IPO & Rollover
Date: 27 March 2018
ชื่อย่อ

ชื่อกองทุน

บลจ.

ประเภท

นโยบาย

อายุกองทุน/
ซื้อขายหลัง
IPO

ประมาณการ
ผลตอบแทน/
ชื้อขั้นต่่า

วันส่งค่าสั่ง
ซื้อ/ขาย

วันท่ารายการ
ซื้อ/ขาย

ค่าFEE

กองทุนอื่นๆ

GI5EM1

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกรท อินเวสเมนท์ 5 อี
เอ็ม 1

KFHASIA-A

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตเี้ ฮดจ์เอฟ
เอ๊กซ์-สะสมมูลค่า

LHDIGITAL

กองทุนเปิด แอล เอช ดิจท
ิ ัล อีโคโนมี

MFC

KSAM

LHF

ลงทุนในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ที่เป็นตลำดเกิดใหม่ในภูมิ
ภำคต่ำงๆ ทั่วโลก (Emerging Markets) Emerging Markets)
Emerging Markets) Emerging Markets) Emerging Markets)
Emerging Markets) Emerging Markets) โดยจะลงทุนในตรำสำ
รแห่งทุน ตรำสำรแห่งหนี้ เงินฝำก ตรำสำรกึ่งหนี้กึ่งทุน หน่วย
ยกเลิก
ลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศ ตลอดจนหลักทรัพย์และ
กองทุนเมือ
่
ทรัพย์สน
ิ อื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือห
NAV
ลำยอย่ำงในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ที่เป็นตลำดเกิดใหม่ใน
มำกกว่ำหรือ
ภูมิภำคต่ำงๆ ทั่วโลก (Emerging Markets) Emerging Markets)
เท่
ำกับ 10.55
Emerging Markets) Emerging Markets) Emerging Markets)
บำท
Emerging Markets) Emerging Markets) โดยสัดส่วนกำรลงทุน
ติดต่อกัน 5
ตำมนโยบำยดังกล่ำวขึ้นอยู่กับกำรตัดสินใจของผู้จัดกำรกองทุน
วันทำกำร
ตำมควำมเหมำะสมกับสภำวกำรณ์ในแต่ละขณะ ทั้งนี้ ตำมที่สำนัก
งำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนด ซึง่ ในส่วนตรำสำรทุนจะเน้น
ลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีปัจจัยพืน
้ ฐำนที่ดี มีแนวโน้มกำร
เจริญเติบโตสูง โดยมีสด
ั ส่วนกำรลงทุนในต่ำงประเทศ ไม่เกินร้อยละ
79 ของมูลค่ำทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน

ตำมภำวะตลำด/
10,000

14 - 27 มีค

Front =0.5%

FIF

ลงทุนในกองทุน Vontobel Fund - mtx Sustainable
Asian Leaders (Ex Japan) มีนโยบำยลงทุนในหุน
้ ที่ออก
โดยบริษัทที่ตงั้ อยูห
่ รือประกอบกิจกำรในทวีปเอเชีย
กองทุนอำจจะลงทุนในตรำสำรหนี้ที่มีอันดับควำม
น่ำเชื่อถือต่ำกว่ำที่สำมำรถลงทุนได้

ตำมภำวะตลำด/
5,000

21 -28 มีค

IPO Front =
1.00% หลัง
IPO =1.50%

FIF

ลงทุนในกองทุน AXA World Funds-framlington Digital
Economy ซึง่ เป็นกองทุนหลัก โดยเฉลีย
่ ในรอบปีบญ
ั ชี
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ โดยมี
วัตถุประสงค์ลงทุนอย่ำงน้อย 2 ใน 3 ในตรำสำรทุนที่
ทุกวันทำกำร
เกีย
่ วข้องกับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกีย
่ วกับเทคโนโลยีทำง
ดิจท
ิ ัลตัง้ แต่เริ่มต้นจนจบกระบวนกำรเลือกรับผลประโยชน์
ได้ 3 รูปแบบ คือ ชนิดสะสมมูลค่ำ ชนิดจ่ำยเงินปันผล
หรือชนิดขำยคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

ตำมภำวะตลำด/
2,000

21 - 28 มีค

IPO Front =
1.50%

Trigger
Fund

ทุกวันทำกำร

ชื่อย่อ

KTMUNG-A

KTMEE-A

ชื่อกองทุน

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

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

บลจ.

