IPO & Rollover
Date: 2 Nov 2017
ชื่อยอ

ชื่อกองทุน

ประเภท

นโยบาย

อายุกองทุน/
ซื้อขายหลัง
IPO

ประมาณการ
ผลตอบแทน/
ชื้อขั้นต่ํา

วันสงคําสั่ง
ซื้อ/ขาย

วันทํารายการ
ซื้อ/ขาย

คาFEE

ตราสารหนี้

ลงทุนในหุนกูระยะสั้น CIMBT 18.51%, เงินฝาก Bank of
China 18.51%, Agricultural Bank of China 18.51%,
หุนกูระยะสั้น ธ.เกียรตินาคิน 18.51%, ตั๋วแลกเงิน ASK
5.97%, ROJNA 14.76%

6 เดือน

1.25% ตอป/
5,000

1-7พย/
1-3พย
(Roll over)

8 พย

ไมมี

FIF

ลงทุนในเงินฝาก Bank of China 19%, China
Construction Bank 19%, Agricultural Bank of China
14%, Commercial Bank of Qatar 19%, Al Khaliji
Commercial Bank 19%, Qatar National Bank 10%

6 เดือน

1.45% ตอป/
5,000

30 ตค - 6 พย

ไมมี

SCBAM

FIF

ลงทุนในเงินฝาก Bank of China 19%, UNB 5%, Abu
Dhabi Commercial Bank 10%, บัตรเงินฝาก
Agricultural Bank of China 15%, China Merchants
Bank 10%, Industrial and Commercial Bank of
China 18% , ตราสารหนี้ ICICI Bank 10%, Malayan
Bank Malaysia 10%,

6 เดือน

1.46% ตอป/
10,000

1 - 6 พย

ไมมี

KASSET

FIF

ลงทุนใน เงินฝาก Agricultural Bank of China 19%,
Bank of China 19%, UNB 19%, China Construction
Bank 19%, Abu Dhabi Commercial Bank 5%, บัตร
เงินฝาก ICBC 19%

1 ป

1.45% ตอป/
500

30 ตค - 6 พย

ไมมี

บลจ.

กองทุนที่มีรอบการลงทุน 6 - 11 เดือน
LHEFI6M10
หามขายผูลงทุน
รายยอย

กองทุนเปด แอล เอช เอ็นแฮนซท ตราสารหนี้ 6
เดือน 10

KFF6MED

กองทุนเปดเค ตราสารหนี้ตางประเทศ 6 เดือน
MED

SCBFF6MG9

กองทุนเปดไทยพาณิชยตราสารหนี้ตางประเทศ
6MG9

LHF

KASSET

กองทุนที่มีรอบการลงทุน 1 - 7 ป

KFF1YDT

กองทุนเปดเค ตราสารหนี้ตางประเทศ 1 ป DT

ชื่อยอ

ชื่อกองทุน

บลจ.

ประเภท

นโยบาย

FIF

กองทุนมีนโยบายลงทุนตราสารทุน และ/หรือตราสารแหงหนี้ และ/
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหนวยลงทุน
ของกองทุนในตางประเทศ เชน หนวย CIS หนวย property หนวย
infra และ/หรือหนวยลงทุนกองทุนอีทีเอฟ (ETF) เปนตน โดยจะ
ลงทุนในตราสาร และ/หรือหลักทรัพยที่ไดรับประโยชนจากการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร (Demographic Thematic) โดย
พิจารณาจากแนวโนมการเติบโตและความสามารถในการสราง
รายไดของตราสาร และ/หรือหลักทรัพยดังกลาวเชน ในปจจุบัน
แนวคิดหลักของการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร
(Demographic Thematic) คือการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุ
(Growth of Ageing Population) การเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลาง (The
growth of middle class) และการเพิ่มขึ้นของประชากร
(Population Growth) ดังนั้น กองทุนจะใหน้ําหนักการลงทุนในตรา
สาร และ/หรือหลักทรัพยที่มีความเกี่ยวของกับแนวคิดหลักดังกลาว
อาทิ การลงทุนที่มีความเกี่ยวของกับการดูแลสุขภาพและกิจกรรม
หลังเกษียณอายุของผูสูงวัย การลงทุนที่รองรับความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้น
และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใชชีวิตในกลุมชนชั้นกลาง และการ
ลงทุนที่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภคที่เพิ่มมากขึ้นตามขนาดของ
ประชากร เปนตน

