
ทมีผูจ้ดัการกองทนุ
คณุมยรุา ถิน่ธนาสาร   คณุนภาพรรณ ลาภวรกจิชยั   คณุธวุดารา อศิรางกรู ณ อยธุยา   คณุวชัรา สถติพรอ านวย   คณุอญัชล ีงามวฒุกิลุ   คณุพรีวชิญ ์ลิม้เดชาพันธ ์  

คณุเอกลักษณ์ กระแสเศยีร    คณุกลัยดา ณ พัทลงุ   คณุทัชภรณ์ โอภาสขจรเดช   คณุวรณุ บญุร าลกึถนอม   คณุกมลรัตน ์ตัง้ธนะวฒัน์

ชือ่ยอ่กองทนุ ชือ่กองทนุ

SCBAUDFUND กองทนุเปิดไทยพาณชิยต์ราสารหนีร้ะยะสัน้และเงนิฝากสกลุเงนิออสเตรเลยี

SCBFIXED กองทนุเปิดไทยพาณชิยต์ราสารหนี้

SCBFPFUND กองทนุเปิดไทยพาณชิยต์ราสารหนี ้พลัส

SCBFSTFUND กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์ตราสารหนีร้ะยะสัน้ตา่งประเทศ

SCBPVDFPFUND กองทนุเปิดไทยพาณชิยต์ราสารหนี ้พลัส ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชพี

SCBPVDSFFPLUS กองทนุเปิดไทยพาณชิยต์ราสารหนีร้ะยะสัน้ พลัส ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชพี

SCBPVDTMFPLUS กองทนุเปิดไทยพาณชิยต์ราสารรัฐตลาดเงนิ พลัส ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชพี

SCBRF กองทนุเปิดไทยพาณชิยเ์กษียณสขุ (ตราสารหนี)้

SCBRM1 กองทนุเปิดไทยพาณชิยต์ราสารหนีร้ะยะสัน้เพือ่การเลีย้งชพี

SCBRM2 กองทนุเปิดไทยพาณชิยพั์นธบตัรรัฐบาลเพือ่การเลีย้งชพี

SCBSFF กองทนุเปิดไทยพาณชิยต์ราสารหนีร้ะยะสัน้

SCBSFFPLUS กองทนุเปิดไทยพาณชิยต์ราสารหนีร้ะยะสัน้ พลัส

SCBTMF กองทนุเปิดไทยพาณชิยต์ราสารรัฐตลาดเงนิ

SCBTMFPLUS กองทนุเปิดไทยพาณชิยต์ราสารรัฐตลาดเงนิ พลัส

ทมีผูจ้ดัการกองทนุ

คณุมยรุา ถิน่ธนาสาร   คณุนภาพรรณ ลาภวรกจิชยั   คณุธวุดารา อศิรางกรู ณ อยธุยา   คณุวชัรา สถติพรอ านวย   คณุอญัชล ีงามวฒุกิลุ   คณุพรีวชิญ ์ลิม้เดชาพันธ ์  

คณุเอกลักษณ์ กระแสเศยีร    คณุกลัยดา ณ พัทลงุ   คณุทัชภรณ์ โอภาสขจรเดช   คณุวรณุ บญุร าลกึถนอม   คณุกมลรัตน ์ตัง้ธนะวฒัน ์  คณุยทุธพล วทิยพาณชิกร   

คณุวไิล ชยางคเสน   คณุอนุตร อมัระนันทน ์  คณุนภาพรรณ จงึจนิตเ์จรญิ   คณุวรีะพันธ ์โรจนณั์ฐกลุ   คณุอมรรัตน ์ธาราพรทพิย ์  คณุนสิารัตน ์ชมภพูงษ์    

คณุปาลดิา เครอืโสภณ   คณุวศิรตุ เสกสรรพานชิ   คณุนรนิทรา ตณิรัตนส์กลุชยั   คณุกนัตร์พ ีปธานราษฎร์

ชือ่ยอ่กองทนุ ชือ่กองทนุ

SCBDPLUS กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์Diversified Income Plus

SCBMPLUS กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์มัลต ิอนิคมัพลัส

SCBPLUSFUND กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์อนิคมัพลัส

SCBSPLUS กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์Smart Income Plus

ทมีผูจ้ดัการกองทนุ

คณุพูนศกัดิ ์โลห่ส์นุทร   คณุไพรชิน ์นติยานุภาพ   คณุสถติยพ์งษ์ จันทรจริวงศ ์  คณุกฤช จันทรห์นัก   คณุมยรุา ถิน่ธนาสาร   คณุนภาพรรณ ลาภวรกจิชยั   

คณุธวุดารา อศิรางกรู ณ อยธุยา   คณุวชัรา สถติพรอ านวย   คณุอญัชล ีงามวฒุกิลุ   คณุพรีวชิญ ์ลิม้เดชาพันธ ์  คณุเอกลักษณ์ กระแสเศยีร    คณุกลัยดา ณ พัทลงุ   

