
KASSET

ผสม รวงขา้วดุลทรพัย์ RKBC

เค บรหิารเงนิ K-CASH
เค ตลาดเงนิ K-MONEY
เค ตราสารรฐัระยะสัน้ K-TREASURY
เค ตราสารหนี้ระยะสัน้ K-SF
เค เอสเอฟ พลสั K-SFPLUS
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 60 เดอืน A KFI60MA
เค หุน้กู้ K-CBOND
เค ตราสารหนี้ K-FIXED
เค ตราสารหนี้ พลสั K-FIXEDPLUS
เค ไลฟ์สไตล ์2500 K-2500
เค ไลฟ์สไตล ์2510 K-2510
เค ไลฟ์สไตล ์2520 K-2520
เค ไลฟ์สไตล ์2530 K-2530
เค แพลน 1 K-PLAN1
เค แพลน 2 K-PLAN2
เค แพลน 3 K-PLAN3
เค หุน้ทุน K-EQUITY
เค หุน้ทุนบรพิตัร K-FEQ
เค Mid Small Cap หุน้ทุน K-MIDSMALL
เค มนิมิ ัม่ โวลาตลิติี ้หุน้ทุน K-MVEQ
เค ซเีลค็ท ์หุน้ทุน K-SELECT
เค สตราทจิคิ แอคทฟี หุน้ทุนปนัผล K-STADE
เค สตารห์ุน้ทุนคนืก าไร K-STAR-A(A)
เค สตารห์ุน้ทุนคนืก าไร K-STAR-A(R)
เค สตราทจีคิ เทรดดิง้ หุน้ทุน K-STEQ
เค หุน้ปนัผล K-VALUE
รวงขา้ว 2 RKF2
รวงขา้ว 4 RKF4
รวงขา้วทวผีล 2 RKF-HI2

ดชันี เค เซท็ 50 K-SET50
เค ดชันหีุน้ธุรกจิธนาคาร K-BANKING
เค ดชันหีุน้ธุรกจิพลงังาน K-ENERGY
เค ดชันหีุน้ธุรกจิเทคโนโลยแีละการสือ่สาร K-ICT
เค อาเซยีน อโีคโนมคิ คอมมนูติี ้หุน้ทุน K-AEC
เค ตราสารหนี้เอเชยี K-AFIXED
เค อะกรคิลัเจอร์ K-AGRI
เค เอเชยี แปซฟิิก บอนด์ K-APB
เค อควติีแ้อบโซลทูรเีทริน์ หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย K-ART

เค เอเชยีน สมอลเลอร ์หุน้ทุน K-ASIA
เค ไชน่า หุน้ทุน K-CHINA
เค ดชันหีุน้จนี K-CHX

เค ยโูรเปียน หุน้ทุน K-EUROPE

เค ยโูรเปียน ซลิเวอรเ์อจ หุน้ทุน K-EUSAGE

เค ดชันหีุน้ยุโรป K-EUX
เค โกลบอล แอลโลเคชัน่ K-GA

หมวดอุตสาหรรม

หุน้
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เค โกลบอล บอนด ์ K-GB
เค โกลบอล อเีมอรจ์ิ้ง มารเ์กต็ ออพพอรท์นูนติี ้ K-GEMO
เค โกลบอล เฮลทแ์คร ์หุน้ทุน K-GHEALTH
เค โกลบอล เฮลทแ์คร ์หุน้ทุน Unhedged K-GHEALTH(UH)
เค โกลบอล อนิคมั ชนดิสะสมมลูค่า K-GINCOME-A(A)
เค โกลบอล อนิคมั ชนดิรบัซือ้คนือตัโนมตัิ K-GINCOME-A(R)
เค โกลบอล อนิฟราสตรคัเจอร ์หุน้ทุน K-GINFRA
เค โกลบอล อคิวติี้ K-GLOBE
เค โกลด์ K-GOLD
เค โกลบอล พรอ็พเพอรต์ี ้หุน้ทุน K-GPROP
เค โกลบอล รสิก์-เอน็แฮนชท ์แอลโลเคชัน่ K-GREAT
เค อนิเดยี หุน้ทุน K-INDIA
เค ดชันหีุน้อนิเดยี K-INDX
เค ญี่ปุน่ หุน้ทุน K-JP

เค ดชันหีุน้ญี่ปุน่ K-JPX
เค ออยล์ K-OIL
เค สตราทจีคิ โกลบอล มลัต-ิแอสเซท็ K-SGM
เค ยเูอสเอ หุน้ทุน K-USA
เค หุน้ยเูอส ดชันเีอน็ดคีวิ 100-A(ชนดิจ่ายเงนิปนัผล) K-USXNDQ-A(D)
กองทุนเปิดเค ยโูรเปียน Small Cap หุน้ทุน K-EUSMALL
กองทุนเปิดเค ซเีลค็ทฟี อเีมอรจ์ิ้ง มารเ์กต็ส ์หุน้ทุน K-SEMQ
กองทุนเปิดเค เวยีดนาม หุน้ทุน K-VIETNAM
เค พนัธบตัรเพือ่การเลีย้งชพี KGBRMF
เค ตราสารหนี้ระยะสัน้เพือ่การเลีย้งชพี KSFRMF
เค ตราสารหนี้เพือ่การเลีย้งชพี KFIRMF
เค บาลานซเ์พือ่การเลีย้งชพี KBLRMF
เค โกลบอล แอลโลเคชัน่ เพือ่การเลีย้งชพี KGARMF
เค หุน้ธรรมาภบิาลไทยเพือ่การเลีย้งชพี KTHAICGRMF
เค หุน้ทุนบรพิตัรเพือ่การเลีย้งชพี KFLRMF
เค เซท็ 50 เพือ่การเลีย้งชพี KS50RMF
เค หุน้ทุนเพือ่การเลีย้งชพี KEQRMF
เค Mid Small Cap หุน้ทุนเพือ่การเลีย้งชพี KMSRMF
เค เจแปน หุน้ทุนเพือ่การเลีย้งชพี KJPRMF
เค ยโูรเปียน หุน้ทุนเพือ่การเลีย้งชพี KEURMF
เค โกลบอล เฮลทแ์คร ์หุน้ทุนเพือ่การเลีย้งชพี KGHRMF
เค โกลบอล อนิฟราสตรคัเจอร ์หุน้ทุนเพือ่การเลีย้งชพี KGIFRMF
เค โกลดเ์พือ่การเลีย้งชพี KGDRMF
เค 70:30 หุน้ระยะยาวปนัผล K70LTF
เค มนิมิ ัม่ โวลาตลิติี ้หุน้ระยะยาว KMVLTF
เค เซท็ 50 หุน้ระยะยาว KS50LTF
เค หุน้ระยะยาวปนัผล KDLTF
เค หุน้ระยะยาว KEQLTF
เค โกรทหุน้ระยะยาวปนัผล KGLTF
เค Mid Small Cap หุน้ระยะยาว KMSLTF
เค 20 ซเีลค็ทห์ุน้ระยะยาวปนัผล K20SLTF

