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FINNOMENA จับมือ Franklin Templeton องค์กรการบริหารจัดการการลงทุนระดับโลก 
ยกระดบัดิจิทลัโซลชูั1นด้านการจดัพอร์ตกองทนุรวม พร้อมเผยมมุมองความรู้ 

การลงทนุระดบัโลกให้นกัลงทนุไทย 
  

 
(ภาพจากซ้ายไปขวา) คณุกสณิ สธุรรมมนสัม, CEO & Co-Founder, FINNOMENA | คณุชยนนท์ รักกาญจนนัท์, Chief Advisory Officer & Co-
Founder, FINNOMENA | คณุเจษฎา สขุทิศ, Group CEO, FINNOMENA | คณุดอร่า เซียว Country Head, Franklin Templeton, Singapore | 
คณุลซิา่ เหลยีง Head of Thailand, Franklin Templeton, Singapore 

 
กรุงเทพฯ 1 กุมภาพันธ์ 2564 - FINNOMENA แพลตฟอร์มบริหารเงินลงทนุครบวงจรสําหรับนกัลงทนุ และที1ปรึกษา
การลงทุนชั yนนําระดบัประเทศ ประกาศข้อตกลงด้านความร่วมมือ (MOU) กับองค์กรการบริหารจัดการการลงทุน
สินทรัพย์ระดบัโลก Franklin Templeton ผนึกกําลงัสู่การเป็นผู้ นําด้าน Digital Wealth Management Platform เพื1อ
มุ่งเน้นเพิ1มศกัยภาพการลงทุนแก่นกัลงทุนไทย พร้อมส่งผลิตภณัฑ์ทางการเงินนําร่องขยายฐานกลุ่มลกูค้า Private 
Banking เพื1อให้เข้าถึงการบริหารจดัการพอร์ตการลงทนุด้วยนวตักรรมมาตรฐานระดบัโลก และเดินเกมตอ่ยอดขยาย
ฐานนกัลงทนุรายยอ่ยภายในปีนี y ตอกยํ yาความมุง่มั1นของ FINNOMENA ในการปลดลอ็กศกัยภาพการลงทนุให้คนไทย
ได้บรรลเุปา้หมายทางการเงินด้วยนวตักรรมทางการเงินที1ใช้งานง่าย 
  
ปัจจบุนั FINNOMENA เป็นผู้ นําด้านแพลตฟอร์มบริหารเงินลงทนุครบวงจร ที1ดแูลนกัลงทนุไทยกว่า 40,000 คน ด้วย
ยอดเงินลงทนุกว่า 16,000 ล้านบาท หรือประมาณ 530 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ข้อมลู ณ วนัที1 31 ธันวาคม 2563) ซึ1ง
เป็นยอดเงินลงทนุที1เพิ1มขึ yน 2 เท่าจากปี 2562 ประกอบกบัมียอดผู้ เข้าชมเว็บไซต์ FINNOMENA เพื1อหาความรู้ด้าน
การลงทุนถึง 3.4 ล้านครั yงต่อเดือน เป็นสิ1งที1สะท้อนให้เห็นถึงความเชื1อมั1นของคนไทยที1มีต่อ FINNOMENA บน



 

เส้นทางสู่ความเป็นผู้ นําด้าน Digital Wealth Management Platform  โดยล่าสุด FINNOMENA ได้ร่วมมือกับผู้ นํา
ด้านการจดัการการลงทนุระดบัโลก Franklin Templeton เพื1อมอบความรู้ด้านการลงทนุระดบัโลก และแผนการลงทนุ
รูปแบบใหม่ที1ผสานเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านการบริหารสินทรัพย์ของ Franklin Templeton โดยนําร่องออก
แผนการลงทุนใหม่ สําหรับกลุ่มลูกค้า Private Banking ด้วยเงินเริ1มต้นลงทุน 10 ล้านบาทขึ yนไป หรือประมาณ 
333,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปลายไตรมาสที1 1 ปี 2564  อีกทั yงยงัตั yงเปา้ขยายฐานกลุม่ลกูค้ากลุม่ Mass Affluent 
ด้วยการพฒันาแผนการลงทนุร่วมกบั Franklin Templeton สําหรับนกัลงทนุที1เริ1มต้นลงทนุ 5 แสนบาท หรือประมาณ 
16,660 ดอลลาร์สหรัฐฯ ขึ yนไป ซึ1งจะออกสูต่ลาดภายในครึ1งปีหลงัของปี 2564 นี y  
  
นายเจษฎา สุขทศิ ประธานเจ้าหน้าทีcบริหาร FINNOMENA กล่าวว่า “ความร่วมมือในครั yงนี yถือเป็นอีกหนึ1งก้าว
สําคญัของ FINNOMENA และอาจเรียกได้ว่าเป็นการ Disrupt รูปแบบการบริการทางการเงินแบบเดิม ๆ  เพราะนกั
ลงทนุไทยจะได้รับทั yงข้อมลูเชิงลกึและบทวิเคราะห์จากองค์กรระดบัโลก อีกทั yงยงัสามารถเลือกวางแผนการลงทนุใน
พอร์ตที1ทาง FINNOMENA ออกแบบร่วมกบัทาง Franklin Templeton ซึ1งโดยปกติ จะมีเพียงนกัลงทนุรายใหญ่ที1ระดบั
เงินลงทนุอยา่งน้อย 50 ล้านบาทขึ yนไปเทา่นั yนที1สามารถเข้าถึงข้อมลู และแผนกลยทุธ์การลงทนุระดบัโลกดงักลา่วได้”  
  
จดุเด่นของแผนการลงทนุที1 FINNOMENA กําลงัพฒันาร่วมกบั Franklin Templeton คือ กลยทุธ์การออกแบบพอร์ต
การลงทนุที1นํา Global Know-how เทคโนโลยีเฉพาะของ Franklin Templeton ผสานข้อมลูเชิงลกึจากทีมวางแผนกล
ยทุธ์การลงทนุ Franklin Templeton’s Investment Solutions เป็นพอร์ตที1ออกแบบเฉพาะเพื1อนกัลงทนุไทย 
 
Franklin Templeton เป็นองค์กรที1ให้บริการด้านการวางแผนการลงทุนและบริหารสินทรัพย์แก่นักลงทุนทั1วโลกมา
ยาวนานกวา่ 7 ทศวรรษ และมีทีมผู้ เชี1ยวชาญด้านการกลยทุธ์การลงทนุมากกวา่ 1,300 คน ใน 34 ประเทศทั1วโลก ทั yง
ยงัมีเทคโนโลยีดิจิทลัที1ช่วยวิเคราะห์และออกแบบการบริหารจดัการสินทรัพย์ เพื1อเป็นข้อมลูให้แก่นกัลงทนุ  โดยทกุ
กลไกของ Franklin Templeton มุง่เน้นเพื1อการช่วยวางแผนบริหารสินทรัพย์ให้นกัลงทนุได้ผลตอบแทนระยะยาวตามที1
คาดหวงั  
 
นางดอร่า เซียว Country Head บริษัท Franklin Templeton ประจาํประเทศสิงคโปร์และดูแลธุรกิจในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยกเว้นประเทศมาเลเซีย กล่าวถึงความร่วมมือครัqงนี qว่า ถือเป็นหนึ1งในกลยทุธ์สําคญั
ขององค์กร และรู้สึกยินดีที1เป็นหนึ1งในกลไกสําคญัที1จะช่วยยกระดบัเทคโนโลยีการบริการทางเงินให้กบัคนไทย บน
เส้นทางสูค่วามเป็นผู้ นําด้านแพลตฟอร์มการลงทนุของ FINNOMENA ไปสูร่ะดบัโลก  
  
“เราคาดหวงัที1จะขยายตลาดและศกัยภาพการลงทุนของนกัลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ รวมทั yงขยาย
ฐานความรู้ด้านการลงทนุให้กบันกัลงทนุทกุภาคสว่น สําหรับประเทศไทย ความร่วมมือกบั FINNOMENA ถือเป็นหนึ1ง
ในจดุเริ1มที1จะขยายศกัยภาพของตลาดในวงกว้าง ทั yง Franklin Templeton และ FINNOMENA ต่างก็มีความเชื1อและ
เป้าหมายขององค์กรที1ค่อนข้างเหมือนกัน คือเชื1อว่าการให้ความรู้และข้อมูลการลงทุนที1ถูกต้องแก่นักลงทุน และ
ออกแบบนวตักรรมการเงินให้ใช้งานง่าย เป็นสองเรื1องสําคญัที1ต้องทําอยา่งตอ่เนื1อง เพื1อให้นกัลงทนุได้รับผลตอบแทน
ตามเปา้หมายที1คาดหวงั” นางดอร่า กล่าว 
  



 

สามารถติดตามข้อมูลเพิ1มเติมเกี1ยวกับความร่วมมือระหว่าง FINNOMENA และ Franklin Templeton ได้ที1  
finno.me/franklintempleton-finnomena หรือรับชมวีดีโอได้ที1 https://finno.me/partnerft  
  

### 
  
 
เกีcยวกับ Franklin Templeton 
แฟรงคลิน เทมเพิลตนั (Franklin Templeton)  [NYSE: BEN] เป็นองค์กรการบริหารจดัการการลงทนุระดบัโลก 
ภารกิจของแฟรงคลินเทมเพิลตนัคือช่วยให้ลกูค้าได้รับผลตอบแทนที1ดีกวา่โดยผู้ เชี1ยวชาญด้านการจดัการการลงทนุ 
การบริหารความมั1งคั1ง และ โซลชูั1นทางเทคโนโลยี  โดยผู้จดัการการลงทนุผู้ เชี1ยวชาญโดยบริษัทมีความชํานาญใน
สินทรัพย์ที1ครอบคลมุ ทั yงตราสารทนุ ตราสารหนี y การลงทนุทางเลือกและโซลชูนัการลงทนุในสินทรัพย์ผสม ซึ1ง
ให้บริการลกูค้ามากกวา่ 165 ประเทศ ในสว่นบริษัทฯ มีพนกังานอยูใ่นประเทศตา่ง ๆ มากกวา่ 30 ประเทศรวมถึงมี
ผู้ เชี1ยวชาญด้านการลงทนุจํานวน 1,300 คน มีประสบการณ์การลงทนุมากกวา่ 70 ปีและมีมลูคา่สินทรัพย์ที1อยูภ่ายใน
การดแูล 1.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ณ วนัที1 31 ธนัวาคม 2563 สําหรับข้อมลูเพิ1มเติมกรุณาเยี1ยมชม 
franklintempleton.com.sg 
 
 
เกีcยวกับ FINNOMENA 
FINNOMENA เป็นหนึ1งในผู้ นําด้านแพลตฟอร์มบริหารเงินลงทนุครบวงจรสําหรับนกัลงทนุ และที1ปรึกษาการลงทนุ 
โดยเปา้หมายหลกัขององค์กรคือเพื1อปลดลอ็กศกัยภาพของนกัลงทนุไทย ให้สามารถบรรลเุปา้หมายทางเงินได้ตามที1
คาดหวงั การให้บริการของ FINNOMENA ประกอบด้วย แพลตฟอร์มความรู้การลงทนุจากผู้ เชี1ยวชาญที1มียอดเข้าชม
ถึง 3.4 ล้านครั yงตอ่เดือน แพลตฟอร์มการให้คําปรึกษาการลงทนุ และแพลตฟอร์ม Fund Supermart  ปัจจบุนั 
FINNOMENA มีสมาชิกที1ลงทะเบียนติดตามเว็บไซต์กวา่ 300,000 คน  และมีแนวโน้มเพิ1มขึ yนเรื1อย ๆ ตรงตาม
เปา้หมายที1ต้องการเพิ1มจํานวนนกัลงทนุในแพลตฟอร์ม และเพิ1มยอดเงินลงทนุเป็น 30,000 ล้านบาท หรือประมาณ 
1,000 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐฯ สําหรับข้อมลูเพิ1มเติม กรุณาเยี1ยมชม finnomena.com  
   
  



 

 

FINNOMENA teams up with global asset management firm Franklin Templeton   
Bringing best-in-class digital investment solutions and global financial education to Thai 

investors 
  
 

 
From left to right Kasin Suthammanas, CEO, Co-Founder, FINNOMENA Mutual Fund Brokerage Securities | Chayanon Rakkanjanan, Chief Advisory 
Officer, Co-Founder, FINNOMENA | Jessada Sookdhis, Group CEO, Co-Founder, FINNOMENA Group |  
Dora Seow, Country Head, Singapore, Franklin Templeton | Lisa Leong, Head of Institutional, SEA, Franklin Templeton 
 
 
Bangkok Thailand, February 1, 2021 – FINNOMENA, a Thailand-based digital wealth management 
platform for individual investors and financial advisors, announced a business partnership with 
global asset management firm Franklin Templeton with an aim to solidify its leadership position 
in digital wealth management in Thailand.  
 
This partnership will focus on bringing unique investment solutions provided via FINNOMENA’s 
digital platform as well as access to investment insights powered by Franklin Templeton Academy 

(FTA), an education programme which offers a comprehensive global investment curriculum.  
 
FINNOMENA plans to expand their private banking target segment in the first quarter of 2021 
with an initial customized portfolio (engineered by Franklin Templeton’s Investment Solutions 
group) involving a minimum client outlay of THB10 million or about US$333,000. In the second 

half of 2021, FINNOMENA is looking to embark on an innovative and unique approach to goals-

based wealth management with Franklin Templeton, targeted at the mass retail and affluent 



 

segment for clients with at least THB 500,000 or about US$16,660 in assets. The technology-

enabled solution from Franklin Templeton reflects a patent pending approach to goal 
optimization, with further potential to broaden the use of this technology. Investors will be able 
to perform portfolio analysis and view insights on their customised portfolios, which was 
previously accessible only to high-net-worth individuals in Thailand.  
 
FINNOMENA Group CEO, Jessada Sookdhis, said, “We are pleased to announce this partnership 
with one of the world’s largest asset management companies to offer global investment 
knowledge and financial products through FINNOMENA’s user-friendly technology. This 
collaboration has marked another milestone and is disruptive to the overall industry. Previously, 
only investors with at least THB50 million worth of investment were eligible to experience 
solutions from global asset management companies. Through this partnership, we have 
significantly lowered the minimum investment sum, and will offer both financial products and 
investment knowledge to all our clients in Thailand.”  
 
Dora Seow, Country Head of Singapore, who oversees Franklin Templeton South East Asia’s (ex 
Malaysia) business said, “We are proud to elevate Thailand’s leading digital wealth manager to 
the global arena by leveraging our investment and digital capabilities with FINNOMENA. It has 
been our shared belief that education and best-in-class financial solutions should be made simple 
and accessible to the public. In doing so, we look to create a positive impact to the investor 
community in Thailand.”  
 

### 
 

 
About FINNOMENA 
 
FINNOMENA is Thailand’s leading digital wealth management platform for investors and 
financial advisors, with the mission to unlock investment potential for Thai people. Its services 
cover investment knowledge hub with more than 3.4 million platform visits per month, 
professionally generated investment, digital investment advisor, analysis tools, and a fund 
Supermart service. As of 2021, FINNOMENA has over 300,000 subscribers and is well on its way 
to reaching $1b USD in Assets Under Advisement (AUA). For more information, please visit 
finnomena.com. 
 
 
 
 
 
 
  



 

About Franklin Templeton 
  
Franklin Templeton is a global investment management organization with subsidiaries 
operating as Franklin Templeton and serving clients in over 165 countries. Franklin Templeton’s 
mission is to help clients achieve better outcomes through investment management expertise, 
wealth management and technology solutions. Through its specialist investment managers, the 
company brings extensive capabilities in equity, fixed income, alternatives and custom multi-
asset solutions. With offices in over 30 countries and 1,300 investment professionals, the 
California-based company has more than 70 years of investment experience and approximately 
US$1.5 trillion in assets under management as of December 31, 2020. For more information, 
please visit franklintempleton.com  
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