คณุทัชภรณ์ โอภาสขจรเดช   คณุวรณุ บญุร าลกึถนอม   คณุกมลรัตน ์ตัง้ธนะวฒัน ์  คณุยทุธพล วทิยพาณชิกร   คณุวไิล ชยางคเสน   คณุอนุตร อมัระนันทน ์  

คณุนภาพรรณ จงึจนิตเ์จรญิ   คณุวรีะพันธ ์โรจนณั์ฐกลุ   คณุอมรรัตน ์ธาราพรทพิย ์  คณุนสิารัตน ์ชมภพูงษ์    คณุปาลดิา เครอืโสภณ   คณุวศิรตุ เสกสรรพานชิ   

คณุนรนิทรา ตณิรัตนส์กลุชยั   คณุกนัตร์พ ีปธานราษฎร์

ชือ่ยอ่กองทนุ ชือ่กองทนุ

SCB2566 กองทนุเปิดไทยพาณชิยส์ าหรับการเกษียณอายปีุ 2566

SCB2576 กองทนุเปิดไทยพาณชิยส์ าหรับการเกษียณอายปีุ 2576

SCB2586 กองทนุเปิดไทยพาณชิยส์ าหรับการเกษียณอายปีุ 2586

SCBSMART3FUND กองทนุเปิดไทยพาณชิยส์มารท์แพลน 3

SCBSMART4FUND กองทนุเปิดไทยพาณชิยส์มารท์แพลน 4

ทมีผูจ้ดัการกองทนุ

คณุพูนศกัดิ ์โลห่ส์นุทร   คณุไพรชิน ์นติยานุภาพ   คณุสถติยพ์งษ์ จันทรจริวงศ ์  คณุกฤช จันทรห์นัก   คณุมยรุา ถิน่ธนาสาร   คณุนภาพรรณ ลาภวรกจิชยั   

คณุธวุดารา อศิรางกรู ณ อยธุยา   คณุวชัรา สถติพรอ านวย   คณุอญัชล ีงามวฒุกิลุ   คณุพรีวชิญ ์ลิม้เดชาพันธ ์  คณุเอกลักษณ์ กระแสเศยีร    คณุกลัยดา ณ พัทลงุ   

คณุทัชภรณ์ โอภาสขจรเดช   คณุวรณุ บญุร าลกึถนอม   คณุกมลรัตน ์ตัง้ธนะวฒัน ์  คณุยทุธพล วทิยพาณชิกร   คณุวไิล ชยางคเสน   คณุอนุตร อมัระนันทน ์  

คณุนภาพรรณ จงึจนิตเ์จรญิ   นายวรีะพันธ ์โรจนณั์ฐกลุ   คณุอมรรัตน ์ธาราพรทพิย์

ชือ่ยอ่กองทนุ ชือ่กองทนุ

SCBSMART2FUND กองทนุเปิดไทยพาณชิยส์มารท์แพลน 2 

ทมีผูจ้ดัการกองทนุ

คณุสทุธนิยี ์ลมิปพัทธ ์  คณุจารภัุทร ทองลงยา   คณุณัฐดนัย ประทานพรทพิย ์  คณุนภิาพร ทพิยอ์าภรณ์   คณุสมหวงั จรัิฐติอิ าไพวงศ ์  คณุชนาพัทธ ์ภัทราคม   

คณุฉัตรชยั สริเิทวญักลุ   คณุพูนศกัดิ ์โลห่ส์นุทร   คณุไพรชิน ์นติยานุภาพ   คณุสถติยพ์งษ์ จันทรจริวงศ ์  คณุกฤช จันทรห์นัก   คณุมยรุา ถิน่ธนาสาร   

คณุนภาพรรณ ลาภวรกจิชยั   คณุธวุดารา อศิรางกรู ณ อยธุยา   คณุวชัรา สถติพรอ านวย   คณุอญัชล ีงามวฒุกิลุ   คณุพรีวชิญ ์ลิม้เดชาพันธ ์  คณุเอกลักษณ์ กระแสเศยีร    

คณุกลัยดา ณ พัทลงุ   คณุทัชภรณ์ โอภาสขจรเดช   คณุวรณุ บญุร าลกึถนอม   คณุกมลรัตน ์ตัง้ธนะวฒัน์

ชือ่ยอ่กองทนุ ชือ่กองทนุ

SCBLT1FUND กองทนุเปิดไทยพาณชิยห์ุน้ระยะยาวปันผล 70/30

SCB70SSF กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์ผสม 70/30 เพือ่การออม

ทมีผูจ้ดัการกองทนุ

คณุพูนศกัดิ ์โลห่ส์นุทร   คณุไพรชิน ์นติยานุภาพ   คณุสถติยพ์งษ์ จันทรจริวงศ ์  คณุกฤช จันทรห์นัก   คณุยทุธพล วทิยพาณชิกร   คณุวไิล ชยางคเสน   

คณุอนุตร อมัระนันทน ์  คณุนภาพรรณ จงึจนิตเ์จรญิ   คณุวรีะพันธ ์โรจนณั์ฐกลุ   คณุอมรรัตน ์ธาราพรทพิย ์  คณุนสิารัตน ์ชมภพูงษ์    คณุปาลดิา เครอืโสภณ   

