
13-ธ.ค.-61

ที่ บริษทั ช่ือย่อ ผูมี้อ านาจของบริษทั Tel. Fax E-mail

1 บล.กรุงศรี จก. (มหาชน) (KSS) 1. คุณวราลกัษณ์  พฤฒิวรมงคล 0-2659-7000 ต่อ 7111 0-2658-5695 Varaluck.Prutthiworamongkon@krungsrisecurities.com

2. คุณมกุมณี  ศอสุวรรณ 0-2659-7000 ต่อ 7008 0-2658-5661 Mookmanee.Sorsuwan@krungsrisecurities.com 

3. คุณจรีภทัร ์ แกว้กาญจนโรจน์ 0-2659-7000 ต่อ 7047 0-2658-5696 Chirapatra.Kaewkanchanaroj@krungsrisecurities.com 

2 บล.กสกิรไทย จก. (มหาชน) (KSEC) 1. คุณเผดมิภพ  สงเคราะห์ 0-2696-0209 0-2696-0298-9 padermpob.s@kasikornsecurities.com

2. คุณสุทธิสทิธิ์  แจ่มดี 0-2696-0571 0-2696-0580 sutthisit.j@kasikornsecurities.com

3. คุณศกัดา  แสงกลุ 0-2696-0211 0-2-696-0298-9 Sakda.Sa@kasikornsecurities.com

4. คุณนนทวชัร ์ อนุสรณ์พาณิชย์ 0-2696-0282 0-2696-0297-8 nonthawatr.a@kasikornsecurities.com

3 บล.โกลเบลก็ จก (GLOBLEX) 1. คุณววิฒัน ์ จนัทรแสงอร่าม 0-2672-5999 ต่อ 2142 0-2672-5922 wiwat@globlex.co.th

2. คุณคณินทร ์ ภวเดโชชยั 02-672-5999 ต่อ 2146 02-672-5922 kanin@globlex.co.th

3. คุณชลติา  อชัชสุวรรณ 02-672-5999 ต่อ 7510 chalita@globlex.co.th

4. คุณพมิพร์ชัฎา นิตสิริิภ ์ 0-2672-5999 ต่อ 5800 phimlhadchadha@globlex.co.th

5. คุณวริชั  บริบูรณธนา 0-2575-2535 ต่อ 100 wirat.b@globlex.co.th

6. คุณภานุมาส จริบวรพงศา 0-2884-9519 ต่อ 123 panumas@globlex.co.th

7. คุณกติตพินัธ ์ ภูษณวรรณ 0-2672-5999 ต่อ 7025 kitiphan@globlex.co.th

8. คุณอดุม  นนัทรตันสกลุ 0-2672-5999 ต่อ 7193 udom@globlex.co.th

9. คุณสญัญา หาญพฒันกจิพาณิช 0-2672-5999 ต่อ 5831 sanya@globlex.co.th

10. คุณภญิญดา  บญุกลัยา 0-2041-6489 ต่อ 555 0-2041-6486 pinyada@globlex.co.th

11. คุณศิริอร  ต ัง้เสริมสุขทวี 045-241-307 siriorn@globlex.co.th

12. คุณองัคณา นุชนวล 044-252-853 angkana.n@globlex.co.th

13. คุณสุธารกัษ ์ พรหมมาโนช 044-252-854 sutharuk@globlex.co.th

14. คุณณฐัวสา  ตนัตรานนท์ 038-053-718 nutvasa@globlex.co.th

4 บล. คนัทรี่ กรุป๊ จก. (มหาชน) (CGS) 1. ดร.วรีะพฒัน ์ เพชรคุปต์ 0-2205-7000 ต่อ 3800 0-2627-3788 veeraphat.ph@countrygroup.co.th

2. คุณสมศกัดิ ์ไพศาล 0-2205-7000 ต่อ 8051 0-2627-3788 somsak.ph@countrygroup.co.th

3. คุณปรีชาวุฒิ  ขมุทรพัย์ 0-2205-7000 ต่อ 8620 0-2627-3788 preechavut.kh@countrygroup.co.th

4. คุณภูวดล ชาญเชี่ยว 0-2231-8654 0-2231-8614 puvadon.ch@countrygroup.co.th

5. คุณวรุตม ์ แสงเครือสุข 02-627-7899 0-22627-7800 warut.sa@countrygroup.co.th

6. คุณวุฒิชยั  โชคอมัพรทรพัย์ 02-231-8655 0-2231-8614 wuttichai.ch@countrygroup.co.th

7. คุณรตันภสัร ์ เนาวรตันธ์นากร 02-231-8618 02-231-8614 rathanapath.na@countrygroup.co.th

5 บล.หยวนตา้ (ประเทศไทย) จก. (yuanta) 1. คุณมาโนช  ปิยะกมลนิรนัดร์ 0-2009-8081 0-2009-8862 manoch.p@yuanta.co.th

2. คุณสุภาพร  วนะเกยีรตกิลุ 0-2009-8082 0-2009-8862 supapron.w@yuanta.co.th

3. คุณพงษช์าต ินาคนอ้ย 0-2009-8083 0-2009-8862 pongchart.n@yuanta.co.th

4. คุณปาณชญา  วฒันาจตรุพร 0-2009-8600 0-2009-8862 panchaya.w@yuanta.co.th

5. คุณน า้เพชร กลุจารุโอภาส 0-2009-8031 manpetch.k@yuanta.co.th

6. คุณประชา  การดี 0-2009-8303 pracha.k@yuanta.co.th

7. คุณสาโรจน ์ แสงสุรตัน์ 0-2009-8724 saroj.s@yuanta.co.th

8. คุณธชักร  เตยีตระกูล 0-2009-8822 thatchakorn.t@yuanta.co.th

9. คุณฐกร  บงึสว่าง 0-2009-8840 thagorn.b@yuanta.co.th

10.คุณสโรชา  ภูริวุฒิโภคนิ 0-2009-3246 sarocha.p@yuanta.co.th

11.คุณณชัชา ระจติด ารงค์ 0-2120-3245 natcha.r@yuanta.co.th

12.คุณอรรถญา  เดชาตวิงศ ์ณ อยุธยา 0-2009-8830 atthaya.d@yuanta.co.th

13.คุณพงศกร  ศิลป์เลศิปรีชา 0-2009-8829 pongsakorn.s@yuanta.co.th

14.คุณรุ่งเรือง  ลาดววิฒันว์งศ์ 0-2009-8831 rungruang.l@yuanta.co.th

15.คุณอต ิ อตกิลุ 0-2009-8701 ati.a@yuanta.co.th

รายช่ือผูมี้อ านาจของบรษิทัสมาชิกในการท าความตกลงซ้ือขายหลกัทรพัยวิ์ธีการ Put Through มูลคา่การซ้ือขายตัง้แต ่30 ลา้นบาทข้ึนไป 
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16.คุณเกยีรตศิกัดิ ์ สริิรตันก์จิ 0-2009-8703 kiattisak.s@yuanta.co.th

17.คุณวรฤทธิ์  สวสัดิช์ยั 0-2009-8705 vorarit.s@yuanta.co.th

18.คุณอนุสรา  สนิศุภฤกษ์ 0-2009-8706 anusara.j@yuanta.co.th

19.คุณบษุ  เตมิจรสั 0-2009-8704 bous.t@yuanta.co.th

20.คุณพชรวด ี โลหบูรณนนท์ 0-2009-8707 patcharawadee.l@yuanta.co.th

21.คุณสทิธิ์ชานน  เศรษฐศิ์ริเดโช 0-2120-3600 sitchanon.s@yuanta.co.th

22.คุณพชัรื  สหรตันช์ยั 0-2120-3564 patcharee.s@yuanta.co.th

23.คุณบญุพรอ้ม  โตวรวริตัน์ 0-2009-8648 bunphrom.t@yuanta.co.th

24.คุณอาวนิ  โซน่ี 0-2009-8800 avin.s@yuanta.co.th

25.คุณภทัร  บณัฑติกลุ 0-2009-8802 pattara.b@yuanta.co.th

26.คุณกรวทิย ์ เวยีสุวรรณ 0-2009-8804 korawit.v@yuanta.co.th

27.คุณบณุยวรี ์ พฤกษะวนั 0-2009-8009 boonyawee.p@yuanta.co.th

28.คุณพชิญส์ณีิ  ไพรวลัย์ 0-2009-8808 pitchsinee.p@yuanta.co.th

6 บล.เคจีไอ (ปทท) จก. (มหาชน) (KGI) 1. คุณสมชาย  กาญจนเพชรรตัน์ 0-2658-8888 ต่อ 8896 0-2658-8602 somchaik@kgi.co.th

2. คุณสุเทพ  รุ่งสยาม 0-2658-8888 ต่อ 8333 0-2658-8678 suthepr@kgi.co.th

3. คุณสมชาย สริิไพบูลยพ์งศ์ 0-2658-8888 ต่อ 8020 0-2658-8600 somchais@kgi.co.th

4. คุณทรงศรี  เชวงสถาพร 0-2658-8888 ต่อ 8021 0-2658-8600 songsric@kgi.co.th

5. คุณดุษณี  ภมรทพิย์ 0-2658-8888 ต่อ 8024 0-2658-8600 dutsaneep@kgi.co.th

6. คุณหวั เฟง ซาง 0-2658-8888 ต่อ 8022 0-2658-8600 huafeng.chang@kgi.co.th

7. คุณณิชาภทัร ์ ทาทอง 0-2658-8888 ต่อ 8032 0-2658-8600 nichapatt@kgi.co.th

8. คุณววิฒัน ์ เจริญท ัง้วทิยา 0-2658-8888 ต่อ 8034 0-2658-8600 viwatc@kgi.co.th

9 คุณภควฒัน ์ สุพนัธวงศ์ 0-2658-8888 ต่อ 8035 0-2658-8600 thawats@kgi.co.th

10. คุณอสิระพล  คนัศร 0-2658-8888 ต่อ 8036 0-2658-8600 isarapolk@kgi.co.th

11. คุณก าธร  ชินสกลุเจริญ 0-2658-8888 ต่อ 8038 0-2658-8602 kamthornc@kgi.co.th

12. คุณนีรนุช  เธียรนนัท์ 0-2658-8888 ต่อ 8037 0-2658-8602 neeranucht@kgi.co.th

13. คุณเอกสทิธิ์  เจริญสวสัดิ์ 0-2876-4818 0-2876-4807 ekasitc@kgi.co.th

14. คุณวรุณลกัษณ์  เอีย่มมชียั 0-2216-6366 ต่อ 205 0-22126-6396 warunlake@kgi.co.th

