ทะเบียนบริษัทประกันชีวิต ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2559
( หมายเหตุ บริษัทที่มกี ารระบายแถบสีฟ้า หมายถึง บริษัทที่มกี ารจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียน ภายในเดือนนั้น ๆ)
บริษัทที่มกี ารระบายแถบสีเหลือง หมายถึง บริษัทที่เลิกบริษัท และคืนใบอนุญาตแล้ว
ลำดับ
ที่

บริษทั / ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

1 บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต
แปรสภำพเมื่อวันที่ 17 ธันวำคม 2550
เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 29 ธันวำคม 2521
(เดิมชื่อ บจ.สุขสวัสดิ์ประกันชีวิต)
วันที่ 10 เมษำยน 2494
เปลี่ยนชื่อเป็น บจ.กรุงสยำมประกันชีวิต
ใบอนุญำตเลขที่ ป.1/2551
ลงวันที่ 12 ธันวำคม 2551
เลขที่ 23/115-121 รอยัลซิตี้อเวนิว
ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระรำม 9
แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง
กรุงเทพมหำนคร 10310
โทร. 0-2777-8888, 0-2777-8000
โทรสำร 0-2777-8899

เงินทุน
เงินทุน
คณะกรรมกำร
จดทะเบียนปัจจุบนั
ชำระแล้วปัจจุบนั
(บำท)
(บำท)
1,708,000,000
1,705,953,060 1 นำยเชิดชู
เดิม 1,220,000,000
1,212,750,000 2 นำยสุนทร
เพิ่มทุน (ใหม่)
( ชำระครั้งที่ 1-9)
3 นำยคำซืฮิเดะ
488,000,000 (เป็นหุ้นปันผล)
4 นำงคมคำย
เป็นทุนจดทะเบียน
28-ต.ค.-57 5 นำงสำวิตรี
1,708,000,000
6 นำยศิริ
ทุนชำระแล้ว
1,697,850,000 7 นำงรัชนี
485,100,000
17-ธ.ค.-57 8 นำงประไพวรรณ
ทุนชำระแล้ว
1,702,060,640 9 นำยดำรงค์
4,210,640
9-เม.ย.-58 10 นำยประพันธ์
ทุนชำระแล้ว
1,702,885,380 11 นำยยูอชิ ิ
824,740
9-ก.ค.-58 12 นำยมำซำฮิโระ
ทุนชำระแล้ว
14-ต.ค.-58 13 นำงสำวพจณี
925,400
1,703,810,780 14 นำยพนัส
ทุนชำระแล้ว
26-ม.ค.-59
425,040
1,704,235,820
กรรมกำรออกจำกตำแหน่ง
ทุนชำระแล้ว
31-มี.ค.-59
นำยชัย
843,640
1,705,079,460
นำยทำเคชิ
ทุนชำระแล้ว
30-มิ.ย.-59
นำยโชน
419,300
1,705,498,760
ทุนชำระแล้ว
30-ก.ย.-59
454,300
1,705,953,060

อำนำจกรรมกำร
โสภณพนิช
อรุณำนนท์ชัย
โทดะ
ธูสรำนนท์
รมยะรูป
กำรเจริญดี
นพเมือง
ลิมทรง
ทวีแสงสกุลไทย
อัศวอำรี
ฮอนด้ำ
เคโนะ
คงคำลัย
ธีรวณิชย์กุล

โสภณพนิช
ฟูกูดะ
โสภณพนิช

Page 1

รำยชื่อผู้บริหำรบริษทั

นำยเชิดชู โสภณพนิช นำงคมคำย ธูสรำนนท์
นำยเชิดชู โสภณพนิช
นำยศิริ กำรเจริญดี นำงสำวิตรี รมยะรูป นำยพนัส ธีรวณิชย์กุล
นำยยูอิชิ ฮอนด้ำ สองคนลงลำยมือชื่อร่วมกัน
หมายเหตุ
เมื่อ 3/8/2554 มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนที่บริษัทจัดสรรให้กับพนักงานมี จานวน 2 รุน่
1) จานวน 12.85 ล้านหุ้น/บาท มีการชาระ 9 ครัง้ จานวน 12.75 ล้านหุ้น/บาท
คงเหลือ 100,000 หุ้น/บาท (รุน่ ที่ 1 )
2) จานวน 7,150,000 หุ้น /บาท (รุน่ ที่ 2 ) บริษัทจัดสรรให้กับพนักงานแต่ยังไม่ถึงกาหนดชาระค่าหุ้น
รวมทั้งสิ้น 7,250,000 หุ้น/บาท ( มูลค่า หุ้นละ 1 บาท)

ตำแหน่ง
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรผู้จัดกำร

เมื่อ 25/9/2557 เพิ่มทุนจดทะเบียนที่บริษัทจัดสรรให้กับพนักงานอีก
488,000,000 หุ้น ชาระแล้ว 485,100,000 หุ้น/บาท คงเหลือ 2,900,000 หุ้น/บาท
20540
สรุป หุ้นปันผลที่จัดสรรให้กับพนังาน คงเหลือ ดังนี้
1. หุ้น (รุน่ ที่ 1,2) จานวน 7,250,000 - 4,210,640 - 824,740 - 925,400 - 425,040 - 843640
คงเหลือ จานวน 20,540 หุ้น/บาท
2. หุ้น (ใหม่) คงเหลือ จานวน 2,900,000 หุ้น/บาท
รวมทั้งสิ้น 2,920,540 หุ้น/บาท

28/11/2016

ทะเบียนบริษัทประกันชีวิต ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2559
( หมายเหตุ บริษัทที่มกี ารระบายแถบสีฟ้า หมายถึง บริษัทที่มกี ารจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียน ภายในเดือนนั้น ๆ)
บริษัทที่มกี ารระบายแถบสีเหลือง หมายถึง บริษัทที่เลิกบริษัท และคืนใบอนุญาตแล้ว
ลำดับ
ที่

บริษทั / ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

2 บมจ. ไทยประกันชีวิต
ใบอนุญำตเลขที่ 1942/13
ลงวันที่ 23 มีนำคม 2485
เลขที่ 123 อาคารไทยประกันชีวิต
ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง
เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร
10400
โทร. 0-2247-0247
โทรสำร 0-2246-9946

3 บมจ. ฟิลลิปประกันชีวิต
(เดิมชื่อ บจ.ไทยประสิทธิประกันชีวิต
แยกจำก บจ.ไทยประสิทธประกันภัย)
เมื่อวันที่ 24 มีนำคม 2543
เปลี่ยนชื่อ (1) เป็น บจ. ไทยประสิทธิเนชั่นไวด์
ใบอนุญำตเลขที่ 2/2543
ลงวันที่ 27 มีนำคม 2543
เมื่อวันที่ 9 ตุลำคม 2544
เปลี่ยนชื่อ (2) เป็น บจ. เนชั่นไวด์ประกันชีวิต
ใบอนุญำตเลขที่ ป.3/2544
ลงวันที่ 27 ธันวำคม 2544
เมื่อวันที่ 12 พฤษภำคม 2547
เปลี่ยนชื่อ (3) เป็น บจ.ฟินันซ่ำประกันชีวิต
ใบอนุญำตเลขที่ ป.1/2547
ลงวันที่ 8 มิถุนำยน 2547
เลขที่ 849 ถนนสีลม แขวงสีลม
เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500
โทร. 0-2632-5000
โทรสำร 0-2632-5500
4 บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต
(ประเทศไทย)

เงินทุน
จดทะเบียนปัจจุบนั
(บำท)
10,600,000,000

เงินทุน
ชำระแล้วปัจจุบนั
(บำท)
10,600,000,000 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

3,034,375,000
2,834,375,000
เดิม 2,034,375,000 เดิม 2,234,375,000
เพิ่มทุนจดทะเบียน
เพิ่มทุนชำระแล้ว
500,000,000 บำท
200,000,000
เป็นหุ้นสำมัญ
เป็นทุนชำระแล้ว
80000000 หุ้น
2,434,375,000
มูลค่ำหุ้นละ 6.25 บำท เป็นทุนชำระแล้ว
เป็นทุนจดทะเบียน
400,000,000
2,534,375,000 เป็นทุนชำระแล้ว
ลดทุนจดทะเบียน
2,834,375,000
100,000,000
เหลือทุนจดทะเบียน
2,434,375,000
เพิ่มทุนจดทะเบียน
600,000,000 บำท
เป็นทุนจดทะเบียน
3,034,375,000

22,202,890,740

1
2
3
4
5
6
7
8

คณะกรรมกำร
นำยวำนิช
ท่ำนผู้หญิงเพ็ญศรี
นำยอภิรักษ์
นำยไชย
นำยธัญญะ
นำยธีระชัย
พลเอกวินัย
นำยปริญ มำลำกุล
นำงวรำงค์
นำยเซ็ง ฮอก โยห์
นำยคำซึโนริ
นำงสำวขวัญวรี
นำยเชียน โฮ ฟู
นำยสตีเวน คิน-ไว โล
นำยปรัชญำ
นำยสุจินต์
นำยฮัว มิน ลิม
นำยวำ ตง ลิม
นำยหยง กวน โคะ
นำยพิทยำกร