คณุวศิรตุ เสกสรรพานชิ   คณุนรนิทรา ตณิรัตนส์กลุชยั   คณุกนัตร์พ ีปธานราษฎร์

ชือ่ยอ่กองทนุ ชือ่กองทนุ

SCBCHTG2 กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์China Trigger 2

SCBLT4FUND กองทนุเปิดไทยพาณชิยห์ุน้ระยะยาวอนิเตอร์

SCBGML กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์Global Machine Learning Equity

SCBGTO กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์Global Trigger Opportunity

SCBMLCA กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์Machine Learning China All Share

ทมีผูจ้ดัการกองทนุ

คณุพูนศกัดิ ์โลห่ส์นุทร   คณุไพรชิน ์นติยานุภาพ   คณุสถติยพ์งษ์ จันทรจริวงศ ์  คณุกฤช จันทรห์นัก   คณุมยรุา ถิน่ธนาสาร   คณุนภาพรรณ ลาภวรกจิชยั   

คณุธวุดารา อศิรางกรู ณ อยธุยา   คณุวชัรา สถติพรอ านวย   คณุอญัชล ีงามวฒุกิลุ   คณุพรีวชิญ ์ลิม้เดชาพันธ ์  คณุเอกลักษณ์ กระแสเศยีร    คณุกลัยดา ณ พัทลงุ   

คณุทัชภรณ์ โอภาสขจรเดช   คณุวรณุ บญุร าลกึถนอม   คณุกมลรัตน ์ตัง้ธนะวฒัน์

ชือ่ยอ่กองทนุ ชือ่กองทนุ

SCBFLX กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์เฟล็กซเิบิล้

รายชือ่ผูจ้ดัการกองทนุ (ณ วนัที ่4 กรกฎาคม 2565)



SCBRM3 กองทนุเปิดไทยพาณชิยเ์ฟล็กซเิบิล้ ฟันดเ์พือ่การเลีย้งชพี

SCBLTS กองทนุเปิดไทยพาณชิยห์ุน้ระยะยาวสมารท์

ทมีผูจ้ดัการกองทนุ
คณุสทุธนิยี ์ลมิปพัทธ ์  คณุจารภัุทร ทองลงยา   คณุณัฐดนัย ประทานพรทพิย ์  คณุนภิาพร ทพิยอ์าภรณ์   คณุสมหวงั จรัิฐติอิ าไพวงศ ์  คณุชนาพัทธ ์ภัทราคม   

คณุฉัตรชยั สริเิทวญักลุ   คณุพูนศกัดิ ์โลห่ส์นุทร   คณุไพรชิน ์นติยานุภาพ   คณุสถติยพ์งษ์ จันทรจริวงศ ์  คณุกฤช จันทรห์นัก

ชือ่ยอ่กองทนุ ชือ่กองทนุ

SCBABSFUND กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์แอปโซลทู รเีทริน์

SCBBANKINGFUND กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์SET BANKING SECTOR INDEX

SCBDAFUND กองทนุเปิดไทยพาณชิยธ์นอนันต์

SCBDVFUND กองทนุเปิดไทยพาณชิยห์ุน้ทนุปันผล

SCBENERGYFUND กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์SET ENERGY SECTOR INDEX

SCBEQSSF กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์หุน้ไทยแอคทฟี เพือ่การออม

SCBLT2FUND กองทนุเปิดไทยพาณชิยห์ุน้ระยะยาว พลัส

SCBLT3FUND กองทนุเปิดไทยพาณชิยห์ุน้ระยะยาว

SCBLTSE กองทนุเปิดไทยพาณชิยห์ุน้ระยะยาว ซเีล็คท ์

SCBLTSET กองทนุเปิดไทยพาณชิยห์ุน้ระยะยาว เซ็ท อนิเด็กซ์

SCBLTTFUND กองทนุเปิดไทยพาณชิยห์ุน้ระยะยาวทารเ์ก็ต

SCBMSEFUND กองทนุเปิดไทยพาณชิยห์ุน้ทนุ Mid/Small Cap

SCBPMOFUND กองทนุเปิดไทยพาณชิยเ์พิม่ผลมั่นคง

SCBRM4 กองทนุเปิดไทยพาณชิยห์ุน้ทนุเพือ่การเลีย้งชพี

SCBRMS50 กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์SET50 INDEX เพือ่การเลีย้งชพี

SCBSEFUND กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์ซเีล็คท ์อคิวติี ้ฟันด์

SCBSETFUND กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์เซ็ท อนิเด็กซ ์ฟันด์

SCBSET50FUND กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์SET50 INDEX

SCBSETSSF กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์ดชัน ีSET เพือ่การออม

SCBST555A กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์สมารท์ เทรด 555 ฟันด ์เอ

SCBST555B กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์สมารท์ เทรด 555 ฟันด ์บี

