ทะเบียนบริษัทประกันชีวิต ณ. วันที่ 29 มีนาคม 2556
ลําดับ

เงินทุน

ที่

บริษัท / ที่ตั้งสํานักงานใหญ

(บาท)
1,212,850,000

1 บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต
แปรสภาพเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2550

มติพิเศษเพิ่มทุน

เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2521
(เดิมชื่อ บจ.สุขสวัสดิ์ประกันชีวิต)

7,150,000
เปนทุนจดทะเบียน

วันที่ 10 เมษายน 2494

นวพันธ

นายเชิดชู โสภณพนิช นายชัย โสภณพนิช นายนาโอกิ บัน

โสภณพนิช

นายโชน โสภณพนิช สองคนลงลายมือชื่อรวมกัน

นายเชิดชู โสภณพนิช
-

3 นายสุนทร

อรุณานนทชัย

4 นายยุทากะ

อิเดกูชิ
โสภณพนิช
รมยะรูป

7 นายศิริ

การเจริญดี

4,771,855
2) ทุนชําระแลว
2,627,945

แขวงบางกะป เขตหวยขวาง

8 นางรัชนี

นพเมือง

9 นางประไพวรรณ

ลิมทรง

10 นายประดิษฐ

รอดลอยทุกข

11 นายปราโมช

พสุวัต

กรุงเทพมหานคร 10310

12 นายนาโอกิ บัน

โทร. 0-2777-8888

13 นายเคอิจิ โมริตะ

โทรสาร 0-2777-8899

14 นายโชน

2 บมจ. ไทยประกันชีวิต
ใบอนุญาตเลขที่ 1942/13
ลงวันที่ 23 มีนาคม 2485
เลขที่ 123 อาคารไทยประกันชีวิต

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร
10400
โทร. 0-2247-0247
โทรสาร 0-2246-9946

500,000,000
มติเพิ่มทุน
9,500,000,000
เปนทุนจดทะเบียน
10,000,000,000
เพิ่มทุนชําระแลว
7,299,999,400
เพิ่มทุนชําระแลว
2,200,000,600

รายชื่อผูบริหารบริษัท

2 นายชัย

5 นายเชิดชู

1) ทุนชําระแลว

ซอยศูนยวิจัย ถนนพระราม 9

1,207,399,800 1 นายชัย

6 นางสาวิตรี

ใบอนุญาตเลขที่ ป.1/2551

อํานาจกรรมการ

ตําแหนง

(บาท)

3/8/2554

เมื่อ

เลขที่ 23/115-121 รอยัลซิตี้อเวนิว

คณะกรรมการ

1,220,000,000

เปลี่ยนชื่อเปน บจ.กรุงสยามประกันชีวิต

ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2551

เงินทุน

จดทะเบียนปจจุบัน ชําระแลวปจจุบัน

10,000,000,000 1 นายวานิช

ประธานกรรมการ
กรรมการผูจัดการ

โสภณพนิช

ไชยวรรณ

นายวานิช ไชยวรรณ นายอภิรักษ ไทพัฒนกุล นายไชย ไชยวรรณ

นายวานิช ไชยวรรณ

ประธานกรรมการ

2 ทานผูหญิงเพ็ญศรี

วัชโรทัย

นายธัญญะ เจริญสุข นายปริญ มาลากุล ณ อยุธยา

นายอภิรักษ ไทพัฒนกุล

กรรมการผูจัดการ

3 นายอภิรักษ

ไทพัฒนกุล

สองในหาคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท

4 นายไชย

ไชยวรรณ

5 นายธัญญะ

เจริญสุข

6 นายปริญ

มาลากุล ณ อยุธยา

7 พลเอกวินัย

ภัททิยกุล

8 นายสาธิต

รังคสิริ

หมายเหตุ บริษัทขอจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเอกชนเปนบริษัทมหาชนจํากัด
แกไขวัตถุประสงคของบริษัทมี 9 ขอ
แกไขขอบังคับของบริษัท มีจํานวน 55 ขอ
จดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555
และ สํานักงานสาขาของบริษัท มี จํานวน 274 สาขา
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หมายเหตุ

ทะเบียนบริษัทประกันชีวิต ณ. วันที่ 29 มีนาคม 2556
ลําดับ

เงินทุน

ที่

บริษัท / ที่ตั้งสํานักงานใหญ

3 บจ. ฟนันซาประกันชีวิต

เงินทุน
คณะกรรมการ

จดทะเบียนปจจุบัน ชําระแลวปจจุบัน
(บาท)

(บาท)

34,375,000

34,375,000 1 นายนคร

อํานาจกรรมการ

ลักษณกาญจน

นายกฤฎา หุตะเศรณี และ นายนคร ลักษณกาญจน
ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท

(เดิมชื่อ บจ.ไทยประสิทธิประกันชีวิต

2 นายกฤษฎา

หุตะเศรณี

แยกจาก บจ.ไทยประสิทธประกันภัย)

3 นายวิทยา

วิเศษรัตน

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2543

4 นายวิญู

อังศุนิตย

รายชื่อผูบริหารบริษัท

นายกฤษฎา หุตะเศรณี

ตําแหนง

รักษาการประธานกรรมการ

เปลี่ยนชื่อ (1) เปน บจ. ไทยประสิทธิเนชั่นไวด

ใบอนุญาตเลขที่ 2/2543
ลงวันที่ 27 มีนาคม 2543
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2544
เปลี่ยนชื่อ (2) เปน บจ. เนชั่นไวดประกันชีวิต
ใบอนุญาตเลขที่ ป.3/2544

ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2544
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2547
เปลี่ยนชื่อ (3) เปน บจ.ฟนันซาประกันชีวิต

ใบอนุญาตเลขที่ ป.1/2547
ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2547
เลขที่ 2032 และ 2034
อาคารอิตัลไทยทาวเวอร
ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร
10310
โทร. 0-2632-5000
โทรสาร 0-2632-5500
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หมายเหตุ

ทะเบียนบริษัทประกันชีวิต ณ. วันที่ 29 มีนาคม 2556
ลําดับ

เงินทุน

ที่

บริษัท / ที่ตั้งสํานักงานใหญ

(บาท)
4 บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต
(ประเทศไทย)
แปรสภาพเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2537
เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2550
(เดิมชื่อ บมจ. ไทยเศรษฐกิจประกันชีวิต)

เงินทุน
คณะกรรมการ

จดทะเบียนปจจุบัน ชําระแลวปจจุบัน

3,261,938,230
ลดทุนจดทะเบียน
399,747,490
คงเหลือทุนจดทะเบียน
2,862,190,740

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2538

เปลี่ยนชื่อเปน บมจ.พรูเด็นเชียล
ทีเอสไลฟ ประกันชีวิต )
ใบอนุญาตเลขที่ ป.2/2551
ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2551
เลขที่ 9/9 อาคารแอทสาทร

