ทะเบียนบริ ษัทประกันชีวิต ณ. วันที 31 สิงหาคม 2557
ลําดับ

เงินทุน

ที

บริ ษัท / ทีตังสํานักงานใหญ่

(บาท)
1,212,850,000

1 บมจ. กรุ งเทพประกันชีวิต
แปรสภาพเมือวันที 17 ธันวาคม 2550

โสภณพนิช

นายเชิดชู โสภณพนิช นายชัย โสภณพนิช นายโชน โสภณพนิช

โสภณพนิช

นายศิริ การเจริ ญดี นางสาวิตรี รมยะรูป

3 นายสุนทร

อรุณานนท์ชยั

และนายทาเคชิ ฟูกดู ะ สองคนลงลายมือชือร่วมกัน

4 นายคาซืฮิเดะ

โทดะ

1,220,000,000

5 นางคมคาย

ธูสรานนท์

3/8/2554

6 นางสาวิตรี

รมยะรูป

7 นายศิริ

การเจริ ญดี

เป็ นทุนจดทะเบียน
เมือ

ใบอนุญาตเลขที ป.1/2551

1) ทุนชําระแล้ ว

เลขที 23/115-121 รอยัลซิตีอเวนิว
ซอยศูนย์วิจยั ถนนพระราม 9
แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 0-2777-8888
โทรสาร 0-2777-8899

1,212,648,000 1 นายเชิดชู

7,150,000

วันที 10 เมษายน 2494

อํานาจกรรมการ

2 นายชัย

เปลียนชือเป็ น บจ.กรุงสยามประกันชีวติ

ลงวันที 12 ธันวาคม 2551

คณะกรรมการ

4,771,855
2) ทุนชําระแล้ ว
2,627,945
3) ทุนชําระแล้ ว
3,401,500
4) ทุนชําระแล้ ว
799,050
5) ทุนชําระแล้ ว

รายชือผู้บริ หารบริ ษัท

ตําแหน่ง

(บาท)

มติเพิมทุน

เปลียนชือเมือวันที 29 ธันวาคม 2521
(เดิมชือ บจ.สุขสวัสดิประกันชีวิต)

เงินทุน

จดทะเบียนปั จจุบนั ชําระแล้ วปั จจุบนั

7) ทุนชําระแล้ ว

508,350 8 นางรัชนี
8) ทุนชําระแล้ ว

9 นางประไพวรรณ

333,000 10 นายดํารงค์
11 นายประพันธ์

นายเชิดชู โสภณพนิช
-

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้จดั การ

นพเมือง
ลิมทรง
ทวีแสงสกุลไทย
อัศวอารี

12 นายนาโอกิ บัน
13 นายทาเคชิ ฟูกดู ะ
14 นายโชน

โสภณพนิช

15 นางสาวพจณี

คงคาลัย

114,000
6) ทุนชําระแล้ ว
92,300
ไชยวรรณ

นายวานิช ไชยวรรณ นายอภิรักษ์ ไทพัฒนกุล นายไชย ไชยวรรณ

นายวานิช ไชยวรรณ

ประธานกรรมการ

ใบอนุญาตเลขที 1942/13

2 ท่านผู้หญิงเพ็ญศรี

วัชโรทัย

นายธัญญะ เจริ ญสุข

นายอภิรักษ์ ไทพัฒนกุล

กรรมการผู้จดั การ

ลงวันที 23 มีนาคม 2485

3 นายอภิรักษ์

ไทพัฒนกุล

นางวรางค์ ไชยวรรณ นายเชวง จิตรสมบูรณ์

เลขที 123 อาคารไทยประกันชีวิต

4 นายไชย

ไชยวรรณ

สองในหกคนนีลงลายมือชือร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัท

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง

5 นายธัญญะ

เจริ ญสุข

เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร

6 นายธีระชัย

ภูวนาถนรานุบาล

10400

7 พลเอกวินยั

ภัททิยกุล

โทร. 0-2247-0247

8 นายเชวง

จิตรสมบูรณ์

โทรสาร 0-2246-9946

9 นางวรางค์

ไชยวรรณ

2 บมจ. ไทยประกันชีวิต

10,600,000,000

10,600,000,000 1 นายวานิช

10 นายเซ็ง ฮอก โยห์
11 นายยาซูชิ วาดะ
12 นางสาวขวัญวรี

ปราโมช ณ อยุธยา
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หมายเหตุ

ทะเบียนบริ ษัทประกันชีวิต ณ. วันที 31 สิงหาคม 2557
ลําดับ

เงินทุน

ที

บริ ษัท / ทีตังสํานักงานใหญ่

เงินทุน

(บาท)
3 บมจ. ฟิ ลลิปประกันชีวิต
(เดิมชือ บจ.ไทยประสิทธิประกันชีวิต

แยกจาก บจ.ไทยประสิทธประกันภัย)
เมือวันที 24 มีนาคม 2543
เปลียนชือ (1) เป็ น บจ. ไทยประสิทธิเนชันไวด์

1,534,375,000

1,934,375,000 1 นายเชียน โฮ ฟู

500,000,000 บาท
เป็ นหุ้นสามัญ
80,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 6.25 บาท

ลงวันที 27 มีนาคม 2543

เป็ นทุนจดทะเบียน
2,034,375,000

อํานาจกรรมการ

รายชือผู้บริ หารบริ ษัท

ตําแหน่ง

(บาท)

จดมติพิเศษเพิมทุน

ใบอนุญาตเลขที 2/2543
เมือวันที 9 ตุลาคม 2544

คณะกรรมการ

จดทะเบียนปั จจุบนั ชําระแล้ วปั จจุบนั

กรรมการสองคน

2 นายสตีเวน คิน-ไว โล

ลงลายมือชือร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัท

3 นายปรัชญา

กุลวณิชพิสิฐ

4 นายสุจินต์

พงษ์ ศกั ดิ

5 นายฮัว มิน ลิม

1) บริ ษัท ฟิ นันซ่ าประกันชีวิต จํากัด ได้ จดทะเบียนแปรสภาพ

6 นายวา ตง ลิม

เป็ นบริ ษัทมหาชนจํากัด เมือวันที 15 พฤศจิกายน 2556

ประธานกรรมการ
นายสุจินต์ พงษ์ ศกั ดิ

กรรมการผู้จดั การ

2)บมจ. ฟิ นันซ่ าประกันชีวิต เปลียนชือเป็ น บมจ. ฟิ ลลิปประกันชีวิต
ตามหนังสือ สํานักงาน คปภ. ที 4230/614 ลงวันที 11 มีนาคม 2557

เปลียนชือ (2) เป็ น บจ. เนชันไวด์ประกันชีวิต
ใบอนุญาตเลขที ป.3/2544

ลงวันที 27 ธันวาคม 2544
เมือวันที 12 พฤษภาคม 2547
เปลียนชือ (3) เป็ น บจ.ฟิ นนั ซ่าประกันชีวิต

