IPO & Rollover
Date: 14 August 2018
ชื่อย่อ

ชื่อกองทุน

บลจ.

ประเภท

นโยบาย

อายุกองทุน/
ซื้อขายหลัง
IPO

ประมาณการ
ผลตอบแทน/
ชื้อขั้นต่่า

6 เดือน

1.55% ต่อปี/
10,000

7 - 14 สค

ไม่มี

วันส่งค่าสั่ง
ซื้อ/ขาย

วันท่ารายการ
ซื้อ/ขาย

ค่าFEE

กองทุนที่มร
ี อบการลงทุน 6 - 11 เดือน

KFFIF6M31

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ตา
่ งประเทศ 6M31

KSAM

FIF

ลงทุนในเงินฝาก Al Khaliji Bank 16%, Ahli Bank 16%,
Bank of China 16%, Agricultural Bank of China
18%, China Construction Bank 14%, บัตรเงินฝาก
Industrial and Commercial Bank of China 18%

ASP-TFIXED 6M1

กองทุนเปิดแอสเซทพลัส ตราสารหนี้ทวีทรัพย์
6 เดือน 1
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ASSET
PLUS

ตราสารหนี้

ลงทุนในตัว๋ แลกเงิน MPC 25%, GUNKUL 25%, TPIPL
25%, TFG 25%

6 เดือน

1.90% ต่อปี/
5,000

20 - 24 สค

ไม่มี

KFF6MFO

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ตา
่ งประเทศ 6 เดือน
FO

FIF

ลงทุนในเงินฝาก Qatar National Bank 19%,Doha
Bank 19%, Agricultural Bank of China 19%, Bank of
China 19%, China Construction Bank 15% บัตรเงิน
ฝาก China Everbright Bank 9%

6 เดือน

1.45% ต่อปี/
500

14 - 20 สค

ไม่มี

FIF

ลงทุนในเงินฝาก Bank of China 19.50%, Agricultural
Bank of China 19.50%, China Construction Bank
19.50%, Emirates NBD PJSC 19.50%, Abu Dhabi
Commercial Bank 2.50%, บัตรเงินฝาก Bank of
Communications 19.50%

1 ปี

1.65% ต่อปี/
1,000

7 - 14 สค

ไม่มี

FIF

ลงทุนในเงินฝาก Qatar National Bank 19%,Doha
Bank 19%, Agricultural Bank of China 19%, Bank of
China 19%, Union National Bank 5%, บัตรเงินฝาก
China Everbright Bank 19%

1 ปี

1.70% ต่อปี/
500

14 - 20 สค

ไม่มี

KASSET

กองทุนที่มร
ี อบการลงทุน 1 - 7 ปี

T-FixFIF1Y22

KFF1YEY

กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ตา
่ งประเทศ 1Y22

กองทุนเปิดเคตราสารหนี้ตา
่ งประเทศ 1 ปี EY

TAM

KASSET

ชื่อย่อ

ชื่อกองทุน

บลจ.

ประเภท

นโยบาย

ชื่อกองทุน

บลจ.

ประเภท

นโยบาย

อายุกองทุน/
ซื้อขายหลัง
IPO

ประมาณการ
ผลตอบแทน/
ชื้อขั้นต่่า

วันส่งค่าสั่ง
ซื้อ/ขาย

วันท่ารายการ
ซื้อ/ขาย

ค่าFEE

กองทุนอื่นๆ
ชื่อย่อ

ASP-DISRUPT
RMF

SCBPINA
SCBPIND

LHGMA

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์
ทูนิตส
ี้ ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์
อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท

ASSET
PLUS

SCBAM

LHF

RMF

ลงทุนในหุน
้ ของบริษัทที่มีธุรกิจในลักษณะเข้าข่ายเป็น
Disruptor หรือมีโอกาสกลายเป็น Disruptor เพือ
่ แสวงหา
โอกาสในการได้รับผลตอบแทนอย่างก้าวกระโดด อีกทั้ง
ยังลงทุนในหุน
้ ที่ได้รับผลประโยชน์จากกระแสการ
Disrupt โดยแบ่งการลงทุน ออกเป็น 3 กลุม
่ หลัก คือ
Future Transportation & Energy, Digital Economy,
Life Style Disruption.