22,111,526,520 1 นำยบูรพำ
2 นำยศุภพงษ์

อำนำจกรรมกำร
ไชยวรรณ
วัชโรทัย
ไทพัฒนกุล
ไชยวรรณ
เจริญสุข
ภูวนำถนรำนุบำล
ภัททิยกุล
ณ อยุธยำ (เข้ำใหม่)
ไชยวรรณ

นำยอภิรักษ์ ไทพัฒนกุล นำยไชย ไชยวรรณ
นำยธัญญะ เจริญสุข นำงวรำงค์ ไชยวรรณ
สองในสี่คนนี้ลงลำยมือชื่อร่วมกันและประทับตรำสำคัญของบริษทั
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ตำแหน่ง

นำยวำนิช ไชยวรรณ
นำยอภิรักษ์ ไทพัฒนกุล

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรผู้จัดกำร

นำยสุจินต์ พงษ์ศักดิ์

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรผู้จัดกำร

นำยบูรพำ อัตถำกร
นำงลิเลียน ลุบ-ยิน อึ้ง

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร

แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 20

กรรมกำรออกจำกตำแหน่ง
ยำมำอุชิ (เข้ำใหม่) นำยยำซูชิ วำดะ
ปรำโมช ณ อยุธยำ นำยเชวง จิตรสมบูรณ์
นำยฮิโรอำกิ โทโนะโอกะ
กรรมกำรสองคน
ลงลำยมือชื่อร่วมกันและประทับตรำสำคัญของบริษทั
กุลวณิชพิสิฐ
พงษ์ศักดิ์
1) บริษัท ฟินันซ่าประกันชีวิต จากัด ได้จดทะเบียนแปรสภาพ
เป็นบริษัทมหาชนจากัด เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556
2)บมจ. ฟินันซ่าประกันชีวิต เปลี่ยนชื่อเป็น บมจ. ฟิลลิปประกันชีวิต
เนำถำวร
ตามหนังสือ สานักงาน คปภ. ที่ 4230/614 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2557

อัตถำกร
อัศวินวิจิตร

รำยชื่อผู้บริหำรบริษทั

นำยบูรพำ อัตถำกร ประธำนกรรมกำร หรือนำงสำยพิณ โชคนำกิจ
กรรมกำรลงลำยมือชื่อร่วมกับ นำงลิเลียน ลุบ-ยิน อึ้ง รองประธำนกรรมกำร

28/11/2016

ทะเบียนบริษัทประกันชีวิต ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2559
( หมายเหตุ บริษัทที่มกี ารระบายแถบสีฟ้า หมายถึง บริษัทที่มกี ารจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียน ภายในเดือนนั้น ๆ)
บริษัทที่มกี ารระบายแถบสีเหลือง หมายถึง บริษัทที่เลิกบริษัท และคืนใบอนุญาตแล้ว
ลำดับ
ที่

บริษทั / ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
แปรสภำพเมื่อวันที่ 30 พฤษภำคม 2537
เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 14 กันยำยน 2550
(เดิมชื่อ บมจ. ไทยเศรษฐกิจประกันชีวิต)
วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2538
เปลี่ยนชื่อเป็น บมจ.พรูเด็นเชียล
ทีเอสไลฟ์ ประกันชีวิต )
ใบอนุญำตเลขที่ ป.2/2551
ลงวันที่ 12 ธันวำคม 2551
เลขที่ 9/9 อำคำรแอทสำทร

เงินทุน
จดทะเบียนปัจจุบนั
(บำท)
1)ลดทุนจดทะเบียน
91,364,220
2)ทุนจดทะเบียน
22,111,526,520
3)ลดทุนจดทะเบียน
1,901,591,280.72
เป็นทุนจดทะเบียน
20,209,935,239

เงินทุน
ชำระแล้วปัจจุบนั
(บำท)
ลดทุนโดยตัดหุ้น
จดทะเบียนที่ยัง
ไม่ได้จำหน่ำย
9,136,422 หุ้น
(โดยวิธีลดมูลค่ำหุ้น
จำกเดิมหุ้นละ
10 บำทคงเหลือ
หุ้นละ 9.14 บำท)

ชั้น 21- 27(เพิ่มชั้นที่ 21) ถนนสำทรใต้
4)ทุนจดทะเบียน
ทุนชำระแล้ว
แขวงยำนนำวำ เขตสำทร
20,209,935,239
20,209,935,239
กรุงเทพมหำนคร 10120
โทร. 0-2352-8000 , 0-2353-4999
โทรสำร 0-2352-8999
5 บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต
2,360,000,000
2,360,000,000
เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2543
(เดิมชื่อ บจ.ไทยสมุทพำนิชประกันภัย)
วันที 27 เมษำยน 2532
เปลี่ยนชื่อเป็น บจ.ไทยสมุทรพำณิชย์ประกันภัย
ใบอนุญำตเลขที่ ป.1/2543
ลงวันที่ 25 พฤษภำคม 2543
เลขที่ 170/74-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1
ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร
10110
โทร. 0-2261-3345-55,0-2261-2300
โทรสำร 0-2261-3344

6 บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 15 มกรำคม 2545
แปรสภำพเมื่อวันที่ 4 พฤษภำคม 2537
(เดิมชื่อ บจ.ประกันชีวิตศรีอยุธยำ)
วันที่ 7 เมษำยน 2538

4,000,000,000

คณะกรรมกำร
3
4
5
6
7
8

นำงสำยพิณ
นำยวัชรกิต
นำยทศไชย
นำงลิเลียน ลุบ-ยิน อึ้ง
นำยกวินธร
นำยอำเธอร์ เจ เบลเฟอร์

อำนำจกรรมกำร
โชคนำกิจ
อัศวินวิจิตร
อัศวินวิจิตร
อัตถำกร
(เข้ำใหม่)

กรรมกำรออกจำกตำแหน่ง
นำยบินำยัค ดัตตำ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2,950,000,000 1
2
3
4
5

นำยกีรติ
นำงจำรุพร
นำงวัลลภำ
นำยธีระบูลย์
นำยสมำน
นำงสำวทัศนีย์
นำยฮิเดะยุคิ
นำยสมชำย
นำงนุสรำ
นำงดัยนำ

อัสสกุล
ไวยนันท์
อัสสกุล
อินทรกำธรชัย
ทิพยไกรศร
ธรรมพิพธิ
โอฮำชิ
ธรรมศิริทรัพย์
บัญญัติปยิ พจน์
บุนนำค

กรรมกำรออกจำกตำแหน่ง
นำยสืบพงษ์

พันธุพ์ ฤทธิ์

นำยไบรอัน เจมส์ สมิธ
นำยฐิติวุฒิ
นำยพงศ์พนิ ิต
นำยวิโรจน์
นำยณรงค์

สุขพรชัยกุล
เดชะคุปต์
เศรษฐปรำโมทย์
จุลชำต
Page 3

รำยชื่อผู้บริหำรบริษทั

ตำแหน่ง

หรือ นำยอำเธอร์ เจ เบลเฟอร์ กรรมกำรผู้จัดกำร รวมเป็น 2 ท่ำน
นำยบินำยัค ดัตตำ
และประทับตรำสำคัญของบริษทั หรือ นำงลิเลียน ลุบ-ยิน อึ้ง รองประธำน
กรรมกำร ลงลำยมือชื่อร่วมกับ นำยอำเธอร์ เจ เบลเฟอร์
กรรมกำรผู้จัดกำร และประทับตรำสำคัญของบริษทั
กรมธรรม์ประกันภัยของบริษทั ให้นำยบูรพำ อัตถำกร ประธำนกรรมกำร
หรือ นำงลิเลียน ลุบ-ยิน อึ้ง รองประธำนกรรมกำร หรือ นำยอำเธอร์ เจ เบลเฟอร์
กรรมกำรผู้จัดกำร หรือนำงสำยพิณ โชคนำกิจ กรรมกำรคนใดคนหนึ่ง
ลงลำยมือชื่อคนเดียวและประทับตรำสำคัญของบริษทั

กรรมกำรผู้จัดกำร

นำยกีรติ อัสสกุล หรือ นำงนุสรำ บัญญัติปยิ พจน์ หรือ
นำงสำวทัศนีย์ ธรรมพิพธิ หรือ นำยสมำน ทิพยไกรสณ
กรรมกำรสองในสี่คนนี้ ลงลำยมือชื่อร่วมกัน และประทับตรำสำคัญของบริษทั

