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เอกสารข้อมลูขนัตาํของผลิตภณัฑ ์(Sales Sheet) 

ขอ้มลูปรบัปรงุ ณ วนัท ี6 กุมภาพนัธ ์2566 

หวัข้อผลิตภณัฑ ์ รายละเอียดผลิตภณัฑ ์   

ชือผลิตภณัฑ์  เงนิฝากประจําพเิศษ 3 เดอืน เมอืลงทนุในกองทนุรวมตามทธีนาคารกําหนด ประเภทสมดุคูฝ่าก 

ประเภทผลิตภณัฑ ์ บญัชเีงนิฝากประจํา 

จาํนวนเงินเปิดบญัชี 

ขนัตาํ และสงูสุด 

ขนัตาํ 500,000 บาท 

อตัราดอกเบียต่อปี 

และรายละเอียด 

อตัราดอกเบีย 

อตัราดอกเบยี (ตอ่ปี) ณ วนัท ี1 กมุภาพนัธ ์2566 

2.20% ต่อปี 

ทงันี อตัราดอกเบยีอาจเปลยีนแปลงได ้โดยสามารถเรยีกดูขอ้มูลอตัราดอกเบยีเงนิฝากปัจจุบนัไดท้ ีwww.cimbthai.com 

เลอืกเมนู “อตัราดอกเบยีเงนิฝาก”ทปีระกาศอตัราดอกเบยีเงนิฝาก หรอื www.cimbthai.com เลอืกเมนู “อตัราดอกเบยีเงนิ

ฝาก” 

ระยะเวลาฝาก  กําหนดระยะเวลาฝาก ประเภท 3 เดอืน  

ระยะเวลาจา่ยดอกเบีย  เมอืครบกาํหนดระยะเวลาฝาก 

เงอืนไขหลกั  สําหรบัลูกคา้บุคคลธรรมดา โดยชอืบญัชเีงนิฝากประจํา และชอืบญัชขีองกองทุนรวมจะต้องเป็นชอืเดยีวกนั เทา่นนั 

 อตัราดอกเบยีเงนิฝากประจําพเิศษ . % ต่อปี ระยะเวลา  เดอืน สําหรบัลกูคา้ทลีงทนุในกองทุนรวมทมีกีารคดิ

ค่าธรรมเนียม Front end fee (ไม่รวมกองทนุประเภท SSF/RMF/Money Market) โดยอตัราส่วนในเงนิฝากประจําพเิศษ 

 เดอืน ตอ้งไม่เกนิกว่า % ของเงนิลงทุนรวมทงัหมดและชอืบญัชขีองกองทนุรวม และชอืบญัชเีงนิฝากประจําตอ้งเป็น

ชอืเดยีวกนั (ตวัอย่างเชน่ ลูกคา้จะได้รบัอตัราดอกเบยีเงนิฝากประจําพเิศษ . % ต่อปี ระยะเวลา  เดอืน เมอืฝากเงนิ 

500,  และลงทุนในกองทุนรวม 1,000,000 บาท ในกองทนุทมีกีารคดิค่าธรรมเนียม Front end fee (ไม่รวมกองทนุ

ประเภท SSF/RMF/Money Market เป็นต้น) 

 ระยะเวลารบัฝากเงนิและลงทนุในกองทุนรวม ตงัแต่วนัท ี1 ก.พ. - 30 เม.ย.66 

 รายชอืกองทุนรวมทเีขา้รว่ม  กองทุน เป็นไปตามเอกสาร Sales sheet 

 ผูล้งทุนควรทําความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงอืนไขผลตอบแทน และความเสยีงก่อนตดัสนิใจลงทนุ กรุณาศกึษาหนงัสอืชี

ชวนสว่นสรปุขอ้มูลสําคญั (Fund Fact Sheet) สําหรบัแต่ละกองทนุไดจ้ากเวบ็ไซตข์อง บลจ. PAM, KSAM, MFC, 

ONEAM, EASTSPRING, KTAM, KKPAM, LHFUND, ASSETFUND, UOBAM, ABRDN, SCBAM 

 อตัราดอกเบยีเพมิขนึรอ้ยละ 1.45% ต่อปี จากอตัราดอกเบยีเงนิฝากประจําทวัไป  เดือน 

 กรณีลูกคา้เขา้ร่วมรายการส่งเสรมิการตลาดนีและรายการสง่เสรมิการตลาดอนื ๆ ในช่วงระยะเวลาเดยีวกนั ตอ้งได้รบั