LTF&RMF

FIF



PRINCIPAL

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ  เดลี ่ตราสารรฐัระยะสัน้ PRINCIPAL TREASURY

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เพิม่พนูทรพัย์ PRINCIPAL VF
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารหนี้ PRINCIPAL DAILY FIX
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่อนิคมั A PRINCIPAL DAILY-A
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ  เดลี ่อนิคมั D PRINCIPAL iDAILY-D
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ  เดลี ่อนิคมั R PRINCIPAL iDAILY-R
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ  คอร ์ฟิกซ์ อนิคมั A PRINCIPAL iFIXED-A
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ  คอร ์ฟิกซ์ อนิคมั R PRINCIPAL iFIXED-R
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่อนิคมั พลสั PRINCIPAL DPLUS

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ บาลานซ์ อนิคมั R PRINCIPAL iBALANCED-R
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ  สตราทจีคิ อนิคมั ฟนัด์ PRINCIPAL SIF
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล พรเีฟอร ์ซเิคยีวรติี้ A PRINCIPAL GPS-A
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ  เดลี ่เซ็ท 50 อนิเดก็ซ์ PRINCIPAL SET50
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ  อคิวติี้ ดวิเิดนด ์อนิคมั A PRINCIPAL iDIV-A
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ  อคิวติี้ ดวิเิดนด ์อนิคมั D PRINCIPAL iDIV-D
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ  อคิวติี้ ดวิเิดนด ์อนิคมั R PRINCIPAL iDIV-R
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอน็แฮนซ์ อคิวติี้ PRINCIPAL EEF
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ หุน้ปนัผล PRINCIPAL DEF
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ดชันีธุรกจิพลงังานและธุรกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ PRINCIPAL EPIF
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ  ไทย ไดนามกิ อนิคมั อคิวติี้ D PRINCIPAL TDIF-D

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ  พรอ็พเพอรต์ี้ อนิคมั A PRINCIPAL iPROP-A
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ  พรอ็พเพอรต์ี้ อนิคมั D PRINCIPAL iPROP-D
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ  พรอ็พเพอรต์ี้ อนิคมั R PRINCIPAL iPROP-R
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ  โกลด ์อนิคมั A PRINCIPAL iGOLD-A
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ  โกลด ์อนิคมั R PRINCIPAL iGOLD-R
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ  เดลี ่ไชน่า-อนิเดยี-อนิโด อคิวติี้ PRINCIPAL CII
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ  เอเชยี แปซฟิิก ไดนามกิ อนิคมั อคิวติี้ PRINCIPAL APDI
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ  เจแปนนิส อคิวติี้ PRINCIPAL JEQ
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล สมอล แคพ็ อคิวติี้ R PRINCIPAL GSCEQ-R
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ยโูร ไฮ ยลิด ์หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย PRINCIPAL EUHY
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล บาลานซ์ หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย PRINCIPAL GBF
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ยโูรเป้ียน อคิวติี้ PRINCIPAL EUEQ
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล คอมมอดติี้ PRINCIPAL GCF
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ  โกลบอล เอควติี้ส์ PRINCIPAL GEF
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ  เกาหล ีอคิวติี้ PRINCIPAL KEQ
กองทุนเปิดซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ โกลบอล ซลิเวอร ์เอจกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล ซลิเวอร ์เอจPRINCIPAL GSA
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ  โกลบอล อนิฟราสตรคัเจอร ์อคิวติี้ PRINCIPAL GIF
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ  เยอรมนั อคิวติี้ PRINCIPAL GEQ
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล รทีส์ PRINCIPAL GREITs
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ  โกลบอล ออพพอรท์ูนิตี้ A PRINCIPAL GOPP-A
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ  โกลบอล โทเทลิ รเีทริน์ PRINCIPAL GTR

ตลาดเงนิ
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กองทุนเปิดซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ เวยีดนาม อคิวติี้ CIMB-PRINCIPAL VNEQ-A
กองทุนเปิดซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ โกลบอล แมเนจ โวลาตลิติี้ อคิวติี้ CIMB-PRINCIPAL GMV-A
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ  ไชน่า อคิวติี้ A PRINCIPAL CHEQ-A
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ  โกลบอล อนิโนเวชัน่ A PRINCIPAL GINNO-A

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ 70 หุน้ระยะยาวปนัผล PRINCIPAL 70LTFD
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ  หุน้ระยะยาว PRINCIPAL LTF
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ตราสารหนี้เพือ่การเลีย้งชพี PRINCIPAL FIRMF
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ หุน้ทุนเพือ่การเลีย้งชพี PRINCIPAL EQRMF
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ  มุง่รกัษาเงนิต้นเพือ่การเลีย้งชพี PRINCIPAL PRMF
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ  พรอ็พเพอรต์ี้ อนิคมัเพือ่การเลีย้งชพี PRINCIPAL iPROPRMF
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ  เอเชยี แปซฟิิก ไดนามกิ อนิคมั อคิวติี้เพือ่การเลีย้งชพี PRINCIPAL APDIRMF
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เอน็แฮนซ์ หุน้ระยะยาว PRINCIPAL ELTF
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ มนันี่ มารเ์กต็เพือ่การเลีย้งชพี PRINCIPAL MMRMF
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ อะเกรสซฟี แอลโลเคชัน่เพือ่การเลีย้งชพี PRINCIPAL AARMF
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ บาลานซ์ แอลโลเคชัน่เพือ่การเลีย้งชพี PRINCIPAL BARMF
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ SET100 เพือ่การเลีย้งชพี PRINCIPAL SET100RMF
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TALISAM

