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เอกสารข้อมลูขนัตาํของผลิตภณัฑ ์(Sales Sheet) 

Update as of 1 March 2023 

หวัข้อผลิตภณัฑ ์ รายละเอียดผลิตภณัฑ ์   

Product Name  Special 3-Month Deposit Program for customer who invests in mutual funds with front end fee charged and 

passbook as per the Bank’s terms and conditions. 

Product Type Fixed Deposit 

Minimum Initial Deposit 

Amount/ Maximum Amount 

Minimum: THB 500,000 

Interest Rate Per Annum 

and Detail of Interest Rate  

Interest rate (p.a.) as at 1 February 2023 

  2.20% p.a. 

Subjected to the Bank’s latest deposit interest rate announcement. Please see more details in the Bank’s deposit 

interest announcement or at www.cimbthai.com, choose menu “Interest Rates”. 

Deposit Term  Fixed term of 3 months 

Interest Payment Interest payment at maturity 

Key Requirements  The program is for an individual customer whose account holder name of fixed deposit account and mutual fund 

account shall be the same.  

 The special interest rate is payable at 2.20% p.a. over 3-month period for the customer who invests in mutual 

funds with front end fee charged (excluding SSF/RMF/Money Market). The proportion of the 3-month fixed 

deposit account should not exceed 50% of the entire investment amount. The account holder name of fixed 

deposit account and mutual fund account shall be the same. (i.e. customer will receive fixed deposit interest 

rate of 2.20% p.a. throughout 3 months when depositing THB 500,000 and investing THB 1,000,000 in the 

mutual fund with front end fee charged (excluding SSF/RMF/Money Market). 

 The customer can deposit and invest in mutual fund from 1 Feb - 30 Apr 23 

 Investment list participate according to sales sheet or as specific by the bank. 

 The investor shall understand the product specifications, conditions of benefits and risks before investing. Please 

study the fund fact sheet from websites of PAM, KSAM, MFC, ONEAM, EASTSPRING, KTAM, KKPAM, 

LHFUND, ASSETFUND, UOBAM, ABRDN, and SCBAM.  

 Bonus interest rate of 1.45% p.a. which is top up from the 3-month normal interest rate of fixed deposit account. 

 In the case that the customer has participated in other promotional activities together with this promotional 

activity, then the customer shall receive all rewards valued at not more than 0.20% of the entire promotional 

campaigns. 

 The extra interest rate value is not more than 0.20% of total balance of fixed deposit and investment accountห. 

 This promotional campaign cannot be jointly participated with other promotional campaigns and cannot be 

exchanged into cash nor transferred to others. 

 If each deposit amount exceeds the stipulated amount as mentioned in the table above, then the bonus interest 

rate of the entire deposit amount shall not be calculated for such transaction. 

 In case that the depositor does not meet the condition of special 3-month fixed deposit account, the Bank 

reserves the right to reduce the interest rate to be paid for the entire deposit amount that breaches the condition 

of such fixed deposit account. The reduced interest rate shall be equal to that of normal 3-month fixed deposit 

with passbook according to the deposit interest rate announcement on the date of deposit. 

 In case of depositing by cheque and one of them being returned cheque that causes the deposit balance lower 

than the minimum initial balance, it is deemed in breach of conditions. Therefore, customer will receive the 

interest rate of 3-month fixed deposit with passbook for such deposit amount according to the Bank’s 

announcement on the date of deposit. 

Deposit/Withdrawal/ 

Transfer and Other 

Benefits and Conditions 

    From 11 August 2021 onwards, the deposit shall receive protection by Deposit Protection Agency, as     

   prescribed by law, in the amount of THB 1 million per 1 depositor per 1 financial institution. 

Interest Rate if Breaching 

Deposit Terms 
    Withdrawal before 3 months: no interest payment.  
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Renewal upon maturity  In case of fixed deposit reaching maturity, if the depositor does not withdraw or has no other order, or is 

unreachable, the Bank will renew the deposit account to the 3-month fixed deposit with passbook and pay the 

deposit interest rate according to the Bank’s announcement on the date of renewal and upon the maturity 

date. 