ใบอนุญาตเลขที ป.1/2547
ลงวันที 8 มิถนุ ายน 2547

1)เพิมทุนชําระแล้ ว
100,000,000
2)เพิมทุนชําระแล้ ว
100,000,000
3)เพิมทุนชําระแล้ ว
200,000,000

เลขที 2032 และ 2034
อาคารอิตลั ไทยทาวเวอร์
ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร
10310
โทร. 0-2632-5000
โทรสาร 0-2632-5500

Page 2

17/9/2014

หมายเหตุ

ทะเบียนบริ ษัทประกันชีวิต ณ. วันที 31 สิงหาคม 2557
ลําดับ

เงินทุน

ที

บริ ษัท / ทีตังสํานักงานใหญ่

เงินทุน
คณะกรรมการ

จดทะเบียนปั จจุบนั ชําระแล้ วปั จจุบนั
(บาท)

อํานาจกรรมการ

อัตถากร
อัศวินวิจิตร
โชคนํากิจ
อัศวินวิจิตร

นายบูรพา อัตถากร ประธานกรรมการ หรื อนางสายพิณ โชคนํากิจ
กรรมการ ลงลายมือชือร่วมกับ
นางลิเลียน ลุบ-ยิน อึง รองประธานกรรมการ หรื อ นายบินายัค ดัตตา
กรรมการผู้จดั การ รวมเป็ น 2 ท่าน และประทับตราสําคัญของบริ ษัท

2,862,190,740
1)เพิมทุนจดทะเบียน

5 นายทศไชย
6 นายบินายัค ดัตตา

อัศวินวิจิตร

วันที 1 พฤศจิกายน 2538

หรื อ นางลิเลียน ลุบ-ยิน อึง รองประธานกรรมการ ลงลายมือชือร่วมกับ
นายบินายัค ดัตตา กรรมการผู้จดั การ และประทับตราสําคัญของบริ ษัท

เปลียนชือเป็ น บมจ.พรูเด็นเชียล
ทีเอสไลฟ์ ประกันชีวิต )
ใบอนุญาตเลขที ป.2/2551
ลงวันที 12 ธันวาคม 2551
เลขที 9/9 อาคารแอทสาทร

19,340,700,000
เป็ นทุนจดทะเบียน
22,202,890,740
2) เพิมทุนชําระแล้ ว
19,249,335,780

7 นางลิเลียน ลุบ-ยิน อึง
8 นายกวินธร

แปรสภาพเมือวันที 30 พฤษภาคม 2537
เปลียนชือเมือวันที 14 กันยายน 2550
(เดิมชือ บมจ. ไทยเศรษฐกิจประกันชีวิต)

ตําแหน่ง

(บาท)

3,261,938,230 22,111,526,520 1 นายบูรพา
ลดทุนจดทะเบียน
2 นายศุภพงษ์
399,747,490
3 นางสายพิณ
คงเหลือทุนจดทะเบียน
4 นายวัชรกิต

4 บมจ. พรู เด็นเชียล ประกันชีวิต
(ประเทศไทย)

รายชือผู้บริ หารบริ ษัท

อัตถากร

นายบูรพา อัตถากร
นางลิเลียน ลุบ-ยิน อึง
นายบินายัค ดัตตา

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการผู้จดั การ

นายกีรติ อัสสกุล

ประธานกรรมการ

กรมธรรม์ประกันภัยของบริ ษัทให้ นายบูรพา อัตถากร ประธานกรรมการ
หรื อ นางลิเลียน ลุบ-ยิน อึง รองประธานกรรมการ หรื อ นายบินายัค ดัตตา
กรรมการผู้จดั การ หรื อนางสายพิณ โชคนํากิจ กรรมการคนใดคนหนึง
ลงลายมือชือคนเดียวและประทับตราสําคัญของบริ ษัท

ชัน 21- 27(เพิมชันที 21) ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. 0-2352-8000 , 0-2353-4999
โทรสาร 0-2352-8999
5 บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต

2,360,000,000

2,360,000,000 1 นายกีรติ

อัสสกุล

นายกีรติ อัสสกุล หรื อ นางนุสรา บัญญัติปิยพจน์ หรื อ นายปรี ชา

เปลียนชือเมือวันที 31 มีนาคม 2543

2 นายปรี ชา

คูหาสวรรค์

คูหาสวรรค์ หรื อ นายสืบพงษ์ พันธุ์พฤทธิ หรื อ นางสาวทัศนีย์ ธรรมพิพิธ

(เดิมชือ บจ.ไทยสมุทพานิชประกันภัย)

3 นางวัลลภา

อัสสกุล

กรรมการสองในห้ าคนนี ลงลายมือชือร่วมกัน และประทับตราสําคัญของบริ ษัท

วันที 27 เมษายน 2532

4 นายธีระบูลย์

อินทรกําธรชัย

เปลียนชือเป็ น บจ.ไทยสมุทรพาณิชย์ประกันภัย

5 นายสืบพงษ์

พันธุ์พฤทธิ

ใบอนุญาตเลขที ป.1/2543

6 นางสาวทัศนีย์

ธรรมพิพิธ

ลงวันที 25 พฤษภาคม 2543

7 นายโยชิมิ คาโต้

เลขที 170/74-83 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1

8 นายสมชาย

ธรรมศิริทรัพย์

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย

9 นางนุสรา

บัญญัติปิยพจน์

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

10 นางดัยนา

บุนนาค

10110
โทร. 0-2261-3345-55,0-2261-2300
โทรสาร 0-2261-3344
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หมายเหตุ

ทะเบียนบริ ษัทประกันชีวิต ณ. วันที 31 สิงหาคม 2557
ลําดับ

เงินทุน

ที

บริ ษัท / ทีตังสํานักงานใหญ่

(บาท)
6 บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

เงินทุน
คณะกรรมการ

จดทะเบียนปั จจุบนั ชําระแล้ วปั จจุบนั

4,000,000,000

อํานาจกรรมการ

รายชือผู้บริ หารบริ ษัท

ตําแหน่ง

(บาท)
2,950,000,000 1 นายไบรอัน เจมส์ สมิธ

นางสาวอรวรรณ เตชะไพบูลย์

ประธานกรรมการ

เปลียนชือเมือวันที 15 มกราคม 2545

2 นายฐิ ติวฒ
ุ ิ

สุขพรชัยกุล

หรื อนายพันธุ์ชยั สัตยาภรณ์ หรื อนายฐิ ติวฒ
ุ ิ สุขพรชัยกุล

นายณรงค์ จุลชาต

รองประธานกรรมการ

แปรสภาพเมือวันที 4 พฤษภาคม 2537

3 นายพงศ์พินิต

เดชะคุปต์

หรื อนายไบรอัน เจมส์ สมิธ หรื อนายอูล์ฟ แลงจ์ สองในห้ าคนนี

นายไบรอัน เจมส์ สมิธ

กรรมการผู้จดั การ

(เดิมชือ บจ.ประกันชีวติ ศรี อยุธยา)