15. คุณกรรณิการ ์ ประดษิฐเกษร 0-2658-8888 ต่อ 8081 0-2658-8620 kannikarp@kgi.co.th

16. คุณทพิยว์รรณ  กนิษฐายน 0-2658-8888 ต่อ 8073 0-2658-8620 tippawank@kgi.co.th

17. คุณเจนวทิย ์ ชินกลุกจินิวฒัน์ 0-2658-8888 ต่อ 8930 0-2658-8655 jenvitc@kgi.co.th

7 บล. เคท ีซีมิโก ้จก. (KTZMICO) 1. คุณทนิตระการ  พทิกัษส์งัฆ์ 0-2695-5965 0-2695-5969 tintrakarnp@ktzmico.com

2. คุณธิดารตัน ์ กมลวานนท ์ 0-2695-5220 0-2695-5759 tidarata@ktzmico.com

3. คุณวภิา  พฒันวณิชยก์ลุ 0-2695-5333 0-2631-1703 VipaP@ktzmico.com

4. คุณบษุราคมั  เจยีสุวรรณ 0-2695-5100 0-2673-5055 BussarakamC@ktzmico.com

5. คุณสุนทรี  เกยีรตพิงษถ์าวร 0-2695-5871 0-2631-1703 Suntreek@ktzmico.com

6. คุณประพนัธ ์ สมบูรณ์ศกัดิ์ 0-2695-5241 0-2631-2245 Praphans@ktzmico.com

8 บล. เคทบี ี(ปทท) จก. (KTB) 1. คุณจอง  คยู  คมิ 0-2648-1987 0-2648-1000 andykim@ktbst.co.th

2. คุณวนิ  อดุมรชัตวนิชย์ 0-2687-1888 0-2648-1077 win@ktbst.co.th

3. คุณกติตพิงษ ์ บญุชูเศรษฐ์ 0-2648-1567 0-2648-1043 kittipong.b@ktbst.co.th

4. คุณณฐัพงศ ์  ณ  ระนอง 0-2648-1222 0-2648-1000 nattapong.n@ktbst.co.th

5. คุณสนัน่  จติตถิาวร 0-2648-1233 0-2648-1000 sanan.j@ktbst.co.th

6. คุณสมยศ  โรจนวณิชยากร 038-286-028 038-286-026 somyot.r@ktbst.co.th

7. คุณวชัระ  อยู่รุ่งเรืองศกัดิ์ 0-2648-1288 0-2648-1000 vachara.y@ktbst.co.th

8. คุณอนนัต ์ ยนืนาน 043-468-474 043-468-474 anand.y@ktbst.co.th

9. คุณณรงค ์ เปรมธีระสมบูรณ์ 0-2648-1266 0-2648-1024 narong.p@ktbst.co.th

10. คุณอนุชา  ไชยเทศ 0-2648-1246 0-2648-1000 anucha.c@ktbst.co.th
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11. คุณยุรี  เจริญโชคพาณิชย์ 0-2648-1212 0-2648-1034 yuree.c@ktbst.co.th

9 บล. เครดิตสวิส (ปทท)  จก (CS) 1. คุณพรชยั  ประเสริฐสนิธนา 0-2614-6209 0-2614-6301 chris.prasertsintanah@credit-suisse.com

2. คุณพมิพวลัคุ ์ชาญเศรษฐกิลุ 0-2614-6202 0-2614-6301 pim.tansathitkorn@credit-suisse.com

3. คุณซามรี ์ โกกา 0-2614-6203 0-2614-6301 samir.kogar@credit-suisse.com

4. คุณดาริน  เจณณวาสนิ 0-2614-6208 0-2614-6301 darin.chennavasin@credit-suisse.com

5. คุณวรชัญ ์คงคาลยั 0-2614-6243 0-2614-6301 job.kongkalai@credit-suisse.com

6. คุณวริชั  บ ารุงพนิชถาวร 0-2614-6207 0-2614-6301 wirat.bumrungpanichtaworn@credit-suisse.com

7. คุณรกัษวรรณ  พสุิทธิกลุ 0-2614-6242 0-2614-6301 jennie.phisuthikul@credit-suisse.com

10 จีเอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จก. (Z) 1. คุณวรีพงษ ์ มะลทิอง 0-2088-8161 0-2088-8189 weerapong.m@zcomsec.com

2. คุณปภาวริน   ศรีสงัข ์ 02-088-8199 0-2088-8189 paphawarin.s@zcomsec.com

3. คุณนพวชิญ ์ ภู่ข  า 02-088-8170 0-2088-8189 noppawit.p@zcomsec.com

4. คุณภคัชญัญา  โลเกต 02-088-8172 0-2088-8189 phakchanya.l@zcomsec.com

11 เจพีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จก. (JPM) 1. คุณภากร  บูรณกลุ 0-2684-2641 noy.buranakul@jpmorgan.com

2. คุณนิพนธ ์ สถาปนาวตัร 0-2684-2615 niphon.stapanavatr@jpmorgan.com

3. คุณทศพล  เกดิผล 0-26842515 tosapol.kerdphol@jpmorgan.com

4. คุณพมิพพ์รรณ  กาเยนนท์ 0-2684-2617 pimpun.kayenon@jpmorgan.com

5. คุณพธิพร  เตชไกรชนะ 0-2684-2448 pitaporn.tachagaichana@jpmorgan.com

12 บล.ซิตี้คอรป์ (ปทท) จก.

13 บล. ซีมิโก ้จก.(มหาชน) (ZMICO)                                              ไม่ไดด้ าเนินธุรกจิการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรพัย ์

14 ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) 1. Mr. Michael Frost 0-2257-4611 0-2253-0532 michael.frost@clsa.com

2. คุณโสรสั  จนัทรท์องแกว้ 0-2257-4610 0-2253-0532 sorach.chanthongkaew@clsa.com

3. คุณศกัดิช์ยั  สุกจิโสภณ 0-2257-4605 0-2253-0532 sakchai.sukijsopon@clsa.com

4. คุณทวพิล  แนวบญุเนียร 0-2257-4607 0-2253-0532 taweepol.naewboonnien@clsa.com

5. คุณมลฤด ี ลขิติปทัมสงิห์ 0-2257-4621 0-2253-0532 monrudee.likitatpatamasing@clsa.com

6. คุณเบญญา  จงสจัจา 0-2267-4614 0-2253-0532 benya.chongsajja@clsa.com

7. คุณชานนท ์ วสุนธรา 0-2257-4613 0-2253-0532 joe.vasoontara@clsa.com

15 บล. ซีจีเอส-ซีไอเอม็บ ี(ปทท.) จก. CGS-CIMB 1. คุณสาคร  หมืน่แกว้ 0-2761-9211 0-2841-9095 sakorn.me@cgs-cimb.com

2. คุณอษุณีย ์ เปริ่องนุช 0-2761-9006 0-2841-9095 usanee.pr@cgs-cimb.com

3. คุณจฑุามาส  พชัราพงศ์ 0-2846-8682 0-2846-8684 jutamas.pa@cgs-cimb.com

4. คุณกติตพิงษ ์ ผอ่งศิริ 0-2761-9151 0-2650-8661 kittipong.ph@cgs-cimb.com

5. คุณชดัทอง  ประไพพศิ 0-2761-9207 0-2841-9095 chadthong.pr@cgs-cimb.com

6. คุณดศิรณ์  ฟรีสตดั 0-2761-9204 0-2841-9095 disorn.fr@cgs-cimb.com

7. คุณกรกมล  พมิลลขิติ 0-2846-8648 0-2209-8779 kornkamon.pi@cgs-cimb.com

8. คุณมงคล  จงึเกษมสุข 0-2761-9153 0-2627-3126 mongkol.ju@cgs-cimb.com

9.คุณวงเดอืน  ธญัญานคร 0-2761-9154 0-2627-3126 wongduan.th@cgs-cimb.com

10. คุณอดริกัษ ์ สุวรรณเจดิจติ 0-2209-8351 0-2650-8661 adirak.su@cgs-cimb.com

11. คุณจริบูรณ์  องัคศ์รีวรา 0-2209-8352 0-2650-8661 jiraboon.an@cgs-cimb.com

12. คุณเกยีรตคุิณ  ครุธพุม่ 0-2846-8697 0-2209-8779 kiatikun.kr@cgs-cimb.com

13. คุณวรินทร ศรประดษิฐ์ 0-2846-8650 0-2209-8779 warintorn.so@cgs-cimb.com

14. คุณอศัวนิ วชัรสงิห์ 0-2761-9206 0-2841-9095 asawin.wa@cgs-cimb.com

15. คุณสุพรรณี  มหศินนัท์ 0-2761-9212 0-2841-9095 suphannee.ma@cgs-cimb.com

16. คุณพนัธุพ์งษ ์ เจริญพรวฒันา 0-2761-9294 0-2841-9095 panpong.ch@cgs-cimb.com

16 บล. ดีบเีอส วิคเคอรส์ (ปทท.) จก. (DBSV) 1. คุณนริศรา  วเิศษโกสนิ 0-2657-7758 0-2658-1318 narisarav@th.dbsvickers.com