 In case that the maturity date falls on the Bank’s holiday and the depositor is unable to withdraw the deposit 

on that day, the first working day after that holiday will be considered as the maturity date and the interest will 

be also calculated on that holiday. When the depositor withdraws the interest or partial principal on the Bank’s 

first working day, the remaining principal will be deposited automatically and that first working day will be 

considered the new deposit date. 

Contact Channel     CIMB Thai Bank branches  

    CIMB Thai Care Center Tel. 02-626-7777, every day from 07:00 - 20:00 hrs. 

    CIMB Thai Website (www.cimbthai.com) 

Caution     Inter-region or inter-bank transaction may incur additional fee. 

    For any questions, please ask for or seek clarification from the Bank immediately. 

Communication of any 

changes to conditions of 

the products to customer. 

The Bank will make prior notice of any changes in service conditions that may cause the customer to lose their 

benefits. 

Remarks: 

 Product conditions shall be as specified by the Bank. 

 Being hired to open an account, or consenting other peoples to use the account shall receive punishments by the law if the account is used in 

committing an offense. 

 

Mutual Fund list with front end fee charged 

 
 

 

 
 
 
 

 

No. ชอืกองทุน ชอืยอ่

1 กองทุนเปิดพรนิซเิพิล เอเชยี แปซฟิิก ไดนามกิ อนิคัม อคิวติ ีA PRINCIPAL APDI-A
2 กองทุนเปิดพรนิซเิพิล ไชน่า อคิวติ ีA PRINCIPAL CHEQ-A
3 กองทุนเปิดพรนิซเิพิล ไชน่า เทคโนโลยี A PRINCIPAL CHTECH-A
4 กองทุนเปิดพรนิซเิพิล เดล ีไชน่า-อนิเดยี-อนิโด อคิวติี PRINCIPAL CII
5 กองทุนเปิดพรนิซเิพิล ยูโรเปียน อคิวติี PRINCIPAL EUEQ-A
6 กองทุนเปิดพรนิซเิพิล ยูโร ไฮ ยิลด ์หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย PRINCIPAL EUHY
7 กองทุนเปิดพรนิซเิพิล โกลบอล บาลานซ ์หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย PRINCIPAL GBF
8 กองทุนเปิดพรนิซเิพิล โกลบอล แบรนด ์A PRINCIPAL GBRAND-A
9 กองทุนเปิดพรนิซเิพิล โกลบอล คลนี เอ็นเนอรจ์-ีA PRINCIPAL GCLEAN-A
10 กองทุนเปิดพรนิซเิพิล โกลบอล คลาวด ์คอมพิวตงิ A PRINCIPAL GCLOUD-A
11 กองทุนเปิดพรนิซเิพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชัน เทค PRINCIPAL GEDTECH-A
12 กองทุนเปิดพรนิซเิพิล เยอรมัน อคิวติี PRINCIPAL GEQ
13 กองทุนเปิดพรนิซเิพิล โกลบอล อคิวติ ีESG A PRINCIPAL GESG-A
14 กองทุนเปิดพรนิซเิพิล โกลบอล ฟิกซ ์อนิคัม PRINCIPAL GFIXED
15 กองทุนเปิดพรนิซเิพิล โกลบอล เฮลธ ์อนิโนเวชัน A PRINCIPAL GHEALTH-A
16 กองทุนเปิดพรนิซเิพิล โกลบอล อนิฟราสตรัคเจอร ์อคิวติ ี PRINCIPAL GIF
17 กองทุนเปิดพรนิซเิพิล โกลบอล อนิโนเวชัน A PRINCIPAL GINNO-A
18 กองทุนเปิดพรนิซเิพิล โกลบอล มัลต ิแอสเซท A PRINCIPAL GMA-A
19 กองทุนเปิดพรนิซเิพิล โกลบอล แมเนจ โวลาตลิติ ีอคิวติ ีA PRINCIPAL GMV-A
20 กองทุนเปิดพรนิซเิพิล โกลบอล ออพพอรท์ูนติ ีA PRINCIPAL GOPP-A
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No. ชอืกองทุน ชอืยอ่