4 นายวิโรจน์

เศรษฐปราโมทย์

ลงลายมือชือร่วมกัน และประทับตราสําคัญของบริ ษัท

วันที 7 เมษายน 2538

5 นายณรงค์

จุลชาต

และเปลียนชือเป็ น บมจ. ประกันชีวิตศรี อยุธยา

6 นางสาวอรวรรณ

เตชะไพบูลย์

จาร์ ดีน ซีเอ็มจี

7 นายแพทย์อภิชาติ

ศิวยาธร

ขอเปลียนชือ เป็ น บริ ษัท อลิอนั ซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

วันที 21 พฤษภาคม 2540

8 นางนภาภรณ์

ลัญฉน์ดี

แก้ ไขเพิมเติมตราของบริ ษัท

เปลียนชือเป็ น บมจ.ประกันชีวิตศรี อยุธยา ซีเอ็มจี

9 นายพันธุ์ชยั

สัตยาภรณ์

แก้ ไขเพิมเติมข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 45 (ตราบริ ษัท)

ใบอนุญาตเลขที ป.3/2545

10 นายอยุทธ์

ชาญเศรษฐิ กลุ

ลงวันที 19 เมษายน 2545

11 นายอูล์ฟ แลงจ์

เลขที 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์

12 นายจอร์ จ

เมือวันที 23 พฤษภาคม 2555

เดวิด ซาโทเรล

ชัน 1 โซนบี , ชัน 2 โซนบี (ชันลอย),
ชัน 6, ชัน 14, ชัน 17
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10330
โทร. 0-2305-7000
โทรสาร 0-2263-0313
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หมายเหตุ

ทะเบียนบริ ษัทประกันชีวิต ณ. วันที 31 สิงหาคม 2557
ลําดับ
ที

เงินทุน
บริ ษัท / ทีตังสํานักงานใหญ่

เงินทุน
คณะกรรมการ

จดทะเบียนปั จจุบนั ชําระแล้ วปั จจุบนั
(บาท)

รายชือผู้บริ หารบริ ษัท

ตําแหน่ง

(บาท)

1,000,000,000 1 นายโพธิพงษ์

ลําซํา

นายโพธิพงษ์ ลําซํา นายภูมิชาย ลําซํา นายสาระ ลําซํา

นายโพธิพงษ์ ลําซํา

ประธานกรรมการ

ใบอนุญาตเลขที ช.2/2494

2 นายภูมิชาย

ลําซํา

นางภคินีนาถ ติยะชาติ กรรมการสองในสีคนนีลงลายมือชือร่วมกันและ

นายสาระ ลําซํา

กรรมการผู้จดั การ

ลงวันที 7 มีนาคม 2494

3 นายสาระ

ลําซํา

ประทับตราสําคัญของบริ ษัท หรื อ นายโพธิพงษ์ ลําซํา นายภูมิชาย ลําซํา

เลขที 250 ถนนรัชดาภิเษก

4 นางภคินีนาถ

ติยะชาติ

นายสาระ ลําซํา นางภคินีนาถ ติยะชาติ คนใดคนหนึงลงลายมือ

แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง

5 นายสืบตระกูล

สุนทรธรรม

ชือร่วมกับ นายแกรี ลี คริ สท์ หรื อนายฟิ ลลิป โพล อาเธฮร์ ลาทัว

กรุงเทพมหานคร 10320

6 นายโจเซฟ เจอร์ เมน เดอ เมีย

หรื อ นายกฤษฎา ลําซํา หรื อ นายโจเซฟ เจอร์ เมน เดอ เมีย หรื อ นายสมเกียรติ

โทร. 0-2276-1025,0-2274-9400

7 นายแกรี ลี คริ สท์

ศิริชาติไชย รวมเป็ นสองคนและประทับตราสําคัญของบริ ษัท

โทรสาร 0-2276-1997-8

8 นายฟิ ลลิป โพล

อาเธฮร์ ลาทัว

9 นายพิสิฐ

ลีอาธรรม

10 นางจารุวรรณ

วนาสิน

กรรมการออกจากตําแหน่ง

11 นายกฤษฎา

ลําซํา

นายฟิ ลลิป เอ.แอล. คอร์ แมนส์

12 นายพัชร

สมะลาภา

13 นางสาวสุจิตพรรณ

ลําซํา

14 นายปกรณ์

พรรธนะแพทย์

15 นายสมเกียรติ

ศิริชาติไชย

16 นายธีระพร

วีระถาวร

7 บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต

8 บมจ. แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต
(ประเทศไทย)
(เดิมชือ บจ.อินเตอร์ ไลฟ์ ประกันชีวิต)

1,000,000,000

อํานาจกรรมการ

935,000,000
เพิมทุนขึนอีก
220,000,000

935,000,000 1 นายอินเดรี ยน สตีเฟน

นัยดู

2 นายสุวิชชา

เนติวิวฒ
ั น์

3 นางสาวสุนิตย์

วัฒนเดชาชาญ

(1) เมือวันที 7 เมษายน 2537 แปรสภาพ

เป็ นหุ้นสามัญ

4 นายประเสริ ฐศักดิ

ศรี พิพฒ
ั น์

เป็ นบริ ษัทมหาชนจํากัด

22,000,000 หุ้น

5 นายเสงียม

กาญจนวิกยั

(2) เมือวันที 12 กรกฎาคม 2539 เปลียนชือ มูลค่าหุ้นละ10 บาท

6 นายโรเบิร์ต อัลเลน คุก

เป็ น บมจ.อินเตอร์ ไลฟ์ จอห์นแฮนคอค ประกันชีวติ เป็ นทุนจดทะเบียน

7 นางสาวยศวดี

(3) เมือวันที 21 มิถนุ ายน 2548 เปลียนชือ

นายโรเบิร์ต อัลเลน คุก หรื อ นายอินเดรี ยน สตีเฟน นัยดู หรื อ

ประธานกรรมการ

นางสาวสุนิตย์ วัฒนเดชาชาญ หรื อ นางสาวยศวดี หงษ์ ชมุ แพ
กรรมการสองในสีคนนี ลงลายมือชือร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัท

หงษ์ ชมุ แพ

1,155,000,000

เป็ น บมจ.แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย)

ใบอนุญาตเลขที ป.3/2548
ลงวันที 8 กรกฏาคม 2548
เลขที 364/30 ถนนศรี อยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
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หมายเหตุ

ทะเบียนบริ ษัทประกันชีวิต ณ. วันที 31 สิงหาคม 2557
ลําดับ
ที

เงินทุน
บริ ษัท / ทีตังสํานักงานใหญ่

เงินทุน
คณะกรรมการ

จดทะเบียนปั จจุบนั ชําระแล้ วปั จจุบนั
(บาท)

อํานาจกรรมการ

รายชือผู้บริ หารบริ ษัท

ตําแหน่ง

(บาท)

กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 0-2245-2491-7,0-2246-7650-99

