
มผีลตงัแต่วนัท ี19 กนัยายน 2565

ชือย่อ    ชือบริษทั เวบ็ไซต์ หมายเหตุ

1 AIRA บรษิทัหลกัทรพัย ์ไอร่า จาํกดั (มหาชน) www.aira.co.th

2 ASL บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จาํกดั www.aslsecurities.com -เรมิตน้สมาชกิภาพวนัท ี18 พฤษภาคม 2558

3 ASPS บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จาํกดั www.asiaplus.co.th

- บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซยีพลสั จาํกดั (มหาชน) ไดด้าํเนินการเปลยีนชอืเป็น บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซยีพลสั กรุ๊ป โฮ

ลดงิ จาํกดั (มหาชน) (ASP) เมอืวนัท ี22 มกราคม 2558 

- บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซยีพลสั กรุ๊ป โฮลดงิ จาํกดั (มหาชน) (ASP) เปลยีนชอืเป็น บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซยีพลสั 

จาํกดั (ASPS) เมอืวนัท ี6 พฤษภาคม 2558

4 AWS บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเชยี เวลท์ จาํกดั www.asiawealth.co.th 

5 BLS บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) www.bualuang.co.th

6 BYD บรษิทัหลกัทรพัย ์บยีอนด ์จาํกดั (มหาชน) https://www.beyeondsecurities.co.th

- บรษิทัหลกัทรพัย ์ยไูนเตด็ จาํกดั (มหาชน) (US) ไดห้ยุดดาํเนินธุรกรรม ตงัแต่วนัท ี25 ตุลาคม 2554 

- บรษิทัหลกัทรพัย ์ยไูนเตด็ จาํกดั (มหาชน) (US) เปลยีนชอืเป็น บรษิทัหลกัทรพัย ์เออซี ีจาํกดั (มหาชน) (AEC) 

เมอืวนัท ี5 สงิหาคม 2556 

- บรษิทัหลกัทรพัย ์เออซี ีจาํกดั (มหาชน) (AEC) กลบัมาดาํเนินธุรกรรมอกีครงัวนัท ี4 ตุลาคม 2556 

- บรษิทัหลกัทรพัย ์เออซี ีจาํกดั (มหาชน) (AEC) เปลยีนชอืเป็น บรษิทัหลกัทรพัย ์บยีอนด ์จาํกดั (มหาชน) (BYD) 

เมอืวนัท ี9 สงิหาคม 2564

7 CGS-CIMB บล. ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จาํกดั www.cimbsecurities.co.th

- บรษิทัหลกัทรพัย ์บที ีจาํกดั (BTSEC) เปลยีนชอืเป็น บรษิทัหลกัทรพัย ์ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) (CIMBS) จาํกดั 

เมอืวนัท ี1 ตุลาคม 2552 

- บรษิทัหลกัทรพัย ์ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จาํกดั (CIMBS) เปลยีนชอืเป็น บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี

(ประเทศไทย) จาํกดั (CGS-CIMB) เมอืวนัท ี26 กุมภาพนัธ ์2561

8 CLSAT บรษิทัหลกัทรพัย ์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั www.clsa.com

9 CNS บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสนิ จาํกดั (มหาชน) www.cns.co.th
- บรษิทัหลกัทรพัย ์พฒันสนิ จาํกดั (มหาชน) เปลยีนชอืเป็น บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสนิ จาํกดั (มหาชน)  

เมอืวนัท ี29 ธนัวาคม 2553

10 CS บรษิทัหลกัทรพัย ์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จาํกดั www.credit-suisse.com

11 CST บรษิทัหลกัทรพัย ์ซติคีอรป์ (ประเทศไทย) จาํกดั http://www.citi.co.th/th/citicorpsecurities.htm

รายชือสมาชิก บริษทั สาํนักหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั
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รายชือสมาชิก บริษทั สาํนักหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั

12 DAOLSEC บรษิทัหลกัทรพัย ์ดาโอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) www.daolsec.co.th

- บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟาร์อสีท์ จาํกดั (FES) เปลยีนชอืเป็น บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จาํกดั (KTBST) 

