
 

 

       เลขบญัชีธนาคารสําหรบัโอนเงินชําระค่าซื� อหน่วยลงทุน ของ บลจ. พรินซิเพลิ 

 

 

ธนาคารซีไอเอม็บีไทย 
“บลจ.พรินซิเพิล จาํกดั เพื�อจองซื�อหน่วยลงทุน” 
สาํนักงานใหญ่ถนนหลังสวน 
เลขที�บัญชี  *++-+--+-./-0  

ธนาคารไทยพาณิชย์ 
“บลจ.พรินซิเพิล จาํกดั เพื�อจองซื�อหน่วยลงทุน” 
สาขาถนนวิทยุ 
เลขที�บัญชี  +.3-4--4/*0-+ 

 

ธนาคารกสิกรไทย 
“บลจ.พรินซิเพิล จาํกดั เพื�อจองซื�อหน่วยลงทุน” 
สาขาสยามสแควร์ 
เลขที�บัญชี  +06----+043-+ 

 

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 
“บลจ.พรินซิเพิล จาํกดั เพื�อจองซื�อหน่วยลงทุน” 
สาขาสาํนักลุมพินี 
เลขที�บัญชี  **3---+-036-4 

 

ธนาคารทหารไทย 
“บลจ.พรินซิเพิล จาํกดั เพื�อจองซื�อหน่วยลงทุน” 
สาขาอาคารลิเบอร์ตี�สแควร์ 
เลขที�บัญชี  0//--+++./-.  

ธนาคารกรุงไทย 
“บลจ.พรินซิเพิล จาํกดั เพื�อจองซื�อหน่วยลงทุน” 
สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลินจิต 
เลขที�บัญชี  +30-6-++4;0-+ 

 

ธนาคารเกยีรตินาคิน 
“บลจ.พรินซิเพิล จาํกดั เพื�อจองซื�อหน่วยลงทุน” 
สาํนักงานใหญ่อมัรินทร์ 
เลขที�บัญชี  +++---4+-+-+++---3  

ธนาคารกรุงเทพ 
“บลจ.พรินซิเพิล จาํกดั เพื�อจองซื�อหน่วยลงทุน” 
สาขาสีลม 
เลขที�บัญชี  --*-40/3;;-; 

 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
“บลจ.พรินซิเพิล จาํกดั เพื�อจองซื�อหน่วยลงทุน” 
สาขาเพลินจิต ทาวเวอร์ 
เลขที�บัญชี  0*/-+-+-;+.-0 

 

ธนาคารธนชาต 
“บลจ.พรินซิเพิล จาํกดั เพื�อจองซื�อหน่วยลงทุน” 
สาขาสาํนักต้นสน 
เลขที�บัญชี  ++--4-+-/++-0 

 

ธนาคารทสิโก้ 
“บลจ.พรินซิเพิล จาํกดั เพื�อจองซื�อหน่วยลงทุน” 
สาํนักงานใหญ่ 
เลขที�บัญชี  +++----4-++/4-*-  

ธนาคารออมสิน 
“บลจ.พรินซิเพิล จาํกดั เพื�อจองซื�อหน่วยลงทุน” 
สาํนักงานใหญ่ สะพานควาย 
เลขที�บัญชี  ++++++/-4.;4 

 

 

เลขบญัชีธนาคารสาํหรบัโอนเงิน ชําระค่าซื� อหน่วยลงทุน ของ บลจ.กสิกรไทย 

ชื�อบญัชี   “บญัชีจองซื�อกองทุน บลจ.กสกิรไทย” 
 

 

ธนาคารกสกิรไทย 
เลขที�บญัชี  +33---46.+0-- 

 

ธนาคารไทยพาณชิย์ 
เลขที�บญัชี  +;/-4-+04/+-- 

 

ธนาคารกรงุศรีอยุธยา 
เลขที�บญัชี  -/--+-+.--*-0 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
เลขบญัชีธนาคารสาํหรบัโอนเงิน  ชําระค่าซื� อหน่วยลงทุน ของ บลจ.ไทยพาณิชย ์ 

ชื�อบญัชี   “บญัชีจองซื�อกองทุน บลจ.ไทยพาณชิย์” 
 

 

ธนาคารกรงุศรีอยุธยา 
สาขาพระรามที� 4 
เลขที�บญัชี  ;;;-+-+/*..-3  

ธนาคารกสกิรไทย 
สาขาราษฎร์บูรณะ 
เลขที�บญัชี  ;./---+43-0-6 

 

ธนาคารทหารไทย 
สาํนักงานใหญ่ 
เลขที�บญัชี  ++----/443.-+  

ธนาคารกรงุเทพ 
สาขาลาดพร้าว 
เลขที�บญัชี  -03-4--6-/--; 

 

ธนาคารไทยพาณชิย์ 
สาขาถนนวิทยุ 
เลขที�บญัชี  049-3-13640-2 

 
 

 

เลขบญัชีธนาคารสาํหรบัโอนเงินชําระค่าซื� อหน่วยลงทุน ของ บลจ.กรุงไทย 

ชื�อบญัชี   “บญัชีจองซื�อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรงุไทย” 
 