โทรสาร 0-2248-5391
9 บมจ. อาคเนย์ ประกันชีวิต

2,200,000,000

2,200,000,000 1 นายพลตํารวจเอกสนอง

วัฒนวรางกูร

กรรมการ 2 คน ลงลายมือชือร่วมกัน และประทับตราสําคัญของบริ ษัท

เปลียนชือเมือวันที 7 กรกฏาคม 2543

2 พลตํารวจเอก เจตน์

มงคลหัตถี

ส่วนการลงลายมือชือในกรมธรรม์ประกันภัยของบริ ษัทให้ กรรมการคนใด

(เดิมชือ บจ. อาคเนย์ประกันภัย)

3 นายวิชยั

อินทรนุกลู กิจ

คนหนึงลงลายมือชือ

ใบอนุญาตเลขที ป.2/2543

4 นายโชติพฒ
ั น์

พีชานนท์

ลงวันที 13 กรกฏาคม 2543

5 นางอาทินนั ท์

พีชานนท์

เลขที 315 ชัน จี, 7, 8 และ 9

6 นายฐาปน

สิริวฒ
ั นภักดี

อาคารอาคเนย์ประกันภัย ถนนสีลม

7 นายสนิท

วรปั ญญา

แขวงสีลม เขตบางรัก

8 นายอภิชยั

บุญธีรวร

พลตํารวจเอกสนอง วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการ

กรุงเทพมหานคร 10500
โทร. 0-2631-1331,0-2237-7470-9
โทรสาร 0-2236-7614,0-2237-7499,
0-2237-7433

10 บมจ. ไทยพาณิชย์ ประกันชีวิต

800,000,000

665,000,000 1 คุณหญิงชฎา

วัฒนศิริธรรม

แปรสภาพเมือวันที 1 มีนาคม 2537

2 นายดีแพค ซารับ

1. เดิมชือ บจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวติ

3 นายวีระชัย

ตันติกลุ

เปลียนชือเมือวันที 9 ตุลาคม 2543

4 นายวีระวงศ์

จิตต์มิตรภาพ

2. เป็ น บมจ.ไทยพาณิชย์นิวยอร์ คไลฟ์ประกันชีวติ

5 นางสาวอมรทิพย์

จันทร์ ศรี ชวาลา

เปลียนชือเมือวันที 12 พฤษภาคม 2554

6 นายญนน์

โภคทรัพย์

3. เป็ น บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวติ

7 นายสตีเฟ่ น แอนโทนี

แอปเปิ ลยาร์ ด

ใบอนุญาตเลขที ป.4/2543

8 นางสาวพรรณพร

คงยิงยง

ลงวันที 2 พฤศจิกายน 2543

9 นายวิรัติ

รัตนาภรณ์

เลขที 1060

10 นายอาทิตย์

นันทวิทยา

ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงมักกะสัน

11 นายอุทิศ

ธรรมวาทิน

นางสาวพรรณพร คงยิงยง หรื อ นายญนน์ โภคทรัพย์
หรื อ นายสตีเฟ่ น แอนโทนี แอปเปิ ลยาร์ ด สองในสามคนนี

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
-

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้จดั การ

ลงลายมือชือร่วมกัน

กรรมการออกจากตําแหน่ง

เขตราชเทวี กรุ งเทพมหานคร 10400

นายวิพล วรเสาหฤท (ครังที 1)

โทร. 0-2655-3000

นายณรงค์ ศรี จกั ริ นทร์ (ครังที 2)
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หมายเหตุ

ทะเบียนบริ ษัทประกันชีวิต ณ. วันที 31 สิงหาคม 2557
ลําดับ
ที

เงินทุน
บริ ษัท / ทีตังสํานักงานใหญ่

เงินทุน
คณะกรรมการ

จดทะเบียนปั จจุบนั ชําระแล้ วปั จจุบนั
(บาท)

(บาท)

600,000,000

600,000,000 1 นายสุจินต์

อํานาจกรรมการ

รายชือผู้บริ หารบริ ษัท

ตําแหน่ง

โทร. 0-2256-1666

หวังหลี

นายสุจินต์ หวังหลี

ใบอนุญาตเลขที 1/2543

2 นายจีรพันธ์

อัศวะธนกุล

นายสุรชัย ศิริวลั ลภ และนายสุทธิ รจิตรังสรรค์

ลงวันที 15 มีนาคม 2543

3 นายอภิรักษ์

ไทพัฒนกุล

สองในสามลงลายมือชือร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัท

เลขที 48/15 อาคารไทยรี ประกันชีวิต

4 นายกอรป

กฤตยากีรณ

ซอยรัชดาภิเษก 20 ถนนรัชดาภิเษก

5 นายสุรชัย

ศิริวลั ลภ

แขวงสามเสนนอก เขตห้ วยขวาง

6 นายสุทธิ

รจิตรังสรรค์

กรุงเทพมหานคร 10310

7 นายชลอ

เฟื องอารมย์

โทร. 0-2660-1280-86

8 นายโอฬาร

วงศ์สรุ พิเชษฐ์

11 บมจ. ไทยรี ประกันชีวิต

นายสุจินต์ หวังหลี
-

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ

นายสุรชัย ศิริวลั ลภ

กรรมการผู้จดั การ

นายบรรพต หงษ์ ทอง

ประธานกรรมการ

นายนพพร บุญลาโภ

กรรมการผู้จดั การ

นายเผด็จ มุ่งธัญญา

ประธานกรรมการ

แก้ ไขเพิมเติมข้ อบังคับ ข้ อ 10 หุ้นของบริ ษัทโอนได้ โดยไม่มีข้อจํากัด

โทรสาร 0-2277-6227
12 บมจ. ทิพยประกันชีวิต

1,476,881,700

1,741,587,300 1 นายนที

พานิชชีวะ

กรรมการสองคนลงลายมือชือร่วมกัน และประทับตราของบริ ษัท

1)เพิมทุนจดทะเบียน

2 นายกฤษณ์

วสีนนท์

264,705,600

3 นายอุตตม

สาวนายน

4 นายศรัณย์

ลิมป์หิรัญรักษ์

5 นายสมพร

สืบถวิลกุล

6 นางเพียงเพ็ญ

สืบถวิลกุล

7 นายบรรพต

หงษ์ ทอง

ซอยสุขมุ วิท 19(วัฒนา) ถนนสุขมุ วิท

8 นางสาวทัศนา

วิชาเจริ ญ

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

9 นางนวลลออ

กิตติพิทกั ษ์

14. นายคณิสสร นาวานุเคราะห์

กรุงเทพฯ 10110

10 นายนรภัทร

เลขยานนท์

15. นางสาวกรประณม วงษ์ มงคล

โทร. 0-2260-5536-43,

11 นายบุญสน

เจนชัยมหกุล

16. นายนพพร บุญลาโภ

0-2260-5548-49

12 พลเอกนิพนธ์

ภารัญนิตย์

13 นายศักดิทิพย์

ไกรฤกษ์

(เดิมชือ บจ.ไชน่ายูเนียนไลฟ์ อินชัวรันส์)
เปลียนชือเมือวันที 12 พฤษภาคม 2531 เป็ น