2. คุณคณาพนัธ ์ นนัทเสน 0-2657-7756 02-658-1318 kanaphann@th.dbsvickers.com

3. คุณสุเกยีรต ิ สุภอกัษรเดช 0-2657-7752 0-2658-1318 sukiats@th.dbsvickers.com

4. คุณกฤศ  พฤกษโ์สภี 0-2657-7755 0-2658-1318 krisp@th.dbsvickers.com

มีสถานะเป็น sub broker  การสง่รายการซ้ือขายจะผ่าน broker ที่เป็นสมาชิกตลาดหลกัทรพัย ์
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5. คุณเอกวทิย ์ ต ัง้จติวฒันะกลุ 0-2657-7762 0-2658-1318 ekawitt@th.dbsvickers.com

6. คุณสุดารตัน ์ จลุวชัระพงศ์ 0-2657-7910 0-2657-7919 sudaratj@th.dbsvickers.com

7. คุณปิยชน  ใจจงกจิ 0-2657-7979 0-2657-7109 piyachonj@th.dbsvickers.com

8. คุณประสทิธิ์  อว้นเจริญ 0-2657-7988 0-2657-7971 prasito@th.dbsvickers.com

9. คุณไพบูลย ์ บญุศิริไพบูลย์ 0-2657-7300 0-2657-7109 paiboonb@th.dbsvickers.com

10. คุณสุมาล ี วงศถ์าวรกจิ 0-2657-7200 0-2657-7250 sumaleew@th.dbsvickers.com

17 บล. ทรีนิตี้ จก. (TNITY) 1. คุณวศิิษฐ ์ องคพ์พิฒันกลุ 0-2088-9222 0-2343-9661 visit@trinitythai.com.

2. คุณประยูร  โกวทิวณิชกานนท์ 0-2088-9311 0-2343-9680 prayoon@trinitythai.com

3 คุณวรวทิย ์ สนิอยู่ 0-2088-9112 0-2801-9399 woravit@trinitythai.com

4. คุณวชิยั  พทุธาภวิฒัน์ 0-2088-9350 0-2343-9662 wichai@trinitythai.com

5. คุณทพิาพร  นอ้ยบญุเตมิ 0-2088-9272 0-2343-9678 tipaporn@trinitythai.com

6. คุณวนิดา  เจยีมอนุกลุกจิ 0-2088-9271 0-2343-9678 vanida@trinitythai.com

7. คุณสมชาย  พรศิริเจริญพนัธ์ 0-2088-9129 0-2343-9663 somchai@trinitythai.com

8. คุณอริยพร  พนากจิกลุ 0-2088-9544 0-2343-9685 ariyaporn@trinitythai.com

18 บล. ทสิโก ้จก. (TSC) 1. คุณสุวรรณา  จติทวโิรจน์ 0-2633-6415, 0-2633-6416 0-2633-6400 suwanna@tisco.co.th

2. คุณกรรณิการ ์บญุถงึ 0-2633-7481, 0-2633-6412 0-2633-6400 kannikab@tisco.co.th

3. คุณศุภกร  รตันธารทพิย์ 0-2633-6420 0-2633-6400 supakornr@tisco.co.th

4. คุณอญัชนา  ไกรสอาด 0-2633-6671 0-2633-6690 anchana@tisco.co.th

5. คุณดวงแกว้ วสิฐิสทัธาพงศ์ 0-2633-6691 0-2633-6690 duangkaew@tisco.co.th

6. คุณพนิศรา  พึง่ไทยเจริญ 0-2633-6688 0-2633-6450 panisra@tisco.co.th

7. คุณลดัดา ไหลเวชพทิยา 0-2633-6453 0-2633-6900 laddal@tisco.co.th

8. คุณวสนัต ์ ต ัง้คววิชิ 0-2633-6561 0-2633-6900 vason@tisco.co.th

9. คุณอทิธิเชษฐ ์ วงษส์วสัดิ์ 0-2633-7492 0-2633-6900 ittichate@tisco.co.th

10. คุณพมิลดา  วงัวทิยากลุ 0-2633-6609 0-2633-6900 pimonlada@tisco.co.th

11. คุณเนาวรตัน ์ สุจริตกลุ 0-2633-7451 0-2633-6900 nowvarat@tisco.co.th

12. คุณณฐัญา  เชี่ยวพทิยาการ 0-2633-6604 0-2633-6900 natthaya@tisco.co.th

13. คุณไชยยา  งามศิริอดุม 0-2633-6624 0-2633-6900 chaiya@tisco.co.th

19 บล. ไทยพาณิชย ์จก (SCBS) 1 คุณบญุทพิย ์ กฤตชยักลุ  0-2949-1199 boontip.kritchaikul@scb.co.th

2. คุณมญัชรี เปลง่วทิยา  0-2949-1353 muncharee.plengwidya@scb.co.th

3. คุณสุดอนงค ์เตชะพเิชฐวนิช 0-2949-1060 sud-anong.techaphichetwanit@scb.co.th

4. คุณวรวทิย ์อนิทรมหา  0-2686-2068 worrawit.intaramaha@scb.co.th

5. คุณสมยศ โงว้วฒันา  0-2949-1360 somyos.ngowwatana@scb.co.th

6. คุณพนัธวทิย ์วฒันศิร ิ 0-2949-1040 punthavit.watanasiri@scb.co.th

7. คุณปวณีา  ศรีสุธรรมพร 0-2949-1120 paweena.srisuthamporn@scb.co.th

8. คุณทววีฒัน ์ ศรีสมัฤทธิ์ 0-2949-1036 taweewat.srisumrid@scb.co.th

9.คุณสุธาศิน  ทพิยเ์วศ 0-2949-1038 sutarsin.tipwate@scb.co.th

10.คุณศนัสนีย ์ สุขเอื้อ 0-2949-1064 sansanee.sukuea@scb.co.th

11.คุณเจตยิา แผว่รคุณ 0-2949-1059 jetiya.paevorakhun@scb.co.th

12.คุณวฤณดา  ดลิกรชัดาวงษ์ 0-2515-2004 warinda.dilokratchadawong@scb.co.th

13.คุณสริิณฎัฐ ์ ปวเรศวโรกรณ์ 0-2949-1063 sirinut.pawarethwarokorn@scb.co.th

14.คุณสุภา  จนัทวชัรากร 0-2686-2053 supa.chantavatcharakorn@scb.co.th

15.คุณนุชจรินทร ์ เตชานุรกัษ์ 0-2949-1420 nudjarin.taechanuruk@scb.co.th

16.คุณภาณุวฒัน ์ ปฏพิทัธวุ์ฒิกลุ 0-2949-1157 0-2949-1184 panuwat.padipatvuthikul@scb.co.th

17.คุณธนวฒัน ์ พานิชเกษม 0-2949-1300 tanavatt.bhanijkasem@scb.co.th

18.คุณดุริต  ตนัศิริ 0-2949-1048 durit.tansiri@scb.co.th

19.คุณปิยพงศ ์ พนัธท์พิยจ์ตพุร 0-2949-1368 piyapong.pantipjatuporn@scb.co.th
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20.คุณชยธร  แกว้กติพิงษ์ 0-2949-1049 chayatorn.keawkitipong@scb.co.th

21.คุณธวชัชยั  เอื้อสุขเจริญชยั 0-2949-1043 thawatchai.ueasukcharoenchai@scb.co.th

22.คุณภาสวนิท ์ แกว้ล  าพนู 0-2949-1103 passavin.kaewlumpoon@scb.co.th

23.คุณดพิพฒัน ์สุธรรมาสา 0-2949-1084 dipapat.sutummasa@scb.co.th

24.คุณสุภาวรรณ  จ ารสัสกลุรตัน์ 0-2949-1085 supawan.chamras_sakulrat@scb.co.th

25.คุณวรพรต  หลนั 0-2949-1047 vorapot.lan@scb.co.th

26.คุณบญุรตัน ์ ลิม่อตบูิลย์ 0-2949-1166 boonrat.limatibul@scb.co.th

27.คุณณฐัชนนัท ์ พนิิจจนัทร์ 0-2949-1062 natchanan.pinitchan@scb.co.th

28.คุณชาตรี  สริิวชิชา 0-2949-1055 chatri.sirivicha@scb.co.th

29.คุณจารุภทัร  เมี้ยนละมา้ย 0-2949-1040 jarupat.mianlamai@scb.co.th

30.คุณคณุตม ์ อมรกลุ 0-2515-2006 kanoot.amornkun@scb.co.th

31.คุณศรณัยู  ลเีลศิยุทธ์ 0-2949-1071 sarunyoo.leelertyuth@scb.co.th

32.คุณยศพล  นราภริมยสุ์ข 0-2949-1378 yosaphol.nrapiromsuk@scb.co.th

20 บล. ธนชาต  จก. (มหาชน) (TNS) 1. คุณนิวตั ิ วเิชียรนุกูล 0-2217-8516 0-2217-8919 niwatv@thanachart.co.th

2. คุณเอกอารี  ฉตัรชยัวฒันกลุ 0-2217-9916 0-2217-8688 ekaree.cha@thanachart.co.th