นำยกีรติ อัสสกุล

ประธำนกรรมกำร

นำยณรงค์ จุลชำต
นำยไบรอัน เจมส์ สมิธ

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำรผู้จัดกำร

แก้ไขข้อบังคับ ข้อ 58 (ดวงตรำสำคัญของบริษทั ดวงตรำที่ 1) เปลี่ยนแปลง
เฉพำะสีของดวงตรำสำคัญดวงที่ 1 จำกผ้ำหมึกสี 3 สี คือ เขียว แดง น้ำหมึก
เป็นสีน้ำเงิน สีเดียว

นำงสำวอรวรรณ เตชะไพบูลย์
หรือนำยพันธุช์ ัย สัตยำภรณ์ หรือนำยฐิติวุฒิ สุขพรชัยกุล
หรือนำยไบรอัน เจมส์ สมิธ สองในสี่คนนี้
ลงลำยมือชื่อร่วมกัน และประทับตรำสำคัญของบริษทั

28/11/2016

ทะเบียนบริษัทประกันชีวิต ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2559
( หมายเหตุ บริษัทที่มกี ารระบายแถบสีฟ้า หมายถึง บริษัทที่มกี ารจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียน ภายในเดือนนั้น ๆ)
บริษัทที่มกี ารระบายแถบสีเหลือง หมายถึง บริษัทที่เลิกบริษัท และคืนใบอนุญาตแล้ว
ลำดับ
ที่

เงินทุน
จดทะเบียนปัจจุบนั
(บำท)

บริษทั / ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
และเปลี่ยนชื่อเป็น บมจ. ประกันชีวิตศรีอยุธยำ
จำร์ดีน ซีเอ็มจี
วันที่ 21 พฤษภำคม 2540
เปลี่ยนชื่อเป็น บมจ.ประกันชีวิตศรีอยุธยำ ซีเอ็มจี
ใบอนุญำตเลขที่ ป.3/2545
ลงวันที่ 19 เมษำยน 2545
เลขที่ 898 อำคำรเพลินจิตทำวเวอร์
ชั้น 1 โซนบี , ชั้น 2 โซนบี (ชั้นลอย),
ชั้น 6, ชั้น 14, ชั้น 17
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร
10330
โทร. 0-2305-7000
โทรสำร 0-2263-0313

7 บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต
ใบอนุญำตเลขที่ ช.2/2494
ลงวันที่ 7 มีนำคม 2494
เลขที่ 250 ถนนรัชดำภิเษก
แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง
กรุงเทพมหำนคร 10320
โทร. 0-2276-1025,0-2274-9400
โทรสำร 0-2276-1997-8

8 บมจ. แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต
(ประเทศไทย)
(เดิมชื่อ บจ.อินเตอร์ไลฟ์ประกันชีวิต)
(1) เมื่อวันที่ 7 เมษำยน 2537 แปรสภำพ

เงินทุน
ชำระแล้วปัจจุบนั
(บำท)

คณะกรรมกำร
6
7
8
9
10
11

นำงสำวอรวรรณ
นำยแพทย์อภิชำติ
นำงนภำภรณ์
นำยพันธุช์ ัย
นำยอยุทธ์
นำยจอร์จ

อำนำจกรรมกำร
เตชะไพบูลย์
ศิวยำธร
ลัญฉน์ดี
สัตยำภรณ์
ชำญเศรษฐิกุล
เดวิด ซำโทเรล

รำยชื่อผู้บริหำรบริษทั

ขอเปลี่ยนชื่อ เป็น บริษทั อลิอันซ์ อยุธยำ ประกันชีวิต จำกัด (มหำชน)
แก้ไขเพิ่มเติมตรำของบริษทั
แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษทั ข้อ 45 (ตรำบริษทั )

เมื่อวันที่ 23 พฤษภำคม 2555

นำยโพธิพงษ์ ล่ำซำ นำยภูมิชำย ล่ำซำ นำยสำระ ล่ำซำ
นำงภคินีนำถ ติยะชำติ กรรมกำรสองในสี่คนนี้ลงลำยมือชื่อร่วมกันและ
ประทับตรำสำคัญของบริษทั หรือ นำยโพธิพงษ์ ล่ำซำ นำยภูมิชำย ล่ำซำ
นำยสำระ ล่ำซำ นำงภคินีนำถ ติยะชำติ คนใดคนหนึ่งลงลำยมือ
ชื่อร่วมกับ นำยฟิลลิป โพล อำเธฮร์ ลำทัว หรือ นำยกฤษฎำ ล่ำซำ
หรือ นำยโจเซฟ เจอร์เมน เดอ เมีย หรือ นำยสมเกียรติ
ศิริชำติไชย รวมเป็นสองคนและประทับตรำสำคัญของบริษทั

นำยโพธิพงษ์ ล่ำซำ
นำยสำระ ล่ำซำ

ตำแหน่ง

กรรมกำรออกจำกตำแหน่ง
นำยอูล์ฟ แลงจ์

1,000,000,000

1,000,000,000 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1,785,000,000
1,605,000,000 1
เดิม 1,155,000,000 เดิม 1,155,000,000 2
เพิ่มทุนจดทะเบียน
เพิ่มทุนชำระแล้ว
3
220,000,000
220,000,000 4

นำยโพธิพงษ์
นำยภูมิชำย
นำยสำระ
นำงภคินีนำถ
นำยสืบตระกูล
นำยโจเซฟ เจอร์เมน เดอ เมีย
นำยอันโตนิโอ
นำยฟิลลิป โพล
นำยพิสิฐ
นำงจำรุวรรณ
นำยกฤษฎำ
นำยพัชร
นำงสำวสุจิตพรรณ
นำงนพวรรณ
นำยสมเกียรติ
นำยธีระพร
นำยไมเคิล จอห์น
นำยสุวิชชำ
นำงสำวสุนิตย์
นำยประเสริฐศักดิ์

ล่ำซำ
ล่ำซำ
ล่ำซำ
ติยะชำติ
สุนทรธรรม
คำโน่ (เข้ำใหม่)
อำเธฮร์ ลำทัว
ลี้อำธรรม
วนำสิน
ล่ำซำ
สมะลำภำ
ล่ำซำ
เจิมหรรษำ (เข้ำใหม่)
ศิริชำติไชย
วีระถำวร
พำร์คเกอร์ (เข้ำใหม่)
เนติวิวัฒน์
วัฒนเดชำชำญ
ศรีพพิ ฒ
ั น์
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ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรผู้จัดกำร

กรรมกำรออกจำกตำแหน่ง
นำยปกรณ์ พรรธนะแพทย์
นำยแกรี่ ลี คริสท์
นำยทวี ธีระสุนทรวงศ์

นำยไมเคิล จอห์น พำร์คเกอร์ ลงลำยมือชื่อร่วมกับ
นำงสำวสุนิตย์ วัฒนเดชำชำญ รวมเป็นสองคน
และประทับตรำสำคัญของบริษทั

นำยไมเคิล จอห์น พำร์คเกอร์

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

28/11/2016

ทะเบียนบริษัทประกันชีวิต ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2559
( หมายเหตุ บริษัทที่มกี ารระบายแถบสีฟ้า หมายถึง บริษัทที่มกี ารจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียน ภายในเดือนนั้น ๆ)
บริษัทที่มกี ารระบายแถบสีเหลือง หมายถึง บริษัทที่เลิกบริษัท และคืนใบอนุญาตแล้ว
ลำดับ
ที่

เงินทุน
เงินทุน
คณะกรรมกำร
จดทะเบียนปัจจุบนั
ชำระแล้วปัจจุบนั
(บำท)
(บำท)
เป็นบริษทั มหำชนจำกัด
(เป็นหุ้นสำมัญ
เป็น 1,375,000,000 5 นำยต่อ
(2) เมื่อวันที่ 12 กรกฎำคม 2539 เปลี่ยนชื่อ 22,000,000 หุ้น
เพิม่ ทุนชำระแล้ว
6 นำยฟิลลิป เจมส์
เป็น บมจ.อินเตอร์ไลฟ์ จอห์นแฮนคอค ประกันชีมูวลิตค่ำหุ้นละ10 บำท)
230,000,000
(3) เมื่อวันที่ 21 มิถุนำยน 2548 เปลี่ยนชื่อ เป็นทุนจดทะเบียน
เป็น 1,605,000,000
เป็น บมจ.แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย)
1,375,000,000
กรรมหกำรออกจำกตำแหน่ง
ใบอนุญำตเลขที่ ป.3/2548
เพิ่มทุนจดทะเบียน
นำยเสงี่ยม
ลงวันที่ 8 กรกฏำคม 2548
230,000,000
นำยอินเดรียน สตีเฟน
เลขที่ 364/30 ถนนศรีอยุธยำ
เป็นทุนจดทะเบียน
แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี
1,605,000,000
กรุงเทพมหำนคร 10400
เพิ่มทุนจดทะเบียน
โทร. 0-2245-2491-7,0-2246-7650-99
180,000,000
โทรสำร 0-2248-5391
เป็นทุนจดทะเบียน
1,785,000,000
บริษทั / ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