SCBTEQFUND กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์ไทยอคิวติี้

SCBTHAICG กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์หุน้ธรรมาภบิาลไทย

SCBRMVIET กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์หุน้เวยีดนาม เพือ่การเลีย้งชพี

ทมีผูจ้ดัการกองทนุ

คณุสทุธนิยี ์ลมิปพัทธ ์  คณุจารภัุทร ทองลงยา   คณุณัฐดนัย ประทานพรทพิย ์  คณุนภิาพร ทพิยอ์าภรณ์   คณุสมหวงั จรัิฐติอิ าไพวงศ ์  คณุชนาพัทธ ์ภัทราคม   

คณุฉัตรชยั สริเิทวญักลุ   คณุยทุธพล วทิยพาณชิกร   คณุนสิารัตน ์ชมภพูงษ์   คณุปาลดิา เครอืโสภณ   คณุวศิรตุ เสกสรรพานชิ   คณุนรนิทรา ตณิรัตนส์กลุชยั   

คณุกนัตร์พ ีปธานราษฎร์

ชือ่ยอ่กองทนุ ชือ่กองทนุ

SCBVIET กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์หุน้เวยีดนาม

ทมีผูจ้ดัการกองทนุ คณุพูนศกัดิ ์โลห่ส์นุทร   คณุไพรชิน ์นติยานุภาพ   คณุสถติยพ์งษ์ จันทรจริวงศ ์  คณุกฤช จันทรห์นัก

ชือ่ยอ่กองทนุ ชือ่กองทนุ

SCBEQUAL กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์Thai Equity Equal Weight Portfolio

SCBLARGE กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio

SCBMLT กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์Machine Learning Thai Equity

SCBMOMENT กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์Thai Equity Momentum Portfolio

SCBQUALITY กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์Thai Equity Quality Portfolio

SCBRMMLCA กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์Machine Learning China All Share เพือ่การเลีย้งชพี

SCBVALUE กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์Thai Equity Value Portfolio

ทมีผูจ้ดัการกองทนุ
คณุพูนศกัดิ ์โลห่ส์นุทร   คณุไพรชิน ์นติยานุภาพ   คณุสถติยพ์งษ์ จันทรจริวงศ ์  คณุกฤช จันทรห์นัก   คณุยทุธพล วทิยพาณชิกร   คณุวไิล ชยางคเสน   

คณุอนุตร อมัระนันทน ์  คณุนภาพรรณ จงึจนิตเ์จรญิ   นายวรีะพันธ ์โรจนณั์ฐกลุ   คณุอมรรัตน ์ธาราพรทพิย์

SCBRAA กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์Robo Asset Allocation

ทมีผูจ้ดัการกองทนุ คณุยทุธพล วทิยพาณชิกร   คณุนสิารัตน ์ชมภพูงษ์   คณุปาลดิา เครอืโสภณ   คณุวศิรตุ เสกสรรพานชิ   คณุนรนิทรา ตณิรัตนส์กลุชยั   คณุกนัตร์พ ีปธานราษฎร์

ชือ่ยอ่กองทนุ ชือ่กองทนุ

SCBAA กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์Active Allocation

SCBABOND กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์Asian Fixed Income

SCBAEMFUND กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์เอเชยีน อเีมอรจ์ิง้ มารเ์ก็ต ฟันด์

SCBAEMH กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์เอเชยีน อเีมอรจ์ิง้ มารเ์ก็ต ฟันด ์THB เฮดจ์

SCBAO กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์Asia Opportunity

SCBAPLUSFUND กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์เอเชยีแปซฟิิคอนิคมัพลัส หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย

SCBASHARES กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์หุน้จนีเอแชร ์แอคทฟี

SCBAUTO กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์Autonomous Technology and Robotics

SCBAXJ กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์ดชันหีุน้ Asia ex Japan

SCBBLNFUND กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์บลิเลยีนแนร์

SCBBLOC กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์Blockchain

SCBCEFUND กองทนุเปิดไทยพาณชิยห์ุน้จนี

SCBCEHFUND กองทนุเปิดไทยพาณชิยห์ุน้จนี THB เฮ็ดจ ์

SCBCHAFUND กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์หุน้จนีเอแชร์



SCBCHEQ กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์ออล ไชน่า อคิวติี้

SCBCHIN กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์Active All China Equity

SCBCIO กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์Cross Asset Investment Opportunity

SCBCLEAN กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์Global Clean Energy

SCBCOMP กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์คอมมอดติี ้พลัส

SCBCTECH กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์China Technology

SCBDIGIFUND กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์โกลบอลดจิติอล

SCBDJI กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์หุน้ยเูอส ดเีจไอ

SCBDM กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์Dynamic

SCBDM2 กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์Dynamic 2

SCBEMBONDFUND กองทนุเปิดไทยพาณชิยต์ราสารหนีต้ลาดเกดิใหม่

SCBEMEQFUND กองทนุเปิดไทยพาณชิยห์ุน้ตลาดเกดิใหม่

SCBEUEQFUND กองทนุเปิดไทยพาณชิยห์ุน้ยโุรป

SCBEUROPE กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์หุน้ยโุรป แอคทฟี