อํานาจกรรมการ

รายชื่อผูบริหารบริษัท

ตําแหนง

(บาท)
2,862,190,740 1
2
3
4

นายบูรพา
นายศุภพงษ
นางสายพิณ
นายวัชรกิต

5 นายทศไชย
6 นายบินายัค ดัตตา
7 นางลิเลียน ลุบ-ยิน อึ้ง
8 นายกวินธร

อัตถากร
อัศวินวิจิตร
โชคนํากิจ
อัศวินวิจิตร

นายบูรพา อัตถากร ประธานกรรมการ หรือนางสายพิณ โชคนํากิจ
กรรมการ ลงลายมือชื่อรวมกับ
นางลิเลียน ลุบ-ยิน อึ้ง รองประธานกรรมการ หรือ นายบินายัค ดัตตา
กรรมการผูจัดการ รวมเปน 2 ทาน และประทับตราสําคัญของบริษัท

อัศวินวิจิตร

หรือ นางลิเลียน ลุบ-ยิน อึ้ง รองประธานกรรมการ ลงลายมือชื่อรวมกับ
นายบินายัค ดัตตา กรรมการผูจัดการ และประทับตราสําคัญของบริษัท

อัตถากร

นายบูรพา อัตถากร
นางลิเลียน ลุบ-ยิน อึ้ง
นายบินายัค ดัตตา

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการผูจัดการ

นายกีรติ อัสสกุล

ประธานกรรมการ

กรมธรรมประกันภัยของบริษัทใหนายบูรพา อัตถากร ประธานกรรมการ
หรือ นางลิเลียน ลุบ-ยิน อึ้ง รองประธานกรรมการ หรือ นายบินายัค ดัตตา
กรรมการผูจัดการ หรือนางสายพิณ โชคนํากิจ กรรมการคนใดคนหนึ่ง
ลงลายมือชื่อคนเดียวและประทับตราสําคัญของบริษัท

ชั้น 21- 27(เพิ่มชั้นที่ 21) ถนนสาทรใต
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

เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2543

2 นายปรีชา

คูหาสวรรค

(เดิมชื่อ บจ.ไทยสมุทพานิชประกันภัย)

3 นางวัลลภา

อัสสกุล

วันที 27 เมษายน 2532

4 นายธีระบูลย

อินทรกําธรชัย

เปลี่ยนชื่อเปน บจ.ไทยสมุทรพาณิชยประกันภัย

5 นายประจักษ

ทิพยุทธ

ใบอนุญาตเลขที่ ป.1/2543

6 นางสาวทัศนีย

ธรรมพิพิธ

ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2543

7 นายยูซูรุ ฟูมูระ

เลขที่ 170/74-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร 1

8 นายสมชาย

กรรมการสองคน ลงลายมือชื่อรวมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัท

หมายเหตุ บริษัทขอจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเอกชนเปนบริษัทมหาชนจํากัด
แกไขวัตถุประสงคของบริษัทมี 14 ขอ

ธรรมศิริทรัพย

แกไขขอบังคับของบริษัท มีจํานวน 58 ขอ

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย

9 นางนุสรา

บัญญัติปยพจน

จดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

10 นางดัยนา

บุนนาค

และ สํานักงานสาขาของบริษัท มี จํานวน 188 สาขา

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

ทะเบียนบริษัทประกันชีวิต ณ. วันที่ 29 มีนาคม 2556
ลําดับ

เงินทุน

ที่

บริษัท / ที่ตั้งสํานักงานใหญ

(บาท)
6 บมจ. อลิอันซ อยุธยา ประกันชีวิต

เงินทุน
คณะกรรมการ

จดทะเบียนปจจุบัน ชําระแลวปจจุบัน

4,000,000,000

อํานาจกรรมการ

รายชื่อผูบริหารบริษัท

ตําแหนง

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

นางสาวอรวรรณ เตชะไพบูลย

นายเดวิด ลอวเรนซ ฟรีด

ประธานกรรมการ

เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2545

2 นายฐิติวุฒิ

สุขพรชัยกุล

หรือนายพันธุชัย สัตยาภรณ หรือนายฐิติวุฒิ สุขพรชัยกุล

นายณรงค จุลชาต

รองประธานกรรมการ

แปรสภาพเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2537

3 นายพงศพินิต

เดชะคุปต

หรือนายไบรอัน เจมส สมิธ สองในสี่คนนี้

นายไบรอัน เจมส สมิธ

กรรมการผูจัดการ

(เดิมชื่อ บจ.ประกันชีวิตศรีอยุธยา)

4 นายวิโรจน

เศรษฐปราโมทย

ลงลายมือชื่อรวมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัท

วันที่ 7 เมษายน 2538

5 นายณรงค

จุลชาต

และเปลี่ยนชื่อเปน บมจ. ประกันชีวิตศรีอยุธยา

6 นางสาวอรวรรณ

เตชะไพบูลย

จารดีน ซีเอ็มจี

7 นายแพทยอภิชาติ

ศิวยาธร

ขอเปลี่ยนชื่อ เปน บริษัท อลิอันซ อยุธยา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

วันที่ 21 พฤษภาคม 2540

8 นางนภาภรณ

ลัญฉนดี

แกไขเพิ่มเติมตราของบริษัท

เปลี่ยนชื่อเปน บมจ.ประกันชีวิตศรีอยุธยา ซีเอ็มจี

9 นายพันธุชัย

สัตยาภรณ

แกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัท ขอ 45 (ตราบริษัท)

ใบอนุญาตเลขที่ ป.3/2545

10 นายอยุทธ

ชาญเศรษฐิกุล

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2555

ลงวันที่ 19 เมษายน 2545
เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร

กรรมการลาออก

ชั้น 1 โซนบี , ชั้น 2 โซนบี (ชั้นลอย),

นายเดวิด ลอวเรนซ ฟรีด

ชั้น 6, ชั้น 14, ชั้น 17
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10330
โทร. 0-2305-7000
โทรสาร 0-2263-0313
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หมายเหตุ

ทะเบียนบริษัทประกันชีวิต ณ. วันที่ 29 มีนาคม 2556
ลําดับ
ที่

เงินทุน
บริษัท / ที่ตั้งสํานักงานใหญ

(บาท)