RMF
FIF

กองทุนมีนโยบายลงทุนตราสารทุน และ/หรือตราสารแหงหนี้ และ/
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหนวยลงทุน
ของกองทุนในตางประเทศ เชน หนวย CIS หนวย property หนวย
infra และ/หรือหนวยลงทุนกองทุนอีทีเอฟ (ETF) เปนตน โดยจะ
ลงทุนในตราสาร และ/หรือหลักทรัพยที่ไดรับประโยชนจากการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร (Demographic Thematic) โดย
พิจารณาจากแนวโนมการเติบโตและความสามารถในการสราง
รายไดของตราสาร และ/หรือหลักทรัพยดังกลาวเชน ในปจจุบัน
แนวคิดหลักของการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร
(Demographic Thematic) คือการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุ
(Growth of Ageing Population) การเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลาง (The
growth of middle class) และการเพิ่มขึ้นของประชากร
(Population Growth) ดังนั้น กองทุนจะใหน้ําหนักการลงทุนในตรา
สาร และ/หรือหลักทรัพยที่มีความเกี่ยวของกับแนวคิดหลักดังกลาว
อาทิ การลงทุนที่มีความเกี่ยวของกับการดูแลสุขภาพและกิจกรรม
หลังเกษียณอายุของผูสูงวัย การลงทุนที่รองรับความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้น
และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใชชีวิตในกลุมชนชั้นกลาง และการ
ลงทุนที่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภคที่เพิ่มมากขึ้นตามขนาดของ
ประชากร เปนตน

อายุกองทุน/
ซื้อขายหลัง
IPO

ประมาณการ
ผลตอบแทน/
ชื้อขั้นต่ํา

ทุกวันทําการ

ตามภาวะตลาด/
5,000

31 ตค - 6 พย

ไมมี

ทุกวันทําการ

ตามภาวะตลาด/
5,000

31 ตค - 6 พย

ไมมี

วันสงคําสั่ง
ซื้อ/ขาย

วันทํารายการ
ซื้อ/ขาย

คาFEE

กองทุนอื่นๆ

SCBPOP

SCBRMPOP

กองทุนเปดไทยพาณิชย Global Population
Trend

กองทุนเปดไทยพาณิชย Global Population
Trend เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBAM

SCBAM

ชื่อยอ

ASP-ROBOTRMF

ASP-SMELTF

TCHT5M1

B-INDIAMRMF

ชื่อกองทุน

กองทุนเปดแอสเซทพลัส โรโบติกส เพื่อการ
เลี้ยงชีพ

กองทุนเปด แอสเซทพลัส สมอล แอนด มิด
แคป อิควิตี้ หุนระยะยาว

กองทุนเปด ทิสโก ไชนา อิควิตี้ ทริกเกอร 5M#1

กองทุนเปดบัวหลวงหุนอินเดีย
มิดแคปเพื่อการเลี้ยงชีพ

บลจ.

AssetPlus

AssetPlus

TISCO

BBLAM

อายุกองทุน/
ซื้อขายหลัง
IPO

ประมาณการ
ผลตอบแทน/
ชื้อขั้นต่ํา

RMF

เนนลงทุนในบริษัทที่ดําเนินธุรกิจดานปญญาประดิษฐ
(A.I.) หรือมีการใชเทคโนโลยีหุนยนต หรือนวัตกรรมตาง ๆ
ในการดําเนินธุรกิจ โดยรอยละ 0-79 ของกองทุน
ASP-ROBOTRMF ลงทุนในกองทุน AXA World Funds
Framlington Robotech ที่บริหารจัดการโดย AXA
ทุกวันทําการ
Investment Managers สวนที่เหลืออีกรอยละ 0 - 21 จะ
พิจารณาคัดเลือกลงทุนในตราสารทุนตางประเทศ / ETF
ที่เกี่ยวของกับปญญาประดิษฐ (A.I.) หรือมีการใช
เทคโนโลยีหุนยนต ทั่วโลก ที่มีแนวโนมใหผลตอบแทนที่ดี
และเพื่อกระจายความเสี่ยง กองทุนมีการทําปองกันความ
เสี่ยงเกือบทั้งจํานวน