เมอืวนัท ี31 ตุลาคม 2554

- บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย)  จาํกดั (มหาชน)(KTBST) ไดแ้ปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชน เมอืวนัท ี15 

มถุินายน 2561

-  บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย)  จาํกดั  (มหาชน)   (KTBST) เปลยีนชอืเป็น บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบีเีอสที

 จาํกดั (มหาชน) เมอืวนัท ี4 มกราคม 2564

-  บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย)  จาํกดั  (มหาชน)   (KTBST) เปลยีนชอืเป็น บรษิทัหลกัทรพัย ์บรษิทั

หลกัทรพัย ์ดาโอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  เมอืวนัท ี19 กนัยายน 2565

13 DBSV บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั www.dbsvitrade.com

14 FSS บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จาํกดั (มหาชน) www.fnsyrus.com
- บรษิทัหลกัทรพัย ์ไซรสั จาํกดั (มหาชน) (SYRUS) ไดด้าํเนินการเปลยีนชอืเป็น บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั

 จาํกดั (มหาชน) (FSS) เมอืวนัท ี8 กรกฎาคม 2552

15 GBS บรษิทัหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จาํกดั www.globlex.co.th

16 INVX บรษิทัหลกัทรพัย ์อนิโนเวสท์ เอกซ ์จาํกดั www.innovestx.co.th
- บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณชิย ์จาํกดั เปลยีนชอืเป็น บรษิทัหลกัทรพัย ์อนิโนเวสท์ เอกซ ์จาํกดั และเปลยีนชอืย่อ

จาก SCBS เป็น INVX เมอืวนัท ี12 กนัยายน 2565

17 IVG บรษิทัหลกัทรพัย ์ไอ ว ีโกลบอล จาํกดั (มหาชน) www.ivglobal.co.th

18 JPM บรษิทัหลกัทรพัย ์เจพมีอร์แกน (ประเทศไทย) จาํกดั www.jpmorgan.com

19 KGI บรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) www.kgieworld.co.th
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รายชือสมาชิก บริษทั สาํนักหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั

20 KINGSFORD บรษิทัหลกัทรพัย ์คงิสฟ์อร์ด จาํกดั (มหาชน) www.kingsfordsec.com

- บรษิทัหลกัทรพัย ์สนิเอเซยี จาํกดั (ACLS) ไดด้าํเนินการเปลยีนชอืเป็น บรษิทัหลกัทรพัย ์แอพเพลิ เวลธ ์จาํกดั 

(APPLE) เมอืวนัท ี11 ตุลาคม 2556

-  บรษิทัหลกัทรพัย ์แอพเพลิ เวลธ ์จาํกดั (APPLE)  ไดแ้ปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจาํกดั โดยใชช้อืว่า บรษิทั

หลกัทรพัย ์แอพเพลิ เวลธ ์จาํกดั (มหาชน) (APPLE) เมอืวนัท ี20 กุมภาพนัธ ์2557 และกลบัมาดาํเนนิธุรกรรมอกี

ครงัในวนัท ี6 พฤษภาคม 2557 

- บรษิทัหลกัทรพัย ์แอพเพลิ เวลธ ์จาํกดั (มหาชน) (APPLE) เปลยีนชอืเป็น บรษิทัหลกัทรพัย ์คงิสฟ์อร์ด จาํกดั 

(มหาชน) (KFS) เมอืวนัท ี18 มนีาคม 2562 

- บรษิทัหลกัทรพัย ์คงิสฟ์อรด์ จาํกดั (มหาชน) เปลยีนชอืย่อจาก KFS เป็น KINGSFORD  เมอืวนัท ี5 เมษายน 

2562

21 KKPS บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จาํกดั (มหาชน) securities.kkpfg.com
- บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) (PHATR) เปลยีนชอืเป็น บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จาํกดั 

(มหาชน) (KKPS) เมอืวนัท ี18 สงิหาคม 2563

22 KS บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) www.kasikornsecurities.com

23 KSS บรษิทัหลกัทรพัย ์กรุงศร ีจาํกดั (มหาชน) www.krungsrisecurities.com
- บรษิทัหลกัทรพัย ์กรุงศรอียุธยา จาํกดั (มหาชน) (AYS)  เปลยีนชอืเป็น บรษิทัหลกัทรพัย ์กรุงศร ีจาํกดั (มหาชน) 