KTAM

KTAM

ประเภท

นโยบาย

Fund of
Fund

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวม
โครงสร้ำงพืน
้ ฐำน หรือ กองทุน property (กองทุนปลำยทำง) ทั้ง
ในและต่ำงประเทศ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยกองทุนปลำยทำง
ดังกล่ำวมีนโยบำยลงทุนทั้งในตรำสำรทุน ตรำสำรหนี้ ทรัพย์สน
ิ
ทำงเลือก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ อื่นใดตำมที่กฎหมำย
ก.ล.ต. กำหนด นอกจำกนี้ กองทุนอำจลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมอื่น กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ ทรัสต์เพือ
่ กำรลงทุนใน
อสังหำริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้ำงพืน
้ ฐำน ซึง่ อยู่
ภำยใต้กำรจัดกำรของบริษัทจัดกำร ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100
ของมูลค่ำทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน อย่ำงไรก็ตำม กำรลงทุนใน
หน่วยลงทุนซึง่ อยู่ภำยใต้กำรจัดกำรของบริษัทจัดกำรดังกล่ำวต้อง
อยู่ภำยใต้กรอบนโยบำยกำรลงทุนของกองทุน ซึง่ เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนด
ทั้งนี้ กองทุนปลำยทำงจะไม่สำมำรถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้น
ทำง (Circle investment) และกองทุนปลำยทำงจะไม่สำมำรถ
ลงทุนต่อในกองทุนอื่นภำยใต้บริษัทจัดกำรเดียวกันอีก (Cascade
investment) สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ อำจพิจำรณำลงทุนใน
ตรำสำรทุน ตรำสำรแห่งหนี้ ตรำสำรกึ่งหนี้กึ่งทุน ตรำสำรทำง
กำรเงิน และเงินฝำก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ อื่น หรือกำร
หำดอกผลโดยวิธีอื่นอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงตำมที่
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศ
กำหนด หรือให้ควำมเห็นชอบให้ลงทุนได้ ท้งนี้กองทุนมิได้
รับประกันผลตอบแทน และผู้ลงทุนอำจได้รับผลตอบแทนที่ลดลง
ต่ำกว่ำอัตรำผลตอบแทนของเกณฑ์ชี้วัด โดยระยะเวลำกำรลงทุนที่
เหมำะควรเป็นกำรลงทุนในระยะกลำง-ยำว (3 ปีขึ้นไป)

Fund of
Fund

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวม
โครงสร้ำงพืน
้ ฐำน หรือ กองทุน property (กองทุนปลำยทำง) ทั้ง
ในและต่ำงประเทศ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยกองทุนปลำยทำง
ดังกล่ำวมีนโยบำยลงทุนทั้งในตรำสำรทุน ตรำสำรหนี้ ทรัพย์สน
ิ
ทำงเลือก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ อื่นใดตำมที่กฎหมำย
ก.ล.ต. กำหนด นอกจำกนี้ กองทุนอำจลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมอื่น กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ ทรัสต์เพือ
่ กำรลงทุนใน
อสังหำริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้ำงพืน
้ ฐำน ซึง่ อยู่
ภำยใต้กำรจัดกำรของบริษัทจัดกำร ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100
ของมูลค่ำทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน อย่ำงไรก็ตำม กำรลงทุนใน
หน่วยลงทุนซึง่ อยู่ภำยใต้กำรจัดกำรของบริษัทจัดกำรดังกล่ำวต้อง
อยู่ภำยใต้กรอบนโยบำยกำรลงทุนของกองทุน ซึง่ เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนด
ทั้งนี้ กองทุนปลำยทำงจะไม่สำมำรถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้น
ทำง (Circle investment) และกองทุนปลำยทำงจะไม่สำมำรถ
ลงทุนต่อในกองทุนอื่นภำยใต้บริษัทจัดกำรเดียวกันอีก (Cascade
investment) สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ อำจพิจำรณำลงทุนใน
ตรำสำรทุน ตรำสำรแห่งหนี้ ตรำสำรกึ่งหนี้กึ่งทุน ตรำสำรทำง
กำรเงิน และเงินฝำก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ อื่น หรือกำร
หำดอกผลโดยวิธีอื่นอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงตำมที่
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศ
กำหนด หรือให้ควำมเห็นชอบให้ลงทุนได้ ท้งนี้กองทุนมิได้
รับประกันผลตอบแทน และผู้ลงทุนอำจได้รับผลตอบแทนที่ลดลง
ต่ำกว่ำอัตรำผลตอบแทนของเกณฑ์ชี้วัด โดยระยะเวลำกำรลงทุนที่
เหมำะควรเป็นกำรลงทุนในระยะกลำง-ยำว (3 ปีขึ้นไป)

