




1เคล็ดลับมือใหม�มือใหม�

	 ในยุคที่เงินทองเป็นปัจจัยสำ�คัญในชีวิตที่ไม่เพียงแค่	“ห�ม�-กินใช้”	เท่�นั้น	แต่ต้องรู้จัก
“ห�เก็บ”	คือเก็บออมเอ�ไว้สำ�หรับวันข้�งหน้�	ในวันท่ีไม่มีร�ยได้หรือสำ�หรับวัยเกษียณในอน�คต
ดังนั้น	เร�ควรที่จะออมก่อนจ่�ย	โดยเลือกออมหรือลงทุนในสินทรัพย์ที่ทำ�ให้งอกเงยชนะเงินเฟ้อ
อีกด้วย

	 แล้วทำ�ไงดีล่ะ?	ที่จะทำ�ให้เงินของเร�ชนะเงินเฟ้อได้	ซึ่งก�รออมเงินในธน�ค�ร	ไม่ใช่
ท�งเลือกของเร�แน่นอน	เพร�ะว่�ดอกเบี้ยที่ได้รับน้อยม�กไม่เพียงพอที่จะชดเชยอัตร�เงินเฟ้อ
แต่อะไรล่ะที่ตอบโจทย์	สิ่งที่เร�ต้องก�รได้

	 คำ�ตอบคือ	กองทุนรวม	ซึ่งเป็นก�รลงทุนในรูปแบบหนึ่งเหม�ะกับนักลงทุนที่

 •	 ต้องก�รลงทุนในสินทรัพย์ท่ีหล�กหล�ย	เพ่ือลดคว�มเส่ียง	แต่มีทุนทรัพย์จำ�นวนจำ�กัด
 •	 ไม่ส�ม�รถกระจ�ยก�รลงทุนในสินทรัพย์หล�ยประเภท	
 •	 ไม่มีประสบก�รณ์	คว�มรู้	คว�มชำ�น�ญในก�รลงทุน
 •	 ไม่มีเวล�ศึกษ�	ค้นห�	และติดต�มข้อมูลเพื่อประกอบก�รตัดสินใจก�รลงทุน
 •	 ที่สำ�คัญที่สุด...ไม่ทร�บว่�ควรจะเริ่มต้นอย่�งไรดี
 
	 หนังสือ	“เคล็ดลับมือใหม่กองทุนรวม”	 เล่มนี้	จะทำ�ให้ท่�นได้รู้จัก	และเริ่มต้น
ลงทุนกองทุนรวมได้อย่�งมั่นใจ	 เพร�ะก�รลงทุนในกองทุนรวม	 มันง่�ยที่สุดสำ�หรับมือใหม่ 
ที่เริ่มลงทุน	นอกจ�กนี้	 หนังสือเล่มนี้มีเคล็ดก�รลงทุนด้วยก�รทยอยลงทุน	พร้อมทั้งรวบรวม
กองทุนเดด็ทีบ่รษัิทหลกัทรพัย์จดัก�รกองทนุรวมได้แนะนำ�ไว้สำ�หรบันักลงทุน	เพือ่เป็นท�งเลือก
สำ�หรับก�รบรรลเุป้�หม�ยก�รลงทนุของแต่ละท่�นอีกด้วย
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ได้เวลาทำ ความรู้จัก
กองทุนรวมกันเถอะ...!!!
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Fixed
Income
Fund Fixed

Income
Fund

Equity
Fund DCA

 กองทุนรวม	คือ	ก�รลงทุนที่ระดมเงินทุนจ�กผู้ลงทุนหรือผู้มีเงินออมหล�ยๆ	ร�ยรวมกัน
ให้เป็นเงินก้อนใหญ่เพื่อนำ�ไปลงทุนสินทรัพย์ต่�งๆ	เช่น	หุ้นส�มัญ	พันธบัตร	หุ้นกู้	บัตรเงินฝ�ก	

ใบสำ�คัญแสดงสิทธิอสังห�ริมทรัพย์	โดยมีผู้จัดก�รกองทุนที่มีคว�มรู้และประสบก�รณ์ทำ�หน้�ที่

บริห�รเงินลงทุนช่วยให้นักลงทุนว�งใจได้ว่�กองทุนที่ตนเองลงทุนนั้นได้รับก�รจัดก�รดูแลที่ดีและมี

ผลตอบแทนที่เหม�ะสม

	 คว�มหล�กหล�ยของสินทรัพย์ในกองทุนรวม	มีไว้เพื่อตอบโจทย์เป้�หม�ยก�รลงทุนในแง่ของ

ระดับคว�มเสี่ยงแตกต่�งกัน	ซึ่งจะสัมพันธ์กับโอก�สในก�รรับผลตอบแทน

ผู้ลงทุน

เงินลงทุน

ผลตอบแทน
ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดเงิน

ตราสารหน้ี ตราสาร
อนุพันธ์

ตราสารทุน 
หรือหุ้น

สินทรัพย์ใน
ต่างประเทศ

อสังหาริมทรัพย์ ทองคำา

ศูนย์ซ้ือ-ขาย 
ตราสารหน้ี

ผลตอบแทน
จากการลงทุน

กองทุนรวม

ลงทุนในสินทรัพย์
ตามนโยบายต่างๆ

	 ปัจจุบัน	กองทุนรวมมีตัวเลือกม�กม�ยและมีคว�มหล�กหล�ยในแง่ของนโยบ�ยลงทุน

ในสินทรัพย์ต่�งๆ	เช่น

C o n t e n t

06
3 STEP ลงทุน

กองทุนรวม

ข�อมูล
ติดต�อ บลจ.
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C o n t e n t กองทุนรวม…
คืออะไร?
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3 STEP ลงทุน

กองทุนรวม
กองทุนรวม

เร�่องที่ควรรู�เมื่อลงทุน
เร�่องที่ควรรู�เมื่อลงทุน
เร�่องที่ควรรู�เมื่อลงทุน
เร�่องที่ควรรู�เมื่อลงทุน
เร�่องที่ควรรู�เมื่อลงทุน
เร�่องที่ควรรู�เมื่อลงทุนกองทุนรวมคุณเป�น

ผู�ลงทุน
แบบไหน?

เร�่องที่ควรรู�เมื่อลงทุน

12
1616เคล็ดลับเคล็ดลับ

การลงทุนกองทุนรวมการลงทุนกองทุนรวม

บร�การ

ทยอยลงทุนรายเดือน

และกองทุนแนะนำ

จาก บลจ. ข�อมูล
ติดต�อ บลจ.

60
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 กองทุนรวม	คือ	ก�รลงทุนที่ระดมเงินทุนจ�กผู้ลงทุนหรือผู้มีเงินออมหล�ยๆ	ร�ยรวมกัน
ให้เป็นเงินก้อนใหญ่เพื่อนำ�ไปลงทุนสินทรัพย์ต่�งๆ	เช่น	หุ้นส�มัญ	พันธบัตร	หุ้นกู้	บัตรเงินฝ�ก	

ใบสำ�คัญแสดงสิทธิอสังห�ริมทรัพย์	โดยมีผู้จัดก�รกองทุนที่มีคว�มรู้และประสบก�รณ์ทำ�หน้�ที่

บริห�รเงินลงทุนช่วยให้นักลงทุนว�งใจได้ว่�กองทุนที่ตนเองลงทุนนั้นได้รับก�รจัดก�รดูแลที่ดีและมี

ผลตอบแทนที่เหม�ะสม

	 คว�มหล�กหล�ยของสินทรัพย์ในกองทุนรวม	มีไว้เพื่อตอบโจทย์เป้�หม�ยก�รลงทุนในแง่ของ

ระดับคว�มเสี่ยงแตกต่�งกัน	ซึ่งจะสัมพันธ์กับโอก�สในก�รรับผลตอบแทน

ผู้ลงทุน

เงินลงทุน

ผลตอบแทน
ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดเงิน

ตราสารหน้ี ตราสาร
อนุพันธ์

ตราสารทุน 
หรือหุ้น

สินทรัพย์ใน
ต่างประเทศ

อสังหาริมทรัพย์ ทองคำา

ศูนย์ซ้ือ-ขาย 
ตราสารหน้ี

ผลตอบแทน
จากการลงทุน

กองทุนรวม

ลงทุนในสินทรัพย์
ตามนโยบายต่างๆ

	 ปัจจุบัน	กองทุนรวมมีตัวเลือกม�กม�ยและมีคว�มหล�กหล�ยในแง่ของนโยบ�ยลงทุน

ในสินทรัพย์ต่�งๆ	เช่น

C o n t e n t

06
3 STEP ลงทุน

กองทุนรวม

ข�อมูล
ติดต�อ บลจ.

56
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ระดับ
ความเสี่ยงความเสี่ยง

เสี่ยงต่ำา

เสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างสูง

เสี่ยง
ปานกลาง
ค่อนข้างต่ำา

เสี่ยงสูง

เสี่ยงสูงมาก

ประเภท ประเภทหลักทรัพย์ที่ลงทุนเป็นหลัก

มีนโยบายเฉพาะในประเทศไทย โดยลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงเงินฝาก หรือตราสารหน้ี 
หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลอ่ืนตามท่ีสำานักงานกำาหนด
ซึ่งมีกำาหนดชำาระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำาหนดชำาระคืน หรือมีสัญญา
ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันท่ีลงทุนในทรัพย์สิน หรือเข้าทำาสัญญาน้ันและมี Portfolio
Duration ในขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 3 เดือน

มีนโยบายลงทุนในประเทศบางส่วน แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนใน
หรือมีไว้ซ่ึงเงินฝากหรือตราสารหน้ี หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหา
ดอกผลอื่น ตามที่สำานักงานกำาหนดซึ่งมีกำาหนดชำาระคืนเมื่อทวงถาม หรือจะ
ครบกำาหนดชำาระคืน หรือมีสัญญาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สิน
หรือเข้าทำาสัญญานั้นและมี Portfolio Duration ในขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน
3 เดือน

มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินที่เป็นทางเลือกใหม่ในการลงทุน หรือมีโครงสร้าง
ซับซ้อนเข้าใจยาก เช่น Commodity/ Gold/ Oil Fund/ Derivatives ที่
ไม่ไช่เพื่อ Hedge ซึ่งรวมถึงตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
แฝงที่ไม่คุ้มครองเงินต้น กรณีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ จะอยู่ในระดับ
ต้ังแต่ 4 ถึง ระดับ 8 ข้ึนกับประเภทของกองทุน และลักษณะธุรกิจของสินทรัพย์
ที่กองทุนลงทุน 

มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ โดยเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล (80% ของ
NAV)

มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก

มีนโยบายการลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวด
อุตสาหกรรมโดยเฉล่ียรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV

มีนโยบายลงทุนได้ทั้งในตราสารทุนและตราสารหนี้

มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป

กองทุนรวมตลาดเงินท่ี
ลงทุนเฉพาะตลาดเงินใน
ประเทศ

กองทุนรวมตลาดเงินที่
ลงทุนในต่างประเทศบาง
ส่วน

กองทุนรวม ท่ีลงทุนใน
สินทรัพย์ทางเลือก

กองทุนรวมพันธบัตร
รัฐบาล

กองทุนรวมตราสารทุน

กองทุนรวม
หมวดอุตสาหกรรม

กองทุนรวมผสม

กองทุนรวมตราสารหนี้

1

8

2

3

6

7

4
5

1. มืออาชีพมาบริหารจัดการเงินให้เรา
มีผู้จัดก�รกองทุน	(Fund	Manager)	ท่ีมีคว�มรู้คว�มชำ�น�ญ
และประสบก�รณ์ในก�รลงทุนม�บริห�รเงินลงทุน

3. เริ่มต้นด้วยเงินไม�มาก
เหม�ะสำ�หรับผู้ที่เริ่มต้นลงทุน	และมีเงินทุนน้อยเพร�ะปัจจุบัน
มีก�รกำ�หนดมูลค่�ข้ันต่ำ�ในก�รซ้ือ	เริ่มต้นเพียง	1,000	บ�ท

2. มีนโยบายการลงทุนที่หลากหลาย

   เพิ่มโอกาส สร้างกำาไรกระจายความเสี่ยง

ผู้ถือหน่วยลงทุนส�ม�รถเลือกนโยบ�ยให้เห
ม�ะสมกับตัวเอง

ต�มคว�มส�ม�รถในก�รรับคว�มเส่ียง

•	ดูนโยบ�ยก�รลงทุน
•	โอก�สของผลตอบแทน
•	เข้�ใจ	รู้จักคว�มเสี่ยง

ก�อนลงทุนต้อง
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	 ปัจจุบันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน	(บลจ.)	ที่ให้บริก�รด้�นก�รจัดก�รกองทุนรวม

