รายละเอียดของบริษัทประกันชีวิต จํานวน 25 บริษัท
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551
ชื่อบริษัท
1. บมจ. กรุงเทพประกัน
ชีวิต
23/115-121 รอยัลซิตี้
อเวนิว ซอยศูนยวิจัย
ถนนพระราม 9 แขวง
บางกะป เขตหวยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2777-8888
โทรสาร 0-2777-8899

2. ไทยประกันชีวิต
123 อาคารไทยประกัน
ชีวิต 1 ถ.รัชดาภิเษก
แขวงดินแดง
เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ
โทร. 0-2247-0247
โทรสาร 0-2246-9946

ทุนจดทะเบียน

อํานาจกรรมการ

(ลานบาท)
1,220.นายชวลิต ธนะชานันท
(ทุนชําระแลว นายเชิดชู โสภณพนิช
1,000)
นายชัย โสภณพนิช
นายศิริ การเจริญดี
นายชาญ วรรธนะกุล
สองคนลงลายมือชื่อ
รวมกัน

ขื่อ
1 นายชวลิต
2. นายชัย
3. นายชัย
4. นายสุนทร
5. นายชาญ
6. นายเชิดชู
7.นางสาวิตรี
9. นายศิริ
9. นางรัชนี
10. นายชาติชาย
11. นายฮิโรยาซุ
(Mr.Hiroyasu
12. นางประไพวรรณ
13. นายประดิษฐ
14. นายปราโมช
15. นายนาโอกิ
(Mr.Naoki
16. นายโยชิคาซึ
(Mr.Yoshikazu

1. นายวานิช
2. ทานผูหญิงเพ็ญศรี
3. นายอภิรักษ
4 นายไชย
นายธัญญะ เจริญสุข
5 นายไตรมาส
นายกิตติพงษ จินตวราลักษณ 6. นายธัญญะ
สอง ในหกคนนี้ ลงลายมือ 7 นายกิตติพงษ
ชื่อรวมกันและประทับตรา
8 พลเอกวินัย
สําคัญของบริษัท

500.นายวานิช ไชยวรรณ
(ทุนชําระแลว นายอภิรักษ ไทพัฒนกุล
500.-)
นายไชย ไชยวรรณ
นายไตรมาส แผวประยูร

* หมายถึง ประธานกรรมการ
** หมายถึง รองประธานกรรมการ
*** หมายถึง กรรมการผูจัดการ

รายชื่อกรรมการ
สกุล
ธนะชานันท
นวพันธ
โสภณพนิช
อรุณานนทชัย
วรรธนะกุล
โสภณพนิช
รมยะรูป
การเจริญดี
นพเมือง
ศรีรัศมี
ฮิราตะ
Hirata)
ลิมทรง
รอดลอยทุกข
พสุวัต
บัน
Ban)
ทาเคดะ
Takeda)
ไชยวรรณ
วัชโรทัย
ไทพัฒนกุล
ไชยวรรณ
แผวประยูร
เจริญสุข
จินตวราลักษณ
ภัททิยกุล

หมายเหตุ
*
**

***

*
***

-2ชื่อบริษัท

3. ฟนันซาประกันชีวิต
(เดิม บจ. เนชั่นไวด
ประกันชีวิต)
2032 และ 2034
อาคารอิตัลไทยทาวเวอร
ถนนเพชรบุรีตัดใหม
แขวงบางกะป เขตหวย
ขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2632-5000
โทรสาร 0-2632-5500
4. บมจ. พรูเด็นเชียล
ประกันชีวิต
(ประเทศไทย)
(เดิม บมจ. พรูเด็นเชียล
ทีเอสไลฟ ประกันชีวิต

ทุนจด
ทะเบียน
(ลานบาท)
2,200.(ทุนชําระ
แลว
2,200.-

2,862.19
(ทุนชําระ
แลว
2,862.19)

82 อาคารแสงทองธานี
ชั้น 28 , 30-31 ถนน
สาธรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ
โทร. 0-2639-9500
โทรสาร 0-2639-9699

* หมายถึง ประธานกรรมการ
**- หมายถึง รองประธานกรรมการ
*** หมายถึง กรรมการผูจัดการ

อํานาจกรรมการ

รายชื่อกรรมการ

ขื่อ
นายกฤษฎา หุตะเศรณี หรือ 1.นายมนตรี
2. นายนคร
นายนคร ลักษณกาญจน
3. นายกฤษฎา
หรือ นายมนตรี แสงอุไรพร
สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อ 4. นายวิทยา
5. นายวิญู
รวมกัน และประทับตรา
สําคัญของบริษัท