21 กองทุนเปิดพรนิซเิพิล โกลบอล พรเีฟอร ์ซเิคยีวรติ ีA PRINCIPAL GPS-A
22 กองทุนเปิดพรนิซเิพิล โกลบอล รทีส์ PRINCIPAL GREITs
23 กองทุนเปิดพรนิซเิพิล โกลบอล ซลิเวอร ์เอจ PRINCIPAL GSA
24 กองทุนเปิดพรนิซเิพิล โกลบอล สมอล แค็พ อคิวติ ีR PRINCIPAL GSCEQ-R
25 กองทุนเปิดพรนิซเิพิล บาลานซ ์อนิคัม D PRINCIPAL iBALANCED-D
26 กองทุนเปิดพรนิซเิพิล บาลานซ ์อนิคัม R PRINCIPAL iBALANCED-R
27 กองทุนเปิดพรนิซเิพิล อคิวติ ีดวิเิดนด ์อนิคัม A PRINCIPAL iDIV-A
28 กองทุนเปิดพรนิซเิพิล อคิวติ ีดวิเิดนด ์อนิคัม D PRINCIPAL iDIV-D
29 กองทุนเปิดพรนิซเิพิล อคิวติ ีดวิเิดนด ์อนิคัม R PRINCIPAL iDIV-R
30 กองทุนเปิดพรนิซเิพิล พร็อพเพอรต์ ีอนิคัม A PRINCIPAL iPROP-A
31 กองทุนเปิดพรนิซเิพิล พร็อพเพอรต์ ีอนิคัม D PRINCIPAL iPROP-D
32 กองทุนเปิดพรนิซเิพิล เอ็นแฮนซ ์พร็อพเพอรต์ ีแอนด ์อนิฟราสตรัคเจอร ์เฟล็กซ ์อนิคัม A PRINCIPAL iPROPEN-A
33 กองทุนเปิดพรนิซเิพิล เอ็นแฮนซ ์พร็อพเพอรต์ ีแอนด ์อนิฟราสตรัคเจอร ์เฟล็กซ ์อนิคัม D PRINCIPAL iPROPEN-D
34 กองทุนเปิดพรนิซเิพิล พร็อพเพอรต์ ีอนิคัม พลัส เฮลท ์ PRINCIPAL iPROPPLUS
35 กองทุนเปิดพรนิซเิพิล พร็อพเพอรต์ ีอนิคัม R PRINCIPAL iPROP-R
36 กองทุนเปิดพรนิซเิพิล เจแปนนสิ อคิวติี PRINCIPAL JEQ-A
37 กองทุนเปิดพรนิซเิพิล เกาหล ีอคิวติี PRINCIPAL KEQ
38 กองทุนเปิดพรนิซเิพิล ไทย ไดนามกิ อนิคัม อคิวติ ีD PRINCIPAL TDIF-D
39 กองทุนเปิดพรนิซเิพิล ยูเอส อคิวติ ีA PRINCIPAL USEQ-A
40 กองทุนเปิดพรนิซเิพิล เวยีดนาม อคิวติ ีA PRINCIPAL VNEQ-A
41 กองทุนเปิดพรนิซเิพิล เวยีดนาม อคิวติ ีI PRINCIPAL VNEQ-I
42 กองทุนเปิดพรนิซเิพิล เวยีดนาม ทรกิเกอร ์7M1 PRINCIPAL VNTG7M1
43 กองทุนเปิดพรนิซเิพิล เวยีดนาม ไทย ออพพอรท์ูนติ ีA PRINCIPAL VTOPP-A
44 กองทุนเปิด ตราสารหนเีอเซยีน ASIA-B
45 กองทุนเปิด ไทย อคิวติฟัีนด์ TEF
46 กองทุนเปิด ไทย อคิวติฟัีนด ์- ปันผล TEF-DIV
47 กองทุนเปิด ไทย บาลานซฟั์นด์ TBF
48 กองทุนเปิด ยูโอบ ีสมารท์ เจแปนสมอล แอนด ์มดิ แคป ฟันด์ UOBSJSM
49 กองทุนเปิด ยูโอบ ีสมารท์ โกลบอล เฮลทแ์คร ์ฟันด์ UOBSHC
50 กองทุนเปิด บรคิ BRIC
51 กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลติ ีโกรท ฟันด์ UGQG
52 กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล แม็คโคร ออพพอรท์ูนติสี ์ UGMAC
53 กองทุนเปิด ยูโอบ ีสมารท์ เอเชยี แปซฟิิก อนิคัม ฟันด์ UOBSAI
54 กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ดูเรเบลิ อคิวติ ีฟันด์ UGD