กว่�	20	แห่ง	แต่ละแห่งก็มีจุดเด่นแตกต่�งกันออกไป	ดังนั้น	ก�รเลือกลงทุนใน	บลจ.	นั้น	ผู้ลงทุน

ส�ม�รถพิจ�รณ�ได้จ�ก

           มีบริก�รที่เสนอให้	เช่น	มีกองทุนรวมรูปแบบที่ตรงกับคว�มต้องก�ร	

   มีก�รซ้ือ-ข�ยได้หล�ยช่องท�ง	มีบริก�รให้คำ�ปรึกษ�	มีก�รจัดสัมมน�

	 	 	 ให้คว�มรู้แก่ผู้ลงทุน	เป็นต้น

      คว�มสะดวกสบ�ยในเรื่องก�รติดต่อซื้อ-ข�ย	ก�รเข้�ถึงข้อมูลก�ร

						 	 	 ติดต่อซื้อ-ข�ย 

      คว�มรู้คว�มส�ม�รถของผู้ติดต่อผู้ลงทุนของ	บลจ.	ในก�รให้คำ�แนะนำ�

						 	 	 ก�รลงทุน

     ผลก�รดำ�เนินง�นที่ผ่�นม�ของกองทุนรวมเป็นอย่�งไร	ซึ่งส�ม�รถ	

						 	 	 เปรียบเทียบผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนรวมที่มีนโยบ�ยเดียวกัน

	 	 	 ซึ่งจัดตั้งกองทุนในเวล�ใกล้เคียงกันของหล�ยๆ	บลจ.	ด้วย

	 หลังจ�กศึกษ�ข้อมูลของ	บลจ.	 เรียบร้อยแล้วผู้ลงทุนควรศึกษ�ข้อมูลต่�งๆ	เกี่ยวกับ

กองทุนรวมจ�กหนังสือชี้ชวนก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน	โดยพิจ�รณ�นโยบ�ยก�รลงทุนนั้นตรงกับ

เป้�หม�ยก�รลงทุนหรือไม่	มูลค่�ทรัพย์สินภ�ยใต้ก�รบริห�ร

จัดก�รลงทุน	(Asset	Under Management	หรือ	

AUM)	มีขน�ดเท่�ไร	มีค่�ธรรมเนียมและค่�ใช้จ่�ย

ม�กน้อยเท่�ใด	และมีนโยบ�ยจ่�ยเงินปันผลหรือไม่

บัตรประจำาตัวประชาชน สำาเนาสมุดบัญชีที่ต้องการตัดบัญชี

SERVICES

CONVENIENCE 

PROFESSIONAL

 FUND PERFORMANCE
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	 ปัจจุบันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน	(บลจ.)	ที่ให้บริก�รด้�นก�รจัดก�รกองทุนรวม

กว่�	20	แห่ง	แต่ละแห่งก็มีจุดเด่นแตกต่�งกันออกไป	ดังนั้น	ก�รเลือกลงทุนใน	บลจ.	นั้น	ผู้ลงทุน

ส�ม�รถพิจ�รณ�ได้จ�ก

           มีบริก�รที่เสนอให้	เช่น	มีกองทุนรวมรูปแบบที่ตรงกับคว�มต้องก�ร	

   มีก�รซ้ือ-ข�ยได้หล�ยช่องท�ง	มีบริก�รให้คำ�ปรึกษ�	มีก�รจัดสัมมน�

	 	 	 ให้คว�มรู้แก่ผู้ลงทุน	เป็นต้น

      คว�มสะดวกสบ�ยในเรื่องก�รติดต่อซื้อ-ข�ย	ก�รเข้�ถึงข้อมูลก�ร

						 	 	 ติดต่อซื้อ-ข�ย 

      คว�มรู้คว�มส�ม�รถของผู้ติดต่อผู้ลงทุนของ	บลจ.	ในก�รให้คำ�แนะนำ�

						 	 	 ก�รลงทุน

     ผลก�รดำ�เนินง�นที่ผ่�นม�ของกองทุนรวมเป็นอย่�งไร	ซึ่งส�ม�รถ	

						 	 	 เปรียบเทียบผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนรวมที่มีนโยบ�ยเดียวกัน

	 	 	 ซึ่งจัดตั้งกองทุนในเวล�ใกล้เคียงกันของหล�ยๆ	บลจ.	ด้วย

	 หลังจ�กศึกษ�ข้อมูลของ	บลจ.	 เรียบร้อยแล้วผู้ลงทุนควรศึกษ�ข้อมูลต่�งๆ	เกี่ยวกับ

กองทุนรวมจ�กหนังสือชี้ชวนก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน	โดยพิจ�รณ�นโยบ�ยก�รลงทุนนั้นตรงกับ

เป้�หม�ยก�รลงทุนหรือไม่	มูลค่�ทรัพย์สินภ�ยใต้ก�รบริห�ร

จัดก�รลงทุน	(Asset	Under Management	หรือ	

AUM)	มีขน�ดเท่�ไร	มีค่�ธรรมเนียมและค่�ใช้จ่�ย

ม�กน้อยเท่�ใด	และมีนโยบ�ยจ่�ยเงินปันผลหรือไม่
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	 ทั้งนี้	เร�จะไม่เปรียบเทียบมูลค่�	NAV	ระหว่�งกองทุน	เพื่อพิจ�รณ�ว่�กองทุนไหน

มีผลก�รดำ�เนินง�นดีกว่�	แต่จะพิจ�รณ�จ�กก�รเปลี่ยนแปลงของ	NAV	ซึ่งจะทำ�ให้ผู้ถือหน่วย

ลงทุนทร�บว่�แต่ละกองทุนรวมน้ันบริห�รแล้ว	 ทำ�ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้กำ�ไรหรือข�ดทุนม�กน้อย

เพียงใด	โดยห�ก	NAV	ม�กกว่�ร�ค�ที่ลงทุนเริ่มแรก	นักลงทุนจะได้กำ�ไร	แต่ถ้�		NAV	น้อยกว่�

ร�ค�ที่ลงทุนเริ่มแรกจะข�ดทุน	นอกจ�กนี้	ร�ค�ซื้อและร�ค�ข�ยของหล�ยกองทุนจะไม่เท่�กบั

NAV	เนื่องจ�กมีค่�ธรรมเนียมในก�รซื้อ-ข�ยเกิดขึ้นนั่นเอง

 ซ้ือคร้ังต�อไป

สมุดบัญชีแสดงหน�วยลงทุน คำาขอใช้บริการทาง Internet
เครื่องฝาก-ถอนอัตโนมัติ

หนังสือยินยอมให้หักบัญชี
เงินฝากธุรกรรมทาง Internet

ส�ม�รถตดิต่อช่องท�งซือ้ต่�งๆ	เช่นเดมิกบัก�รซือ้ครัง้แรก	หรอืซ้ือ-ข�ย
ผ่�นระบบ	Online โดยติดต่อ	บลจ.	เพื่อยื่นคำ�สั่งขอบัญชีและรับรหัส 
เพื่อทำ�ธุรกรรมท�งอินเทอร์เน็ต

STEP 3 : ไปเปิดบัญชีลงทุนกองทุนรวม

 NAV	หรือ	Net	Asset	Value	คือ	“มูลค่�สินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวม”	โดยก�รนำ�มูลค่�

ทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนรวม	หักด้วยค่�ใช้จ่�ยและหนี้สินของกองทุนรวม	ห�รด้วยจำ�นวน

หน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนรวม	ซึ่ง	NAV	จะเป็นก�รสะท้อนผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุน

ที่เกิดขึ้นจ�กก�รบริห�รของผู้จัดก�รกองทุนรวม

8 เคล็ดลับมือใหม�มือใหม�
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แบ่งออกเป็น	2	ประเภทใหญ่ๆ	คือ

1.	ค่�ธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจ�กผู้ถือหน่วยลงทุนโดยตรง	เช่น	ค่�ธรรมเนียมก�รข�ย	ค่�ธรรมเนียม

ก�รรับซื้อคืน	ค่�ธรรมเนียมในก�รสับเปลี่ยนกองทุน	เป็นต้น	ซึ่งแต่ละกองทุนจะเรียกเก็บไม่เท่�กัน

ข้อมูลค่�ใช้จ่�ยเหล่�นี้จะระบุเอ�ไว้ในหนังสือชี้ชวน	หรือใน	Fund	Fact	Sheet	ของแต่ละกองทุน

2.	ค่�ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจ�กกองทุนรวม เช่น	ค่�ธรรมเนียมก�รจัดก�ร	ค่�ธรรมเนียมผู้ดูแล

ผลประโยชน์	 ค่�ธรรมเนียมน�ยทะเบียน	 ค่�ตรวจสอบบัญชี	 ซึ่งเป็นค่�ธรรมเนียมที่บริษัทจัดก�ร

จะเรียกเก็บจ�กกองทุนรวมในอัตร�ร้อยละของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิโดยหักจ�กมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ

ของกองทุนเป็นร�ยวัน	ทั้งนี้	ค่�ใช้จ่�ยส่วนนี้จะม�กน้อยขึ้นอยู่กับประเภทของกองทุนรวม

ห�กเป็นกองทุนที่บริห�รไม่ยุ่งย�กจะเก็บค่�ใช้จ่�ยน้อยในขณะที่กองทุนรวมที่บริห�รยุ่งย�ก	อ�ทิ

กองทุนรวมหุ้นจะมีค่�ใช้จ่�ยในส่วนนี้สูง	 ซึ่งนักลงทุนส�ม�รถดูค่�ใช้จ่�ยเหล่�นี้ได้จ�ก	 Fund	

Fact	Sheet

	 Fund	Fact	Sheet	หรือหนังสือชี้ชวนส่วนสำ�คัญ	คือ	เอกส�รที่	บลจ.	จัดทำ�เพื่อสรุปข้อมูล

สำ�คัญของกองทุนรวม	ไม่ว่�จะเป็นประเภทของกองทุน	ชื่อ	บลจ.	นโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผล	

คว�มถี่ในก�รซื้อ	ค่�ใช้จ่�ย	ระดับคว�มเสี่ยงของกองทุน	ผลก�รดำ�เนินง�นย้อนหลังทั้งของกองทุน

และเกณฑ์ม�ตรฐ�นของกองทุนเพื่อใช้เปรียบเทียบว่�กองทุนดังกล่�วมีผลก�รดำ�เนินง�นที่ดีกว่�

ที่ค�ดก�รณ์หรือไม่	นอกจ�กนี้	ยังมีข้อมูล	Information	Ratio	ซึ่งแสดงคว�มส�ม�รถของผู้จัดก�ร

กองทุน	ก�รสร้�งผลตอบแทนเทียบกับคว�มเสี่ยง	ค่�ธรรมเนียมทั้งหมดที่ผู้ลงทุนต้องจ่�ย	พร้อม

กับข้อมูลก�รซื้อ-ข�ยหน่วยลงทุน

	 ทั้งนี้	นักลงทุนส�ม�รถห�ข้อมูล	Fund	Fact	Sheet	ของแต่ละกองทุนได้จ�กเว็บไซต์ของ	

บลจ.	ทุกแห่ง	และจะมีก�รอัปเดตข้อมูลทุกเดือนด้วย

	 เมื่อลงทุนในกองทุนรวมม�ได้ระยะเวล�หนึ่งแล้ว	 ต้องก�รจะข�ยกองทุนส�ม�รถทำ�ได้

โดยกรอกแบบฟอร์ม	“คำ�สั่งข�ยคืน”		(Redemption	Order	Form)	พร้อมเอกส�ร	ซึ่งประกอบด้วย 

สำ�เน�เอกส�รแสดงตนหนังสือรับรองสิทธิ์ในหน่วยลงทุน	หรือร�ยง�นก�รถือครองหน่วยลงทุน

(ถ้�มี)	หรือส�ม�รถเข้�ไปทำ�ร�ยก�รข�ยได้ในเว็บไซต์ของ	บลจ.	หรือของตัวแทนข�ยท่ีท่�นใช้บริก�ร

 ทั้งนี้ สามารถรับเงินค�าขายคืนหน�วยลงทุนคืนได้ 2 วิธี คือ

ค�าใช้จ�ายในการลงทุนกองทุนรวม

Fund Fact Sheet คืออะไร?

