอร์ฟ
8 นำยมำร์ติน สเตฟำน
9 นำยสมเจต

เอมมำนูเอล ซิมง
รูแอค
ขุนศรีอุเชนทร์

กรรมกำรออกจำกตำแหน่ง
1. นำยเบอนัว แคลวำเรน

ลำออก
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ชือ่ และจำนวนกรรมกำรซึง่ มีอำนำจลงลำยมือชือ่ แทนบริษัทคือ
ยน มำร์
แฟคนองต์
ร์-โลฮองต์สิฏนำยโยฮำน
ฟ เอมมำนู
ซินำยเอเที
มง นำยมำร์
ติน คสเตฟำน
รูแอคบัวและนำยพิ
ฐ์ พันธุส์ มิง โรดอร์
นำยสมเจต
ขุนศรีเออลุ นำยมำร์ติน สเตฟำน รูแอค
เชนทร์
สองในห้ำคนนีล้ งลำยมือชือ่ ร่วมกันและประทับตรำสำคัญของบริษัท
รัฐมนตรี
วำ่ กำรกระทรวงกำรคลั
ำรณำแล้
ริษัทฯำนวนหุ้นที่มี
1)
มีบุคคลซึ
ง่ ไม่มีสัญชำติไทยถืองหุพิ้นจได้
เกินกว่วำผ่ร้ออนผั
ยละนให้
49บของจ
สิ2)มี
ทธิกอรรมกำรเป็
อกเสียงและจ
ำหน่
ำ
ยได้
แ
ล้
ว
ทั
ง
้
หมด
นบุคคลซึง่ ไม่มีสัญชำติไทยได้เกิน กว่ำกึง่ หนีง่ ของจำนวน
กรรมกำรทั
้งหมดได้ อนผัน 10 ปี นับแต่วนั ที่ได้รับอนุญำต เมือสิน้ สุด
3)ก
ำหนดระยะเวลำผ่
ระยะเวลำผ่
นผันบริ
อัต49
รำส่ของจ
วน ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและ
กำรถื
อหุ้นต่อำงชำติ
ไม่ษเกิัทนต้ร้อองมี
ยละ
จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด
และมีอัตรำส่วนกรรมกำรต่ำงชำติไม่ถึงกึง่ หนึง่ ของกรรมกำรทั้งหมดของบริษัท
ตำมหนังสือกระทรวงกำรคลัง ที่ กค1008/9088 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2555
และหนังสือสำนักงำน คปภ. ที่ 4220/1521 ลงวันที่ 8 มิถุนำยน 2555

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2559
( หมายเหตุ บริษัทที่มีการระบายแถบสีฟ้า หมายถึง บริษัทที่มีการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงรายการทะเบียน ภายในเดือนนั้น ๆ)
บริษัทที่มีการระบายแถบสีเหลือง หมายถึง บริษัทที่เลิกบริษัท และคืนใบอนุญาตแล้ว
เงินทุน
ที่

บริษัท / ที่ตงั้ สำนักงำนใหญ่

จดทะเบียนปัจจุบัน
(บำท)

คณะกรรมกำร

ชำระแล้วปัจจุบัน
(บำท)

อำนำจกรรมกำร

รำยชือ่ ผูบ้ ริหำรบริษัท

โทร. 02-679-7600
โทรสำร. 02-285-6383
บจ. เอ.พี.เอฟ.อินเตอร์เนชัน่ แนล อินชัวรันส์
เปลีย่ นชือ่ เมือ่ วันที่ 15 สิงหำคม 2551
(เดิมชือ่ บจ.แอ๊ดวำนซ์ อินชัวรันส์)
ใบอนุญำตเลขที่ ป.1/2551
ลงวันที่ 12 ธัรนวำคม 2551
เลขที่ 9 อำคำรภคินท์ ชัน้ 5
ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-620-6200
โทรสำร. 02-620-6295

657,000,000

หมายเหตุ :- ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เมือ่ 13 ธันวาคม 2553
52 บมจ. ทูนประกันภัย
300,000,000
เดิมชือ่ บมจ. โอสถสภำประกันภัย
ใบอนุญำตเลขที่ 8/2540

657,000,000 1
2
3
4
5
6
7

300,000,000 1 นำยรอย อิศรำพร
2 นำยแอนโทนี่ ฟรำนซิส
3 นำยรัชมัน ฮำฟิดช์ บิน

ลงวันที่ 12 ธันวำคม 2540
เลขที่ 540 อำคำรเมอร์คิวรี่ ทำวเวอร์
ชัน้ 11 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-305-8725, 02-769-9888, 02-769-9852
โทรสำร. 02-769-9801-2

