IPO & Rollover
Date: 3 Oct 2017
ชื่อยอ

บลจ.

ประเภท

นโยบาย

อายุกองทุน/
ซื้อขายหลัง
IPO

ประมาณการ
ผลตอบแทน/
ชื้อขั้นต่ํา

วันสงคําสั่ง
ซื้อ/ขาย

วันทํารายการ
ซื้อ/ขาย

คาFEE

LHF

ตราสารหนี้

ลงทุนในหุนกูระยะสั้น CIMBT 18.45%, TISCO 18.64%,
ตั๋วแลกเงิน THANI 9.05%, MTLS 2%, BRR 2.50%
พันธบัตร ธปท. 30.82%

3 เดือน

1.25% ตอป/
5,000

4-10ตค/
4-6ตค
(Roll over)

10 ตค

ไมมี

กองทุนเปดแคปปตอล ลิ้งค ตราสารหนี้
M04M10

CLF

ตราสารหนี้

ลงทุนในตั๋วแลกเงิน PF 19.61%, ALT 19.61%,
CHEWA 19.61%, LIT 19.61%, TFG 19.61%

6 เดือน

3.25% ตอป/
500,000

27-31ตค/
9-11ตค
(Roll over)

31 ตค

ไมมี

กองทุนเปด แอล เอช ท็อปพิค

LHF

Equity

ลงทุนในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยไทยที่ไดรับ
การคัดสรรเปนอยางดีประมาณ 10 หลักทรัพย ซึ่งเปน
หลักทรัพยที่มีปจจัยพื้นฐานดี มีแนวโนมการเติบโตสูง

ชื่อกองทุน

กองทุนที่มีรอบการลงทุน 1 - 5 เดือน

LHEFI3M2R

กองทุนเปด แอลเอช ตราสารหนี้ โรลโอเวอร 3
เดือน2

กองทุนที่มีรอบการลงทุน 6 - 11 เดือน
CLFIM04M10
หามขายผูลงทุน
รายยอย

กองทุนอื่นๆ

LHTOPPICK

ทุกวันทําการ

ตามภาวะตลาด/
ไมกําหนด

25 กย - 4 ตค

Front 1.00%

ชื่อยอ

K-ART

MRECO4

KFSTARRMF

ชื่อกองทุน

กองทุนเปดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิรน หาม
ขายผูลงทุนรายยอย

กองทุนเปดเอ็มเอฟซี ไทย รีคัฟเวอรี่ ซีรี่ส 4

กองทุนเปดกรุงศรีไทยออลสตารเพื่อการเลี้ยง
ชีพ

บลจ.

KASSET

MFC

KSAM

ประเภท

นโยบาย

Equity FIF

ลงทุนในหนวยลงทุน BSF Americas Diversified Equity
Absolute Return Fund, Class I2 USD ไมนอยกวา 80% ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลัก (BSF Americas
Diversified Equity Absolute Return Fund) มีนโยบายมุงสราง
ผลตอบแทนที่เปนบวกโดยไมคํานึงถึงสภาวะตลาด จากการลงทุน
ผานตราสารทุนหรือ ตราสารที่อางอิงกับตราสารทุนของบริษัทที่
จัดตั้งขึ้นหรือจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และละติ
นอเมริกา (ทวีปอเมริกา) กองทุนหลักใชกลยุทธ Market Neutral
Strategy* ผานการลงทุนโดยใชตราสารอนุพันธ (synthetic long /
synthetic short) เพื่อลดความเสี่ยงดานตลาดของหุนที่กองทุน
หลักลงทุน

Equity
Trigger

LTF

ลงทุนในหลักทรัพยตางๆเชน ตราสารทุน ตราสารหนี้
investment grade ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารอนุพันธ
เงินฝาก

ลงทุนในหุนสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอตราสารทุน หรือ
สัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) ที่อางอิงกับผลตอบแทน
ของหุนหรือกลุมหุนของบริษัทจดทะเบียนขางตน ซึ่งจะพิจารณา
ลงทุนในตราสารแหงทุนของบริษัททBีมีปจจัยพืนฐานดี และ/หรือมี
แนวโนมการเจริญเติบโตทางธุรกิจ และ/หรือมีแนวโนมการจายเงิน
ปนผลที่ดีเปนตน ทั้งนี้ใหรวมถึงหุนที่อยูในระหวาง IPO เพื่อการจด
ทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพยดังกลาวดวย

อายุกองทุน/
ซื้อขายหลัง
IPO

ประมาณการ
ผลตอบแทน/
ชื้อขั้นต่ํา

ทุกวันทําการ

ตามภาวะตลาด/
2,000

26 กย - 4 ตค

Front IPO
1.00%
หลัง IPO 1.5%

ตามภาวะตลาด/
10,000

26 กย - 6 ตค

Front 0.50%

ตามภาวะตลาด/
2,000

3 - 10 ตค

ไมมี

-5 เดือนโดย
NAV ไมต่ํากวา
10.60 บาท
ระยะเวลา 5 วัน
ทําการติดตอกัน
-ภายหลังจาก 5
เดือน NAV ไม
ต่ํากวา 10.55
บาท ระยะเวลา
5 วันทําการ
ติดตอกัน

ทุกวันทําการ

วันสงคําสั่ง
ซื้อ/ขาย

วันทํารายการ
ซื้อ/ขาย

คาFEE

ชื่อยอ

KFHAPPYRMF

ชื่อกองทุน

กองทุนเปดกรุงศรีชีวิตดี๊ดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

บลจ.

ประเภท

นโยบาย

KSAM

กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงิน
ฝาก ทัง ในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือหุนจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย รวมถึงหุนที่อยูในระหวาง IPO และอาจมีการ
ลงทุนในหนวยproperty หรือหนวย infra และอาจจะลงทุนในหนวย
ลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ ใน
สัดสวนไมเกินรอยละ 100ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดย
RMF-Equity ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.กําหนด กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความนา
เชื้อถือต่ํากวาที่สามารถลงทุนได (Non – investment grade)หรือ
ตราสารหนี้ที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated
securities) โดยมีสัดสวนการลงทุนในตราสารดังกลาวรวมกันไมเกิน
20% ของ NAV และอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที ไมได
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ(Unlisted securities)

อายุกองทุน/
ซื้อขายหลัง
IPO

ประมาณการ
ผลตอบแทน/
ชื้อขั้นต่ํา

ทุกวันทําการ

ตามภาวะตลาด/
2,000

3 - 10 ตค

ไมมี

ทุกวันทําการ

ตามภาวะตลาด/
2,000

3 - 10 ตค

ไมมี

วันสงคําสั่ง
ซื้อ/ขาย

วันทํารายการ
ซื้อ/ขาย

คาFEE

KFGTECHRMF

กองทุนเปดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้
เพื่อการเลี้ยงชีพ

KSAM

RMF-FIF

ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ T. Rowe Price
Funds SICAV - Global Technology Equity Fund (Class Q)
(กองทุนหลัก) โดยกองทุน มีนโยบายลงทุนในหุนของบริษัทที่
ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาหรือใชประโยชนจากเทคโนโลยี โดย
เนนบริษัที่เปนผูนําทางดานเทคโนโลยีทั่วโลกซึงรวมถึงประเทศใน
ตลาดเกิดใหม ทั้งนี้กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับ
ความนาเชื่อถือต่ํากวาที่สามารถลงทุนได (Non – investment
grade)หรือตราสารหนี้ที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเช ือถือ
(Unrated securities) โดยขึนอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการ

ชื่อยอ

ชื่อกองทุน

บลจ.

ประเภท

นโยบาย

วันทําการซื้อขาย

วันทํารายการ

นโยบาย
ปนผล

กองทุนรวมหุนระยะยาว LTF
ASP-LTF**
รหัส 001

กองทุนเปดแอสเซทพลัส
หุนระยะยาว

ASSET
PLUS

Equity
Fund

ลงทุนในหุนสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลัก
ทรัพยฯ ที่มีปจจัยพื้นฐานดี รวมทั้งลงทุนใน
ตราสารแหงหนี้ และหรือเงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้
กึ่งทุน (หุนไมนอยกวา 65%)

ซื้อ-ขายทุกวันทําการ

ทุกวันทําการ

ไมเกินป
ละ 1 ครั้ง

ASP-GLTF**
รหัส 030

กองทุนเปดแอสเซทพลัส
หุนระยะยาวทวีกําไร

ASSET
PLUS

Equity
Fund

ลงทุนในหุนสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลัก
ทรัพยฯ และ/หรือตลาดหลักทรัพย MAI อาจ
ลงทุนใน Derivative และ Structured Note
(หุน 65% - 100%)

ซื้อ-ขายทุกวันทําการ

ทุกวันทําการ

ไมจายปนผล

ชื่อยอ

ชื่อกองทุน

บลจ.

ประเภท

นโยบาย

อายุกองทุน/
ซื้อขายหลัง
IPO

ประมาณการ
ผลตอบแทน/
ชื้อขั้นต่ํา

วันสงคําสั่ง
ซื้อ/ขาย

วันทํารายการ
ซื้อ/ขาย

ขอมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากขอมูลเบื้องตนของแตละบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม การตัดสินใจซื้อขายกองทุนใดๆ ลวนเปนผลจากการใชวิจารณญาณของผูอาน โดยไมมีสวนเกี่ยวของหรือพันธะผูกพันใดๆ
กับบริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด ไมวากรณีใด

คาFEE