การขายกองทุน

1. 2.
   ก�รโอนเงินเข้�บัญชีออมทรัพย์
   หรือกระแสร�ยวันของธน�ค�ร
			ที่ผู้ถือหน่วยได้แจ้งไว้

   รับเป็นเช็คธน�ค�รต�มแต่ที่	บลจ.
			จะนำ�ส่งให้ท�งไปรษณีย์
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ผมอินเตอร์ครับ

คนหัวคิดทันสมัย	ชอบใช้ชีวิตแบบ	In	trend	เก�ะติดสถ�นก�รณ์

โลก	 มีอิสระท�งคว�มคิดไม่ยึดติดกับกรอบเดิมๆ	 เน้นก�ร 

กระจ�ยคว�มเส่ียงในมุมมองท่ีเปิดกว้�งแม้จะเป็นส่ิงแปลกใหม่	

และท้�ท�ย	แต่กล้�เสี่ยงเพื่อก�รค้นพบสิ่งใหม่ๆ	ที่ดีกว่�

ดิชั้นยืดหยุ่นค่ะ

ปรับตัวง่�ย	 เข้�ได้กับทุกสถ�นก�รณ์	 เน้นคว�มสมดุลของชีวิต	

ยอมให้หวือหว�ได้ในบ�งโอก�ส	เพื่อให้หัวใจได้สูบฉีด	เพิ่มคว�ม

ตื่นเต้นให้กับชีวิต	 แต่ก็เน้นคว�มมั่นคงควบคู่กันไปด้วย	 เน้น 

มุมมองที่หล�กหล�ย	 กระจ�ยคว�มเสี่ยง	 ผสมผส�นสม�นฉันท์

เพื่อชีวิตที่พอดี

ผมตะลุยคร้าบ

ผมมั่นคงครับ

ดิชั้นรักตึกค่ะ

คนไฟแรง	เป็นตัวของตัวเองสูง	ยอมรับผลของก�รตัดสินใจ	จิตใจ 

หนักแน่น	 ไม่หวั่นไหวง่�ยกับสถ�นก�รณ์ที่ไม่แน่นอน	 ไม่สนใจ

ร�ยได้ประจำ�ในรูปแบบของดอกเบี้ยสักเท่�ไหร่แต่สนใจที่จะได้

รับผลตอบแทนสูงม�กกว่�	แม้จะต้องแลกม�กับคว�มเจ็บตัวและ 

เจ็บใจในบ�งครั้งก็ต�ม	แต่ก็ยังยิ้มได้

ทั้งชีวิตที่ผ่�นม�คุ้นเคยแต่กับก�รฝ�กเงิน	 เน้นรับร�ยได้ประจำ�

จ�กดอกเบี้ย	ถือคติ	ช้�ๆ	แต่มั่นคง	ดีกว่�ล่มจม	เพร�ะวู่ว�ม	นอน

ไม่หลับกระสับกระส่�ยถ้�เงินต้นต้องกระเทือน	 ไม่ชอบคว�ม 

วุ่นว�ย	หวือหว�	ใช้ชีวิตอย่�งเรียบง่�ยพอเพียง	แต่ก็ต้องมีอย่�ง

เพียงพอ

ช่�งคิดช่�งฝัน	 หนักแน่นมั่นคง	 แถมยังมีคว�มอดทนเป็นเลิศ	

อย�กมีตึกเป็นของตัวเอง	 แต่ตอนนี้ยังเก็บเงินได้ไม่ม�กพอ 

เน้นผลตอบแทนในระยะย�วที่มั่นคง	 เก็บดอกกินผลจ�กค่�เช่�	

เพื่อเป็นร�ยได้เสริมนอกเหนือจ�กร�ยได้ประจำ�จ�กก�รทำ�ง�น

ผมสองต่อครับ

สุขุม	รอบคอบ	กระตือรือร้น	ฉับไว	และกำ�ลังมองห�วิธีประหยัด

ภ�ษี	 พร้อมๆ	 กับก�รลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทน	 แม้อ�จจะ

ต้องรอคอยอยู่บ้�งก็ไม่หวั่น	 ยึดถือคติ	 ชีวิตคือคว�มท้�ท�ย	 ให้

ผันผวนบ้�งเพื่อสร้�งสีสัน	แต่ก็ต้องได้รับประโยชน์ที่คุ้มค่�ด้วย

ดิชั้นมองไกลค่ะ

เจ้�คว�มคิด	 จอมว�งแผน	 ชอบก�รเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้�	 ยึดมั่นใน 

คว�มคิดที่ว่�ก�รเตรียมตัวก่อนย่อมได้เปรียบกว่�เน้นคว�มหล�กหล�ย 

ของชีวิต	เพื่อค้นห�คว�มเหม�ะสมของตัวเอง	โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งก�รบริห�ร 

เงินออม	พร้อมประหยัดภ�ษีเพื่ออน�คตที่ดีวัยเกษียณ
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กองทุนรวมที่ลงทุนใน
ต่างประเทศ (FIF)

กองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว (LTF)

กองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์

(Property Fund)

	 เรียกเล่นๆ	 ว่�	 “กองหุ้น”	 เพร�ะผู้จัดก�ร

กองทุนจะนำ�เงินส่วนใหญ่ของกองทุนไปลงทุนในหุ้น

ขึ้นชื่อว่�หุ้นหล�ยคนมองว่�เสี่ยง	แต่ต�มทฤษฎีแล้ว

หุ้นมีโอก�สให้ผลตอบแทนที่สูงกว่�	 กระซิบฝ�กไว้

ว่�ก่อนตัดสินใจลงทุน	 สำ�รวจจิตใจตัวเองให้ดีก่อน

ว่�คุณส�ม�รถยิ้มรับคว�มเสี่ยงได้เหมือนอย่�งคุณ

ตะลุย

	 ลงทุนแบบ	go	inter	เพร�ะผู้จัดก�ร 

กองทุนจะนำ�เงินของกองทุนไปลงทุนไกล 

ถึงต่�งประเทศในรูปแบบที่หล�กหล�ยเพื่อ

กระจ�ยคว�มเสี่ยงและแสวงห�ผลตอบแทน

ที่ม�กขึ้น	 เหม�ะสำ�หรับคุณที่มีมุมมองเปิด

กว้�งพร้อมรับคว�มท้�ท�ยแสวงห�รูปแบบ 

ก�รลงทุนใหม่ๆ	ที่เพิ่มโอก�สให้ผลตอบแทน

ที ่ม�กกว่�เหมือนอย่�งเช่น	 คุณอินเตอร	์

กองทุนนี้แหละใช่เลย

	 เน้นก�รลงทุนในหุ้น	 แถมได้รับสิทธิ

ลดหย่อนท�งภ�ษี	 ระยะเวล�ก�รไถ่ถอนรอ

คอยเพียง	 7	 ปีปฏิทิน	 ถึงแม้จะลงทุนในหุ้น	

แต่ดีกรีไม่ร้อนแรงเท่�กองทุนหุ้น	 เพร�ะต�ม

ทฤษฎีบอกไว้ว่�ระยะเวล�ก�รลงทุนที่ย�ว

กว่�จะเป็นก�รช่วยลดคว�มเสี่ยงได้	ห�กคุณ

มีสไตล์ก�รลงทุนแบบ	 คุณสองต่อ	 ท้�ท�ย	

กล้�เสี่ยง	 แต่สุขุม	 กองทุนนี้น่�สนใจไม่น้อย

ทีเดียว

	 ก�รลงทุนระยะย�วเ พ่ือเกษียณ

อ�ยุแถมเงินท่ีลงทุนส�ม�รถนำ�ไปเป็นยอด

คำ�นวณขอลดหย่อนภ�ษีได้ด้วย	 หล�ยคน

มองว่�เป็นเรื่องไกลตัว	 แต่จริงๆ	 แล้วเป็น

เรื่องที่ต้องมองไกล	 และเตรียมคว�มพร้อม

ไว้ล่วงหน้�	สำ�หรับคุณที่ต้องก�รว�งแผน

เพื่ออน�คต	 กองทุนนี้ช่วยคุณได้	 มีนโยบ�ย

ก�รลงทุนให้เลือกหล�กหล�ยตอบสนองได้

ทุกสไตล์ก�รลงทุน

	 ลงทุนในอสังห�ริมทรัพย์	 เช่น	 ตึก	

อ�ค�ร	สำ�นักง�น	ท่ีพักอ�ศัย	ห้�งสรรพสินค้�	

โดยก�รให้เช่�พื้นที่ เพื่อสร้�งดอกผลแก่

กองทุน	 เหม�ะสำ�หรับคนที่อย�กมีตึก	 ห้�ง

สรรพสินค้�	 หรือสน�มบิน	 เป็นของตัวเอง	

แต่อ�จยังมีเงินไม่ม�กพอท่ีจะสร้�งตึกด้วย

ตัวเองได้เช่นเดียวกับคุณรักตึก	 กองทุนนี้

สร้�งฝันของคุณให้เป็นจริงได้	 ลงทุนหล�กหล�ย	ทั้งหุ้น 

ก็ด้วย	ตร�ส�รหนี้ก็ได้	ให้ยืดหยุ่น 

ต�มสภ�วก�รณ์แต่ละช่วงขณะ	

สัดส่วนเท่�ไหร่นั้น	 ขึ้นอยู่กับก�ร

ตัดสินใจของผู้จัดก�รกองทุน	

ห รื อ น โ ย บ � ย ข อ ง ก อ งทุ น ท่ี

กำ�หนดไว้	 เหม�ะกับคุณท่ีปรับตัว

ได้ง่�ยคล้�ยๆ	 กับคุณยืดหยุ่น

ปล่อยให้ก�รลงทุนเป็นไปอย่�ง

สมดุลไม่หวือหว�จนเกินไป

	 ชื่อก็บอกว่�ตร�ส�รหนี้	 กองทุนนี้จึงเน้น

ลงทุนในตร�ส�รท�งก�รเงินที่มีคว�มม่ันคงไม่ว่�จะ

เป็น	 พันธบัตรหุ้นกู้	 หรือแม้แต่นำ�เงินไปฝ�กไว้

กับธน�ค�ร	 สำ�หรับคุณที่กำ�ลังมองห�ก�รลงทุนที่

ไม่หวือหว�	 แต่ทว่�มั่นคง	 ดำ�รงชีวิตแบบพอเพียง 

แม้ผลตอบแทนไม่สูงม�กแต่ก็แลกกับคว�มสบ�ยใจ

คุณตะลุย

กองทุนรวมตราสารทุน
(Equity Fund)

กองทุนรวมผสม
(Mixed Fund)

กองทุนรวมตราสารหนี้
(Fixed income Fund)

คุณมั่นคง

คุณยืดหยุ�น

คุณอินเตอร์ คุณรักตึก

คุณสองต�อ คุณมองไกล



14 15เคล็ดลับมือใหม�มือใหม� เคล็ดลับมือใหม�มือใหม�

กองทุนรวมที่ลงทุนใน
ต่างประเทศ (FIF)

กองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว (LTF)

กองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์

(Property Fund)