สกุล
แสงอุไรพร
ลักษณกาญจน
หุตะเศรณี
วิเศษรัตน
อังศุนิตย

นายบูรพา อัตถากร ประธาน
กรรมการ หรือนายสุรพล
ทองทูลทรัพย กรรมการ หรือ
นางสายพิณ โชคนํากิจ กรรมการ
ลงลายมือชื่อรวมกับนายไมเคิล
สตีเฟน บิชอบ รองประธาน
กรรมการ หรือนางลิเลียน ลุบ-ยิน
อึ้ง กรรมการผูจัดการ รวมเปน
2 ทาน และประทับตราสําคัญของ
บริษัท หรือนายไมเคิล สตีเฟน
บิชอบ รองประธานกรรมการ
ลงลายมือชื่อรวมกับนางลิเลียน
ลุบ-ยิน อึ้ง กรรมการผูจัดการและ
ประทับตราสําคัญของบริษทั
กรมธรรมประกันภัยของบริษัทให
นายบูรพา อัตถากร ประธาน
กรรมการ หรือนายไมเคิล สตีเฟน
บิชอบ รองประ ธานกรรมการ หรือ
นางลิเลียน ลุบ-ยิน อึ้ง กรรมการ
ผูจัดการ หรือ นางสายพิณ
โชคนํากิจ กรรมการคนใดคนหนึง่
ลงลายมือชือ่ คนเดียวและ
ประทับตราสําคัญของบริษัท

อัตถากร
อัศวินวิจิตร
ทองทูลทรัพย
โชคนํากิจ
เจียรวัฒนชัย
บิชอบ
Bishop)
อึ้ง
NG)
อัศวินวิจิตร

1. นายบูรพา
2. นายศุภพงศ
3. นายสุรพล
4. นางสายพิณ
5. นายสุวิทย
6. นายไมเคิล สตีเฟน
(Mr. Michael Stephen
7. นางลิเลียน ลุบ-ยิน
(Mrs. Lilian Lup-Yin
8. นายทศไชย

หมายเหตุ

***
* (รักษาการ)

*

**
***

-3ชื่อบริษัท
5. ไทยสมุทรประกันชีวิต
170/74-83 อาคาร
โอเชี่ยนทาวเวอร 1 ถนน
รัชดาภิเษก แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย
กทม.
โทร. 0-2261-3345-55
โทรสาร 0-2261-3344

6. บมจ. อยุธยา อลิอันซ
ซีพี ประกันชีวิต

ทุนจดทะเบียน

อํานาจกรรมการ

รายชื่อกรรมการ

(ลานบาท)
ชื่อ
160.กรรมการสองคน ลงลายมือ 1. นายกีรติ
(ทุนชําระแลว ชื่อรวมกัน และประทับตรา 2. นายสุดชาย
160.-)
สําคัญของบริษัท
3. นายปรีชา
4. นางวัลลภา
5. นายธีระบูลย
6. นายประจักษ
7. น.ส.ทัศนีย
8. น.ส.สดับพิณ
9.นางดัยนา

4,000.นายวีระพันธุ ทีปสุรรณ
(ทุนชําระแลว หรือนายวิลเฟรด จอหน
2,950.00) แบล็คเบิรน ลงลายมือชื่อ
898 อาคารเพลินจิตทาว
รวมกัน และประทับตรา
เวอร ชั้น 1 โซนบี ชั้น 2
สําคัญของบริษัท หรือนาย
โซนบี (ชั้นลอย) ชั้น 6
วีระพันธุ ทีปสุวรรณ หรือ
ชั้น 17 และชั้น 18โซนเอ
นายวิลเฟรด จอหน แบล็
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
คเบิรน ลงลายมือชื่อรวมกับ
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
นายพงศพินิต เดชะคุปต
โทร. 0-2305-7000
หรือนายอํารุง สรรพสิทธิ์
โทรสาร 0-2263-0313
วงศ รวมเปน 2 คน และ
ประทับตราสําคัญของ
บริษัท หรือ นายวีระพันธุ
ทีปสุวรรณ หรือนายวิล
เฟรด จอหน แบล็คเบิรน
หรือนายพงศพินิต เดชะคุปต
หรือนายอํารุง สรรพสิทธิ์
วงศ ลงลายมือชื่อรวมกับ
นายณรงค จุลชาต หรือ
นางสุภา โภคาชัยพัฒน
รวมเปนสองคน และ
ประทับตราสําคัญของบริษัท
* หมายถึง ประธานกรรมการ
** หมายถึง รองประธานกรรมการ
*** หมายถึง กรรมการผูจัดการ