55 กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไชน่า อคิวติ ีฟันด์ UCHINA
56 กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อนิคัม สตราทจีคิ บอนด ์ฟันด์ UIGIS
57 กองทุนเปิด บรรษัทภบิาล หุน้ระยะยาว CG-LTF
58 กองทุนเปิด เอกทวคูีณ ONE-G
59 กองทุนเปิด วรรณพลัสวรรณ ONE+1
60 กองทุนเปิด สหธนาคารเอกปันผล 3 ONE-UB 3
61 กองทุนเปิด ธนาวรรณ THANA1
62 กองทุนเปิด วรรณ พร๊อพเพอรต์ ีสงิคโปร์ ONEPROP-SG
63 กองทุนเปิดวรรณ อัลตเิมท โกลบอล โกรวธ์ ONE-UGG-RA
64 กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อคีอมเมริซ์ ONE-GECOM
65 กองทุนเปิด วรรณ ออล ไชน่า อคิวติี ONE-ALLCHINA
66 กองทุนเปิด วรรณ ดสิคัฟเวอรี ONE-DISC-RA
67 กองทุนเปิด วรรณ คอมเพล็กซ ์1Y3M ONE-COMPLEX1Y3M
68 กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเซยีล ONE-GLOBFIN-RA
69 กองทุนเปิด วรรณ เอเชยี แปซฟิิก ESG ONE-APACESG
70 กอทุนเปิด วรรณ เมดคิอล เทคโนโลยี ONE-MEDTECH
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71 กองทุนเปิด วรรณ ท็อป ซเีล็คชัน 5MC ONE-TOP5MC
72 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซ ีไชน่า อคิวติี MCHINAGD
73 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซ ีเอเชยี เทคโนโลยี MATECH-D
74 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซ ีอเีมอรจ์งิ มารเ์ก็ต M-EM
75 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซ ีคอนตเินนทัล ยูโรเปียน อคิวติี MEURO
76 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซ ีรนีวิเอเบลิ เอนเนอรจ์ ี(ผูล้งทุนทัวไปทไีม่รับเงนิปันผล) MRENEW-A
77 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซ ีรนีวิเอเบลิ เอนเนอรจ์ ี(ผูล้งทุนทัวไปทรัีบเงนิปันผล) MRENEW-D
78 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซ ีโกลบอล ซัสเทนเนเบลิ อนิฟราสตรัคเจอร์ MINFRA
79 กองทุนเปิดกรุงศรเีอเชยีนอนิคัมเฮดจ-์สะสมมูลค่า KFAINCOM-A
80 กองทุนเปิดกรุงศรไีชน่าเอแชรอ์คิวติ-ีสะสมมูลค่า KFACHINA-A
81 กองทุนเปิดกรุงศรเีจแปนเฮดจปั์นผล KF-HJAPAND
82 กองทุนเปิดกรุงศร ียุโรปอคิวติเีฮดจ์ KF-HEUROPE
83 กองทุนเปิดกรุงศรเีวยีดนามอคิวติ-ีสะสมมูลค่า KFVIET-A
84 กองทุนเปิดกรุงศรเีอเชยีนอนิคัมเฮดจ-์รับซอืคนือัตโนมัติ KFAINCOM-R
85 กองทุนเปิดกรุงศรโีกลบอลมัลตแิอสเซทอนิคัมเฮดจเ์อฟเอ็กซ-์สะสมมูลค่า KFMINCOM-A
86 กองทุนเปิดกรุงศรโีกลบอลมัลตแิอสเซทอนิคัมเฮดจเ์อฟเอ็กซ-์รับซอืคนือัตโนมัติ KFMINCOM-R