Property
Fund

ลงทุนในหน่วย Property และ/หรือหน่วย Infra ที่จด
ทะเบียนทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงอยูร่ ะหว่างการดา
เนินการกระจายการถือหน่วยลงทุนหรือเปิดเสนอขายครั้ง
แรก โดยส่งผลให้มี net exposureโดยเฉลีย
่ ในรอบปีบญ
ั ชี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ทั้งนี้อาจลงทุนในตราสารที่มีลก
ั ษณะของสัญญาซือ
้ ขาย
ล่วงหน้าแฝง Structured Notes สัญญาซือ
้ ขายล่วงหน้า
(Derivatives) Derivatives) เพือ
่ เพิม
่ ประสิทธิภาพการ
บริหารการลงทุน (Efficient portfolio management)
และ/หรือการบริหารความเสี่ยง

FIF

ลงทุนในกองทุน Investec Global Multi-Asset Income
Fund ซึง่ เป็นกองทุนหลัก โดยเฉลีย
่ ในรอบปีบญ
ั ชีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยมุง่ หวังที่จะ
สร้างรายรับพร้อมกับโอกาสที่จะทาให้เงินต้นเติมโตได้ใน
อนาคต โดยเน้นลงทุนทรัพย์สินที่หลากหลายในตราสาร
หนี้ ตราสาร และตราสารอนุพน
ั ธ์ทางการเงินซึง่ มีสินทรัพย์
อ้างอิงเป็นตราสารหนี้ และตราสารทุน

วันท่าการซื้อขาย

ทุกวันทาการ

ตามภาวะตลาด/
5,000

ทุกวันทาการ

ตามภาวะตลาด/
1,000

ทุกวันทาการ

ตามภาวะตลาด/
5,000

วันท่ารายการ

นโยบาย
ปันผล

15 - 28 สค

ไม่มี

14 - 20 สค

IPO Front =
0.535%
หลัง IPO Front
=0.8025%

20 สค - 4 กย

IPO Front =
1.00%
หลัง IPO Front
=1.00%

ชื่อย่อ

KCR3YB-AI

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิ ดเค Complex Return 3YB ห้าม
ขายผู้ลงทุนรายย่อย

บลจ.

KASSET

ประเภท

นโยบาย

อายุกองทุน/
ซื้อขายหลัง
IPO

ประมาณการ
ผลตอบแทน/
ชื้อขั้นต่่า

ผสม

ลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากทั้งในและต่างประเทศ ซึง่ อาจ
มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ และที่ไม่ได้รับ
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ประมาณ
95.5% ของ NAV โดยมีเป้ าหมายเพือ
่ ให้เงินลงทุนเติบโตเป็น
100% ของเงินลงทุนทั้งหมดเมื่อครบอายุโครงการสาหรับการ
ลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซือ
้ ขายล่วงหน้า
(Derivatives) ประเภทสัญญาวอร์แรนท์ ที่มีการจ่ายผลตอบแทน
อ้างอิงกับมูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิง คือ มูลค่าหน่วยลงทุนของ
กองทุน GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities
(EUR) Class Ordinary EUR Accumulation ซึง่ กองทุนจะชาระ
คืนเงินต้นเต็มจานวนให้ผู้ลงทุน โดยกองทุนจะชาระคืนเงินต้น 2.5%
ของเงินลงทุน ณ สิ้นปีที่ 1 และ 2 และ95% ของเงินลงทุน พร้อม
ผลตอบแทน เมื่อครบอายุโครงการ

3 ปี

ตามภาวะตลาด/
500,000

LTF

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

วันส่งค่าสั่ง
ซื้อ/ขาย

วันท่ารายการ
ซื้อ/ขาย

ค่าFEE

14 - 20 สค

ไม่มี

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

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

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

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF
ASP-LTF
รหัส 001

กองทุนเปิดแอสเซทพลัส
หุ้นระยะยาว

ASSET
PLUS

ASP-GLTF
รหัส 030

กองทุนเปิดแอสเซทพลัส
หุ้นระยะยาวทวีก่าไร

ASSET
PLUS

ASP-SMELTF
รหัส 183

ASP-ROBOTRMF
รหัส 182

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด
แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว

กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการ
เลี้ยงชีพ

ASSET
PLUS

ASSET
PLUS

ชื่อย่อ

ชื่อกองทุน

บลจ.

ประเภท

นโยบาย

อายุกองทุน/
ซื้อขายหลัง
IPO

ประมาณการ
ผลตอบแทน/
ชื้อขั้นต่่า

วันส่งค่าสั่ง
ซื้อ/ขาย

วันท่ารายการ
ซื้อ/ขาย

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

ค่าFEE