บจ. สยามประกันชีวิต ใบอนุญาตเลขที
1/2531 ลงวันที 17 พฤษภาคม 2531
เลขที 75/72-73
อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 2 ชัน 30

เป็ นทุนจดทะเบียน
1,741,587,300
2) ชําระแล้ ว
264,705,600

โทรสาร 0-2260-5561
13 บมจ. สหประกันชีวิต

1,000,000,000

ใบอนุญาตเลขที 1/2538

1) ลดทุนจดทะเบียน

ลงวันที 17 มีนาคม 2538

228,937,300

เลขที 411 อาคาร U Tower
ชัน 1,4,5 ถนนศรีนครินทร์

เป็ นทุนจดทะเบียน
771,062,700

771,062,700 1 นายเผด็จ

มุ่งธัญญา

(1) พลตํารวจเอกนิพจน์ วีระสุนทร นายบัญชา ชลาภิรมย์

2 นายบรรเจิด

สิทธิโชค

นายสหพล สังข์เมฆ กรรมการสองในสามคนนี

3 นายภาวัต

ศุภสุวรรณ

ลงลายมือชือร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัท

4 นายสหพล

สังข์เมฆ

(2) นายสหพล สังข์เมฆ ลงลายมือชือและประทับตราสําคัญของบริ ษัท

5 พ.ต.อ.ดนุกฤต

กลัมพากร

มีอํานาจกระทําการแทนบริ ษัทได้ เฉพาะกรณียืน คําร้ อง คําขอ รายงาน
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หมายเหตุ

ทะเบียนบริ ษัทประกันชีวิต ณ. วันที 31 สิงหาคม 2557
ลําดับ
ที

เงินทุน
บริ ษัท / ทีตังสํานักงานใหญ่

(บาท)
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร 10250
โทร. 0-2731-7799
โทรสาร 0-2731-7727,

คณะกรรมการ

อํานาจกรรมการ

รายชือผู้บริ หารบริ ษัท

ตําแหน่ง

(บาท)

2)เพิมทุนจดทะเบียน

6 นายอนันต์

หินแก้ ว

คําชีแจง คําเสนอ หรื อการติดต่อกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ

กรรมการออกจากตําแหน่ง

1,228,937,300

7 นายบัญชา

ชลาภิรมย์

หรื อบุคคลใด และมีอํานาจลงลายมือชือรับรองเอกสารใดอันเกียวข้ อง

นายศุภชัย ศรี ศภุ อักษร

8 พลตํารวจเอกนิพจน์

วีระสุนทร

กับการยืนเอกสารนันในกิจการของบริ ษัท ทังนีเพือให้ ได้ มาซึง

พลตํารวจตรี วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล

9 นายประกิต

พิลงั กาสา

ใบอนุญาต ใบสําคัญ และสิทธิตา่ ง ๆ อันเป็ นประโยชน์แก่บริ ษัท

นายศิริชยั ออสุวรรณ

10 นายธาดาศักดิ

วชิรปรี ชาพงษ์

เป็ นทุนจดทะเบียน
2,000,000,000

0-2731-7728
14 บมจ. เจนเนอราลี ประกันชีวิต

เงินทุน

จดทะเบียนปั จจุบนั ชําระแล้ วปั จจุบนั

1,000,000,000

1,000,000,000 1 นายดาริ โอ วิลเลียม

เพียอาลิซี

นายเทอเร็ นซ์ ยูกาง หว่อง หรื อ นายดาริ โอ วิลเลียม เพียอาลิซี

(ไทยแลนด์ )

2 นายเติมศักดิ

ตันติพิพฒ
ั น์พงศ์

นายบัณฑิต เจียมอนุกลู กิจ กรรมการหนึงในสามคนนีลงลายมือชือร่วมกับ

(เดิมชือ บจ. พรภัทรประกันชีวิต)

3 นายพนม

จอดเกาะ

นายพนม จอดเกาะ หรื อนายคุณาชา ไชยชุมพร หรื อ นายนุชิต อมรวงค์

เปลียนชือเมือวันที 18 พฤศจิกายน 2545

4 นายคุณาชา

ไชยชุมพร

รวมเป็ นสองคน และประทับตราสําคัญของบริ ษัท

ใบอนุญาตเลขที ป.4/2545

5 นายบัณฑิต

เจียมอนุกลู กิจ

ลงวันที 16 ธันวาคม 2545

6 นางสาวกัณญภัค

ตันติพิพฒ
ั น์พงศ์

เลขที 87/2 อาคารซีอาร์ ซีทาวเวอร์

7 นายนุชิต

อมรวงค์

ออลซีซันส์ เพลส ชัน 16 ยูนิต 1602-1605

8 นายเทอเร็ นซ์ ยูกาง หว่อง

-

ประธานกรรมการ

กรรมการออกจากตําแหน่ง
นายเซอร์ จิโอ ดิ คาโร

ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 0-2685-3828
โทรสาร 0-2685-3829

15 บมจ. โตเกียวมารี นประกันชีวิต
(ประเทศไทย)

(เดิมชือ บมจ.ไทยเจริ ญประกันชีวิต)
เปลียนชือเมือวันที 18 ธันวาคม 2544
เป็ น บมจ.มิลเลียไลฟ์ อินชัวรันส์(ประเทศไทย)

ใบอนุญาตเลขที 3/2540
ลงวันที 4 กันยายน 2540

982,625,030

2,282,625,030 1 นายคิชิอิชิโร

ยามาโมโตะ

นายลิม เคียน ฮิน หรื อ นายลี คิง ชิ อาร์ เธอร์ ลงลายมือชือร่วมกับ

1)เพิมทุนจดทะเบียน

2 นายศุภศักดิ

จิรเสวีนปุ ระพันธ์

นายศุภศักดิ จิรเสวีนปุ ระพันธ์ หรื อหม่อมหลวงสมศักดิ กําภู

1,300,000,000

3 นางสาวสุมิตรา

วรกุลเฉลิม

รวมเป็ นสองคนและประทับตราสําคัญของบริ ษัท

2)เป็ นทุนจดทะเบียน

4 นางสาวพิมลา

สมุทรกลิน

5 หม่อมหลวงสมศักดิ

กําภู

2,282,625,030
3) ทุนชําระแล้ ว
1,300,000,000

นายลิม เคียน ฮิน

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้จดั การ

6 นายลี คิง ชิ อาร์ เธอร์
7 นายกุมพล

บัวสวรรค์

เลขที 195 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์

8 นายบุญมี

งดงามวงศ์

ชัน 26 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา

9 นายลิม เคียน ฮิน

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. 0-2670-1400
โทรสาร 0-2670-1403-5
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17/9/2014

หมายเหตุ

ทะเบียนบริ ษัทประกันชีวิต ณ. วันที 31 สิงหาคม 2557
ลําดับ
ที

เงินทุน
บริ ษัท / ทีตังสํานักงานใหญ่

(บาท)

