บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน
ภัทร จากัด (มหาชน)

ชั้น 6, 8-11 อาคารสานักงานเมืองไทย-ภัทร 1,
252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310

02-305-9000

ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย

399 อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 ถนนสุขุมวิท
(สี่แยกอโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110

โทรภายในประเทศ:
1588
โทรจากต่างประเทศ:
+66-2 232-2484

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ
พัฒนสิน จากัด (มหาชน)

25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17
ถนน สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120

02-638-5500

www.nomuradirect.com

บริษัทลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด
(มหาชน)

898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 3
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

02-659-7000

www.krungsrisecurities.com

บริษัท เอไอเอ จากัด

181 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส
วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด

989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9,
14-15 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

02-857-7000

www.dbsvitrade.com

บริษัทหลักทรัพย์
ไทยพาณิชย์ จากัด

19 อาคาร 3 ชั้น 2,20-21 ไทยพาณิชย์
ปาร์ค พลาซ่า ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

02-949-1999

www.scbs.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอเชีย เวลท์ จากัด

540 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์
ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

02-207-2100

www.awam.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

849 อาคารวรวัฒน์ ชั้น11,ชั้น15 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

02-635-1700

www.phillip.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต
จากัด (มหาชน)

444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 14, 18
และ 19 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

02-056-8888

www.thanachartsec.co.th

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้า
ซื้อขายหน่วยลงทุน เซ็นทรัล
เวลธ์ โซลูชั่น จากัด

ชั้น 2 เซ็นทรัลสีลมทาวเวอร์ เลขที่ 306
ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500

02-103-8811,
083-8428337

www.centralwealthsolution.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล
จากัด (มหาชน)

540 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้น 18
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

02-658-5800

www.ivglobal.co.th

บริษัท หลักทรัพย์นายหน้า
ซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก
จากัด

383 อาคารชินพงษ์ ชั้น 5 ถนนลาดหญ้า
แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน
กรุงเทพฯ 10600

02-861-5508,
02-861-6090

www.wealthmagik.com

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จากัด
(มหาชน)

63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

02-659-3456

www.aecs.com
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www.kkpfg.com

www.citibank.co.th

www.aia.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด
(มหาชน)

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น17 และ 20
ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

02-080-2888

www.aira.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอสซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด

130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ชั้น 2,3
และอาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 12 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
10330

02-761-9100

www.cimbsecurities.co.th

ธนาคารออมสิน

470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

02-614-9999
ต่อ 149821,
149822, 149828

www.gsb.or.th

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้นที่ 9, 18, 39,
52 ออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (สานักงานใหญ่)

02-648-1777

www.ktbst.co.th

บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์
กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)

เลขที่ 999/9 ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
ชั้น 20 – 21, ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ
10330

02-658-6300
หรือ 02-658-5000

www.maybank-ke.co.th

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้า
ซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์
จากัด

1-7 อาคารซิลลิคเฮ้าส์ Unit 1A ชั้น 6 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

02-026-6222

www.robowealth.co.th

ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน)

48/2 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 1
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500

02-633-6000

www.tisco.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก
จากัด

87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้น12
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
10330

02-672-5999

www.globlex.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500

02-088-9999

www.th.RHBtradesmart.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จากัด

942/170-171 ชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 ชั้น 25
ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500

02-660-6677

am.merchant.co.th/about.html

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้า
ซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา
จากัด

เลขที่ 52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชั้น 17 โซน D
ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
10500

02-026-5100

www.finnomena.com

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้า
ซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์
รีพับบลิค จากัด

ชั้น 2 ชาญอิสสระทาวเวอร์ 1, เลขที่ 942/81
ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500

02-266-6697

www.wealthrepublic.co.th

บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์
ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 1/1 และ
2/1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120

02-648-3600,
02-648-3333

www.alife.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส
จากัด

ชั้น 11 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120

02-680-1234

www.asiaplus.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย
ไซรัส จากัด(มหาชน)

999/9 อาคารดิออฟฟิศเศส แอท
เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18 และ ชั้น 25 ถ.พระราม1
แขวงปทุมวัน เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

02-6469-650
(ฝ่าย Wealth
Management )

www.fnsyrus.com

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
จากัด (มหาชน)

1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
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หรือ 02-359-0000

www.lhbank.co.th

บริษัทหลักทรัพย์
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด
(มหาชน)

11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชั้น M, 10
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120

02-352-5131-4

www.lhsec.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป
จากัด (มหาชน)

132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 18,20
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

02-205-7000
ต่อ 8883-4

www.cgsec.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี
เคย์เฮียน (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน)

130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 2,3
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
10330

02-659-8000

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง
จากัด (มหาชน)

เลขที่ 191 ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์
สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500

02-618-1111

www.bualuang.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จากัด

48/45 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ชั้น 20
ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500

02-697-3870

www.finansa-sec.com/th

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนต
ี ี้ จากัด

เลขที่179 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์
ชั้น 25-26,29 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

www.utrade.co.th

02-343-9532-33
www.trinitythai.com

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จากัด
(มหาชน)

622 เอ็มโพเรี่ยมทาวเวอร์ ชั้น L, 11-13
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110

02-629-5588

www.icbcthai.com

บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์
ฟิวเจอร์ส จากัด

255-257 อาคารฮั่วเซ่งเฮง 2 ชั้น 2
ถนนเยาวราช แขวง/เขต สัมพันธวงศ์
กรุงเทพฯ 10100

02-223-2288

www.huasengheng.com

บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

173 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ ชั้น 8-11
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120

02-658-8888

www.kgieworld.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้
จากัด

ชั้น 8, 15-17, 19, 21 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์
287 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

02-695-5000

www.ktzmico.com

บริษัทหลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย
ออนไลน์ จากัด

1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 31
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วย
ขวาง กรุงเทพฯ 10310

02-018-8666

www.sbito.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า
(ประเทศไทย) จากัด

127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้น 14-16 ถนน
ราชดาริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัด
กรุงเทพฯ 10330

02-009-8000

www.yuanta.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น
พาร์ทเนอร์ จากัด (มหาชน)

ชั้น 2 ชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 942/81 พระราม
4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
10500

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต
จากัด (มหาชน)

250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย
จากัด (มหาชน)

400/22 ชั้น 1, 3, 11 และ 19 อาคาร
ธนาคารกสิกรไทย ถนนพหลโยธิน แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต
จากัด (มหาชน)

1060 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

02-117-7878

www.merchant.co.th

02-274-940-0

www.muangthai.co.th

02-696-0011

www.kasikornsecurities.com

02-655-4000 # 3668

www.scblife.co.th

บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต
(ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)

87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์
เพลส ชั้น 16 ยูนิต 1602-1605 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10330

02-685-3828

www.generali.co.th

บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนน
สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120

02-670-1400

www.tokiomarine.com

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
จากัด (มหาชน)

130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3
ชั้น 14,16,26-29 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
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www.fwd.co.th