9 บมจ. อาคเนย์ประกันชีวิต
เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 7 กรกฏำคม 2543
(เดิมชื่อ บจ. อำคเนย์ประกันภัย)
ใบอนุญำตเลขที่ ป.2/2543
ลงวันที่ 13 กรกฏำคม 2543
เลขที่ 315 ชั้น จี, 7, 8 และ 9
อำคำรอำคเนย์ประกันภัย ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบำงรัก
กรุงเทพมหำนคร 10500
โทร. 0-2631-1331,0-2237-7470-9
โทรสำร 0-2236-7614,0-2237-7499,
0-2237-7433
10 บมจ. ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต
แปรสภำพเมื่อวันที่ 1 มีนำคม 2537
1. เดิมชื่อ บจ.ไทยพำณิชย์ประกันชีวิต
เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 9 ตุลำคม 2543
2. เป็น บมจ.ไทยพำณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต
เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 12 พฤษภำคม 2554
3. เป็น บมจ.ไทยพำณิชย์ประกันชีวิต
ใบอนุญำตเลขที่ ป.4/2543

2,200,000,000

800,000,000

2,200,000,000 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

นำยพลตำรวจเอกสนอง
พลตำรวจเอก เจตน์
นำยผดุงเดช
นำยโชติพฒ
ั น์
นำงอำทินันท์
นำยฐำปน
นำยสนิท
นำยอภิชัย
นำยปำนทอง
นำยโยธิน

665,000,000 1 คุณหญิงชฎำ
นำยดีแพค ซำรับ
2 นำยวีระชัย
3 นำยวีระวงศ์
4 นำงสำวอมรทิพย์
5 นำยอุทศิ
6 นำงสำวพรรณพร
นำยวิรัติ รัตนำภรณ์

อำนำจกรรมกำร

รำยชื่อผู้บริหำรบริษทั

ตำแหน่ง

อินทรวิวัฒน์
วิเตอร์ริงทัน

กำญจนวิกัย
นัยดู

วัฒนวรำงกูร
มงคลหัตถี
อินทรลักษณ์
พีชำนนท์
พีชำนนท์
สิริวัฒนภักดี
วรปัญญำ
บุญธีรวร
ธรรมพรพิพฒ
ั น์
พิบลู ย์เกษตรกิจ

ชื่อและจำนวนกรรมกำรซึ่งมีอำนำจลงลำยมือชื่อแทนบริษทั คือ
พลตำรวจเอกสนอง วัฒนวรำงกูร
พลตำรวจเอกสนอง วัฒนวรำงกูร, นำยสนิท วรปัญญำ, นำยโชติพฒ
ั น์ พีชำนนท์,
นำยฐำปน สิริวัฒนภักดี, นำงอำทินันท์ พีชำนนท์, นำยอภิชัย บุญธีรวร,
และนำยปำนทอง ธรรมพรพิพฒ
ั น์
กรรมกำรสองในเจ็ดคนนี้ลงลำยมือชื่อร่วมกันและประทับตรำสำคัญของบริษทั
ส่วนกำรลงลำยมือชื่อในกรมธรรม์ประกันภัยของบริษทั ให้กรรมกำรคนใด
คนหนึ่งในเจ็ดคนข้ำงต้นลงลำยมือชื่อ

ประธำนกรรมกำร

วัฒนศิริธรรม
(ลำออก)
ตันติกุล
จิตต์มิตรภำพ
จันทร์ศรีชวำลำ
ธรรมวำทิน
คงยิ่งยง
(เสียชีวิต)

เดิม นำงสำวพรรณพร คงยิ่งยง หรือ นายดีแพค ซารับ
หรือ นำยอนุชำ เหล่ำขวัญสถิตย์ สองในสำมคนนี้
ลงลำยมือชื่อร่วมกัน
ใหม่ นำงสำวพรรณพร คงยิ่งยง หรือ นำยอนุชำ เหล่ำขวัญสถิตย์
หรือ นายณรงค์ ศรีจักรินทร์ สองในสำมคนนี้ลงลำยมือชื่อร่วมกัน

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรผู้จัดกำร
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ทะเบียนบริษัทประกันชีวิต ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2559
( หมายเหตุ บริษัทที่มกี ารระบายแถบสีฟ้า หมายถึง บริษัทที่มกี ารจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียน ภายในเดือนนั้น ๆ)
บริษัทที่มกี ารระบายแถบสีเหลือง หมายถึง บริษัทที่เลิกบริษัท และคืนใบอนุญาตแล้ว
ลำดับ
ที่

บริษทั / ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

เงินทุน
จดทะเบียนปัจจุบนั
(บำท)

ลงวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2543
เลขที่ 1060
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400
โทร. 0-2655-3000, 0-2655-4000
โทร. 0-2256-1666
11 บมจ. ไทยรีประกันชีวิต
ใบอนุญำตเลขที่ 1/2543
ลงวันที่ 15 มีนำคม 2543
เลขที่ 48/15 อำคำรไทยรีประกันชีวิต
ซอยรัชดำภิเษก 20 ถนนรัชดำภิเษก
แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง
กรุงเทพมหำนคร 10310
โทร. 0-2660-1280-86
โทรสำร 0-2277-6227

12 บมจ. ทิพยประกันชีวิต
(เดิมชื่อ บจ.ไชน่ำยูเนี่ยนไลฟ์ อินชัวรันส์)
เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 12 พฤษภำคม 2531 เป็น
บจ. สยำมประกันชีวิต ใบอนุญำตเลขที่
1/2531 ลงวันที่ 17 พฤษภำคม 2531
เลขที่ 75/72-73
อำคำรโอเชี่ยนทำวเวอร์ 2 ชั้น 30
ซอยสุขุมวิท 19(วัฒนำ) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ
กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2260-5536-43,
0-2260-5548-49
โทรสำร 0-2260-5561

เงินทุน
ชำระแล้วปัจจุบนั
(บำท)

คณะกรรมกำร
7 นำยอนุชำ
8 นำยณรงค์ ศรีจักรินทร์

อำนำจกรรมกำร

รำยชื่อผู้บริหำรบริษทั

ตำแหน่ง

เหล่ำขวัญสถิตย์
(เข้ำใหม่)

กรรมกำรออก 2 คน คือ นำยดีแพค ซำรับ (ลำออก) และ
นำยวิรัติ รัตนำภรณ์ (เสียชีวิต) กรรมกำรเข้ำใหม่ 1 คน คือ
นำยณรงค์ ศรีจักรินทร์
600,000,000

600,000,000 1
2
3
4
5
6
7
8

2,525,000,000
1,867,837,300 1
เดิม 1,741,587,300 เดิม 1,741,587,300 2
(เป็นหุ้นสำมัญ
เพิ่มทุนชำระแล้ว
3
17,415,873 หุ้น 126,250,000 บำท 4
มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท) เป็น 1,867,837,300 บำท5
เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมัญ
6
1,741,587,300 หุ้น
7
มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท
8
เพิ่มทุนจดทะเบียน
9
783,412,700 บำท
10
เป็น 2,525,000,000 บำท
11
12
13
14
15

นำยสุจินต์
นำยอภิรักษ์
นำยกอรป
นำยสุทธิ
นำยชลอ
นำงนัฏชกร สุวรรณสถิตย์
นำงสำวณวดี เรืองรัตนเมธี
นำงคมคำย ธูสรำนนท์
กรรมกำรออกจำกตำแหน่ง
นำยโอฬำร วงศ์สุรพิเชษฐ์
นำยจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
นำยสุรชัย ศิริวัลลภ
นำยโชน โสภณพนิช
นำยนที
นำยคณิสสร
นำยนพพร
นำยศรัณย์
นำยสมพร
นำยบรรพต
นำงสำวทัศนำ
นำยศรำวุธ
นำยนรภัทร
นำยบุญสน
พลเอกนิพนธ์
นำยศักดิ์ทพิ ย์
นำยกฤษณ์ พันธ์รัตนมำลำ
นำยสุพจน์
นำยอิสระ วงศ์รุ่ง

หวัง่ หลี
ไทพัฒนกุล
กฤตยำกีรณ
รจิตรังสรรค์
เฟื่องอำรมย์
เข้ำใหม่
เข้ำใหม่
เข้ำใหม่

ลำออก
พำนิชชีวะ
นำวำนุเครำะห์
บุญลำโภ
ลิมป์หริ ัญรักษ์
สืบถวิลกุล
หงษ์ทอง
วิชำเจริญ
เมนะเศวต
เลขยำนนท์
เจนชัยมหกุล
ภำรัญนิตย์
ไกรฤกษ์

นำยสุจินต์ หวัง่ หลี นำยสุทธิ รจิตรังสรรค์ นำงสำวณวดี เรืองรัตนเมธี
นำงนัฏชกร สุวรรณสถิตย์ สองในสี่คนลงลำยมือชื่อร่วมกันและประทับตรำ
สำคัญของบริษทั ยกเว้น นำงสำวณวดี เรืองรัตนเมธี และนำงนัฏชกร
สุวรรณสถิตย์ ห้ำมลงลำยมือชื่อร่วมกัน