อายุกองทุน/
ซื้อขายหลัง
IPO

ประมาณการ
ผลตอบแทน/
ชื้อขั้นต่่า

ทุกวันทำกำร

ตำมภำวะตลำด/
1,000

ทุกวันทำกำร

ตำมภำวะตลำด/
1,001

วันส่งค่าสั่ง
ซื้อ/ขาย

วันท่ารายการ
ซื้อ/ขาย

ค่าFEE

20 - 28 มีค

IPO Front =
0.25% หลัง
IPO = 0.50%

21 - 28 มีค

IPO Front =
0.25% หลัง
IPO = 0.50%

ชื่อย่อ

KTSRI-A

KTSUK-A

ชื่อกองทุน

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

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

บลจ.

KTAM

KTAM

ประเภท

นโยบาย

Fund of
Fund

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวม
โครงสร้ำงพืน
้ ฐำน หรือ กองทุน property (กองทุนปลำยทำง) ทั้ง
ในและต่ำงประเทศ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยกองทุนปลำยทำง
ดังกล่ำวมีนโยบำยลงทุนทั้งในตรำสำรทุน ตรำสำรหนี้ ทรัพย์สน
ิ
ทำงเลือก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ อื่นใดตำมที่กฎหมำย
ก.ล.ต. กำหนด นอกจำกนี้ กองทุนอำจลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมอื่น กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ ทรัสต์เพือ
่ กำรลงทุนใน
อสังหำริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้ำงพืน
้ ฐำน ซึง่ อยู่
ภำยใต้กำรจัดกำรของบริษัทจัดกำร ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100
ของมูลค่ำทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน อย่ำงไรก็ตำม กำรลงทุนใน
หน่วยลงทุนซึง่ อยู่ภำยใต้กำรจัดกำรของบริษัทจัดกำรดังกล่ำวต้อง
อยู่ภำยใต้กรอบนโยบำยกำรลงทุนของกองทุน ซึง่ เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนด
ทั้งนี้ กองทุนปลำยทำงจะไม่สำมำรถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้น
ทำง (Circle investment) และกองทุนปลำยทำงจะไม่สำมำรถ
ลงทุนต่อในกองทุนอื่นภำยใต้บริษัทจัดกำรเดียวกันอีก (Cascade
investment) สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ อำจพิจำรณำลงทุนใน
ตรำสำรทุน ตรำสำรแห่งหนี้ ตรำสำรกึ่งหนี้กึ่งทุน ตรำสำรทำง
กำรเงิน และเงินฝำก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ อื่น หรือกำร
หำดอกผลโดยวิธีอื่นอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงตำมที่
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศ
กำหนด หรือให้ควำมเห็นชอบให้ลงทุนได้ ท้งนี้กองทุนมิได้
รับประกันผลตอบแทน และผู้ลงทุนอำจได้รับผลตอบแทนที่ลดลง
ต่ำกว่ำอัตรำผลตอบแทนของเกณฑ์ชี้วัด โดยระยะเวลำกำรลงทุนที่
เหมำะควรเป็นกำรลงทุนในระยะกลำง-ยำว (3 ปีขึ้นไป)