1. นายวีระพันธุ
2. นายบรุซ แอนโทนี
(Mr. Bruce Anthony
3. นายพงศพินิต
4 นายวุฒิไกร
5. นายอํารุง
6. นายวิลเฟรด จอหน
(Mr. Wilfred John
7. นางสุภา
8. นายณรงค

สกุล
อัสสกุล
รัตนสมบูรณ
คูหาสวรรค
อัสสกุล
อินทรกําธรชัย
ทิพยุทธ
ธรรมพิพิธ
กฤดานรากรณ
บุนนาค
ทีปสุวรรณ
บาวเออส
Bowers)
เดชะคุปต
โสตถิยานนท
สรรพสิทธิ์วงศ
แบล็คเบิรน
Blackburn)
โภคาชัยพัฒน
จุลชาต

หมายเหตุ
*

***
*

***

-4ชื่อบริษัท

ทุนจดทะเบียน

อํานาจกรรมการ

(ลานบาท)
7. เมืองไทยประกันชีวิต
37.06
นายโพธิพงษ ล่ําซํา นาย
(ทุนชําระแลว ภูมิชาย ล่าํ ซํา นายยุตติ
250 ถนนรัชดาภิเษก
37.06)
ล่ําซํา นายสาระ ล่ําซํา
แขวงหวยขวาง
นางภคินีนาถ ติยะชาติ
เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ
นายดามิส จาโคบุส ซิงส
โทร. 0-2276-1025
นายเจน อรัน เวส
0-2274-9400
กรรมการสองในเจ็ดคนนี้
โทรสาร 0-2276-1997-8
ลงลายมือชื่อรวมกัน และ
ประทับตราสําคัญของ
บริษัท

8. บมจ. แมนูไลฟ
ประกันชีวิต
(ประเทศไทย)
(เดิม บมจ.อินเตอร
ไลฟ จอหนแฮนคอค
ประกันชีวิต)

400.นายฟลิป จอหน แฮมป
(ทุนชําระแลว เดน สมิท และนาย
350.-)
สุวพันธ แสงประกาย
ลงลายมือชื่อ รวมกัน
และประทับตราสําคัญ
ของบริษัท

364/30 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขต
ราชเทวี กรุงเทพฯ
โทร. 0-2246-7650
โทรสาร 0-2248-5391

* หมายถึง ประธานกรรมการ
** หมายถึง รองประธานกรรมการ
*** หมายถึง กรรมการผูจัดการ

รายชื่อกรรมการ
ชื่อ
1. นายโพธิพงษ
2. นายยุตติ
3. นายภูมิชาย
4. นางภคินีนาถ
5. นายปกรณ
6. นายดามิส จาโคบุส
(Mr.Damis Jacobus
7. นายเจน อรัน
(Mr.Jan Arend
8. นส.สุจิตพรรณ
9. นายสืบตระกูล
10. นายสาระ
11. นายพิสิฐ
12. นายสมบุญ
13. นางจารุวรรณ
14. นายอําพล
15. นายมารติน นันโน
(Mr.Martin Nanno
1. นายวิคเตอร
(Mr.Victor
2. นายวันชัย
3. นายฟลิป จอหน
(Mr. Philip John
4. นายอลัน ชิ ยิม
5. นายสุวพันธ
6. นายประเสริฐศักดิ์
7. นายภรต
8. น.ส.สิริพรรณ

หมายเหตุ
สกุล

ล่ําซํา
ล่ําซํา
ล่ําซํา
ติยะชาติ
พรรธนะแพทย
ซิงส
Ziengs)
เวส
Wes)
ล่ําซํา
สุนทรธรรม
ล่ําซํา
ลี้อาธรรม
ประสิทธิ์จูตระกูล
วนาสิน
โพธิ์โลหะกุล
ค็อก
Kok)
สแตนเลย แอปป
Stanley Apps)
จิราธิวัฒน
แฮมปเดน สมิท
Hampden-Smith)
แคม
แสงประกาย
ศรีพิพัฒน
ยมจินดา
จงเจริญทองใบ

