
Sustainer of your sustainable wealthiness

เคียงคู่ความมั่งคั่งที่มั่นคงของคุณ

SIAM
WEALTH

MANAGEMENT



Investment 

Planning

WE DELIVER A COMPREHENSIVE
WEALTH MANAGEMENT & PLANNING SERVICES

Education Planning

วางแผนการศึกษาบุตร

Investment Planning

วางแผนการลงทุน

Protection Planning

วางแผนป้องกันความเสี่ยง

Retirement Planning

วางแผนการเกษียณอายุ

Tax Planning

วางแผนภาษีเงินได้

Estate Planning

วางแผนการส่งต่อมรดก

We provide a personal financial planning and 

advisory services from our professional advisors.

With our expertise and experience in wealth 

management and financial planning, we deliver a 

finest design of client’s wealth by a tailor-made 

financial solution.

เราคือผู้ให้บริการด้านการวางแผนการเงินและให้ค าปรึกษาด้าน
การเงินผ่านที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเงินส่วนบุคคล

ด้วยทักษะกับประสบการณ์ด้านการบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคล
และการวางแผนการเงินของเรา ลูกค้าของเราจะได้รับการออกแบบ
ความมั่งคั่งด้วยแผนการเงินชั้นเลิศที่สร้างสรรค์มาเฉพาะตัวบุคคล

YOUR FINANCIAL FUTURE IS OUR PRIORITY

อนาคตด้านการเงินของคุณส าคัญเสมอ

เราขอเสนอแผนการเงินและความมั่งคั่งแบบองค์รวมส าหรับคุณ



SERVICE FEES
อัตราค่าบรกิาร (หน่วย: บาท)

สินทรัพย์ที่รับให้ค ำปรึกษำและวำงแผน
(AUA: Assets-under-advisement)

< 1 M฿(ลบ.) 1-10 M฿(ลบ.) 10-30 M฿(ลบ.) > 30 M฿(ลบ.)

Advisory Fee (Billing when accept the service agreement)
ค่าบริการให้ค าปรึกษาด้านการเงิน (จัดเก็บเมื่อตกลงรับบริการ)

General advice & financial literacy ให้ค าปรึกษาและความรู้ด้านการเงินทั่วไป Free Free Free Free
Financial planning package (billed once for the entire package), including:
วางแผนและจัดท าแผนการเงิน (เรียกเกบ็ครั้งเดียว) ซึ่งการบริการจะประกอบด้วย:
▪ Financial information gathering & reports

จัดเก็บข้อมูลทำงกำรเงิน ก ำหนดเป้ำหมำยทำงกำรเงิน และท ำงบกำรเงินส่วนบุคคล
▪ Tailor-made financial plan แผนกำรเงินส่วนบุคคล ประกอบด้วย

▪ Comprehensive financial plan แผนกำรเงินแบบองค์รวม
▪ Specific financial plan แผนกำรเงินเฉพำะด้ำน โดยสำมำรถเลือกได้หลำยแผน

oWealth creation กำรสร้ำงควำมมั่งคั่ง
• Savings plan วำงแผนบริหำรรำยรับ-รำยจ่ำยเพื่อเพิ่มเงินออม
• Debt reduction plan วำงแผนกำรช ำระหนี้สิน-ลดภำระหนี้สิน
• Personal-income-tax plan วำงแผนบริหำรจัดกำรภำษีเงินได้ส่วนบุคคล

oWealth protection กำรปกป้องควำมมั่งคั่ง
• Risk management & transfer plan วำงแผนกำรบริหำรจัดกำรและโอนย้ำย

ควำมเสีย่ง
oWealth accumulation กำรสะสมควำมมั่งคัง่

• Retirement plan วำงแผนกำรสะสมสนิทรัพย์เพื่อกำรเกษียณอำยุ
• Education plan for children วำงแผนกำรสะสมสนิทรัพย์เพื่อกำรศกึษำบุตร
• Special accumulation plan วำงแผนกำรสะสมสนิทรัพย์เพื่อวัตถุประสงคพ์ิเศษ

oWealth growth กำรต่อยอดควำมมั่งคัง่
• Investment plan & Asset allocation วำงแผนกำรลงทุนและจัดสรรสนิทรัพย์

กำรลงทุน
oWealth distribution กำรส่งต่อควำมมัง่คั่ง

• Estate plan วำงแผนกำรส่งมอบมรดก
• Family business plan วำงแผนกำรส่งต่อธุรกิจครอบครัว

▪ Plan monitoring & reports, annual adjustment for financial plan and portfolio
ติดตำมและรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมแผนกำรเงิน ปรับปรุงข้อมูลและแผนกำรเงินตำมควำม
เหมำะสมรำยปี

5,000 10,000 20,000 50,000

Annual Fee (Billed on 2nd year onward, exceptional if accept our offered products)
ค่าบริการรายปี (ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป ไม่จัดเก็บหากมกีารซือ้ผลิตภณัฑ์ทางการเงนิที่แนะน าผ่านผู้ให้
ค าปรึกษา/นักวางแผน)

4,000 8,000 16,000 40,000

Updated August 2019 | All prices are subject to change without notice at any time. The terms and conditions of services will be informed only in the service agreement.
ปรับปรุงล่าสุด สิงหาคม 2562 | รำคำค่ำบริกำรทั้งหมดสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ ทั้งนี้ เงื่อนไขกำรให้บริกำรทั้งหมดจะแจ้งให้ทรำบในเอกสำรขอ้ตกลงกำรให้บริกำรเท่ำนั้น

TIMELINE
ขั้นตอนการให้บรกิาร

รวบรวมข้อมูลด้านการเงิน
และก าหนดเป้าหมายด้านการเงิน

น าเสนอแผนการเงินและผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสม
ภายใน 2 สัปดาห์นับจากวันที่ได้ข้อมูลทางการเงนิจากลูกค้าครบถ้วน

ภายใน 1 สัปดาห์ (จ านวนการเข้าพบ
ขึ้นอยู่กับจ านวนรายการสินทรัพย์)

เริ่มด าเนินการตามแผนการเงิน
ทันที หลังจากลูกค้าตกลงรบัแผนการเงิน
หรือตกลงตดัสินใจซื้อผลิตภัณฑ์การเงนิ

ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการเงิน
ปรับปรุงข้อมูลและแผนการเงินตามความเหมาะสมรายปี

Know yourself & 
identify where to go

Make a perfect plan

Execute!

Monitoring & Adjustment

เพื่อความม่ังคั่งที่มั่นคงและยั่งยืน
Achieve your goal



FOR MORE INFO
สอบถามข้อมลูเพิ่มเติม

SIAM WEALTH MANAGEMENT

info@siamwealthmanagement.com

swmthailand.com

fb.com/swmthailand

@swmthailand