3. คุณอมรฤทธิ์  รกัขติธนะ 0-2217-8552 0-2217-8732 amornrit@thanachart.co.th

4. คุณวริตัน ์ ชยัวริิยะพงศ์ 0-2217-8511 0-2217-8887 wirat.cha@thanachart.co.th

5. คุณเชน  ชยัพนิท์ 0-2217-6579 0-2217-6560 chan.cha@thanachart.co.th

6. คุณพชิยั เลศิสุพงศก์จิ 0-2217-8730 0-2217-8508 pichai.ler@thanachart.co.th

7.คุณประมวลจติต ์อาณตัิ 0-2217-9638 0-2611-9302 pramualjita@thanachart.co.th

8. คุณสกลุรตัน ์ จารุวฒันสกลุ 0-2217-8597 0-2611-9302 sakulrat.cha@thanachart.co.th

9. คุณนฤมล สบีญุเรือง 0-2217-8692 0-2611-9302 narumols@thanachart.co.th

10. คุณชาญณรงค ์ อศัดรไพศาล 0-2217-8743 0-2611-9302 channarong.ass@thanachart.co.th

11. คุณพรรณภคั  ทองสุกมาก 0-2217-8412 0-2617-4950 pannapak.tho@thanachart.co.th

12. คุณสุวรรณ  ช านาญกจิวานิช 0-2617-4920 0-2617-4950 suwan.cha@thanachartsec.co.th

13. คุณนิพทัธ ์ สมจติต์ 0-2617-4926-7 0-2617-4950 nipat.som@thanachartsec.co.th

14. คุณลนิดา  สงัฆอารี 0-2617-4928-9 0-2617-4950 linda.san@thanachart.co.th

15. คุณรุจริา   ทรพัยช์ยัวนั 0-2617-4922 0-2617-4950 rujira.sup@thanachartgroup.com

16. คุณเบญจวรรณ  ปฎพิทัธวุ์ฒิกลุ 0-2217-8854 0-2217-6560 Benchawan.pra@thanachart.co.th

17. คุณอษุา  เอีย่มสุทธิรกัษ์ 0-2617-4923 0-2617-4950 u-sa.Eam@thanachartsec.co.th

18. คุณพรเทพ  พจนช์พรกลุ 0-2217-8601 0-2217-8508 pornthep@thanachart.co.th

19. คุณสุวทิย ์ จติสุวรรณวฒันะ 0-2624-8892 0-2624-8923 Suwit.chi@thanachart.co.th

20. คุณปฐมพร  จวิะพงศ์ 0-2217-8322 0-2217-8688 Pathomporn.Chi@thanachart.co.th

21. คุณมานิตา  พงษสุ์ทธิพาณิชย์ 0-2217-8545 0-2217-8887 manita@thanachart.co.th

22. คุณชยุตน ์ ตระกลกาญจน์ 0-2217-8616 0-2217-8527 Chayut.tra@thanachart.co.th

23. คุณปรุิมพฒัน ์ นิคมภนินัทพ์ร 0-2624-8842 0-2624-8830 Purimbhat.Nic@thanachart.co.th

21 บล. โนมูระ พฒันสนิ จก. (มหาชน) (CNS) 1. คุณวาสนา  สุนทรเวช 0-2638-5650/ 0-2287-6650 0-2285-0975 vasana.sundaravej@th.nomura.com

2. คุณธนิสร ์ เผา่หฤหรรษ์ 0-2638-5660/0-287-6660 0-2285-0975 thanid.paoharuhan@th.nomura.com

3. คุณนิสา  จูเจยีม 0-2638-5676/0-2287-6676 0-2285-0976 nisa.choochiam@th.nomura.com

4. คุณอญัชล ี เรา้รุจา 0-2638-5672 /0-2287-6672 0-2285-0976 anchalee.raoruja@th.nomura.com

5. คุณมาล ี ศิรินิมติรผล 0-2638-5354/0-2287-6354 0-2285-0974 malee.sirinimitphol@th.nomura.com

22 บล. บวัหลวง จก. (มหาชน) (BLS) 1. คุณบรรณรงค ์ พชิยากร 0-2618-1112 0-2618-1119 bannarong@bualuang.co.th

2. คุณวุฒินีย ์สุริยาภวิฒัน์ 0-2618-1307 0-2632-0739 vudhinee@bualuang.co.th

3. คุณชยัรตัน ์อดุมกจิวณิชย์ 0-2-618-1016 0-2618-1030 chairat@bualuang.co.th

4. คุณสริิชยั  สุริยวรรณ์ 0-2618-1706-7 0-2618-1720 sirichai@bualuang.co.th

5. คุณธีรพล  กายพนัธุเ์ลศิ 0-2618-1499 0-2618-1484 terapon@bualuang.co.th
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6. คุณชยัพร  นอ้มพทิกัษเ์จริญ 0-2618-1002-3 0-2618-1030 chaiyaporn@bualuang.co.th

23 บล. เพื่อธุรกจิหลกัทรพัย ์จก. (มหาชน) (TSFC)

24 บล. ฟินันเซีย ไซรสั จก.(มหาชน) (FSS) 1.คุณกณัฑรา  ลดาวลัย ์ณ อยุธยา 0-2646-9601 0-2646-9854 kuntra.l@fnsyrus.com

2.คุณรตันาภรณ์  ชุนฉาย 0-2690-4184 0-2646-9854 rattananporn.c@fnsyrus.com

3.คุณอทุยัวรรณ  บญุยอ้ยหยดั 0-2646-9604-5 0-2646-9854 uthaiwan.b@fnsyrus.com

4. คุณฉตัรชยั  ชุ่มศิริ 0-2660-5401 0-2660-5494 Chatchai.c@fnsyrus.com

5. คุณณรงค ์ ถนอมศิลป์ 0-2660-5403 0-2660-5494 Narong.t@fnsyrus.com

6. คุณวฒันี  ไชยนนัทน์ 0-2660-5416 0-2660-5494 Wattanee.c@fnsyrus.com

7. คุณชยัพร  ธรรมพรี 0-2658-9508 0-2658-9501 chiyaporn.d@fnsyrus.com

8. คุณศิริลกัษณ์ แกว้กาญจน์ 0-2658-9511 0-2658-9501 siriluck.k@fnsyrus.com

9. คุณวลิาวณัย ์ขนัศิริ 0-2658-9531 0-2658-9502 wilawan.k@fnsyrus.com

10. คุณสุดารตัน ์ ทรงธนศกัดิ์ 0-2658-9571 0-2658-9503 sudarat.s@fnsyrus.com

11. คุณประทานพร  เกษมกลุศิริ 0-2658-9591 0-2658-9501 pratarnporn.k@fnsyrus.com

12. คุณโพธร    เชื่อมวราศาสตร์ 0-2660-5145 0-2660-5395 pothorn.c@fnsyrus.com

13. คุณพศินทร ์ จารุวงศว์ฒันา 0-2660-5142 0-2660-5395 pasin.c@fnsyrus.com

14. คุณสมชาย  แกว้เจริญไพศาล 0-2660-5005 0-2660-5010 somchai.k@fnsyrus.com

15. คุณเกรียงศกัดิ ์ อร่ามสริิเจริญ 0-2660-5043 0-2660-5010 kriengsak.a@fnsyrus.com

16. คุณสมควร โอภาสเสถยีร 0-2734-3671 0-2378-4544 somquan.o@fnsyrus.com

17. คุณดารณี  โกสลัลป์ระไพ 0-2627-3050 0-2263-2145 daranee.k@fnsyrus.com

18. คุณพรเทพ  วฒันกสุีนทร 0-2658-9361 0-2658-9504 pornthep.w@fnsyrus.com

19. คุณอมรเทพ   รกัขติธนะ 0-2264-6114 0-2660-5398 amornthep.r@fnsyrus.com

20. คุณเกษม  จริะชุตโิรจน์ 0-2660-5241 0-2660-5398 kasem.j@fnsyrus.com

21. คุณกลุคคันางค  พรสถติยพ์งษ์ 0-2646-9901 0-2658-9911 kulkakanang.p@fnsyrus.com

