
บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตนิาคนิ
ภทัร จ ากดั (มหาชน) 

209 อาคารเคเคพ ีทาวเวอร ์เอ ถนน
สขุุมวทิ 21 (อโศก)  แขวงคลองเตยเหนอื 
เขตวฒันา กรงุเทพมหานคร 10110

02-305-9000 www.kkpfg.com

ธนาคารซติีแ้บงก ์ประเทศไทย 399 อาคารอนิเตอรเ์ชนจ ์21 ถนนสขุุมวทิ
(สีแ่ยกอโศก) แขวงคลองเตยเหนอื เขตวฒันา
กรงุเทพฯ 10110

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

www.citibank.co.th

บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมรูะ
พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน)

25 อาคารกรงุเทพประกนัภยั ช ัน้ 15-17
ถนน สาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร
กรงุเทพฯ 10120

02-638-5500 www.nomuradirect.com

บรษิทัลกัทรพัย ์กรงุศร ีจ ากดั
(มหาชน)

898 อาคารเพลนิจติทาวเวอร ์ช ัน้ 3
ถนนเพลนิจติ แขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวนั
กรงุเทพฯ 10330

02-659-7000 www.krungsrisecurities.com

บรษิทั เอไอเอ จ ากดั 181 ถนนสรุวงศ ์เขตบางรกั กรงุเทพฯ 10500 1581 www.aia.co.th

บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส
วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั

989 อาคารสยามพวิรรธนท์าวเวอร ์ช ัน้ 9,
14-15 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั
เขตปทมุวนั กรงุเทพฯ 10330

02-857-7000 www.dbsvitrade.com

ไทยพาณิชย ์ปารค์ พลาซ่า 
เลขที ่18 อาคาร 1 ช ัน้ 2
เลขที ่19 อาคาร 3 ช ัน้ 2 และ 20
ถนนรชัดาภเิษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร
กรงุเทพฯ 10900

02-949-1999 www.InnovestX.co.th

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ
เอเชยี เวลท ์จ ากดั

540 อาคารเมอรค์วิรี ่ทาวเวอร์
ช ัน้ 17 ถนนเพลนิจติ แขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวนั
กรงุเทพฯ 10330

02-207-2100 www.awam.co.th

บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟิลลปิ
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

849 อาคารวรวฒัน ์ช ัน้11,ช ัน้15 ถนนสลีม
แขวงสลีม เขตบางรกั กรงุเทพฯ 10500

02-635-1700 www.phillip.co.th 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ธนชาต
จ ากดั (มหาชน)

444 อาคารเอ็มบเีค ทาวเวอร ์ช ัน้ 14, 18
และ 19 ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั
กรงุเทพฯ 10330

02-056-8888 www.thanachartsec.co.th

บรษิทัหลกัทรพัย ์ไอ ว ีโกลบอล
จ ากดั (มหาชน)

540 อาคารเมอรค์วิรี ่ทาวเวอร ์ช ัน้ 18
ถนนเพลนิจติ แขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวนั
กรงุเทพฯ 10330

02-658-5800 www.ivglobal.co.th

บรษิทั หลกัทรพัยน์ายหนา้
ซือ้ขายหนว่ยลงทนุ เว็ลธ ์เมจกิ
จ ากดั

383 อาคารชนิพงษ์ ช ัน้ 5 ถนนลาดหญา้
แขวงสมเด็จเจา้พระยา เขตคลองสาน
กรงุเทพฯ 10600

02-861-5508,
02-861-6090

www.wealthmagik.com 

บรษิทัหลกัทรพัย ์บยีอนด ์จ ากดั
(มหาชน)

63 อาคารแอทธนิ ีทาวเวอร ์ช ัน้ 17 ถนนวทิยุ
แขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวนั กรงุเทพฯ 10330

02-820-0000 www.beyondsecurities.co.th

บรษิทัหลกัทรพัย ์ไอรา่ จ ากดั
(มหาชน)

319 อาคารจตัรุสัจามจุร ีช ัน้17 และ 20
ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั
กรงุเทพฯ 10330

02-080-2888 www.aira.co.th

บรษิทัหลกัทรพัย ์อนิโน
เวสท ์เอกซ ์จ ากดั



บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-
ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั

130-132 อาคารสนิธรทาวเวอร ์2 ช ัน้ 2,3
และอาคารสนิธรทาวเวอร ์3 ช ัน้ 12 ถนนวทิยุ
แขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวนั กรงุเทพฯ
10330