*

***

*

-5ชื่อบริษัท

ทุนจดทะเบียน

อํานาจกรรมการ

(ลานบาท)
9. อาคเนยประกันชีวิต
2,200.กรรมการ 2 คน ลงลายมือ
(ทุนชําระแลว ชื่อรวมกัน และประทับตรา
315 ชั้น จี,7,8 และ 9
2,200)
สําคัญของบริษัท สวนการ
อาคารอาคเนยประกันภัย
ลงลายมือชื่อในกรมธรรม
ถนนสีลม แขวงสีลม
ประกันภัยของบริษัทให
เขตบางรัก กรุงเทพฯ
กรรมการคนใดคนหนึ่ง
โทร. 0-2237-7470-9
ลงลายมือชื่อ
0-2631-1331

รายชื่อกรรมการ
ชื่อ
1. พลตํารวจเอกสนอง
2. นายชัยยุทธ
3. นายวิชัย
4. นายสมศักดิ์
5. นายโชติพัฒน
6. นางอาทินันท
7. นายฐาปน

สกุล
วัฒนวรางกูร
ปลันธนโอวาท
อินทรนุกูลกิจ
ทินกร ณ อยุธยา
พีชานนท
พีชานนท
สิริวัฒนภักดี

หมายเหตุ
*
**

โทรสาร 0-2236-7614
10. บมจ.ไทยพาณิชย
นิวยอรคไลฟ
ประกันชีวิต
1060 อาคาร 1 ธนาคาร
ไทยพาณิชย จํากัด
(มหาชน) ถนนเพชรบุรี
ตัดใหม แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
10400
โทร. 0-2655-3000
โทรสาร 0-2256-1666

11. ไทยรีประกันชีวิต
223/1 ซอยรวมฤดี
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
โทร. 0-2256-6822
โทรสาร 0-2256-6565

1 คุณหญิงชฎา
2. นายซี โดนอลด
(Mr. C. Donald
3. นายรัสเซลล
(Mr.Russell George
4. นายไกรฤทธิ์
5. นายพรชัย
6. นายอาทร
7. นางอาริดา
8. นายจอหน เดวิด
(Mr.John David
9. นายวิรไท
10. นายภากร
11. นายณนน
12.นายจูเลียน จุลนันท
13.นางฐิติมา
500
กรรมการสองคนลงลายมือ 1. นายสุจินต
(ทุนชําระแลว ชื่อรวมกันและประทับตรา 2. นายชัย
3. นายอภิรักษ
500.-)
สําคัญของบริษัท
4. นายกอรป
5. นายสุรชัย
800.(เรียกชําระ
แลว 665.-)

* หมายถึง ประธานกรรมการ
** หมายถึง รองประธานกรรมการ
*** หมายถึง กรรมการผูจัดการ

กรรมการสองในสี่ทาน
ไดแก คุณหญิงชฎา
วัฒนศิริธรรม นายญนน
โภคทรัพย นายซี โดนอลด
คารดีน หรือนายจอหน
เดวิด แฮริสัน มีอํานาจ
ลงนามรวมกันพรอม
ประทับตราสําคัญบริษัท
ทั้งนี้อยางนอยกรรมการ
หนึ่งทานจะตอง
ประกอบดวย นายซี โด
นอลด คารดีน หรือนาย
จอหน เดวิด แฮริสัน

วัฒนศิริธรรม
คารดีน
Carden)
จอรช บันชู
Bundschuh)
อุชุกานนทชัย
ชุนหจินดา
ติตติรานนท
วิทยานนท
แฮริสัน
Harrison)
สันติประภพ
ปตธวัชชัย
โภคทรัพย
ไฟรเอ็ด
รุงขวัญศิริโรจน
หวั่งหลี
โสภณพนิช
ไทพัฒนกุล
กฤตยากีรณ
ศิริวัลลภ

*
***

*
**
***
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12. สยามประกันชีวิต
75/72-73 และ 75/74
(ครึ่งหองชุด) อาคาร
โอเชี่ยนทาวเวอร 2
ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา)
ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ
โทร. 0-2260-5536-43
โทรสาร 0-2260-5561

ทุนจดทะเบียน

อํานาจกรรมการ

(ลานบาท)
213.กรรมการสองคนลง
(ทุนชําระแลว ลายมือชื่อรวมกัน และ
213.-)
ประทับตราของบริษทั

13. สหประกันชีวิต

500.นายศุภชัย ศรีศุภอักษร
13 อาคาร น.ม.ส. 2 ชั้น (ทุนชําระแลว นายบัญชา ชลาภิรมย
500.-)
นายสหพล สังขเมฆ
2-3 ถนนพิชัย แขวงนคร
กรรมการสองคนใน
ไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ
สามคนนี้ลงลายมือชื่อ
โทร. 0-2669-3243-9
รวมกันและประทับตรา
โทรสาร 0-2669-3251-2
สําคัญของบริษัท

* หมายถึง ประธานกรรมการ
** หมายถึง รองประธานกรรมการ
*** หมายถึง กรรมการผูจัดการ
หมายเหตุ บริษัท สหประกันชีวิต จํากัด ผูจัดการคือ คุณ…………..