22. คุณจนิตนา  แซ่ต ัง้ 0-2625-2039 0-2625-2073 jintana.s@fnsyrus.com

23. คุณวไิล  พงศป์รีชา 0-2658-9302 0-8658-9309 vilai.p@fnsyrus.com

24. คุณบญุฑริกา  นาทอง 0-2658-9334 0-2658-9368 buntarika.n@fnsyrus.com

25. คุณอบุลรตัน ์ศรีปญัญาวชิญ์ 0-2658-9391 0-2658-9460 ubonrut.s@fnsyrus.com

26. คุณสมยศ กติตสุิขเจริญ 0-2831-8301 0-2831-8300 somyot.k@fnsyrus.com

27. คุณกนกนภสั  สทิธิวราภรณ์ 0-2659-4204 0-2658-4251 kanoknapat.s@fnsyrus.com

28. คุณสุพตัร ์ อภริตมิยั 0-2937-1479 0-2513-7477 supat.a@fnsyrus.com

29. คุณศิริพมิล  ขจรณรงคว์ณิช 0-2625-2451 0-2625-2450 siripimol.k@fnsyrus.com

30. คุณกนกวรรณ  เอื้ออมัพร 053-732-002 053-833-719 kanokwan.u@fnsyrus.com

31. คุณปณัณฑตั  สมทิธิศกัดิ์ 0-2625-2266 0-2625-2159 Panatat.s@fnsyrus.com

32. คุณนุสรา  รุ่นเจริญ 0-2658-9781 0-2658-9780 Nusara.r@fnsyrus.com

33. คุณเกรียงไกร  ศวสัตนานนท์ 0-2658-9782 0-2658-9780 kriengkrai.s@fnsyrus.com

34. คุณอไุรวรรณ พลูศิริสมบตัิ 0-2611-3580 0-2611-3500 uraiwan.poo@fnsyrus.com

35. คุณศรนัยก์ร  พรหมวนั 0-2625-2491 0-2625-2490 sarankorn.p@fnsyrus.com

36. คุณกติตพิงษ ์ สมทิธศ์ราการย์ 0-2658-9661 0-2658-9670 kittipong.s@fnsyrus.com

37. คุณสุพลศกัดิ ์ พฒันะพนัเลศิ 0-2658-9642 0-2658-9640 suponsak.p@fnsyrus.com

38. คุณวริยา  เอีย่มอรุณไทย 0-2658-9656 0-2658-9640 wariya.e@fnsyrus.com

39. คุณพงศศ์กัดิ ์ โกมลฤทธิ์ 0-2658-9832 0-2658-9830 danny.k@fnsyrus.com

40. คุณประทปี เรืองอฐัวบูิลย์ 0-2658-9833 0-2658-9830 pratheep.r@fnsyrus.com

41. คุณภูริพร  ไพฑูรย์ 0-2658-9835 0-2658-9830 phuriphorn.p@fnsyrus.com

42. คุณณิชพณัณ์  ปริวฒันช์ยัสาร 0-2625-2497 0-2625-2496 nichapan.p@fnsyrus.com

43. คุณณฐัวุฒิ  นารานิชดา 0-2660-5130 0-2660-5198 nuttavut.n@fnsyrus.com

44. คุณวชิยั  พฤกษน์วชยั 0-7435-330 0-74353-329 wichai.p@fnsyrus.com

ไม่ไดด้ าเนินธุรกจิการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรพัย ์
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45. คุณรววีรรณ  ชยักจิ 0-2658-9741 0-2658-9760 raveewan.c@fnsyrus.com

46. คุณผาณิต  ชยักจิ 0-2658-9741 0-2658-9760 panit.c@fnsyrus.com

47. คุณเมธา  สรไชยสมัฤทธิ์ 0-2646-9903 0-2646-9911 metha.s@fnsyrus.com

48. คุณโกสนิทร ์เจอืสริิภกัดี 0-2658-2485 0-2625-2496 kosin.j@fnsyrus.com

49. คุณพชิญส์นีิ  ทวธีนโชตพินัธ์ 0-2658-9821 0-2658-9820 pichsiness.t@fnsyrus.com

50. คุณพพิฒัน ์ ธนกรประภา 0-2660-5464 0-2660-5495 pipat.t@fnsyrus.com

51. คุณธนชยั  อศัววงศเ์สถยีร 0-2658-2499 0-2625-2496 Thanachai.a@fnsyrus.com

52. คุณธวชัชยั  เจริญดทีรพัยส์ริิ 0-2658-9732 0-2658-9760 Tawatchai.C@fnsyrus.com

53. คุณชนุภณ  มรสัวรชยั 0-2659-4204 0-2659-4251 chauporn.m@fnsyrus.com

54. คุณวฑูิรย ์ วนิยักลุพงศ์ 0-2659-4371 0-2659-4378 witoon.w@fnsyrus.com

55. คุณพรรณี  ประยูรค า 0-2646-9794 0-2646-9700 punnee.p@fnsyrus.com

56. คุณอดุม  ตงิวสุธาร 0-2658-9210 0-2658-9219 udom.t@fnsyrus.com

25 บล. ฟิลลปิ (ปทท) จก. (มหาชน) (PST) 1. คุณปรชัญา  กลุวณิชพสิฐิ 0-2635-1619 0-2635-1621 prachayak@phillip.co.th

2. คุณสมภพ เลง็เลศิผล 0-2635-1655 0-26635-1616 sompobl@phillip.co.th

3. คุณกติตกิลุ  สุพร 0-2635-1731 0-2635-3130 kittikuls@phillip.co.th

4. คุณมาริสา แผค่วามดี 0-2635-3071 0-2635-1671 marisap@phillip.co.th

5. คุณชญัญปญั  โลหะวชัรกลุ 0-2268-1025 0-2635-1680 chunyapunl@phillip.co.th

6. คุณนนัทยา  เลก็ยิ้ม 0-2635-1722 0-2268-0920 nantayal@phillip.co.th

7. คุณอนงคน์าฎ จวิาศกัดิอ์ภมิาศ 0-2635-1706 0-2268-0939 anongnartj@phillip.co.th

8. คุณภานุวฒัน ์เพช็ยมาตร 0-2635-3080 0-2635-1671 panuwatp@phillip.co.th

9. คุณสุริวงศ ์ คลอ่งเชิงศร 0-2635-1741 0-2635-1679 suriwongk@phillip.co.th

10. คุณอนิรุช  สนิสุขเพิม่พนู 0-2268-0966 0-2635-1671 aniruchs@phillip.co.th

11. คุณอรรถวมิล  ด่านกลุชยั 0-2268-0955 0-2635-3100 attavimond@phillip.co.th

12. คุณชินฮอง  อ่อง 0-2268-0969 0-2635-1617 alan.ong@phillip.co.th

13. คุณศมพร  สรอ้ยทอง 0-2635-3077-8 0-2635-1671 samaphorns@phillip.co.th

14. คุณวรนุช  อาจหาญศิริ 0-2268-0962 0-2635-1617 voranucha@phillip.co.th

15. คุณซ ิค-ิออง  เลาว ์ 02-635-3050 0-2635-1621 seekiongl@phillip.co.th

16. คุณพรีพฒัน ์ อาภาสวสัดิ์ 02-268-1026 0-2635-1617 peerapata@phillip.co.th

17. คุณณฐัพล  ศรีเคลอืบ 02-635-1700 ต่อ 751 0-2268-0950 nattapols@phillip.co.th

18. คุณพจนาถ  ถริสุนทรากลุ 02-363-3463 0-2363-3464 phojanadt@phillip.co.th

19.คุณสุรจติต ์ อจัฉรารุจิ 074-223-093 074-223-620 surajitn@phillip.co.th

20. คุณวศิรุต  วรภาณุนนัท์ 02-635-1720 0-2268-0950 wisaruw@phillip.co.th

21. คุณณปภชั  บญุนิมติร 02-958-0611, 02-958-0619 0-2567-3311 napapatb@phillip.co.th

22. คุณสุดารตัน ์ เจริญธุระกจิ 074-239-282 074-220-908 sudaratc@phillip.co.th

23.คุณตริานนัท ์ หริณัยากร 02-363-3528 ,02-377-6909 0-2363-3275 tirananh@phillip.co.th

24.คุณมาโนช  เหลอืงรตันามาศ 02-639-1331, 02-639-1389 0-2639-1340-1 manochl@phillip.co.th

25. คุณศิราณี  ทพิยรตัน์ 02-153-9423 , 02-026-2529 0-2153-9401 siraneet@phillip.co.th

26. คุณสุรพนัธ ์ เกตใุหม่ 043-225-786 , 043-225-804 043-225-687 suraphank@phillip.co.th

27. คุณนวชั  พงศก์ติตสิกลุ 055-232-627 055-245-082 nawatpo@phillip.co.th

28. คุณกมลรตัน ์ ครุฑธามาศ 02-618-8352, 02-618-8354 0-2618-8344 kamonratk@phillip.co.th

29. คุณอมัพวนั  นนัทขวา้ง 053-141-381 053-141-966 amphawann@phillip.co.th

30. คุณรุ่งอรุณ  จรุงพาณิชยเ์จริญ 02-622-7848 0-2622-7844 rungarune@phillip.co.th

31. คุณอชุุกร  เลง็ไธสง 02-722-8338 , 02-722-8195 0-2722-8343 ushukornl@phillip.co.th

32. คุณพงษศ์กัดิ ์ วฒันศิริสุข 02-658-0755-57 0-2658-0772-3 pongsakw@phillip.co.th

33. คุณปวณีา  เหลอืงมาลารตัน์ 02-153-9411 ,02-026-2544 0-2153-9401 paweenal@phillip.co.th

34. คุณกดิาการ  สุวรรณธรรมา 02-635-1700 ต่อ 750 0-2268-0950 kidakarns@phillip.co.th
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35. คุณสทิธิศกัดิ ์ กลุวานิช 02-153-9416 0-2153-9401 sitthisakk@phillip.co.th

36. คุณสุธีรวฒัน ์งามจติสุขศรี 02-153-9422, 02-026-2533 0-2153-9401 suteerawatn@phillip.co.th

37. คุณธนะชยั  ไทยรอด 02-635-1719 0-2268-0920 thanachait@phillip.co.th

38. คุณนพคุณ  วงศร์ตันะ 02-635-1664, 02-635-1710 0-2268-0920 nopakunw@phillip.co.th

39. คุณวชัรพล  บูระชาติ 02-153-9299 0-2153-9211 watcharaponb@phillip.co.th

26 บล. ภทัร จก. (มหาชน) (PHATRA) 1. คุณปาริชาต ิ สมบูรณ์ 0-2305-9023 0-2693-2644 parichat@phatrasecurities.com

2. คุณอลีคิ  โฮลแมน 0-2305-9029 0-2693-2644 eric_holman@phatrasecurities.com

3. คุณวทิยา  วศินวฒันพงศ์ 0-2305-9031 0-2693-2644 wittaya@phatrasecurities.com

4. คุณชนะพล  ทบัทมิสุข 0-2305-9046 0-2693-2644 chanaphon@phatrasecurities.com

5. คุณนภดล  นิมมานพภิกัดิ์ 0-2305-9190 0-2305-9524 nopadon@phatrasecurities.com

6. คุณธนินทร ์ รตันไพรสณฑ์ 0-2305-9050 0-2693-2353 tannin@phatrasecurities.com

7. คุณจนิตนา  ฉนัทวจิยักลุ 0-2305-9044 0-2693-2644 chintana@phatrasecurities.com

8. คุณกติติ์  พกุกะณานนท์ 0-2305-9470 0-2693-2641 kitt@phatrasecurities.com

9. คุณภาวนา  โกเกอร์ 0-2035-9015 0-2693-2644 pawana@phatrasecurities.com

10. คุณวรเทพ  ชีวโรจนฐ์ากูร 0-2305-9169 0-2305-9524 worathep@phatrasecurities.com