Fund of
Fund

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวม
โครงสร้ำงพืน
้ ฐำน หรือ กองทุน property (กองทุนปลำยทำง) ทั้ง
ในและต่ำงประเทศ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยกองทุนปลำยทำง
ดังกล่ำวมีนโยบำยลงทุนทั้งในตรำสำรทุน ตรำสำรหนี้ ทรัพย์สน
ิ
ทำงเลือก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ อื่นใดตำมที่กฎหมำย
ก.ล.ต. กำหนด นอกจำกนี้ กองทุนอำจลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมอื่น กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ ทรัสต์เพือ
่ กำรลงทุนใน
อสังหำริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้ำงพืน
้ ฐำน ซึง่ อยู่
ภำยใต้กำรจัดกำรของบริษัทจัดกำร ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100
ของมูลค่ำทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน อย่ำงไรก็ตำม กำรลงทุนใน
หน่วยลงทุนซึง่ อยู่ภำยใต้กำรจัดกำรของบริษัทจัดกำรดังกล่ำวต้อง
อยู่ภำยใต้กรอบนโยบำยกำรลงทุนของกองทุน ซึง่ เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนด
ทั้งนี้ กองทุนปลำยทำงจะไม่สำมำรถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้น
ทำง (Circle investment) และกองทุนปลำยทำงจะไม่สำมำรถ
ลงทุนต่อในกองทุนอื่นภำยใต้บริษัทจัดกำรเดียวกันอีก (Cascade
investment) สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ อำจพิจำรณำลงทุนใน
ตรำสำรทุน ตรำสำรแห่งหนี้ ตรำสำรกึ่งหนี้กึ่งทุน ตรำสำรทำง
กำรเงิน และเงินฝำก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ อื่น หรือกำร
หำดอกผลโดยวิธีอื่นอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงตำมที่
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศ
กำหนด หรือให้ควำมเห็นชอบให้ลงทุนได้ ท้งนี้กองทุนมิได้
รับประกันผลตอบแทน และผู้ลงทุนอำจได้รับผลตอบแทนที่ลดลง
ต่ำกว่ำอัตรำผลตอบแทนของเกณฑ์ชี้วัด โดยระยะเวลำกำรลงทุนที่
เหมำะควรเป็นกำรลงทุนในระยะกลำง-ยำว (3 ปีขึ้นไป)

อายุกองทุน/
ซื้อขายหลัง
IPO

ประมาณการ
ผลตอบแทน/
ชื้อขั้นต่่า

ทุกวันทำกำร

ตำมภำวะตลำด/
1,002

22 - 28 มีค

IPO Front =
0.25% หลัง
IPO = 0.50%

ทุกวันทำกำร

ตำมภำวะตลำด/
1,003

23 - 28 มีค

IPO Front =
0.25% หลัง
IPO = 0.50%

วันส่งค่าสั่ง
ซื้อ/ขาย

วันท่ารายการ
ซื้อ/ขาย

ค่าFEE

ชื่อย่อ

ASP-DISRUPT

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์
ทูนิตส
ี้ ์

บลจ.

AssetPlus

ประเภท

นโยบาย

FIF

ลงทุนในตรำสำรทุน ที่มีควำมเกีย
่ วข้องหรือได้รับ
ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ จำกนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี
หรือรูปแบบธุรกิจใหม่ (New business model) ทั้งที่มีอยู่
แล้วหรือสร้ำงขึ้นมำใหม่ เพือ
่ สร้ำงตลำดและ/หรือมูลค่ำ
ให้กับผลิตภัณฑ์ และส่งผลกระทบต่อตลำดผลิดภัณฑ์เดิม
(Disruptive) และ/หรือลงทุนในหน่วย CIS และ/หรือ
กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ที่มีนโยบำยกำรลงทุนในตรำ
สำรทุนที่มีลก
ั ษณะดังกล่ำวข้ำงต้น

อายุกองทุน/
ซื้อขายหลัง
IPO

ประมาณการ
ผลตอบแทน/
ชื้อขั้นต่่า

ทุกวันทำกำร

ตำมภำวะตลำด/
5,000

19 - 30 มีค

IPO Front =
1.25% หลัง
IPO =1.50%

ทุกวันทำกำร

ตำมภำวะตลำด/
5,000

28 มีค - 5 เมย

TBI

วันส่งค่าสั่ง
ซื้อ/ขาย

วันท่ารายการ
ซื้อ/ขาย

ค่าFEE

CIMB-PRINCIPAL
GPS

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล พรี
เฟอร์ ซิเคียวริตี้

CIMB

FIF

ลงทุนในกองทุนหลักคือ Principal Global Investors
Funds - Preferred Securities Fund บริหำรโดย
Spectrum Asset Management ซึง่ เน้นลงทุนใน
Preferred Securities ตรำสำรกึง่ หนี้กงึ่ ทุน หรือ Hybrid
ที่มีควำมเหมือนตรำสำรหนี้ตรงที่จำ่ ยดอกเบี้ยเป็นประจำ
และมีควำมเหมือนตรำสำรทุนตรงที่เวลำลงบัญชี จะนับเป็น
“ส่วนของผู้ถือหุน
้ ” หรือ Shareholders’ Equity ผู้ออก
Preferred Securities ส่วนใหญ่ (ประมำณ 80%) เป็น
สถำบันกำรเงิน

ชื่อย่อ

ชื่อกองทุน

บลจ.

