
 
รายนามผู้ที่ได้รับอนุญาตจดทะเบียนเป็นผู้บริหารแผน 

(อายุ ๕ ปี นับแต่วันออกใบอนุญาต) 
 
 

๑. บริษัท สมาร์ท แอดไวเซอรี่ จ ากัด 
ที่อยู่    ๕/๒๒๖  ถนนเทศบาลสงเคราะห์  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ 
          โทร. ๐๒ ๑๙๖ ๒๑๙๖ – ๘  โทรสาร ๐๒ ๑๙๖ ๒๑๙๙ 
วันออกใบอนุญาต ๙ มีนาคม ๒๕63 
 

๒. บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ที่อยู่    ๑๙๓/๑๓๖ – ๑๓๗  อาคารเลครัชดา  ชั้น ๓๓  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงคลองเตย   
          เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐  โทร. 02 264 0777  โทรสาร  02 264 0789 
วันออกใบอนุญาต ๒๙ กันยายน 2558 
 

3.   บริษัท  แอ็ดวานซ์ แพลนเนอร์ จ ากัด 
ที่อยู่     ๒๒๓/๙๖ อาคารคันทรี่คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชั้น ๒๑ ถนนสรรพาวุธ แขวง/เขตบางนา 
          กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐  โทร. ๐๒ ๗๒๐ ๗๗๙๘   โทรสาร  ๐๒ ๗๒๐ ๗๗๘๐     
วันออกใบอนุญาต ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕60 
 

4. บริษัท เทรเชอร์ สเปเชียลตี้ จ ากัด 
ที่อยู่ 54 อาคาร บีบี  ห้องเลขที่ 1710  ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)  แขวงคลองเตยเหนือ   
           เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02 258 7961  โทรสาร 02 258 7962 
วันออกใบอนุญาต ๗ สิงหาคม 2561 
 

  5. บริษัท แกรนท์ธอนตัน สเปเชียลิสท์แอ็ดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ที่อยู่    87/1 อาคารแคปปิตอล ทาวเวอร์ออล ซีซั่นส์เพลส ชั้น 18  ถนนวิทยุ  แขวงลุมพินี 
          เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐  โทร. 02 205 8222  โทรสาร. 02 654 3339 
วันออกใบอนุญาต 16 ธันวาคม 2562 
 

6. บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากัด 
ที่อยู่    888/151  อาคารมหาทุนพลาซ่า  ถนนเพลินจิต  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน   
          กรุงเทพฯ 10330  โทร. 02 651 4447  โทรสาร  02 254 9909 
วันออกใบอนุญาต 3 สิงหาคม 2559 
 

7. บริษัท ฟีนิกซ์ แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ที่อยู ่  138  อาคารบุญมิตร ชั้น 3 ห้องเลขท่ี บี 2  ซี 1  ถนนสีลม  แขวงสุริยวงศ์  เขตบางรัก 
         กรุงเทพฯ 10500  โทร.02 634 3335  โทรสาร  02 634 3988 
วันออกใบอนุญาต 18 ตุลาคม 2559 
 

 
 

                                                                                                    8.บริษัท คอร์ปอเรท... 



 
 

  8. 
 
 

บริษัท คอร์ปอเรท อินดีเพนเดนท์ แอดไวเซอรี่ จ ากัด 
ที่อยู ่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 21/1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ 

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร.02 679 5400  โทรสาร 02 679 5401 
วันออกใบอนุญาต 6 กุมภาพันธ์ 2561 

9. 
 

นายชัชชัย  ฉันทจินดา 
ที่อยู ่ 48 ซอยบรมราชชนนี 58 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 

โทร.081 809 8526  โทรสาร - 
วันออกใบอนุญาต 4 ธันวาคม 2561 
 

10. 
 