รายชื่อกรรมการ

หมายเหตุ

ชื่อ
1.นายกิตติ
2. นางมลิวัลย
3. นายสมาน
4. นายวิชิต
5. นางศิริจันทร

ผาสุขดี
เหลืองไพฑูรย
ทิพยไกรศร
ศรีบุญเรือง
พิพิทวิทยากุล

1. นายศุภชัย
2. นายบรรเจิด
3. นายภาวัต
4. นายสหพล
5. นายประดิษฐ
6. นายบรรเจิด
7. นายบัญชา
8. นายกมล
9. พล.ต.อ. นิพจน

ศรีศุภอักษร
สิทธิโชค
ศุภสุวรรณ
สังขเมฆ
อภิวัฒนชาติ
พฤฒิกิตติ
ชลาภิรมย
เอกไทยเจริญ
วีระสุนทร

( รักษาการ )

สกุล
* , ***
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14. เจนเนอราลี่
ประกันชีวิต
(ไทยแลนด)
(เดิม บจ.พรภัทร
ประกันชีวิต)
87/2 อาคารซีอารซีทาว
เวอร ออลซีซั่นสเพลส
ชั้น 16 ยูนิต 16031605 ถ.วิทยุ
แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
โทร. 0-2685-3828
โทรสาร 0-2685-3829
15. บมจ. มิลเลียไลฟ
อินชัวรันส
(ประเทศไทย)
(เดิม บมจ. ไทยเจริญ
ประกันชีวิต)

ทุนจดทะเบียน

อํานาจกรรมการ

รายชื่อกรรมการ

หมายเหตุ

(ลานบาท)
1,000.นายเซอรจิโอ ดิ คาโร หรือ
(ทุนชําระแลว นายคีธ แอนดรูว บรูคส
กรรมการหนึง่ ในสองคนนี้
1,000)
ลงลายมือชื่อรวมกับ นาย
กิตติพร อรุณรัตน หรือนาย
คุณาชา ไชยชุมพร หรือ
นายสุชาติ จันทโรภาสกร
รวมเปนสองคนและ
ประทับตราสําคัญของ
บริษัท

ชื่อ
1. นายเซอรจิโอ ดิ
(Mr.Sergio Di
2. นายเติมศักดิ์
3. นายกิตติพร
4. นายคุณาชา
5. นายสุชาติ
6. นางสาวพัฒนาภา
7. น.ส.กัณญภัค
8. นายคีธ แอนดรูว
(Mr.Keith Andrew

คาโร
Caro
ตันติพิพัฒนพงศ
อรุณรัตน
ไชยชุมพร
จันทโรภาสกร
จรัญเสถียรชัย
ตันติพิพัฒนพงศ
บรูคส
Brooks)

*

900.(เรียกชําระ
แลว 700.-)

1. นายฮิโรชิ
(Mr.Hiroshi
2. นายธีรศักดิ์
3. นายมหินทร
4. นายศุภศักดิ์
5. นายเนติพงษ
6. นายตาคูยา
(Mr. Takuya
7. นายชํานาญ
8. น.ส.พิมลา
9. นายธาดา

ทาเทอิชิ
Tateishi)
นาทีกาญจนลาภ
กรัยวิเชียร
จิรเสวีนุประพันธ
วิจิตรเวชการ
มิตานิ
Mitani)
วังตาล
สมุทรกลิน
จารุกิจไพศาล

*

195 อาคารเอ็มไพร
ทาวเวอร ชั้น 26 ถนน
สาทรใต แขวงยาน
นาวา เขตสาทร
กรุงเทพฯ
(0-2670-1400)
โทร. 0-2670-1400
โทรสาร 0-2670-1403-5

* หมายถึง ประธานกรรมการ
** หมายถึง รองประธานกรรมการ
*** หมายถึง กรรมการผูจัดการ

นายฮิโรชิ ทาเทอิชิ หรือ
นายตาคูยา มิตานิ
ลงลายมือชื่อรวมกับนาย
ศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพันธ
หรือนายธีรศักดิ์ นาทีกาญ
จนลาภ รวมเปนสองคน
และประทับตราสําคัญของ
บริษัท