02-761-9100 www.cimbsecurities.co.th

ธนาคารออมสนิ 470 ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400

02-614-9999
ตอ่ 149821,
149822, 149828

www.gsb.or.th

87/2 อาคารซอีารซ์ทีาวเวอร ์ช ัน้ที ่9, 18, 39,
52 ออลซซี ัน่สเ์พลส ถนนวทิยุ แขวงลมุพนิี
เขตปทมุวนั กรงุเทพฯ 10330 (ส านกังานใหญ)่

02-648-1777

บรษิทั หลกัทรพัย ์เมยแ์บงก์
กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั
(มหาชน)

เลขที ่999/9 ด ิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรลัเวลิด ์
ช ัน้ 20 – 21, ถนนพระราม 1 ปทมุวนั กรงุเทพฯ 
10330

02-658-6300
หรอื 02-658-5000

www.maybank-ke.co.th

บรษิทัหลกัทรพัยน์ายหนา้
ซือ้ขายหนว่ยลงทนุ โรโบเวลธ์
จ ากดั

1-7 อาคารซลิลคิเฮา้ส ์Unit 1A ช ัน้ 6 ถนนสลีม
แขวงสลีม เขตบางรกั กรงุเทพฯ

02-026-6222 www.robowealth.co.th

ธนาคาร ทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) 48/2 อาคารทสิโกท้าวเวอร ์ช ัน้ 1
ถนนสาทรเหนอื แขวงสลีม เขตบางรกั
กรงุเทพฯ 10500

02-633-6000 www.tisco.co.th

บรษิทัหลกัทรพัย ์โกลเบล็ก
จ ากดั

87/2 อาคารซอีารซ์ ีออลซซี ัน่ส ์เพลส ช ัน้12
ถนนวทิยุ แขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวนั กรงุเทพฯ
10330

02-672-5999 www.globlex.co.th

บรษิทัหลกัทรพัย ์อารเ์อชบี
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)

98 ถนนสาทรเหนอื แขวงสลีม เขตบางรกั
กรงุเทพฯ 10500

02-088-9999 www.th.RHBtradesmart.com

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ
เมอรช์ ัน่ พารท์เนอร ์จ ากดั

942/170-171 ชาญอสิสระทาวเวอร ์1 ช ัน้ 25
ถนนพระราม 4 แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรกั
กรงุเทพฯ 10500

02-660-6677 am.merchant.co.th/about.html

บรษิทัหลกัทรพัยน์ายหนา้
ซือ้ขายหนว่ยลงทนุ ฟินโนมนีา
จ ากดั

923 โครงการบล็อก 28 อาคารเอ ช ัน้ที ่2
และช ัน้ที ่3
ซอยจุฬา 8 แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั
กรงุเทพมหานคร 10330

02-026-5100 www.finnomena.com

บรษิทัหลกัทรพัยน์ายหนา้
ซือ้ขายหนว่ยลงทนุ เวลท์
รพีบับลคิ จ ากดั 

ช ัน้ 2 ชาญอสิสระทาวเวอร ์1, เลขที ่942/81
ถนนพระราม 4 แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรกั
กรงุเทพฯ 10500

02-266-6697 www.wealthrepublic.co.th 

บรษิทั แรบบทิ ประกนัชวีติ 
จ ากดั (มหาชน)”

175 อาคารสาธรซติีท้าวเวอร ์ช ัน้ 1/1 และ
2/1 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร
กรงุเทพฯ 10120

02-648-3600,
02-648-3333

บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเชยี พลสั
จ ากดั

ช ัน้ 11 อาคารสาธรซติีท้าวเวอร ์เลขที ่175
ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร
กรงุเทพฯ 10120

02-680-1234 www.asiaplus.co.th

บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบีเีอสที
จ ากดั (มหาชน)

บรษิทัหลกัทรพัยฟิ์นนัเซยี
ไซรสั จ ากดั(มหาชน)

999/9 อาคารดอิอฟฟิศเศส แอท
เซ็นทรลัเวลิด ์ช ัน้ 18 และ ช ัน้ 25 ถ.พระราม1
แขวงปทมุวนั เขต ปทมุวนั กรงุเทพฯ 10330

02-6469-650
(ฝ่าย Wealth
Management )

www.fnsyrus.com

www.daol.co.th
บรษิทัหลกัทรพัย ์ดาโอ 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 



ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์

จ ากดั (มหาชน)
1 อาคารควิเฮา้ส ์ลมุพนิ ีถนนสาทรใต้
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพฯ 10120

1327
หรอื 02-359-0000

www.lhbank.co.th

บรษิทัหลกัทรพัย์
แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั
(มหาชน)

11 อาคารควิเฮา้ส ์สาทร ช ัน้ M, 10
ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร
กรงุเทพฯ 10120

