IPO & Rollover
Date: 23 March 2018
ชื่อย่อ

ชื่อกองทุน

บลจ.

ประเภท

นโยบาย

อายุกองทุน/
ซื้อขายหลัง
IPO

ประมาณการ
ผลตอบแทน/
ชื้อขั้นต่่า

FIF

ลงทุนในเงินฝาก Bank of China 15%, Agricultural
Bank of China 15%, บัตรเงินฝาก Industrial Bank of
China 12%, Bank of Communications 12%, China
Merchants Bank 10%, หุน
้ กู้ KK 10% ตัว่ แลกเงิน SIRI
14%, LHF 12%

6 เดือน

1.20% ต่อปี/
10,000

20 - 26 มีค

ไม่มี

ลงทุนในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ที่เป็นตลาดเกิดใหม่ในภูมิ
ภาคต่างๆ ทั่วโลก (Emerging Markets) Emerging Markets)
Emerging Markets) Emerging Markets) Emerging Markets)
Emerging Markets) Emerging Markets) โดยจะลงทุนในตราสา
รแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หน่วย
ยกเลิก
ลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ตลอดจนหลักทรัพย์และ
กองทุนเมือ
่
ทรัพย์สน
ิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือห
NAV
ลายอย่างในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ที่เป็นตลาดเกิดใหม่ใน
มากกว่าหรือ
ภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก (Emerging Markets) Emerging Markets)
เท่ากับ 10.55
Emerging Markets) Emerging Markets) Emerging Markets)
บาท
Emerging Markets) Emerging Markets) โดยสัดส่วนการลงทุน
ติดต่อกัน 5
ตามนโยบายดังกล่าวขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้จัดการกองทุน
วันทาการ
ตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ทั้งนี้ ตามที่สานัก
งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ซึง่ ในส่วนตราสารทุนจะเน้น
ลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีปัจจัยพืน
้ ฐานที่ดี มีแนวโน้มการ
เจริญเติบโตสูง โดยมีสด
ั ส่วนการลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ
79 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน

ตามภาวะตลาด/
10,000

14 - 27 มีค

Front =0.5%

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว
(Feeder Fund) ได้แก่ GAM Star Credit Opportunities (USD)
(กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) Institutional USD
Accumulation สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ(USD) บริหารโดย GAM
Fund Management Limited จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของ
ประเทศไอร์แลนด์ และอยู่ภายใต้ UCITS กองทุนหลักลงทุนใน
หลักทรัพย์ที่มีการจ่ายรายได้ระหว่างทางจากจานวนเงินต้นที่แน่นอน
ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล หุน
้ กู้ หุน
้ กู้ด้อย
สิทธิ เป็นต้น แต่กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารที่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือไว้ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ ไม่นอ
้ ยกว่า
ร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน นอกจากนี้ กองทุน
หลักอาจถือครองหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนได้

ตามภาวะตลาด/
5,000

20 - 26 มีค

IPO Front =
0.0909% หลัง
IPO =1.07%

วันส่งค่าสั่ง
ซื้อ/ขาย

วันท่ารายการ
ซื้อ/ขาย

ค่าFEE

กองทุนที่มร
ี อบการลงทุน 6 - 11 เดือน
SCBFI6MA6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 6MA6

SCBAM

กองทุนอื่นๆ

GI5EM1

SCBOPP

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกรท อินเวสเมนท์ 5 อี
เอ็ม 1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้

MFC

SCBAM

Trigger
Fund

FIF

ทุกวันทาการ

ชื่อย่อ

KFHASIA-A

LHDIGITAL

KTMUNG-A

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตเี้ ฮดจ์เอฟ
เอ๊กซ์-สะสมมูลค่า

กองทุนเปิด แอล เอช ดิจท
ิ ัล อีโคโนมี

กรุงไทยมัง
่ คัง
่
(ตราสารทุน 75% ตราสารหนี้ 15% ตราสาร
ทางเลือก 10%)

บลจ.

