รายชื่อบริษัทที่ขึนทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูล ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
คือ บริษัทที่ยื่นซ้า (เคยได้รับการขึนทะเบียนแล้ว แต่ยื่นเพิ่มในกิจกรรมอื่น )
กิจกรรมที่ขอขึ้นทะเบียน
ลาดับที่

เลขทะเบียน

มีผลตั้งแต่วนั ที่

บริษทั

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

อลช ๐๐๐๑๑๑๑๑๑/๒๕๖๐
อลช ๐๐๐๓๑๐๑๑๐/๒๕๖๐
อลช ๐๐๐๘๒๐๑๐๐/๒๕๖๐
อลช ๐๐๑๑๑๑๐๐๐/๒๕๖๐
อลช ๐๐๑๒๑๑๐๐๐/๒๕๖๐
อลช ๐๐๑4๑0200/๒๕๖๐
อลช ๐๐๑5๑0001/๒๕๖๐
อลช ๐๐๑6๑0101/๒๕๖๐
อลช ๐๐๑7๑0100/๒๕๖๐
อลช ๐๐22๑1000/๒๕๖๐
อลช 002620200/2560
อลช 002711000/2560
อลช 003111000/2560
อลช 003211100/2561
อลช 003720100/2561
อลช 004521000/2561
อลช 005311000/2561
อลว 005420200/2561
อลช 006010111/2561
อลช 006320200/2561
อลช 006610100/2561

25-ส.ค.-60
25-ส.ค.-60
27-ก.ย.-60
27-ก.ย.-60
27-ก.ย.-60
29-พ.ย.-60
29-พ.ย.-60
29-พ.ย.-60
29-พ.ย.-60
29-พ.ย.-60
28-ธ.ค.-60
28-ธ.ค.-60
28-ธ.ค.-60
19-ก.พ.-61
21-ก.พ.-61
23-มี.ค.-61
23-มี.ค.-61
23-มี.ค.-61
9-เม.ย.-61
9-เม.ย.-61
9-เม.ย.-61

บริษทั กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษทั เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
บริษทั เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษทั ไทยสมุทรประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษทั พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษทั ไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษทั อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษทั เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษทั แมนูไลฟ์ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
บริษทั โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษทั ฟิลลิปประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษทั เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษทั เคาน์เตอร์เซอร์วิส จากัด
บริษทั ซิลค์สแปน อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์เรจ จากัด
บริษทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
บริษทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
บริษทั เอไอเอ จากัด

การเสนอ การใช้วิธีการ การ
การชดใช้
ขายผ่านทาง
ทาง
ออก
เงินตาม
อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ กรมธรรม์ สัญญา
ประกันภัย

/

/
/
/

/
/

/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/

/
/

/
/
/
/
/
/

/

/

ประเภทธุรกิจ

ชีวติ
ชีวติ
ชีวติ (โบรกเกอร์)
ชีวติ
ชีวติ
ชีวติ
ชีวติ
ชีวติ
ชีวติ
ชีวติ
ชีวติ (โบรกเกอร์)
ชีวติ
ชีวติ
ชีวติ
ชีวติ (โบรกเกอร์)
ชีวติ (โบรกเกอร์)
ชีวติ
ชีวติ (โบรกเกอร์)
ชีวติ
ชีวติ (โบรกเกอร์)
ชีวติ

หมายเหตุ

รายชื่อบริษัทที่ขึนทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูล ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
คือ บริษัทที่ยื่นซ้า (เคยได้รับการขึนทะเบียนแล้ว แต่ยื่นเพิ่มในกิจกรรมอื่น )
กิจกรรมที่ขอขึ้นทะเบียน
ลาดับที่

เลขทะเบียน

มีผลตั้งแต่วนั ที่

บริษทั

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

อลช 006810200/2561
อลช 007520200/2561
อลช 007๗10๑๐0/2561
อลช 007910020/2561
อลช 008020200/2561
อลช 008210200/2561
อลช 008620200/2561
อลช 009221000/2561
อลช 009510100/2561
อลช 009810120/2561
อลช 009920200/2561
อลช 010010001/2562

9-เม.ย.-61
9-พ.ค.-61
13-มิ.ย.-61
30-ส.ค.-61
30-ส.ค.-61
30-ส.ค.-61
20-ก.ย.-61
26-ต.ค.-61
19-ธ.ค.-61
19-ธ.ค.-61
20-ธ.ค.-61
29-ม.ค.-62

บริษทั ไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
บริษทั โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษทั แมนูไลฟ์ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
บริษทั ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จากัด (มหาชน)
ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
บริษทั เจนเนอราลี่ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)
บริษทั ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษทั ที เอ็ม โบรคเกอร์ จากัด
บริษทั เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

การเสนอ การใช้วิธีการ การ
การชดใช้
ขายผ่านทาง
ทาง
ออก
เงินตาม
อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ กรมธรรม์ สัญญา
ประกันภัย

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/

ประเภทธุรกิจ

ชีวติ
ชีวติ (โบรกเกอร์)
ชีวติ
ชีวติ
ชีวติ (โบรกเกอร์)
ชีวติ
ชีวติ (โบรกเกอร์)
ชีวติ (โบรกเกอร์)
ชีวติ
ชีวติ
ชีวติ (โบรกเกอร์)
ชีวติ

หมายเหตุ