 

ธนาคารกรงุศรีอยุธยา 
สาขาสาํนักพระราม 3 
เลขที�บญัชี  777-0-04854-1  

ธนาคารกสกิรไทย 
สาขาถนนพระรามที� 3 
เลขที�บญัชี  057-1-07543-1 

 

ธนาคารกรงุไทย 
สาขาสวนมะลิ 
เลขที�บญัชี  153-6-09908-2  

ธนาคารกรงุเทพ 
สาขาถนนรัชดา-สี�แยกสาธปุระดษิฐ์ 
เลขที�บญัชี  195-3-05057-0 

 

ธนาคารไทยพาณชิย์ 
สาขาย่อยอาคาร เอส วี ซิตี�  (พระราม 3) 
เลขที�บญัชี  295-3-00099-9 

 

 

 
เลขบญัชีธนาคารสาํหรบัโอนเงินชําระค่าซื� อหน่วยลงทุน ของ บลจ.แอสเซทพลสั 
ชื�อบญัชี   “บญัชีจองซื�อหน่วยลงทุนของ บลจ. แอสเซท พลัส จาํกดั” 
 

 

ธนาคารกรงุศรีอยุธยา 
สาขาสาํนักพระราม 4 
เลขที�บญัชี  777-0-04569-0  

ธนาคารกสกิรไทย 
สาขาราษฏร์บูรณะ 
เลขที�บญัชี  745-1-02805-1 

 

ธนาคารกรงุเทพ 
สาขาสาทร 
เลขที�บญัชี  -.0-4-+3+*;-/  

ธนาคารไทยพาณชิย์ 
สาขาถนนวิทยุ 
เลขที�บญัชี  049-3-12912-0 

 
 
 



 
เลขบญัชีธนาคารสาํหรบัโอนเงิน ชําระค่าซื� อหน่วยลงทุน ของ บลจ.เอ็มเอฟซี 

 

 

ธนาคารกรงุเทพ 
“บญัชีจองซื�อหน่วยลงทุนของ บลจ.เอม็เอฟซ”ี 
สาขาเพชรบุรีตดัใหม่ 
เลขที�บญัชี  -/4-4-+*6*3-6 

 

ธนาคารอสิลาม 
“บญัชีจองซื�อหน่วยลงทุนของ บลจ.เอม็เอฟซ”ี 
สาขาอโศก 
เลขที�บญัชี  ++*-6-+++66-; 

 

ธนาคารไทยเครดติ เพื�อรายย่อย 
“บญัชีจองซื�อหน่วยลงทุนของ บลจ.เอม็เอฟซ”ี 
สาขาสาํนักธรุกจิรัชดาภเิษก 
เลขที�บญัชี  ;;;---++6++-3 

 

ธนาคารแลนดแ์อนดเ์ฮ้าส ์
“บญัชีจองซื�อหน่วยลงทุนของ บลจ.เอม็เอฟซ”ี 
สาขาลุมพิน ี
เลขที�บญัชี  889-1-00567-3 

 

ธนาคารกสกิรไทย 
“บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอม็เอฟซี จาํกดั (มหาชน)” 

สาขาถนนรัชดาภิเษก (สขุมุวิท-พระราม .) 
เลขที�บญัชี  ;-*---+.0/--+ 

 

ธนาคารกรงุไทย 
“บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอม็เอฟซี จาํกดั(มหาชน)” 

สาขาสาํนักนานาเหนือ 
เลขที�บญัชี  000-6-13599-4 

 

ธนาคารทหารไทย 
“บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอม็เอฟซี จาํกดั (มหาชน)” 
สาขาสาํนักพหลโยธนิ 
เลขที�บัญชี  001-1-51278-7  

ธนาคารไทยพาณชิย์ 
“บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอม็เอฟซี จาํกดั (มหาชน)” 

สาขาสาํนักรัชโยธนิ   
เลขที�บญัชี  111-3-05421-1 

 

ธนาคารซิตี�แบงค ์
“บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอม็เอฟซี จาํกดั (มหาชน)” 
สาํนักงานใหญ่ 
เลขที�บญัชี  080-0-43210-3 

 

ธนาคารซีไอเอม็บไีทย 
“บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอม็เอฟซี จาํกดั (มหาชน)” 

สาขาหลังสวน 
เลขที�บญัชี  800-0-09742-4 

 

ธนาคารกรงุศรีอยุธยา 
“บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอม็เอฟซี จาํกดั (มหาชน)” 

สาขาสาํนักพระราม 4 
เลขที�บญัชี  ;;;-+-+.3++--  

ธนาคารออมสนิ 
“บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอม็เอฟซี จาํกดั (มหาชน)” 

สาขาสาํนักพหลโยธนิ 
เลขที�บญัชี  00100-1-06831-9 

 

ธนาคารธนชาต 
“บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอม็เอฟซี จาํกดั (มหาชน)” 

สาขาสาํนักเพชรบุรี 
เลขที�บญัชี  777-3-23270-0 

 