KSAM

LHF

KTAM

อายุกองทุน/
ซื้อขายหลัง
IPO

ประมาณการ
ผลตอบแทน/
ชื้อขั้นต่่า

ทุกวันทาการ

ตามภาวะตลาด/
5,000

21 -28 มีค

IPO Front =
1.00% หลัง
IPO =1.50%

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%

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวม
โครงสร้างพืน
้ ฐาน หรือ กองทุน property (กองทุนปลายทาง) ทั้ง
ในและต่างประเทศ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยกองทุนปลายทาง
ดังกล่าวมีนโยบายลงทุนทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ ทรัพย์สน
ิ
ทางเลือก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ อื่นใดตามที่กฎหมาย
ก.ล.ต. กาหนด นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมอื่น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพือ
่ การลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพืน
้ ฐาน ซึง่ อยู่
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100
ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม การลงทุนใน
หน่วยลงทุนซึง่ อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการดังกล่าวต้อง
อยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึง่ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
ทั้งนี้ กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้น
ทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถ
ลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันอีก (Cascade
investment) สาหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ อาจพิจารณาลงทุนใน
ตราสารทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทาง
การเงิน และเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ อื่น หรือการ
หาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กาหนด หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ ท้งนี้กองทุนมิได้
รับประกันผลตอบแทน และผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนที่ลดลง
ต่ากว่าอัตราผลตอบแทนของเกณฑ์ชี้วัด โดยระยะเวลาการลงทุนที่
เหมาะควรเป็นการลงทุนในระยะกลาง-ยาว (3 ปีขึ้นไป)

ตามภาวะตลาด/
1,000

20 - 28 มีค

IPO Front =
0.25% หลัง
IPO = 0.50%

ประเภท

นโยบาย

FIF

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

FIF

Fund of
Fund

ทุกวันทาการ

วันส่งค่าสั่ง
ซื้อ/ขาย

วันท่ารายการ
ซื้อ/ขาย

ค่าFEE

ชื่อย่อ

KTMEE-A

KTSRI-A

ชื่อกองทุน

กรุงไทยมีทรัพย์
(ตราสารทุน 50% ตราสารหนี้ 40% ตราสาร
ทางเลือก 10%)

กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ
(ตราสารทุน 25% ตราสารหนี้ 65% ตราสาร
ทางเลือก 10%)

บลจ.

KTAM

KTAM

ประเภท

นโยบาย

Fund of
Fund

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวม
โครงสร้างพืน
้ ฐาน หรือ กองทุน property (กองทุนปลายทาง) ทั้ง
ในและต่างประเทศ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยกองทุนปลายทาง
ดังกล่าวมีนโยบายลงทุนทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ ทรัพย์สน
ิ
ทางเลือก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ อื่นใดตามที่กฎหมาย
ก.ล.ต. กาหนด นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมอื่น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพือ
่ การลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพืน
้ ฐาน ซึง่ อยู่
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100
ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม การลงทุนใน
หน่วยลงทุนซึง่ อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการดังกล่าวต้อง
อยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึง่ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
ทั้งนี้ กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้น
ทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถ
ลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันอีก (Cascade
investment) สาหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ อาจพิจารณาลงทุนใน
ตราสารทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทาง
การเงิน และเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ อื่น หรือการ
หาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กาหนด หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ ท้งนี้กองทุนมิได้
รับประกันผลตอบแทน และผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนที่ลดลง
ต่ากว่าอัตราผลตอบแทนของเกณฑ์ชี้วัด โดยระยะเวลาการลงทุนที่
เหมาะควรเป็นการลงทุนในระยะกลาง-ยาว (3 ปีขึ้นไป)

Fund of
Fund

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวม
โครงสร้างพืน
้ ฐาน หรือ กองทุน property (กองทุนปลายทาง) ทั้ง
ในและต่างประเทศ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยกองทุนปลายทาง
ดังกล่าวมีนโยบายลงทุนทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ ทรัพย์สน
ิ
ทางเลือก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ อื่นใดตามที่กฎหมาย
ก.ล.ต. กาหนด นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมอื่น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพือ
่ การลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพืน
้ ฐาน ซึง่ อยู่
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100
ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม การลงทุนใน
หน่วยลงทุนซึง่ อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการดังกล่าวต้อง
อยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึง่ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
ทั้งนี้ กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้น
ทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถ
ลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันอีก (Cascade
investment) สาหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ อาจพิจารณาลงทุนใน
ตราสารทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทาง
การเงิน และเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ อื่น หรือการ
หาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กาหนด หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ ท้งนี้กองทุนมิได้
รับประกันผลตอบแทน และผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนที่ลดลง
ต่ากว่าอัตราผลตอบแทนของเกณฑ์ชี้วัด โดยระยะเวลาการลงทุนที่
เหมาะควรเป็นการลงทุนในระยะกลาง-ยาว (3 ปีขึ้นไป)

อายุกองทุน/
ซื้อขายหลัง
IPO

ประมาณการ
ผลตอบแทน/
ชื้อขั้นต่่า

ทุกวันทาการ

ตามภาวะตลาด/
1,001

21 - 28 มีค

IPO Front =
0.25% หลัง
IPO = 0.50%

ทุกวันทาการ

ตามภาวะตลาด/
1,002

22 - 28 มีค

IPO Front =
0.25% หลัง
IPO = 0.50%

วันส่งค่าสั่ง
ซื้อ/ขาย

วันท่ารายการ
ซื้อ/ขาย

ค่าFEE

ชื่อย่อ

KTSUK-A

ASP-DISRUPT

CIMB-PRINCIPAL
GPS

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดกรุงไทยสุขใจ
(ตราสารทุน 10% ตราสารหนี้ 80% ตราสาร
ทางเลือก 10%)

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์
ทูนิตส
ี้ ์

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล พรี
เฟอร์ ซิเคียวริตี้

บลจ.