นำยสุจินต์ หวัง่ หลี
นำยสุรชัย ศิริวัลลภ

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำรผู้จัดกำร

นำยบรรพต หงษ์ทอง นำยสมพร สืบถวิลกุล นำยบุญสน เจนชัยมหกุล
นำยนที พำนิชชีวะ นำยกฤษณ์ พันธ์รัตนมำลำ นายอิสระ วงศ์รงุ่
นำงสำวทัศนำ วิชำเจริญ นำยศรัณย์ ลิมป์หริ ัญรักษ์ นำยนพพร บุญลำโภ
สองในเก้ำคนนี้ลงลำยมือชื่อร่วมกันและประทับตรำสำคัญของบริษทั

นำยบรรพต หงษ์ทอง
นำยนพพร บุญลำโภ

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรผู้จัดกำร

ทิพยพงษ์พชั ร์ (เข้ำใหม่)
(เข้ำใหม่)
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ทะเบียนบริษัทประกันชีวิต ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2559
( หมายเหตุ บริษัทที่มกี ารระบายแถบสีฟ้า หมายถึง บริษัทที่มกี ารจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียน ภายในเดือนนั้น ๆ)
บริษัทที่มกี ารระบายแถบสีเหลือง หมายถึง บริษัทที่เลิกบริษัท และคืนใบอนุญาตแล้ว
ลำดับ
ที่

บริษทั / ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

13 บมจ. สหประกันชีวิต
ใบอนุญำตเลขที่ 1/2538
ลงวันที่ 17 มีนำคม 2538
เลขที่ 411 อำคำร U Tower
ชั้น 1,4,5 ถนนศรีนครินทร์
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหำนคร 10250
โทร. 0-2731-7799
โทรสำร 0-2731-7727,
0-2731-7728
14 บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต
(ไทยแลนด์)
(เดิมชื่อ บจ. พรภัทรประกันชีวิต)
เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกำยน 2545
ใบอนุญำตเลขที่ ป.4/2545
ลงวันที่ 16 ธันวำคม 2545
เลขที่ 87/2 อำคำรซีอำร์ซีทำวเวอร์
ออลซีซั่นส์เพลส ชั้น 16 ยูนิต 1602-1605
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหำนคร 10330
โทร. 0-2685-3828
โทรสำร 0-2685-3829

เงินทุน
จดทะเบียนปัจจุบนั
(บำท)

เงินทุน
ชำระแล้วปัจจุบนั
(บำท)

1,000,000,000
971,062,700
1) ลดทุนจดทะเบียน
228,937,300
เป็นทุนจดทะเบียน
771,062,700
2)เพิ่มทุนจดทะเบียน อีก 1,228,937,300
เป็นทุนจดทะเบียน
2,000,000,000
ครั้งที่ 1 ทุนชำระแล้ว
200,000,000

1,000,000,000
1)เพิ่มทุนจดทะเบียน
2,300,000,000
2)เป็นทุนจดทะเบียน
3,300,000,000
3) ทุนชำระแล้ว
2,300,000,000

15 บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต
982,625,030
(ประเทศไทย)
1)เพิ่มทุนจดทะเบียน
(เดิมชื่อ บมจ.ไทยเจริญประกันชีวิต)
1,300,000,000
เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 18 ธันวำคม 2544
2)เป็นทุนจดทะเบียน
เป็น บมจ.มิลเลียไลฟ์ อินชัวรันส์(ประเทศไทย)
2,282,625,030
ใบอนุญำตเลขที่ 3/2540
3) ทุนชำระแล้ว
ลงวันที่ 4 กันยำยน 2540
1,300,000,000

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3,300,000,000 1
2
3
4
5
6
7
8

2,282,625,030 1
2
3
4
5
6
7

คณะกรรมกำร

อำนำจกรรมกำร

กรรมกำรออกจำกตำแหน่ง
นำงเพียงเพ็ญ
นำงสำวกรประณม

สืบถวิลกุล (ออก)
วงษ์มงคล (ออก)

นำยเผด็จ
นำยธำดำศักดิ์
นำยสหพล
พ.ต.อ.ดนุกฤต
นำยอนันต์
นำยประกิต
พลตำรวจเอกนิพจน์
นำยบรรเจิด
นำยวรรพ์ภทั ร
นำยจรูญ
นำยพันธ์พร
นำยเติมศักดิ์
พลตำรวจเอกชัชวำลย์
นำยคุณำชำ
นำยบัณฑิต
นำงสำวกัณญภัค
นำยไพบูลย์
นำยเรนโซ่

มุ่งธัญญำ
วชิรปรีชำพงษ์
สังข์เมฆ
กลัมพำกร
หินแก้ว
พิลังกำสำ
วีระสุนทร
พฤฒิกิตติ
หิรัญชลรัตน์
ชูลำภ (เข้ำใหม่)
ทัพพะรังสี
ตันติพพิ ฒ
ั น์พงศ์
สุขสมจิตร์
ไชยชุมพร
เจียมอนุกูลกิจ
ตันติพพิ ฒ
ั น์พงศ์
บุนนำค
อีสเลอร์

กรรมกำรอออกจำกตำแหน่ง
นำยเทอเร็นซ์ ยูกำง หว่อง

ลำออก

นำยคิชิอิชิโร
นำยศุภศักดิ์
นำงสำวสุมิตรำ
หม่อมหลวงสมศักดิ์
นำยลี คิง ชิ อำร์เธอร์
นำยกุมพล
นำยบุญมี

ยำมำโมโตะ
จิรเสวีนุประพันธ์
วรกุลเฉลิม
กำภู

(1) พลตำรวจเอกนิพจน์ วีระสุนทร (2) นำยเผด็จ มุ่งธัญญำ (3) นายบรรเจิด
พฤฒิกิตติ (เพิ่มเข้าใหม่) (4) นำยอนันต์ หินแก้ว (5) นำยสหพล สังข์เมฆ
กรรมกำรสองในห้าคนนี้ ลงลำยมือชื่อร่วมกันและประทับตรำสำคัญของบริษทั
(2) นำยสหพล สังข์เมฆ ลงลำยมือชื่อและประทับตรำสำคัญของบริษทั
มีอำนำจกระทำกำรแทนบริษทั ได้เฉพำะกรณียื่น คำร้อง คำขอ รำยงำน
คำชี้แจง คำเสนอ หรือกำรติดต่อกับหน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ
หรือบุคคลใด และมีอำนำจลงลำยมือชื่อรับรองเอกสำรใดอันเกี่ยวข้อง
กับกำรยื่นเอกสำรนั้นในกิจกำรของบริษทั ทั้งนี้เพื่อให้ได้มำซึ่ง
ใบอนุญำต ใบสำคัญ และสิทธิต่ำง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่บริษทั
นำยบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ลงลำยมือชื่อร่วมกับนำยคุณำชำ ไชยชุมพร
รวมเป็นสองคน และประทับตรำสำคัญของบริษทั

นำยลี คิง ชิ อำร์เธอร์ นำยศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพันธ์
หม่อมหลวงสมศักดิ์ กำภู นำยริวสุเกะ ฟูตำมูระ กรรมกำรสองในสี่คนนี้ลง
ลำยมือชื่อร่วมกันและประทับตรำสำคัญของบริษทั

รำยชื่อผู้บริหำรบริษทั

นำยเผด็จ มุ่งธัญญำ

ตำแหน่ง

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรผู้จัดกำร

-

ประธำนกรรมกำร

-

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรผู้จัดกำร

บัวสวรรค์
งดงำมวงศ์
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ทะเบียนบริษัทประกันชีวิต ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2559
( หมายเหตุ บริษัทที่มกี ารระบายแถบสีฟ้า หมายถึง บริษัทที่มกี ารจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียน ภายในเดือนนั้น ๆ)
บริษัทที่มกี ารระบายแถบสีเหลือง หมายถึง บริษัทที่เลิกบริษัท และคืนใบอนุญาตแล้ว
ลำดับ
ที่

บริษทั / ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

เงินทุน
จดทะเบียนปัจจุบนั
(บำท)