	 เรียกเล่นๆ	 ว่�	 “กองหุ้น”	 เพร�ะผู้จัดก�ร

กองทุนจะนำ�เงินส่วนใหญ่ของกองทุนไปลงทุนในหุ้น

ขึ้นชื่อว่�หุ้นหล�ยคนมองว่�เสี่ยง	แต่ต�มทฤษฎีแล้ว

หุ้นมีโอก�สให้ผลตอบแทนที่สูงกว่�	 กระซิบฝ�กไว้

ว่�ก่อนตัดสินใจลงทุน	 สำ�รวจจิตใจตัวเองให้ดีก่อน

ว่�คุณส�ม�รถย้ิมรับคว�มเส่ียงได้เหมือนอย่�งคุณ

ตะลุย

	 ลงทุนแบบ	go	inter	เพร�ะผู้จัดก�ร 

กองทุนจะนำ�เงินของกองทุนไปลงทุนไกล 

ถึงต่�งประเทศในรูปแบบที่หล�กหล�ยเพื่อ

กระจ�ยคว�มเสี่ยงและแสวงห�ผลตอบแทน

ที่ม�กขึ้น	 เหม�ะสำ�หรับคุณที่มีมุมมองเปิด

กว้�งพร้อมรับคว�มท้�ท�ยแสวงห�รูปแบบ 

ก�รลงทุนใหม่ๆ	ที่เพิ่มโอก�สให้ผลตอบแทน

ที ่ม�กกว่�เหมือนอย่�งเช่น	 คุณอินเตอร์	

กองทุนนี้แหละใช่เลย

	 เน้นก�รลงทุนในหุ้น	 แถมได้รับสิทธิ

ลดหย่อนท�งภ�ษี	 ระยะเวล�ก�รไถ่ถอนรอ

คอยเพียง	 7	 ปีปฏิทิน	 ถึงแม้จะลงทุนในหุ้น	

แต่ดีกรีไม่ร้อนแรงเท่�กองทุนหุ้น	 เพร�ะต�ม

ทฤษฎีบอกไว้ว่�ระยะเวล�ก�รลงทุนที่ย�ว

กว่�จะเป็นก�รช่วยลดคว�มเสี่ยงได้	ห�กคุณ

มีสไตล์ก�รลงทุนแบบ	 คุณสองต่อ	 ท้�ท�ย	

กล้�เสี่ยง	 แต่สุขุม	 กองทุนนี้น่�สนใจไม่น้อย

ทีเดียว

	 ก�รลงทุนระยะย�วเพื่อ เกษียณ

อ�ยุแถมเงินที่ลงทุนส�ม�รถนำ�ไปเป็นยอด

คำ�นวณขอลดหย่อนภ�ษีได้ด้วย	 หล�ยคน

มองว่�เป็นเรื่องไกลตัว	 แต่จริงๆ	 แล้วเป็น

เรื่องที่ต้องมองไกล	 และเตรียมคว�มพร้อม

ไว้ล่วงหน้�	สำ�หรับคุณที่ต้องก�รว�งแผน

เพื่ออน�คต	 กองทุนนี้ช่วยคุณได้	 มีนโยบ�ย

ก�รลงทุนให้เลือกหล�กหล�ยตอบสนองได้

ทุกสไตล์ก�รลงทุน

	 ลงทุนในอสังห�ริมทรัพย์	 เช่น	 ตึก	

อ�ค�ร	สำ�นักง�น	ท่ีพักอ�ศัย	ห้�งสรรพสินค้�	

โดยก�รให้เช่�พื้นที่ เพื่อสร้�งดอกผลแก่

กองทุน	 เหม�ะสำ�หรับคนที่อย�กมีตึก	 ห้�ง

สรรพสินค้�	 หรือสน�มบิน	 เป็นของตัวเอง	

แต่อ�จยังมีเงินไม่ม�กพอที่จะสร้�งตึกด้วย

ตัวเองได้เช่นเดียวกับคุณรักตึก	 กองทุนนี้

สร้�งฝันของคุณให้เป็นจริงได้	 ลงทุนหล�กหล�ย	ทั้งหุ้น 

ก็ด้วย	ตร�ส�รหนี้ก็ได้	ให้ยืดหยุ่น 

ต�มสภ�วก�รณ์แต่ละช่วงขณะ	

สัดส่วนเท่�ไหร่นั้น	 ขึ้นอยู่กับก�ร

ตัดสินใจของผู้จัดก�รกองทุน	

ห รื อ น โ ย บ � ย ข อ ง ก อ ง ทุ น ท่ี

กำ�หนดไว้	 เหม�ะกับคุณท่ีปรับตัว

ได้ง่�ยคล้�ยๆ	 กับคุณยืดหยุ่น

ปล่อยให้ก�รลงทุนเป็นไปอย่�ง

สมดุลไม่หวือหว�จนเกินไป

	 ชื่อก็บอกว่�ตร�ส�รหนี้	 กองทุนนี้จึงเน้น

ลงทุนในตร�ส�รท�งก�รเงินที่มีคว�มม่ันคงไม่ว่�จะ

เป็น	 พันธบัตรหุ้นกู้	 หรือแม้แต่นำ�เงินไปฝ�กไว้

กับธน�ค�ร	 สำ�หรับคุณที่กำ�ลังมองห�ก�รลงทุนที่

ไม่หวือหว�	 แต่ทว่�มั่นคง	 ดำ�รงชีวิตแบบพอเพียง 

แม้ผลตอบแทนไม่สูงม�กแต่ก็แลกกับคว�มสบ�ยใจ

คุณตะลุย

กองทุนรวมตราสารทุน
(Equity Fund)

กองทุนรวมผสม
(Mixed Fund)

กองทุนรวมตราสารหนี้
(Fixed income Fund)

คุณมั่นคง

คุณยืดหยุ�น

คุณอินเตอร์ คุณรักตึก

คุณสองต�อ คุณมองไกล



ออมเง�นอย�างสม่ำเสมอ ยิ�งถึงเป�าหมายได� ไวข�้น

16 17�มหใอืม �มหใอืม �มหใอืม �มหใอืม

2

3

 หลายคนทำงานมาหลายป อยากมีเงินเก็บ แตก็ยังไมมีเงินสักที หรือบางคนพลาดโอกาสการลงทุน

องจากรอจังหวะการลงทุนเขาไปลงทุนใหไดหนวยลงทุนในราคาที่ถูกที่สุด จนสุดทายไมไดเริ่มลงทุนจริงๆ่ืนเ

ีทกัส

 เคล็ดลับการลงทุนที่จะทำไมใหพลาดโอกาสในการลงทุน คือ การทยอยลงทุนระยะยาวสม่ำเสมอ 

(Investment Saving Plan) โดยการสมัครใชบริการตัดบัญชีอัตโนมัติลงทุนในกองทุนรวม โดยการกำหนด

ชวงเวลาการลงทุนไวอยางแนนอนเปนงวดๆ เชน ทุกสัปดาห ทุกเดือน ทุกไตรมาส ฯลฯ

1,000 12,000

37,961 บาท 36,824 บาท 31,753 บาท
วายะยะรน�ุหมวรนุทงอก น�ุหมวรนุทงอก

2.29%
หมายเหตุ :

เท�านั้น

จำนวนที่ออมแต�ละเดือน

ออมเดือนละ

ต�อป� ต�อป� ต�อป�



ออมเง�นอย�างสม่ำเสมอ ยิ�งถึงเป�าหมายได� ไวข�้น

16 17�มหใอืม �มหใอืม �มหใอืม �มหใอืม

2

3

 หลายคนทำงานมาหลายป อยากมีเงินเก็บ แตก็ยังไมมีเงินสักที หรือบางคนพลาดโอกาสการลงทุน

องจากรอจังหวะการลงทุนเขาไปลงทุนใหไดหนวยลงทุนในราคาที่ถูกที่สุด จนสุดทายไมไดเริ่มลงทุนจริงๆ่ืนเ

ีทกัส

 เคล็ดลับการลงทุนที่จะทำไมใหพลาดโอกาสในการลงทุน คือ การทยอยลงทุนระยะยาวสม่ำเสมอ 

(Investment Saving Plan) โดยการสมัครใชบริการตัดบัญชีอัตโนมัติลงทุนในกองทุนรวม โดยการกำหนด

ชวงเวลาการลงทุนไวอยางแนนอนเปนงวดๆ เชน ทุกสัปดาห ทุกเดือน ทุกไตรมาส ฯลฯ

1,000 12,000

37,961 บาท 36,824 บาท 31,753 บาท
วายะยะรน�ุหมวรนุทงอก น�ุหมวรนุทงอก

2.29%
หมายเหตุ :

เท�านั้น

จำนวนที่ออมแต�ละเดือน

ออมเดือนละ

ต�อป� ต�อป� ต�อป�



เตร�ยมเอกสารใหพรอม 
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   
2. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร1

5 เลือกวันที่ตองการ
ให�ตัดบัญชีเพ�่อลงทุนในแต�ละเดือน

4 กรอกแบบฟอรมการซื้อขาย
หน�วยลงทุนและบร�การตัดบัญชี

3 ไป บลจ./ธนาคาร
เพ�่อซื้อกองทุน

ศึกษาความเสี่ยง
และเลือกกองทุนที่สนใจ2

ออมกองทุนทุกเดือน
ด�วยการตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติ

5 ขั้นตอนงายๆ

18 19เคล็ดลับมือใหม�มือใหม� เคล็ดลับมือใหม�มือใหม�

	 ปัจจุบัน	 หล�ยๆ	บลจ.	 มีบริก�รในลักษณะนี้เพื่อให้ผู้ลงทุนส�ม�รถ

ว�งแผนก�รลงทุนของตนเองได้	 ผู้ลงทุนส�ม�รถท่ีจะต้ังระบบตัดบัญชีเงินฝ�ก

อัตโนมัติทุกเดือน	โดยส�ม�รถลงทุนเริ่มต้นได้เพียงเดือนละ	1,000	บ�ท	ซึ่งทำ� 

ให้ผู ้ลงทุนไม่ต้องเดินท�งไปซื้อหน่วยลงทุนเองท่ีธน�ค�ร	 และส�ม�รถทำ� 

ร�ยก�รเอง	ผ่�นระบบ	online	ได้อีกด้วย

ข้อดีของการทยอยลงทุน

1

3

2

4

ช�วยลดความกังวลใจ
เกี่ยวกับจังหวะการลงทุน

สามารถลงทุนได้ด้วย
เงินลงทุนจำานวนไม�มาก

ลดความเสี่ยงของการ
เข้าลงทุนผิดจังหวะ

สร้างวินัยในการออม
และการลงทุน



เตร�ยมเอกสารใหพรอม 
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   
2. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร1

5 เลือกวันที่ตองการ
ให�ตัดบัญชีเพ�่อลงทุนในแต�ละเดือน

4 กรอกแบบฟอรมการซื้อขาย
หน�วยลงทุนและบร�การตัดบัญชี

3 ไป บลจ./ธนาคาร
เพ�่อซื้อกองทุน

ศึกษาความเสี่ยง
และเลือกกองทุนที่สนใจ2

ออมกองทุนทุกเดือน
ด�วยการตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติ

5 ขั้นตอนงายๆ

18 19เคล็ดลับมือใหม�มือใหม� เคล็ดลับมือใหม�มือใหม�

	 ปัจจุบัน	 หล�ยๆ	บลจ.	 มีบริก�รในลักษณะนี้เพ่ือให้ผู้ลงทุนส�ม�รถ

ว�งแผนก�รลงทุนของตนเองได้	 ผู้ลงทุนส�ม�รถที่จะตั้งระบบตัดบัญชีเงินฝ�ก

อัตโนมัติทุกเดือน	โดยส�ม�รถลงทุนเริ่มต้นได้เพียงเดือนละ	1,000	บ�ท	ซึ่งทำ� 

ให้ผู ้ลงทุนไม่ต้องเดินท�งไปซื้อหน่วยลงทุนเองที่ธน�ค�ร	 และส�ม�รถทำ� 

ร�ยก�รเอง	ผ่�นระบบ	online	ได้อีกด้วย

ข้อดีของการทยอยลงทุน

1

3

2

4

ช�วยลดความกังวลใจ
เกี่ยวกับจังหวะการลงทุน

สามารถลงทุนได้ด้วย
เงินลงทุนจำานวนไม�มาก

ลดความเสี่ยงของการ
เข้าลงทุนผิดจังหวะ

สร้างวินัยในการออม
และการลงทุน

19�มหใอืม �มหใอืม



ลงทุนนานเทาไร?
ถึงจะคว�าเง�นล�าน!

20 �มหใอืม �มหใอืม
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การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา
เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน

ติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนไดทุกวันทำการที่ บลจ. อเบอรดีน
หรือผูสนับสนุนการขายทุกราย หรือดาวนโหลดผานทางเว็บไซตของ บลจ.

ทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา
เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน

ติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนไดทุกวันทำการที่ บลจ. อเบอรดีน
หรือผูสนับสนุนการขายทุกราย หรือดาวนโหลดผานทางเว็บไซตของ บลจ.

ทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน

Money Investment Plan (MIP)

จ นีด�รอบเอ นุทงอกรากดัจ�ยพัรทกัลหทัษิรบ

นุทราสารตมวรนุทงอก

มสผมวรนุทงอก

  

  โกรท ABG 1,000

  5,000

   โกรท  5,000

    

  ABV 1,000

22 �มหใอืม �มหใอืม

FTL มวรนุทงอก

    

   5,000

  

   

   5,000

   

  
AEOB 5,000

FMR มวรนุทงอก

   

    

    

 

    

23�มหใอืม �มหใอืม

* สมัครไดที่ บลจ. และตัวแทนขาย (ยกเวนธนาคารทหารไทย และตัวแทนขายแบบ Omnibus Account)

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 

รายชื่อธนาคารสำหรับหักบัญชีลงทุนอนุมัติได�
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การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา
เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน

ติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนไดทุกวันทำการที่ บลจ. อเบอรดีน
หรือผูสนับสนุนการขายทุกราย หรือดาวนโหลดผานทางเว็บไซตของ บลจ.

ทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา
เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน

ติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนไดทุกวันทำการที่ บลจ. อเบอรดีน
หรือผูสนับสนุนการขายทุกราย หรือดาวนโหลดผานทางเว็บไซตของ บลจ.

ทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน

Money Investment Plan (MIP)

จ นีด�รอบเอ นุทงอกรากดัจ�ยพัรทกัลหทัษิรบ

นุทราสารตมวรนุทงอก

มสผมวรนุทงอก

  

  โกรท ABG 1,000

  5,000

   โกรท  5,000

    

  ABV 1,000

22 �มหใอืม �มหใอืม

FTL มวรนุทงอก

    

   5,000

  

   

   5,000

   

  
AEOB 5,000

FMR มวรนุทงอก
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* สมัครไดที่ บลจ. และตัวแทนขาย (ยกเวนธนาคารทหารไทย และตัวแทนขายแบบ Omnibus Account)

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 

รายชื่อธนาคารสำหรับหักบัญชีลงทุนอนุมัติได�
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การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา
เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน

ติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนไดทุกวันทำการที่ บลจ. อเบอรดีน
หรือผูสนับสนุนการขายทุกราย หรือดาวนโหลดผานทางเว็บไซตของ บลจ.

ทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา
เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน

ติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนไดทุกวันทำการที่ บลจ. อเบอรดีน
หรือผูสนับสนุนการขายทุกราย หรือดาวนโหลดผานทางเว็บไซตของ บลจ.

ทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน

Money Investment Plan (MIP)

จ นีด�รอบเอ นุทงอกรากดัจ�ยพัรทกัลหทัษิรบ

นุทราสารตมวรนุทงอก

มสผมวรนุทงอก

  

  โกรท ABG 1,000

  5,000

   โกรท  5,000

    

  ABV 1,000

22 �มหใอืม �มหใอืม

FTL มวรนุทงอก

    

   5,000

  

   

   5,000

   

  
AEOB 5,000

FMR มวรนุทงอก

   

    

    

 

    

23�มหใอืม �มหใอืม

* สมัครไดที่ บลจ. และตัวแทนขาย (ยกเวนธนาคารทหารไทย และตัวแทนขายแบบ Omnibus Account)

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 

รายชื่อธนาคารสำหรับหักบัญชีลงทุนอนุมัติได�
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การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา
เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน

หากมีขอสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน
หรือติดตอผูจัดจำหนายหนวยลงทุน หรือตัวแทนจำหนายหนวยลงทุน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา
เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน

หากมีขอสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน
หรือติดตอผูจัดจำหนายหนวยลงทุน หรือตัวแทนจำหนายหนวยลงทุน

บร�ษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

นุทราสารตมวรนุทงอก

  

  กอง�นเ�ดแอสเซทพ�ส SET50 ASP-SET50 5,012.50

กอง�นเ�ดแอสเซทพ�ส�นไทย ASP-THEQ 5,000

กอง�นเ�ดแอสเซทพ�ส�ไร�นผล ASP-GDF 5,000

  

    

24 �มหใอืม �มหใอืม 25�มหใอืม �มหใอืม

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 
 

 

  กอง�นเ�ดแอสเซทพ�สตราสารห�

เ�อการเ�ยง�พ 
ASP-FRF 5,000

กอง�นเ�ดแอสเซทพ�สตราสาร�น

เ�อการเ�ยง�พ 
ASP-ERF 5,000

กอง�นเ�ดแอสเซทพ�ส�นผสมตราสารห�

เ�อการเ�ยง�พ 
ASP-MRF 5,000

  

  

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 

  

  กอง�นเ�ดแอสเซทพ�ส�นระยะยาว ASP-LTF 5,000

กอง�นเ�ดแอสเซทพ�ส�นระยะยาวท�ท�พ� ASP-GLTF 5,000   

    

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 

  

  กอง�นเ�ดแอสเซทพ�ส Strategic ASP-STRATEGIC 5,012.50

  

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 

  

  กอง�นเ�ดแอสเซทพ�สตราสารห� ASP 1,000

กอง�นเ�ดแอสเซทพ�สตราสารห� 2 ASP2 5,000

กอง�นเ�ดแอสเซทพ�สไทยบอน� ASP-THBOND 5,000

  

    

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 

รายชื่อธนาคารสำหรับหักบัญชีลงทุนอนุมัติได�

มสผมวรนุทงอก

FTL มวรนุทงอก

FMR มวรนุทงอก
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การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา
เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน

หากมีขอสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน
หรือติดตอผูจัดจำหนายหนวยลงทุน หรือตัวแทนจำหนายหนวยลงทุน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา
เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน

หากมีขอสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน
หรือติดตอผูจัดจำหนายหนวยลงทุน หรือตัวแทนจำหนายหนวยลงทุน

บร�ษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

นุทราสารตมวรนุทงอก

  

  กอง�นเ�ดแอสเซทพ�ส SET50 ASP-SET50 5,012.50

กอง�นเ�ดแอสเซทพ�ส�นไทย ASP-THEQ 5,000

กอง�นเ�ดแอสเซทพ�ส�ไร�นผล ASP-GDF 5,000
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จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 
 

 

  กอง�นเ�ดแอสเซทพ�สตราสารห�

เ�อการเ�ยง�พ 
ASP-FRF 5,000

กอง�นเ�ดแอสเซทพ�สตราสาร�น

เ�อการเ�ยง�พ 
ASP-ERF 5,000

กอง�นเ�ดแอสเซทพ�ส�นผสมตราสารห�

เ�อการเ�ยง�พ 
ASP-MRF 5,000

  

  

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 

  

  กอง�นเ�ดแอสเซทพ�ส�นระยะยาว ASP-LTF 5,000

กอง�นเ�ดแอสเซทพ�ส�นระยะยาวท�ท�พ� ASP-GLTF 5,000   

    

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 

  

  กอง�นเ�ดแอสเซทพ�ส Strategic ASP-STRATEGIC 5,012.50

  

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 

  

  กอง�นเ�ดแอสเซทพ�สตราสารห� ASP 1,000

กอง�นเ�ดแอสเซทพ�สตราสารห� 2 ASP2 5,000

กอง�นเ�ดแอสเซทพ�สไทยบอน� ASP-THBOND 5,000

  

    

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 

รายชื่อธนาคารสำหรับหักบัญชีลงทุนอนุมัติได�

มสผมวรนุทงอก

FTL มวรนุทงอก

FMR มวรนุทงอก
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)ACD : gnigarevA tsoC-ralloD( ย่ีลฉเวัถบบแนุทงลราก

  

จ งวลหวับ มวรนุทงอกรากดัจ�ยพัรทกัลหทัษิรบ

นุทราสารตมวรนุทงอก

มสผมวรนุทงอก

    

BKA 500

BBASIC 500

BTP 500

    

B-FLEX 

กอง�น

กอง�น

กอง�น

กอง�น

กอง�น

กอง�น

500

B-ACTIVE 500

า B-SENIOR 500
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FTL มวรนุทงอก

   

B-TREASURY  500

B-TNTV 500

BFIXED 500

   

 75/25 BLTF75 500

B-LTF 500

 4 �นระยะยาว�นผล

   

500

 

500

FMR มวรนุทงอก
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การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา
เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน

หากมีขอสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน
หรือติดตอผูจัดจำหนายหนวยลงทุน หรือตัวแทนจำหนายหนวยลงทุน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา
เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน

หากมีขอสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน
หรือติดตอผูจัดจำหนายหนวยลงทุน หรือตัวแทนจำหนายหนวยลงทุน

รายชื่อธนาคารสำหรับหักบัญชีลงทุนอนุมัติได�

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 

4 

กอง�น

กอง�น

กอง�น

กอง�น

กอง�น

กอง�น

กอง�น

กอง�น

กอง�น
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)ACD : gnigarevA tsoC-ralloD( ย่ีลฉเวัถบบแนุทงลราก

  

จ งวลหวับ มวรนุทงอกรากดัจ�ยพัรทกัลหทัษิรบ

นุทราสารตมวรนุทงอก

มสผมวรนุทงอก

    

BKA 500

BBASIC 500

BTP 500

    

B-FLEX 

กอง�น

กอง�น

กอง�น

กอง�น

กอง�น

กอง�น

500

B-ACTIVE 500

า B-SENIOR 500

26 �มหใอืม �มหใอืม

FTL มวรนุทงอก

   

B-TREASURY  500

B-TNTV 500

BFIXED 500

   

 75/25 BLTF75 500

B-LTF 500

 4 �นระยะยาว�นผล

   

500

 

500

FMR มวรนุทงอก

27�มหใอืม �มหใอืม

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา
เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน

หากมีขอสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน
หรือติดตอผูจัดจำหนายหนวยลงทุน หรือตัวแทนจำหนายหนวยลงทุน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา
เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน

หากมีขอสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน
หรือติดตอผูจัดจำหนายหนวยลงทุน หรือตัวแทนจำหนายหนวยลงทุน

รายชื่อธนาคารสำหรับหักบัญชีลงทุนอนุมัติได�

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 

4 

กอง�น

กอง�น

กอง�น

กอง�น

กอง�น

กอง�น

กอง�น

กอง�น

กอง�น
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)ACD : gnigarevA tsoC-ralloD( ย่ีลฉเวัถบบแนุทงลราก

  

จ งวลหวับ มวรนุทงอกรากดัจ�ยพัรทกัลหทัษิรบ

นุทราสารตมวรนุทงอก

มสผมวรนุทงอก

    

BKA 500

BBASIC 500

BTP 500

    

B-FLEX 

กอง�น

กอง�น

กอง�น

กอง�น

กอง�น

กอง�น

500

B-ACTIVE 500

า B-SENIOR 500

26 �มหใอืม �มหใอืม

FTL มวรนุทงอก

   

B-TREASURY  500

B-TNTV 500

BFIXED 500

   

 75/25 BLTF75 500

B-LTF 500

 4 �นระยะยาว�นผล

   

500

 

500

FMR มวรนุทงอก

27�มหใอืม �มหใอืม

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา
เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน

หากมีขอสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน
หรือติดตอผูจัดจำหนายหนวยลงทุน หรือตัวแทนจำหนายหนวยลงทุน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา
เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน

หากมีขอสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน
หรือติดตอผูจัดจำหนายหนวยลงทุน หรือตัวแทนจำหนายหนวยลงทุน

รายชื่อธนาคารสำหรับหักบัญชีลงทุนอนุมัติได�

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 

4 

กอง�น

กอง�น

กอง�น

กอง�น

กอง�น

กอง�น

กอง�น

กอง�น

กอง�น
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.จลบ งอขรากิรบ�ชใ�ีทนอืดเยารนุทงลรากิรบ
Auto Investment Plan (AIP)

 

    

นุทราสารตมวรนุทงอก

    

    

  (A, R, D) iDIV (A, R, D) 
1,000

 ไทย  

  TDIF 
5,000

    CIMB-PRINCIPAL

SET50 
1,000

28 �มหใอืม �มหใอืม

   

     CIMB-PRINCIPAL
  APDIRMF 

5,000

   CIMB-PRINCIPAL
iPROPRMF 

5,000

   CIMB-PRINCIPAL
EQRMF 

5,000

FMR มวรนุทงอก

29�มหใอืม �มหใอืม

มสผมวรนุทงอก

    

     
  

1,000

     SIF 5,000

รายชื่อธนาคารสำหรับหักบัญชีลงทุนอนุมัติได�

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน
หากมีขอสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน
หรือติดตอผูจัดจำหนายหนวยลงทุน หรือตัวแทนจำหนายหนวยลงทุน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน
หากมีขอสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน
หรือติดตอผูจัดจำหนายหนวยลงทุน หรือตัวแทนจำหนายหนวยลงทุน

หราสารตมวรนุทงอก

   

      CIMB-PRINCIPAL
 (A, R)

1,000

 
   

  
1,000

   CIMB-PRINCIPAL
TREASURY 

-

   

   CIMB-PRINCIPAL LTF  1,000

  70  CIMB-PRINCIPAL
70LTFD 

1,000

FTL มวรนุทงอก

* สมัครไดที่ www.cimb-principal.co.th และสาขาธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 
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.จลบ งอขรากิรบ�ชใ�ีทนอืดเยารนุทงลรากิรบ
Auto Investment Plan (AIP)

 

    

นุทราสารตมวรนุทงอก

    

    

  (A, R, D) iDIV (A, R, D) 
1,000

 ไทย  

  TDIF 
5,000

    CIMB-PRINCIPAL

SET50 
1,000

28 �มหใอืม �มหใอืม

   

     CIMB-PRINCIPAL
  APDIRMF 

5,000

   CIMB-PRINCIPAL
iPROPRMF 

5,000

   CIMB-PRINCIPAL
EQRMF 

5,000

FMR มวรนุทงอก

29�มหใอืม �มหใอืม

มสผมวรนุทงอก

    

     
  

1,000

     SIF 5,000

รายชื่อธนาคารสำหรับหักบัญชีลงทุนอนุมัติได�

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน
หากมีขอสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน
หรือติดตอผูจัดจำหนายหนวยลงทุน หรือตัวแทนจำหนายหนวยลงทุน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน
หากมีขอสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน
หรือติดตอผูจัดจำหนายหนวยลงทุน หรือตัวแทนจำหนายหนวยลงทุน

หราสารตมวรนุทงอก

   

      CIMB-PRINCIPAL
 (A, R)

1,000

 
   

  
1,000

   CIMB-PRINCIPAL
TREASURY 

-

   

   CIMB-PRINCIPAL LTF  1,000

  70  CIMB-PRINCIPAL
70LTFD 

1,000

FTL มวรนุทงอก

* สมัครไดที่ www.cimb-principal.co.th และสาขาธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 



 website : www.kasikornasset.com 8883-376-20 : อ�ตดิต�รอบเ

.จลบ งอขรากิรบ�ชใ�ีทนอืดเยารนุทงลรากิรบ

K-Saving Plan

   