53 บจ. นิวอินเดียแอสชัวรันซ์
สาขาประเทศไทย
ใบอนุญำตเลขที่ ตป.1/2543
ลงวันที่ 24 พฤษภำคม 2543
เลขที่ 65/118 อำคำรชำนำญเพ็ญชำติ
ชัน้ 14 ถนนพระรำม 9 แขวงห้วยขวำง

นำยวิรัตน์
นำยถำวร
นำยวิโรจน์
นำงเรวดี
นำงสำวสุจริ ำ
นำงสำวพจมำน
พันตำรวจโทเจษฎำพร

4 นำยทัศพล
5 นำยสมชัย
6 นำงสำวรัตติพร

กรรมกำรออกจำกตำแหน่ง
นำยจุลภำศ เครือโสภณ
นำยจูเนียร์ นัมจิกค์ โช
3,000,000,000 รูปี

3,000,000,000 รูปี

พงษ์พยัคเลิศ
ทรัพย์เอนก
แตงวิเชียร
ผูภ้ ักดี
อำปณกะพันธ์
เหลำจันทึก
โพธิพ์ ระ

จำนวนหรือชือ่ กรรมกำรซึง่ จะลงชือ่ สำคัญผูกพันบริษัทได้คือ
นำยวิรัตน์ พงษ์พยัคเลิศ หรือ นำยถำวร ทรัพย์เอนก หรือ
พันตำรวจโทเจษฏำพร โพธิพ์ ระ คนดึคนหนึง่ ลงลำยมือชือ่ ร่วมกับ
นำงสำวสุจติ รำ อำปณกะพันธ์ หรือ นำงสำวะจมำน เหลำจันทึก
หรือ นำยวิโรจน์ แตงวิเชียร หรือ นำงเรวดี ผูภ้ ักดี รวมเป็นสองคน
และประทับตรำสำคัญของบริษัท

นำยวรศักดิ์ เกรียงโกมล

ชุดำภำ
เฟอร์นันเดช
อำบู ซำริม

จำนวนหรือชือ่ กรรมกำรซึง่ ลงชือ่ ผูกพันบริษัทได้คือ
กรรมกำรสองคนลงลำยมือชือ่ ร่วมกันและประทับตรำสำคัญของบริษัท

นำยรอย อิศรำพร ชุดำภำ
นำยสมชัย ไชยศุภรำกุล

แบเลเว็ลด์
ไชยศุภรำกุล
ลีลำปัญญำเลิศ

หมำยเหตุ 1. บริษัทได้รับอนุญำตให้เปลีย่ นชือ่ ตำมหนังสือ ที่ 4230 /1745
ลงวันที่ 20 มิถุนำยน 2557
2. บริษัทได้รับอนุญำตให้บุคคลซึง่ ไม่มีสัญชำติไทยถือหุ้นได้
ถึงร้อยละ 49 ฯ
ตำมหนังสือที่ 4220 /866 ลงวันที่ 4 เมษำยน 2557

(ลำออก)
(ลำออก)
-
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นำงสำวศุชฎำ บำรำติ

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2559
( หมายเหตุ บริษัทที่มีการระบายแถบสีฟ้า หมายถึง บริษัทที่มีการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงรายการทะเบียน ภายในเดือนนั้น ๆ)
บริษัทที่มีการระบายแถบสีเหลือง หมายถึง บริษัทที่เลิกบริษัท และคืนใบอนุญาตแล้ว
เงินทุน
ที่

บริษัท / ที่ตงั้ สำนักงำนใหญ่

จดทะเบียนปัจจุบัน
(บำท)

เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 02-245-9988
โทรสำร. 02-248-7109
54 บ. นิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์
สาขาประเทศไทย
ใบอนุญำตเลขที่ 8/2522
ลงวันที่ 19 กันยำยน 2522
เลขที่ 989 อำคำรสยำมทำวเวอร์
ชัน้ ที่ 21,22 และ23
ถนนพระรำม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-649-1000
โทรสำร. 02-236-6422,1208,1210
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
55 บจ. มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันส์
สาขาประเทศไทย
เดิมชือ่ บจ.มิตซุยมำรีน แอนด์ ไฟร์
อินชัวรันซ์ สำขำประเทศไทย
ใบอนุญำตเลขที่ ตป.1/2544
ลงวันที่ 5 ตุลำคม 2544
เลขที่ 175 ชัน้ 14 อำคำรสำธรซิตที้ ำวเวอร์
ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ
เขตสำทร กรุงเทพฯ 10210
โทร. 02-679-6165-87
โทรสำร. O2-679-6209-14