ตลาดเงนิ กองทุนเปิดทาลสิ ตลาดเงนิ TLMMF
ผสม กองทุนเปิดทาลสิ เฟลก็ซเิบิล้ TLFLEX

กองทุนเปิดทาลสิ หุน้ทุน TLEQ
กองทุนเปิดทาลสิ MID-SMALL CAP หุน้ทุน TLMSEQ
กองทุนเปิดทาลสิ หุน้ธรรมาภบิาลไทย TLEQ-THAICG
กองทุนเปิดทาลสิ DIVIDEND STOCK หุน้ทุนปนัผล TLDIVEQ-D
กองทุนเปิดทาลสิ ตลาดเงนิ เพือ่การเลีย้งชพี TLMMRMF
กองทุนเปิดทาลสิ เฟลก็ซเิบิล้ เพือ่การเลีย้งชพี TLFLEXRMF
กองทุนเปิดทาลสิ หุน้ทุน เพือ่การเลีย้งชพี TLEQRMF
กองทุนเปิดทาลสิ DIVIDEND STOCK เพือ่การเลีย้งชพี TLDIVRMF
กองทุนเปิดทาลสิ หุน้ระยะยาว TLLTFEQ
กองทุนเปิดทาลสิ DIVIDEND STOCK หุน้ระยะยาวปนัผล TLDIVLTF-D

หุน้
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KTAM

กรงุไทย เซพวิง่ ฟนัด ์ KTSV
กรงุไทย สะสมทรพัย ์ KTSS
กรงุไทย ธนทรพัย ์พลสั KTPLUS
กรงุไทย ตราสารหนี้ระยะสัน้ พลสั KTSTPLUS-A
กรงุไทย ตราสารหนี้ระยะ 1 ถงึ 3 ปี KTFIX-1Y3Y
กรงุไทย ตราสารหนี้ปนัผล KTFIXPLUS-A, KTFIXPLUS-D
กรงุไทย อา้งองิเงนิเฟ้อ KTILF
กรงุไทย เฟลก็ซเิบิล้ ฟนัด ์ KT-FLEX
กองทุนเปิดกรงุไทย คอนเซอเวทฟี 25/75 ชนดิสะสมมลูค่า KT25/75-A
กองทุนเปิดกรงุไทย คอนเซอเวทฟี 25/75 ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ KT25/75-R
กองทุนเปิดกรงุไทยมทีรพัย ์ชนดิสะสมมลูค่า KTMEE-A
กองทุนเปิดกรงุไทยมัง่คัง่ ชนดิสะสมมลูค่า KTMUNG-A
กองทุนเปิดกรงุไทยศรสีริ ิชนดิสะสมมลูค่า KTSRI-A
กองทุนเปิดกรงุไทยสุขใจ ชนดิสะสมมลูค่า KTSUK-A
กองทุนเปิดเคแทม เวลิด ์เทคโนโลย ีอารท์ฟิิเชยีล อนิเทลลเิจน ชนดิสะสมมลูค่า KT-WTAI-A
กรงุไทย SET50 KT-SET50-A
กรงุไทย หุน้ทุนปนัผล KTSF
กรงุไทย ซเีลค็ทฟี อคิวติี ้ฟนัด ์ KTSE
กรงุไทย สมารท์ อคิวติี ้ฟนัด ์ KTEF
กรงุไทย หุน้ไฮดวิเิดนด ์ KT-HiDiv
กรงุไทย หุน้ Mid-Small Cap KTMSEQ
กรงุไทย หุน้ เอม็ เอ ไอ KT-MAI
กรงุไทย หุน้ ซแีอลเอม็วที ี KT-CLMVT-A
กรงุไทย หุน้ ซแีอลเอม็วที ี KT-CLMVT-D
กรงุไทย พรอ็พเพอรต์ี ้แอนด ์อนิฟราสตรคัเจอร ์เฟลก็ซเิบิล้ KT-PIF-A
กรงุไทย พรอ็พเพอรต์ี ้แอนด ์อนิฟราสตรคัเจอร ์เฟลก็ซเิบิล้ KT-PIF-D
กองทุนเปิดกรงุไทย บุญตรง ธรรมาภบิาลไทย ชนดิสะสมมลูค่า KTBTHAICG-A
กองทุนเปิดเคแทม แคปปิตอล ซเีคยีวรติี ้ฟนัด ์ชนดิสะสมมลูค่า KT-CSBOND-A

เคแทม เวลิด ์บอนด ์ฟนัด ์ KT-Bond
เคแทม เวลิด ์คอปเปอรเ์รท บอนด ์ฟนัด ์ KT-WCorp
เคแทม อนิคมั แอนด ์โกรท ฟนัด ์ชนดิสะสมมลูค่า KT-IGF-A
เคแทม อนิคมั แอนด ์โกรท ฟนัด ์ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ KT-IGF-R
เคแทม โกลบอล แมค็โคร ออพเพอทนูติี ้ฟนัด ์ KT-GMO-A
เคแทม โกลบอล ออปตมิอล อนิคมั ฟนัด ์ KT-GOI-A
เคแทม เวลิด ์เอน็เนอรจ์ ีฟนัด ์ KT-ENERGY
เคแทม เวลิด ์ไฟแนนเชยีล เซอรว์สิ ฟนัด ์ KT-Finance
เคแทม เวลิด ์ไมน์นิง่ ฟนัด ์ KT-Mining
เคแทม เวลิด์ โกลด ์แอนด ์เพรเชยีส เอคควติี ้ฟนัด ์ KT-Precious
เคแทม เวลิด ์อะกรคิลัเจอร ์ฟนัด ์ KT-Agri
เคแทม เวลิด ์เฮลธ์แคร ์ฟนัด ์ KT-HEALTHCARE-A
เคแทม เวลิด ์อคิวติี ้ฟนัด ์ KT-WEQ
เคแทม ยโูรเปียน อคิวติี ้ฟนัด ์ KT-EURO
เคแทม ยเูอส โกรท อคิวติี ้ฟนัด ์ KT-US-A
เคแทม อาเซยีน อคิวติี ้ฟนัด ์ KT-ASEAN-A
เคแทม ออล เอเชยี แปซฟิิก อคิวติี ้ฟนัด์  KT-AASIA-A