7 บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต

เงินทุน
คณะกรรมการ

จดทะเบียนปจจุบัน ชําระแลวปจจุบัน

1,000,000,000

ใบอนุญาตเลขที่ ช.2/2494

อํานาจกรรมการ

1,000,000,000 1 นายโพธิพงษ

ล่ําซํา

นายโพธิพงษ ล่ําซํา นายภูมิชาย ล่ําซํา นายสาระ ล่ําซํา

นายโพธิพงษ ล่ําซํา

ประธานกรรมการ

2 นายภูมิชาย

ล่ําซํา

นางภคินีนาถ ติยะชาติ กรรมการสองในสี่คนนี้รวมกันและประทับตรา

นายสาระ ล่ําซํา

กรรมการผูจัดการ

ลงวันที่ 7 มีนาคม 2494

3 นายสาระ

ล่ําซํา

สําคัญของบริษัท หรือ นายโพธิพงษ ล่ําซํา นายภูมิชาย ล่ําซํา

4 นางภคินีนาถ

ติยะชาติ

นายสาระ ล่ําซํา นางภคินีนาถ ติยะชาติ คนใดคนหนึ่งลงลายมือ

แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง

5 นายสืบตระกูล

สุนทรธรรม

ชื่อรวมกับ นายแกรี่ ลี คริสท หรือนายฟลลิป เอ.แอล. คอรแมนส

กรุงเทพมหานคร 10320

6 นายโจเซฟ เจอรเมน เดอ เมีย

หรือ นายกฤษฎา ล่ําซํา หรือ นายปรีดี ดาวฉาย หรือ นายสมเกียรติ

โทร. 0-2276-1025,0-2274-9400

7 นายแกรี่ ลี คริสท

ศิริชาติไชย รวมเปนสองคนและประทับตราสําคัญของบริษัท

โทรสาร 0-2276-1997-8

8 นายฟลลิป เอ.แอล. คอรแมนส
9 นายพิสิฐ

935,000,000

ตําแหนง

(บาท)

เลขที่ 250 ถนนรัชดาภิเษก

8 บมจ. แมนูไลฟ ประกันชีวิต

รายชื่อผูบริหารบริษัท

ลี้อาธรรม

หมายเหตุ บริษัทขอจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเอกชนเปนบริษัทมหาชนจํากัด

10 นางจารุวรรณ

วนาสิน

แกไขวัตถุประสงคของบริษัทมี 14 ขอ

11 นายกฤษฎา

ล่ําซํา

แกไขขอบังคับของบริษัท มีจํานวน 68 ขอ

12 นายปรีดี

ดาวฉาย

สํานักงานสาขาของบริษัท มี จํานวน 125 สาขา

13 นางสาวสุจิตพรรณ

ล่ําซํา

จดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด

14 นายปกรณ

พรรธนะแพทย

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555

15 นายสมเกียรติ

ศิริชาติไชย

16 นายธีระพร

วีระถาวร

935,000,000 1 นายชวลิต

ทองรมย

(ประเทศไทย)

2 นายฟลิป จอหน แฮมปเดน สมิท

(เดิมชื่อ บจ.อินเตอรไลฟประกันชีวิต)

3 นางสาวสุนิตย

วัฒนเดชาชาญ

(1) เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2537 แปรสภาพ

4 นายประเสริฐศักดิ์

ศรีพิพัฒน

เปนบริษัทมหาชนจํากัด

5 นายเสงี่ยม

กาญจนวิกัย

(2) เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2539 เปลี่ยนชื่อ

6 นางเพียงจิตร

เชิญศิริดํารงค

เปน บมจ.อินเตอรไลฟ จอหนแฮนคอค ประกันชีวิต

7 นายโรเบิรต อัลเลน คุก

(3) เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2548 เปลี่ยนชื่อ

8 นายสุวิชชา

นายฟลิป จอหน แฮมปเดน สมิท หรือ นายโรเบิรต อัลเลน คุก

นายฟลิป จอหน แฮมปเดน สมิท ประธานกรรมการ

หรือ นางเพียงจิตร เชิญศิริดํารงค หรือ นางสาวสุนิตย วัฒนเดชาชาญ
กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท

เนติวิวัฒน

เปน บมจ.แมนูไลฟ ประกันชีวิต (ประเทศไทย)

ใบอนุญาตเลขที่ ป.3/2548
ลงวันที่ 8 กรกฏาคม 2548
เลขที่ 364/30 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
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หมายเหตุ

ทะเบียนบริษัทประกันชีวิต ณ. วันที่ 29 มีนาคม 2556
ลําดับ
ที่

เงินทุน
บริษัท / ที่ตั้งสํานักงานใหญ

เงินทุน
คณะกรรมการ

จดทะเบียนปจจุบัน ชําระแลวปจจุบัน
(บาท)

อํานาจกรรมการ

รายชื่อผูบริหารบริษัท

ตําแหนง

(บาท)

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

โทรสาร 0-2248-5391
9 บมจ. อาคเนยประกันชีวิต

2,200,000,000

2,200,000,000 1 นายพลตํารวจเอกสนอง

วัฒนวรางกูร

กรรมการ 2 คน ลงลายมือชื่อรวมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัท

พลตํารวจเอกสนอง วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการ
นายชัยยุทธ ปลันธนโอวาท

เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2543

2 นายชัยยุทธ

ปลันธนโอวาท

สวนการลงลายมือชื่อในกรมธรรมประกันภัยของบริษัทใหกรรมการคนใด

(เดิมชื่อ บจ. อาคเนยประกันภัย)

3 นายวิชัย

อินทรนุกูลกิจ

คนหนึ่งลงลายมือชื่อ

ใบอนุญาตเลขที่ ป.2/2543

4 นายโชติพัฒน

พีชานนท

ลงวันที่ 13 กรกฏาคม 2543

5 นางอาทินันท

พีชานนท

เลขที่ 315 ชั้น จี, 7, 8 และ 9

6 นายฐาปน

สิริวัฒนภักดี

แกไขวัตถุประสงคของบริษัทมี 18 ขอ

อาคารอาคเนยประกันภัย ถนนสีลม

7 นายสนิท

วรปญญา

แกไขขอบังคับของบริษัท มีจํานวน 56 ขอ

แขวงสีลม เขตบางรัก

8 นายอภิชัย

บุญธีรวร

จดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด

รองประธานกรรมการ

หมายเหตุ บริษัทขอจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเอกชนเปนบริษัทมหาชนจํากัด