56 บริษัท เอไอเอ จากัด
(ประกันวินาศภัย)
สาขาประเทศไทย
ใบอนุญาตเลขที่ ต.1/2543
ลงวันที่ 31 มีนาคม 2543

ชำระแล้วปัจจุบัน
(บำท)

คณะกรรมกำร

อำนำจกรรมกำร

US$ 5,325,065

US$ 5,325,065

-

-

128,476,371,245
เยน

128,476,371,245
เยน

-

-

US$ 30,000,000
เดิมชือ่ บจ. อเมริกันอินเตอร์แนชชัน่
แนลแอสชัวรันส์ (ประกันวินาศภัย)
สาขาประเทศไทย

US$ 30,000,000

เป็นสาขาต่างประเทศจดทะเบียนอยู่ เลขที่ 1

สานักงานแห่งใหญ่
ถนนสตับส์ ฮ่องกง
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-

รำยชือ่ ผูบ้ ริหำรบริษัท

นำยโทมี่ ลัทวำ-คิสโคลำ

นำยทำเคชิ ทำคะโทอิ

หม่อมหลวงจิรเศรษฐ
ศุขสวัสดิ์

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2559
( หมายเหตุ บริษัทที่มีการระบายแถบสีฟ้า หมายถึง บริษัทที่มีการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงรายการทะเบียน ภายในเดือนนั้น ๆ)
บริษัทที่มีการระบายแถบสีเหลือง หมายถึง บริษัทที่เลิกบริษัท และคืนใบอนุญาตแล้ว
เงินทุน
ที่

บริษัท / ที่ตงั้ สำนักงำนใหญ่

จดทะเบียนปัจจุบัน
(บำท)

ชำระแล้วปัจจุบัน
(บำท)

คณะกรรมกำร

อำนำจกรรมกำร

รำยชือ่ ผูบ้ ริหำรบริษัท

เลขที่ 181 ชัน้ 7 อาคาร เอไอเอ บิลดิง้
ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
โทร.02-352-5888
โทรสาร. 02-352-5889

57 บจ. เอช ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์
อินชัวรันซ์ สาขาประเทศไทย
ใบอนุญำตเลขที่ ต.1/2550
ลงวันที่ 25 พฤษภำคม 2550
เดิมชือ่ บจ. ซิกน่ำ อินชัวรันซ์ เอเซีย แปซิฟิค
เปลีย่ นชือ่ เป็น บจ เอซ อินชัวรันซ์
สำขำประเทศไทย ตำมใบอนุญำตเลขที่
ตป.1/2542 ลงวันที่ 22 ตุลำคม 2542
เลขที่ 399 อำคำรอินเตอร์เชนจ 21
ชัน้ 26-30 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ
กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-611-4040
โทรสำร. O2-636-1080

US$ 35,000,000

58 บมจ. กรุงเทพประกันสุขภาพ
105,000,000
เปลีย่ นชือ่ เมือ่ วันที่ 9 กันยำยน 2542 เพิ่มทุนจดทะเบียน
(เดิมชือ่ บจ.อเมริกันแฟมิลไี่ ลฟ์
95,000,000
แอชชัวรันซ์ (ประเทศไทย)
เป็นทุนจดทะเบียน
วันที่ 21 มกรำคม 2526
200,000,000
เปลีย่ นชือ่ เป็น บจ.ไทยประกันมะเร็ง (เอแฟลค)
วันที่ 30 กันยำยน 2531
ทุนชำระแล้ว
เปลีย่ นชือ่ เป็น บจ.อเมริกัน ไลฟ์แอชชัวรันซ์
95,000,000
(ไทยแลนด์)

US$ 35,000,000

200,000,000 1
2
3
4
5
6

-

-

นำงสำวทิพย์พำพร ลิม้ สุขศรีกุล เข้ำใหม่
นำยธรธเนศ อำยะนะ
นำงสำวเกษรำ วงศ์เกตุ
นำงนฤมล น้อยอ่ำ
นำยกฤตวิทย์ เลิศอุตสำหกูล
นำงสำวพจนำ สุขสมำนวงศ์
กรรมกำรออกจำกตำแหน่ง
นำยประดิษฐ์ ทีฆกุล

