IPO & Rollover
Date: 13 Dec 2017
ชื่อยอ

ชื่อกองทุน

บลจ.

ประเภท

นโยบาย

อายุกองทุน/
ซื้อขายหลัง
IPO

ประมาณการ
ผลตอบแทน/
ชื้อขั้นต่ํา

ONE

ตราสารหนี้

ลงทุนในตั๋วแลกเงิน TTCL 18.85%, GUNKUL 18.86%,
JMART 9.43%, S11 18.81%, TFG 18.80%, TSFC
14.14%

3 เดือน

2.05% ตอป/
5000,000

6 เดือน

1.50% ตอป/
10,000

7 - 14 ธค

ไมมี

6 เดือน

1.50% ตอป/
5,000

13 - 18 ธค

ไมมี

ตามภาวะตลาด/
5,000

27 พย - 13 ธค

Front 1%

วันสงคําสั่ง
ซื้อ/ขาย

วันทํารายการ
ซื้อ/ขาย

คาFEE

27 ธค

ไมมี

กองทุนที่มีรอบการลงทุน 1 - 5 เดือน
1ENHANCED3M3

กองทุนเปด วรรณ เอ็นแฮนท ไฟแนนเชียล อิน
สตรูเมนท ฟนด 3M3

15-26ธค/

15-22ธค
(Roll over)

กองทุนที่มีรอบการลงทุน 6 - 11 เดือน

MK6S38

กองทุนเปดเอ็มเอฟซี กาญจนทรัพย 6 ซีรี่ส 38

MFC

FIF

ลงทุนในเงินฝาก Bank of China 19%, Agricultural
Bank of China 19%, ตราสารหนี้ ROJNA 18.18%,
TPIPL 18.18%, ASK 12.73%, TRUE 6.55%, SC
6.36%

KFF6MEL

กองทุนเปดเค ตราสารหนี้ตางประเทศ 6 เดือน
MEL

KASSET

FIF

ลงทุนในเงินฝาก Commercial Bank of Qatar 19%, Al
Khaliji Commercial Bank 19%, Agricultural Bank of
China 15%,Bank of China 13%, บัตรเงินฝาก Qatar
National Bank 19%, บัตรเงินฝาก ICBC 15%

FIF

ลงทุนในหนวยลงทุน หรือกองทุน ETF ตางประเทศ โดย
เฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา 80% ของ NAV อยางนอย
ทุกวันทําการ
2 กองทุน ในสัดสวนกองทุนละไมเกิน 79% ของ NAV
(iShare MSCI India Small-cap ETF และ iShare MSCI
India ETF)

กองทุนอื่นๆ

LHINDIA-E

กองทุนเปด แอล เอช อินเดีย - E

LHF

ชื่อยอ

ชื่อกองทุน

บลจ.

ประเภท

นโยบาย

อายุกองทุน/
ซื้อขายหลัง
IPO

ประมาณการ
ผลตอบแทน/
ชื้อขั้นต่ํา

ยกเลิก
กองทุนเมื่อ
NAV
มากกวาหรือ
เทากับ 10.53
บาท

ตามภาวะตลาด/
1,000

ONE-TOP5M

กองทุนเปด วรรณ ท็อป ซีเล็คชั่น 5M

ONE

Equity
Trigger

ลงทุนในตราสารแหงทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
และ/หรือ เงินฝาก ฯลฯ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนด ตั้งแตรอยละ 0 ถึงรอยละ 100 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยสัดสวนการลงทุนขึ้นอยู
กับการตัดสินใจของบริษัทจัดการและตามความเหมาะสม
กับสภาวการณในแตละขณะ เพื่อผลตอบแทนที่ดีและเพื่อ
เปนการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน

ชื่อยอ

ชื่อกองทุน

บลจ.

ประเภท

นโยบาย

วันสงคําสั่ง
ซื้อ/ขาย

วันทํารายการ
ซื้อ/ขาย

คาFEE

8 - 18 ธค

Front 1%

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

RMF

เนนลงทุนในบริษัทที่ดําเนินธุรกิจดานปญญาประดิษฐ (A.I.) หรือมี
การใชเทคโนโลยีหุนยนต หรือนวัตกรรมตาง ๆ ในการดําเนินธุรกิจ
โดยรอยละ 0-79 ของกองทุน ASP-ROBOTRMF ลงทุนในกองทุน
AXA World Funds Framlington Robotech ที่บริหารจัดการโดย
AXA Investment Managers สวนที่เหลืออีกรอยละ 0 - 21 จะ
พิจารณาคัดเลือกลงทุนในตราสารทุนตางประเทศ / ETF ที่
เกี่ยวของกับปญญาประดิษฐ (A.I.) หรือมีการใชเทคโนโลยีหุนยนต
ทั่วโลก ที่มีแนวโนมใหผลตอบแทนที่ดี และเพื่อกระจายความเสี่ยง
กองทุนมีการทําปองกันความเสี่ยงเกือบทั้งจํานวน

ทุกวันทําการ
(เริ่ม 24 พย 60)

ไมจายปนผล

ASP-ROBOTRMF
รหัส 182

กองทุนเปดแอสเซทพลัส โรโบติกส เพื่อการ
เลี้ยงชีพ

AssetPlus

ทุกวันทําการ

ตามภาวะตลาด/
5,000

ชื่อยอ

ASP-SMELTF
รหัส 183

ชื่อกองทุน

กองทุนเปด แอสเซทพลัส สมอล แอนด มิด
แคป อิควิตี้ หุนระยะยาว

บลจ.

AssetPlus

ประเภท

นโยบาย

LTF

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

อายุกองทุน/
ซื้อขายหลัง
IPO

ประมาณการ
ผลตอบแทน/
ชื้อขั้นต่ํา

ทุกวันทําการ

ตามภาวะตลาด/
5,000

วันสงคําสั่ง
ซื้อ/ขาย

วันทํารายการ
ซื้อ/ขาย

ทุกวันทําการ
(เริ่ม 24 พย 60)

ขอมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากขอมูลเบื้องตนของแตละบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม การตัดสินใจซื้อขายกองทุนใดๆ ลวนเปนผลจากการใชวิจารณญาณของผูอาน โดยไมมีสวนเกี่ยวของหรือพันธะผูกพันใดๆ
กับบริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด ไมวากรณีใด

คาFEE

ไมจายปนผล