นุทราสารตมวรนุทงอก

มสผมวรนุทงอก

    

  50 K-SET50 500

 า 500

 Mid Small Cap 

    

 แพลน 2 K-PLAN2 500

 แพลน 3 K-PLAN3 500

RKBC 500

30 �มหใอืม �มหใอืม

FTL มวรนุทงอก

   

 แพลน 1 K-PLAN1 500

 K-CBOND 500

 K-FIXED 500

   

  50 500

 20 500

 Mid Small Cap 500

   

 500

 500

 500

FMR มวรนุทงอก

31�มหใอืม �มหใอืม

รายชื่อธนาคารสำหรับหักบัญชีลงทุนอนุมัติได�

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา
เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน

หากมีขอสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน
หรือติดตอผูจัดจำหนายหนวยลงทุน หรือตัวแทนจำหนายหนวยลงทุน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา
เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน

หากมีขอสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน
หรือติดตอผูจัดจำหนายหนวยลงทุน หรือตัวแทนจำหนายหนวยลงทุน

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 



 website : www.kasikornasset.com 8883-376-20 : อ�ตดิต�รอบเ

.จลบ งอขรากิรบ�ชใ�ีทนอืดเยารนุทงลรากิรบ

K-Saving Plan

   

นุทราสารตมวรนุทงอก

มสผมวรนุทงอก

    

  50 K-SET50 500

 า 500

 Mid Small Cap 

    

 แพลน 2 K-PLAN2 500

 แพลน 3 K-PLAN3 500

RKBC 500

30 �มหใอืม �มหใอืม

FTL มวรนุทงอก

   

 แพลน 1 K-PLAN1 500

 K-CBOND 500

 K-FIXED 500

   

  50 500

 20 500

 Mid Small Cap 500

   

 500

 500

 500

FMR มวรนุทงอก

31�มหใอืม �มหใอืม

รายชื่อธนาคารสำหรับหักบัญชีลงทุนอนุมัติได�

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา
เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน

หากมีขอสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน
หรือติดตอผูจัดจำหนายหนวยลงทุน หรือตัวแทนจำหนายหนวยลงทุน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา
เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน

หากมีขอสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน
หรือติดตอผูจัดจำหนายหนวยลงทุน หรือตัวแทนจำหนายหนวยลงทุน

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 
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จะรปบบแนุทงลรากนผแงาวราก ำ

 

 

KFSEQ 2,000

 

 

 

 

32 บัลด็ลคเ �มหใอืม �มหใอืม 33บัลด็ลคเ �มหใอืม �มหใอืม

 

 KFLTFAST-D 2,000

KFLTFTSM-D 2,000

2,000

 

 

KFGBRANRMF  2,000

KFSINCRMF 2,000

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน
หากมีขอสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน
หรือติดตอผูจัดจำหนายหนวยลงทุน หรือตัวแทนจำหนายหนวยลงทุน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน
หากมีขอสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน
หรือติดตอผูจัดจำหนายหนวยลงทุน หรือตัวแทนจำหนายหนวยลงทุน

รายชื่อธนาคารสำหรับหักบัญชีลงทุนอนุมัติได�
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จะรปบบแนุทงลรากนผแงาวราก ำ

 

 

KFSEQ 2,000

 

 

 

 

32 บัลด็ลคเ �มหใอืม �มหใอืม 33บัลด็ลคเ �มหใอืม �มหใอืม

 

 KFLTFAST-D 2,000

KFLTFTSM-D 2,000

2,000

 

 

KFGBRANRMF  2,000

KFSINCRMF 2,000

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน
หากมีขอสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน
หรือติดตอผูจัดจำหนายหนวยลงทุน หรือตัวแทนจำหนายหนวยลงทุน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน
หากมีขอสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน
หรือติดตอผูจัดจำหนายหนวยลงทุน หรือตัวแทนจำหนายหนวยลงทุน

รายชื่อธนาคารสำหรับหักบัญชีลงทุนอนุมัติได�
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การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน
หากมีขอสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน
หรือติดตอผูจัดจำหนายหนวยลงทุน หรือตัวแทนจำหนายหนวยลงทุน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน
หากมีขอสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน
หรือติดตอผูจัดจำหนายหนวยลงทุน หรือตัวแทนจำหนายหนวยลงทุน

บร�ษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

นุทราสารตมวรนุทงอก

  

  

  

    

34 �มหใอืม �มหใอืม 35�มหใอืม �มหใอืม

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 

  

  กอง�นเ�ดก�งไทย�นระยะยาว SET50   KSET50LTF 500

กอง�นเ�ดก�งไทย�นระยะยาว70/30  KTLF70/30 500

กอง�นเ�ดก�งไทย�นระยะยาว  KTLF 500

  

    

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 

 

 

  กอง�นเ�ดก�งไทยSET 50 เ�อการเ�ยง�พ  KTSET50 RMF 500

กอง�นเ�ดก�งไทย พ�อพเพอ�� แอน�

�นฟราสต�คเจอ� เฟ�ก�เ�ล เ�อการเ�ยง�พ 
KT-PIF RMF 500

กอง�นเ�ดก�งไทย คอนเซอเว�ฟ 25/75 

เ�อการเ�ยง�พ  
KT25/75RMF 500

  

  

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 

 

  

  กอง�นเ�ดก�งไทย พ�อพเพอ��   ช�ด�ายเ�น�นผล /

แอน� �นฟราสต�คเจอ� เฟ�ก�เ�ล  
KT-PIF

 ช�ดสะสม�ล�า : 1,000

กอง�นเ�ดก�งไทย เฟ�ก�เ�ล �น�   KT-FLEX 1,000

  

    

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท)    

  กอง�นเ�ดก�งไทยตราสารห�ระยะ�น พ�ส KTSTPLUS ไ��หนด

กอง�นเ�ดก�งไทย ธนท�พ� พ�ส  KTPLUS ไ��หนด

กอง�นเ�ดก�งไทยตราสารห�ระยะ 1 �ง 3 �  KTFIX-1Y3Y ไ��หนด

  

    

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 

รายชื่อธนาคารสำหรับหักบัญชีลงทุนอนุมัติได�

มสผมวรนุทงอก

FTL มวรนุทงอก

FMR มวรนุทงอก

KTAM Smart Trade
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การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน
หากมีขอสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน
หรือติดตอผูจัดจำหนายหนวยลงทุน หรือตัวแทนจำหนายหนวยลงทุน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน
หากมีขอสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน
หรือติดตอผูจัดจำหนายหนวยลงทุน หรือตัวแทนจำหนายหนวยลงทุน

บร�ษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

นุทราสารตมวรนุทงอก

  

  

  

    

34 �มหใอืม �มหใอืม 35�มหใอืม �มหใอืม

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 

  

  กอง�นเ�ดก�งไทย�นระยะยาว SET50   KSET50LTF 500

กอง�นเ�ดก�งไทย�นระยะยาว70/30  KTLF70/30 500

กอง�นเ�ดก�งไทย�นระยะยาว  KTLF 500

  

    

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 

 

 

  กอง�นเ�ดก�งไทยSET 50 เ�อการเ�ยง�พ  KTSET50 RMF 500

กอง�นเ�ดก�งไทย พ�อพเพอ�� แอน�

�นฟราสต�คเจอ� เฟ�ก�เ�ล เ�อการเ�ยง�พ 
KT-PIF RMF 500

กอง�นเ�ดก�งไทย คอนเซอเว�ฟ 25/75 

เ�อการเ�ยง�พ  
KT25/75RMF 500

  

  

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 

 

  

  กอง�นเ�ดก�งไทย พ�อพเพอ��   ช�ด�ายเ�น�นผล /

แอน� �นฟราสต�คเจอ� เฟ�ก�เ�ล  
KT-PIF

 ช�ดสะสม�ล�า : 1,000

กอง�นเ�ดก�งไทย เฟ�ก�เ�ล �น�   KT-FLEX 1,000

  

    

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท)    

  กอง�นเ�ดก�งไทยตราสารห�ระยะ�น พ�ส KTSTPLUS ไ��หนด

กอง�นเ�ดก�งไทย ธนท�พ� พ�ส  KTPLUS ไ��หนด

กอง�นเ�ดก�งไทยตราสารห�ระยะ 1 �ง 3 �  KTFIX-1Y3Y ไ��หนด

  

    

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 

รายชื่อธนาคารสำหรับหักบัญชีลงทุนอนุมัติได�

มสผมวรนุทงอก

FTL มวรนุทงอก

FMR มวรนุทงอก

KTAM Smart Trade
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การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน
หากมีขอสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน
หรือติดตอผูจัดจำหนายหนวยลงทุน หรือตัวแทนจำหนายหนวยลงทุน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน
หากมีขอสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน
หรือติดตอผูจัดจำหนายหนวยลงทุน หรือตัวแทนจำหนายหนวยลงทุน

บร�ษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

นุทราสารตมวรนุทงอก

  

  

  

    

34 �มหใอืม �มหใอืม 35�มหใอืม �มหใอืม

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 

  

  กอง�นเ�ดก�งไทย�นระยะยาว SET50   KSET50LTF 500

กอง�นเ�ดก�งไทย�นระยะยาว70/30  KTLF70/30 500

กอง�นเ�ดก�งไทย�นระยะยาว  KTLF 500

  

    

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 

 

 

  กอง�นเ�ดก�งไทยSET 50 เ�อการเ�ยง�พ  KTSET50 RMF 500

กอง�นเ�ดก�งไทย พ�อพเพอ�� แอน�

�นฟราสต�คเจอ� เฟ�ก�เ�ล เ�อการเ�ยง�พ 
KT-PIF RMF 500

กอง�นเ�ดก�งไทย คอนเซอเว�ฟ 25/75 

เ�อการเ�ยง�พ  
KT25/75RMF 500

  

  

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 

 

  

  กอง�นเ�ดก�งไทย พ�อพเพอ��   ช�ด�ายเ�น�นผล /

แอน� �นฟราสต�คเจอ� เฟ�ก�เ�ล  
KT-PIF

 ช�ดสะสม�ล�า : 1,000

กอง�นเ�ดก�งไทย เฟ�ก�เ�ล �น�   KT-FLEX 1,000

  

    

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท)    

  กอง�นเ�ดก�งไทยตราสารห�ระยะ�น พ�ส KTSTPLUS ไ��หนด

กอง�นเ�ดก�งไทย ธนท�พ� พ�ส  KTPLUS ไ��หนด

กอง�นเ�ดก�งไทยตราสารห�ระยะ 1 �ง 3 �  KTFIX-1Y3Y ไ��หนด

  

    

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 

รายชื่อธนาคารสำหรับหักบัญชีลงทุนอนุมัติได�

มสผมวรนุทงอก

FTL มวรนุทงอก

FMR มวรนุทงอก

KTAM Smart Trade
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Regular Saving Plan

  

นุทราสารตมวรนุทงอก

มสผมวรนุทงอก

    

  าหนด

  าหนด

    

 แอล เอช  เอส 

36 �มหใอืม �มหใอืม

FTL มวรนุทงอก

   

   

 

 

   

 

 

 

FMR มวรนุทงอก

37�มหใอืม �มหใอืม

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา
เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน

หากมีขอสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน
หรือติดตอผูจัดจำหนายหนวยลงทุน หรือตัวแทนจำหนายหนวยลงทุน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา
เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน

หากมีขอสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน
หรือติดตอผูจัดจำหนายหนวยลงทุน หรือตัวแทนจำหนายหนวยลงทุน

รายชื่อธนาคารสำหรับหักบัญชีลงทุนอนุมัติได�

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 
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Regular Saving Plan

  

นุทราสารตมวรนุทงอก

มสผมวรนุทงอก

    

  าหนด

  าหนด

    

 แอล เอช  เอส 

36 �มหใอืม �มหใอืม

FTL มวรนุทงอก

   

   

 

 

   

 

 

 

FMR มวรนุทงอก

37�มหใอืม �มหใอืม

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา
เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน

หากมีขอสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน
หรือติดตอผูจัดจำหนายหนวยลงทุน หรือตัวแทนจำหนายหนวยลงทุน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา
เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน

หากมีขอสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน
หรือติดตอผูจัดจำหนายหนวยลงทุน หรือตัวแทนจำหนายหนวยลงทุน

รายชื่อธนาคารสำหรับหักบัญชีลงทุนอนุมัติได�

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 
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Regular Saving Plan

  

นุทราสารตมวรนุทงอก

มสผมวรนุทงอก

    

  าหนด

  าหนด

    

 แอล เอช  เอส 

36 �มหใอืม �มหใอืม

FTL มวรนุทงอก

   