กรรมกำรสองคนลงลำยมือชือ่ ร่วมกันและประทับตรำสำคัญของบริษัท

บริษัทได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
ประเภทการประกันสุขภาพ
ลำออก
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นำงสำวฟ้ำ มหะนำวำนนท์

นำงนฤมล น้อยอ่ำ
นำยธรธเนศ อำยะนะ

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2559
( หมายเหตุ บริษัทที่มีการระบายแถบสีฟ้า หมายถึง บริษัทที่มีการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงรายการทะเบียน ภายในเดือนนั้น ๆ)
บริษัทที่มีการระบายแถบสีเหลือง หมายถึง บริษัทที่เลิกบริษัท และคืนใบอนุญาตแล้ว
เงินทุน
ที่

บริษัท / ที่ตงั้ สำนักงำนใหญ่

จดทะเบียนปัจจุบัน
(บำท)

คณะกรรมกำร

ชำระแล้วปัจจุบัน
(บำท)

อำนำจกรรมกำร

รำยชือ่ ผูบ้ ริหำรบริษัท

วันที่ 7 ธันวำคม 2533
เปลีย่ นชือ่ เป็น บจ.วำนิชประกันภัยสุขภำพ
และเบ็ดเตล็ด
ใบอนุญาตเลขที่ ป.1/2543
ลงวันที่ 5 มกราคม 2543
เลขที่ 2 อำคำร ซี ชัน้ ที่ 9
ซอยศูนย์วจิ ยั 7
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง
กรุงเทพฯ 10320
โทร. 02-310-3348
โทรสำร. O2-310-3255
59 บมจ. ไทยประกันสุขภาพ
ใบอนุญาตเลขที่ 7/2522
ลงวันที่ 19 กันยายน 2522
เลขที่ 121/89 อำคำรอำร์.เอส.ทำวเวอร์
ชัน้ 31 ถนนรัชดำภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10310
โทร. 02-642-3100
โทรสำร. O2-642-3131
60 บมจ. บูพา ประกันสุขภาพ
(ประเทศไทย)
เปลีย่ นชือ่ เมือ่ วันที่ 31 ธันวำคม 2546
(เดิมชือ่ บจ.กรุงไทยประกันสุขภำพ)
วันที่ 19 ตุลำคม 2530
เปลีย่ นชือ่ เป็น บจ.บลูครอสประกันสุขภำพ
ใบอนุญาตเลขที่ ป.1/2547
ลงวันที่ 16 มกราคม 2547
เลขที่ 98 อำคำรสำทร สแควร์ ออฟฟิต ทำวเวอร์
ชัน้ 14-15 ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 02-677-0000

100,000,000

100,000,000 1
2
3
4
5
6

นำยอภิรักษ์
นำยเกรียงศักดิ์
นำยอบรม
นำยสวัสดิ์
นำงวรำงค์
นำยดุลยวิทย์ อินทปันตี

กรรมกำรออกจำกตำแหน่ง
1 นำยวีรเวท
20,000,000

20,000,000 1
2
3
4
5

นำงอำพรรณ
นำงสำวณัฐวสำ
นำยนิโคลัส จอห์น พอตเตอร์
นำยบรรเจิด
นำงพรทิพย์

กรรมกำรออกจำกตำแหน่ง
นำยเกรียงศักดิ์
1 นำยเบ็ญ

ไทพัฒนกุล
สุไพบูลย์พิพัฒน์
เชำวน์เลิศ
นฤวรวงศ์
ไชยวรรณ
(เข้ำใหม่)

จำนวนหรือชือ่ กรรมกำรซึง่ ลงชือ่ ผูกพันบริษัทได้คือ
นำยอภิรักษ์ ไทพัฒนกุล หรือ นำงวรำงค์ ไชยวรรณ หรือ
นำยสวัสดิ์ นฤวรวงศ์
สองคนลงลำยมือชือ่ ร่วมกันและประทับตรำสำคัญบริษัท

อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล
นำงวรำงค์ ไชยวรรณ

บริษัทได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
ประเภทการประกันสุขภาพ
ไชยวรรณ
ตระกูลเรืองโรจน์
พจมำนพรชัย
เข้ำใหม่
ตัง้ ต่อฤทธิ์
จุลชำต