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555

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

10 บมจ. ไทยพาณิชยประกันชีวิต

800,000,000

665,000,000 1 คุณหญิงชฎา

วัฒนศิริธรรม

แปรสภาพเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2537

2 นายดีแพค ซารับ

1. เดิมชื่อ บจ.ไทยพาณิชยประกันชีวิต

3 นายวีระชัย

ตันติกุล

เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2543

4 นายวีระวงศ

จิตตมิตรภาพ

2. เปน บมจ.ไทยพาณิชยนิวยอรคไลฟประกันชีวิต

5 นางสาวอมรทิพย

จันทรศรีชวาลา

เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554

6 นายญนน

โภคทรัพย

3. เปน บมจ.ไทยพาณิชยประกันชีวิต

7 นายวิพล

วรเสาหฤท

ใบอนุญาตเลขที่ ป.4/2543

8 นางสาวพรรณพร

คงยิ่งยง

ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2543

9 นายณรงค

ศรีจักรินทร

เลขที่ 1060

10 นายอาทิตย

นันทวิทยา

ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน

11 นายอุทิศ

ธรรมวาทิน

นางสาวพรรณพร คงยิ่งยง หรือ นายญนน โภคทรัพย หรือ นายณรงค
ศรีจักรินทร หรือ นายวิพล วรเสาหฤท สองในสี่คนนี้

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
-

ประธานกรรมการ
กรรมการผูจัดการ

ลงลายมือชื่อรวมกัน

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 0-2655-3000
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หมายเหตุ

ทะเบียนบริษัทประกันชีวิต ณ. วันที่ 29 มีนาคม 2556
ลําดับ
ที่

เงินทุน
บริษัท / ที่ตั้งสํานักงานใหญ

เงินทุน
คณะกรรมการ

จดทะเบียนปจจุบัน ชําระแลวปจจุบัน

อํานาจกรรมการ

รายชื่อผูบริหารบริษัท

ตําแหนง

(บาท)

(บาท)

11 บมจ. ไทยรีประกันชีวิต

500,000,000

500,000,000 1 นายสุจินต

หวั่งหลี

นายสุจินต หวั่งหลี นายชัย โสภณพนิช

นายสุจินต หวั่งหลี

ประธานกรรมการ

ใบอนุญาตเลขที่ 1/2543

1)แกไขบริคณหสนธิ

2 นายชัย

โสภณพนิช

นายสุรชัย ศิริวัลลภ และนายสุทธิ รจิตรังสรรค

นายชัย โสภณพนิช

รองประธานกรรมการ

ลงวันที่ 15 มีนาคม 2543

ขอ 4 แกไขมูลคาหุน

3 นายอภิรักษ

ไทพัฒนกุล

สองในสี่ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท

นายสุรชัย ศิริวัลลภ

กรรมการผูจัดการ

เลขที่ 48/15 อาคารไทยรีประกันชีวิต

เดิมมูลคาหุนละ

4 นายกอรป

กฤตยากีรณ

ซอยรัชดาภิเษก 20 ถนนรัชดาภิเษก

10 บาท เปน 1 บาท

5 นายสุรชัย

ศิริวัลลภ

แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง

2)เพิ่มทุนจดทะเบียน

6 นายสุทธิ

รจิตรังสรรค

แกไขวัตถุประสงคของบริษัทมี 8 ขอ

100,000,000

7 นายชลอ

เฟองอารมย

แกไขขอบังคับของบริษัท มีจํานวน 48 ขอ

โทร. 0-2256-1666

กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 0-2660-1280-86
โทรสาร 0-2277-6227
12 บมจ. ทิพยประกันชีวิต

เปนทุนจดทะเบียน

8 นายอลัน ชิ ยิม แคม

หมายเหตุ บริษัทขอจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเอกชนเปนบริษัทมหาชนจํากัด

จดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554

600,000,000
968,058,300

968,058,300 1 นายนที

พานิชชีวะ

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกัน และประทับตราของบริษัท

(เดิมชื่อ บจ.ไชนายูเนี่ยนไลฟ อินชัวรันส)

2 นายกฤษณ

วสีนนท

เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2531 เปน

3 นายอุตตม

สาวนายน

บจ. สยามประกันชีวิต ใบอนุญาตเลขที่

4 นายศรัณย

ลิมปหิรัญรักษ

แกไขวัตถุประสงคของบริษัทมี 12 ขอ

1/2531 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2531

5 นายสมพร

สืบถวิลกุล

แกไขขอบังคับของบริษัท มีจํานวน 56 ขอ

นายบรรพต หงษทอง

ประธานกรรมการ

นายศรัณย ลิมปหิรัญรักษ

กรรมการผูจัดการ

หมายเหตุ บริษัทขอจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเอกชนเปนบริษัทมหาชนจํากัด

เลขที่ 75/72-73

6 นางเพียงเพ็ญ

สืบถวิลกุล

อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร 2 ชั้น 30

7 นายบรรพต

หงษทอง

ซอยสุขุมวิท 19(วัฒนา) ถนนสุขุมวิท

8 นางสาวทัศนา

วิชาเจริญ

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

9 นางนวลลออ

กิตติพิทักษ

กรุงเทพฯ 10110

10 นายนรภัทร

เลขยานนท

โทร. 0-2260-5536-43,

11 นายบุญสน

เจนชัยมหกุล

0-2260-5548-49

12 พลเอกนิพนธ

ภารัญนิตย

14. นายคณิสสร นาวานุเคราะห

13 นายศักดิ์ทิพย

ไกรฤกษ

15. นางสาวกรประณม วงษมงคล

ศรีศุภอักษร

(1) นายศุภชัย ศรีศุภอักษร นายบัญชา ชลาภิรมย

นายศุภชัย ศรีศุภอักษร

ประธานกรรมการ

นายสหพล สังขเมฆ

กรรมการผูจัดการ

โทรสาร 0-2260-5561
13 บมจ. สหประกันชีวิต

1,000,000,000

771,062,700 1 นายศุภชัย

จดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556

ใบอนุญาตเลขที่ 1/2538

เพิ่มทุนชําระแลว

2 นายบรรเจิด

สิทธิโชค

นายสหพล สังขเมฆ กรรมการสองในสี่คนนี้

ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538

ครั้งที่ 4

3 นายภาวัต

ศุภสุวรรณ

ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท

4 นายสหพล

สังขเมฆ

(2) นายสหพล สังขเมฆ ลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของบริษัท

5 นายศิริชัย

ออสุวรรณ

มีอํานาจกระทําการแทนบริษัทไดเฉพาะกรณียื่น คํารอง คําขอ รายงาน

250,000

เลขที่ 411 อาคาร U Tower
ชั้น 1,4,5 ถนนศรีนครินทร

ครั้งที่ 5
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หมายเหตุ

ทะเบียนบริษัทประกันชีวิต ณ. วันที่ 29 มีนาคม 2556
ลําดับ
ที่

เงินทุน
บริษัท / ที่ตั้งสํานักงานใหญ

เงินทุน
คณะกรรมการ

จดทะเบียนปจจุบัน ชําระแลวปจจุบัน
(บาท)