ช่ือกองทุน
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เคแทม อนิเดยี อคิวติี ้ฟนัด ์ KT-INDIA-A
เคแทม อนิเดยี อคิวติี ้ฟนัด ์ KT-INDIA-D
เคแทม เจแปน อคิวติี ้ฟนัด ์ KT-JAPAN-A
เคแทม เจแปน อคิวติี ้ฟนัด ์ KT-JAPAN-D
เคแทม ไชน่า อคิวติี ้ฟนัด ์ KT-CHINA-A
เคแทม เวลิด ์พรอ็พเพอรต์ี ้ฟนัด ์ KT-Property
เคแทม ออย ฟนัด ์ KT-Oil
เคแทม โกลด ์ฟนัด ์ KT-GOLD

กรงุไทย ตลาดเงนิเพือ่การเลีย้งชพี RMF4
กรงุไทย ตราสารหนี้เพือ่การเลีย้งชพี RMF2
กรงุไทย ตราสารหนี้ภาครฐัเพือ่การเลีย้งชพี RMF3
กรงุไทย SET 50 เพือ่การเลีย้งชพี KTSET50RMF
กรงุไทย ผสมเพือ่การเลีย้งชพี RMF1
กรงุไทย ซเีลค็ทฟี อคิวติี ้เพือ่การเลีย้งชพี KTSE-RMF
กรงุไทย หุน้ไฮดวิเิดนด ์เพือ่การเลีย้งชพี KT-HiDiv RMF
เคแทม เวลิด ์บอนด ์ฟนัด ์เพือ่การเลีย้งชพี KT-BOND RMF
เคแทม เวลิด ์อคิวติี ้เพือ่การเลีย้งชพี KT-WEQ RMF
เคแทม เวลิด ์เฮลธ์แคร ์ฟนัด ์เพือ่การเลีย้งชพี  KT-HEALTHC RMF
เคแทม โกลด ์เพือ่การเลีย้งชพี KT-GOLD RMF
กรงุไทย พรอ็พเพอรต์ี ้แอนด ์อนิฟราสตรคัเจอร ์เฟลก็ซเิบิล้ เพือ่การเลีย้งชพี KT-PIF RMF
เคแทม เวลิด ์พรอ็พเพอรต์ี ้ฟนัด ์เพือ่การเลีย้งชพี KT-Property RMF
กรงุไทย หุน้ระยะยาว 70/30 KTLF70/30
กรงุไทย หุน้ระยะยาว KTLF
กรงุไทย ซเีลค็ทฟี หุน้ระยะยาว KTSE-LTF
กรงุไทย สมารท์ หุน้ระยะยาว KTEF-LTF