จำนวนหรือชือ่ กรรมกำรซึง่ ลงชือ่ ผูกพันบริษัทได้คือ
กรรมกำรสองคนลงลำยมือชือ่ ร่วมกันและประทับตรำสำคัญของบริษัท

โพธิเกษม
อำศนะเสน

ย้ำยที่ตงั้ สำนักงำนจำกเดิม
เลขที่ 38 อำคำรคิงเฮ้ำส์คอนแวนต์
ชัน้ 9 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม
เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500
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บริษัทได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
ประเภทการประกันสุขภาพ

นำยนิโคลัส จอห์น พอตเตอร์

ทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2559
( หมายเหตุ บริษัทที่มีการระบายแถบสีฟ้า หมายถึง บริษัทที่มีการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงรายการทะเบียน ภายในเดือนนั้น ๆ)
บริษัทที่มีการระบายแถบสีเหลือง หมายถึง บริษัทที่เลิกบริษัท และคืนใบอนุญาตแล้ว
เงินทุน
ที่

บริษัท / ที่ตงั้ สำนักงำนใหญ่

จดทะเบียนปัจจุบัน
(บำท)

คณะกรรมกำร

ชำระแล้วปัจจุบัน
(บำท)

อำนำจกรรมกำร

รำยชือ่ ผูบ้ ริหำรบริษัท

โทรสำร. O2-230-6500
บมจ. ศูนย์สุขภาพประเทศไทย
ใบอนุญาตเลขที่ 4/2523
ลงวันที่ 3 กรกฏาคม 2523
เลขที่ 2140/1-2,2142,2144
ถนนรำมคำแหง แขวงหัวหมำก
เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. O2-374-1305,02-732-0460
โทรสำร. O2-374-3294

102,700,000
เพิ่มทุนจดทะเบียน
6,600,000 แก้ไขบริคณห์ ข้อ 4
เป็นทุนจดทะเบียน
109,300,000

61 บมจ. แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ
452,000,000
เปลีย่ นชือ่ เมือ่ วันที่ 4 สิงหาคม 2557 แก้ไขบริคณห์สนธิ ข้อ 4
1.เดิมชือ่ บจ.การแพทย์และสุขภาพ (แปลงมูลค่ำหุ้นจำกเดิม
ประเทศไทย เปลีย่ นชือ่ เมือ่
หุ้นละ 100 บำท เป็นหุ้น
9 พฤษกาคม 2538
ละ 25 บำท ดังนี้
2. เป็น บจ.เอเพ็กซ์ ประกันสุขภาพ หุ้นสำมัญเดิม
(1) ใบอนุญาตเลขที่ 5/2522
3,650,000 หุ้น
ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2522
เป็นหุ้นสำมัญใหม่
3.เป็น บมจ. บริรักษ์ประกันภัย
14,600,000 หุ้น)
เปลีย่ นชือ่ เมือ่ วันที่ 1 มิถุนายน 2554 เพิ่มทุนจดทะเบียน
เลขที่ 152 อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ครั้งที่ 1 35,000,000
ชัน้ ที่ 21 (ย้ายที่ตงั้ สานักงานใหญ๋)
เป็น
400,000,000
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก ครั้งที่ 2 35,000,000
กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2401-9189
เป็น
435,000,000
โทรสำร 0-2401-9187
ครั้งที่ 3 17,000,000
เป็น
452,000,000

102,700,000 1
2
3
4
5

452,000,000 1
2
35,000,000 3
เป็น
400,000,000
4
เพิ่มทุนชำระแล้ว ครั้งที่ 2
5
35,000,000
เป็น
435,000,000
เพิ่มทุนชำระแล้ว ครั้งที่ 3
17,000,000
เป็น
452,000,000
เพิ่มทุนชำระแล้ว ครั้งที่ 1

นำงสุกัญญำ
นำงสำวรุ่งทิพย์
นำงสำวชุลีกร
นำยสัมพันธ์
นำยชัยยำ

นำงสำววีรภัทร
นำยโธมัส เพรสทิส์
นำยธนฉัตร
นำงชมพรรณ
นำยณัฐ

พุทธสุวรรณ
รุ่งสว่ำง
ครุฑกัน
นัดกลำง
เกือ้ ทำน

อุดมคำ
ธอมสัน
แก้วใจเพชร
กุลนิเทศ
เอือ้ วิทยำ

จำนวนหรือชือ่ กรรมกำรซึง่ จะลงชือ่ เป็นสำคัญผูกพันบริษัทได้คือ
กรรมกำรสองคนลงลำยมือชือ่ ร่วมกันและประทับตรำ
สำคัญของบริษัท
บริษัทได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
ประเภทการประกันสุขภาพ