6 นายอนันต

หินแกว

คําชี้แจง คําเสนอ หรือการติดตอกับหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ

7 นายบัญชา

ชลาภิรมย

หรือบุคคลใด และมีอํานาจลงลายมือชื่อรับรองเอกสารใดอันเกี่ยวของ

โทร. 0-2731-7799

8 พลตํารวจเอกนิพจน

วีระสุนทร

กับการยื่นเอกสารนั้นในกิจการของบริษัท รวมถึงใหมีอํานาจมอบอํานาจชวง

โทรสาร 0-2731-7727,

9 พลตํารวจตรีวิโรจน

สัตยสัณหสกุล

ใหผูหนึ่งผูใดกระทําการดังกลาวขางตนแทน ทั้งนี้เพื่อใหไดมาซึ่งใบอนุญาต

10 นายธาดาศักดิ์

วชิรปรีชาพงษ

ใบสําคัญ และสิทธิตาง ๆ อันเปนประโยชนแกบริษัท

0-2731-7728
14 บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต

1,000,000,000

รายชื่อผูบริหารบริษัท

ตําแหนง

(บาท)

กรุงเทพมหานคร 10250

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง

10,648,700

อํานาจกรรมการ

1,000,000,000 1 นายเซอรจิโอ ดิ คาโร

นายเซอรจิโอ ดิ คาโร หรือนายคีธ แอนดรูว บรูคส กรรมการหนึ่งใน

(ไทยแลนด)

2 นายเติมศักดิ์

ตันติพิพัฒนพงศ

สองคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกับ นายพนม จอดเกาะ หรือนายคุณาชา

(เดิมชื่อ บจ. พรภัทรประกันชีวิต)

3 นายพนม

จอดเกาะ

ไชยชุมพร หรือนายนุชิต อมรวงค รวมเปนสองคน และประทับตราสําคัญ

เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2545

4 นายคุณาชา

ไชยชุมพร

ของบริษัท

ใบอนุญาตเลขที่ ป.4/2545

5 นางสาวพัฒนาภา

จรัญเสถียรชัย

ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2545

6 นางสาวกัณญภัค

ตันติพิพัฒนพงศ

เลขที่ 87/2 อาคารซีอารซีทาวเวอร

7 นายคีธ แอนดรูว บรูคส

ออลซีซั่นสเพลส ชั้น 16 ยูนิต 1602-1605

8 นายนุชิต

นายเซอรจิโอ ดิ คาโร

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ บริษัทขอจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเอกชนเปนบริษัทมหาชนจํากัด
แกไขวัตถุประสงคของบริษัทมี 9 ขอ

อมรวงค

แกไขขอบังคับของบริษัท มีจํานวน 58 ขอ

ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

สํานักงานสาขาของบริษัท มี จํานวน 3 สาขา

กรุงเทพมหานคร 10330

จดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด

โทร. 0-2685-3828

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555

โทรสาร 0-2685-3829

15 บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต
(ประเทศไทย)

(เดิมชื่อ บมจ.ไทยเจริญประกันชีวิต)
เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2544
เปน บมจ.มิลเลียไลฟ อินชัวรันส(ประเทศไทย)

ใบอนุญาตเลขที่ 3/2540
ลงวันที่ 4 กันยายน 2540
เลขที่ 195 อาคารเอ็มไพร ทาวเวอร
ชั้น 26 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา

1,078,391,320

นายตาคูยา มิตานิ หรือนายชิงโกะ โทดะ ลงลายมือชื่อรวมกับ

1 นายตาคูยา มิตานิ

1)ลดทุนจดทะเบียน

2 นายศุภศักดิ์

จิรเสวีนุประพันธ

นายศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพันธ หรือหมอมหลวงสมศักดิ์ กําภู

209,766,290

3 นายเนติพงษ

วิจิตรเวชการ

รวมเปนสองคนและประทับตราสําคัญของบริษัท

4 นางสาวพิมลา

สมุทรกลิน

2)เปนทุนจดทะเบียน
868,625,030
3)เพิ่มทุนจดทะบียน
114,000,000
4) ทุนชําระแลว
114,000,000

868,625,030 5 หมอมหลวงสมศักดิ์

-

ประธานกรรมการ

กําภู

6 นายชิงโกะ โทดะ
7 นายกุมพล

บัวสวรรค

8 นายบุญมี

งดงามวงศ

982,625,030 9 นางสาวสุมิตรา

วรกุลเฉลิม

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. 0-2670-1400
โทรสาร 0-2670-1403-5
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หมายเหตุ

ทะเบียนบริษัทประกันชีวิต ณ. วันที่ 29 มีนาคม 2556
ลําดับ
ที่

เงินทุน
บริษัท / ที่ตั้งสํานักงานใหญ

(บาท)

16 บมจ. ประกันชีวิตนครหลวงไทย

เงินทุน
คณะกรรมการ

จดทะเบียนปจจุบัน ชําระแลวปจจุบัน

1,000,000,000

อํานาจกรรมการ

รายชื่อผูบริหารบริษัท

ตําแหนง

(บาท)

700,000,000 1 นางสาวบุศรา

ตันติเจริญ

นายสมเจตน หมูศิริเลิศ นางสาวสุวิมล บุนนาค นายคงศักดิ์ หาญแสวงสิน นายสมเจตน หมูศิริเลิศ

ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการบริหาร

เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2551

2 นางจันทรจรัส

บุญคุณ

นางจันทรจรัส บุญคุณ สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อรวมกัน และประทับตรา

(เดิมชื่อบจ. บจ.แมกซประกันชีวิต)

3 นายสมเจตน

หมูศิริเลิศ

สําคัญของบริษัท

ใบอนุญาตเลขที่ ป.3/2551

4 นางสาวสุวิมล

บุนนาค

ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2551

5 นายพรชัย

วงศถิรสิน

เลขที่ 231

6 นายคงศักดิ์

หาญแสวงสิน

อาคารธนชาตปารคเพลส

7 นางธนวันต

ชัยสิทธิการคา

หมายเหตุ บริษัทขอจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเอกชนเปนบริษัทมหาชนจํากัด

ชั้น 9-11

แกไขวัตถุประสงคของบริษัทมี 10 ขอ

ถนนราชดําริห

แกไขขอบังคับของบริษัท มีจํานวน 52 ขอ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