16 บมจ. ประกันชีวิตนครหลวงไทย

เงินทุน
คณะกรรมการ

จดทะเบียนปั จจุบนั ชําระแล้ วปั จจุบนั

1,000,000,000

อํานาจกรรมการ

รายชือผู้บริ หารบริ ษัท

ตําแหน่ง

(บาท)

700,000,000 1 นายศุภเดช

พูนพิพฒ
ั น์

นายศุภเดช พูนพิพฒ
ั น์ หรื อ นางจันทรจรัส บุญคุณ หรื อ นายกําธร

นายศุภเดช พูนพิพฒ
ั น์

ประธานกรรมการ

นายนพดล เรื องจินดา

ประธานบริ หาร

เปลียนชือเมือวันที 18 มกราคม 2551

2 นางจันทรจรัส

บุญคุณ

ตันติศิริวฒ
ั น์ คนใดคนหนึงลงลายมือชือร่วมกับ นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล

(เดิมชือบจ. บจ.แมกซ์ประกันชีวิต)

3 นายสุเวทย์

ธีรวชิรกุล

หรื อ นายเกษมสุข จงมันคง หรื อ นายนพดล เรื องจินดา

ใบอนุญาตเลขที ป.3/2551

4 นายกําธร

ตันติศิริวฒ
ั น์

คนใดคนหนึงรวมเป็ นสองคนและประทับตราสําคัญของบริ ษัท

ลงวันที 12 ธันวาคม 2551

5 นายเกษมสุข

จงมันคง

เลขที 231

6 นายนพดล

เรื องจินดา

กรรมการออกจากตําแหน่ง ครังที 1

อาคารธนชาตปาร์ คเพลส

7 นางธนวันต์

ชัยสิทธิการค้ า

นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ

ชัน 9-11

นายพรชัย วงศ์ถิรสิน

ถนนราชดําริ ห์

นางสาวบุศรา ตันติเจริ ญ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรรมการออกจากตําแหน่ง ครังที 2

กรุงเทพมหานคร 10330

นายคงศักดิ

หาญแสวงสิน

โทร. 0-2252-5070

นางสาวสุวิมล

บุนนาค

โทรสาร 0-2252-7155

มาลากุล ณ อยุธยา นายวิญ ู ไชยวรรณ หรื อนายจํานงค์ วัฒนเกส ลงลายมือชือร่วมกับ

นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการ

เปลียนชือเมือวันที 4 ธันวาคม 2545

2 นายประสาท

ยูนิพนั ธุ์

นางซี ซี อุย หรื อ นายประสาท ยูนิพนั ธุ์ รวมเป็ นสองคน

นายวิศิษฎ์ ตังคนังนุกลู

(เดิมชือ บจ.ไทยยูเนียนประกันชีวิต)

3 นายวิญ ู

ไชยวรรณ

และประทับตราสําคัญของบริ ษัท

17 บมจ. ไทยคาร์ ดิฟ ประกันชีวิต

800,000,000

800,000,000 1 นายปกรณ์

วันที 9 ธันวาคม 2542

4 นายจํานงค์

วัฒนเกส

เปลียนชือเป็ น บจ.ซีจียู ประกันชีวิต(ไทย)

5 นายสุวรรณ

ชํานาญกิจวานิช

ใบอนุญาตเลขที ป.1/2546

6 นายวัชรกิติ

วัชโรทัย

ลงวันที 2 มกราคม 2546

7 นางซี ซี อุย

ผู้จดั การทัวไป

เลขที 36/39-42 , 36/59-62
อาคาร พี เอส ทาวเวอร์
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หมายเหตุ

ทะเบียนบริ ษัทประกันชีวิต ณ. วันที 31 สิงหาคม 2557
ลําดับ

เงินทุน

ที

บริ ษัท / ทีตังสํานักงานใหญ่

เงินทุน
คณะกรรมการ

จดทะเบียนปั จจุบนั ชําระแล้ วปั จจุบนั
(บาท)

ชันที 13 และ ชันที 18

อํานาจกรรมการ

รายชือผู้บริ หารบริ ษัท

ตําแหน่ง

(บาท)
กรรมการออกจากตําแหน่ง

ถนนสุขมุ วิท 21(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ

นายซาวิเย่ กิลมิโน

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. 0-2645-8500
โทรสาร 0-2645-8585

500,000,000 1 นายประมวล

เลียวไพรัตน์

กรรมการ 2 คน มีอํานาจลงลายมือชือแทนบริ ษัท และประทับตราสําคัญ

นายประมวล เลียวไพรัตน์

ประธานกรรมการ

เปลียนชือเมือวันที 3 ตุลาคม 2548

2 นายประหยัด

เลียวไพรัตน์

ของบริ ษัท

นายชวิน เอียมโสภณา

กรรมการผู้จดั การ

(เดิมชือ บจ.ทีพีไอ ประกันชีวิต)

3 นายชวิน

เอียมโสภณา

ใบอนุญาตเลขที ป.4/2548

4 นางเมธินี

ก้ องธรนินทร์

ลงวันที 17 ตุลาคม 2548

5 นางสาวมณีรัตน์

เอียมโสภณา

เลขที 177/1

6 นางสาวมาลินี

เลียวไพรัตน์

อาคารบางกอกสหประกันภัย ชัน 8

7 นางสาวปรี ยารัตน์

วีระอนันตวัฒน์

ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์

8 นางสาวธัญญารัตน์

เอียมโสภณา

อัตถากร

นายบูรพา อัตถากร ประธานกรรมการ หรื อนางสายพิณ โชคนํากิจ

นายบูรพา อัตถากร

ประธานกรรมการ

นายบินายัค ดัตตา

กรรมการผู้จดั การ

18 บมจ. บางกอกสหประกันชีวิต

500,000,000

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
10500
โทร. 0-2634-7323-30
โทรสาร 0-2634-7331

19 บมจ. ธนชาตประกันชีวิต

3,285,000,000

3,285,000,000 1 นายบูรพา

เปลียนชือเมือวันที 8 มิถนุ ายน 2548

2 นายบินายัค

ดัตตา

กรรมการ ลงลายมือชือร่วมกับ

(เดิมชือ บจ.ธนชาติประกันชีวิต)

3 นางสายพิณ

โชคนํากิจ

นางลิเลียน ลุบ-ยิน อึง รองประธานกรรมการ หรื อ นายบินายัค ดัตตา

วันที 1 ธันวาคม 2543

4 นายทศไชย

อัศวินวิจิตร

กรรมการผู้จดั การ รวมเป็ นสองท่าน และประทับตราสําคัญของบริ ษัท

เปลียนชือเป็ น บจ. ธนชาติซูริคประกันชีวติ )

5 นางลิเลียน ลุบ-ยิน อึง

ใบอนุญาตเลขที ป.2/2548

6 นายศุภพงษ์

อัศวินวิจิตร

หรื อนางสายพิณ โชคนํากิจ กรรมการ หรื อ นายบินายัค ดัตตา

หมายเหตุ คณะกรรมการ คปภ. ให้ ความเห็นชอบให้

ลงวันที 23 มิถนุ ายน 2548

7 นายกวินธร

อัตถากร

กรรมการผู้จดั การ กรรมการสองในสามคนนีลงลายมือชือรวมกันและ

บมจ. ธนชาตประกันชีวิต และ

เลขที 999/1 เดอะไนท์ทาวเวอร์ ชัน 1,4-5

8 นายวัชรกิต

อัศวินวิจิตร

ประทับตราสําคัญของบริ ษัท

บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)