สกุล

***
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16.ประกันชีวิตนครหลวงไทย
(เดิมบจ. แมกซ
ประกันชีวิต)

ทุนจดทะเบียน

36/11 ชั้น G และ 36/5962 ชั้น 18 อาคารพี เอส
ทาวเวอร ถ.สุขุมวิท 21
คลองเตยเหนือ วัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2645-8500
โทรสาร 0-2645-8585
18. บางกอกสหประกัน
ชีวิต
(เดิม บจ. ทีพีไอ
ประกันชีวิต)

รายชื่อกรรมการ

ชื่อ
น.ส.อัมพร เรืองประเสริฐ 1. นายชัยวัฒน
กุล นายประวิทย องค 2. นายเชิด
วัฒนา นายเชิด สรร 3. น.ส.อัมพร
พนา น.ส.กนกศรี โรจน 4. นายประวิทย
เมธา สองในสี่คนนี้ 5. น.ส.กนกศรี
ลงลายมือชื่อรวมกัน
6. นางนิศานาถ
และประทับตราสําคัญ 7. นางอมรรัตน
บริษัท
8. นายผเดิม

800.(ทุนชําระแลว
500.-)

นายวิญู ไชยวรรณ
หรือนายจํานง
วัฒนเกส ลงลายมือชื่อ
รวมกับนายแว็งซองต
ปาโกด หรือ นาย
ประสาท ยูนิพันธุ
รวมเปนสองคนและ
ประทับตราสําคัญของ
บริษัท

1. นายปกรณ
2. นายแว็งซองต
3. นายประสาท
4. นายวิญู
5. นายจํานงค
6. นายสุวรรณ
(นายวิศิษฎ
7.นายวัชรกิติ

มาลากุล ณ อยุธยา
ปาโกด
ยูนิพันธุ
ไชยวรรณ
วัฒนเกส
ชํานาญกิจวานิช
ตังคนังนุกูล)
วัชโรทัย

*

กรรมการ 2 คน มี
อํานาจ ลงลายมือชื่อ
แทนบริษัท และ
ประทับตราสําคัญของ
บริษัท

1. นายประมวล
2. นายประหยัด
3. นายชวิน
4. นางเมธินี
5. น.ส.มณีรัตน
6. พลเอกสืบ
7. น.ส. มาลินี

เลี่ยวไพรัตน
เลี่ยวไพรัตน
เอี่ยมโสภณา
กองธรนินทร
เอี่ยมโสภณา
อักษรานุเคราะห
เลี่ยวไพรัตน

*

500.(ทุนชําระแลว
500.-)

177/1 อาคารบางกอก
สหประกันภัย ชั้น 8 ถนน
สุรวงศ แขวงสุริยวงศ เขต
บางรัก กรุงเทพฯ
โทร. 0-2634-7323-30
โทรสาร 0-2634-7331
* หมายถึง ประธานกรรมการ
** หมายถึง รองประธานกรรมการ
*** หมายถึง กรรมการผูจัดการ

สกุล
อุทัยวรรณ
สรรพนา
เรืองประเสริฐกุล
องควัฒนา
โรจนเมธา
ทองภักดี
ลีวราภากุล
วสุนธราพร

หมายเหตุ

(ลานบาท)
500.(ทุนชําระแลว
500.-)

169 อาคารธนาคารนคร
หลวงไทย สาขาสุทธิสาร
ชั้น 3-6 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ
โทร. 0-2616-2324
โทรสาร 0-2616-2343
17. ไทยคารดิฟ
ประกันชีวิต จํากัด
(เดิม บจ. ซีจยี ู
ประกันชีวิต (ไทย)

อํานาจกรรมการ

*

ผูจัดการทั่วไป

***

-9ชื่อบริษัท

ทุนจดทะเบียน

อํานาจกรรมการ

(ลานบาท)
19. ธนชาตประกันชีวิต
500.นายศุภเดช พูนพิพัฒน,
(เดิม บจ. ธนชาติซูริค (ทุนชําระแลว นางสาวสุวรรณภา
ประกันชีวิต)
500.-)
สุวรรณประทีป, นายนภดล
เรืองจินดา, นายชาติชัย
เลขที่ 321
พาราสุข กรรมการสองใน
อาคารธนชาตประกันชีวิต
สี่คนนี้ลงลายมือชื่อรวมกัน
ถนนราชดําริห
และประทับตราสําคัญของ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
บริษัท
กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2207-4200
โทรสาร 0-2253-8484
20. สยามซัมซุงประกัน
500.กรรมการสองคนลงลายมือ
ชีวิต
(ทุนชําระแลว ชื่อรวมกัน และประทับตรา
500.-)
สําคัญของบริษัท
2922/222-227 อาคาร
ชาญอิสระ 2 ชั้น 15 ถนน
เพชรบุรีตัดใหม แขวงบาง
กะป เขตหวยขวาง
กรุงเทพฯ
โทร. 0-2308-2245-52
โทรสาร 0-2308-2254

* หมายถึง ประธานกรรมการ
** หมายถึง รองประธานกรรมการ
*** หมายถึง กรรมการผูจัดการ

รายชื่อกรรมการ
ชื่อ
1. นายบันเทิง
2. นายเกียรติศักดิ์
3. นายชาติชัย
4. นายศุภเดช
5. นายนพดล
6. นายวิฑุร
7. น.ส.สุวรรณภา
8. นายลลิต โดแดมป

1. นายมนัส
2. นายเยิน ฮี คัง
3. นายสมศักดิ์
4. น.ส.พรรณี
5. นายสุรินทร
6. นายยี ยู มุน
7. นายวิชัย
8. นายพงษพรรธน

หมายเหตุ
สกุล

ตันติวิท
มี้เจริญ
พาราสุข
พูนพิพัฒน
เรืองจินดา
แสงสิงแกว
สุวรรณประทีป
กาเมจ ธรรมเสรี

*

ลีวีระพันธุ

*

(Mr.Yeon Hee Kang)

***

ธนสารศิลป
เกรียงไกรเพ็ชร
วัฒนศิริพงษ
(Mr.Yumun Yi)
กุลสมภพ
ธนสารศิลป

***
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21. กรุงไทย-แอกซา
ประกันชีวิต
2034/136 และ 138-143
อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร
ชั้น 32-33 ถนนเพชรบุรี
ตัดใหม แขวงบางกะป
เขตหวยขาง กรุงเทพฯ
10320
โทร. 0-2723-4000
โทรสาร 0-2723-4032

22. ไอเอ็นจีประกันชีวิต
(เดิม บจ. ไอเอ็นจี
เอ็ทนา โอสถสภา
ประกันชีวิต)
130-132 อาคารสินธร
ทาวเวอร 3 ชั้นที่ 16, 18
และชั้น 29 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ
โทร. 0-2263-3900
0-650-9889
โทรสาร 0-263-3899

ทุนจดทะเบียน

อํานาจกรรมการ

(ลานบาท)
1,355.นายนรินทร ดรุนัยธร หรือ
(ทุนชําระแลว รอยโทสุชาย เชาววิศิษฐ หรือ
1,355)
นายสหัส ตรีทิพยบุตร หรือ
นายจําลอง อติกุล คนใดคน
หนึ่งลงลายมือชื่อรวมกับ
น.ส. ปรมาศิริ มโนลมาย หรือ
นายเคนท เบอรนารด
กริฟฟน หรือ นายเดวิด
วิลเลี่ยม แมธธิวส หรือนาย
ไมเคิล จอรจ แพลกซตัน
รวมเปนสองคน และ
ประทับตราสําคัญของบริษัท

4,580.50 นายราเจช เสฐฐี
(ทุนชําระแลว นายคริสโตเฟอร ชารล
4,580.50) มัลเฮาเซน นายมาริษ
ทาราบ นางกาญจนา
สุทธิประภา สองในสี่คนนี้
ลงลายมือชื่อรวมกัน และ
ประทับตราสําคัญของบริษัท
หรือ กรรมการหนึ่งในสี่คน
ขางตนนี้ ลงลายมือชื่อ
รวมกับกรรมการอื่นอีก
หนึ่งคน รวมเปนสองคน และ
ประทับตราสําคัญของบริษัท