จดทะเบียนแปรสภาพเมื่อ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555

กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 0-2252-5070
โทรสาร 0-2252-7155

17 บมจ. ไทยคารดิฟ ประกันชีวิต

800,000,000

800,000,000 1 นายปกรณ

มาลากุล ณ อยุธยา นายวิญู ไชยวรรณ หรือนายจํานงค วัฒนเกส ลงลายมือชื่อรวมกับ

เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2545

2 นายประสาท

ยูนิพันธุ

นายซาวิเย กิลมิโน หรือนายประสาท ยูนิพันธุ รวมเปนสองคน

(เดิมชื่อ บจ.ไทยยูเนี่ยนประกันชีวิต)

3 นายวิญู

ไชยวรรณ

และประทับตราสําคัญของบริษัท

วันที่ 9 ธันวาคม 2542

4 นายจํานงค

วัฒนเกส

เปลี่ยนชื่อเปน บจ.ซีจียู ประกันชีวิต(ไทย)

5 นายสุวรรณ

ชํานาญกิจวานิช

ใบอนุญาตเลขที่ ป.1/2546

6 นายวัชรกิติ

วัชโรทัย

ลงวันที่ 2 มกราคม 2546

7 นายซาวิเย กิลมิโน

นายปกรณ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการ
นายวิศิษฎ ตังคนังนุกูล

ผูจัดการทั่วไป

หมายเหตุ บริษัทขอจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเอกชนเปนบริษัทมหาชนจํากัด
แกไขวัตถุประสงคของบริษัทมี 14 ขอ

เลขที่ 36/39-42 , 36/59-62

แกไขขอบังคับของบริษัท มีจํานวน 39 ขอ

อาคาร พี เอส ทาวเวอร

สํานักงานสาขาของบริษัท มี จํานวน 1 สาขา
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หมายเหตุ

ทะเบียนบริษัทประกันชีวิต ณ. วันที่ 29 มีนาคม 2556
ลําดับ

เงินทุน

ที่

บริษัท / ที่ตั้งสํานักงานใหญ

เงินทุน
คณะกรรมการ

จดทะเบียนปจจุบัน ชําระแลวปจจุบัน
(บาท)

อํานาจกรรมการ

รายชื่อผูบริหารบริษัท

ตําแหนง

(บาท)

ชั้นที่ 13 และ ชั้นที่ 18

จดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด

ถนนสุขุมวิท 21(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555

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

500,000,000 1 นายประมวล

เลี่ยวไพรัตน

กรรมการ 2 คน มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท และประทับตราสําคัญ

นายประมวล เลี่ยวไพรัตน

ประธานกรรมการ

เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2548

2 นายประหยัด

เลี่ยวไพรัตน

ของบริษัท

นายชวิน เอี่ยมโสภณา

กรรมการผูจัดการ

(เดิมชื่อ บจ.ทีพีไอ ประกันชีวิต)

3 นายชวิน

เอี่ยมโสภณา

ใบอนุญาตเลขที่ ป.4/2548

4 นางเมธินี

กองธรนินทร

ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2548

5 นางสาวมณีรัตน

เอี่ยมโสภณา

เลขที่ 177/1

6 นางสาวมาลินี

เลี่ยวไพรัตน

แกไขวัตถุประสงคของบริษัทมี 9 ขอ

อาคารบางกอกสหประกันภัย ชั้น 8

7 นางสาวปรียารัตน

วีระอนันตวัฒน

แกไขขอบังคับของบริษัท มีจํานวน 50 ขอ

ถนนสุรวงศ แขวงสุริยวงศ

8 นางสาวธัญญารัตน

เอี่ยมโสภณา

สํานักงานสาขาของบริษัท มี จํานวน 3 สาขา

18 บมจ. บางกอกสหประกันชีวิต

500,000,000

หมายเหตุ บริษัทขอจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเอกชนเปนบริษัทมหาชนจํากัด

จดทะเบียนแปรสภาพเมื่อ วันที่ 20 ธันวาคม 2555

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

19 บมจ. ธนชาตประกันชีวิต
เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 8 มิถนุ ายน 2548

1,000,000,000

500,000,000 1 นายบันเทิง

จํานวนหุน

ตันติวิท

นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป,นายนพดล เรืองจินดา,

2 นายเกียรติศักดิ์

มี้เจริญ

นายวิจักษณ ประดิษฐวณิช,นายพีระพัฒน เมฆสิงหวี กรรมการสองในสี่คนนี้ นายนพดล เรืองจินดา
ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท

(เดิมชื่อ บจ.ธนชาติประกันชีวิต)

100,000,000 หุน

3 นายศุภเดช

พูนพิพัฒน

วันที่ 1 ธันวาคม 2543

มูลคาหุนละ 10 บาท

4 นายนพดล

เรืองจินดา

เปลี่ยนชื่อเปน บจ. ธนชาติซูริคประกันชีวิต)

1)ลดทุนจดทะเบียน โดยลดจํานวนหุน

5 นางสาวสุวรรณภา

สุวรรณประทีป

ใบอนุญาตเลขที่ ป.2/2548

50,000,000 หุน

ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2548

เปนทุนจดทะเบียน

เลขที่ 999/1 เดอะไนททาวเวอร ชั้น 1,4-5 2)เพิ่มทุนจดทะเบียน

13-ธ.ค.-55 6 นายลลิต โดแดมป กาเมจ ธรรมเสรี
500,000,000 7 นายวิจักษณ
14-ธ.ค.-55 8 นายพีระพัฒน

นายบันเทิง ตันติวิท

ประธานกรรมการ
กรรมการผูจัดการ

หมายเหตุ บริษัทขอจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเอกชนเปนบริษัทมหาชนจํากัด

ประดิษฐวณิช

แกไขวัตถุประสงคของบริษัทมี 10 ขอ

เมฆสิงหวี

แกไขขอบังคับของบริษัท มีจํานวน 52 ขอ
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หมายเหตุ

ทะเบียนบริษัทประกันชีวิต ณ. วันที่ 29 มีนาคม 2556
ลําดับ

เงินทุน

ที่

บริษัท / ที่ตั้งสํานักงานใหญ

(บาท)
999/4 ชั้น4 ถนนพระราม 9
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250
โทร 0-2308-9400

เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2540
(เดิมชื่อ บจ.เอส เอส ไอ ประกันชีวิต)
ใบอนุญาตเลขที่ 8/2540
ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2540
เลขที่ 2922/222-227
อาคารชาญอิสระ 2 ชั้น 15

คณะกรรมการ

อํานาจกรรมการ

รายชื่อผูบริหารบริษัท

ตําแหนง

(บาท)