SCBEUSMFUND กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์หุน้ยโุรปสมอลแคป

SCBEV กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์Electric Vehicles and Future Mobility

SCBFIN กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์โกลบอล ฟิกซ ์อนิคมั

SCBFINTECH กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์Fintech Innovation

SCBGEAR กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์โกลบอล อคิวติี ้แอพโซลทู รเีทริน์

SCBGEESG กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์Global Sustainable Equity

SCBGENOME กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์Genomic Revolution

SCBGEX กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์Global Experts

SCBGEQFUND กองทนุเปิดไทยพาณชิยโ์กลบอล อคิวติี้

SCBGHCFUND กองทนุเปิดไทยพาณชิยห์ุน้โกลบอลเฮลธแ์คร์

SCBGIFUND กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์โกลบอล อนิฟราสตรัคเจอร ์อคิวติี้

SCBGIN กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์โกลบอลอนิคมั

SCBGLOB กองทนุเปิดไทยพาณชิยโ์กลบอล บอนด์

SCBGLOWFUND กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์โกลบอล เวลท์

SCBGLOWP กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์โกลบอล เวลท ์พลัส

SCBGMT กองทนุเปิดไทยพาณชิยโ์กลบอลมัลตสิตราทจิสี ์หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย

SCBGOLDFUND กองทนุเปิดไทยพาณชิยโ์กลด์

SCBGOLDHFUND กองทนุเปิดไทยพาณชิยโ์กลด ์THB เฮดจ์

SCBGOLDHRMF กองทนุเปิดไทยพาณชิยโ์กลด ์THB เฮดจ ์เพือ่การเลีย้งชพี

SCBGPA กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์Global Private Assets หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย

SCBGPLUS กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์โกลบอลอนิคมัพลัส หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย

SCBGPROPFUND กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์โกลบอล พร็อพเพอรต์ี้

SCBGSIFUND กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์โกลบอล สตราทจีกิ อนิเวสเมนท์

SCBGTTG2 กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์Global Thematic Trigger 2

SCBGTTG3 กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์Global Thematic Trigger 3

SCBIHEALTH กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์Healthcare Innovation

SCBINC กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์อนิคมั

SCBINDEQ กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์หุน้อนิเดยี แอคทฟี

SCBINDIAFUND กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์หุน้อนิเดยี

SCBINNO กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์Innovation

SCBJAPAN กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์หุน้ญีปุ่่ น แอคทฟี

SCBJPSM กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์หุน้ญีปุ่่ นสมอลแคป

SCBKEQTGFUND กองทนุเปิดไทยพาณชิยห์ุน้เกาหลี

SCBLEQFUND กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์หุน้ LOW VOLATILITY

SCBMEGA กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์Global Megatrends

SCBNDQ กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์หุน้ยเูอส เอ็นดคีวิ

SCBNEXT กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์Next Generation Internet

SCBNKY225 กองทนุเปิดไทยพาณชิยห์ุน้ญีปุ่่ น

SCBOILFUND กองทนุเปิดไทยพาณชิยอ์อยล์

SCBOPP กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์เครดติ ออพพอทนูติี้

SCBPGFUND กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์แพลทตนัิม โกลบอล ฟันด์

SCBPOP กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์Global Population Trend

SCBRMASHARES กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์หุน้จนีเอแชร ์แอคทฟี เพือ่การเลีย้งชพี

SCBRMCHA กองทนุเปิดไทยพาณชิยห์ุน้จนีเอแชร ์เพือ่การเลีย้งชพี

SCBRMCLEAN กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์Global Clean Energy เพือ่การเลีย้งชพี

SCBRMCTECH กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์China Technology เพือ่การเลีย้งชพี



SCBRMEU กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์หุน้ยโุรป เพือ่การเลีย้งชพี

SCBRMGHC กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์โกลบอลเฮลธแ์คร ์เพือ่การเลีย้งชพี 

SCBRMGIF กองทนุเปิดไทยพาณชิยโ์กลบอลอนิฟราสตรัคเจอร ์เพือ่การเลีย้งชพี

SCBRMGW กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์โกลบอล เวลท ์เพือ่การเลีย้งชพี

SCBRMGWP กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์โกลบอล เวลท ์พลัส เพือ่การเลีย้งชพี

SCBRMJP กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์หุน้ญีปุ่่ น เพือ่การเลีย้งชพี

SCBRMLEQ กองทนุเปิดไทยพาณชิยห์ุน้ Low Volatility เพือ่การเลีย้งชพี

SCBRMNDQ กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์หุน้ยเูอส เอ็นดคีวิ เพือ่การเลีย้งชพี

SCBRMPGF กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์แพลทตนัิม โกลบอล เพือ่การเลีย้งชพี

