IPO & Rollover
Date: 15 March 2018
ชื่อย่อ

ชื่อกองทุน

บลจ.

ประเภท

นโยบาย

อายุกองทุน/
ซื้อขายหลัง
IPO

ประมาณการ
ผลตอบแทน/
ชื้อขั้นต่่า

FIF

ลงทุนในเงินฝาก Bank of China 18%, บัตรเงินฝาก
Agricultural Bank of China 16%, Industrial Bank of
China 8%, Bank of Communications 8%, หุน
้ กู้ KK
10%, TISCO 14%, ตัว่ แลกเงิน EA 14%, SIRI 14%

6 เดือน

1.20% ต่อปี/
10,000

13 - 19 มีค

ไม่มี

FIF

ลงทุนในหน่วยลงทุนของ Invesco Continental European Small
Cap Equity Fund, C-Acc Shares(EUR) (กองทุนหลัก) ใน
อัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่นอ
้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยนไม่นอ
้ ยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนและ/หรือ
ตราสารทุนที่เกี่ยวข้อง (equity-related) ของบริษัทขนาดเล็กใน
ตลาดยุโรป (รวมถึงใบสาคัญแสดงสิทธิ และหลักทรัพย์แปลงสภาพ
โดยต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิ ) ซึง่ รวมถึง
ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป สวิสเซอร์แลนด์ สแกนดิเนเวีย
บัลแกเรีย โรมาเนีย โครเอเชีย ตุรกี และประเทศเครือรัฐเอกราช
ทั้งนี้ ไม่รวมสหราชอาณาจักร

ทุกวันทาการ

ตามภาวะตลาด/
500

13 - 19 มีค

IPO Front =
1.00% หลัง
IPO =1.50%

FIF

ลงทุนในกองทุน Vontobel Fund - mtx Sustainable
Asian Leaders (Ex Japan) มีนโยบายลงทุนในหุน
้ ที่ออก
โดยบริษัทที่ตงั้ อยูห
่ รือประกอบกิจการในทวีปเอเชีย
กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความ
น่าเชื่อถือต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้

ทุกวันทาการ

ตามภาวะตลาด/
5,000

16 - 27 มีค

IPO Front =
1.00% หลัง
IPO =1.50%

วันส่งค่าสั่ง
ซื้อ/ขาย

วันท่ารายการ
ซื้อ/ขาย

ค่าFEE

กองทุนที่มร
ี อบการลงทุน 6 - 11 เดือน

SCBFI6MA4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 6MA4

SCBAM

กองทุนอื่นๆ

K-EUSMALL

KFHASIA-A

กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตเี้ ฮดจ์เอฟ
เอ๊กซ์-สะสมมูลค่า

KASSET

KSAM

ชื่อย่อ

LHDIGITAL

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิด แอล เอช ดิจท
ิ ัล อีโคโนมี

บลจ.

LHF

ประเภท

นโยบาย

อายุกองทุน/
ซื้อขายหลัง
IPO

ประมาณการ
ผลตอบแทน/
ชื้อขั้นต่่า

วันส่งค่าสั่ง
ซื้อ/ขาย

วันท่ารายการ
ซื้อ/ขาย

ค่าFEE

FIF

ลงทุนในกองทุน AXA World Funds-framlington Digital
Economy ซึง่ เป็นกองทุนหลัก โดยเฉลีย
่ ในรอบปีบญ
ั ชี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยมี
วัตถุประสงค์ลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ในตราสารทุนที่
ทุกวันทาการ
เกีย
่ วข้องกับบริษัทที่ดาเนินธุรกิจเกีย
่ วกับเทคโนโลยีทาง
ดิจท
ิ ัลตัง้ แต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการเลือกรับผลประโยชน์
ได้ 3 รูปแบบ คือ ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดจ่ายเงินปันผล
หรือชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

ตามภาวะตลาด/
2,000

21 - 28 มีค

IPO Front =
1.50%

ตามภาวะตลาด/
5,000

19 - 30 มีค

IPO Front =
1.25% หลัง
IPO =1.50%

ASP-DISRUPT

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์
ทูนิตส
ี้ ์

AssetPlus

FIF

ลงทุนในตราสารทุน ที่มีความเกีย
่ วข้องหรือได้รับ
ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ จากนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี
หรือรูปแบบธุรกิจใหม่ (New business model) ทั้งที่มีอยู่
แล้วหรือสร้างขึ้นมาใหม่ เพือ
่ สร้างตลาดและ/หรือมูลค่า
ให้กับผลิตภัณฑ์ และส่งผลกระทบต่อตลาดผลิดภัณฑ์เดิม
(Disruptive) และ/หรือลงทุนในหน่วย CIS และ/หรือ
กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ที่มีนโยบายการลงทุนในตรา
สารทุนที่มีลก
ั ษณะดังกล่าวข้างต้น

ชื่อย่อ

ชื่อกองทุน

บลจ.