(KSS) เมอืวนัท ี28 พฤศจกิายน 2554

24 KTX บรษิทัหลกัทรพัย ์กรุงไทย เอก็ซ์สปรงิ จาํกดั www.krungthaixspring.com

 - บรษิทัหลกัทรพัย ์ซมีโิก ้จาํกดั (มหาชน) (ZMICO) โอนสทิธกิารเป็นสมาชกิใหแ้ก่ บรษิทัหลกัทรพัย ์เคท ีซมีโิก ้

จาํกดั (KTZ) เมอืวนัท ี1 พฤษภาคม 2552

-  บรษิทัหลกัทรพัย ์เคท ีซมีโิก ้จาํกดั (KTZ) เปลยีนชอืเป็น บรษิทัหลกัทรพัย ์กรุงไทย ซมีโิก ้จาํกดั เมอืวนัท ี17 

มกราคม 2563 

- บรษิทัหลกัทรพัย ์กรุงไทย ซมีโิก ้จาํกดั (KTZ) เปลยีนชอืเป็น บรษิทัหลกัทรพัย ์กรุงไทย เอก็ซส์ปรงิ จาํกดั (KTX) 

เมอืวนัท ี19 เมษายน 2565
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25 LHS บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) www.lhsec.co.th/

- บรษิทัหลกัทรพัย ์ซกิโก ้จาํกดั (มหาชน) (SSEC) เปลยีนชอืเป็น บรษิทัหลกัทรพัย ์ไอเอม็บ ีอนิเตอรเ์นชนัแนล 

(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (CIMBI) เมอืวนัท ี28 พฤษภาคม 2555  และหยุดดาํเนนิธรุกรรม ตงัแต่วนัท ี1 

ธนัวาคม 2555 เป็นตน้ไป

- บรษิทัหลกัทรพัย ์ไอเอม็บ ีอนิเตอรเ์นชนัแนล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (CIMBI) เปลยีนชอืเป็น บรษิทั

หลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) (LHS) เมอืวนัท ี24 เมษายน 2557 และกลบัมาดาํเนนิธรุกรรมอกี

ครงัวนัท ี29 ก.ย. 2557

26 MACQ บรษิทัหลกัทรพัย ์แมคควอร ี(ประเทศไทย) จาํกดั http://www.macquarie.com

27 MPSEC บรษิทัหลกัทรพัย ์เมอร์ชนั พารท์เนอร์ จาํกดั (มหาชน) www.merchant.co.th

- บรษิทัหลกัทรพัย ์เมอร์ชนั พารท์เนอร์ จาํกดั (มหาชน) (MPSEC) ไดห้ยุดดาํเนินธุรกรรม ตงัแต่วนัท ี15 

กุมภาพนัธ ์2553 เป็นตน้ไป และกลบัมาดาํเนนิธุรกรรมอกีครงัวนัท ี26 มถุินายน 2560 จากนนัหยุดดาํเนนิธุรกรรม

อกีครงั ตงัแต่วนัท ี2 ธนัวาคม 2562 เป็นตน้ไป

28 MST บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) https://www.maybank-ke.co.th

- บรษิทัหลกัทรพัย ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (KEST) เปลยีนชอืเป็น บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิ

เอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (MBKET) เมอืวนัท ี28 พฤศจกิายน 2554

- บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (MBKET) เปลยีนชอืเป็น บรษิทัหลกัทรพัย ์

เมยแ์บงก ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (MST) เมอืวนัท ี3 ธนัวาคม 2564

29 PI บรษิทัหลกัทรพัย ์พาย จาํกดั (มหาชน) www.pi.financial 

- บรษิทัหลกัทรพัย ์แอ๊ดคนิซนั จาํกดั (มหาชน) (ASL) เปลยีนชอืเป็น บรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทร ีกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)

 (CGS) เมอืวนัท ี1 มถุินายน 2552 

- บรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทร ีกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (CGS) เปลยีนชอืเป็น บรษิทัหลกัทรพัย ์พาย จาํกดั (มหาชน) เมอื