11. คุณธนกร  ชิวโรจนฐ์ากูร 0-2305-9086 0-2693-2641 thanakorn@phatrasecurities.com

12. คุณพติรพบูิล  ข่ายสุวรรณ 0-2306-9060 0-2305-9524 pitpilboon@phatrasecuritie.coom

13. คุณปวริศวร ์ ภูริเวทยคุ์ณากร 0-2305-9182 0-2305-9524 pawaritr@phatrasecurities.com

14. คุณจฬุวชิช ์ ชยัธชวงศ ์ 0-2305-9168 0-2305-9524 chulawit@phatrasecurities.com

15. คุณณฐัวด ี เอีย่มศิริอารีรตัน์ 0-2305-9189 0-2305-9524 nattavadee@phatrasecurities.com

16. คุณนฤพนัธ ์ ปคุะละนนัท์ 0-2305-9045 0-2693-2644 naruphan@phatrasecurities.com

17. คุณศุภวุฒิ  สุเชาวอ์นิทร์ 0-2305-9167 0-2305-9524 suppavut@phatrasecurities.com

18. คุณมณฑา  จนิดาวฒันะ 0-2305-9592 0-2305-9524 monta@phatrasecurities.com

19. คุณจรีะนนัท ์ มธุุสทิธิ์ 0-2305-9186 0-2305-9524 chiranan@phatrasecurities.com

20. คุณสรภสั  ไหลเวชพทิยา 0-2305-9188 0-2305-9524 sorapas@phatrasecurities.com

21. คุณกรชนก  ศิริโอภาสกลุ 0-2305-9163 0-2305-9524 kornchanok@phatrasecurities.com

27 บล. เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ปทท) จก. (มหาชน) (KEST) 1. คุณสทิธิพร  ศรกาญจน์ 0-2658-6300 ต่อ 5020 0-2658-6383 sittiporn.s2@maybank-ke.co.th

2. คุณสุดธิดา  จริะพฒันส์กลุ 0-2658-6300 ต่อ 5030 0-2658-6383 sudthida.c@maybank-ke.co.th

3. คุณขจรกชิ  แซ่ลี้ 0-2658-5000 ต่อ 1081 0-2254-4058 khajornkrich.s@maybank-ke.co.th

4. คุณศรณัย ์ โพธิวริตันานนท์ 0-2658-5000 ต่อ 1082 0-2254-4058 saran.p@maybank-ke.co.th

5. คุณพรีะสทิธิ์  จวิะพงศ์ 0-2658-5000 ต่อ 4530 0-2658-6384 peerasit.c@maybank-ke.co.th

6. คุณปณิธี  กจิพากรกติติ 0-2658-5000 ต่อ 4600-1 0-2658-6384 panitee.k@maybank-ke.co.th

7. คุณกติตพิงษ ์ ยุวาริน 0-2658-5000 ต่อ 4630-1 0-2658-6384 kittipong.y@maybank-ke.co.th

8. คุณวรพล  วรุิฬหศ์รี 0-2658-5000 ต่อ 4570 0-2658-6384 woraphon.w@maybank-ke.co.th

9. คุณวกิรม  อศัวกิลุ 0-2658-5000 ต่อ 4630-1 0-2658-6384 wikrom.a@maybank-ke.co.th

10.คุณภาณุ  นิวาตวงศ์ 0-2658-5000 ต่อ 4520 0-2658-6384 panu.n@maybank-ke.co.th

11.คุณสราวุธ  จนัทรนิภาพงศ์ 0-2658-5000 ต่อ 4506, 4611 0-2658-6384 sarawuth.c@maybank-ke.co.th

12.คุณชนฐั  ศรีพยคัฆ์ 0-2658-5000 ต่อ 4524 0-2658-6384 chanut.s@maybank-ke.co.th

28 บล.เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จก. (มหาชน) (MP) 1. คุณเกษมสทิธิ์ ปฐมศกัดิ์ 0-2660-6658 0-2117-7877 kasemsit@merchant.co.th

2. คุณวรชัยา ประจ าแก่น 0-2117-7923 0-2117-7877 varatchaya@merchant.co.th

29 บล. เมอรร์ิล ลนิซ ์(ปทท) จก. (ML)

30 บล. แมคควอรี่ (ปทท) จก (MACQ) 1. วภิาพร มารการเ์ร็ต  ภานุพรประพงศ์ 02-694-7703 02-694-7812 Maggie.Panupornprapong@macquarie.com 

2. คุณเบรนแดน โธมสั เรค 02-694-7707 02-694-7812 Brendan.Rake@macquarie.com

3. คุณมนตรีวจัน ์ บญุนาถ 02-694-7710 02-694-7812 Pong.Boonnat@macquarie.com

31 บล. ยูบเีอส (ประเทศไทย) จ ากดั (UBS) 1. คุณเกรียงไกร  เรืองฤทธิ์ 0-2613-5728 0-2651-5718 tom.ruangrit@ubs.com

2. คุณพงศสุ์ภคั  วงศว์วิฒัน์ 0-2613-5710 0-2651-5718 pongsupak.vongvivat@ubs.com

ไม่ไดด้ าเนินธุรกจิการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรพัย ์
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3. คุณศิกวสั  เตชะมหพนัธ์ 0-2613-5721 0-2651-5718 sikawat.techamahaphan@ubs.com

4. คุณสตยิา  เรือนสอน 0-2613-5719 0-2651-5718 satiyar.ruansorn@ubs.com

32 บล. ยูโอบ ีเคยเ์ฮยีน (ปทท) จ ากดั (มหาชน) (UOBKH) 1. คุณโยธิน  วริิเยนะวตัน์ 0-2207-0038 ต่อ 354 0-2207-0445 yothin@uobkayhian.co.th

2. คุณโชคด ี ขนิธรรมมติร ์ 0-2207-0038 ต่อ 575 0-2207-0475 choakdee@uobkayhian.co.th

3. คุณบศุรินทร ์ ภงิคารวฒัน์ 0-22659-8000 ต่อ 8110,8488 0-2263-2804 bussarin@uobkayhian.co.th

4. คุณวชิราภรณ์  วศธรรมสทิธิ์ 0-2659-0000 ต่อ 8100 0-2651-4799 wachiraporn@uobkayhian.co.th

5. คุณสุขมุาลย ์ ไทรงามสถติ 0-2659-8440 0-2263-2804 sukumarn@ubokayhian.co.th

6. คุณชยัพชัร ์ นาคมณฑนาคุม้ 0-2659-8000 ต่อ 8017 0-2659-8163 chaipat@uobkayhian.co.th

7. คุณสุวรรณา  รุ่งแจง้ศรี 0-2659-8000 ต่อ 8054-5 0-2627-3463 suwanna@uobkayhian.co.th

8. คุณสุภสทิธิ์  ตระกูลรงัสี 0-2659-8000 ต่อ 8279 0-2651-4799 suppasit@uobkayhian.co.th

9.คุณกฤรณฐั ภทัรบ์ญุจริา 0-2659-8000 ต่อ 8135 0-2651-4799 kiranat@uobkayhian.co.th

10.คุณธนชยั  อศัวงศเ์สถยีร 0-2659-8000 ต่อ 8194 0-2651-4799 thanachai@uobkayhian.co.th

33 บล.แลนด ์แอนด ์เฮาส ์ จก. (มหาชน) (LH SEC) 1. คุณพชิยั  สุภาพงษ์ 0-2352-5100  ต่อ 5112 0-2352-5252 pichai.su@lhsec.co.th

2. คุณกานต ์ อรรถธรรมสุนทร 0-2352-0000 ต่อ 5111 0-2352-5252 kant.at@lhsec.co.th

3. คุณรตันจ์โิรจน ์ โฆษะธรรม 0-2352-5100 ต่อ 5172 0-2286-2681 ratjiroj.kh@lhsec.co.th

4. คุณสหกฤต  อกุฤษฎจ์งกล 0-2352-5100 ต่อ 5205 0-2286-2682 Sahakrit.Uk@lhsec.co.th

34 บล.เอเชีย พลสั จก. (ASPS) 1. คุณมานี  ศิรินภาเพญ็ 0-2680-1111 ต่อ 1395 0-2680-1080 manee.s@asiaplus.co.th

2. คุณจรีภทัร  พมิานทพิย์ 0-2680-1111  ต่อ  1515 0-2680-1087 jeeraphat@asiaplus.co.th

3. คุณวาณี  ประทปีชยักูร 0-2680-1111 ต่อ 5813 0-2680-1008 vanee@asiaplus.co.th

4. คุณจกัรกฤษณ์  ยนัตดลิก 0-2680-1111  ต่อ 1576 0-2680-1083 chakkit.y@asiaplus.co.th

5. คุณวนิดา  ไตรรตันพนัธ์ 0-2680-1111 ต่อ 1667 0-2679-6717 wanida@asiaplus.co.th

6. คุณพนารตัน ์ เชียวชาญยนต์ 0-2680-111  ต่อ 1668 0-2679-6717 panarat@asiaplus.co.th