2,785,000,000

9 นายเบรนดอน จอรจ

จอหน คิง

จดทะเบียนแปรสภาพเมื่อ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555

เปนทุนจดทะเบียน
3,285,000,000
3)ทุนชําระแลว

โทรสาร 0-2308-9444

20 บมจ.ไทยซัมซุง ประกันชีวิต

เงินทุน

จดทะเบียนปจจุบัน ชําระแลวปจจุบัน

3,285,000,000
21-ธ.ค.-55

760,000,000

1,300,000,000 1 นายโชคชัย

อักษรนันท

2 นายซี. โดนอลด คารดีน

2)มติพิเศษเพิ่มทุน
540,000,000

3 นายบรรณยง

เปนทุนจดทะเบียน
3) เพิ่มทุนชําระแลว
540,000,000

ประธานกรรมการ

นายสันติ วิลาสศักดานนท หรือ นายวิชัย กุลสมภพ หรือนายคิม จอง อุก

นายซี. โดนอลด คารดีน

ประธานเจาหนาที่

คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อรวมกับ นายอิน ฮวาน คิม หรือ

5 นายวิชัย

กุลสมภพ

นายบรรณยง นราสวัสดิ์

6 นายสันติ

วิลาสศักดานนท

รวมเปนสองคนและประทับตราสําคัญของบริษัท

7 นายบัณฑิต

เจียมอนุกูลกิจ

บริหาร

นายซี. โดนอลด คารดีน หรือ นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ

8 นายคิม จอง อุก

ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป

นายโชคชัย อักษรนันท

นราสวัสดิ์

4 นายอิน ฮวาน คิม

1,300,000,000

อํานาจกรรมการฯ นายโชคชัย อักษรนันท หรือ

กรรมการลาออก นางสาวหทัยทิพย วงศสามล

เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร
10310

บริษัทขอจดทะเบียนแปรสภาพบริษทั เอกชนเปนบริษัทมหาชนจํากัด

โทร. 0-2308-2245-52

แกไขวัตถุประสงคของบริษัทมี 13 ขอ

บริษัทไดรับอนุญาตใหมีกรรมการเปนบุคคลซึ่งไมมีสัญชาติไทยไดเกิน

โทรสาร 0-2308-2254

แกไขขอบังคับของบริษัท มีจํานวน 46 ขอ

กวาหนึ่งในสี่แตไมถึงกึ่งหนี่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด

สํานักงานสาขาของบริษัท มีจํานวน 4 แหง

ตามหนังสือสํานักงาน คปภ. ที่ 4220/3514 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2555

จดทะเบียนแปรสภาพ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556 พรอมใชชื่อใหม
จากเดิม บจ. สยามซัมซุง ประกันชีวิต
21 บมจ. กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต
ใบอนุญาตเลขที่ 9/2540

1,355,000,000

เปน ไทยซัมซุง ประกันชีวิต

1,355,000,000 1 นายประสิทธิ์

อําภรณ

นายอนุชิต อนุชิตานุกูล หรือ นายประสิทธิ์ อําภรณ หรือนายวิรัช วงศนิรันดร

-

ประธานกรรมการ

2 นายวิรัช

วงศนิรันดร

หรือ นายวีระพงศ ศุภเศรษฐสักดิ์ คนใดคนหนึ่งลงลายมือ

-

กรรมการผูจัดการ

ศุภเศรษฐศักดิ์

ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2540

3 นายวีระพงศ

อาคารอิตัลไทยทาวเวอร

4 นายเควิน ไรท

ชั้น 27,32-33 เลขที่ 2034/116-119,

5 นายพิสุทธิ์

เดชะไกศยะ

136,138-143 ถนนเพชรบุรีตัดใหม

6 นางสาวปรมาศิริ

มโนลมาย

แขวงบางกะป เขตหวยขวาง

7 นายชินเวศ

สารสาส

ชื่อรวมกับนางสายฝน สัจจศิลา หรือ นายเควิน ไรท
หรือนายไมเคิล สตีเฟน บิชอบ หรือ นายเดวิด จอหน โครูนิช
รวมเปนสองคนและประทับตราสําคัญของบริษัท
หมายเหตุ บริษัทขอจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเอกชนเปนบริษัทมหาชนจํากัด
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หมายเหตุ

ทะเบียนบริษัทประกันชีวิต ณ. วันที่ 29 มีนาคม 2556
ลําดับ

เงินทุน

ที่

บริษัท / ที่ตั้งสํานักงานใหญ

เงินทุน
คณะกรรมการ

จดทะเบียนปจจุบัน ชําระแลวปจจุบัน
(บาท)

อํานาจกรรมการ

รายชื่อผูบริหารบริษัท

ตําแหนง

-

ประธานคณะกรรมการ

(บาท)

กรุงเทพมหานคร 10320

8 นายจําลอง

อติกุล

โทร. 0-2723-4000

9 นายสถิตย

ลิ่มพงศพันธุ

โทรสาร 0-2723-4032

10 นางสายฝน

สัจจศิลา

แกไขวัตถุประสงคของบริษัทมี 9 ขอ
แกไขขอบังคับของบริษัท มีจํานวน 58 ขอ
จดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555

11 นายไมเคิล สตีเฟน บิชอป
12 นายอนุชิต

อนุชิตานุกูล

13 นายเดวิด จอหน โครูนิช

22 บมจ. ไอเอ็นจี ประกันชีวิต
เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2546

2,175,000,000

2,175,000,000 1 นางกาญจนา

สุทธิประภา

กรรมการสองในสามคนนี้คือ นายจูเลียน แม็คควีน ลิปแมน หรือ

โฆษะปญญาธรรม

นายพูลลาภ เพ็ญกิตติ หรือ นางกาญจนา สุทธิประภา ลงลายมือชื่อรวมกัน

จํานวนหุน

2 นายจิรวัธน

(เดิมชื่อ บจ.โอสถสภาประกันชีวิต)

217,500,000 หุน

3 นางผุสดิพร

ตั้งตรงจิตร

และประทับตราสําคัญของบริษัท หรือกรรมการหนึ่งในสามคนขางตน

วันที่ 21 สิงหาคม 2541

มูลคาหุนละ 10 บาท

4 นายพูลลาภ

เพ็ญกิตติ

ลงลายมือชื่อรวมกับกรรมการอื่นอีกหนึ่งคนรวมเปนสองคน

เปลี่ยนชื่อเปน บจ. เอ็ทนา โอสถสภาประกันชีวิต

5 นายจุมพล

สายมาลา

และประทับตราสําคัญของบริษัท

วันที่ 2 มกราคม 2545

6 นายจูเลียน แม็คควีน

ลิปแมน

เปลี่ยนชื่อเปน บจ. ไอเอ็นจี เอ็ทนา

7 นางสาวญิบพรรณ

ฤทัยสวัสดิ์

บริษัท

หมายเหตุ บริษัทขอจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเอกชนเปนบริษัทมหาชนจํากัด