ประเภท

นโยบาย

วันท่าการซื้อขาย

วันท่ารายการ

นโยบาย
ปันผล

ซือ
้ -ขายทุกวันทาการ

ทุกวันทาการ

ไม่เกินปี
ละ 1 ครั้ง

ซือ
้ -ขายทุกวันทาการ

ทุกวันทาการ

ไม่จา่ ยปันผล

ทุกวันทาการ

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF
ASP-LTF
รหัส 001

กองทุนเปิดแอสเซทพลัส
หุ้นระยะยาว

ASSET
PLUS

LTF

ลงทุนในหุน
้ สามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ ที่มีปจ
ั จัยพืน
้ ฐานดี รวมทั้งลงทุนใน
ตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝาก ตราสารกึง่ หนี้
กึง่ ทุน (หุน
้ ไม่น้อยกว่า 65%)

ASP-GLTF
รหัส 030

กองทุนเปิดแอสเซทพลัส
หุ้นระยะยาวทวีก่าไร

ASSET
PLUS

LTF

ลงทุนในหุน
้ สามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ MAI อาจ
ลงทุนใน Derivative และ Structured Note
(หุน
้ 65% - 100%)

ชื่อย่อ

ASP-ROBOTRMF
รหัส 182

ASP-SMELTF
รหัส 183

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการ
เลี้ยงชีพ

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด
แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว

บลจ.

ASSET
PLUS

ASSET
PLUS

อายุกองทุน/
ซื้อขายหลัง
IPO

ประมาณการ
ผลตอบแทน/
ชื้อขั้นต่่า

วันส่งค่าสั่ง
ซื้อ/ขาย

วันท่ารายการ
ซื้อ/ขาย

ประเภท

นโยบาย

RMF

เน้นลงทุนในบริษัทที่ดาเนินธุรกิจด้านปัญญาประดิษฐ์ (A.I.) หรือมี
การใช้เทคโนโลยีหน
ุ่ ยนต์ หรือนวัตกรรมต่าง ๆ ในการดาเนินธุรกิจ
โดยร้อยละ 0-79 ของกองทุน ASP-ROBOTRMF ลงทุนในกองทุน
AXA World Funds Framlington Robotech ที่บริหารจัดการโดย
AXA Investment Managers ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 0 - 21 จะ
พิจารณาคัดเลือกลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ / ETF ที่
เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (A.I.) หรือมีการใช้เทคโนโลยีหน
ุ่ ยนต์
ทั่วโลก ที่มีแนวโน้มให้ผลตอบแทนที่ดี และเพือ
่ กระจายความเสี่ยง
กองทุนมีการทาป้องกันความเสี่ยงเกือบทั้งจานวน

ซือ
้ -ขายทุกวันทาการ

ทุกวันทาการ

ไม่จา่ ยปันผล

LTF

เน้นลงทุนหุน
้ ขนาดกลาง-เล็กที่มีโอกาสเติบโตในอนาคต
เฟ้นหาบริษัทที่มีโมเดลในการบริหารธุรกิจที่ชด
ั เจนและมี
การเติบโตต่อเนื่อง มีโอกาสทากาไรได้สูงกว่าที่ตลาด
คาดการณ์ จึงเหมาะสาหรับผู้ลงทุนที่ตอ
้ งการลงทุนในหุน
้
ภายในประเทศ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ขนาดกลาง-เล็กที่มีโอกาสเติบโตในอนาคต โดยสามารถ
ถือลงระยะยาวได้

ซือ
้ -ขายทุกวันทาการ

ทุกวันทาการ

ไม่จา่ ยปันผล

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากข้อมูลเบื้องต้นของแต่ละบริษัทหลักทรัพย์จด
ั การกองทุนรวม การตัดสินใจซือ
้ ขายกองทุนใดๆ ล้วนเป็นผลจากการใช้วิจารณญาณของผู้อ่าน โดยไม่มีส่วนเกีย
่ วข้องหรือพันธะผูกพันใดๆ
กับบริิษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด ไม่ว่ากรณีใด

ค่าFEE