บริษัท ซีเอส พลัส แอดไวเซอรี่ จ ากัด 
 ที่อยู่    48/17 อาคารบุญลักษณ์ ชั้น 6 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง  

กรุงเทพฯ 10310 โทร.02 639 3664  โทรสาร 02 057 0877 
วันออกใบอนุญาต 19 มีนาคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*** ข้อมูล ณ วันที่ 7 เมษายน 2563*** 

 



 
รายนามผู้ที่ได้รับอนุญาตจดทะเบียนเป็นผู้ท าแผน 

(อายุ 2 ปี นับแต่วันออกใบอนุญาต) 
 

1. 
 

บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ที่อยู ่  193/136 – 137  อาคารเลครัชดา  ชั้น 33  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงคลองเตย 

เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110  โทร. 02 264 0777 โทรสาร 02 264 0789 
วันออกใบอนุญาต 29 กันยายน 2561 

2. บริษัท สมาร์ท แอดไวเซอรี่ จ ากัด 
ที่อยู ่ 5/226 ถนนเทศบาลสงเคราะห์  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 

โทร. 02 196 2196 – 8  โทรสาร 02 196 2199 
วันออกใบอนุญาต 9 มีนาคม 2563 
 

3. บริษัท เทรเชอร์ สเปเชียลตี้ จ ากัด 
ที่อยู่ 54 อาคาร บีบี  ห้องเลขที่ 1710  ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)  

แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ 10110  
โทร. 02 258 7961  โทรสาร 02 258 7962 

วันออกใบอนุญาต 7 สิงหาคม 2561 
 

4. บริษัท แกรนท์ธอนตัน สเปเชียลิสท์แอ็ดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ที่อยู ่ 87/1 อาคารแคปปิตอล ทาวเวอร์ออล ซีซั่นส์เพลส ชั้น 18  ถนนวิทยุ  แขวงลุมพินี 

เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330  โทร. 02 205 8222  โทรสาร 02 654 3339 
วันออกใบอนุญาต 16 ธันวาคม 2561 

5. บริษัท แอ็ดวานซ์ แพลนเนอร์ จ ากัด 
ที่อยู ่ 223/96  อาคารคันทรี่คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชั้น 21  ถนนสรรพาวุธ  แขวงบางนา 

เขตบางนา  กรุงเทพฯ 10260  โทร. 02 720 7798  โทรสาร 02 720 7780 
วันออกใบอนุญาต 26 สิงหาคม 2561 

6. บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากัด 
ที่อยู่ 888/151  อาคารมหาทุนพลาซ่า  ถนนเพลินจิต  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน 

กรุงเทพฯ 10330 โทร. 02 651 4447  โทรสาร 02 254 9909 
วันออกใบอนุญาต 3 สิงหาคม 2561 

7. บริษัท ฟีนิกซ์ แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ที่อยู ่ 138 อาคารบุญมิตร ชั้น 3 ห้องเลขท่ี บี 2 ซี 1 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ ์

เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 10500 โทร.02 634 3335  โทรสาร 02 634 3988 
วันออกใบอนุญาต 22 พฤษภาคม 2562 
 

 

8. บริษัท คอร์ปอเรท... 



 
 
8. บริษัท คอร์ปอเรท อินดีเพนเดนท์ แอดไวเซอรี่ จ ากัด 

ที่อยู ่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 21/1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ 
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร.02 679 5400  โทรสาร 02 679 5401 

 วันออกใบอนุญาต 6 กุมภาพันธ์ 2563 
 

9. นายชัชชัย  ฉันทจินดา 
ที่อยู ่ 48 ซอยบรมราชชนนี 58 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 

โทร.081 809 8526  โทรสาร - 
 วันออกใบอนุญาต 4 ธันวาคม 2561 
 

10. บริษัท ซีเอส พลัส แอดไวเซอรี่ จ ากัด 
ที่อยู่    48/17 อาคารบุญลักษณ์ ชั้น 6 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง  

กรุงเทพฯ 10330 โทร.02 639 3664  โทรสาร 02 057 0877 
วันออกใบอนุญาต 19 มีนาคม 2562 
 

  

 
 

 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

***ข้อมูล ณ วันที่ 7 เมษายน 2563*** 
 