หมายเหตุ :-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีคาสัง่ ที่ 1472/2557
ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2557 ให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศ
ภัย ของ
บมจ. ศูนย์สุขภาพประเทศไทย
จำนวนหรือชือ่ กรรมกำรซึง่ จะลงชือ่ เป็นสำคัญผูกพันบริษัทได้คือ
กรรมกำรสองคนลงลำยมือชือ่ และประทับตรำสำคัญของบริษัท
บริษัทได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
ประเภทการประกันสุขภาพ
( 2) ใบอนุญาตเลขที่ 5/2522 ลงวันที่ 16 มกราคม 2539
หมายเหตุ 1. บริษัทได้รับอนุญาตให้เปลีย่ นชือ่ ตามหนังสือ ที่ 4230 /1955
ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2557
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-

ประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2559

ทที่มีการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงรายการทะเบียน ภายในเดือนนั้น ๆ)

ตำแหน่ง

หมำยเหตุ

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

ประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำร

ประธำนกรรมกำรและ
กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำรใหญ่
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เดิม
แทน

ประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2559

ทที่มีการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงรายการทะเบียน ภายในเดือนนั้น ๆ)

ตำแหน่ง

หมำยเหตุ

ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
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ประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2559

ทที่มีการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงรายการทะเบียน ภายในเดือนนั้น ๆ)

ตำแหน่ง

หมำยเหตุ

ประธำนบริหำร
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

ประธำนกรรมกำรและ
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
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ประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2559

ทที่มีการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงรายการทะเบียน ภายในเดือนนั้น ๆ)

ตำแหน่ง

หมำยเหตุ

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
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ประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2559

ทที่มีการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงรายการทะเบียน ภายในเดือนนั้น ๆ)

ตำแหน่ง

หมำยเหตุ

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร
กรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
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ประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2559

ทที่มีการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงรายการทะเบียน ภายในเดือนนั้น ๆ)

ตำแหน่ง

หมำยเหตุ

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

Page 38 of 64

ประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2559

ทที่มีการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงรายการทะเบียน ภายในเดือนนั้น ๆ)

ตำแหน่ง

หมำยเหตุ

ประธำนกรรมกำร

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

23,499,283
717
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ประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2559

ทที่มีการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงรายการทะเบียน ภายในเดือนนั้น ๆ)

ตำแหน่ง

หมำยเหตุ

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

ประธำนกรรมกำร
ประธำนบริหำร

ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอออก
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหแก้
ำรไขเพิ่มเติม
ผูอ้ ำนวยกำรใหญ่และ ชือ่ และจำนวน
ประธำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบกรรมกำรซึ
ัติกำร ง่ มี
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร อำนำจลงลำยมือ
ชือ่ แทนบริษัท
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ประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2559

ทที่มีการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงรายการทะเบียน ภายในเดือนนั้น ๆ)

ตำแหน่ง

หมำยเหตุ

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

ประธำนบริหำร
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

Page 41 of 64

ประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2559

ทที่มีการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงรายการทะเบียน ภายในเดือนนั้น ๆ)

ตำแหน่ง

หมำยเหตุ

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

( ครั้งที่ 3)
2,500,000,000
248,000,000 หุ้น
2,000,000 หุ้น
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ประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2559

ทที่มีการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงรายการทะเบียน ภายในเดือนนั้น ๆ)

ตำแหน่ง

หมำยเหตุ

ประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำรบริหำร
กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร
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ประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2559

ทที่มีการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงรายการทะเบียน ภายในเดือนนั้น ๆ)

ตำแหน่ง

หมำยเหตุ

ประธำนบริหำร

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร
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ประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2559

ทที่มีการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงรายการทะเบียน ภายในเดือนนั้น ๆ)

ตำแหน่ง

ประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

หมำยเหตุ

บริหำร

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
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ประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2559

ทที่มีการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงรายการทะเบียน ภายในเดือนนั้น ๆ)

ตำแหน่ง

หมำยเหตุ

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

ประธำนกรรมกำร
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ประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2559

ทที่มีการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงรายการทะเบียน ภายในเดือนนั้น ๆ)

ตำแหน่ง

ประธำนกรรมกำร
ประธำนเจ้ำหน้ำที่
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

