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รายช่ือนายหน้าประกันชีวิตนิติบุคคล บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จาํกัด (มหาชน) 

ข้อมูล ณ เดือนพฤศจกิายน 2562 

ลาํดับท่ี ช่ือ-สกุล เลขท่ีใบอนุญาต 

1 บริษัท แอคคอดไลฟโบรคเกอร์ จํากดั ช00011/2548 

2 บริษัท แชส ไลฟ์ อินชวัรันส์ โบรคเกอร์ส จํากดั ช00005/2543 

3 บริษัท ดีทีเอส อินชัวร์ โบรกเกอร์ จํากดั ช00008/2552 

4 บริษัท อาร์.เอ็ม.คอนซลัแตนท์ (ไลฟ์ แอสชวัรันซ์ โบรคเกอร์) จํากดั ช00016/2556 

5 บริษัท เอออน คอนซลัติง้ (ประเทศไทย) จํากดั ช00047/2520 

6 บริษัท เจแอลที นายหน้าประกันชีวติ จํากดั ช00007/2550 

7 บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชวัร์รันส์ โบรคเกอร์ จํากดั ช00014/2551 

8 บริษัท ทราฟาวการ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากดั ช00203/2534 

9 บริษัท กรุงเทพพรีเมียร์ นายหน้าประกนัภยั จํากดั ช00006/2554 

10 บริษัท ทรู ไลฟ์ โบรกเกอร์ จํากดั ช00003/2553 

11 บริษัท 3 วี โบรคเกอร์ จํากดั ช00015/2547 

12 บริษัท เอแอล ไลฟ์ โบรคเกอร์ จํากดั ช00026/2548 

13 บริษัท มายด์ ไลฟ์ แอสชวัรันส์ โบรกเกอร์ จํากดั ช00001/2551 

14 บริษัท ทีที ไลฟ์ อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จํากดั ช00005/2547 

15 บริษัท เคียวริทส ึอินชวัรันส์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จํากดั ช00006/2552 

16 บริษัท นานาบริการ จํากดั ช00201/2531 

17 บริษัท นีโอ แอสชวัรันซ์ โบรคเกอร์ จํากดั ช00008/2553 

18 บริษัท อิออน อินชวัรันส์ เซอร์วสิ (ประเทศไทย) จํากดั ช00008/2556 

19 บริษัท มาร์ช พีบี จํากดั ช00075/2523 

20 บริษัท ลอ็คตัน้ วฒันา อินชวัรันส์ โบรคเกอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั ช00127/2527 

21 บริษัท เซน็ทรัล อินชัวรันส์ เซอร์วสิเซส จํากดั ช00009/2557 

22 บริษัท เอช.นารูลา่.เอนเตอร์ไพรส์ จํากดั ช00063/2522 

23 บริษัท ไรเดอร์ อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จํากดั (มหาชน) ช00006/2557 

24 บริษัท ยูเน่ียนไซม์ดาร์บี ้(ประเทศไทย) จํากดั ช00015/2556 

25 บริษัท เดอะคอนเนก็กรุ๊ป จํากดั ช00005/2557 

26 บริษัท อินชวัร์เอ็กซ์เซลเลนซ์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ โบรกเกอร์ส จํากดั ช00016/2550 

27 บริษัท ราดา 2002 จํากดั ช00027/2545 

28 บริษัท ที.พี.ไลฟ์ โบรคเกอร์ จํากดั ช00001/2550 

29 บริษัท เอเซีย-แปซฟิิค อินชวัรันส์ โบรคเกอร์ส จํากดั ช00011/2547 

30 บริษัท สยามคอสมอสเซอร์วสิ จํากดั ช00004/2558 

31 บริษัท เอสทีเอส คอนซลัแตนท์ จํากดั ช00002/2558 

32 บริษัท โลหตินาวี อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จํากดั ช00034/2546 

33 บริษัท พี แอนด์ พี บราเธอร์ส อินชวัรันซ์ โบรกเกอร์ จํากดั ช00051/2546 
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ลาํดับท่ี ช่ือ-สกุล เลขท่ีใบอนุญาต 

34 บริษัท อินฟินตีิ ้อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จํากดั ช00001/2558 

35 บริษัท ลอว์ตนัเอเซีย ไลฟ์ อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จํากดั ช00019/2548 

36 บริษัท สยามชวัร์ตี ้จํากดั ช00006/2559 

37 บริษัท เอ็มบีทีเอส โบรกกิง้ เซอร์วสิ จํากดั ช00004/2560 

38 บริษัท ริช ไลฟ์ โบรกเกอร์ จํากดั ช00004/2548 

39 บริษัท ไอคอน อินชวัรันซ์ โบรคเกอร์ส จํากดั ช00011/2557 

40 บริษัท แรบบิท อินชวัรันส์ โบรคเกอร์ จํากดั ช00011/2559 

41 บริษัท แมลซนั คอนซลัแทนส์ จํากดั ช00022/2545 

42 บริษัท ไชน่า โบรคเกอร์ จํากดั ช00008/2558 

43 บริษัท เอบีบี อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จํากดั ช00006/2561 

44 บริษัท ซีโก้ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จํากดั ช00002/2560 

45 บริษัท เอเอ็มจี อินชวัร์ โบรคเกอร์ จํากดั ช00004/2562 

46 บริษัท แลมเบร์ิท บราเธอร์ อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จํากดั ช00007/2559 

47 บริษัท รชตรามาศ โบรกเกอร์ จํากดั ช00003/2545 

48 บริษัท อินชวัร์พีเดีย จํากดั ช00013/2551 

49 บริษัท ทรัพย์สร้างสขุ โบรกเกอร์ จํากดั ช00038/2546 

50 บริษัท ออลริซค์ ไลฟ์ แอสชวัรันซ์ โบรคเกอร์ จํากดั ช00151/2528 

 