ประเภท

นโยบาย

วันท่าการซื้อขาย

วันท่ารายการ

นโยบาย
ปันผล

ซือ
้ -ขำยทุกวันทำกำร

ทุกวันทำกำร

ไม่เกินปี
ละ 1 ครั้ง

ซือ
้ -ขำยทุกวันทำกำร

ทุกวันทำกำร

ไม่จำ่ ยปันผล

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF
ASP-LTF
รหัส 001

กองทุนเปิดแอสเซทพลัส
หุ้นระยะยาว

ASSET
PLUS

LTF

ลงทุนในหุน
้ สำมัญที่จดทะเบียนในตลำดหลัก
ทรัพย์ฯ ที่มีปจ
ั จัยพืน
้ ฐำนดี รวมทั้งลงทุนใน
ตรำสำรแห่งหนี้ และหรือเงินฝำก ตรำสำรกึง่ หนี้
กึง่ ทุน (หุน
้ ไม่น้อยกว่ำ 65%)

ASP-GLTF
รหัส 030

กองทุนเปิดแอสเซทพลัส
หุ้นระยะยาวทวีก่าไร

ASSET
PLUS

LTF

ลงทุนในหุน
้ สำมัญที่จดทะเบียนในตลำดหลัก
ทรัพย์ฯ และ/หรือตลำดหลักทรัพย์ MAI อำจ
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

เน้นลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้ำนปัญญำประดิษฐ์ (A.I.) หรือมี
กำรใช้เทคโนโลยีหน
ุ่ ยนต์ หรือนวัตกรรมต่ำง ๆ ในกำรดำเนินธุรกิจ
โดยร้อยละ 0-79 ของกองทุน ASP-ROBOTRMF ลงทุนในกองทุน
AXA World Funds Framlington Robotech ที่บริหำรจัดกำรโดย
AXA Investment Managers ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 0 - 21 จะ
พิจำรณำคัดเลือกลงทุนในตรำสำรทุนต่ำงประเทศ / ETF ที่
เกี่ยวข้องกับปัญญำประดิษฐ์ (A.I.) หรือมีกำรใช้เทคโนโลยีหน
ุ่ ยนต์
ทั่วโลก ที่มีแนวโน้มให้ผลตอบแทนที่ดี และเพือ
่ กระจำยควำมเสี่ยง
กองทุนมีกำรทำป้องกันควำมเสี่ยงเกือบทั้งจำนวน

ซือ
้ -ขำยทุกวันทำกำร

ทุกวันทำกำร

ไม่จำ่ ยปันผล

LTF

เน้นลงทุนหุน
้ ขนำดกลำง-เล็กที่มีโอกำสเติบโตในอนำคต
เฟ้นหำบริษัทที่มีโมเดลในกำรบริหำรธุรกิจที่ชด
ั เจนและมี
กำรเติบโตต่อเนื่อง มีโอกำสทำกำไรได้สูงกว่ำที่ตลำด
คำดกำรณ์ จึงเหมำะสำหรับผู้ลงทุนที่ตอ
้ งกำรลงทุนในหุน
้
ภำยในประเทศ ของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ขนำดกลำง-เล็กที่มีโอกำสเติบโตในอนำคต โดยสำมำรถ
ถือลงระยะยำวได้

ซือ
้ -ขำยทุกวันทำกำร

ทุกวันทำกำร

ไม่จำ่ ยปันผล

ข้อมูลในเอกสำรฉบับนี้ รวบรวมมำจำกข้อมูลเบื้องต้นของแต่ละบริษัทหลักทรัพย์จด
ั กำรกองทุนรวม กำรตัดสินใจซือ
้ ขำยกองทุนใดๆ ล้วนเป็นผลจำกกำรใช้วิจำรณญำณของผู้อ่ำน โดยไม่มีส่วนเกีย
่ วข้องหรือพันธะผูกพันใดๆ
กับบริิษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ไม่ว่ำกรณีใด

ค่าFEE