ของสมนาคณุรวมทงัหมดไม่เกนิ . % ของมูลค่าการลงทนุของผูซ้อืแต่ละราย 

 อตัราดอกเบยีทเีพมิขนึมูลค่าไมเ่กนิ . % ของยอดเงนิฝากและเงนิลงทุนรวมทงัหมด 

 รายการส่งเสรมิการขายนไีม่สามารถนําไปรบัรวมกบัโปรโมชนัอนื ๆ ได ้และไม่สามารถแลกรบัเป็นเงนิสดหรอืโอนให้

ผูอ้นืได้ 

 หากยอดเงนิฝากในแต่ละครงัเกนิจํานวนทกีําหนดไวต้ามขา้งต้น ยอดเงนิฝากทงัจํานวนทฝีากพรอ้มกนัในครงัดงักล่าวจะ

ไม่ไดร้บัดอกเบยีในอตัราพเิศษ 

 กรณีผูฝ้ากเงนิไม่ตรงตามเงอืนไขเงนิฝากประจําพเิศษ 3 เดอืน ธนาคารขอสงวนสทิธปิรบัลดอตัราดอกเบยีทงัจํานวน

ของรายการฝากทผีดิเงอืนไขของบญัชเีงนิฝากประจําดงักล่าว เท่ากบัอตัราดอกเบยีของเงนิฝากประจําทวัไป ประเภท

สมดุคูฝ่าก 3 เดอืน ตามประกาศอตัราดอกเบยีเงนิฝาก ณ วนัทฝีากเงนิ 

 กรณีผูฝ้ากนําฝากโดยใชเ้ชค็ หากมเีชค็ฉบบัใดฉบบัหนึงเป็นเชค็คนื มผีลทําใหย้อดเงนิฝากตํากว่าวงเงนิเปิดบญัชขีนัตํา

ถอืว่าผดิเงอืนไข ดงันนัยอดเงนิฝากนนั จะได้รบัอตัราดอกเบยีเงนิฝากประจําทวัไป ประเภทสมุดคูฝ่าก  เดอืน ตาม

ประกาศอตัราดอกเบียเงนิฝากของธนาคาร ณ วนัทฝีาก 

การฝาก/ถอน/โอน 

สิทธิประโยชน์ 

และเงือนไขอืน  

 ตงัแต่วนัท ี11 ส.ค. 64 เป็นต้นไป เงนิฝากนไีด้รบัความคุม้ครองจากสถาบนัคุม้ครองเงนิฝากทกีาํหนดไวใ้นกฎหมาย

คุม้ครองเงนิฝากทวีงเงนิ 1 ลา้นบาท ต่อ 1 รายผูฝ้ากต่อ 1 สถาบนัการเงนิ 

อตัราดอกเบียกรณีผิด

เงอืนไข 
 ถอนเงนิฝากกอ่น 3 เดอืน : ธนาคารไม่จ่ายดอกเบยีเงนิฝาก 

การต่ออายุบญัชี 

เมอืครบกาหนด 

ระยะเวลาการฝาก 

 กรณีเงนิฝากประจําครบกาํหนด หากผูฝ้ากไม่มาถอนหรอืไม่มคีําสงัอย่างอนืหรือไม่สามารถตดิตอ่ผูฝ้ากได ้ธนาคารจะต่อ

อายกุารฝากเป็นประเภทเงนิฝากประจําสมุดคูฝ่ากในระยะเวลาฝาก 3 เดอืน โดยถอือตัราดอกเบยีเงนิฝากประจําประเภท

สมดุคูฝ่าก ตามประกาศของธนาคารทใีชบ้งัคบัอยู่ ณ วนัทตี่ออายกุารฝากนนั และจ่ายดอกเบยีเมอืครบกําหนดระยะเวลา

ฝาก 
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เอกสารข้อมลูขนัตาํของผลิตภณัฑ ์(Sales Sheet) 

ขอ้มลูปรบัปรงุ ณ วนัท ี6 กุมภาพนัธ ์2566 

 กรณีวนัทเีงนิฝากประจําครบกําหนดการฝาก ตรงกบัวนัหยุดทําการของธนาคาร และผูฝ้ากไม่สามารถมารบัคนืเงนิฝากใน

