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เรียน ท่านลกูค้าผู้ ถือกรมธรรม์ บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชวัรันส์ สาขาประเทศไทย  
เร่ือง การรวมกิจการของกลุ่มบริษัท เอไอจี ในประเทศไทย และการเปล่ียนแปลงที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

กลุ่มบริษัท เอไอจี  มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจเพื่อรับประกันภัยทัง้การประกันภัย  
พาณิชยกรรมและลกูค้ารายย่อย ภายใต้การบริการที่โดดเด่น ในประเทศไทย นบัตัง้แต่ปี พ.ศ. 2484 ผ่าน บริษัท เอไอจี 
ประกันภัย  (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ("บริษัท เอไอจี ประกันภัยฯ") และ บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์  
สาขาประเทศไทย ("บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ฯ") 

คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เห็นชอบให้บริษัท เอไอจี ประกันภัยฯ  
รับโอนกิจการทัง้หมด ซึ่งรวมถึงกรมธรรม์ประกนัภยั สินทรัพย์ และหนีสิ้นทัง้หมดของบริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ฯ ทัง้นี ้การรับ
โอนกิจการทัง้หมดจะมีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 25641  

ดงันัน้ นบัแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 25641 บริษัท เอไอจี ประกนัภยัฯ จะดแูลและบริการท่านแทนบริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ฯ 
อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัท เอไอจี ประกันภยัฯ จะปฏิบตัิตามข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยของ
ท่านตลอดระยะเวลาความคุ้มครองที่ยงัเหลืออยู่ตามกรมธรรม์ประกนัภยัของท่านทุกประการ โดยมิให้เสียสิทธิประโยชน์ที่
ท่านพึงได้รับภายใต้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกนัภยัแต่ประการใด 

บริษัท เอไอจี ประกนัภยัฯ และบริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ฯ จึงเรียนมาเพื่อขอความยินยอมจากท่านเพื่อโอนกรมธรรม์
ประกนัภยัของท่านไปยงับริษัท เอไอจี ประกนัภยัฯ โดยโปรดลงนามตามที่ระบไุว้บริเวณท้ายหนงัสือฉบบันี ้และโปรดส่งคืน
หนังสือฉบับนี ้พร้อมด้วยส าเนาเอกสารแสดงอ านาจของผู้ ลงนาม (ในกรณีของนิติบุคคล) และส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้ ลงนาม ที่ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง กลับมายังบริษัท เอไอจี ประกันภัยฯ ณ ชัน้ 21-23 อาคาร
สยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือทางอีเมล 
Thailand.cc@aig.com ภายใน วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2564  

ทัง้นี ้หากไม่ได้รับการตอบรับจากท่านภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัท เอไอจี ประกันภัยฯ มีความ
ยินดีที่จะด าเนินการดูแลและให้บริการท่านตามกรมธรรม์ประกันภัย ต่อไปทุกประการ โดยจะมีผลนับตัง้แต่วัน
โอนกิจการทัง้หมด คือ ตัง้แต่วันที่ 1 มีนาคม 25641 เป็นต้นไป 

ทัง้นี ้นบัแต่วนัที่ 1 มีนาคม 25641 เป็นต้นไป บริษัท เอไอจี ประกนัภยัฯ จะเพิ่มพืน้ที่ส านกังานใหญ่ โดยการรับโอน 
ที่ตัง้เดิมของบริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ฯ โปรดกรุณาระบชุื่อและท่ีอยู่ของบริษัท เอไอจี ประกนัภยัฯ ดงัรายละเอียดด้านล่างนี  ้

ชื่อ: บริษัท เอไอจี ประกนัภยั (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) – ส านกังานใหญ่ 
ที่อยู่: ชัน้ 21-23 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีอากร 0107554000283 

 

 
1 ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัการได้รับอนมุตัิจากหน่วยงานก ากบัดแูลทัง้หมดที่เกี่ยวข้อง 
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กลุ่มบริษัท เอไอจี ประเทศไทย ใคร่ขอขอบพระคณุส าหรับการสนบัสนนุเป็นอย่างดีเสมอมา หากท่านมีข้อสงสยั
ประการใดเก่ียวกบัการโอนกิจการฯ และ/หรือ การเปล่ียนแปลงรายละเอียดที่อยู่ของส านกังานใหญ่ดงักล่าว ท่านสามารถ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  หมายเลขโทรศัพท์ 0 2649 1999  ระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (เฉพาะวันท าการ)  
เวลา 8.30-17.00 น. หรือทางอีเมล Thailand.cc@aig.com 