เลขที่ 195 อำคำรเอ็มไพร์ ทำวเวอร์
ชั้น 26 ถนนสำทรใต้ แขวงยำนนำวำ
เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120
โทร. 0-2670-1400
16 บมจ. เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต
1,000,000,000
(เดิมชื่อ บจ. ศรีนครประกันชีวิต จัดตั้งปี 2540)
1. เปลี่ยนชื่อเป็น บจ. แมกซ์ประกันชีวิต ปี 2546
2. เปลี่ยนชื่อเป็น บจ. ประกันชีวิตนครหลวงไทย ปี 2551
3. แปรสภำพเป็นบริษทั มหำชนจำกัด 9 พ.ย. 55
4. เปลี่ยนชื่อเป็น บมจ. เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต 5 ส.ค.59
ใบอนุญำตเลขที่ ป.3/2551
ลงวันที่ 12 ธันวำคม 2551
เลขที่ 231 อำคำร เอ็ม บี เค ไลฟ์
อำคำร เอ็ม บี เค ไลฟ์
ถนนรำชดำริห์
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหำนคร 10330
โทร. 0-2252-5070
โทรสำร 0-2252-7155
เวปไซต์ : www.mbklife.co.th
บมจ. ไทยคาร์ดฟิ ประกันชีวิต
800,000,000
เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2545
1)เพิ่มทุนจดทะเบียน
(เดิมชื่อ บจ.ไทยยูเนี่ยนประกันชีวิต)
500,000,000
วันที่ 9 ธันวำคม 2542
2)เป็นทุนจดทะเบียน
เปลี่ยนชื่อเป็น บจ.ซีจียู ประกันชีวิต(ไทย)
1,300,000,000
ใบอนุญำตเลขที่ ป.1/2546
3) ทุนชำระแล้ว
ลงวันที่ 2 มกรำคม 2546
301,000,000
เลขที่ 36/39-42 , 36/59-62
อำคำร พี เอส ทำวเวอร์
ชั้นที่ 13 และ ชั้นที่ 18
ถนนสุขุมวิท 21(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110
โทร. 0-2645-8500

เงินทุน
ชำระแล้วปัจจุบนั
(บำท)

คณะกรรมกำร
8 นำยริวสุเกะ ฟูตำมูระ
กรรมกำรออกจำกตำแหน่ง
นำงสำวพิมลำ

700,000,000 1 นำยศุภเดช
2 นำงจันทรจรัส
3 นำยสุเวทย์

4
5
6
7
8
9
10

1,101,000,000 1
2
3
4
5
6
7
8

อำนำจกรรมกำร

รำยชื่อผู้บริหำรบริษทั

ตำแหน่ง

(เข้ำใหม่)

สมุทรกลิน
พูนพิพฒ
ั น์
บุญคุณ
ธีรวชิรกุล

นำยศุภเดช พูนพิพฒ
ั น์ หรือ นำงจันทรจรัส บุญคุณ หรือ นำยกำธร
ตันติศิริวัฒน์ คนใดคนหนึ่งลงลำยมือชื่อร่วมกับ นำยสุเวทย์ ธีรวชิรกุล
หรือ นำยเกษมสุข จงมั่นคง หรือ นำยนพดล เรืองจินดำ

นำยกำธร
นำยเกษมสุข
นำยนพดล
นำงธนวันต์
นำงสำลินี
นำยปกิต
นำยปำนฑิต

ตันติศิริวัฒน์
จงมั่นคง
เรืองจินดำ
ชัยสิทธิกำรค้ำ
วังตำล
เอี่ยมโอภำส
ชนะภัย

คนใดคนหนึ่งรวมเป็นสองคนและประทับตรำสำคัญของบริษทั

นำยปกรณ์
นำยประสิทธิ์
นำยวิญญู
นำยจำนงค์
นำยสุวรรณ
นำยวัชรกิติ
นำยชอร์ อี ทำน
นำยกฤษณ์

มำลำกุล ณ อยุธยำ นำยวิญญู ไชยวรรณ หรือนำยกฤษณ์ จันโทนก ลงลำยมือชื่อร่วมกับ
นำยปกรณ์ มำลำกุล ณ อยุธยำ
จิระวงศ์วิโรจน์
นำงชอร์ อี ทำน หรือ นำยประสิทธิ์ จิระวงศ์วิโรจน์ รวมเป็นสองคน
ไชยวรรณ
วัฒนเกส
ชำนำญกิจวำนิช
วัชโรทัย
บมจ. ไทยคำร์ดิฟ ประกันชีวิต โอนกิจกำรทั้งหมดให้แก่ บมจ.ไทยประกันชีวิต และ
ส่งคืนใบอนุญำตประกอบธุรกิจประกันชีวิต โดยสิ้นผลตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2559
จันโทนก
บมจ. ไทยคำร์ดิฟ ประกันชีวิต จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บมจ. ไทย ซีแอลเอ
เมื่อวันที่ 30 มีนำคม 2559
บมจ. ไทย ซีแอลเอ จดทะเบียนเลิกบริษทั และแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี วันที่ 31
มีนำคม 2559
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นำยศุภเดช พูนพิพฒ
ั น์
นำยนพดล เรืองจินดำ

ประธำนกรรมกำร
ประธำนบริหำร

ประธำนกรรมกำร

28/11/2016

ทะเบียนบริษัทประกันชีวิต ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2559
( หมายเหตุ บริษัทที่มกี ารระบายแถบสีฟ้า หมายถึง บริษัทที่มกี ารจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียน ภายในเดือนนั้น ๆ)
บริษัทที่มกี ารระบายแถบสีเหลือง หมายถึง บริษัทที่เลิกบริษัท และคืนใบอนุญาตแล้ว
ลำดับ
ที่

บริษทั / ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

เงินทุน
จดทะเบียนปัจจุบนั
(บำท)

เงินทุน
ชำระแล้วปัจจุบนั
(บำท)

คณะกรรมกำร

อำนำจกรรมกำร

รำยชื่อผู้บริหำรบริษทั

ตำแหน่ง

โทรสำร 0-2645-8585
17 บมจ. บางกอกสหประกันชีวิต
เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 3 ตุลำคม 2548
(เดิมชื่อ บจ.ทีพไี อ ประกันชีวิต)
ใบอนุญำตเลขที่ ป.4/2548
ลงวันที่ 17 ตุลำคม 2548
เลขที่ 177/1
อำคำรบำงกอกสหประกันภัย ชั้น 8
ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์
เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร
10500
โทร. 0-2634-7323-30
โทรสำร 0-2634-7331
บมจ. ธนชาตประกันชีวิต
เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 8 มิถุนำยน 2548
(เดิมชื่อ บจ.ธนชำติประกันชีวิต)
วันที่ 1 ธันวำคม 2543
เปลี่ยนชื่อเป็น บจ. ธนชำติซูริคประกันชีวิต)
ใบอนุญำตเลขที่ ป.2/2548
ลงวันที่ 23 มิถุนำยน 2548
เลขที่ 999/1 เดอะไนท์ทำวเวอร์ ชั้น 1,4-5
999/4 ชั้น4 ถนนพระรำม 9
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหำนคร 10250
โทร 0-2308-9400
โทรสำร 0-2308-9444
18 บมจ.ไทยซัมซุง ประกันชีวิต
เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 7 ตุลำคม 2540
(เดิมชื่อ บจ.เอส เอส ไอ ประกันชีวิต)
ใบอนุญำตเลขที่ 8/2540
ลงวันที่ 4 พฤศจิกำยน 2540
เลขที่ 2922/222-227

500,000,000

3,285,000,000

1,300,000,000
1)เพิ่มทุนจดทะเบียน
700,000,000
2)เป็นทุนจดทะเบียน
2,000,000,000
3) ทุนชำระแล้ว

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

3,285,000,000 1
2
3
4
5
6
7
8

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

นำยประมวล
นำยประหยัด
นำยชวิน
นำยพรเทพ
นำงสำวมณีรัตน์
นำงสำวมำลินี
นำงสำวธัญญำรัตน์

เลี่ยวไพรัตน์
เลี่ยวไพรัตน์
เอี่ยมโสภณำ
เลิศทรัพย์เจริญ
เอี่ยมโสภณำ
เลี่ยวไพรัตน์
เอี่ยมโสภณำ

กรรมกำรออกจำกตำแหน่ง
นำงสำวปรียำรัตน์

วีระอนันตวัฒน์

นำยบูรพำ
นำยบินำยัค
นำงสำยพิณ
นำยทศไชย
นำงลิเลียน ลุบ-ยิน อึ้ง
นำยศุภพงษ์
นำยกวินธร
นำยวัชรกิต

อัตถำกร
ดัตตำ
โชคนำกิจ
อัศวินวิจิตร
อัศวินวิจิตร
อัตถำกร
อัศวินวิจิตร

นำยประหยัด เลี่ยวไพรัตน์ นำยประมวล เลี่ยวไพรัตน์
นำยชวิน เอี่ยมโสภณำ
นำงสำวมำลินี เลี่ยวไพรัตน์
นำงสำวมณีรัตน์ เอี่ยมโสภณำ นำงสำวธัญญำรัตน์ เอี่ยมโสภณำ
กรรมกำรสองคนลงลำยมือชื่อรวมกัน และประทับตรำสำคัญของบริษทั

