IPO & Rollover
Date: 20 July 2018
ชื่อย่อ

ชื่อกองทุน

บลจ.

ประเภท

นโยบาย

อายุกองทุน/
ซื้อขายหลัง
IPO

ประมาณการ
ผลตอบแทน/
ชื้อขั้นต่่า

FIF

ลงทุนในเงินฝาก Commercial Bank of Qatar 19%,
Bank of China 19%, Agricultural Bank of China
19%, Union National Bank of China 19%, บัตรเงิน
ฝาก China Merchants Bank 12%, Shanghai Pudong
Development Bank 12%

6 เดือน

1.30% ต่อปี/
500

17 - 23 กค

ไม่มี

FIF

ลงทุนในเงินฝาก Bank of China 18%, China
Construction Bank 15%, บัตรเงินฝาก China
Merchants Bank 16%, Agricultural Bank of China
16%, Bank of Communication 13%, หุน
้ กูร้ ะยะสั้น ธ.
เกียรตินาคิน 9%, Tisco 9%, ตัว๋ แลกเงิน BTS Group
Holding 5%

6 เดือน

1.30% ต่อปี/
10,000

17 - 23 กค

ไม่มี

FIF

ลงทุนในเงินฝาก, Bank of China 12%, Agricultural
Bank of China 12%, Union National Bank of China
19%, Commercial Bank of Qatar 19%, บัตรเงินฝาก
China Merchants Bank 19%, Shanghai Pudong
Development Bank 19%

1 ปี

1.50% ต่อปี/
500

17 - 23 กค

ไม่มี

FIF

ลงทุนในเงินฝาก Agricultural Bank of China 18%,
Security Bank Corporation Philippines 16%, Union
Nation Bank UAE 10%, บัตรเงินฝาก Bank of China
18%, China Merchants Bank 18%, China
Construction Bank 11%, ตราสาร EMTN ธ. Mashreq
Bank 9%

1 ปี

1.50% ต่อปี/
10,000

17 - 23 กค

ไม่มี

วันส่งค่าสั่ง
ซื้อ/ขาย

วันท่ารายการ
ซื้อ/ขาย

ค่าFEE

กองทุนที่มร
ี อบการลงทุน 6 - 11 เดือน

KFF6MFI

SCBFI6MB7

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ตา
่ งประเทศ 6 เดือน
FI

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้
ต่างประเทศ 6MB7

KASSET

SCBAM

กองทุนที่มร
ี อบการลงทุน 1 - 7 ปี

KFF1YES

SCBFF1YI8

กองทุนเปิดเคตราสารหนี้ตา
่ งประเทศ 1 ปี ES

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้
ต่างประเทศ 1YI8

KASSET

SCBAM

ชื่อย่อ

ชื่อกองทุน

บลจ.

ประเภท

นโยบาย

อายุกองทุน/
ซื้อขายหลัง
IPO

ประมาณการ
ผลตอบแทน/
ชื้อขั้นต่่า

TFixed3Y11M1AI

• กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3Y11M1 ห้าม
ขายผู้ลงทุนรายย่อย

TAM

ตราสารหนี้

ลงทุนในหุน
้ กู้ IVL 19.50%, Thai Air Asia 19.50%, CK
19.50%, BANPU 8%, THAI 19.50%, BAM 6%,
ICBC Leasing 8%

3ปี11เดือน

2.35% ต่อปี/
500,000

24 กค - 1 สค

ไม่มี

TFixed4Y10M1AI

• กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 4Y10M1 ห้าม
ขายผู้ลงทุนรายย่อย

TAM

ตราสารหนี้

ลงทุนในหุน
้ กู้ Thai Bev 19.80%, เบทาโกร 10.20%,
BECL 19%, CJ 19.80%, IVL 19.80%

4ปี10เดือน

2.45% ต่อปี/
500,000

24 กค - 1 สค

ไม่มี

6 เดือน

ตามภาวะตลาด/
1,000,000

16 - 20 กค

ไม่มี

ตามภาวะตลาด/
500

17 - 24 กค

Front 1.605%

วันส่งค่าสั่ง
ซื้อ/ขาย

วันท่ารายการ
ซื้อ/ขาย

ค่าFEE

กองทุนอื่นๆ

ASP-GCOM1

B-FUTURE

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คอม
เพล็กซ์ รีเทิร์น 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเพื่อคนรุ่นใหม่

เป็นกองทุนรวมต่างประเทศที่ลงทุนใน Structured Notes
ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุน
้ ต่างประเทศ สร้างโอกาสใน
Structured การรับผลตอบแทนในสภาวะตลาดที่มีความผันผวนสูง และ
AssetPlus
Note
ผู้ลงทุนมีมุมมองว่าตลาดมีทิศทางแกว่งตัวลงในกรอบ
แคบๆ