หมำยเหตุ

บริหำร

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

ประธำนกรรมกำร
ประธำนบริหำร
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
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ประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2559

ทที่มีการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงรายการทะเบียน ภายในเดือนนั้น ๆ)

ตำแหน่ง

หมำยเหตุ

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

กรรมกำรอออก
แก้ไขเพิ่มเติม
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ประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2559

ทที่มีการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงรายการทะเบียน ภายในเดือนนั้น ๆ)

ตำแหน่ง

หมำยเหตุ
ชือ่ และจำนวน
กรรมกำรซึง่ มี
อำนำจลงลำยมือ
ชือ่ แทนบริษัท

ประธำนกรรมกำร
ประธำนบริหำร
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

ประธำนกรรมกำร
และประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร
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ประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2559

ทที่มีการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงรายการทะเบียน ภายในเดือนนั้น ๆ)

ตำแหน่ง

หมำยเหตุ
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ประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2559

ทที่มีการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงรายการทะเบียน ภายในเดือนนั้น ๆ)

ตำแหน่ง

หมำยเหตุ

ประธำนกรรมกำร

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
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ประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2559

ทที่มีการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงรายการทะเบียน ภายในเดือนนั้น ๆ)

ตำแหน่ง

หมำยเหตุ

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
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ประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2559

ทที่มีการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงรายการทะเบียน ภายในเดือนนั้น ๆ)

ตำแหน่ง

หมำยเหตุ

ประธำนกรรมกำร
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ประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2559

ทที่มีการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงรายการทะเบียน ภายในเดือนนั้น ๆ)

ตำแหน่ง

หมำยเหตุ

ประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำรบริหำร
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
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ประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2559

ทที่มีการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงรายการทะเบียน ภายในเดือนนั้น ๆ)

ตำแหน่ง

หมำยเหตุ

ประธำนกรรมกำร
และกรรมกำรผูอ้ ำนวยกำรใหญ่

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

กรรมกำรออก
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ประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2559

ทที่มีการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงรายการทะเบียน ภายในเดือนนั้น ๆ)

ตำแหน่ง

หมำยเหตุ

ประธำนกรรมกำร เพิ่มทุนชำระแล้ว
กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร 30,000,000
ประธำนบริหำร
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
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ประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2559

ทที่มีการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงรายการทะเบียน ภายในเดือนนั้น ๆ)

ตำแหน่ง

ประธำนกรรมกำร
ประธำนเจ้ำหน้ำที่
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

หมำยเหตุ

บริหำร และ
ใหญ่

ประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำรบริหำร
รักษำกำรกรรมกำรผูจ้ ดั กำร

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร
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ประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2559

ทที่มีการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงรายการทะเบียน ภายในเดือนนั้น ๆ)

ตำแหน่ง

หมำยเหตุ

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

ประธำนกรรมกำร
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ประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2559

ทที่มีการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงรายการทะเบียน ภายในเดือนนั้น ๆ)

ตำแหน่ง

หมำยเหตุ

ประธำนบริหำร
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร
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ประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2559

ทที่มีการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงรายการทะเบียน ภายในเดือนนั้น ๆ)

ตำแหน่ง

หมำยเหตุ

กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

ประธำนกรรมกำร
ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร

ผูจ้ ดั กำรสำขำ
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ประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2559

ทที่มีการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงรายการทะเบียน ภายในเดือนนั้น ๆ)

ตำแหน่ง

หมำยเหตุ

ผูจ้ ดั กำรสำขำ

ผูจ้ ดั กำรสำขำ

ผูจ้ ดั กำรสำขำ
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ประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2559

ทที่มีการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงรายการทะเบียน ภายในเดือนนั้น ๆ)

ตำแหน่ง

หมำยเหตุ

ผูจ้ ดั กำรสำขำ

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
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ประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2559

ทที่มีการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงรายการทะเบียน ภายในเดือนนั้น ๆ)

ตำแหน่ง

หมำยเหตุ

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
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ประกันวินาศภัย ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2559

ทที่มีการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงรายการทะเบียน ภายในเดือนนั้น ๆ)

ตำแหน่ง

หมำยเหตุ

กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

เพิ่มทุนจด
ทะเบียน
35000000 บ.
แก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิ
ข้อ 4 ทุนจด
ทะเบียนเป็น
435000000 บ.
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