LTF/RMF

FIF



KSAM

กรงุศรตีราสารเงนิ KFCASH
กรงุศรตีราสารเงนิพลสั KFCASHPLUS
กรงุศรตีราสารเพิม่ทรพัย์ KFSPLUS
กรงุศรตีราสารหนี้ระยะกลางปนัผล KFMTFI-D
กองทุนเปิดกรงุศรสีมารท์ตราสารหนี้ KFSMART
กองทุนเปิดกรงุศรตีราสารหนี้ระยะกลาง KFMTFI
กองทุนเปิดกรงุศรแีอคทฟีตราสารหนี้ KFAFIX
กองทุนเปิดกรงุศรตีราสารเจรญิทรพัย์ KFSMUL
กองทุนเปิดกรงุศรเีฟลก็ซเิบลิ KFFLEX
กองทุนเปิดกรงุศรเีฟลก็ซเิบลิปนัผล KFFLEX-D
กองทุนเปิดกรงุศรชีวีติดีด๊ ี KFHAPPY
กองทุนเปิดกรงุศรไีลฟ์สเตจ20พลสั KFLS20PLUS
กองทุนเปิดกรงุศรไีลฟ์สเตจ30พลสั KFLS30PLUS
กองทุนเปิดกรงุศรชีวีติดเีวอ่ร์ KFGOOD
กองทุนเปิดกรงุศรหีุน้ปนัผล KFSDIV
กองทุนเปิดกรงุศรหีุน้แวลู KFVALUE
กองทุนเปิดกรงุศรอีคิวติี้ปนัผล KFSEQ-D
กองทุนเปิดกรงุศรอีคิวติี้ KFSEQ
กองทุนเปิดกรงุศรหีุน้ไดนามคิปนัผล KFDNM-D
กองทุนเปิดกรงุศรไีฟแนนเชีย่ลโฟกสัปนัผล KFFIN-D
กองทุนเปิดกรงุศรหีุน้ไดนามคิ KFDYNAMIC
กองทุนเปิดกรงุศรโีกรทอคิวติี้ KFGROWTH-A
กองทุนเปิดกรงุศรโีกรทอคิวติี้ KFGROWTH-D
กองทุนเปิดกรงุศรเีอน็แฮนซ์ SET50 KFENSET50
กองทุนเปิดกรงุศรไีทยสมอล-มดิแคปอคิวติี้ KFTHAISM
กองทุนเปิดกรงุศรไีทยออลสตาร-์ปนัผล KFTSTAR-D
กองทุนเปิดกรงุศรไีทยออลสตาร-์สะสมมลูค่า KFTSTAR-A
กองทุนเปิดกรงุศรหีุน้ธรรมาภบิาลไทย KFTHAICG
กองทุนเปิดกรงุศรโีกลด์ KF-GOLD
กองทุนเปิดกรงุศรโีกลดเ์ฮดจ์ KF-HGOLD
กองทุนเปิดกรงุศรอีอยล์ KF-OIL
กองทุนเปิดกรงุศรโีอเรยีนทลัเฟลก็ซ์ KF-ORTFLEX
กองทุนเปิดกรงุศรโีกลบอลไฮเพยเ์อาท์ KF-GBLVAL
กองทุนเปิดกรงุศรบีรคิสตาร์ KF-BRIC
กองทุนเปิดกรงุศรไีชน่าอคิวติี้ KF-CHINA
กองทุนเปิดกรงุศรลีาตนิอเมรกิาอคิวติี้ KF-LATAM
กองทุนเปิดกรงุศรโีทเทลิรเีทริน์บอนด์ KF-TRB
กองทุนเปิดกรงุศรยีเูอสอคิวติี้ KF-US
กองทุนเปิดกรงุศรอีเีมอรจ์ิ้งมารเ์กต็สอ์คิวติี้ KF-EM
กองทุนเปิดกรงุศรอีเีมอรจ์ิ้งโลคอลอนิเวสเมน้ท์ KF-ELI
กองทุนเปิดกรงศุรยีโุรปอคิวติี้ KF-EUROPE
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กองทุนเปิดกรงศุรยีโุรปอคิวติี้เฮดจ์ KF-HEUROPE
กองทุนเปิดกรงุศรโีกลบอลเฮลธแ์ครอ์คิวติี-้สะสมมลูค่า KFHEALTH-A
กองทุนเปิดกรงุศรโีกลบอลเฮลธแ์ครอ์คิวติี-้ปนัผล KFHEALTH-D
กองทุนเปิดกรงศุรโีกลบอลสมอล-มดิแคปอคิวติี้ปนัผล KF-SMCAPD
กองทุนเปิดกรงุศรโีกลบอลอนิคมั KF-INCOME
กองทุนเปิดกรงุศรเีจแปนเฮดจป์นัผล KF-HJAPAND
กองทุนเปิดกรงุศรเีกรทเทอรไ์ชน่าอคิวติี้เฮดจป์นัผล KF-HCHINAD
กองทุนเปิดกรงุศรเีอเชยีนอนิคมัเฮดจ์ KFAINCOM-A
กองทุนเปิดกรงุศรเีอเชยีนอนิคมัเฮดจ์ KFAINCOM-R
กองทุนเปิดกรงุศรคีอลเลค็ทฟีโกลบอลอนิคมั KF-CINCOME
กองทุนเปิดกรงุศรโีกลบอลพรอ็พเพอรต์ี้ปนัผล KF-GPROPD
กองทุนเปิดกรงุศรโีกลบอลอคิวติี้ลองชอรต์ KF-GLS
กองทุนเปิดกรงุศรโีกลบอลแบรนดอ์คิวติี้ปนัผล KF-GBRAND
กองทุนเปิดกรงุศรโีกลบอลสมารท์อนิคมั KF-SINCOME
กองทุนเปิดกรงุศรโีกลบอลคอลเลค็ทฟีสมารท์อนิคมั KF-CSINCOM
กองทุนเปิดกรงุศรโีกลบอลเทคโนโลยอีคิวติี้ KF-GTECH
กองทุนเปิดกรงุศรยีเูอสอคิวติี้อนิเดก็ซ์เฮดจเ์อฟเอก็ซ์ KF-HUSINDX
กองทุนเปิดกรงุศรเีจแปนอคิวติี้อนิเดก็ซ์เฮดจเ์อฟเอก็ซ์ KF-HJPINDX
กองทุนเปิดกรงุศรเีจแปนสมอลแคปอคิวติี้ KF-JPSCAP
กองทุนเปิดกรงุศรเีจแปนสมอลแคปอคิวติี้ปนัผล KF-JPSCAPD
กองทุนเปิดกรงุศรยีเูอสสมอล-มดิแคปอคิวติี้เฮดจเ์อฟเอก็ซ์ KF-HSMUS
กองทุนเปิดกรงุศรโีกลบอลมลัตแิอสเซทอนิคมัเฮดจเ์อฟเอก็ซ์ KFMINCOM-A
กองทุนเปิดกรงุศรโีกลบอลมลัตแิอสเซทอนิคมัเฮดจเ์อฟเอก็ซ์ KFMINCOM-R
กองทุนเปิดกรงุศรอีนิเดยีอคิวติี้ KF-INDIA
กรงุศรไีชน่าเอแชรอ์คิวติี้-สะสมมลูค่า KFACHINA-A
กรงุศรเีอเชยีนอคิวติี้เฮดจเ์อฟเอก็ซ์-สะสมมลูค่า KFHASIA-A
กองทุนเปิดกรงุศรเีวยีดนามอคิวติี้ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูค่า KFVIET-A
กองทุนเปิดกรงุศรหีุน้ระยะยาวปนัผล 70/30 KFLTFD70
กองทุนเปิดกรงุศรหีุน้ระยะยาวอคิวติี้ 70 ปนัผล KFLTFEQ70D
กองทุนเปิดกรงุศรหีุน้ระยะยาวปนัผล KFLTFDIV
กองทุนเปิดกรงุศรหีุน้ระยะยาวอคิวติี้ KFLTFEQ
กองทุนเปิดกรงุศรหีุน้ระยะยาวแอคทฟี SET50 ปนัผล KFLTFA50-D
กองทุนเปิดกรงุศรหีุน้ระยะยาว SET50 KFLTF50
กองทุนเปิดกรงุศรหีุน้ระยะยาวออลสตารป์นัผล KFLTFAST-D
กองทุนเปิดกรงุศรหีุน้ระยะยาวไทยสมอล-มดิแคปปนัผล KFLTFTSM-D
กองทุนเปิดกรงุศรหีุน้ระยะยาวไทยออลสตารป์นัผลNew KFLTFSTARD
กองทุนเปิดกรงุศรตีราสารเงนิเพือ่การเลีย้งชพี KFCASHRMF
กองทุนเปิดกรงุศรพีนัธบตัรเพือ่การเลีย้งชพี KFGOVRMF
กองทุนเปิดกรงุศรพีนัธบตัรระยะยาวเพือ่การเลีย้งชพี KFLTGOVRMF
กองทุนเปิดกรงุศรตีราสารหนี้ระยะกลางเพือ่การเลีย้งชพี KFMTFIRMF
กองทุนเปิดกรงุศรทีวทีรพัยเ์พือ่การเลีย้งชพี KFTSRMF
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กองทุนเปิดกรงุศรเีฟลก็ซเิบลิ 2 เพือ่การเลีย้งชพี KFFLEX2RMF
กองทุนเปิดกรงุศรชีวีติดีด๊เีพือ่การเลีย้งชพีNew KFHAPPYRMF
กองทุนเปิดกรงุศรไีทยออลสตารเ์พือ่การเลีย้งชพีNew KFSTARRMF
กองทุนเปิดกรงุศรหีุน้ปนัผลเพือ่การเลีย้งชพี KFDIVRMF
กองทุนเปิดกรงุศรอีคิวติี้เพือ่การเลีย้งชพี KFEQRMF
กองทุนเปิดกรงุศร ีSET100 เพือ่การเลีย้งชพี KFS100RMF
กองทุนเปิดกรงุศรโีกลดเ์พือ่การเลีย้งชพี KFGOLDRMF
กองทุนเปิดกรงุศรยีโุรปอคิวติี้เพือ่การเลีย้งชพี KFEURORMF
กองทุนเปิดกรงุศรโีกลบอลเฮลธแ์ครอ์คิวติี้เพือ่การเลีย้งชพี KFHCARERMF
กองทุนเปิดกรงุศรเีจแปนเพือ่การเลีย้งชพี KFJAPANRMF
กองทุนเปิดกรงุศรโีกลบอลสมารท์อนิคมัเพือ่การเลีย้งชพี KFSINCRMF
กองทุนเปิดกรงุศรโีกลบอลแบรนดอ์คิวติี้เพือ่การเลีย้งชพี KFGBRANRMF
กองทุนเปิดกรงุศรเีกรทเทอรไ์ชน่าอคิวติี้เฮดจเ์อฟเอก็ซ์เพือ่การเลีย้งชพีNew KFCHINARMF
กองทุนเปิดกรงุศรโีกลบอลเทคโนโลยอีคิวติี้เพือ่การเลีย้งชพีNew KFGTECHRMF

LTF/RMF



UOBAM

ยโูอบ ีชวัร ์เดลี UOBSD
ไทย แคช แมเนจเมน้ท์ TCMF
ยโูอบ ีอนิคมัเดลี UOBID
ไทย ตราสารหนี้ TFIF
ยโูอบ ีสมารท์ มเิลนเนียม โกรวธ์ UOBSMG
ไทย บาลานซ์ฟนัด์ TBF
ไทย มกิซ์ 15/85 ปนัผล MIX-D1585
กองทุนเปิด ยไูนเต็ด เฟลก็ซเิบิล้ อนิคมั ฟนัด์ UFIN-A
กองทุนเปิด ยไูนเต็ด เฟลก็ซเิบิล้ อนิคมั ฟนัด์ UFIN-N
กองทุนเปิด ยไูนเต็ด อเีมอรจ์ิ้ง มารเ์กต็ อนิคมั ฟนัด ์ชนิดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ UEMIF-A
กองทุนเปิด ยไูนเต็ด อเีมอรจ์ิ้ง มารเ์กต็ อนิคมั ฟนัด ์ชนิดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนแบบปกติ UEMIF-N

ยโูอบ ีสมารท์ แอคทฟี เซท 100 UOBSAS100
ยโูอบ ีสมารท์ ดวิเิดนด-์โฟกสั อคิวติี้ ฟนัด์ UOBSDF
ไทย อคิวติี้ฟนัด์ TEF
ไทย อคิวติี้ฟนัด-์ปนัผล TEF-DIV
ยไูนเต็ด ไทย สมอล ์แอนด ์มดิ แคป อคิวีต้ี้ ฟนัด์ UTSME
ยโูอบ ีสมารท์ แอคทฟี เซท 100 ดวิเิดนด์ UOBSAS100D
ไทย แวล ูโฟกสั อคิวติี้ ปนัผล VFOCUS-D
ยโูอบ ีสมารท์ เอเชยี UOBSA
ยโูอบ ีสมารท์ เอเชยี แอคทฟี อโลเคชัน่ UOBSAAA
ยโูอบ ีสมารท์ โกลด ์ ชนิดจ่ายเงนิปนัผล UOBSG-D
ยโูอบ ีสมารท์ โกลด ์ ชนิดไม่จ่ายเงนิปนัผล UOBSG-N
ยโูอบ ีสมารท์ โกลบอล บอนด ์ฟนัด์ UOBSGB
ยโูอบ ีสมารท์ โกลด ์ฟนัด ์- H UOBSG - H
ยโูอบ ีสมารท์ คอมโมดติี้ UOBSC
ยโูอบ ีสมารท์ ไชน่า อนิเดยี ชนิดจ่ายเงนิปนัผล UOBSCI-D
ยโูอบ ีสมารท์ ไชน่า อนิเดยี  ชนิดไม่จ่ายเงนิปนัผล UOBSCI-N
ยโูอบ ีสมารท์ เจแปน สมอล แอนด ์มดิ แคป ฟนัด์ UOBSJSM
ยโูอบ ีสมารท์ เกรธเธอร ์ ไชน่า UOBSGC
ตราสารหนี้เอเชยีน ASIA-B
เอเชีย่น เดบท์ รจีนิอล บอนด ์ปนัผล ADR-D
ออล เอเชยี อคิวติี้ ASIA-E
ยโูร ไฮดวิเิดนด์ EHD
บรคิ 40 BRIC
เกรธเธอร ์ไชน่า GC
ยโูอบ ีสมารท์ ยเูอส ไฮ ยลิด ์ฟนัด์ UOBSHY
ยโูอบ ีสมารท์ ยเูอส ไฮ ยลิด ์ฟนัด์ UOBSHY-A
ยโูอบ ีสมารท์ โกลบอล เฮลท์แคร ์ฟนัด์ UOBSHC
ยโูอบ ีสมารท์ เอเชยี แปซฟิิก อนิคมั ฟนัด์ UOBSAI
ยไูนเต็ด เจแปน เรยีลเอสเตท ซเีคยีวรติี้ฟนัด์ UJRES
ยไูนเต็ด ยโูรเป้ียน สมอล แคป ฟนัด์ UES
ยไูนเต็ด อนิคมั โฟกสั ฟนัด์ UIF-A

ผสม

ช่ือกองทุน ช่ือย่อกองทุน

ตลาดเงนิ

ตราสารหนี้

หุน้

ประเภทกองทุน

FIF



UOBAM

ช่ือกองทุน ช่ือย่อกองทุนประเภทกองทุน

ยไูนเต็ด อนิคมั โฟกสั ฟนัด์ UIF-N
ยไูนเต็ด โกลบอล ดเูรเบิล้ อคิวติี้ ฟนัด์ UGD
กองทุนเปิด ยไูนเต็ด เวยีดนาม ออพพอรท์ูนิตี้ ฟนัด์ UVO
ยไูนเต็ด โกลบอล แมค็โคร ออพพอรท์ูนิตี้ส์ UGMAC
ยไูนเต็ด โกลบอล อนิคมั สตราทจีคิ บอนด ์ฟนัด์ UGIS-A
ยไูนเต็ด โกลบอล อนิคมั สตราทจีคิ บอนด ์ฟนัด์ UGIS-N
ยไูนเต็ด ชอรต์ ดเูรชัน่ ไฮ ยลิด ์บอนด ์ฟนัด์ USDHY-A
ยไูนเต็ด ชอรต์ ดเูรชัน่ ไฮ ยลิด ์บอนด ์ฟนัด์ USDHY-N
ยโูอบ ีหุน้ระยะยาว UOBLTF
บรรษทัภบิาล หุน้ระยะยาว CG-LTF
Big Cap ปนัผล หุน้ระยะยาว BIG CAP-D LTF
แวลพูลสั ปนัผล หุน้ระยะยาว VALUE-D LTF
70/30 ปนัผล หุน้ระยะยาว 70/30-D LTF
ยไูนเต็ด ไทย สมอล ์แอนด ์มดิ แคป หุน้ระยะยาว UTSME-LTF
ยโูอบ ีพนัธบตัรเพือ่การเลีย้งชพี UOBGBRMF
ยโูอบ ีตราสารทุนเพือ่การเลีย้งชพี UOBEQRMF
ยโูอบ ีออมทรพัยเ์พือ่การเลีย้งชพี UOBSVRMF
ยโูอบ ีโกลด ์เพือ่การเลีย้งชพี – H UOBGRMF-H
หุน้ทุนเพือ่การเลีย้งชพี ERMF
พนัธบตัรเพือ่การเลีย้งชพี GBRMF
ออมทรพัยเ์พือ่การเลีย้งชพี SVRMF
คุม้ครองเงนิต้นเพือ่การเลีย้งชพี 1 CPRMF1
คุม้ครองเงนิต้นเพือ่การเลีย้งชพี 2 CPRMF2
คุม้ครองเงนิต้นเพือ่การเลีย้งชพี 3 CPRMF3
คุม้ครองเงนิต้นเพือ่การเลีย้งชพี 4 CPRMF4
คุม้ครองเงนิต้นเพือ่การเลีย้งชพี 5 CPRMF5
ยโูอบ ีโกลบอล แอลโลเคชัน่ เพือ่การเลีย้งชพี UOBGARMF
ยไูนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร ์เพือ่การเลีย้งชพี UHCRMF
ยไูนเต็ด อนิคมั โฟกสั ฟนัด ์เพือ่การเลีย้งชพี UIFRMF
บรรษทัภบิาล เพือ่การเลีย้งชพี CG-RMF

LTF/RMF

FIF



ONEAM

ตลาดเงนิ กองทุนเปิดวรรณเดลี่ 1AM-DAILY
กองทุนเปิดวรรณพนัธบตัรไทย 1AM-TG
กองทุนเปิด วรรณ ชอรต์เทอม ฟิกซ ์อนิคมั ONE-FIXED
กองทุนเปิดเอกตราสารหนี้คนืก าไร ONE-FAR
กองทุนเปิด วรรณเฟลก็ซเิบลิ ONE-FLEX
กองทุนเปิด วรรณเฟลก็ซเิบลิคนืก าไร FLEXAR
กองทุนเปิด วรรณพลสัวรรณ ONE+1
กองทุนเปิด เอกทวคีณู ONE-G
กองทุนเปิด วรรณ อคิวติี้ ONE-EQ
กองทุนเปิดวรรณเอเอม็หุน้คุณค่าปนัผล 1VAL-D
กองทุนเปิด วรรณเอเอม็เซท็ 50 1AMSET50-RA
กองทุนเปิด วรรณเอเอม็เซท็ 50 1AMSET50-RU
กองทุนเปิด วรรณ สตาร ์ซเีลค็ชัน่ ฟนัด์ ONE-STARS
กองทุนเปิด วรรณ โฮสพทิอล ONE-HOSPITAL
กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอรปัชัน่ ONE-ACT
กองทุนเปิด วรรณ พาวเวอรเ์อน็เนอรจ์ี ONE-POWER
กองทุนเปิด วรรณ พรอ็พเพอรต์ี ้พลสั ดวิเิดน ฟนัด์ ONEPROP-D
กองทุนเปิด วรรณ อคีวติีฟ้นัด ์(คอรป์อเรท 14) ONE-EC14
กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ออพพอรท์นูติี ้บอนด ์ฟนัด์ 1GLOBALBOND
กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อคิวติี ้ฟนัด์ ONE-GLOBALEQ
กองทุนเปิดวรรณ อลัตเิมท โกลบอล โกรวธ์ ONE-UGG
กองทุนเปิด วรรณ ยเูอส รคีอฟเวอรี ่ออพพอรท์นูติี ้ฟนัด์ 1US-OPP
กองทุนเปิด วรรณ เกรทเตอรย์เูอส ONE-GUS
กองทุนเปิดวรรณเอเอม็ โกลบอล อเีมอรจ์ิ้ง มารเ์กต็ เอควติี้ 1AM-GEM
กองทุนเปิด วรรณไชน่าออโตร้เีดม็ชัน่ฟนัด์ ONE-CHINA
กองทุนเปิด วรรณ พรอ๊พเพอรต์ี ้สงิคโปร์ ONEPROP-SG
กองทุนเปิด วรรณ แอคทฟี 6/2 ฟนัด์ ONE-ACTIVE6/2
กองทุนเปิด วรรณ เอเชยีแปซฟิิก พรอ็พเพอรต์ี ้รทีส์ ONE-APACPROP
กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชยีล ONE-GLOBFIN-IA
กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชยีล ONE-GLOBFIN-ID
กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชยีล ONE-GLOBFIN-RA
กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชยีล ONE-GLOBFIN-RD
กองทุนเปิด วรรณ นอรท์เอเชยี 10 ฟนัด์ ONE-NORTH10
กองทุนเปิด วรรณ นปิปอน ฟนัด์ ONE-NIPPON
กองทุนเปิด วรรณ STOXX อาเซยีน ซเีลค็ ดวิเิดนด ์อนิเดก็ซ ์ฟนัด์ ONE-STOXXASEAN
กองทุนเปิด วรรณ เวยีดนาม อคิวติี ้ชนดิไมจ่่ายเงนิปนัผลส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป ONE-VIETNAM-RA
กองทุนเปิดวรรณเอเอม็ซเีลค็ทฟีหุน้ระยะยาว 1S-LTF
กองทุนเปิดวรรณเอเอม็ซเีลค็ทฟี โกรทหุน้ ระยะยาว 1SG-LTF
กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอรปัชัน่ 70 หุน้ระยะยาว ONE-ACT70LTF
กองทุนเปิด วรรณ กองทุนคุณธรรม (ชะรอีะห)์ หุน้ระยะยาว ONE-SHARIAHLTF
กองทุนเปิดตราสารการเงนิคุณค่าเพือ่การเลีย้งชพี M-RMF
กองทุนเปิดตราสารหนี้คุณค่าเพือ่การเลีย้งชพี F-RMF
กองทุนเปิดเฟลก็ซเิบลิคุณค่าเพือ่การเลีย้งชพี FLEX-RMF
กองทุนเปิดหุน้คุณค่าเพือ่การเลีย้งชพี V-RMF
กองทุนเปิด วรรณ อลัตเิมท โกลบอล อคิวติี ้เพือ่การเลีย้งชพี ONE-UGERMF
กองทุนเปิดวรรณพรอ็พเพอรต์ี ้เพือ่การเลีย้งชพี ONEPROP-RMF
กองทุนเปิดวรรณโกลด ์เพือ่การเลีย้งชพี GOLD-RMF

LTF/RMF

ประเภทกองทุน ช่ือย่อกองทุน
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ASSETFUND

กองทุนเปิดแอสเซทพลสัก ำไรปนัผล ASP-GDF
กองทุนเปิด แอสเซทพลสั สมอล แอนด ์มดิ แคป อคิวติี้ ASP-SME
กองทุนเปิดแอสเซทพลสัหุน้ไทย ASP-THEQ
กองทุนเปิดแอสเซทพลสัเอเชีย่นสเปเชยีลซทิทูเอชัน่ส์ ASP-ASIAN
กองทุนเปิดแอสเซทพลสับรคิ ASP-BRIC
กองทุนเปิดแอสเซทพลสัไชน่ำ ASP-CHINA
กองทุนเปิด แอสเซทพลสั ดสิรปัทฟี ออพพอรท์ูนิตี้ส์ ASP-DISRUPT
กองทุนเปิดแอสเซทพลสัยโุรปพรอ็พเพอรต์ี้ ASP-EUPROP
กองทุนเปิดแอสเซทพลสัยโุรปแวลู ASP-EUROPE VALUE
กองทุนเปิด แอสเซทพลสั เฟลก็ซเิบิล้ พลสั ASP-FLEXPLUS
กองทุนเปิดแอสเซทพลสัโกลบอลอลัโลเคชัน่ ASP-GAF
กองทุนเปิดแอสเซทพลสัโกลด์ ASP-GOLD
กองทุนเปิดแอสเซทพลสัเอชเอสไอ ASP-HSI
กองทุนเปิดแอสเซทพลสันิปปอนโกรท ASP-NGF
กองทุนเปิดแอสเซทพลสันิคเคอ ิ225 ASP-NKY225
กองทุนเปิดแอสเซทพลสัออยล์ ASP-OIL
กองทุนเปิด แอสเซทพลสั โรโบตกิส์ ASP-ROBOT
กองทุนเปิดแอสเซทพลสัเอสแอนดพ์ ี500 ASP-S&P500
กองทุนเปิดแอสเซทพลสั Strategic ASP-STRATEGIC
กองทุนเปิด แอสเซทพลสั เวยีดนำม โกรท ฟนัด์ ASP-VIET
กองทุนเปิดแอสเซทพลสัตรำสำรทุนเพือ่กำรเลีย้งชพี ASP-ERF
กองทุนเปิดแอสเซทพลสัหุน้ระยะยำวทวกี ำไร ASP-GLTF
กองทุนเปิดแอสเซทพลสัหุน้ระยะยำว ASP-LTF
กองทุนเปิดแอสเซทพลสัหุน้ผสมตรำสำรหนี้เพือ่กำรเลีย้งชพี ASP-MRF
กองทุนเปิด แอสเซทพลสั โรโบตกิส ์เพือ่กำรเลีย้งชพี ASP-ROBOTRMF
กองทุนเปิด แอสเซทพลสั สมอล แอนด ์มดิ แคป อคิวติี้ หุน้ระยะยำว ASP-SMELTF

LTF&RMF

หุน้
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ประเภทกองทุน ช่ือกองทุน ช่ือย่อกองทุน