35 บล.เอเชีย เวลท ์จก. (AWS) 1. คุณเอกรุจ วณิชชาธรรมกลุ 0-2630-3521,3522 0-2630-3531 ekarooj.wa@asiawealth.co.th

2. คุณสทิธิกร หสัขนัธเ์ป่ียมสุข 0-2630-3550,3551 0-2630-3531 sitthikorn.hu@asiawealth.co.th

3. คุณศศิวมิล  สงัขปรีชา 0-2261-1315 # 105 0-2261-1328 sasivimon.su@asiawealth.co.th

4. คุณวลยัลกัษณ์  ประสทิธิ์วฒันะกลุ 0-630-3560, 3561 0-2630-3566 valailuck.pr@asiawealth.co.th

5. คุณธิดา  วฒันาพนัธุ์ 0-2630-3567,3568 0-2630-3566 thida.wa@asiawealth.co.th

6.คุณบษุบา  คเนจร ณ อยุธยา 0-2630-3564,3565 0-2630-3566 busaba.ga@asiawealth.co.th

7. คุณศนัสนีย ์ กจิเจริญ 0-2680-5215 0-2680-5199 sansanee.ki@asiawealth.co.th

8. คุณธีรพล  จริาธินนัท์ 0-2680-5163 0-2680-5199 teerapol.ji@asiawealth.co.th

9. คุณศิริศกัดิ ์ นนัทนาท 0-2630-3662 0-2630-3530 sirisak.nu@asiawealth.co.th

10. คุณชญานิศา  ชิวปรีชา 038-274-533 038-275-168 chayanisa.ch@asiawealth.co.th

11. คุณอารยะ  อารีธรรม 0-2630-3509 0-2630-3530 araya.ar@asiawealth.co.th

12. คุณมณีรตัน ์ ชยัอทิธิ 0-2680-5354 0-2680-5335 maneerat.ch@asiawealth.co.th

13.คุณทรพัยป์ระเสริฐ  ปริสุทธกลุ 0-2680-5110 0-2680-5111 suprasert.pr@asiawealth.co.th

14. คุณจนัทราภา  วงศไ์พบูลย์ 0-2630-3668 0-2630-3531 jantrarapa.wo@asiawealth.co.th

15. คุณชญัญา  รตันประภากลุ 0-2680-6005 0-2680-6001 chanya.Ra@asiawealth.co.th

16. คุณฐติมิา  อศัวสนศิริ 0-2630-3501 0-2630-3531 titima.As@asiawealth.co.th

17. คุณชุตมิณฑน ์ อตยิศพงศ์ 0-2680-5221 0-680-5388 chutimon.at@asiawealth.co.th

18. คุณจติภนินัท ์ ทบัทมิพรรณ์ 0-2119-2381 0-2119-2399 jitpinan.th@asiawealth.co.th

19. คุณมณฑาทพิย ์ เป่ียมมนสั 038-808-409 038-807-200 monthathip.pi@asiawealth.co.th

20. คุณสุนนัทา  แสนเจริญ 038-981-500 038-981-591 sunanta.sa@asiawealth.co.th

21. คุณโสทธนา  เตชะวจิติร  0-2630-3554 0-2630-3531 sothana.Te@asiawealth.co.th

22. คุณศิริรตัน ์ บลุกลุ 0-2680-5247 0-2680-5116 Sirirat.Bo@asiawealth.co.th

23. คุณวรวุฒิ  นาถะภกัฏิ 0-2106-7345 0-2105-2070 worawut.na@asiawealth.co.th

24.คุณบ ารุง รตันจนิดา 0-2680-5284 0-2680-5200 bumroog.Ra@asiawealth.co.th
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25.คุณปิยะนุช ลภัยวจิติร 0-2630-3605 0-2630-3595 Piyanuch.La@asiawealth.co.th

26.คุณเพญ็จนัทร ์ ช านาญกจิ 0-2119-2315 0-2835-3014 Penchun.ch@asiawealth.co.th

27.คุณภาวดิา ต ัง้จติเจริญชยั 0-2630-3656 0-2630-3531 Pavida.Ta@asiawealth.co.th

28.คุณณลาดา  เลอวบญัช์ 0-2680-5356 0-2680-5335 Nlada.Le@asiawealth.co.th

29.คุณสุคนธา  ชชัวาล 0-2680-6044 0-2680-5335 sukontha.ch@asiawealth.co.th

30.คุณพรไพลนิ  ทรพัยท์ววุีฒิ 0-2630-3601 0-2630-3531 pornpailin.su@asiawealth.co.th

36 บล.เออซีี จก. (มหาชน) (AEC) 1. คุณสุพจน ์ ลาภชยานนท์ 0-2659-3494 0-2236-8190 supot.l@aecs.com

2. คุณธนนภทัร  บญุทราพงษ์ 0-2659-3493 0-2659-3393 tanapatra.b@aecs.com

3. คุณอษุา  แสงแจ่ม 0-2836-0200 0-2659-3394 usa.s@aecs.com

4. คุณกนก  แสงรุ่งโรจน์ 0-2659-3460 kanok.s@aecs.com

5.คุณนฐัพล  เฉลมิพจน์ 0-2659-3434 0-2659-3393 nattapon.c@aecs.com

6. คุณอภญิญา  เดชารตัน์ 0-2659-3453 aphinya.d@aecs.com

7. คุณยศ  เอนกธนะสุวรรณ 075-432-345/ 075-432-346 yos.a@aecs.com

8. คุณยรรยง  จนัทวดี 074-222-720/074-222-721 yanyong.c@aecs.com

9. คุณณฐัพงศ ์ โพธิสว่าง 0-2619-0607 nattapong.p@aecs.com

10. คุณชยัรตัน ์ คงสุนทร 0-2659-3430 chairat.k@aecs.com

11. คุณกนกวรรณ  วงศพ์านิช 053-908-701 /053-908-702 kanokwan.w@aecs.com

12. คุณพธิาน  โตตระกูลพทิกัษ์ 0-2659-3476 pithan.t@aecs.com

13. คุณภาคนิ  วศิิษฎวุ์ฒิพงศ์ 075-432-345/ 075-432-346 pakin.w@aecs.com

14. คุณชนะชยั  จลุจริาภรณ์ 0-2836-0165 chanachai.j@aecs.com

15. คุณพยุง  นิลแสงงาม 0-2836-0413 payung.n@aecs.com

16. คุณศิริวรรณ  ธิตสิริิเวช 0-2836-0422 siriwan.t@aecs.com

17. คุณสุธีรา  เตชะวจิติรสกลุ 0-2836-0370 0-2659-3388 sucheera.t@aecs.com

18. คุณธนาคาร  องัคุระษ0ี 0-2659-3402 thanakarn.a@aecs.com

37 บล.แอพเพิล เวลธ ์จก. (มหาชน) (APPLE) 1. คุณกณัริยา  เกสรธมักติตวุิฑ 0-2829-6642 0-2829-6691 kanriya.ka@applewealthsecurities.com

2. คุณปวณีา  เหลอืงมาลาวฒัน์ 0-2829-6070 0-2829-6098 paweena.lu@applewealthsecurities.com

3. คุณณฐัดนยั  วริิยะกลุนนัท์ 0-2829-6976 0-829-6792 nadtdanai.vi@applewealthsecurities.com

4. คุณวบูิลย ์ โกศลธนวงษ์ 0-2829-6620 0-2829-6692 viboon.ko@applewealthsecurities.com

5. คุณนิสากร  นาคสุวรรณ 0-2829-6646 0-2829-6694 nissakon.na@applewealthsecurities.com

6.  คุณอจัฉรา  พลสงคราม 0-2829-6999 ต่อ  6841 0-2829-6116 achara.po@applewealthsecurities.com

7.  คุณสริินทพิย ์ อศัววงศเ์สถยีร 0-2829-6622 0-2829-6695 sirintip.as@applewealthsecurities.com

8. คุณรจนา  มธุรสจ านรร 0-2829-6253 0-2829-6115 rodejana.ma@applewealthsecurities.com

9. คุณสุวฒันช์ยั  ปญัญาวุธวรกลุ 0-2829-6643 0-2829-6695 suwatchai.pa@applewealthsecurities.com

10. คุณนุสรีย ์ นาคะ 0-2829-6601 0-2829-6871 nussaree.na@applewealthsecurities.com

11.. คุณนิรนัด ์ ตนัตวิชัรยานนท์ 0-2829-6221 0-2829-6122 niran.tai@applewealthsecurities.com

12. คุณธีรพฒัน ์ ศิลป์เสวกีลุ 0-2829-6612 0-2829-3612 teerapat.si@applewealthsecurities.com

13. คุณศรดา  แปงค า 0-2829-6631 0-2829-6694 sorrada.pa@applewealthsecurities.com

14. คุณกฤษกรณ์  รมัยไ์ธสง 0-2829-6403 0-2829-6119 kridskorn.ru@applewealthsecurities.com

15. คุณคณาธิป  ภยิโยภาพ 0-2829-6409 0-2929-6119 kanathib.pi@applewealthsecurities.com

16. คุณณิชาภา  เสยีงแจว้ 0-2829-6630 0-2829-6691 nichapa.se@applewealthsecurities.com

17. คุณนิภาพร  ดอนชยั 0-2829-6640 0-2829-6691 nipaporn.do@applewealthsecurities.com

18. คุณสุรชล  ชยัภคกลุ 0-2829-6621 0-2829-6693 surachol.ch@applewealthsecurities.com

19. คุณอสุา  แป้งนวน 0-2829-6652 0-2829-6695 usa.pa@applewealthsecurities.com

20. คุณณฐักิา  ไกรพนิิจ 0-28296690 ต่อ 3903 0-2829-6697 nattika.kr@applewealthsecurities.com