   

 

 

   

 

 

 

FMR มวรนุทงอก

37�มหใอืม �มหใอืม

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา
เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน

หากมีขอสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน
หรือติดตอผูจัดจำหนายหนวยลงทุน หรือตัวแทนจำหนายหนวยลงทุน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา
เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน

หากมีขอสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน
หรือติดตอผูจัดจำหนายหนวยลงทุน หรือตัวแทนจำหนายหนวยลงทุน

รายชื่อธนาคารสำหรับหักบัญชีลงทุนอนุมัติได�

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 



FTL มวรนุทงอก

   

    

  
 

   

   

   
 

FMR มวรนุทงอก
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Manulife Savings Plan (MSP)

 
 

นุทราสารตมวรนุทงอก

   

     

     

มสผมวรนุทงอก

    

 

 

38 �มหใอืม �มหใอืม

   

    

39�มหใอืม �มหใอืม

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา
เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน

หากมีขอสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน
หรือติดตอผูจัดจำหนายหนวยลงทุน หรือตัวแทนจำหนายหนวยลงทุน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา
เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน

หากมีขอสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน
หรือติดตอผูจัดจำหนายหนวยลงทุน หรือตัวแทนจำหนายหนวยลงทุน

รายชื่อธนาคารสำหรับหักบัญชีลงทุนอนุมัติได�

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 



FTL มวรนุทงอก

   

    

  
 

   

   

   
 

FMR มวรนุทงอก
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Manulife Savings Plan (MSP)

 
 

นุทราสารตมวรนุทงอก

   

     

     

มสผมวรนุทงอก

    

 

 

38 �มหใอืม �มหใอืม

   

    

39�มหใอืม �มหใอืม

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา
เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน

หากมีขอสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน
หรือติดตอผูจัดจำหนายหนวยลงทุน หรือตัวแทนจำหนายหนวยลงทุน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา
เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน

หากมีขอสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน
หรือติดตอผูจัดจำหนายหนวยลงทุน หรือตัวแทนจำหนายหนวยลงทุน

รายชื่อธนาคารสำหรับหักบัญชีลงทุนอนุมัติได�

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 

FTL มวรนุทงอก

   

    

  
 

   

   

   
 

FMR มวรนุทงอก
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Manulife Savings Plan (MSP)

 
 

นุทราสารตมวรนุทงอก

   

     

     

มสผมวรนุทงอก

    

 

 

38 �มหใอืม �มหใอืม

   

    

39�มหใอืม �มหใอืม

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา
เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน

หากมีขอสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน
หรือติดตอผูจัดจำหนายหนวยลงทุน หรือตัวแทนจำหนายหนวยลงทุน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา
เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน

หากมีขอสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน
หรือติดตอผูจัดจำหนายหนวยลงทุน หรือตัวแทนจำหนายหนวยลงทุน

รายชื่อธนาคารสำหรับหักบัญชีลงทุนอนุมัติได�

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 

จำนวนเง�นขั้นต่ำที่ต�องลงทุน (บาท) 



 website : www.mfcfund.com

เสมอ (MFC Savings Plan)

 

 
  

 5,000 บาท
    100 บาท

    PLUS
 10,000 บาท

   1,000 บาท

 
  50 M-S50

 10,000 บาท
   1,000 บาท

 

  
 100 บาท

   าหนด

 
 

 1,000 บาท
   100 บาท

 
   

 100 บาท
   100 บาท

40 บัลด็ลคเ �มหใอืม �มหใอืม 41บัลด็ลคเ �มหใอืม �มหใอืม

 

  2,000 บาท
   1,000 บาท

  2,000 บาท
   1,000 บาท

  2,000 บาท
   1,000 บาท

 

 
 M-VALUE

 2,000 บาท
   1,000 บาท

  2,000 บาท
   1,000 บาท

  2,000 บาท
   1,000 บาท

 

 
    M-PROP DIV

 10,000 บาท
   1,000 บาท

     10,000 บาท
 

Q-PORT
 1,000 บาท

 
  

 
MIF

 10,000 บาท
   1,000 บาท

  
M-BT

 10,000 บาท
   1,000 บาท

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน
หากมีขอสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน
หรือติดตอผูจัดจำหนายหนวยลงทุน หรือตัวแทนจำหนายหนวยลงทุน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน
หากมีขอสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน
หรือติดตอผูจัดจำหนายหนวยลงทุน หรือตัวแทนจำหนายหนวยลงทุน

รายชื่อธนาคารสำหรับหักบัญชีลงทุนอนุมัติได�
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เสมอ (MFC Savings Plan)

 

 
  

 5,000 บาท
    100 บาท

    PLUS
 10,000 บาท

   1,000 บาท

 
  50 M-S50

 10,000 บาท
   1,000 บาท

 

  
 100 บาท

   าหนด

 
 

 1,000 บาท
   100 บาท

 
   

 100 บาท
   100 บาท

40 บัลด็ลคเ �มหใอืม �มหใอืม 41บัลด็ลคเ �มหใอืม �มหใอืม

 

  2,000 บาท
   1,000 บาท

  2,000 บาท
   1,000 บาท

  2,000 บาท
   1,000 บาท

 

 
 M-VALUE

 2,000 บาท
   1,000 บาท

  2,000 บาท
   1,000 บาท

  2,000 บาท
   1,000 บาท

 

 
    M-PROP DIV

 10,000 บาท
   1,000 บาท

     10,000 บาท
 

Q-PORT
 1,000 บาท

 
  

 
MIF

 10,000 บาท
   1,000 บาท

  
M-BT

 10,000 บาท
   1,000 บาท

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน
หากมีขอสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน
หรือติดตอผูจัดจำหนายหนวยลงทุน หรือตัวแทนจำหนายหนวยลงทุน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน
หากมีขอสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน
หรือติดตอผูจัดจำหนายหนวยลงทุน หรือตัวแทนจำหนายหนวยลงทุน

รายชื่อธนาคารสำหรับหักบัญชีลงทุนอนุมัติได�
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เสมอ (MFC Savings Plan)

 

 
  

 5,000 บาท
    100 บาท

    PLUS
 10,000 บาท

   1,000 บาท

 
  50 M-S50

 10,000 บาท
   1,000 บาท

 

  
 100 บาท

   าหนด

 
 

 1,000 บาท
   100 บาท

 
   

 100 บาท
   100 บาท

40 บัลด็ลคเ �มหใอืม �มหใอืม 41บัลด็ลคเ �มหใอืม �มหใอืม

 

  2,000 บาท
   1,000 บาท

  2,000 บาท
   1,000 บาท

  2,000 บาท
   1,000 บาท

 

 
 M-VALUE

 2,000 บาท
   1,000 บาท

  2,000 บาท
   1,000 บาท

  2,000 บาท
   1,000 บาท

 

 
    M-PROP DIV

 10,000 บาท
   1,000 บาท

     10,000 บาท
 

Q-PORT
 1,000 บาท

 
  

 
MIF

 10,000 บาท
   1,000 บาท

  
M-BT

 10,000 บาท
   1,000 บาท

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน
หากมีขอสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน
หรือติดตอผูจัดจำหนายหนวยลงทุน หรือตัวแทนจำหนายหนวยลงทุน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน
หากมีขอสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน
หรือติดตอผูจัดจำหนายหนวยลงทุน หรือตัวแทนจำหนายหนวยลงทุน

รายชื่อธนาคารสำหรับหักบัญชีลงทุนอนุมัติได�



 

AUTOMATIC MILLIONNAIRE PROGRAM (AMP)

 

 

  

 แอนไท 

   14)

42 บัลด็ลคเ �มหใอืม �มหใอืม

 

 
1SG-LTF 

 า

2,000

43บัลด็ลคเ �มหใอืม �มหใอืม

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา
เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน

หากมีขอสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน
หรือติดตอผูจัดจำหนายหนวยลงทุน หรือตัวแทนจำหนายหนวยลงทุน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา
เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน

หากมีขอสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน
หรือติดตอผูจัดจำหนายหนวยลงทุน หรือตัวแทนจำหนายหนวยลงทุน

รายชื่อธนาคารสำหรับหักบัญชีลงทุนอนุมัติได�



 

AUTOMATIC MILLIONNAIRE PROGRAM (AMP)

 

 

  

 แอนไท 

   14)

42 บัลด็ลคเ �มหใอืม �มหใอืม

 

 
1SG-LTF 

 า

2,000

43บัลด็ลคเ �มหใอืม �มหใอืม

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา
เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน

หากมีขอสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน
หรือติดตอผูจัดจำหนายหนวยลงทุน หรือตัวแทนจำหนายหนวยลงทุน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา
เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน

หากมีขอสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน
หรือติดตอผูจัดจำหนายหนวยลงทุน หรือตัวแทนจำหนายหนวยลงทุน

รายชื่อธนาคารสำหรับหักบัญชีลงทุนอนุมัติได�



 website : www.phatraasset.com

Saving Plan

 

 

  SMALL AND MID CAP 
 EQUITY 

  

   ACT 

  PHATRA DIVIDEND

 

    

  

   PHATRA ACT FIXED

 

   

     PHATRA SmartMV
LTF 

 

   

  

  

 

     

44 บัลด็ลคเ �มหใอืม �มหใอืม 45บัลด็ลคเ �มหใอืม �มหใอืม

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา
เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน

หากมีขอสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน
หรือติดตอผูจัดจำหนายหนวยลงทุน หรือตัวแทนจำหนายหนวยลงทุน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา
เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน

หากมีขอสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน
หรือติดตอผูจัดจำหนายหนวยลงทุน หรือตัวแทนจำหนายหนวยลงทุน

รายชื่อธนาคารสำหรับหักบัญชีลงทุนอนุมัติได�
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Saving Plan

 

 

  SMALL AND MID CAP 
 EQUITY 

  

   ACT 

  PHATRA DIVIDEND

 

    

  

   PHATRA ACT FIXED

 

   

     PHATRA SmartMV
LTF 

 

   

  

  

 

     

44 บัลด็ลคเ �มหใอืม �มหใอืม 45บัลด็ลคเ �มหใอืม �มหใอืม

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา
เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน

หากมีขอสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน
หรือติดตอผูจัดจำหนายหนวยลงทุน หรือตัวแทนจำหนายหนวยลงทุน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา
เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน

หากมีขอสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน
หรือติดตอผูจัดจำหนายหนวยลงทุน หรือตัวแทนจำหนายหนวยลงทุน

รายชื่อธนาคารสำหรับหักบัญชีลงทุนอนุมัติได�



 website : www.phillipasset.co.th

P-Saving Plan

 

 

   PEQ 500

 

  

46 บัลด็ลคเ �มหใอืม �มหใอืม 47บัลด็ลคเ �มหใอืม �มหใอืม

*  า  5,000 บาท  2,000 บาท

*  า  5,000 บาท  2,000 บาท

 

าคนิสะณษกัลจใาขเมาวคำทรวคนุทงลูผ งย่ีสเมาวคีมนุทงลราก
นุทงลจในิสดัตนอกงย่ีสเมาวคะลแ นทแบอตลผขไนอ่ืงเ

นุทงลยวนหยาขอนสเนวช้ีชอืสงันหบัรอขอืรหมาถบอสรวคยัสงสอขีมกาห
นุทงลยวนหยานหำจนทแวัตอืรห นุทงลยวนหยานหำจดัจูผอตดิตอืรห

าคนิสะณษกัลจใาขเมาวคำทรวคนุทงลูผ งย่ีสเมาวคีมนุทงลราก
นุทงลจในิสดัตนอกงย่ีสเมาวคะลแ นทแบอตลผขไนอ่ืงเ

นุทงลยวนหยาขอนสเนวช้ีชอืสงันหบัรอขอืรหมาถบอสรวคยัสงสอขีมกาห
นุทงลยวนหยานหำจนทแวัตอืรห นุทงลยวนหยานหำจดัจูผอตดิตอืรห

�ดไิตัมุนอนุทงลีชญับกัหบัรหำสราคานธอ�ืชยาร



 website : www.phillipasset.co.th

P-Saving Plan

 

 

   PEQ 500

 

  

46 บัลด็ลคเ �มหใอืม �มหใอืม 47บัลด็ลคเ �มหใอืม �มหใอืม

*  า  5,000 บาท  2,000 บาท

*  า  5,000 บาท  2,000 บาท

 

าคนิสะณษกัลจใาขเมาวคำทรวคนุทงลูผ งย่ีสเมาวคีมนุทงลราก
นุทงลจในิสดัตนอกงย่ีสเมาวคะลแ นทแบอตลผขไนอ่ืงเ

นุทงลยวนหยาขอนสเนวช้ีชอืสงันหบัรอขอืรหมาถบอสรวคยัสงสอขีมกาห
นุทงลยวนหยานหำจนทแวัตอืรห นุทงลยวนหยานหำจดัจูผอตดิตอืรห