วนัหยดุทาํการได ้ธนาคารจะถอืเอาวนัทาํการวนัแรกถดัจากวนัหยดุทาํการนัน เป็นวนัครบกําหนดจ่ายคนืเงนิฝาก โดย

ธนาคารจะคาํนวณดอกเบยีใหผู้ฝ้ากสาํหรบัวนัหยดุทาํการนนัดว้ย และเมอืผูฝ้ากมาทํารายการถอนดอกเบยี หรอืเงนิตน้

บางสว่นในวนัทําการแรกของธนาคาร เงนิตน้สว่นทเีหลอืธนาคารจะนําฝากตอ่ โดยธนาคารจะถอืวนัทําการแรกดงักล่าว

เป็นวนัเรมิฝากใหม่ 

ช่องทางในการติดต่อ

ธนาคาร  
 ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ทุกสาขา 

 CIMB Thai Care Center โทร. 02-626-7777 ทกุวนั เวลา 07:00 น. - 20:00 น. 

 ดรูายละเอยีดเพมิเตมิได้ท ีCIMB Thai Website (www.cimbthai.com) 

ขอ้ควรระวงั   การทาํธุรกรรมขา้มเขต ขา้มผูใ้หบ้รกิาร อาจมคีา่ธรรมเนียมเพมิเตมิ  

 หากมขีอ้สงสยัโปรดสอบถามพนกังานขายทนัท ี

การแจ้งเปลยีนแปลงเงอืนไข

การให้บริการ หรือการแจง้

เตือนทีสาํคญัต่างๆ 

กรณมีกีารเปลยีนแปลงเงอืนไขการใหบ้รกิารใดๆ ททีําใหลู้กคา้เสยีประโยชน์ ธนาคารจะแจ้งใหลู้กคา้ทราบลว่งหน้าก่อน

ดาํเนินการ 

หมายเหต:ุ 

 เงอืนไขผลติภณัฑเ์ป็นไปตามทธีนาคารกาํหนด 

 การรบัจ้างเปิดบญัชหีรอืยอมใหผู้อ้นืใชบ้ญัช ีมโีทษทางกฎหมายหากบญัชขีองทา่นถูกนําไปใชใ้นทางทจุรติ 

 

 

รายชือกองทุนรวมทีมีการคิดค่าธรรมเนียม Front end fee ทีเปิดคู่กบับญัชีเงินฝากประจาํพิเศษ 3 เดือน ตามทีธนาคารกาํหนด 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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 ์อคิวติี 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
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
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เอกสารข้อมลูขนัตาํของผลิตภณัฑ ์(Sales Sheet) 

ขอ้มลูปรบัปรุง ณ วนัท ี6 กุมภาพนัธ ์2566 

 

รายชือกองทุนรวมทีมกีารคิดค่าธรรมเนียม Front end fee ทีเปิดคู่กบับญัชีเงินฝากประจาํพิเศษ 3 เดือน ตามทีธนาคารกาํหนด 

 

No. ชอืกองทุน ชอืยอ่

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 เฮลท์ 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
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 อคิวติ ี MEURO
76 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซ ีรนีวิเอเบลิ เอนเนอรจ์ ี(ผูล้งทุนทวัไปทไีม่รับเงนิปันผล) MRENEW-A
77 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซ ีรนีวิเอเบลิ เอนเนอรจ์ ี(ผูล้งทุนทวัไปทรัีบเงนิปันผล) 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 กองทุนเปิดกรุงศรลีาตนิอเมรกิาอคิวติ ี KF-LATAM
95 กองทุนเปิดกรุงศรไีซเบอรซ์เีคยีวรติี KY-CYBER
96 กองทุนเปิดกรุงศรโีกลบอลเฮลธแ์ครอ์คิวติเีฮดจเ์อฟเอ็กซ-์สะสมมูลค่า KFHHCARE-A
97 กองทุนเปิดกรุงศรอีนิเดยีอคิวติี KF-INDIA
98 กองทุนเปิดกรุงศรเีจแปนสมอลแคปอคิวติ-ีสะสมมูลค่าปันผล KF-JPSCAPD
99 กองทุนเปิดกรุงศรโีกลบอลแบรนดอ์คิวติ-ีปันผล KFGBRAND-D
100 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปแวลู ASP-EUROPE VALUE
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No. ชอืกองทุน ชอืยอ่

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
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