ขอแสดงความนบัถือ 

ในนามของ  ในนามของ 
บริษัท เอไอจี ประกนัภยั (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชวัรันส์ สาขาประเทศไทย 

 

    
(นายปัญญ์ รอดลอยทกุข์) (นายอิศรศกัดิ์ เทศรัตนวงศ์) 
กรรมการผู้มีอ านาจ ผู้จดัการสาขาประเทศไทยและประธานคณะผู้บริหาร 

  
(นายโทมี่ ลทัวา-คิสโคลา) 
กรรมการผู้มีอ านาจ 
 

ส าหรับท่านลกูค้าผู้ถือกรมธรรม์ 

ข้าพเจ้ายินดีให้ความยินยอมเพื่อโอนกรมธรรม์ประกันภยัของบริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชวัรันส์ สาขาประเทศไทย ที่มีต่อ
ข้าพเจ้าให้แก่ บริษัท เอไอจี ประกนัภยั (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โดยให้มีผลบงัคบันบัแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 25641 เป็น
ต้นไป ตามรายละเอียดข้างต้นทกุประการ 

ลายมือชื่อ   

ชื่อ-นามสกลุ   

บริษัท   

วนัท่ี   

ตราประทบับริษัท (ถ้าม)ี 
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Subject: Integration of AIG group companies in Thailand and Change of Head Office’s 
Business Address 

Attention: Policyholders of New Hampshire Insurance Company, Thailand Branch 

The AIG group has been proudly providing world-class insurance services in both the 
commercial and consumer space in Thailand since 1941 through AIG Insurance (Thailand) 
Public Company Limited (“AIG”) and New Hampshire Insurance Company, Thailand Branch 
(“New Hampshire”). 

The Insurance Commission has granted an approval to AIG and New Hampshire for the 
transfer of New Hampshire’s entire business, including all policies, assets, and liabilities to 
AIG (the “Business Transfer”) The business transfer is targeted to be effective from 1 March 20211. 

Therefore, from 1 March 20211 onwards, AIG will assume all of New Hampshire’s rights and 
liabilities in relation to the Business Transfer. AIG will honor the terms and conditions 
stipulated in your policies throughout the policies' remaining term of coverage in all respects 
so as not to diminish any rights or coverage to which you are entitled under the existing 
policies. 

AIG and New Hampshire hereby request your consent to the transfer of all your existing 
policies to AIG and replace New Hampshire with AIG as the insurer, effective from the date of 
entire business transfer, i.e. 1 March 20211. Please affix your signature at the bottom of this 
letter. Then, please return this letter together with a certified copy of evidence of the 
signatories’ authorization (in case of juristic person) and identification document of the 
signatories to AIG at 21st - 23rd Floor, Siam Piwat Tower, 989 Rama I Road, Patumwan, 
Bangkok 10330 Thailand, or via email at Thailand.cc@aig.com within 28 February 2021.  

In the event that AIG does not receive a response from you, AIG will provide you with 
continuing coverage in all respects, effective from the date of entire business transfer, i.e. from 
1 March 20211 onwards. 

In addition, please be informed that from 1 March 20211 onwards, AIG's head office will be 
expanded to include the space currently occupied by New Hampshire. We request that you 
refer to the name and address of AIG as follows: 

Name: AIG Insurance (Thailand) Public Company Limited – Head Office 

Address: 21st - 23rd Floor, Siam Piwat Tower, 989 Rama I Road, Patumwan, 
Bangkok 10330 Thailand 

Tax ID number: 0107554000283 

 

 
1 Subject to all regulatory approvals. 
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AIG Thailand Group would like to thank you for your continued support. Should you have any 
questions regarding the transfer of business or the change of business address, please 
contact us at 0 2649 1999, Monday to Friday (business days only), from 8:30 a.m. to 5:00 
p.m., or via email at: Thailand.cc@aig.com for more information. 

 

Yours sincerely, 

 

On behalf of On behalf of 
AIG Insurance (Thailand) Public Company Limited New Hampshire Insurance Company, Thailand Branch 

  
 

    
Mr. Pan Rodloytuk Mr. Isorasak Thesratanavong 
Authorized Director Country Manager and Chief Executive Officer 
 

  
Mr. Tomi Latva-Kiskola 
Authorized Director 

 

For Policyholders 

I/We hereby consent to the transfer of policies issued by New Hampshire Insurance Company, 
Thailand Branch to AIG Insurance (Thailand) Public Company Limited, effective from 1 March 
20211 onwards, in accordance with the details provided above in all respects.  

Signature:   

Full Name:   

Company:   

Date:   

Company’s seal (if any) 
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