กรมธรรม์ประกันภัยของบริ ษัทให้ นายบูรพา อัตถากร ประธานกรรมการ
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หมายเหตุ

ทะเบียนบริ ษัทประกันชีวิต ณ. วันที 31 สิงหาคม 2557
ลําดับ

เงินทุน

ที

บริ ษัท / ทีตังสํานักงานใหญ่

เงินทุน
คณะกรรมการ

จดทะเบียนปั จจุบนั ชําระแล้ วปั จจุบนั
(บาท)

อํานาจกรรมการ

รายชือผู้บริ หารบริ ษัท

ตําแหน่ง

(บาท)

999/4 ชัน4 ถนนพระราม 9

ดําเนินการโอนและโอนกิจการทังหมด

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง

ให้ แล้ วเสร็ จภายใน วันที 30 มิถนุ ายน 2558

กรุงเทพมหานคร 10250
โทร 0-2308-9400
โทรสาร 0-2308-9444

20 บมจ.ไทยซัมซุง ประกันชีวิต

1,300,000,000

เปลียนชือเมือวันที 7 ตุลาคม 2540

1)เพิมทุนจดทะเบียน

(เดิมชือ บจ.เอส เอส ไอ ประกันชีวิต)

700,000,000

ใบอนุญาตเลขที 8/2540
ลงวันที 4 พฤศจิกายน 2540
เลขที 2922/222-227
อาคารชาญอิสระ 2 ชัน 15

2,000,000,000 1 นายโชคชัย

2)เป็ นทุนจดทะเบียน

อักษรนันท์

อํานาจกรรมการฯ

นายโชคชัย อักษรนันท์

ประธานกรรมการ

2 นายสุรชัย

ดนัยตังตระกูล

นายสุรชัย ดนัยตังตระกูล หรื อ นายวิชยั กุลสมภพ หรื อนายคิม จอง อุ๊ก

นายฮาน อิก เจ

ประธานบริ หารและ

3 นายบรรณยง

นราสวัสดิ

หรื อ นายฮาน อิก เจ คนใดคนหนึงลงลายมือชือร่วมกับ นายคิม โดฮยอง

4 นายฮาน อิก เจ

2,000,000,000

5 นายวิชยั

3) ทุนชําระแล้ ว

กรรมการผู้จดั การ

หรื อนายบรรณยง นราสวัสดิ หรื อ นางสาวศิริพร ศิริวฒ
ั นกุล
กุลสมภพ

รวมเป็ นสองคนและประทับตราสําคัญของบริ ษัท

ศิริวฒ
ั นกุล

บริ ษัทได้ รับอนุญาตให้ มีกรรมการเป็ นบุคคลซึงไม่มีสญ
ั ชาติไทยได้ เกิน

6 นายคิม โดฮยอง

700,000,000

7 นายคิม จอง อุ๊ก

ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ

8 นางสาวศิริพร

เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร

กว่าหนึงในสีแต่ไม่ถึงกึงหนีงของจํานวนกรรมการทังหมด

10310

ตามหนังสือสํานักงาน คปภ. ที 4220/3514 ลงวันที 4 ธันวาคม 2555

โทร. 0-2308-2245-52
โทรสาร 0-2308-2254
จดทะเบียนแปรสภาพ เมือวันที 31 มกราคม 2556 พร้ อมใช้ ชือใหม่
จากเดิม บจ. สยามซัมซุง ประกันชีวิต
21 บมจ. กรุ งไทย-แอกซ่ า ประกันชีวิต

1,355,000,000

เป็ น ไทยซัมซุง ประกันชีวิต

1,355,000,000 1 นายศิโรตม์

สวัสดิพาณิชย์

นายชัยณรงค์ เอือสิทธิชยั หรื อนางกิตติยา ไตธนะเกษม หรื อนายวิรัช

ใบอนุญาตเลขที 9/2540

2 นายวิรัช

วงศ์นิรันดร์

วงศ์นิรันดร์ หรื อนายธัญญพงศ์ ธรรมาวรานุคปุ ต์ คนใดคนหนึงลงลายมือ

ลงวันที 11 ธันวาคม 2540

3 นางกิตติยา

ไตธนะเกษม

ชือร่วมกับนางสายฝน สัจจศิลา หรื อ นายเบอนัว แคลวาแรน

อาคารอิตลั ไทยทาวเวอร์

4 นายเบอนัว แคลวาแรน

หรื อนายไมเคิล สตีเฟ่ น บิชอบ หรื อ นายเดวิด จอห์น โครูนิช

ชัน 27,32-33 เลขที 2034/116-119,

5 นายเดวิด จอห์น โครูนิช

รวมเป็ นสองคนและประทับตราสําคัญของบริ ษัท

136,138-143 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่

6 นางสาวปรมาศิริ

มโนลม้ าย

แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง

7 นายชินเวศ

สารสาส
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นายศิโรตม์ สวัสดิพาณิชย์
-

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้จดั การ

17/9/2014

หมายเหตุ

ทะเบียนบริ ษัทประกันชีวิต ณ. วันที 31 สิงหาคม 2557
ลําดับ
ที

เงินทุน
บริ ษัท / ทีตังสํานักงานใหญ่

เงินทุน
คณะกรรมการ

จดทะเบียนปั จจุบนั ชําระแล้ วปั จจุบนั
(บาท)

อํานาจกรรมการ

รายชือผู้บริ หารบริ ษัท

ตําแหน่ง

(บาท)

กรุงเทพมหานคร 10320

8 นายจําลอง

อติกลุ

โทร. 0-2723-4000

9 นายธัญญพงศ์

ธรรมาวรานุคปุ ต์

โทรสาร 0-2723-4032

10 นางสายฝน

สัจจศิลา

11 นายไมเคิล สตีเฟ่ น บิชอป

22 บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
เปลียนชือเมือวันที 26 พฤศจิกายน 2546

2,175,000,000
จํานวนหุ้น

12 นายเวทย์

นุชเจริ ญ

13 นายชัยณรงค์

เอือสิทธิชยั

2,175,000,000 1 นายไมเคิล จอร์ จ

แพล็กซ์ตนั

กรรมการสองคนลงลายมือชือร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัท

2 นายจิรวัธน์

โฆษะปั ญญาธรรม

(เดิมชือ บจ.โอสถสภาประกันชีวติ )