21. คุณพงศธ์ร  เลาหะวไิลย 0-2829-6721 0-2829-6113 pongthorn.la@applewealthsecurities.com

22. คุณชลวทิย ์ เลอเมยี 02-829-6617 02-829-6501 chonlawit.le@applewealthsecurities.com

mailto:Piyanuch.La@asiawealth.co.th
mailto:Penchun.ch@asiawealth.co.th
mailto:Pavida.Ta@asiawealth.co.th
mailto:Nlada.Le@asiawealth.co.th
mailto:sukontha.ch@asiawealth.co.th
mailto:pornpailin.su@asiawealth.co.th
mailto:supot.l@aecs.com
mailto:tanapatra.b@aecs.com
mailto:usa.s@aecs.com
mailto:kanok.s@aecs.com
mailto:nattapon.c@aecs.com
mailto:aphinya.d@aecs.com
mailto:yos.a@aecs.com
mailto:yanyong.c@aecs.com
mailto:nattapong.p@aecs.com
mailto:chairat.k@aecs.com
mailto:kanokwan.w@aecs.com
mailto:pithan.t@aecs.com
mailto:pakin.w@aecs.com
mailto:chanachai.j@aecs.com
mailto:payung.n@aecs.com
mailto:siriwan.t@aecs.com
mailto:sucheera.t@aecs.com
mailto:thanakarn.a@aecs.com
mailto:kanriya.ka@applewealthsecurities.com
mailto:paweena.lu@applewealthsecurities.com
mailto:nadtdanai.vi@applewealthsecurities.com
mailto:viboon.ko@applewealthsecurities.com
mailto:nissakon.na@applewealthsecurities.com
mailto:achara.po@applewealthsecurities.com
mailto:sirintip.as@applewealthsecurities.com
mailto:rodejana.ma@applewealthsecurities.com
mailto:suwatchai.pa@applewealthsecurities.com
mailto:sudthida.ch@countrygroup.co.th
mailto:suvinun.ch@countrygroup.co.th
mailto:teerapat.si@applewealthsecurities.com
mailto:tidarat.si@asiawealth.co.th
mailto:kanathib.pi@applewealthsecurities.com
mailto:kanathib.pi@applewealthsecurities.com
mailto:nichapa.se@applewealthsecurities.com
mailto:nipaporn.do@applewealthsecurities.com
mailto:surachol.ch@applewealthsecurities.com
mailto:usa.pa@applewealthsecurities.com
mailto:pongthorn.la@applewealthsecurities.com


ที่ บริษทั ช่ือย่อ ผูมี้อ านาจของบริษทั Tel. Fax E-mail

รายช่ือผูมี้อ านาจของบรษิทัสมาชิกในการท าความตกลงซ้ือขายหลกัทรพัยวิ์ธีการ Put Through มูลคา่การซ้ือขายตัง้แต ่30 ลา้นบาทข้ึนไป 

23. คุณศุภสาร  กรีตยิานนัทน์ 02-829-6216 02-829-6876 sorrawat.su@applewealthsecurities.com

24. คุณสรวฒัก ์ สุมานิตย์ 02-829-6828 02-829-6876 supasarn.ke@applewealthsecurities.com

25. คุณวชิรวทิย ์ ครองสุริยวงศ์ 02-829-6619 02-829-6871 wachirawit.kr@applewealthsecurities.com

26. คุณนทัธบงกช  เสถยีรกจิวณิชย์ 02-829-6341 02-829-6124 natthabongkoch.sa@applewealthsecurities.com

27. คุณชลธี  มหธนานุวตัพินัธ์ 02-829-6201 02-829-6874 chonlatee.ma@applewealthsecurities.com

28. คุณพสธร  สุรพงษร์กัเจริญ 02-829-6363 02-829-6874 possathorm.su@applewealthsecurities.com

38 บล.อารเ์อชบ ี(ปทท) จก. (มหาชน) (RHB) 1. คุณสุทธิโชค  บญุนาค 02-200-2187 02-200-2033 suthichock.bu@rhbgroup.com

2. คุณวไิลลกัษณ์  อรุณานนทช์ยั 02-088-9519 02-088-9809 wilailuck.ar@rhbgroup.com

3. คุณทศันม์น  วทิยารกัษส์รรค์ 02-088-9709 02-088-9828 tasamol.wi@rhbgroup.com

4. คุณสุภาพร  เลศิพนมวรรณ 02-088-9895 02-088-9694 supaporn.le@rhbgroup.com

5. คุณลวิ ไค ฮงิ 02-088-9505 02-088-9915 liu.kai.hing@rhbgroup.com

6. คุณอรวรรณ  ดรีอด 02-088-9504 02-088-9915 orawan.de@rhbgroup.com

7. คุณอนุวตั  ศิริวรรณ์ 02-088-9918 02-088-9915 anuwat.si@rhbgroup.com

8. คุณวุฒิชยั  สุจริชาโต 02-088-9518 02-088-9909 wutthichai.su@rhbgroup.com

9.คุณนรินทร ์ บญุทพิย์ 02-088-9731 02-088-9828 narin.bu@rhbgroup.com

10.คุณโชว เฮยีง  ควน 02-088-9758 02-088-9733 soh.hian.quan@rhbgroup.com

11.คุณภูริชิตา  สุคนธปิ์ตมุาต 02-088-9750 02-088-9733 purichita.su@rhbgroup.com

12.คุณภูวศิ  พงษเ์ฉลมิ 02-088-9746 02-088-9733 phuwit.po@rhbgroup.com

13.คุณกลัป์ปภสั  อรุณสริิยงพล 02-088-9757 02-088-9733 ganpapath.ar@rhbgroup.com

14.คุณเกศรินทร ์ พาราทพิยเ์จริญชยั 02-088-9933 02-088-9733 ketsarin.pa@rhbgroup.com

15.คุณสาธกา  ยศบญุหาญ 02-088-9546 02-088-9733 sathaka.yo@rhbgroup.com

39 บล.ไอวี โกลบอล จก. (มหาชน) (IVG) 1. คุณอญัชมาศ  เงนิโสภา 0-2658-5800 ต่อ 250 0-2658-5754 anchamasn@ivglobal.co.th

2. คุณววิด ี อทิธิศกัดิ์ 0-2658-5753 0-2658-5754 vivadeei@ivglobal.co.th

3. คุณประชา  อนันวสกลุ 0-2658-5800 ต่อ 806 0-2658-5793 prachau@ivglobal.co.th

4. คุณพรพล  เตชะมงัคลานนท์ 0-2658-5800 ต่อ 523 02-658-5793 pornpolt@ivglobal.co.th

5. คุณศิรินุช  วนิิจกูล 0-2658-5800 ต่อ 229 0-2658-5754 sirinootw@ivglobal.co.th

6. คุณสุวนา  ว่องเกื้อกูล 0-2658-5800 ต่อ 252 0-2658-5754 suwanaw@ivglobal.co.th

7. คุณสุรชยั  วริิยะม ัน่พงศ์ 0-2658-5800 ต่อ 264 0-2658-5754 surachaiw@@ivglobal.co.th

8. คุณรชันีกร  อยู่เยน็ 0-2658-5800 ต่อ 217 0-2658-5754 ratchaneekorny@ivglobal.co.th

9. คุณพชัรียา  รกัศรี 0-2658-5800 ต่อ 242 0-2658-5754 pachareeyar@ivglobal.co.th

10. คุณพนัธพ์งษ ์ เจริญพรวฒันา 0-2658-5800 ต่อ 807 0-2658-5793 panpongc@ivglobal.co.th

40 บล.ไอร่า จก. (มหาชน) (AIRA) 1. คุณนคร  คลศรีชยั 0-2684-8801 0-2160-5406 nakornk@aira.co.th

2. คุณนิพนธ ์ สุวรรณประสทิธิ์ 0-2684-8867 0-2160-5400 nipon@aira.co.th

3. คุณสลากลุ  ประเสริฐดี 0-2684-8941 0-2160-5400 salakul@aira.co.th

4. คุณศุภกร  สุริยะ 0-2684-6733 0-2160-5400 supakorn@aira.co.th

5. คุณสุจนัทรา  เจริญเลศิ 0-2684-8841 0-2160-5400 suchunthar@aira.co.th

6. คุณปรีชา  ลลีะศิธร 0-2268-1717 0-2632-8391 preecha@aira.co.th

7. คุณกติตพิงศ ์ สุประดษิฐ ์ณ อยุธยา 0-2684-8942 0-2160-5400 kittipong@aira.co.th

41 บล.เอเอสแอล จก. (ASL) 1. คุณนพพร  ตระกูลบญุ 0-2105-3416 0-2105-3417 noppond@aslsecurities.com

2. คุณกาญจนา  มาลพีตัร 0-2508-1567 0-2105-3417 kanjana@aslsecurities.com

3. คุณสาธิต  วรรณศิลปิน 0-2508-1316 ต่อ 2000 0-2105-3417 satit@aslsecurities.com

4. คุณสุรพล  ประคิน่วนิชา 0-2508-1316 ต่อ 3311 0-2105-3417 surapon@aslsecurities.com

5. คุณวชัระ  เจยีรไพฑูรย์ 0-2508-1316 ต่อ 3109 0-2105-3417 watchara@aslsecurities.com

42 บล.เอสบไีอ ไทย ออนไลน์ (SBITO) 1. คุณยูกโิกะ โรเบริต์ส์ 0-2022-1409 0-2022-1491 yukiko_rob@sbito.co.th

2. คุณชิดชนก  ทองพฤกษาลยั 0-2022-1437 0-2022-1491 chidchanok_tho@sbito.co.th
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