KTAM

AssetPlus

CIMB

ประเภท

นโยบาย

Fund of
Fund

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวม
โครงสร้างพืน
้ ฐาน หรือ กองทุน property (กองทุนปลายทาง) ทั้ง
ในและต่างประเทศ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยกองทุนปลายทาง
ดังกล่าวมีนโยบายลงทุนทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ ทรัพย์สน
ิ
ทางเลือก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ อื่นใดตามที่กฎหมาย
ก.ล.ต. กาหนด นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมอื่น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพือ
่ การลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพืน
้ ฐาน ซึง่ อยู่
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100
ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม การลงทุนใน
หน่วยลงทุนซึง่ อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการดังกล่าวต้อง
อยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึง่ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
ทั้งนี้ กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้น
ทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถ
ลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันอีก (Cascade
investment) สาหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ อาจพิจารณาลงทุนใน
ตราสารทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทาง
การเงิน และเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ อื่น หรือการ
หาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กาหนด หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ ท้งนี้กองทุนมิได้
รับประกันผลตอบแทน และผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนที่ลดลง
ต่ากว่าอัตราผลตอบแทนของเกณฑ์ชี้วัด โดยระยะเวลาการลงทุนที่
เหมาะควรเป็นการลงทุนในระยะกลาง-ยาว (3 ปีขึ้นไป)

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

FIF

ลงทุนในกองทุนหลักคือ Principal Global Investors
Funds - Preferred Securities Fund บริหารโดย
Spectrum Asset Management ซึง่ เน้นลงทุนใน
Preferred Securities ตราสารกึง่ หนี้กงึ่ ทุน หรือ Hybrid
ที่มีความเหมือนตราสารหนี้ตรงที่จา่ ยดอกเบี้ยเป็นประจา
และมีความเหมือนตราสารทุนตรงที่เวลาลงบัญชี จะนับเป็น
“ส่วนของผู้ถือหุน
้ ” หรือ Shareholders’ Equity ผู้ออก
Preferred Securities ส่วนใหญ่ (ประมาณ 80%) เป็น
สถาบันการเงิน

อายุกองทุน/
ซื้อขายหลัง
IPO

ประมาณการ
ผลตอบแทน/
ชื้อขั้นต่่า

ทุกวันทาการ

ตามภาวะตลาด/
1,003

23 - 28 มีค

IPO Front =
0.25% หลัง
IPO = 0.50%

ทุกวันทาการ

ตามภาวะตลาด/
5,000

19 - 30 มีค

IPO Front =
1.25% หลัง
IPO =1.50%

ทุกวันทาการ

ตามภาวะตลาด/
5,000

28 มีค - 5 เมย

TBI

วันส่งค่าสั่ง
ซื้อ/ขาย

วันท่ารายการ
ซื้อ/ขาย

ค่าFEE

อายุกองทุน/
ซื้อขายหลัง
IPO

ประมาณการ
ผลตอบแทน/
ชื้อขั้นต่่า

วันส่งค่าสั่ง
ซื้อ/ขาย

วันท่ารายการ
ซื้อ/ขาย

ชื่อย่อ

ชื่อกองทุน

บลจ.

ประเภท

นโยบาย

ค่าFEE

ชื่อย่อ

ชื่อกองทุน

บลจ.

ประเภท

นโยบาย

วันท่าการซื้อขาย

วันท่ารายการ

นโยบาย
ปันผล

LTF

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

ซือ
้ -ขายทุกวันทาการ

ทุกวันทาการ

ไม่เกินปี
ละ 1 ครั้ง

LTF

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

ซือ
้ -ขายทุกวันทาการ

ทุกวันทาการ

ไม่จา่ ยปันผล

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

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF
ASP-LTF
รหัส 001

กองทุนเปิดแอสเซทพลัส
หุ้นระยะยาว

ASSET
PLUS

ASP-GLTF
รหัส 030

กองทุนเปิดแอสเซทพลัส
หุ้นระยะยาวทวีก่าไร

ASSET
PLUS

ASP-ROBOTRMF
รหัส 182

ASP-SMELTF
รหัส 183

กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการ
เลี้ยงชีพ

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด
แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว

ASSET
PLUS

ASSET
PLUS

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