02-352-5131-4 www.lhsec.co.th

บรษิทัหลกัทรพัย ์พาย จ ากดั 
(มหาชน) 

เลขที ่132 อาคารสนิธรทาวเวอร ์1 ช ัน้ 2, 
3 และอาคารสนิธรทาวเวอร ์3 ช ัน้ 17, 18, 
20 ถนนวทิยุ  แขวงลมุพนิ ี เขตปทมุวนั  
กรงุเทพฯ 10330

02-205-7000 www.pi.financial

บรษิทัหลกัทรพัย ์ยูโอบี
เคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย)
จ ากดั (มหาชน) 

130-132 อาคารสนิธรทาวเวอร ์1 ช ัน้ 2,3
ถนนวทิยุ แขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวนั กรงุเทพฯ
10330

02-659-8000 www.utrade.co.th 

บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง
จ ากดั (มหาชน)

เลขที ่191 ช ัน้ 29 อาคารสลีมคอมเพล็กซ์

สลีม บางรกั กรงุเทพฯ 10500
02-618-1111 www.bualuang.co.th

บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัซ่า จ ากดั 48/45 อาคารทสิโก ้ทาวเวอร ์ช ัน้ 20
ถ.สาทรเหนอื แขวงสลีม เขตบางรกั
กรงุเทพฯ 10500

02-697-3870 www.finansa-sec.com/th

บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีตี ี ้จ ากดั เลขที1่79 อาคารบางกอกซติีท้าวเวอร์
ช ัน้ 25-26,29 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ
เขตสาทร กรงุเทพฯ 10120

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

ธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) จ ากดั
(มหาชน) 

622 เอ็มโพเรีย่มทาวเวอร ์ช ัน้ L, 11-13 
ถนนสขุุมวทิ แขวงคลองตนั เขตคลองเตย
กรงุเทพฯ 10110

02-629-5588 www.icbcthai.com 

บรษิทั ฮ ัว่เซ่งเฮง โกลด์
ฟิวเจอรส์ จ ากดั

255-257 อาคารฮ ัว่เซ่งเฮง 2 ช ัน้ 2
ถนนเยาวราช แขวง/เขต สมัพนัธวงศ์

กรงุเทพฯ 10100

02-223-2288 www.huasengheng.com

บรษิทั หลกัทรพัย ์เคจไีอ
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)

173 อาคารเอเซยีเซ็นเตอร ์ช ัน้ 8-11
ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร
กรงุเทพฯ 10120

02-658-8888 www.kgieworld.co.th

ช ัน้ 8, 15-17, 19, 21 อาคารลเิบอรต์ ีส้แควร์
287 ถนนสลีม เขตบางรกั กรงุเทพฯ 10500

02-695-5000 www.ktzmico.com

บรษิทัหลกัทรพัยเ์อสบไีอ ไทย 
ออนไลน ์จ ากดั

1768 อาคารไทยซมัมทิ ทาวเวอร ์ช ัน้ 31
ถนนเพชรบุรตีดัใหม ่แขวงบางกะปิ เขตหว้ย
ขวาง กรงุเทพฯ 10310

02-018-8666 www.sbito.co.th

บรษิทัหลกัทรพัย ์หยวนตา้ 
(ประเทศไทย) จ ากดั

127 อาคารเกษร ทาวเวอร ์ช ัน้ 14-16 ถนน
ราชด าร ิแขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวนั จงัหวดั
กรงุเทพฯ 10330

02-009-8000 www.yuanta.co.th

บรษิทัหลกัทรพัย ์เมอรช์ ัน่ 
พารท์เนอร ์จ ากดั (มหาชน)

ช ัน้ 2 ชาญอสิสระทาวเวอร ์1 942/81 พระราม 
4 แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรกั กรงุเทพมหานคร 
10500 

02-117-7878 www.merchant.co.th

บรษิทัหลกัทรพัย ์เคท ีซมีโิก้
จ ากดั



บรษิทั เมอืงไทยประกนัชวีติ
จ ากดั (มหาชน)

250 ถนนรชัดาภเิษก เขตหว้ยขวาง 
กรงุเทพฯ 10310

02-274-940-0 www.muangthai.co.th

บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย 
จ ากดั (มหาชน)

400/22 ช ัน้ 1, 3, 11 และ 19 อาคาร
ธนาคารกสกิรไทย ถนนพหลโยธนิ แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400

02-696-0011 www.kasikornsecurities.com

บรษิทั เจนเนอราลี ่ประกนัชวีติ 
(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน)

87/2 อาคารซอีารซ์ ีทาวเวอร ์ออลซซี ัน่ส ์

เพลส ช ัน้ 16 ยูนติ 1602-1605 ถนนวทิยุ 
แขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวนั กรงุเทพมหานคร 
10330

02-685-3828 

บรษิทั โตเกยีวมารนีประกนัชวีติ 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)

1 อาคารเอ็มไพร ์ทาวเวอร ์ช ัน้ 26 ถนน
สาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร 
กรงุเทพมหานคร 10120

02-670-1400

www.fwd.co.th

www.generali.co.th

บรษิทั เอฟดบับลวิด ีประกนัชวีติ
จ ากดั (มหาชน) 

130-132 อาคารสนิธรทาวเวอร ์3
ช ัน้ 14,16,26-29 ถนนวทิยุ แขวงลมุพนิี
เขตปทมุวนั  กรงุเทพมหานคร 10330

www.tokiomarine.com

1351

บรษิทัหลกัทรพัยน์ายหนา้
ซือ้ขายหนว่ยลงทนุ แอสเซนด ์
เวลธ ์จ ากดั

89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร ์ช ัน้ 
18-19 ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดงเขตดนิ
แดง กรงุเทพมหานคร 10400

www.ascendcorp.com

ธนาคารทหารไทยธนชาต 
จ ากดั (มหาชน) 

3000 ถนนพหลโยธนิ แขวงจอมพล เขต
จตจุกัร กรงุเทพมหานคร 10900 www.ttbbank.com02-299-1111

บรษิทั อลอินัซ ์อยุธยา 
ประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน)

898 อาคารเพลนิจติทาวเวอร์ ถนนเพลนิจติ
แขวงลมุพนิ ี เขตปทมุวนั กรงุเทพ 10330

www.azay.co.th02-305-7000

บรษิทัหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขาย
หนว่ยลงทนุ เทรเชอรสิต ์จ ากดั

253 อาคาร 253 อโศก ช ัน้ 24 ถนนสขุุมวทิ
21 แขวงคลองเตยเหนอื เขตวฒันา 
กรงุเทพฯ 10110

02-061-9621 www.treasurist.com

บรษิทัหลกัทรพัย ์ไพน ์เวลท์
โซลชู ัน่ จ ากดั

989 อาคารสยามพวิรรธนท์าวเวอร ์ช ัน้ 9 
ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั 
กรงุเทพฯ 10330

02-095-8999 www.pinewealthsolution.com

บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเอสแอล
จ ากดั 

343-343/1, 343/4-5 ถนนคลองล าเจยีก 
แขวงนวลจนัทร ์เขตบงึกุม่ กรงุเทพฯ 10230

02-508-1567 www.aslsecurities.com

บรษิทัหลกัทรพัย ์สยามเวลธ์
จ ากดั 

10/39 อาคารเดอะเทรนดีพ้ลาซ่า ซ.สขุมวทิ
13 ถ.สขุุมวทิ แขวงคลองตนัเหนอื เขต
วฒันา กทม. 10110

02-4306543 กด 0 www.siamwealth.co.th

ธนาคารยูโอบ ีจ ากดั (มหาชน)
191 ถนนสาทรใต ้กรงุเทพฯ10120 02-343-3000 www.uob.co.th

บรษิทัหลกัทรพัย ์เคเคพ ีไดม ์
จ ากดั 

252/10 อาคารส านกังานเมอืงไทย-ภทัร 1
ช ัน้ที ่6 ถนนรชัดาภเิษก แขวงหว้ยขวาง เขต
หว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 10310

081-846-3116 www.dime.co.th



บรษิทักรงุเทพประกนัชวีติ 
จ ากดั (มหาชน) 

1415 ถ.กรงุเทพ นนทบุร ีแขวงวงศ์

สวา่ง เขตบางซือ่ กรงุเทพฯ 10800
02-777-8245 https://www.bangkok

life.com

ธนาคารกรงุศรอียุธยา
จ ากดั (มหาชน) 

เลขที ่1222 ถนนพระรามที ่3 แขวงบาง
โพงพาง เขตยานนาวา กรงุเทพฯ 10120

02-296-2000 www.krungsri.com

เลขที ่87/2 อาคาร ซอีารซ์ ีทาวเวอร ์ออลซี

ซ ัน่สเ์พลส ช ัน้ที ่40 ถนนวทิยุ แขวงลมุพนิ ี
เขตปทมุวนั กรงุเทพมหานคร 10330

บรษิทั หลกัทรพัยน์ายหนา้

ซือ้ขายหนว่ยลงทนุ เวลธ์

คอนเซปท ์จ ากดั

02-250-7907-9 https://wealthconcept.co.th


