IPO & Rollover
Date: 4 May 2018
ชื่อย่อ

ชื่อกองทุน

บลจ.

ประเภท

นโยบาย

อายุกองทุน/
ซื้อขายหลัง
IPO

ประมาณการ
ผลตอบแทน/
ชื้อขั้นต่่า

FIF

ลงทุนในเงินฝาก Commercial Bank of Qatar 19%, Al
Khaliji Commercial Bank 16%, Bank of China
16%,Abu Dhabi Commercial Bank 16%, Agricultural
Bank of China 16% บัตรเงินฝาก Qatar National Bank
17%

6 เดือน

1.20% ต่อปี/
500

2 - 7 พค

ไม่มี

FIF

ลงทุนในเงินฝาก Bank of China 18%, China
Contruction Bank 15%, Abu Dhabi Commercial
Bank 15% บัตรเงินฝาก Agricultural Bank of China
15%, China Merchant Bank 10%, Industrial and
Commercial Bank of China 10%, Bank of
Communications 7%, ตราสารหนี้ ธ.ICICI 10%

1 ปี

1.45% ต่อปี/
10,000

2 - 7 พค

ไม่มี

FIF

ลงทุนหรือมีไว้ซงึ่ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/
หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ซึง่
กองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ
ดังกล่าวจะมีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ หลาย
ประเภท เช่น ตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่ง
หนี้กึ่งทุน เป็นต้น นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพือ
่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุน
โครงสร้างพืน
้ ฐาน ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ทั้งนี้ กองทุน
จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวรวมกันโดยเฉลี่ยใน
รอบปีบัญชีไม่นอ
้ ยกว่า ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของ
กองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ
และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุน ใน
สัดส่วนกองทุนละไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของ
กองทุน ซึง่ สัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือ
กองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศแต่ละกองทุนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินจ
ิ
ของบริษัทจัดการ ตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะ
การลงทุนในแต่ละขณะ

ตามภาวะตลาด/
1,000

23 เมย - 9 พค

Front =0.5%

วันส่งค่าสั่ง
ซื้อ/ขาย

วันท่ารายการ
ซื้อ/ขาย

ค่าFEE

กองทุนที่มร
ี อบการลงทุน 6 - 11 เดือน
KFF6MEX

กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ตา
่ งประเทศ 6 เดือน
EX

KASSET

กองทุนที่มร
ี อบการลงทุน 1 - 7 ปี

SCBFF1YH6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้
ต่างประเทศ 1YH6

KASSET

กองทุนอื่นๆ

TGINC-R

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส

TISCO

ทุกวันทาการ

ชื่อย่อ

PHATRA GNP-H

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ
เฮดจ์

บลจ.

PHATRA

ประเภท

FIF

นโยบาย

อายุกองทุน/
ซื้อขายหลัง
IPO

ประมาณการ
ผลตอบแทน/
ชื้อขั้นต่่า

ลงทุนหรือมีไว้ซงึ่ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศ
เพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน Capital Group New Perspective
Fund (กองทุนหลัก)ที่เน้นการลงทุนในหุน
้ สามัญทั่วโลก มี
วัตถุประสงค์หลักเพือ
่ เพิม
่ โอกาสการเติบโตในระยะยาวของกองทุน
ซึง่ ผู้จัดการกองทุนจะเน้นการลงทุนในหุน
้ สามัญของบริษัทที่มีสว่ น
ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงด้านการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ของโลกในอนาคตโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่นอ
้ ยกว่าร้อยละ 80
ของ NAV สาหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในตรา
สารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน เงินฝาก และ/หรือ
ทรัพย์สน
ิ อื่นตามที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนดทั้งในและ/หรือ
ต่างประเทศ กองทุนจะเข้าทาสัญญาซือ
้ ขายล่วงหน้า (Derivatives)
เพือ
่ ลดความเสี่ยง (Hedging) ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึง่ เป็นสกุลเงินฐาน (Base
Currency) ของหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก โดยไม่นอ
้ ยกว่าร้อย
ละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

ทุกวันทาการ

ตามภาวะตลาด/
100

7 - 22 พค

Front =1.00%
ยกเว้นช่วง IPO

ตามภาวะตลาด/
500

10 - 16 พค

ไม่มี

ลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวในตราสารทุนของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และมีปจ
ั จัยพืน
้ ฐานดี
ซึง่ ผู้จด
ั การกองทุนคาดหมายว่าจะให้ผลตอบแทนรวม
สูงสุด 10 อันดับแรก (กระบวนการคัดเลือกหุน
้ - โปรดดู
คาอธิบายเพิม
่ เติมในหน้าสุดท้าย) โดยเฉลีย
่ ในรอบปีบญ
ั ชี ทุกวันทาการ
ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตรา
สารหนี้ เงินฝาก หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอืน
่ หรือการ
หาดอกผลโดยวิธีอน
ื่ ตามที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนดหรือ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนใน Derivatives
และ Structured Note

วันส่งค่าสั่ง
ซื้อ/ขาย

วันท่ารายการ
ซื้อ/ขาย

ค่าFEE

B-TOPTENRMF

กองทุนเปิดบัวหลวงทศพลเพื่อการเลี้ยงชีพ

BBLAM

RMF

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

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF
ASP-LTF
รหัส 001

กองทุนเปิดแอสเซทพลัส
หุ้นระยะยาว

ASSET
PLUS

ASP-GLTF
รหัส 030

กองทุนเปิดแอสเซทพลัส
หุ้นระยะยาวทวีก่าไร

ASSET
PLUS

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

