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บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำ�กัด
เลขท่ี 130 - 132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ช้ัน 1, 2 และอาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ช้ัน 12  ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ (66) 2 670-8690-96  โทรสาร (66) 2 209-8779