* หมายถึง ประธานกรรมการ
** หมายถึง รองประธานกรรมการ
*** หมายถึง กรรมการผูจัดการ

รายชื่อกรรมการ
ชื่อ
1. รอยโทสุชาย
2. นายนรินทร
3. นายวันชัย
4. นายดุสิต
5. นายสหัส
6. นายเดวิด วิลเลี่ยม
(Mr. David William
7. นายพิสุทธิ์
8. น.ส.ปรมาศิริ
9. นายชินเวศ
10. นายเคนท
(Mr. Kent Bernard
11. นายจําลอง
12. นายไมเคิล จอรจ
(Mr.Michael George
13. นางสายฝน
1. นายราเจช
(Mr. Rajesh
2. นางกาญจนา
3. นายจิรวัธน
4. นายมาริษ
5. นายกิตติ
6. นายพูลลาภ
7. นายวรวิทย
8. นายคริสโตเฟอร ชารล
(Mr. Christophet Charles

สกุล
เชาววิศิษฐ
ดรุนัยธร
ธนิตติราภรณ
เต็งนิยม
ตรีทิพยบุตร
แมธธิวส
Matthews)
เดชะไกศยะ
มโนลมาย
สารสาส

หมายเหตุ
*

เบอรนารด กริฟฟน

Griffin)
อติกุล
แพลกซตัน
Plaxton)
สัจจศิลา

***

*
เสฐฐี
Sethi)
สุทธิประภา
โฆษะปญญาธรรม
ทาราบ
รังษีสิงหพิพัฒน
เพ็ญกิตติ
สุขพระคุณ
มัลเฮาเซน
Muhlhausen)

-11ชื่อบริษัท
23. แอดวานซ ไลฟ
แอสชัวรันส
(เดิม บจ. แอดวานซ
แอสชัวรันส)
2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร ชั้น 5 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพฯ
10110
โทร. 0-2648-3600
โทรสาร 0-2648-3555
24. เอซ ไลฟ แอสชัวรันซ
เลขที่ 130-132
อาคารสินธรทาวเวอร 1
ชั้นที่ 11 และ 12
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
โทร. 0-2675-3800
โทรสาร 0-2675-3818

25. อเมริกันอินเตอร
แนชชั่นแนลแอสชัวรันส
(สาขาประเทศไทย)

ทุนจดทะเบียน

อํานาจกรรมการ

รายชื่อกรรมการ
หมายเหตุ
(ลานบาท)
ชื่อ
สกุล
นิธิพงศพันธ
710.กรรมการสองคนลงลายมือ 1. นางอนงครัตน
จารุตระกูลชัย *
(ทุนชําระแลว ชื่อรวมกัน และประทับตรา 2. นายประชา
ศุภนันตฤกษ
710.-)
สําคัญของบริษัท
3.นางพิสมัย
พันธุทอง
4. นายเชาวพันธุ
5. นางสายไหม
คุนวงศ
6. นายสุรัตน
สิงหสุขสวัสดิ์
7. นายอนุรักษ
วัฒนะถาวรวงศ

740.25
นายริชารด แอนดรู สปริงค
(ทุนชําระแลว หรือนายโจเซฟ ชวง
740.25)
ลงลายมือชื่อรวมกับ
นางสาวกิตติยา ลิมุเมธี
หรือ นางจรรยา
เฉกไพชยนต หรือ
นายอริญชย รุงศรีสวัสดิ์
รวมเปนสองคนและ
ประทับตราสําคัญของ
บริษัท
คุณสุทธิ รจิตรังสรรค และ
-

181 ถนนสุรวงศ เขต
บางรัก กรุงเทพฯ
โทร. 0-2634-8888
โทรสาร 0-2236-6452

* หมายถึง ประธานกรรมการ
** หมายถึง รองประธานกรรมการ
*** หมายถึง กรรมการผูจัดการ

คุณธัลดล บุนนาค คนใดคน
หนึ่งมีอํานาจหนาที่เต็มที่ที่จะ
กระทําและดําเนินการใดๆ ใน
นามของบริษัทฯ ภายในขอบ
อํานาจตามที่ไดระบุไวใน
หนังสือมอบอํานาจ การ
กระทําการหรือดําเนินการ
ในนามของบริษัทฯไม
จําเปนตองลงนามรวมกัน

1. นายโจเซฟ
(Mr.Joseph
2. นายอริญชย
3. นายกฤตธรรม
4. นางจรรยา
5. นายชูชาติ
6. นางสุทาภรณ
7. นายริชารด แอนดรู
(Mr.Richard Andrew
8. นางสาวกิตติยา
นายโทมัส

ชวง
Cheung)
รุงศรีสวัสดิ์
กฤตมโนรถ
เฉกไพชยนต
น้ําฟา
เพ็ญกิตติ
สปริงค
Spring)
ลิมุเมธี
ไวท

ผูจัดการสาขา