าคนิสะณษกัลจใาขเมาวคำทรวคนุทงลูผ งย่ีสเมาวคีมนุทงลราก
นุทงลจในิสดัตนอกงย่ีสเมาวคะลแ นทแบอตลผขไนอ่ืงเ

นุทงลยวนหยาขอนสเนวช้ีชอืสงันหบัรอขอืรหมาถบอสรวคยัสงสอขีมกาห
นุทงลยวนหยานหำจนทแวัตอืรห นุทงลยวนหยานหำจดัจูผอตดิตอืรห

�ดไิตัมุนอนุทงลีชญับกัหบัรหำสราคานธอ�ืชยาร



 website : www.scbam.com

Planning Order

   

 

  
SCBMSE

 
 Mid/Small Cap  

  
SCBSET

 
   

 
 

SCBDV
 

   

 

  
SCBTMFPLUS-C

 
   

  
SCBSFFPLUS-C

 
   

 

 
 SCBLTT

 
   

  
SCBLT1

 
 70/30  

 
 SCBLT2

 
   

 

  
SCBRMS50

 
   

  
SCBRMGIF

 
   

  
SCBRM4

 
   

 

  
SCBGPLUSLR

 
 
 

SCBMPLUSA
 

 

48 บัลด็ลคเ �มหใอืม �มหใอืม 49บัลด็ลคเ �มหใอืม �มหใอืม

รายชื่อธนาคารสำหรับหักบัญชีลงทุนอนุมัติได�

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน
หากมีขอสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน
หรือติดตอผูจัดจำหนายหนวยลงทุน หรือตัวแทนจำหนายหนวยลงทุน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน
หากมีขอสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน
หรือติดตอผูจัดจำหนายหนวยลงทุน หรือตัวแทนจำหนายหนวยลงทุน



 website : www.scbam.com

Planning Order

   

 

  
SCBMSE

 
 Mid/Small Cap  

  
SCBSET

 
   

 
 

SCBDV
 

   

 

  
SCBTMFPLUS-C

 
   

  
SCBSFFPLUS-C

 
   

 

 
 SCBLTT

 
   

  
SCBLT1

 
 70/30  

 
 SCBLT2

 
   

 

  
SCBRMS50

 
   

  
SCBRMGIF

 
   

  
SCBRM4

 
   

 

  
SCBGPLUSLR

 
 
 

SCBMPLUSA
 

 

48 บัลด็ลคเ �มหใอืม �มหใอืม 49บัลด็ลคเ �มหใอืม �มหใอืม

รายชื่อธนาคารสำหรับหักบัญชีลงทุนอนุมัติได�

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน
หากมีขอสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน
หรือติดตอผูจัดจำหนายหนวยลงทุน หรือตัวแทนจำหนายหนวยลงทุน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน
หากมีขอสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน
หรือติดตอผูจัดจำหนายหนวยลงทุน หรือตัวแทนจำหนายหนวยลงทุน



 website : www.talisam.co.th

Saving Plan

    

 ทหารไทย  

 

  TLLTFEQ 1,000

 

  TLFLEX 5,000

 

  TLMMF 5,000

50 บัลด็ลคเ �มหใอืม �มหใอืม 51บัลด็ลคเ �มหใอืม �มหใอืม

 

  TLEQRMF 1,000

  TLFLEXRMF 1,000

  TLMMRMF 1,000

 

  TLEQ 5,000

  TLMSEQ 5,000

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา
เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน

หากมีขอสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน
หรือติดตอผูจัดจำหนายหนวยลงทุน หรือตัวแทนจำหนายหนวยลงทุน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา
เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน

หากมีขอสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน
หรือติดตอผูจัดจำหนายหนวยลงทุน หรือตัวแทนจำหนายหนวยลงทุน

รายชื่อธนาคารสำหรับหักบัญชีลงทุนอนุมัติได�



 website : www.talisam.co.th

Saving Plan

    

 ทหารไทย  

 

  TLLTFEQ 1,000

 

  TLFLEX 5,000

 

  TLMMF 5,000

50 บัลด็ลคเ �มหใอืม �มหใอืม 51บัลด็ลคเ �มหใอืม �มหใอืม

 

  TLEQRMF 1,000

  TLFLEXRMF 1,000

  TLMMRMF 1,000

 

  TLEQ 5,000

  TLMSEQ 5,000

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา
เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน

หากมีขอสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน
หรือติดตอผูจัดจำหนายหนวยลงทุน หรือตัวแทนจำหนายหนวยลงทุน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา
เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน

หากมีขอสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน
หรือติดตอผูจัดจำหนายหนวยลงทุน หรือตัวแทนจำหนายหนวยลงทุน

รายชื่อธนาคารสำหรับหักบัญชีลงทุนอนุมัติได�

 website : www.talisam.co.th

Saving Plan

    

 ทหารไทย  

 

  TLLTFEQ 1,000

 

  TLFLEX 5,000

 

  TLMMF 5,000

50 บัลด็ลคเ �มหใอืม �มหใอืม 51บัลด็ลคเ �มหใอืม �มหใอืม

 

  TLEQRMF 1,000

  TLFLEXRMF 1,000

  TLMMRMF 1,000

 

  TLEQ 5,000

  TLMSEQ 5,000

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา
เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน

หากมีขอสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน
หรือติดตอผูจัดจำหนายหนวยลงทุน หรือตัวแทนจำหนายหนวยลงทุน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา
เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน

หากมีขอสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน
หรือติดตอผูจัดจำหนายหนวยลงทุน หรือตัวแทนจำหนายหนวยลงทุน

รายชื่อธนาคารสำหรับหักบัญชีลงทุนอนุมัติได�



 website : www.thanachartfund.com

Thanachart Saving Plan

 

  ธนชาต ออม�น

 

  Low 

 Small Medium 

 

  Low Beta  

 small Medium Cap  

1,000

 

  Low Beta 

 

 

 1,000

  
 70/30 

 

   1,000

 Income 

52 บัลด็ลคเ �มหใอืม �มหใอืม 53บัลด็ลคเ �มหใอืม �มหใอืม

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา
เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน

หากมีขอสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน
หรือติดตอผูจัดจำหนายหนวยลงทุน หรือตัวแทนจำหนายหนวยลงทุน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา
เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน

หากมีขอสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน
หรือติดตอผูจัดจำหนายหนวยลงทุน หรือตัวแทนจำหนายหนวยลงทุน

รายชื่อธนาคารสำหรับหักบัญชีลงทุนอนุมัติได�



 website : www.thanachartfund.com

Thanachart Saving Plan

 

  ธนชาต ออม�น

 

  Low 

 Small Medium 

 

  Low Beta  

 small Medium Cap  

1,000

 

  Low Beta 

 

 

 1,000

  
 70/30 

 

   1,000

 Income 

52 บัลด็ลคเ �มหใอืม �มหใอืม 53บัลด็ลคเ �มหใอืม �มหใอืม

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา
เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน

หากมีขอสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน
หรือติดตอผูจัดจำหนายหนวยลงทุน หรือตัวแทนจำหนายหนวยลงทุน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา
เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน

หากมีขอสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน
หรือติดตอผูจัดจำหนายหนวยลงทุน หรือตัวแทนจำหนายหนวยลงทุน

รายชื่อธนาคารสำหรับหักบัญชีลงทุนอนุมัติได�



 website : www.tiscoasset.com

Auto Invest

  

54 บัลด็ลคเ �มหใอืม �มหใอืม 55บัลด็ลคเ �มหใอืม �มหใอืม

 

 

   

 

    

 

 

าหนด

 

 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา
เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน

หากมีขอสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน
หรือติดตอผูจัดจำหนายหนวยลงทุน หรือตัวแทนจำหนายหนวยลงทุน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา
เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน

หากมีขอสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน
หรือติดตอผูจัดจำหนายหนวยลงทุน หรือตัวแทนจำหนายหนวยลงทุน

รายชื่อธนาคารสำหรับหักบัญชีลงทุนอนุมัติได�

 

   Mid/Small Cap  1,000

   1,000

 



 website : www.tiscoasset.com

Auto Invest

  

54 บัลด็ลคเ �มหใอืม �มหใอืม 55บัลด็ลคเ �มหใอืม �มหใอืม

 

 

   

 

    

 

 

าหนด

 

 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา
เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน

หากมีขอสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน
หรือติดตอผูจัดจำหนายหนวยลงทุน หรือตัวแทนจำหนายหนวยลงทุน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา
เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน

หากมีขอสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน
หรือติดตอผูจัดจำหนายหนวยลงทุน หรือตัวแทนจำหนายหนวยลงทุน

รายชื่อธนาคารสำหรับหักบัญชีลงทุนอนุมัติได�

 

   Mid/Small Cap  1,000

   1,000
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 SET 50 TB3 1,000

 25 TB6 1,000

 Thai Mid Small 
 Minimum Variance 

T08 1,000

 

 25  1,000

  1,000

 Thai Mid Small 
LFV 1,000

 

 1,000

 
T02 1,000

 1,000

 

  Global Quality Growth 

 
RGQ 1,000

    
 

RF4 1,000

  Global Income 
RGI 1,000

 

 T04 1,000

 Global Income  I20 1,000

 T06 1,000

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน
หากมีขอสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน
หรือติดตอผูจัดจำหนายหนวยลงทุน หรือตัวแทนจำหนายหนวยลงทุน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน
หากมีขอสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน
หรือติดตอผูจัดจำหนายหนวยลงทุน หรือตัวแทนจำหนายหนวยลงทุน
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 SET 50 TB3 1,000

 25 TB6 1,000

 Thai Mid Small 
 Minimum Variance 

T08 1,000

 

 25  1,000

  1,000

 Thai Mid Small 
LFV 1,000

 

 1,000

 
T02 1,000

 1,000

 

  Global Quality Growth 

 
RGQ 1,000

    
 

RF4 1,000

  Global Income 
RGI 1,000

 

 T04 1,000

 Global Income  I20 1,000

 T06 1,000

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน
หากมีขอสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน
หรือติดตอผูจัดจำหนายหนวยลงทุน หรือตัวแทนจำหนายหนวยลงทุน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน
หากมีขอสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน
หรือติดตอผูจัดจำหนายหนวยลงทุน หรือตัวแทนจำหนายหนวยลงทุน
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  2,000 บาท าหนด

 2,000 บาท าหนด

 1,000 บาท าหนด

 

     2,000 บาท าหนด

    

  
 1,000 บาท าหนด

     

  
 2,000 บาท าหนด

 

  2,000 บาท าหนด

   UIF าหนด

     2,000 บาท าหนด

 

      2,000 บาท าหนด

  2,000 บาท าหนด

 2,000 บาท าหนด

 

     2,000 บาท าหนด

      2,000 บาท าหนด

 70/30     2,000 บาท าหนด

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน
หากมีขอสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน
หรือติดตอผูจัดจำหนายหนวยลงทุน หรือตัวแทนจำหนายหนวยลงทุน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน
หากมีขอสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน
หรือติดตอผูจัดจำหนายหนวยลงทุน หรือตัวแทนจำหนายหนวยลงทุน
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  2,000 บาท าหนด

 2,000 บาท าหนด

 1,000 บาท าหนด

 

     2,000 บาท าหนด

    

  
 1,000 บาท าหนด

     

  
 2,000 บาท าหนด

 

  2,000 บาท าหนด

   UIF าหนด

     2,000 บาท าหนด

 

      2,000 บาท าหนด

  2,000 บาท าหนด

 2,000 บาท าหนด

 

     2,000 บาท าหนด

      2,000 บาท าหนด

 70/30     2,000 บาท าหนด

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน
หากมีขอสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน
หรือติดตอผูจัดจำหนายหนวยลงทุน หรือตัวแทนจำหนายหนวยลงทุน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน
หากมีขอสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน
หรือติดตอผูจัดจำหนายหนวยลงทุน หรือตัวแทนจำหนายหนวยลงทุน
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  2,000 บาท าหนด

 2,000 บาท าหนด

 1,000 บาท าหนด

 

     2,000 บาท าหนด

    

  
 1,000 บาท าหนด

     

  
 2,000 บาท าหนด

 

  2,000 บาท าหนด

   UIF าหนด

     2,000 บาท าหนด

 

      2,000 บาท าหนด

  2,000 บาท าหนด

 2,000 บาท าหนด

 

     2,000 บาท าหนด

      2,000 บาท าหนด

 70/30     2,000 บาท าหนด

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน
หากมีขอสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน
หรือติดตอผูจัดจำหนายหนวยลงทุน หรือตัวแทนจำหนายหนวยลงทุน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน
หากมีขอสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน
หรือติดตอผูจัดจำหนายหนวยลงทุน หรือตัวแทนจำหนายหนวยลงทุน
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