
หมายเหต:ุ       * เป็นผูจ้ดัการลงทนุในสญัญาซื �อขายลว่งหนา้ 

คณุดวงพร จงศรีสวาท

คณุกอบกาญจน ์เอี'ยมจิตกศุล

คณุชินรตัน ์สงัคะคณุ

คณุกลุณฐัฐา อภิปรกิิตติ/ชยั

คณุจิราภา กาํพสุิริ

คณุภากร ธรรมกลุ

กองทนุรวมตราสารแหง่หนี �

Fixed Income Funds

กองทนุรวมตราสารทนุ

Equity Funds

คณุแสงจนัทร ์ลี*

คณุยืนยง เทพจาํนงค์

คณุวิชชพุงศ ์เจรญิเอี'ยม

คณุอรวรรณ เกียรตพิิศาลสกลุ

คณุศรชยั เตรียมวรกลุ

คณุรชัวฒุิ ชยัทรพัยอ์นนัต์

กองทนุรวมตราสารผสม

Mixed Funds คณุชนตั คงพฒันสิริ

คณุแสงจนัทร ์ลี*

คณุสมชยั อมรธรรมคณุศรชยั เตรียมวรกลุ

คณุชินรตัน ์สงัคะคณุ

คณุดวงพร จงศรีสวาท

คณุอนชุิต เกษตระกลู

คณุนิดาวรรณ สขุประดษิฐ์
กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์และกองทนุ

รวมโครงสรา้งพื �นฐาน

Property Funds / Infrastructure Funds

คณุสมชยั อมรธรรม

คณุแสงจนัทร ์ลี*

คณุวรรกมล ลีวาณิชย*์

คณุไพรชั มิคะเสน

คณุเอกกมล ณ ระนอง

คณุภควตั เมธีไตรรตัน์

คณุศรชยั เตรียมวรกลุ

กองทนุรวมตา่งประเทศ

FIF

รายชือผู้จัดการกองทุน

คณุพีรพงศ ์ กิจจาการ*

คณุพีรพงศ ์กิจจาการ*

คณุกลุณฐัฐา อภิปรกิิตติ/ชยั คณุยืนยง เทพจาํนงค์

คณุชชัชนก ศรีปราโมช 

คณุนพรรษส์ร เนื'องจาํนงค ์

คณุยืนยง เทพจาํนงค์

คณุอรวรรณ เกียรตพิิศาลสกลุ

คณุพีรพงศ ์กิจจาการ*

คณุวรรกมล ลีวาณิชย*์

คณุกลุณฐัฐา อภิปรกิิตติ/ชยั คณุรชัวฒุิ ชยัทรพัยอ์นนัต์

คณุรตริตัน ์ธญัญวานิช

คณุชนตั คงพฒันสิริ



ลาํดับท ี	 กองทุนรวมตราสารแห่งหนี� ช ื	อย่อกองทุน

1 กองทนุเปิดกรุงไทย ฟิกซ ์อินคมั 13 KTF13

2 กองทนุเปิดกรุงไทย ฟิกซ ์อินคมั 14 KTF14

3 กองทนุเปิดกรุงไทย ฟิกซ ์อินคมั 15 KTF15

4 กองทนุเปิดกรุงไทย ฟิกซ ์อินคมั 16 KTF16

5 กองทนุเปิดกรุงไทย ฟิกซ ์อินคมั 17 KTF17

6 กองทนุเปิดกรุงไทย ฟิกซ ์อินคมั 18 KTF18

7 กองทนุเปิดกรุงไทย ฟิกซ ์อินคมั 19 KTF19

8 กองทนุเปิดกรุงไทย ฟิกซ ์อินคมั 20 KTF20

9 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ' เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท1์13 หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย KTFFE113

10 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ' เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท1์14 หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย KTFFE114

11 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ' เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท1์15 หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย KTFFE115

12 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ' เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท1์16 หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย KTFFE116

13 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ' เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท1์17 หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย KTFFE117

14 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ' เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท1์18 หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย KTFFE118

15 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ' เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท1์19 หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย KTFFE119

16 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ' เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซทA์3 หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย KTFFEA3

17 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ' เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซทA์4 หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย KTFFEA4

18 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ' เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซทA์5 หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย KTFFEA5

19 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี 'ระยะ 1 ถึง 3 ปี KTFIX-1Y3Y

20 กองทนุเปิดกรุงไทยประจาํ 3 เดือนคุม้ครองเงินตน้1 KTFIX3M1

21 กองทนุเปิดกรุงไทยประจาํ 3 เดือนคุม้ครองเงินตน้2 KTFIX3M2

22 กองทนุเปิดกรุงไทยประจาํ 3 เดือนคุม้ครองเงินตน้3 KTFIX3M3

23 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ' พลสั KTFIXPLUS

24 กองทนุเปิดเคแทม โกลบอล ฟิกซ ์อินคมั 1Y21 KTGF1Y21

25 กองทนุเปิดเคแทม โกลบอล ฟิกซ ์อินคมั 1Y22 KTGF1Y22

26 กองทนุเปิดเคแทม โกลบอล ฟิกซ ์อินคมั 1Y23 KTGF1Y23

27 กองทนุเปิดเคแทม โกลบอล ฟิกซ ์อินคมั 1Y24 KTGF1Y24

28 กองทนุเปิดเคแทม โกลบอล ฟิกซ ์อินคมั 4Y1 KTGF4Y1

29 กองทนุเปิดกรุงไทยอา้งอิงเงินเฟ้อ KTILF



ลาํดับท ี	 กองทุนรวมตราสารแห่งหนี� ช ื	อย่อกองทุน

30 กองทนุเปิดกรุงไทย ธนทรพัย ์พลสั KTPLUS

31 กองทนุเปิดกรุงไทยสมารท์ อินเวส 3เดือน1 KTSIV3M1

32 กองทนุเปิดกรุงไทยสมารท์ อินเวส 3เดือน2 KTSIV3M2

33 กองทนุเปิดกรุงไทยสมารท์ อินเวส 3เดือน3 KTSIV3M3

34 กองทนุเปิดกรุงไทยสมารท์ อินเวส 6เดือน1 KTSIV6M1

35 กองทนุเปิดกรุงไทยสมารท์ อินเวส 6เดือน2 KTSIV6M2

36 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน KTSS

37 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี 'ระยะสั'น KT-ST

38 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี 'ระยะสั'น พลสั- KTSTPLUS

39 กองทนุเปิดกรุงไทย ธนทรพัย ์10 หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย KTSUPAI10

40 กองทนุเปิดกรุงไทย ธนทรพัย ์11 หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย KTSUPAI11

41 กองทนุเปิดกรุงไทย ธนทรพัย ์12 หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย KTSUPAI12

42 กองทนุเปิดกรุงไทย ธนทรพัย ์13 หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย KTSUPAI13

43 กองทนุเปิดกรุงไทย ธนทรพัย ์14 หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย KTSUPAI14

44 กองทนุเปิดกรุงไทย ธนทรพัย ์5 หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย KTSUPAI5

45 กองทนุเปิดกรุงไทย ธนทรพัย ์8 หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย KTSUPAI8

46 กองทนุเปิดกรุงไทย ธนทรพัย ์9 หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย KTSUPAI9

47 กองทนุเปิดกรุงไทย ธนทรพัย ์A1 หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย KTSUPAIA1

48 กองทนุเปิดกรุงไทย ธนทรพัย ์A2 หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย KTSUPAIA2

49 กองทนุเปิดกรุงไทย ธนทรพัย ์A3 หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย KTSUPAIA3

50 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงินภาครฐั KTSV

51 กองทนุเปิดกรุงไทย Term Fund Ultra Plus หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย KTTFP-UI

52 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี 'ระยะ 1 ถึง 3 ปีสาํหรบักองทนุสาํรองเลี 'ยงชีพ PVDKTFIX-1Y3Y

53 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงินสาํหรบักองทนุสาํรองเลี 'ยงชีพ PVDKTSS

54 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี 'เพืWอการเลี 'ยงชีพ (RMF2) RMF2

55 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี 'ภาครฐัเพืWอการเลี 'ยงชีพ (RMF3) RMF3

56 กองทนุเปิดกรุงไทยตลาดเงินเพืWอการเลี 'ยงชีพ (RMF4) RMF4



ลาํดับท ี	 กองทุนรวมตราสารทุน ช ื	อย่อกองทุน

1 กองทนุเปิด KTAM SET Banking ETF TRACKER EBANK

2 กองทนุเปิด KTAM SET Energer ETF TRACKER ENY

3 กองทนุเปิดกรุงไทยหุน้ระยะยาว SET50 KSET50LTF

4 กองทนุเปิดกรุงไทยชารอิะฮห์ุน้ระยะยาว KSLTF

5 กองทนุเปิดกรุงไทยชารอิะฮเ์พื3อการเลี 6ยงชีพ KSRMF

6 กองทนุเปิดกรุงไทย เอไอ เบรน KT-BRAIN

7 กองทนุเปิดกรุงไทย เอไอ เบรน เพื3อการเลี 6ยงชีพ KT-BRAIN RMF

8 กองทนุเปิดกรุงไทย บญุตรง ธรรมาภิบาลไทย KTBTHAICG

9 กองทนุเปิดกรุงไทย หุน้ ซีแอลเอ็มวีที KT-CLMVT

10 กองทนุเปิดกรุงไทย สมารท์ อิควิตี 6 ฟันด ์ KTEF

11 กองทนุเปิดกรุงไทย สมารท์ หุน้ระยะยาว KTEF-LTF

12 กองทนุเปิดกรุงไทย สมารท์ อิควิตี 6 เพื3อการเลี 6ยงชีพ KTEF-RMF

13 กองทนุเปิดกรุงไทย ก่อการดี KT-ESG

14 กองทนุเปิดกรุงไทย ก่อการดี เพื3อการเลี 6ยงชีพ KT-ESG RMF

15 กองทนุเปิดกรุงไทย หุน้ไฮดวิิเดนด์ KT-HiDiv

16 กองทนุเปิดกรุงไทย หุน้ไฮดวิิเดนด ์เพื3อการเลี 6ยงชีพ KT-HiDiv RMF

17 กองทนุเปิดกรุงไทยหุน้ระยะยาว KTLF-L

18 กองทนุเปิดกรุงไทยหุน้ เอ็ม เอ ไอ KT-mai

19 กองทนุเปิดกรุงไทยหุน้ Mid-Small Cap KTMSEQ

20 กองทนุเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี 6 ฟันด์ KTSE

21 กองทนุเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ หุน้ระยะยาว KTSE-LTF

22 กองทนุเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี 6 เพื3อการเลี 6ยงชีพ KTSE-RMF

23 กองทนุเปิดกรุงไทย SET50 KT-SET50

24 กองทนุเปิดกรุงไทย SET50 เพื3อการเลี 6ยงชีพ KTSET50RMF

25 กองทนุเปิดกรุงไทยหุน้ทนุปันผล KTSF

26 กองทนุรวมวายภุกัษ ์หนึ3ง โดย บลจ.กรุงไทย VAYU1



ลาํดับท ี	 กองทุนรวมตราสารผสม ชื	อย่อกองทุน

1 กองทนุเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75 KT25/75

2 กองทนุเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75 เพื�อการเลี  ยงชีพ KT25/75RMF

3 กองทนุเปิดกรุงไทย 70/30 เพื�อการออม-SSFX KT70/30S-SSFX

4 กองทนุเปิดกรุงไทย เวลท ์แคร ์ฟันด์ KT-CARE

5 กองทนุเปิดเคแทม ไดนามิค ไฮ อินคมั ฟันด์ KT-DHINCOME

6 กองทนุเปิดกรุงไทย เฟล็กซิเบิ  ล ฟันด์ KT-FLEX

7 กองทนุเปิดเคแทม การนัตี 90 KT-G90

8 กองทนุเปิดเคแทม โกลบอล แม็คโคร ออพเพอทนูิตี   ฟันด-์ KT-GMO

9 กองทนุเปิดเคแทม โกลบอล เนกซ ์เทรนด ์ทรกิเกอร ์ฟันด์ KTGNEXT

10 กองทนุเปิดเคแทม โกลบอล เนกซ ์เทรนด ์ทรกิเกอร ์ฟันด2์ KTGNEXT2

11 กองทนุเปิดเคแทม โกลบอล ออปตมิอล อินคมั ฟันด์ KT-GOI

12 กองทนุเปิดกรุงไทย ยกกาํลงัสขุ(ภาพ) KTHH

13 กองทนุเปิดเคแทม อินคมั แอนด ์โกรท ฟันด์ KT-IGF

14 กองทนุเปิดกรุงไทยหุน้ระยะยาว70/30 KTLF70/30

15 กองทนุเปิดเคแทม มลัต ิแมเนเจอร ์แอสเซ็ท บาลานซ ์ฟันด์ KT-MAB

16 กองทนุเปิดกรุงไทยมีทรพัย์ KTMEE

17 กองทนุเปิดกรุงไทยมีทรพัยเ์พื�อการเลี  ยงชีพ KTMEE-RMF

18 กองทนุเปิดกรุงไทยมั�งคั�ง KTMUNG

19 กองทนุเปิดกรุงไทยมั�งคั�งเพื�อการเลี  ยงชีพ KTMUNG-RMF

20 กองทนุเปิดกรุงไทย ออพเพอทนูิตี  KT-OPP

21 กองทนุเปิดกรุงไทย พรอ็พเพอรตี์   แอนด ์อินฟราสตรคัเจอร ์เฟล็กซิเบิ  ล KT-PIF

22 กองทนุเปิดกรุงไทย พรอ็พเพอรตี์   แอนด ์อินฟราสตรคัเจอร ์เฟล็กซิเบิ  ล เพื�อการเลี  ยงชีพ KT-PIF RMF

23 กองทนุเปิดกรุงไทยศรีศริิ KTSRI

24 กองทนุเปิดกรุงไทยศรีสิรเิพื�อการเลี  ยงชีพ KTSRI-RMF

25 กองทนุเปิดกรุงไทยสขุใจ KTSUK

26 กองทนุเปิดกรุงไทยสขุใจเพื�อการเลี  ยงชีพ KTSUK-RMF

27 กองทนุเปิดเคแทม ธีมเมตกิ ทรกิเกอร ์ฟันด3์ KT-TMT3

28 กองทนุเปิดเคแทม ธีมเมตกิ ทรกิเกอร ์ฟันด4์ KT-TMT4
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29 กองทนุเปิดเคแทม ธีมเมตกิ ทรกิเกอร ์ฟันด5์ KT-TMT5

30 กองทนุเปิดเคแทม ธีมเมตกิ ทรกิเกอร ์ฟันด6์ KT-TMT6

31 กองทนุเปิดเคแทม ธีมเมตกิ ทรกิเกอร ์ฟันด7์ KT-TMT7

32 กองทนุเปิดกรุงไทย ทรกิเกอร ์ฟันด6์ KT-TRIG6

33 กองทนุเปิดกรุงไทยผสม เวลท ์โกรท ฟันด์ KTWG

34 กองทนุเปิดกรุงไทยผสม เวลท ์พลสั ฟันด์ KTWP

35 กองทนุเปิดกรุงไทยผสมเพื�อการเลี  ยงชีพ (RMF1) RMF1

36 กองทนุเปิดไทยสรา้งโอกาส TOF



ลาํดับท ี	 กองทุนรวมต่างประเทศ ชื	อย่อกองทุน

1 กองทนุเปิดดบัเบิลยไูอเอสอี เคแทม ซเีอสไอ 300 ไชน่า แทรก็เกอร์ CHINA

2 กองทนุเปิดเคแทม โกลด ์อีทีเอฟ แทรก็เกอร์ GLD

3 กองทนุเปิดเคแทม ออล เอเชีย แปซฟิิก อิควิตี . ฟันด์ KT-AASIA

4 กองทนุเปิดเคแทม เอเชียน ฟิกซ ์อินคมั 30M1 KTAF30M1

5 กองทนุเปิดเคแทม เอเชียน ฟิกซ ์อินคมั 30M2 KTAF30M2

6 กองทนุเปิดเคแทม Sustainable Agriculture and Food KT-AGRIANDFOOD

7 กองทนุเปิดเคแทม อาเซยีน อิควิตี . ฟันด์ KT-ASEAN

8 กองทนุเปิดเคแทม ไชน่า เอแชร ์อิควิตี . ฟันด์ KT-Ashares

9 กองทนุเปิดเคแทม ไชน่า เอแชร ์อิควิตี . เพืOอการเลี .ยงชีพ KT-Ashares RMF

10 กองทนุเปิดเคแทม เอเชีย โกรท อิควิตี . ฟันด์ KT-ASIAG

11 กองทนุเปิดเคแทม Blockchain Economy KT-BLOCKCHAIN

12 กองทนุเปิด เคแทม เวิลด ์บอนด ์ฟันด์ KT-BOND

13 กองทนุเปิด เคแทม เวิลด ์บอนด ์เพืOอการเลี .ยงชีพ KT-BOND RMF

14 กองทนุเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี . ฟันด์ KT-CHINA

15 กองทนุเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี . เพืOอการเลี .ยงชีพ KT-CHINA RMF

16 กองทนุเปิดเคแทม ไชน่า บอนด ์ฟันด์ KT-CHINABOND

17 กองทนุเปิดเคแทม Global Climate Change Equity KT-CLIMATE

18 กองทนุเปิดเคแทม Global Climate Change เพืOอการเลี .ยงชีพ KT-CLIMATE RMF

19 กองทนุเปิดกรุงไทย หุน้ ซแีอลเอ็มวีที KT-CLMVT

20 กองทนุเปิดเคแทม แคปปิตอล ซเีคียวรติี . ฟันด์ KT-CSBOND

21 กองทนุเปิดเคแทม อีเมอรจิ์ .ง มารเ์ก็ตส ์อิควิตี . ฟันด์ KT-EMEQ

22 กองทนุเปิด เคแทม เวิลด ์เอ็นเนอรจี์ ฟันด์ KT-ENERGY

23 กองทนุเปิดเคแทม E.P.I.C. Global Equity Opportunities KT-EPIC

24 กองทนุเปิด เคแทม ยโูรเปียน อิควิตี . ฟันด์ KT-EURO

25 กองทนุเปิดเคแทม ยโูรเปียน เทคโนโลยี อิควิตี . ฟันด์ KT-EUROTECH

26 กองทนุเปิด เคแทม เวิลด ์ไฟแนนเชียล เซอรวิ์ส ฟันด์ KT-FINANCE

27 กองทนุเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคมั ฟันด์ KT-GCINCOME

28 กองทนุเปิดเคแทม โกลบอล อิควิตี . พาสซฟี ฟันด์ KT-GEQ

29 กองทนุเปิดเคแทม Global Sustainable Growth Equity KT-GESG

30 กองทนุเปิดเคแทม โกลด ์ฟันด์ KT-GOLD

31 กองทนุเปิดเคแทม โกลด ์เพืOอการเลี .ยงชีพ KT-GOLD RMF



ลาํดับท ี	 กองทุนรวมต่างประเทศ ชื	อย่อกองทุน

32 กองทนุเปิดเคแทม เวิลด ์เฮลธแ์คร ์เพืOอการเลี .ยงชีพ KT-HEALTHC RMF

33 กองทนุเปิดเคแทม เวิลดเ์ฮลธแ์คร ์ฟันด์ KT-HEALTHCARE

34 กองทนุเปิดเคแทม อินเดีย อิควิตี . ฟันด์ KT-INDIA

35 กองทนุเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี . ฟันด์ KT-JAPAN

36 กองทนุเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี . พาสซฟี ฟันด์ KT-JPFUND

37 กองทนุเปิดเคแทม Luxury KT-LUXURY

38 กองทนุเปิดเคแทม โลวโว โทเทิล รเีทิรน์ ฟันด์ KT-LVTR

39 กองทนุเปิดเคแทม มลัติ แมเนเจอร ์เฟล็กซเิบิ .ล บอนด ์ฟันด์ KT-MFB

40 กองทนุเปิดเคแทม มลัติ แมเนเจอร ์เฟล็กซเิบิ .ล อิควิตี . ฟันด์ KT-MFE

41 กองทนุเปิด เคแทม เวิลด ์เมทลั แอนด ์ไมนนิ์Oง ฟันด์ KT-MINING

42 กองทนุเปิดเคแทม ออยล ์ฟันด์ KT-OIL

43 กองทนุเปิด เคแทม เวิลด ์โกลด ์แอนด ์เพรเชียส เอคควิตี . KT-PRECIOUS

44 กองทนุเปิด เคแทม เวิลด ์พรอ็พเพอรต์ี . ฟันด์ KT-PROPERTY

45 กองทนุเปิด เคแทม เวิลด ์พรอ็พเพอรต์ี . เพืOอการเลี .ยงชีพ KT-PROPERTY RMF

46 กองทนุเปิดกรุงไทย สตราทีจิค แอคทีฟ โกลบอล แอลโลเคชัOน KT-SAGA

47 กองทนุเปิด KTAM Trigger Bond Fund1 KT-TRIGB1

48 กองทนุเปิด KTAM Trigger Bond Fund2 KT-TRIGB2

49 กองทนุเปิดเคแทม ยเูอส โกรท อิควิตี . ฟันด์ KT-US

50 กองทนุเปิด เคแทม เวิลด ์คอปเปอรเ์รท บอนด ์ ฟันด์ KT-WCORP

51 กองทนุเปิดเคแทม เวิลด ์อิควิตี . ฟันด์ KT-WEQ

52 กองทนุเปิดเคแทม เวิลด ์อิควิตี . เพืOอการเลี .ยงชีพ KT-WEQ RMF

53 กองทนุเปิดเคแทม เวิลด ์เทคโนโลยี อารทิ์ฟิเชียล อินเทลลิเจนซ ์อิควิตี . ฟันด์ KT-WTAI

54 กองทนุเปิดเคแทม เวิลด ์เทคโนโลยี อารทิ์ฟิเชียล อินเทลลิเจนซ ์อิควิตี . เพืOอการเลี .ยงชีพ KT-WTAI RMF



ลาํดับท ี	 กองทุนรวมอสังหาร ิมทร ัพย ์และกองทุนรวมโครงสร ้างพ ื�นฐาน ชื	อย่อกองทุน

1 กองทนุรวมธุรกิจไทย 4 TBF4

2 กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิเรียกรอ้งอิมพีเรียลเวลธ์ IWPLF

3 กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิเรียกรอ้งเอเวอรก์รีนแลนด์ ELPLF

4 กองทนุรวมรีเจนทโ์กลดพ์รอ็พเพอรตี์ ,ฟันด์ RGPF

5 กองทนุรวมสิทธิการเชา่อสงัหารมิทรพัยต์ลาดไท TTLPF

6 กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละสิทธิการเชา่เทสโก ้โลตสั รีเทล โกรท LPF

7 กองทนุรวมสิทธิการเชา่อสงัหารมิทรพัย ์ซี.พี.ทาวเวอร ์โกรท CPTGF

8 กองทนุรวมโครงสรา้งพื ,นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที< 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่

ประเทศไทย

EGATIF

9 กองทนุรวมโครงสรา้งพื ,นฐาน เพื<ออนาคตประเทศไทย TFFIF

10 กองทนุรวมโครงสรา้งพื ,นฐานโรงไฟฟ้ากลุม่นํ,าตาลครบรุี KBSPIF
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