87 กองทุนเปิดกรุงศรเีวลิด์เทคอคิวติเีฮดจเ์อฟเอ็กซ-์สะสมมูลค่า KFHTECH-A
88 กองทุนเปิด กรุงศร ีเน็กซ ์เจเนเรชันอนิฟราสตรัคเจอรฟั์นด์ KFINFRA-A
89 กองทุนเปิดกรุงศร ีไชน่า เมกะเทรนด์ KFCMEGA-A
90 กองทุนเปิดกรุงศร ียุโรปอคิวติี KF-EUROPE
91 กองทุนเปิดกรุงศร ีโกลบอลแบรนดอ์คิวติสีะสมมูลค่า KFGRAND-A
92 กองทุนเปิดกรุงศรเีจแปลสมอลแคปอคิวติี KF-JPSCAP
93 กองทุนเปิดกรุงศรโีกลบอลโกรท KFGG-A
94 กองทุนเปิดกรุงศรลีาตนิอเมรกิาอคิวติี KF-LATAM
95 กองทุนเปิดกรุงศรไีซเบอรซ์เีคยีวรติี KY-CYBER
96 กองทุนเปิดกรุงศรโีกลบอลเฮลธแ์ครอ์คิวติเีฮดจเ์อฟเอ็กซ-์สะสมมูลค่า KFHHCARE-A
97 กองทุนเปิดกรุงศรอีนิเดยีอคิวติ ี KF-INDIA
98 กองทุนเปิดกรุงศรเีจแปนสมอลแคปอคิวติ-ีสะสมมูลค่าปันผล KF-JPSCAPD
99 กองทุนเปิดกรุงศรโีกลบอลแบรนดอ์คิวติ-ีปันผล KFGBRAND-D
100 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปแวลู ASP-EUROPE VALUE
101 กองทุนเปิดเคแทม อาเซยีน อคิวติ ีฟันด์ KT-ASEAN
102 กองทุนเปิดเคแทม อนิเดยี อวิคติ ีฟันด ์ชนดิสะสมมูลค่า KT-India-A
103 กองทุนเปิดเคแทม อนิเดยี อวิคติ ีฟันด ์ชนดิจ่ายปันผล KT-India-D
104 กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อคิวติ ีฟันด์ KT-US-A
105 กองทุนเปิดเคแทม เวลิด ์พร็อพเพอรต์ ีฟันด์ KT-Property
106 กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อคิวติ ีฟันด์ KT-EURO
107 กองทุนเปิดเคแทม เวลิด ์เอ็นเนอรจ์ ีฟันด์ KT-ENERGY
108 กองทุนเปิดเคแทม เวลิด ์ไฟแนนเชยีล เซอรว์สิ ฟันด์ KT-FINANCE
109 กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ซัสเทนอบลิติ ีโกรท อคิวติ ีฟันด ์ชนดิสะสมมูลค่า KT-GESG-A
110 กองทุนเปิดเคแทม ออล เอเชยี แปซฟิิก อคิวติ ีฟันด์ KT-AASIA-A
111 กองทุนเปิดทเีอ็มบ ีอสีทส์ปรงิ Global Innovation TMB-ES-GINNO
112 กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund TMBGF
113 กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth TMBGQG
114 กองทุนเปิดทหารไทย US BLUE CHIP Equity TMBUSBLUECHIP
115 กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity TMBCOF
116 กองทุนเปิดทเีอ็มบ ีอสีทส์ปรงิ Autonomous Technology and Robotics TMB-ES-AUTOMATION
117 กองทุนเปิดทเีอ็มบ ีอสีทส์ปรงิ Fintech Innovation TMB-ES-FINTECH
118 กองทุนเปิดทเีอ็มบ ีอสีทส์ปรงิ Genomic Revolution TMB-ES-GENOME
119 กองทุนเปิดทเีอ็มบ ีอสีทส์ปรงิ Next Generation Internet TMB-ES-INTERNET
120 กองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity TMBJE