วนัท ี1 มนีาคม 2565

30 PST บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) www.phillip.co.th
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31 RHBS บรษิทัหลกัทรพัย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) https://www.th.rhbtradesmart.com

- บรษิทัหลกัทรพัย ์บฟิีท จาํกดั (มหาชน) (BSEC) เปลยีนชอืเป็น บรษิทัหลกัทรพัย ์โอเอสเค (ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) (OSK) เมอืวนัท ี19 กนัยายน 2554 

- บรษิทัหลกัทรพัย ์โอเอสเค (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (OSK) เปลยีนชอืเป็น บรษิทัหลกัทรพัย ์อารเ์อชบโีอ

เอสเค (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (RHBOS) เมอืวนัท ี17 เมษายน 2556

- บรษิทัหลกัทรพัย ์อารเ์อชบโีอเอสเค (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (RHBOS) เปลยีนชอืเป็น บรษิทัหลกัทรพัย ์

อาร์เอชบ ี(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (RHBS) เมอืวนัท ี2 พฤศจกิายน 2558

32 SBITO บรษิทัหลกัทรพัย ์เอสบไีอ ไทย ออนไลน์ จาํกดั http://www.sbito.co.th
- บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินันซ่า จาํกดั (FSL) โอนสทิธกิารเป็นสมาชกิใหแ้ก่บรษิทัหลกัทรพัย ์เอสบไีอ ไทย ออนไลน์ 

จาํกดั (SBITO) เมอืวนัท ี28 มนีาคม 2559

33 SCBJB บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณชิย ์จเูลยีส แบร์ จาํกดั www.scbjuliusbaer.com - เรมิตน้สมาชกิภาพ เมอืวน้ท ี2 พฤษภาคม 2562

34 TISCO บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จาํกดั www.tiscosec.co.th - บรษิทัหลกัทรพัย ์ทสิโก ้จาํกดั (TSC) เปลยีนชอืย่อเป็น TISCO เมอืวนัท ี2 กุมภาพนัธ ์2558

35 TNITY บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีตี ีจาํกดั www.trinitythai.com

36 TNS บรษิทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) www.thanachartsec.co.th

37 UBS บรษิทัหลกัทรพัย ์ยูบเีอส (ประเทศไทย) จาํกดั www.ubs.com

38 UOBKH บรษิทัหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) www.uobkayhian.co.th

39 YUANTA บรษิทัหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั www.yuantathai.com

- บรษิทัหลกัทรพัย ์เกยีรตนิาคนิ จาํกดั (KKS) ไดด้าํเนินการเปลยีนชอืเป็น บรษิทัหลกัทรพัย ์เคเคเทรด จาํกดั เมอื

วนัท ี9 สงิหาคม 2556 

- บรษิทัหลกัทรพัย ์เคเคเทรด จาํกดั เปลยีนชอืย่อจาก KKS เป็น KKTRD เมอืวนัท ี30 กนัยายน 2556 

- บรษิทัหลกัทรพัย ์เคเคเทรด จาํกดั (KKTRD) เปลยีนชอืเป็น บรษิทัหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั 

(YUANTA) เมอืวนัท ี1 กนัยายน 2559



มผีลตงัแต่วนัท ี19 กนัยายน 2565

ชือย่อ    ชือบริษทั เวบ็ไซต์ หมายเหตุ

รายชือสมาชิก บริษทั สาํนักหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั

40 Z บรษิทัหลกัทรพัย ์จเีอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) http://trade.z.com/th

- เรมิตน้สมาชกิภาพเมอืวนัท ี6 พฤศจกิายน 2560 

- บรษิทัหลกัทรพัย ์จเีอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ไดแ้ปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชน  เมอืวนัท ี22

 มนีาคม 2565

- รายชอืเรยีงตามตวัอกัษรย่อภาษาองักฤษ

บริษทัทีพ้นจากการเป็นสมาชิกสาํนักหกับญัชี

1. บรษิทัหลกัทรพัย ์ เมอร์รลิ ลนิซ ์(ประเทศไทย) จาํกดั ไดล้าออกจากการเป็นสมาชกิสาํนกัหกับญัช ีมผีลตงัแต่วนัท ี1 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป

หมายเหต ุ:


