
บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ำกดั
(มหำชน)

ช ัน้ 6, 8-11 อำคำรส ำนกังำนเมอืงไทย-ภทัร 1,
252/6 ถนนรชัดำภเิษก แขวงหว้ยขวำง
กรงุเทพฯ 10310

02-305-9000 www.phatrasecurities.com

ธนำคำรซติีแ้บงก ์ประเทศไทย 399 อำคำรอนิเตอรเ์ชนจ์ 21 ถนนสขุุมวทิ
(สีแ่ยกอโศก) แขวงคลองเตยเหนอื เขตวฒันำ
กรงุเทพฯ 10110

โทรภำยในประเทศ:
1588 
โทรจำกตำ่งประเทศ:
+66-2 232-2484

www.citibank.co.th

บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมรูะ
พฒันสนิ จ ำกดั (มหำชน)

25 อำคำรกรงุเทพประกนัภยั ช ัน้ 15-17
ถนน สำทรใต ้แขวงทุง่มหำเมฆ เขตสำทร
กรงุเทพฯ 10120

02-638-5500 www.nomuradirect.com

บรษิทัลกัทรพัย ์กรงุศร ีจ ำกดั
(มหำชน)

898 อำคำรเพลนิจติทำวเวอร ์ช ัน้ 3
ถนนเพลนิจติ แขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวนั
กรงุเทพฯ 10330

02-659-7000 www.krungsrisecurities.com

บรษิทั เอไอเอ จ ำกดั 181 ถนนสรุวงศ ์เขตบำงรกั กรงุเทพฯ 10500 1581 www.aia.co.th

บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส
วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั

989 อำคำรสยำมพวิรรธนท์ำวเวอร ์ช ัน้ 9,
14-15 ถนนพระรำม 1 แขวงปทมุวนั
เขตปทมุวนั กรงุเทพฯ 10330

02-857-7000 www.dbsvitrade.com

บรษิทัหลกัทรพัย์
ไทยพำณิชย ์จ ำกดั

19 อำคำร 3 ช ัน้ 2,20-21 ไทยพำณิชย์
ปำรค์ พลำซ่ำ ถนนรชัดำภเิษก แขวงจตจุกัร
เขตจตจุกัร กรงุเทพฯ 10900

02-949-1999 www.scbs.com

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ
เอเชยี เวลท์ จ ำกดั

540 อำคำรเมอรค์วิรี ่ทำวเวอร์
ช ัน้ 17 ถนนเพลนิจติ แขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวนั
กรงุเทพฯ 10330

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

บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟิลลปิ
(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

849 อำคำรวรวฒัน ์ช ัน้11,ช ัน้15 ถนนสลีม
แขวงสลีม เขตบำงรกั กรงุเทพฯ 10500

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

บรษิทัหลกัทรพัย ์ธนชำต
จ ำกดั (มหำชน)

444 อำคำรเอ็มบเีค ทำวเวอร ์ช ัน้ 14, 18
และ 19 ถนนพญำไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั
กรงุเทพฯ 10330

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

บรษิทัหลกัทรพัยน์ำยหนำ้
ซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ เซ็นทรลั
เวลธ์ โซลชู ัน่ จ ำกดั

ช ัน้ 2 เซ็นทรลัสลีมทำวเวอร ์เลขที ่306
ถนนสลีม แขวงสรุยิวงศ ์เขตบำงรกั 
กรงุเทพฯ 10500

02-103-8811,
083-8428337

www.centralwealthsolution.co.th

บรษิทัหลกัทรพัย ์ไอ ว ีโกลบอล
จ ำกดั (มหำชน)

540 อำคำรเมอรค์วิรี ่ทำวเวอร ์ช ัน้ 18
ถนนเพลนิจติ แขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวนั
กรงุเทพฯ 10330

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

บรษิทั หลกัทรพัยน์ำยหนำ้
ซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ เว็ลธ์ เมจกิ
จ ำกดั

383 อำคำรชนิพงษ์ ช ัน้ 5 ถนนลำดหญำ้
แขวงสมเด็จเจำ้พระยำ เขตคลองสำน
กรงุเทพฯ 10600

02-861-5508,
02-861-6090

www.wealthmagik.com 

บรษิทัหลกัทรพัย ์เออซีี จ ำกดั
(มหำชน)

63 อำคำรแอทธนิี ทำวเวอร ์ช ัน้ 17 ถนนวทิยุ
แขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวนั กรงุเทพฯ 10330

02-659-3456 www.aecs.com



บรษิทัหลกัทรพัย ์ไอรำ่ จ ำกดั
(มหำชน)

319 อำคำรจตัรุสัจำมจุร ีช ัน้17 และ 20
ถนนพญำไท แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั
กรงุเทพฯ 10330

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

บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-
ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ำกดั

130-132 อำคำรสนิธรทำวเวอร ์2 ช ัน้ 2,3
และอำคำรสนิธรทำวเวอร ์3 ช ัน้ 12 ถนนวทิยุ
แขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวนั กรงุเทพฯ
10330

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

ธนำคำรออมสนิ 470 ถนนพหลโยธนิ แขวงสำมเสนใน
เขตพญำไท กรงุเทพฯ 10400

02-614-9999
ตอ่ 149821,
149822, 149828

www.gsb.or.th

บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบีี
(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)

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

02-648-1777 www.ktbst.co.th

บรษิทั หลกัทรพัย ์เมยแ์บงก์
กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกดั
(มหำชน)

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

02-658-6300
หรอื 02-658-5000

www.maybank-ke.co.th

บรษิทัหลกัทรพัยน์ำยหนำ้
ซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ โรโบเวลธ์
จ ำกดั

1-7 อำคำรซลิลคิเฮำ้ส ์ Unit 1A ช ัน้ 6 ถนนสลีม
แขวงสลีม เขตบำงรกั กรงุเทพฯ

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

ธนำคำร ทสิโก ้จ ำกดั (มหำชน) 48/2 อำคำรทสิโกท้ำวเวอร ์ช ัน้ 1
ถนนสำทรเหนอื แขวงสลีม เขตบำงรกั
กรงุเทพฯ 10500

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

บรษิทัหลกัทรพัย ์โกลเบล็ก
จ ำกดั

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

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

บรษิทัหลกัทรพัย ์อำรเ์อชบี
(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)

98 ถนนสำทรเหนอื แขวงสลีม เขตบำงรกั
กรงุเทพฯ 10500

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

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ
เมอรช์ ัน่ พำรท์เนอร ์จ ำกดั

942/170-171 ชำญอสิสระทำวเวอร ์1 ช ัน้ 25
ถนนพระรำม 4 แขวงสรุยิวงศ ์เขตบำงรกั
กรงุเทพฯ 10500

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

บรษิทัหลกัทรพัยน์ำยหนำ้
ซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ ฟินโนมนีำ
จ ำกดั

เลขที ่52 อำคำรธนยิะพลำซ่ำ ช ัน้ 17 โซน D
ถนนสลีม แขวงสรุยิวงศ ์เขตบำงรกั กรงุเทพฯ
10500

02-026-5100 www.finnomena.com

บรษิทัหลกัทรพัยน์ำยหนำ้
ซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ เวลท์
รพีบับลคิ จ ำกดั 

ช ัน้ 2 ชำญอสิสระทำวเวอร ์1, เลขที ่942/81
ถนนพระรำม 4 แขวงสรุยิวงศ ์เขตบำงรกั
กรงุเทพฯ 10500

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

บรษิทั แอด๊วำนซ์ ไลฟ์
ประกนัชวีติ จ ำกดั (มหำชน) 

175 อำคำรสำธรซติีท้ำวเวอร ์ช ัน้ 1/1 และ
2/1 ถนนสำทรใต ้แขวงทุง่มหำเมฆ เขตสำทร
กรงุเทพฯ 10120

02-648-3600,
02-648-3333

www.alife.co.th

บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเชยี พลสั
จ ำกดั

ช ัน้ 11 อำคำรสำธรซติีท้ำวเวอร ์เลขที ่175
ถนนสำทรใต ้แขวงทุง่มหำเมฆ เขตสำทร
กรงุเทพฯ 10120

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



บรษิทัหลกัทรพัยฟิ์นนัเซยี
ไซรสั จ ำกดั(มหำชน)

999/9 อำคำรดอิอฟฟิศเศส แอท
เซ็นทรลัเวลิด ์ ช ัน้ 18 และ ช ัน้ 25 ถ.พระรำม1
แขวงปทมุวนั เขต ปทมุวนั กรงุเทพฯ 10330

02-6469-650
(ฝ่ำย Wealth
Management )

www.fnsyrus.com

ธนำคำรแลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์

จ ำกดั (มหำชน)
1 อำคำรควิเฮำ้ส ์ ลมุพนิ ีถนนสำทรใต้
แขวงทุง่มหำเมฆ เขตสำทร กรงุเทพฯ 10120

1327
หรอื 02-359-0000

www.lhbank.co.th

บรษิทัหลกัทรพัย์
แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์ จ ำกดั
(มหำชน)

11 อำคำรควิเฮำ้ส ์ สำทร ช ัน้ M, 10
ถนนสำทรใต ้แขวงทุง่มหำเมฆ เขตสำทร
กรงุเทพฯ 10120

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

บรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุป๊
จ ำกดั (มหำชน)

132 อำคำรสนิธร ทำวเวอร ์3 ช ัน้ 18,20
ถนนวทิยุ แขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวนั
กรงุเทพฯ 10330

02-205-7000
ตอ่ 8883-4

www.cgsec.co.th

บรษิทัหลกัทรพัย ์ยูโอบี
เคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย)
จ ำกดั (มหำชน) 

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

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

บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง
จ ำกดั (มหำชน)

เลขที ่191 ช ัน้ 29 อำคำรสลีมคอมเพล็กซ์

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

บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัซ่ำ จ ำกดั 48/45 อำคำรทสิโก ้ทำวเวอร ์ช ัน้ 20
ถ.สำทรเหนอื แขวงสลีม เขตบำงรกั
กรงุเทพฯ 10500

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

บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีตี ี ้จ ำกดั เลขที1่79 อำคำรบำงกอกซติีท้ำวเวอร์
ช ัน้ 25-26,29 ถนนสำทรใต ้แขวงทุง่มหำเมฆ
เขตสำทร กรงุเทพฯ 10120

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

ธนำคำรไอซบีซี ี(ไทย) จ ำกดั
(มหำชน) 

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

02-629-5588 www.icbcthai.com 

บรษิทั ฮ ัว่เซ่งเฮง โกลด์
ฟิวเจอรส์ จ ำกดั

255-257 อำคำรฮ ัว่เซ่งเฮง 2 ช ัน้ 2
ถนนเยำวรำช แขวง/เขต สมัพนัธวงศ์

กรงุเทพฯ 10100

02-223-2288 www.huasengheng.com

บรษิทั หลกัทรพัย ์เคจไีอ
(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)

173 อำคำรเอเซยีเซ็นเตอร ์ช ัน้ 8-11
ถนนสำทรใต ้แขวงทุง่มหำเมฆ เขตสำทร
กรงุเทพฯ 10120

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

บรษิทัหลกัทรพัย ์เคท ีซมีโิก้
จ ำกดั

ช ัน้ 8, 15-17, 19, 21 อำคำรลเิบอรต์ ีส้แควร์
287 ถนนสลีม เขตบำงรกั กรงุเทพฯ 10500

02-695-5000 www.ktzmico.com

บรษิทัหลกัทรพัยเ์อสบไีอ ไทย 
ออนไลน ์จ ำกดั

1768 อำคำรไทยซมัมทิ ทำวเวอร ์ช ัน้ 31
ถนนเพชรบุรตีดัใหม ่แขวงบำงกะปิ เขตหว้ย
ขวำง กรงุเทพฯ 10310

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

บรษิทัหลกัทรพัย ์หยวนตำ้ 
(ประเทศไทย) จ ำกดั

127 อำคำรเกษร ทำวเวอร ์ช ัน้ 14-16 ถนน
รำชด ำร ิแขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวนั จงัหวดั
กรงุเทพฯ 10330

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



บรษิทัหลกัทรพัย ์เมอรช์ ัน่
พำรท์เนอร ์จ ำกดั (มหำชน)

ช ัน้ 2 ชำญอสิสระทำวเวอร ์1 942/81 พระรำม 
4 แขวงสรุยิวงศ ์เขตบำงรกั กรงุเทพมหำนคร 
10500 

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