  

Page 5 of 5 
 

เอกสารข้อมลูขนัตาํของผลิตภณัฑ ์(Sales Sheet) 

Update as of 1 March 2023 

Mutual Fund list with front end fee 

 

No. ชอืกองทุน ชอืยอ่

121 กองทุนเปิดทเีอ็มบ ีอสีทส์ปรงิ Star50 Chinese Technology TMB-ES-STARTECH
122 กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปียน โกรท TMBEG
123 กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อคิวติ ี(ชนดิสะสมมูลค่า) LHGEQ-A
124 กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อคิวติ ี(ชนดิสะสมมูลค่า) LHGEQ-A
125 กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไซเบอร ์ซเีคยีวรติ ี(ชนดิสะสมมูลค่า) LHCYBER-A
126 กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไซเบอร ์ซเีคยีวรติ ี(ชนดิจ่ายปันผล) LHCYBER-D
127 กองทุนเปิด แอล เอช เซมคิอนดักเตอร ์(ชนดิสะสมมูลค่า) LHSEMICON-A
128 กองทุนเปิด แอล เอช เซมคิอนดักเตอร ์(ชนดิจ่ายปันผล) LHSEMICON-D
129 กองทุนเปิด แอล เอช อสีปอรต์ (ชนดิสะสมมูลค่า) LHESPORT-A
130 กองทุนเปิด แอล เอช อสีปอรต์ (ชนดิจ่ายปันผล) LHESPORT-D
131 กองทุนเปิด อเบอรด์นี โกลบอล อนิโนเวชัน เอคควติ ีฟันด ์- ชนดิสะสมมูลค่า ABINNO-A
132 กองทุนเปิด อเบอรด์นี เอเชยี แปซฟิิค เอคควติ ีฟันด ์- ชนดิสะสมมูลค่า ABAPAC-A
133 กองทุนเปิด อเบอรด์นี โกลบอล อเีมอรจ์งิ โกรท ฟันด์ ABGEM
134 กองทุนเปิด อเบอรด์นี ลสิเต็ด ไพรเวท แคปปิตอล ฟันด์ ABPCAP-A
135 กองทุนเปิด อเบอรด์นี โกลบอล ไดนามคิ ดวีเิด็น ฟันด์ ABGDD-A
136 กองทุนเปิด อเบอรด์นี โกลบอล ไดนามคิ ดวีเิด็น ฟันด์ ABGDD-R
137 กองทุนเปิด อเบอรด์นี ไชน่า เน็กซ ์เจนเนอเรชัน ฟันด์ ABCNEXT-A
138 กองทุนเปิด อเบอรด์นี สมอล-มดิแค็พ ABSM
139 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ Blockchain (ชนดิสะสมมูลค่า) SCBBLOC (A)
140 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ หุน้ยุโรปสมอลแคป (ชนดิสะสมมูลค่า) SCBEUSM
141 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุน้โกลบอลเฮลธแ์คร ์(ชนดิจ่ายปันผล) SCBGHC
142 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ เวลิดอ์นิคัม (ชนดิรับซอืคนือัตโนมัต)ิ SCBWINR
143 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุน้เวยีดนาม SCBVIET(A)
144 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุน้ Low Volatity SCBLEQA
145 กองทุนเปิด วรรณ ไลฟ์ เซทเทลิเมนท ์4 ONE-LS4-UI


