IPO & Rollover
Date: 12 June 2018
ชื่อย่อ

ชื่อกองทุน

ประเภท

นโยบาย

อายุกองทุน/
ซื้อขายหลัง
IPO

ประมาณการ
ผลตอบแทน/
ชื้อขั้นต่่า

KASSET

FIF

ลงทุนในเงินฝาก Commercial Bank of Qatar 19%, Al
Khaliji Commercial Bank 19%, Abu Dhabi
Commercial Bank 19%, Agricultural Bank of China
12% , Bank of China 12%, บัตรเงินฝาก Qatar
National Bank 19%

6 เดือน

1.20% ต่อปี/
500

12 - 18 มิย

ไม่มี

TAM

ตราสารหนี้

ลงทุนในหุน
้ กูข
้ อง THANI 15%, WHAUP 13%, TREIT
10%, CKP 14%, EDL Generation 19%, GLOBAL
19%, บริษัทบริหานสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ 10%

3 ปี 1 เดือน

2.50% ต่อปี/
1,000

6 - 13 มิย

ไม่มี

FIF

ลงทุนในเงินฝาก Commercial Bank of Qatar 19%, Al
Khaliji Commercial Bank 19%, Bank of China
19%,Abu Dhabi Commercial Bank 19%, Agricultural
Bank of China 10% , บัตรเงินฝาก Qatar National
Bank 17%

1 ปี

1.55% ต่อปี/
500

12 - 18 มิย

ไม่มี

FIF

ลงทุนในเงินฝาก Agricultural Bank of China 19.50%,
Bank of China 19.50%, China Construction Bank
19.50%, Emirates NBD 19.50%, บัตรเงินฝาก Bank of
Communications 19.50%, พันธบัตร ธปท. 2.50%

1 ปี

1.55% ต่อปี/
500

12 - 18 มิย

ไม่มี

บลจ.

วันส่งค่าสั่ง
ซื้อ/ขาย

วันท่ารายการ
ซื้อ/ขาย

ค่าFEE

กองทุนที่มร
ี อบการลงทุน 6 - 11 เดือน

KFF6MFD

กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ตา
่ งประเทศ 6 เดือน
FD

กองทุนที่มร
ี อบการลงทุน 1 - 7 ปี

T-Fixed3YR13

KFF1YEN

T-FixFIF1Y21

กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3YR13

กองทุนเปิดเคตราสารหนี้ตา
่ งประเทศ 1 ปี EN

กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ตา
่ งประเทศ 1Y21

KASSET

TAM

ชื่อย่อ

ชื่อกองทุน

บลจ.

ประเภท

นโยบาย

RMF

ลงทุนใน ตราสารหนี้ ตราสารทุน เงินฝาก ตราสารกึง่ หนี้
กึง่ ทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพือ
่ การ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้าง
พืน
้ ฐาน ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน
่ หรือการหา
ดอกผลโดยวิธีอน
ื่ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
หรือให้ความเห็นชอบ โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารทุน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพือ
่ การลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพืน
้ ฐาน
โดยเฉลีย
่ ในรอบปีบญ
ั ชีไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

อายุกองทุน/
ซื้อขายหลัง
IPO

ประมาณการ
ผลตอบแทน/
ชื้อขั้นต่่า

ทุกวันทาการ

ตามภาวะตลาด/
2,000

28 พค - 15 มิย

ไม่มี

ทุกวันทาการ

ตามภาวะตลาด/
1,000

4 - 12 มิย

IPO Front =
0.50%

วันส่งค่าสั่ง
ซื้อ/ขาย

วันท่ารายการ
ซื้อ/ขาย

ค่าFEE

กองทุนอื่นๆ

M-TWSUK RMF

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ออมเกษียณทวีสุข เพื่อ
การเลี้ยงชีพ

MFC

ลงทุนในหน่วยลงทุนของ PIMCO Capital Securities Fund ใน
หน่วยลงทุน Class Institutional (USD) ซึง่ เสนอขายสาหรับลูกค้า
สถาบัน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่นอ
้ ยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
โดยกองทุน PIMCO Capital Securities Fund มีเป้าหมาย
เพือ
่ ให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุดจากการลงทุนใน Capital
Securities ที่มีราคาน่าสนใจ โดยใช้หลักการจัดการลงทุนอย่าง
รอบคอบ โดยจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ
สุทธิของกองทุน ใน Capital Securities ซึง่ หมายถึง ตราสารหนี้
(เงินกู้ที่มีทั้งการจ่ายดอกเบี้ยคงที่ หรือ ไม่คงที่),
contingentconvertible bonds และ/หรือตราสารทุนที่ออกโดย
สถาบันการเงิน เช่น ธนาคาร และ บริษัท ประกันภัย โดย
หลักทรัพย์ที่ลงทุนจะมีทั้งที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ใน
ระดับ Investment grade และ ต่ากว่า Investment gradeทั้งนี้
กองทุนอาจใช้ตราสารอนุพน
ั ธ์ (ไม่ว่าจะเป็นเพือ
่ ป้องกันความเสี่ยง
หรือเพือ
่ การลงทุน)

KT-CSBOND

กองทุนเปิดเคแทม แคปปิตอล ซีเคียวริตี้ ฟันด์

KTAM

FIF

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

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF
ASP-LTF
รหัส 001

กองทุนเปิดแอสเซทพลัส
หุ้นระยะยาว

ASSET
PLUS

ชื่อย่อ

ชื่อกองทุน

บลจ.

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

อายุกองทุน/
ซื้อขายหลัง
IPO

ประมาณการ
ผลตอบแทน/
ชื้อขั้นต่่า

วันส่งค่าสั่ง
ซื้อ/ขาย

วันท่ารายการ
ซื้อ/ขาย

ประเภท

นโยบาย

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

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

ค่าFEE