SCBRMPOP กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์Global Population Trend เพือ่การเลีย้งชพี

SCBRMS&P500 กองทนุเปิดไทยพาณชิยห์ุน้ยเูอส เพือ่การเลีย้งชพี

SCBRMUSA กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์หุน้ยเูอส แอคทฟี เพือ่การเลีย้งชพี

SCBROBO กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์โกลบอลโรโบตกิส์

SCBSEMI กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์Semiconductor

SCBS&P500FUND กองทนุเปิดไทยพาณชิยห์ุน้ยเูอส

SCBTRAVEL กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์Travel and Leisure

SCBUSA กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์หุน้ยเูอส แอคทฟี

SCBUSHY กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์ตราสารหนี ้US Short Duration High Income

SCBUSSMFUND กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์ยเูอสสมอลแคป

SCBWIN กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์เวลิดอ์นิคมั

SCBWIP กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์World Integrated Portfolio

SCBWORLD กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์ดชันหีุน้โลก

ทมีผูจ้ดัการกองทนุ
คณุยทุธพล วทิยพาณชิกร   คณุวไิล ชยางคเสน   คณุอนุตร อมัระนันทน ์  คณุนภาพรรณ จงึจนิตเ์จรญิ   คณุวรีะพันธ ์โรจนณั์ฐกลุ   คณุอมรรัตน ์ธาราพรทพิย ์  

คณุนสิารัตน ์ชมภพูงษ์    คณุปาลดิา เครอืโสภณ   คณุวศิรตุ เสกสรรพานชิ   คณุนรนิทรา ตณิรัตนส์กลุชยั   คณุกนัตร์พ ีปธานราษฎร์

ชือ่ยอ่กองทนุ ชือ่กองทนุ

SCBCLASSIC กองทนุเปิดไทยพาณชิยม์กิซ ์คลาสสกิ

SCBMILD กองทนุเปิดไทยพาณชิยม์กิซ ์มายด์

SCBPIN กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์พร็อพเพอรต์ี ้แอนด ์อนิฟราสตรัคเจอร ์เฟล็กซเิบิล้

SCBRMPIN กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์พร็อพเพอรต์ี ้แอนด ์อนิฟราสตรัคเจอร ์เฟล็กซเิบิล้ เพือ่การเลีย้งชพี

SCBSPICY กองทนุเปิดไทยพาณชิยม์กิซ ์สไปซี่

ทมีผูจ้ดัการกองทนุ คณุมยรุา ถิน่ธนาสาร   คณุวรณุ บญุร าลกึถนอม   คณุกมลรัตน ์ตัง้ธนะวฒัน์

ชือ่ยอ่กองทนุ ชือ่กองทนุ

SCBASF3MB1 กองทนุเปิดไทยพาณชิยต์ราสารหนีต้า่งประเทศ เอเอส 3MB1 หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย

SCBASF3MB2 กองทนุเปิดไทยพาณชิยต์ราสารหนีต้า่งประเทศ เอเอส 3MB2 หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย

SCBASF3MB3 กองทนุเปิดไทยพาณชิยต์ราสารหนีต้า่งประเทศ เอเอส 3MB3 หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย

SCBASF3MB4 กองทนุเปิดไทยพาณชิยต์ราสารหนีต้า่งประเทศ เอเอส 3MB4 หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย

SCBASF3MB5 กองทนุเปิดไทยพาณชิยต์ราสารหนีต้า่งประเทศ เอเอส 3MB5 หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย

SCBASF3MB6 กองทนุเปิดไทยพาณชิยต์ราสารหนีต้า่งประเทศ เอเอส 3MB6 หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย

SCBASF3MB7 กองทนุเปิดไทยพาณชิยต์ราสารหนีต้า่งประเทศ เอเอส 3MB7 หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย

SCBASF6MM9 กองทนุเปิดไทยพาณชิยต์ราสารหนีต้า่งประเทศ เอเอส 6MM9 หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย

SCBASF6MN1 กองทนุเปิดไทยพาณชิยต์ราสารหนีต้า่งประเทศ เอเอส 6MN1 หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย

SCBASF6MN2 กองทนุเปิดไทยพาณชิยต์ราสารหนีต้า่งประเทศ เอเอส 6MN2 หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย

SCBASF6MN3 กองทนุเปิดไทยพาณชิยต์ราสารหนีต้า่งประเทศ เอเอส 6MN3 หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย

SCBASF6MN4 กองทนุเปิดไทยพาณชิยต์ราสารหนีต้า่งประเทศ เอเอส 6MN4 หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย

SCBASF6MN5 กองทนุเปิดไทยพาณชิยต์ราสารหนีต้า่งประเทศ เอเอส 6MN5 หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย

SCBASF6MN6 กองทนุเปิดไทยพาณชิยต์ราสารหนีต้า่งประเทศ เอเอส 6MN6 หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย

SCBASF6MN7 กองทนุเปิดไทยพาณชิยต์ราสารหนีต้า่งประเทศ เอเอส 6MN7 หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย

SCBASF6MN8 กองทนุเปิดไทยพาณชิยต์ราสารหนีต้า่งประเทศ เอเอส 6MN8 หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย

SCBASF6MN9 กองทนุเปิดไทยพาณชิยต์ราสารหนีต้า่งประเทศ เอเอส 6MN9 หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย

SCBASF6MO1 กองทนุเปิดไทยพาณชิยต์ราสารหนีต้า่งประเทศ เอเอส 6MO1 หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย

SCBASF6MO2 กองทนุเปิดไทยพาณชิยต์ราสารหนีต้า่งประเทศ เอเอส 6MO2 หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย

SCBASF6MO3 กองทนุเปิดไทยพาณชิยต์ราสารหนีต้า่งประเทศ เอเอส 6MO3 หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย

SCBASF6MO4 กองทนุเปิดไทยพาณชิยต์ราสารหนีต้า่งประเทศ เอเอส 6MO4 หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย

SCBASF6MO5 กองทนุเปิดไทยพาณชิยต์ราสารหนีต้า่งประเทศ เอเอส 6MO5 หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย

SCBASF6MO6 กองทนุเปิดไทยพาณชิยต์ราสารหนีต้า่งประเทศ เอเอส 6MO6 หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย

SCBASF6MO7 กองทนุเปิดไทยพาณชิยต์ราสารหนีต้า่งประเทศ เอเอส 6MO7 หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย

SCBASF6MO8 กองทนุเปิดไทยพาณชิยต์ราสารหนีต้า่งประเทศ เอเอส 6MO8 หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย

SCBASF6MO9 กองทนุเปิดไทยพาณชิยต์ราสารหนีต้า่งประเทศ เอเอส 6MO9 หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย

SCBASF6MP1 กองทนุเปิดไทยพาณชิยต์ราสารหนีต้า่งประเทศ เอเอส 6MP1 หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย

SCBASF6MP2 กองทนุเปิดไทยพาณชิยต์ราสารหนีต้า่งประเทศ เอเอส 6MP2 หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย

SCBASF6MP3 กองทนุเปิดไทยพาณชิยต์ราสารหนีต้า่งประเทศ เอเอส 6MP3 หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย



SCBASF6MP4 กองทนุเปิดไทยพาณชิยต์ราสารหนีต้า่งประเทศ เอเอส 6MP4 หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย

SCBASF1YA7 กองทนุเปิดไทยพาณชิยต์ราสารหนีต้า่งประเทศ เอเอส 1YA7 หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย

SCBASF1YA8 กองทนุเปิดไทยพาณชิยต์ราสารหนีต้า่งประเทศ เอเอส 1YA8 หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย

SCBASF1YA9 กองทนุเปิดไทยพาณชิยต์ราสารหนีต้า่งประเทศ เอเอส 1YA9 หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย

SCBASF1YB1 กองทนุเปิดไทยพาณชิยต์ราสารหนีต้า่งประเทศ เอเอส 1YB1 หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย

SCBASF1YB2 กองทนุเปิดไทยพาณชิยต์ราสารหนีต้า่งประเทศ เอเอส 1YB2 หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย

SCBASF1YB3 กองทนุเปิดไทยพาณชิยต์ราสารหนีต้า่งประเทศ เอเอส 1YB3 หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย

SCBASF1YB4 กองทนุเปิดไทยพาณชิยต์ราสารหนีต้า่งประเทศ เอเอส 1YB4 หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย

SCBASF1YB5 กองทนุเปิดไทยพาณชิยต์ราสารหนีต้า่งประเทศ เอเอส 1YB5 หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย

SCBASF1YB6 กองทนุเปิดไทยพาณชิยต์ราสารหนีต้า่งประเทศ เอเอส 1YB6 หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย

SCBASF1YB7 กองทนุเปิดไทยพาณชิยต์ราสารหนีต้า่งประเทศ เอเอส 1YB7 หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย

SCBASF1YB8 กองทนุเปิดไทยพาณชิยต์ราสารหนีต้า่งประเทศ เอเอส 1YB8 หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย

SCBASF1YB9 กองทนุเปิดไทยพาณชิยต์ราสารหนีต้า่งประเทศ เอเอส 1YB9 หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย

SCBASF1YC1 กองทนุเปิดไทยพาณชิยต์ราสารหนีต้า่งประเทศ เอเอส 1YC1 หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย

SCBASF1YC4 กองทนุเปิดไทยพาณชิยต์ราสารหนีต้า่งประเทศ เอเอส 1YC4 หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย

SCBASF1YC6 กองทนุเปิดไทยพาณชิยต์ราสารหนีต้า่งประเทศ เอเอส 1YC6 หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย

SCBASF1YC7 กองทนุเปิดไทยพาณชิยต์ราสารหนีต้า่งประเทศ เอเอส 1YC7 หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย

SCBASF1YC8 กองทนุเปิดไทยพาณชิยต์ราสารหนีต้า่งประเทศ เอเอส 1YC8 หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย

SCBASF1YC9 กองทนุเปิดไทยพาณชิยต์ราสารหนีต้า่งประเทศ เอเอส 1YC9 หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย

SCBASF1YD1 กองทนุเปิดไทยพาณชิยต์ราสารหนีต้า่งประเทศ เอเอส 1YD1 หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย

SCBASF1YD2 กองทนุเปิดไทยพาณชิยต์ราสารหนีต้า่งประเทศ เอเอส 1YD2 หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย

SCBASF1YD3 กองทนุเปิดไทยพาณชิยต์ราสารหนีต้า่งประเทศ เอเอส 1YD3 หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย

SCBASF1YD4 กองทนุเปิดไทยพาณชิยต์ราสารหนีต้า่งประเทศ เอเอส 1YD4 หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย

SCBASF1YD5 กองทนุเปิดไทยพาณชิยต์ราสารหนีต้า่งประเทศ เอเอส 1YD5 หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย

SCBCR3YA กองทนุเปิดไทยพาณชิยค์อมเพล็กซร์เีทริน์ 3YA หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย

SCBER1YA กองทนุเปิดไทยพาณชิย ์เอ็นแฮนซทร์เีทริน์ 1YA หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย

ทมีผูจ้ดัการกองทนุ

คณุสทุธนิยี ์ลมิปพัทธ ์  คณุจารภัุทร ทองลงยา   คณุณัฐดนัย ประทานพรทพิย ์  คณุนภิาพร ทพิยอ์าภรณ์   คณุสมหวงั จรัิฐติอิ าไพวงศ ์  คณุชนาพัทธ ์ภัทราคม   

คณุฉัตรชยั สริเิทวญักลุ   คณุพูนศกัดิ ์โลห่ส์นุทร   คณุไพรชิน ์นติยานุภาพ   คณุสถติยพ์งษ์ จันทรจริวงศ ์  คณุกฤช จันทรห์นัก   คณุมยรุา ถิน่ธนาสาร   

คณุนภาพรรณ ลาภวรกจิชยั   คณุธวุดารา อศิรางกรู ณ อยธุยา   คณุวชัรา สถติพรอ านวย   คณุอญัชล ีงามวฒุกิลุ   คณุพรีวชิญ ์ลิม้เดชาพันธ ์  คณุเอกลักษณ์ กระแสเศยีร

คณุกลัยดา ณ พัทลงุ   คณุทัชภรณ์ โอภาสขจรเดช   คณุวรณุ บญุร าลกึถนอม   คณุกมลรัตน ์ตัง้ธนะวฒัน ์  คณุยทุธพล วทิยพาณชิกร   คณุวไิล ชยางคเสน   

คณุอนุตร อมัระนันทน ์  คณุนภาพรรณ จงึจนิตเ์จรญิ   คณุวรีะพันธ ์โรจนณั์ฐกลุ   คณุอมรรัตน ์ธาราพรทพิย ์  คณุนสิารัตน ์ชมภพูงษ์    คณุปาลดิา เครอืโสภณ   

คณุวศิรตุ เสกสรรพานชิ   คณุนรนิทรา ตณิรัตนส์กลุชยั   คณุกนัตร์พ ีปธานราษฎร์

ชือ่ยอ่กองทนุ ชือ่กองทนุ

กองทนุส ารองเลีย้งชพีภายใตก้ารจัดการของ บลจ.ไทยพาณชิย ์จ ากดั

กองทนุสว่นบคุคลภายใตก้ารจัดการของ บลจ.ไทยพาณชิย ์จ ากดั

ทมีผูจ้ดัการกองทนุ คณุทพิาพรรณ ภัทรวกิรม   คณุพรีญา วรรณครี ี  คณุนวบลูย ์ทององอาจ   คณุเภร ีอชิยพฤกษ์

ชือ่ยอ่กองทนุ ชือ่กองทนุ

AHGF กองทนุรวมอสงัหารมิทรัพยเ์อเชยีโฮเต็ลโกรวธ์ฟันด ์(ไทยแลนด)์

CPNCG กองทนุรวมสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรัพย ์CPN คอมเมอรเ์ชยีล โกรท

ERWPF กองทนุรวมอสงัหารมิทรัพยเ์อราวณั โฮเทล โกรท

POPF กองทนุรวมสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรัพยไ์พรม์ออฟฟิศ

PPF กองทนุรวมอสงัหารมิทรัพยป่ิ์นทอง อนิดสัเตรยีล ปารค์

SIRIP กองทนุรวมอสงัหารมิทรัพยแ์สนสริ ิไพรม์ออฟฟิศ

ทมีผูจ้ดัการกองทนุ คณุณรงคศ์กัดิ ์ปลอดมชียั

ชือ่ยอ่กองทนุ ชือ่กองทนุ

DIF กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานโทรคมนาคม ดจิทัิล