นำยบูรพำ อัตถำกร ประธำนกรรมกำร หรือนำงสำยพิณ โชคนำกิจ
กรรมกำร ลงลำยมือชื่อร่วมกับ
นำงลิเลียน ลุบ-ยิน อึ้ง รองประธำนกรรมกำร หรือ นำยบินำยัค ดัตตำ
กรรมกำรผู้จัดกำร รวมเป็นสองท่ำน และประทับตรำสำคัญของบริษทั
กรมธรรม์ประกันภัยของบริษทั ให้นำยบูรพำ อัตถำกร ประธำนกรรมกำร
หรือนำงสำยพิณ โชคนำกิจ กรรมกำร หรือ นำยบินำยัค ดัตตำ
กรรมกำรผู้จัดกำร กรรมกำรสองในสำมคนนี้ลงลำยมือชื่อรวมกันและ
ประทับตรำสำคัญของบริษทั
(บริษัท พีเคเอฟ แท็กซ์ แอนด์ คอนซัลท์ติ้ง เซอร์วิสเซส ฯ)

นำยโชคชัย
นำยสุรชัย
นำยบรรณยง
นำยฮำน อิก เจ
นำยวิชัย
นำยโซง เดวิค ควำง ซอล

อำนำจกรรมกำรฯ
นำยสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล หรือ นำยวิชัย กุลสมภพ
หรือ นำยฮำน อิก เจ คนใดคนหนึ่งลงลำยมือชื่อร่วมกับ
นำยโซง เดวิค ควำง ซอล หรือนำยบรรณยง นรำสวัสดิ์
รวมเป็นสองคนและประทับตรำสำคัญของบริษทั

กุลสมภพ
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ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรผู้จัดกำร

นำยบูรพำ อัตถำกร
นำยบินำยัค ดัตตำ

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรผู้จัดกำร

กรรมกำรออกจำกตำแหน่ง
นำงเมธินี ก้องธรนินทร์

บริษัทตั้งผู้ชาระบัญชี จานวน 2 คน คือ
1. นางจันทร์เพ็ญ
สุธีรพงศ์พันธ์
2. นางสาวสุนทรีย์
อิสรานุวัฒน์ชยั

อักษรนันท์
ดนัยตั้งตระกูล
นรำสวัสดิ์

นำยประมวล เลี่ยวไพรัตน์
นำยชวิน เอี่ยมโสภณำ

หมายเหตุ 1) คณะกรรมการ คปภ. ให้ความเห็นชอบให้
บมจ. ธนชาตประกันชีวิต และ
บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)
ดาเนินการโอนและโอนกิจการทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 30 มิถุนายน 2558
2) บริษัทคืนใบอนุญาต เลขที่ ป. 2/2548
ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2548 โดยให้มผี ลตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2557
นำยโชคชัย อักษรนันท์
นำยฮำน อิก เจ

ประธำนกรรมกำร
ประธำนบริหำรและ
กรรมกำรผู้จัดกำร

28/11/2016

ทะเบียนบริษัทประกันชีวิต ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2559
( หมายเหตุ บริษัทที่มกี ารระบายแถบสีฟ้า หมายถึง บริษัทที่มกี ารจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียน ภายในเดือนนั้น ๆ)
บริษัทที่มกี ารระบายแถบสีเหลือง หมายถึง บริษัทที่เลิกบริษัท และคืนใบอนุญาตแล้ว
ลำดับ
ที่

บริษทั / ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
อำคำรชำญอิสระ 2 ชั้น 15
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบำงกะปิ
เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร
10310
โทร. 0-2308-2245-52
โทรสำร 0-2308-2254

เงินทุน
จดทะเบียนปัจจุบนั
(บำท)
700,000,000

เงินทุน
ชำระแล้วปัจจุบนั
(บำท)

คณะกรรมกำร
7 นำยลี มำน เจ
8 นำงอัมพร

อำนำจกรรมกำร

แก้วสุวรรณ

บริษทั ได้รับอนุญำตให้มีกรรมกำรเป็นบุคคลซึ่งไม่มีสัญชำติไทยได้เกิน
กว่ำหนึ่งในสี่แต่ไม่ถึงกึ่งหนี่งของจำนวนกรรมกำรทั้งหมด
ตำมหนังสือสำนักงำน คปภ. ที่ 4220/3514 ลงวันที่ 4 ธันวำคม 2555

นำยศิโรตม์
นำยวิรัช
นำยเดวิด จอห์น โครูนิช
นำงสำวปรมำศิริ
นำยชินเวศ
นำยชัยณรงค์
นำงภฤตยำ
นำงวสุกำนต์
นำยผยง
นำยลือชัย ชัยปริญญำ
นำยเอเตียน บัวร์-โลฮองต์
นำยโรเบอโต ลีโอนำดิ
นำยเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

สวัสดิ์พำณิชย์
วงศ์นิรันดร์

นำยชัยณรงค์ เอื้อสิทธิชัย หรือนำยผยง ศรีวณิช หรือนำยวิรัช
วงศ์นิรันดร์ หรือนำยลือชัย ชัยปริญญำ คนใดคนหนึ่งลงลำยมือ ชื่อร่วมกับ
นำงภฤตยำ สัจจศิลำ หรือนำยเอเตียน บัวร์-โลฮองต์ หรือนำยโรเบอโต ลีโอนำดิ
หรือนำยเดวิด จอห์น โครูนิช รวมเป็นสองและประทับตรำสำคัญของบริษทั

นำยไมเคิล จอร์จ
นำยจิรวัธน์
นำงสำวอลิสำ
นำยกฤต
นำงสำวสุวิมล
นำยจูเลียน แม็คควีน
นำยวีรภัทร
นำยอภิรักษ์
นำยไมเคิล ลิม ชู ซำน

แพล็กซ์ตัน
โฆษะปัญญำธรรม
เจียรวนนท์
จิตรนภำวงศ์
ตั้งนิสัยตรง
ลิปแมน
สภำกำญจน์
จิตรำนนท์
(เข้ำใหม่)

กรรมกำรออกจำกตำแหน่ง
นำยคิม โดฮยอง

รำยชื่อผู้บริหำรบริษทั

ตำแหน่ง

จดทะเบียนแปรสภำพ เมื่อวันที่ 31 มกรำคม 2556 พร้อมใช้ชื่อใหม่
จำกเดิม บจ. สยำมซัมซุง ประกันชีวิต
เป็น ไทยซัมซุง ประกันชีวิต
19 บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
ใบอนุญำตเลขที่ 9/2540
ลงวันที่ 11 ธันวำคม 2540
อำคำรอิตัลไทยทำวเวอร์
ชั้น 27,32-33 เลขที่ 2034/116-119,
136,138-143 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง
กรุงเทพมหำนคร 10320
โทร. 0-2723-4000
โทรสำร 0-2723-4032

1,355,000,000

20 บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
6,698,601,710
เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2546 เดิม 2,175,000,000
(เดิมชื่อ บจ.โอสถสภำประกันชีวิต)
เพิ่มทุน ครั้งที่ 1
วันที่ 21 สิงหำคม 2541
1,023,601,710
เปลี่ยนชื่อเป็น บจ. เอ็ทน่ำ โอสถสภำประกันชีวิตเป็น 3,198,601,710
วันที่ 2 มกรำคม 2545
เพิ่มทุน ครั้งที่ 2
เปลี่ยนชื่อเป็น บจ. ไอเอ็นจี เอ็ทน่ำ
2,000,000,000
โอสถสภำประกันชีวิต
เป็น 5,198,601,710
ใบอนุญำตเลขที่ ป.3/2546
เพิ่มทุน ครั้งที่ 3

1,355,000,000 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

6,698,601,710
เดิม 2,175,000,000
เพิ่มทุน ครั้งที่ 1
1,023,601,710
เป็น 3,198,601,710
เพิ่มทุน ครั้งที่ 2
2,000,000,000
เป็น 5,198,601,710
เพิ่มทุน ครั้งที่ 3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

มโนลม้ำย
สำรสำส
เอื้อสิทธิชัย
สัจจศิลำ
วิศำลสวัสดิ์
ศรีวณิช
(เข้ำใหม่)
(เข้ำใหม่)
(เข้ำใหม่)
(เข้ำใหม่)
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นำยศิโรตม์ สวัสดิ์พำณิชย์
-

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรผู้จัดกำร

หมำยเหตุ นำงสำยฝน สัจจศิลำ ได้เปลี่ยนชื่อตัวจำกเดิม "สำยฝน" เป็น "ภฤตยำ"

กรรมกำรสองคนลงลำยมือชื่อร่วมกันและประทับตรำสำคัญของบริษทั

นำยไมเคิล จอร์จ แพล็กซ์ตัน

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

บมจ. ไอเอ็นจี ประกันชีวิต ขออนุญาต
เปลี่ยนชื่อ เป็น บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556

28/11/2016

ทะเบียนบริษัทประกันชีวิต ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2559
( หมายเหตุ บริษัทที่มกี ารระบายแถบสีฟ้า หมายถึง บริษัทที่มกี ารจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียน ภายในเดือนนั้น ๆ)
บริษัทที่มกี ารระบายแถบสีเหลือง หมายถึง บริษัทที่เลิกบริษัท และคืนใบอนุญาตแล้ว
ลำดับ
ที่