โอสถสภาประกันชีวิต

แกไขวัตถุประสงคของบริษัทมี 8 ขอ

ใบอนุญาตเลขที่ ป.3/2546

แกไขขอบังคับของบริษัท มีจํานวน 59 ขอ

ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2546

สํานักงานสาขาของบริษัท มี จํานวน 31 สาขา

เลขที่ 130-132

จดทะเบียนแปรสภาพ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555

อาคารสินธรทาวเวอร 2 ชั้นที่ 7
และอาคารสินธรทาวเวอร 3
ชั้นที่ 16,27,28,29 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี กรุงเทพมหานคร
10330
โทร. 0-2632-6222
โทรสาร 0-2263-3899
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หมายเหตุ

ทะเบียนบริษัทประกันชีวิต ณ. วันที่ 29 มีนาคม 2556
ลําดับ
ที่

เงินทุน
บริษัท / ที่ตั้งสํานักงานใหญ

(บาท)

23 บมจ. แอดวานซ ไลฟ ประกันชีวิต

เงินทุน
คณะกรรมการ

จดทะเบียนปจจุบัน ชําระแลวปจจุบัน

1,150,000,000

อํานาจกรรมการ

รายชื่อผูบริหารบริษัท

ตําแหนง

(บาท)

1,150,000,000 1 นายประชา

จารุตระกูลชัย

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัท

(เดิมชื่อ บจ. แอดวานซ ไลฟ แอสชัวรันส)

2 นายปุณณิศร

ศกุนตนาค

เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2543

3 นายเชาวพันธุ

พันธุทอง

เปลี่ยนชื่อ(1) เปน บจ.แอดวานซ

4 นายสุรัตน

สิงหสุขสวัสดิ์

เอ็มแอลซี แอสชัวรันส

5 นายอนุรักษ

วัฒนะถาวรวงศ

ใบอนุญาตเลขที่ ป.3/2543

6 นายธัญญะ

ซื่อวาจา

ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2543

7 นายเจตนสุระ

วงศวิเชียร

แกไขวัตถุประสงคของบริษัทมี 8 ขอ

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2548

8 นายวิชัย

หาญสุทธิวารินทร

แกไขขอบังคับของบริษัท มีจํานวน 58 ขอ
จดทะเบียนแปรสภาพ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555

นายประชา จารุตระกูลชัย

ประธานกรรมการ

นายเชาวพันธุ พันธุทอง

กรรมการผูจัดการ

หมายเหตุ บริษัทขอจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเอกชนเปนบริษัทมหาชนจํากัด

เปลี่ยนชื่อ(2) เปน บจ.แอดวานซ ไลฟ
แอสชัวรันส
ใบอนุญาตเลขที่ ป.1/2548
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2548
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2553
เปลี่ยนชื่อ(3) เปน บจ.แอดวานซ ไลฟ
ประกันชีวิต
อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร ชั้นที่ 1/1

และชั้นที่ 2/1 เลขที่ 175 ถนนสาทรใต
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. 0-2648-3600

Page 13

9/4/2013

หมายเหตุ

ทะเบียนบริษัทประกันชีวิต ณ. วันที่ 29 มีนาคม 2556
ลําดับ

เงินทุน

ที่

บริษัท / ที่ตั้งสํานักงานใหญ

เงินทุน
คณะกรรมการ

จดทะเบียนปจจุบัน ชําระแลวปจจุบัน
(บาท)

อํานาจกรรมการ

รายชื่อผูบริหารบริษัท

ตําแหนง

(บาท)

โทรสาร 0-2648-3555

กฤตมโนรถ

นายอาเธอร เจ เบลเฟอร หรือ นายอัลเฟร็ด ฮง ซาน ฮุย ลงลายมือชื่อ

เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2544

2 นางสุทาภรณ

เพ็ญกิตติ

รวมกับ นางสุทาภรณ เพ็ญกิตติ หรือ นายสุวรรณ วงศศรีวงศ

(เดิมชื่อ บจ. วอลลสตรีทประกันชีวิต)

3 นายชูชาติ

น้ําฟา

รวมเปนสองคนและประทับตราสําคัญของบริษัท

ใบอนุญาตเลขที่ ป.2/2544

4 นายอนุรัตน

ประชุมรัตน

ลงวันที่ 26 เมษายน 2544

5 นายสุวรรณ

วงศศรีวงศ

เลขที่ 130-132

6 นายอัลเฟร็ด ฮง ซาน ฮุย

อาคารสินธรทาวเวอร 1

7 นายอาเธอร เจ เบลเฟอร

ชั้นที่ 11 และชั้นที่ 12 ถนนวิทยุ

8 นายอริญชย

24 บมจ. เอซ ไลฟ แอสชัวรันซ

1,140,250,000

1,140,250,000 1 นายกฤตธรรม

นางแซลลี่ จอย โอฮารา

ประธานกรรมการ
ประธานเจาหนาที่บริหาร

หมายเหตุ บริษัทขอจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเอกชนเปนบริษัทมหาชนจํากัด
แกไขวัตถุประสงคของบริษัทมี 8 ขอ
รุงศรีสวัสดิ์

แกไขขอบังคับของบริษัท มีจํานวน 58 ขอ
จดทะเบียนแปรสภาพเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2555

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 0-2615-6800
โทรสาร 0-2651-4950
25 อเมริกันอินเตอรแนชชั่นแนล

US$30,000,000

US$30,000,000

-

-

นายโยฮานเนส ยาโคบุส เธโอดอร ผูจัดการสาขา
แวน โอเยน

แอสชัวรันส
ใบอนุญาตลงวันที่ 30 กรกฏาคม 2507
181 ถนนสุรวงศ แขวงบางรัก
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
10500
โทร. 0-2634-8888
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หมายเหตุ

ทะเบียนบริษัทประกันชีวิต ณ. วันที่ 29 มีนาคม 2556
ลําดับ
ที่

เงินทุน
บริษัท / ที่ตั้งสํานักงานใหญ

เงินทุน

จดทะเบียนปจจุบัน ชําระแลวปจจุบัน
(บาท)

คณะกรรมการ

อํานาจกรรมการ

รายชื่อผูบริหารบริษัท

ตําแหนง

(บาท)

โทรสาร 0-2236-6452
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หมายเหตุ