BBLAM

FIF
Equity

ลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ ของบริษัทที่ทาธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
หรือได้รับประโยชน์จากแนวโน้มการบริโภคในอนาคต หรือธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี และหรือนวัตกรรมใหม่ ที่มีการพัฒนาขึ้น
เพือ
่ รองรับแนวโน้มการบริโภค การดาเนินธุรกิจ และเศรษฐกิจใน
อนาคต โดยอาจลงทุนในหน่วย CIS* และหรือกองทุนรวมอีทีเอฟ
ที่มีการลงทุนเกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าวด้วย เพือ
่ ให้เกิด net
exposure ในตราสารทุนต่างประเทศดังกล่าว โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชี
ไม่นอ
้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน ทั้งนี้
สัดส่วนการลงทุนของกองทุนในหมวดอุตสาหกรรมใดหมวด
อุตสาหกรรมหนึ่ง และในประเทศใดประเทศหนึ่ง จะเป็นไปตาม
ดุลยพินจ
ิ ของผู้จัดการกองทุน ซึง่ ในบางขณะกองทุนอาจมีการ
ลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมใดหมวดอุตสาหกรรมหนึ่ง และหรือใน
ประเทศใดประเทศหนึ่งมากเป็นพิเศษ เพือ
่ ให้บรรลุวัตถุประสงค์การ
ลงทุนของโครงการ ส่วนที่เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน
ตราสารหนี้ และหรือเงินฝาก หุน
้ ของบริษัท Start up ที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีใหม่ นวัตกรรมใหม่ ตลอดจนทรัพย์สน
ิ อื่น หรือการหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สานักงาน ก.ล.ต.

ทุกวันทาการ

ชื่อย่อ

LHGEQ

CIMB-PRINCIPAL
i PROP PLUS

M-SUKUK

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้
อินคัม พลัส เฮลท์

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ศุกูก
(กองทุนรวมตราสารหนี้อส
ิ ลาม)

บลจ.

LHF

ประเภท

นโยบาย

FIF

ลงทุนในกองทุน T. ROWE PRICE FUNDS
SICAV-Global Focused Growth ซึง่ เป็นกองทุนหลัก
โดยเฉลีย
่ ในรอบปีบญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80ของมูลค่า
เน้นการลงทุนในพอร์ตการลงทุนทั่วโลก กระจายการ
ลงทุนทั่วโลกผ่านการวิเคราะห์ปจ
ั จัยพืน
้ ฐานคัดเลือกหุน
้ ที่
น่าสนใจด้วยวิธี (Bottom -up Approach)โดยไม่จากัด
ประเทศ หรือกลุม
่ อุตสาหกรรม รวมถึงมีการลงทุนในกลุม
่
ตลาดเกิดใหม่ (Emerging markets )ด้วยทรัพย์สินสุทธิ
เน้นการหาโอกาสลงทุนในหุน
้ ที่มีการเติบโตสูง และ
สอดคล้องกับแนวโน้มหลักของโลก

CIMB

ลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารในหมวดอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์ได้ทั้ง ในและต่างประเทศ และ/หรือ
กองทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (”REITs”) ซึง่
จะส่งผลให้มี Net Exposure ในสินทรัพย์ดงั กล่าวโดยเฉ
ลียในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ

MFC

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียง
กองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ AZ Multi Asset
MAMG Global Sukuk Fund (กองทุนหลัก) ในชนิด
หน่วยลงทุน “unit class A-ME (USD ACC)” ในสกุลเงิน
เหรียญสหรัฐ ซึง่ เป็นกองทุนที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
UCITS ที่เสนอขายให้กับนักลงทุนจากประเทศใน
ตะวันออกกลางและในทวีปเอเชีย กองทุนไม่มีนโยบาย
จ่ายเงินปันผล

Feeder
Fund

อายุกองทุน/
ซื้อขายหลัง
IPO

ประมาณการ
ผลตอบแทน/
ชื้อขั้นต่่า

ทุกวันทาการ

ตามภาวะตลาด/
5,000

16 - 24 กค

Front 1%

ตามภาวะตลาด/
50,000

18 - 26 กค

Front 1%

ตามภาวะตลาด/
10,000

11 - 31 กค

ไม่มี

ซือ
้ -ขาย
หน่วยลงทุน
ได้ “เดือนละ
ครั้ง

ทุกวันทาการ

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

