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เฉพาะ

ในเครอื

จาก

หลาย

 บลจ.

บลจ.กรงุไทย 
กองส าเร็จรูป 

("มั่ง ม ีศร ีสขุ")
= 1,000                    1,000                 ทกุสาขา ธ.

"Krungthai Next"

 app
02-686-6100

บลจ.กสกิรไทย
กองส าเร็จรูป 

("K-Fit")
= = 500                        500                    

"K-My Funds" 

app
02-673-3888 

บลจ.อสีทส์ปรงิ (ประเทศไทย) จ ากดั = =
ตามเงือ่นไขของแตล่ะ

กองทุน (มกีอง 1 บาท)

ตามเงือ่นไขของ

แตล่ะกองทุน
"FundLink Online"

1725 

หรอื 02-838-1800

บลจ.ไทยพาณชิย์ = = 1,000                    
ขึน้อยูก่บัแผนทีใ่ชบ้รกิาร 

(ต า่สดุ 500 บาท)
'SCBAM Fund Click''

02-777-7777

 กด 0 กด 6 

หรอื 02-949-1500

บลจ.เมอรช์ ัน่ พารท์เนอรส์ = = 1,000,000             
ตามเงือ่นไขของ

แตล่ะกองทุน
02-660-6677

บลจ.ยโูอบี = =
ตามเงือ่นไขของแตล่ะ

กองทุน (มกีอง 1 บาท)

ตามเงือ่นไขของ

แตล่ะกองทุน

"Premier Online-

Premier Advice"
02-786-2222

บล.กสกิรไทย
กองส าเร็จรูป 

("K-Fit")
= 500                        500                       "K-My Fund" app 02-696-0011

บล.ดบีเีอส วคิเคอรส์ = = 10,000                  5,000                 
Settrade Steaming for 

Fund "WealthBOX"
02-857-7171

บล.ธนชาต = = 500,000                
ตามเงือ่นไขของ

แตล่ะกองทุน
02-056-8888

บล.บวัหลวง = = 1,000,000             100,000            02-618 1018-24

บล.ฟินนัเซยี ไซรสั = = 1,000,000             
ตามเงือ่นไขของ

แตล่ะกองทุน
02-646-9999

บล.ฟิลลปิ = = 5,000                    5,000                 
"Phillip Fund 

Supermart" app
02-635-1718

บล.หยวนตา้ (กองทนุรวม) = = 100,000                100,000            ระบบ "Yuanta Wealth" 02-009-8888

บล.หยวนตา้ (กองทนุรวม+หุน้) = = = 500,000                100,000            ระบบ "Yuanta Wealth" 02-009-8888

บลจ.

บล.

ตรา

สาร

หนี้

ชอ่งทาง

การตดิตอ่นอก

สถานที่

ผูใ้หบ้รกิาร

การเลอืกผลติภณัฑแ์ละ

ปรบัพอรต์
สนิทรพัยล์งทนุ เงนิลงทนุข ัน้ต า่ (บาท)

ชอ่งทางการรบับรกิาร

แบบ 5 ข ัน้

หุน้
Unit 

Linked

 

คร ัง้แรก

 

คร ัง้ตอ่ไป

ส านักงาน

ใหญ่

พบ

พนกังาน

ทีส่าขา

Website/

Mobile 

application

กองทนุรวมผูใ้หบ้รกิาร

ใหค้ าแนะน า 

โดยลกูคา้เป็น

ผูต้ดัสนิใจ

ผูใ้หบ้รกิาร

เป็นผู ้

ตดัสนิใจ
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เฉพาะ

ในเครอื

จาก

หลาย

 บลจ.

ตรา

สาร

หนี้

ชอ่งทาง

การตดิตอ่นอก

สถานที่

ผูใ้หบ้รกิาร

การเลอืกผลติภณัฑแ์ละ

ปรบัพอรต์
สนิทรพัยล์งทนุ เงนิลงทนุข ัน้ต า่ (บาท)

ชอ่งทางการรบับรกิาร

แบบ 5 ข ัน้

หุน้
Unit 

Linked

 

คร ัง้แรก

 

คร ัง้ตอ่ไป

พบ

พนกังาน

ทีส่าขา

Website/

Mobile 

application

กองทนุรวมผูใ้หบ้รกิาร

ใหค้ าแนะน า 

โดยลกูคา้เป็น

ผูต้ดัสนิใจ

ผูใ้หบ้รกิาร

เป็นผู ้

ตดัสนิใจ

ธนาคารกรงุเทพ = = =
 ตอ้งมหีลกัทรพัยก์บัธนาคาร 

1,000,000

ตามเงือ่นไขของ

แตล่ะกองทุน

ฟิวเจอรพ์ารค์

รังสติ/สยาม

พารากอน

"Bualuang M Banking" 

app/ โครงการ B-advice

บวัหลวงโฟน 

1333

ธนาคารกรงุไทย
กองส าเร็จรูป 

("มั่ง ม ีศร ีสขุ")
= 1,000                    1,000                 ทกุสาขา ธ. 02-255-2222

ธนาคารกสกิรไทย
กองส าเร็จรูป 

("K-Fit")
= 500                        500                    

สาขา

จามจรุสีแควร์

 (K-Expert)

"K-My Fund" app
02-888-8888 

กด 4

ธนาคารไทยพาณชิย์ = =
 ตอ้งมหีลกัทรพัยก์บัธนาคาร 

2,000,000

ตามเงือ่นไขของ

แตล่ะกองทุน

Investment 

Center ตา่งๆ
ระบบ "W Plan"

RM นัดพบ

ลกูคา้นอก

สถานที่
02-777-7777

บรษิทัเมอืงไทยประกนัชวีติ (กองทนุรวม)
กองส าเร็จรูป 

("K-Fit")
กองอืน่ๆ =

ตามเงือ่นไขของ

แตล่ะกองทุน

ตามเงือ่นไขของ

แตล่ะกองทุน
"K-My Fund" app

บรษิทัเมอืงไทยประกนัชวีติ (Unit Linked) = = =
ตามเงือ่นไขของ

แตล่ะกองทุน

ตามเงือ่นไขของ

แตล่ะกองทุน

บลป.เทรเชอรสิต ์ = =
ตามเงือ่นไขของ

แตล่ะกองทุน

ตามเงือ่นไขของ

แตล่ะกองทุน

(เนน้ online) 

www.treasurist.com
02-061-9621

บลน.ฟินโนมนีา่ = = 5,000                    
ตามเงือ่นไขของ

แตล่ะกองทุน

(เนน้ online) 

www.finnomena.com
02-026-5100

บลน.โรโบเวลธ์ = = 1,000                    1,000                    
(เนน้ online)

"odini''app
02-026-6222

บลน.เว็ลธ ์เมจกิ = =
ตามเงือ่นไขของ

แตล่ะกองทุน

ตามเงือ่นไขของ

แตล่ะกองทุน

(เนน้ online)

https://trading.wealth

magik.com
02-861-5508

ธนาคารพาณชิย์

บรษิทัประกนั

ส านักงาน

ใหญ่

1766

บลน.และบลป.ทีใ่ชเ้ทคโนโลย ี(FinTech)

(เนน้)

 ตัวแทน

ประกัน

ส านักงาน

ใหญ่