บริษทั / ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่
ลงวันที่ 1 ธันวำคม 2546
เลขที่ 130-132
อำคำรสินธรทำวเวอร์ 3
ชั้นที่ 14,16,28,29 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหำนคร 10400
โทร. 0-2632-6222
โทรสำร 0-2263-3899

21 บมจ. แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต
(เดิมชื่อ บจ. แอ๊ดวำนซ์ ไลฟ์ แอสชัวรันส์)
เมื่อวันที่ 28 กรกฏำคม 2543
เปลี่ยนชื่อ(1) เป็น บจ.แอ๊ดวำนซ์
เอ็มแอลซี แอสชัวรันส์
ใบอนุญำตเลขที่ ป.3/2543
ลงวันที่ 7 สิงหำคม 2543
เมื่อวันที่ 1 เมษำยน 2548
เปลี่ยนชื่อ(2) เป็น บจ.แอ๊ดวำนซ์ ไลฟ์
แอสชัวรันส์
ใบอนุญำตเลขที่ ป.1/2548
ลงวันที่ 24 พฤษภำคม 2548
เมื่อวันที่ 15 ตุลำคม 2553
เปลี่ยนชื่อ(3) เป็น บจ.แอ๊ดวำนซ์ ไลฟ์
ประกันชีวิต
อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 1/1
และชั้นที่ 2/1 เลขที่ 175
ถนนสำทรใต้
แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร
กรุงเทพมหำนคร 10120
โทร. 0-2648-3600
โทรสำร 0-2648-3555
22 บมจ. ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์
(เดิมชื่อ บจ. วอลล์สตรีทประกันชีวิต)
เปลี่ยนชื่อเป็น บมจ. เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์
เมื่อวันที่ 11 เมษำยน 2544

เงินทุน
จดทะเบียนปัจจุบนั
(บำท)
1,500,000,000
(เป็นหุ้นสำมัญ จำนวน
150,000,000 หุ้น
มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท)
เป็น 6,698,601,710

เงินทุน
คณะกรรมกำร
ชำระแล้วปัจจุบนั
(บำท)
1,500,000,000 10 นำยดำมิส จำโคบัส เซียง
(เข้ำใหม่)
(เป็นหุ้นสำมัญ จำนวน
150,000,000 หุ้น
มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท)
เป็น 6,698,601,710

1,350,000,000
1,250,000,000
เป็นหุ้นสำมัญ
135,000,000 หุ้น
มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท
เดิม 1,150,000,000 เดิม 1,150,000,000
เพิ่มทุนจดทะเบียน
เพิ่มทุนชำระแล้ว
ครั้งที่ 1 100,000,000 ครั้งที่ 1 77,022,610
เป็นทุนจดทะเบียน
เป็นทุนจดทะเบียน
1,250,000,000
1,250,000,000
ครั้งที่ 2 100,000,000 ครั้งที่ 2 22,977,390
เป็นทุนจดทะเบียน
เป็นทุนชำระแล้ว
1,350,000,000
1,250,000,000

1,390,250,000

อำนำจกรรมกำร

รำยชื่อผู้บริหำรบริษทั

ตำแหน่ง

1
2
3
4
5
6
7
8
9

นำยประชำ
นำยไตรรัตน์
นำยเชำว์พนั ธุ์
นำยสุรัตน์
นำยอนุรักษ์
นำยธนชัย
นำยวิชัย
นำยเกษมสันต์
นำงวัลยำ
นำงพัชนี

จำรุตระกูลชัย
กรรมกำรสองคนลงลำยมือชื่อร่วมกัน และประทับตรำสำคัญของบริษทั
นำยประชำ จำรุตระกูลชัย
ดำเนินชำญวนิชย์
นำยเชำว์พนั ธุ์ พันธุท์ อง
พันธุท์ อง
สิงห์สุขสวัสดิ์
วัฒนะถำวรวงศ์
ธนชัยอำรีย์
หำญสุทธิวำรินทร์
วีระกุล
100000000
ดำเนินชำญวนิชย์
1150000000
สุธีวิตำนันท์ (ลำออก)
1250000000
1250000070

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรผู้จัดกำร

1,390,250,000 1
2
3
4

นำยกฤตธรรม
นำยชูชำติ
นำยอนุรัตน์
นำยสุวรรณ

กฤตมโนรถ
น้ำฟ้ำ
ประชุมรัตน์
วงศ์ศรีวงศ์

ประธำนกรรมกำร
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
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นำงแซลลี่ จอย โอฮำร่ำ ลงลำยมือชื่อร่วมกับ นำยอนุรัตน์ ประชุมรัตน์
หรือนำยชูชำติ น้ำฟ้ำ หรือ นำยสุวรรณ วงศ์ศรีวงศ์
รวมเป็นสองคนและประทับตรำสำคัญของบริษทั

นำงแซลลี่ จอย โอฮำร่ำ

28/11/2016

ทะเบียนบริษัทประกันชีวิต ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2559
( หมายเหตุ บริษัทที่มกี ารระบายแถบสีฟ้า หมายถึง บริษัทที่มกี ารจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียน ภายในเดือนนั้น ๆ)
บริษัทที่มกี ารระบายแถบสีเหลือง หมายถึง บริษัทที่เลิกบริษัท และคืนใบอนุญาตแล้ว
ลำดับ
ที่

บริษทั / ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

เงินทุน
จดทะเบียนปัจจุบนั
(บำท)

เงินทุน
ชำระแล้วปัจจุบนั
(บำท)

เปลี่ยนชื่อเป็น บมจ. ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์
เมื่อวันที่ 17 พฤษภำคม 2559
ใบอนุญำตเลขที่ ป.2/2544
ลงวันที่ 26 เมษำยน 2544
เลขที่ 130-132
อำคำรสินธรทำวเวอร์ 1
ชั้นที่ 11 และชั้นที่ 12 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหำนคร 10330
โทร. 0-2615-6800
โทรสำร 0-2651-4950
23 บริษัท เอไอเอ จากัด
US$30,000,000
เดิมชื่อ บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จากัด
ใบอนุญาตเลขที่ 18/2507
181 ถนนสุรวงศ์ แขวงบำงรัก
เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500
โทร. 0-2634-8888
โทรสำร 0-2236-6452

คณะกรรมกำร
5 นำงแซลลี่ จอย โอฮำร่ำ
6 นำยศิริชัย
7 นำงสำวจำรุมำ

US$30,000,000

กรรมกำรออกจำกตำแหน่ง
นำยอริญชย์
นำงสำวรสพร
นำยกวินท์ เจมส์ ลอว์เลอร์
เป็นสาขาต่างประเทศ
จดทะเบียนอยู่ เลขที่ 1

อำนำจกรรมกำร

แก้วนิยมชัยศรี
จำรุพงษ์ทวิช

รุ่งศรีสวัสดิ์
อัตตวิริยะนุภำพ
ลำออก
สานักงานแห่งใหญ่
ถนนสตับส์ ฮ่องกง
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รำยชื่อผู้บริหำรบริษทั

ตำแหน่ง

แก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับ ข้อ 1, 2, 58

-

หม่อมหลวงจิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์

ผู้จัดการสาขา

28/11/2016

ะกันชีวิต ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2559

หมำยเหตุ
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28/11/2016

ะกันชีวิต ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2559

หมำยเหตุ
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28/11/2016

ะกันชีวิต ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2559

หมำยเหตุ
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28/11/2016

ะกันชีวิต ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2559

หมำยเหตุ

Page 16

28/11/2016

ะกันชีวิต ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2559

หมำยเหตุ
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28/11/2016

ะกันชีวิต ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2559

หมำยเหตุ

กรรมกำรลำออก
จำนวน 2 คน คือ

จดทะเบียนแก้ไข
เพิ่มเติมชื่อและ
จำนวนกรรมกำรซึ่ง
มีอำนำจลงลำยมือ
ชื่อแทนบริษทั
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28/11/2016

ะกันชีวิต ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2559

หมำยเหตุ

จดทะเบียนกรรม
กำรเข้ำใหม่ 1 คน
และแก้ไขเพิ่มเติม
ชื่อ ฯ ซึ่งมีอำนำจ
ลงลำยมือชื่อแทน
บริษทั
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28/11/2016

ะกันชีวิต ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2559

หมำยเหตุ
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28/11/2016

ะกันชีวิต ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2559

หมำยเหตุ
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28/11/2016

ะกันชีวิต ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2559

หมำยเหตุ
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28/11/2016

ะกันชีวิต ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2559

หมำยเหตุ

มีกำรจดทะเบียน
กรรมกำรออก
1 คน
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28/11/2016

ะกันชีวิต ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2559

หมำยเหตุ
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