ตามภาวะตลาด/
5,000

1 - 17 พย

ไมมี

LTF

เนนลงทุนหุนขนาดกลาง-เล็กที่มีโอกาสเติบโตในอนาคต
เฟนหาบริษัทที่มีโมเดลในการบริหารธุรกิจที่ชัดเจนและมี
การเติบโตตอเนื่อง มีโอกาสทํากําไรไดสูงกวาที่ตลาด
คาดการณ จึงเหมาะสําหรับผูลงทุนที่ตองการลงทุนในหุน
ภายในประเทศ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ
ขนาดกลาง-เล็กที่มีโอกาสเติบโตในอนาคต โดยสามารถ
ถือลงระยะยาวได

ตามภาวะตลาด/
5,000

1 - 17 พย

ไมมี

ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน Hang Seng H-Share
Index ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเปนกองทุนรวมอีทีเอฟ
(Exchange Traded Fund) ประเภทกองทุนรวมเพื่อผู
5 เดือน หรือ
ลงทุนทั่วไป ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย
เมื่อ NAV
ฮองกงและตลาดหลักทรัพยไตหวัน ซึ่งกองทุนจะลงทุนใน
มากกวาหรือ
หนวยลงทุนของกองทุน Hang Seng H-Share Index
เทากับ 10.50
ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฮองกง
บาท
กองทุน Hang Seng H-Share Index ETF มีนโยบายการ
ลงทุนเพื่อสรางผลตอบแทนใหใกลเคียงกับผลตอบแทน
ของดัชนี Hang Seng China Enterprises

ตามภาวะตลาด/
1,000

30 ตค - 7 พย

Front = 1%

ลงทุนในตางประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา
รอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยจะ
เนนลงทุนในหนวยลงทุนของ Kotak Funds: India
Midcap Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหนวยลงทุน Class J
Acc เพียงกองทุนเดียว เฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา
รอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน

ตามภาวะตลาด/
500

13 - 21 พย

ใมมี

ประเภท

Trigger
FIF

RMF

นโยบาย

ทุกวันทําการ

ทุกวันทําการ

วันสงคําสั่ง
ซื้อ/ขาย

วันทํารายการ
ซื้อ/ขาย

คาFEE

ชื่อยอ

ชื่อกองทุน

บลจ.

ประเภท

นโยบาย

LTF

ลงทุนในหุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยไทย โดยเนน
ลงทุนในดวยการสรางกลุมหลักทรัพยที่ใหมีความผันผวน
ต่ํา มีอัตราการจายปนผลสูง หรือมีอัตราการเติบโตของ
อัตราการจายเงินปนผลสูง

อายุกองทุน/
ซื้อขายหลัง
IPO

ประมาณการ
ผลตอบแทน/
ชื้อขั้นต่ํา

ทุกวันทําการ

ตามภาวะตลาด/
ไมกําหนด

8 - 22 พย

ใมมี

ทุกวันทําการ

ตามภาวะตลาด/
2,000

8 - 22 พย

ใมมี

วันสงคําสั่ง
ซื้อ/ขาย

วันทํารายการ
ซื้อ/ขาย

คาFEE

LHSTGLTF-D
LHSTGLTF-A

กองทุนเปด แอล เอช สแทรทิจี หุนระยาว

LHGINCOMERMF

กองทุนเปด แอล เอช โกลบอล อินคัม เพื่อการ
เลี้ยงชีพ

LHF

RMF

ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศ หรือกองทุน
รวม ETF ตางประเทศทั่วโลก อยางนอย 2 กองทุน คือ
T.Rowe Funds SICA V Diversified Income Bond
Fund และ GAM Star Credit Opportunities (USD)

ชื่อยอ

ชื่อกองทุน

บลจ.

ประเภท

นโยบาย

วันทําการซื้อขาย

วันทํารายการ

นโยบาย
ปนผล

LHF

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

ขอมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากขอมูลเบื้องตนของแตละบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม การตัดสินใจซื้อขายกองทุนใดๆ ลวนเปนผลจากการใชวิจารณญาณของผูอาน โดยไมมีสวนเกี่ยวของหรือพันธะผูกพันใดๆ
กับบริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด ไมวากรณีใด