217,500,000 หุ้น

3 นางสาวอลิสา

เจียรวนนท์

วันที 21 สิงหาคม 2541

มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

4 นายพูลลาภ

เพ็ญกิตติ

เปลียนชือเป็ น บจ. เอ็ทน่า โอสถสภาประกันชีวิต

5 นางสาวสุวิมล

ตังนิสยั ตรง

วันที 2 มกราคม 2545

6 นายจูเลียน แม็คควีน

ลิปแมน

บมจ. ไอเอ็นจี ประกันชีวิต ขออนุญาต

เปลียนชือเป็ น บจ. ไอเอ็นจี เอ็ทน่า

7 นางกนกไพ

วงศ์สถิตย์พร

เปลียนชือ เป็ น บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต

โอสถสภาประกันชีวิต

8 นายเมธิต

โคเมอร์

เมือวันที 26 สิงหาคม 2556

นายไมเคิล จอร์ จ แพล็กซ์ตนั

ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร

ใบอนุญาตเลขที ป.3/2546

ลงวันที 1 ธันวาคม 2546
เลขที 130-132
อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ชันที 7
และอาคารสินธรทาวเวอร์ 3
ชันที 14,16,28,29 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 0-2632-6222
โทรสาร 0-2263-3899
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17/9/2014

หมายเหตุ

ทะเบียนบริ ษัทประกันชีวิต ณ. วันที 31 สิงหาคม 2557
ลําดับ
ที

เงินทุน
บริ ษัท / ทีตังสํานักงานใหญ่

(บาท)

23 บมจ. แอ๊ ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต

เงินทุน
คณะกรรมการ

จดทะเบียนปั จจุบนั ชําระแล้ วปั จจุบนั

1,150,000,000

อํานาจกรรมการ

รายชือผู้บริ หารบริ ษัท

ตําแหน่ง

(บาท)

1,150,000,000 1 นายประชา

จารุตระกูลชัย

(เดิมชือ บจ. แอ๊ ดวานซ์ ไลฟ์ แอสชัวรันส์)

2 นายปุณณิศร์

ศกุนตนาค

เมือวันที 28 กรกฏาคม 2543

3 นายเชาว์พนั ธุ์

พันธุ์ทอง

เปลียนชือ(1) เป็ น บจ.แอ๊ ดวานซ์

4 นายสุรัตน์

สิงห์สขุ สวัสดิ

เอ็มแอลซี แอสชัวรันส์

5 นายอนุรักษ์

วัฒนะถาวรวงศ์

ใบอนุญาตเลขที ป.3/2543

6 นายธนชัย

ธนชัยอารี ย์

ลงวันที 7 สิงหาคม 2543

7 นายวิชยั

หาญสุทธิวาริ นทร์

เมือวันที 1 เมษายน 2548

8 นายไตรรัตน์

ดําเนินชาญวนิชย์

กรรมการสองคนลงลายมือชือร่วมกัน และประทับตราสําคัญของบริ ษัท

นายประชา จารุตระกูลชัย

ประธานกรรมการ

นายเชาว์พนั ธุ์ พันธุ์ทอง

กรรมการผู้จดั การ

เปลียนชือ(2) เป็ น บจ.แอ๊ ดวานซ์ ไลฟ์
แอสชัวรันส์
ใบอนุญาตเลขที ป.1/2548
ลงวันที 24 พฤษภาคม 2548
เมือวันที 15 ตุลาคม 2553
เปลียนชือ(3) เป็ น บจ.แอ๊ ดวานซ์ ไลฟ์
ประกันชีวิต
อาคารสาธรซิตีทาวเวอร์ ชันที 1/1

และชันที 2/1 เลขที 175
ถนนสาทรใต้
แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. 0-2648-3600
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17/9/2014

หมายเหตุ

ทะเบียนบริ ษัทประกันชีวิต ณ. วันที 31 สิงหาคม 2557
ลําดับ
ที

เงินทุน
บริ ษัท / ทีตังสํานักงานใหญ่

เงินทุน
คณะกรรมการ

จดทะเบียนปั จจุบนั ชําระแล้ วปั จจุบนั
(บาท)

อํานาจกรรมการ

รายชือผู้บริ หารบริ ษัท

ตําแหน่ง

(บาท)

โทรสาร 0-2648-3555

กฤตมโนรถ

นางแซลลี จอย โอฮาร่า หรื อนายกวินท์ เจมส์ ลอว์เลอร์ ลงลายมือชือ

เปลียนชือเมือวันที 11 เมษายน 2544

2 นางสุทาภรณ์

เพ็ญกิตติ

ร่วมกับ นางสาวรสพร อัตตวิริยะนุภาพ หรื อนายอนุรัตน์ ประชุมรัตน์

(เดิมชือ บจ. วอลล์สตรี ทประกันชีวิต)

3 นายชูชาติ

นําฟ้ า

นางสุทาภรณ์ เพ็ญกิตติ หรื อ นายสุวรรณ วงศ์ศรี วงศ์

ใบอนุญาตเลขที ป.2/2544

4 นายอนุรัตน์

ประชุมรัตน์

รวมเป็ นสองคนและประทับตราสําคัญของบริ ษัท

ลงวันที 26 เมษายน 2544

5 นายสุวรรณ

วงศ์ศรี วงศ์

เลขที 130-132

6 นายกวินท์ เจมส์

ลอว์เลอร์

อาคารสินธรทาวเวอร์ 1

7 นางแซลลี จอย โอฮาร่า

ชันที 11 และชันที 12 ถนนวิทยุ

8 นายอริ ญชย์

รุ่งศรี สวัสดิ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

9 นางสาวรสพร

อัตตวิริยะนุภาพ

24 บมจ. เอซ ไลฟ์ แอสชัวรั นซ์

1,390,250,000

1,390,250,000 1 นายกฤตธรรม

นางแซลลี จอย โอฮาร่า

ประธานกรรมการ
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร

กรรมการออกจากตําแหน่ง
นายเอียน วิลเลียม สจ๊ วต

กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 0-2615-6800
โทรสาร 0-2651-4950
25 บริ ษัท เอไอเอ จํากัด

US$30,000,000

เดิมชือ บริ ษัท อเมริ กันอินเตอร์ แนชชันแนลแอสชัวรั นส์

US$30,000,000

จํากัด

เป็ นสาขาต่ างประเทศ

สํานักงานแห่ งใหญ่

-

หม่ อมหลวงจิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ ผู้จัดการสาขา

จดทะเบียนอยู่ เลขที 1 ถนนสตับส์ ฮ่ องกง

ใบอนุญาตเลขที 18/2507
ลงวันที 30 กรกฏาคม 2507
181 ถนนสุรวงศ์ แขวงบางรัก
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร. 0-2634-8888
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17/9/2014

หมายเหตุ

ทะเบียนบริ ษัทประกันชีวิต ณ. วันที 31 สิงหาคม 2557
ลําดับ
ที

เงินทุน
บริ ษัท / ทีตังสํานักงานใหญ่

เงินทุน

จดทะเบียนปั จจุบนั ชําระแล้ วปั จจุบนั
(บาท)

คณะกรรมการ

อํานาจกรรมการ

รายชือผู้บริ หารบริ ษัท

ตําแหน่ง

(บาท)

โทรสาร 0-2236-6452
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17/9/2014

หมายเหตุ

