IPO & Rollover
Date: 28 August 2018
ชื่อย่อ

ชื่อกองทุน

บลจ.

ประเภท

นโยบาย

อายุกองทุน/
ซื้อขายหลัง
IPO

ประมาณการ
ผลตอบแทน/
ชื้อขั้นต่่า

FIF

ลงทุนในเงินฝาก Al Khaliji Commercial Bank 19%,
Commercial Bank of Qatar 19%, Agricultural Bank
of China 19%, Bank of China 19%, China
Construction Bank 15% บัตรเงินฝาก China
Everbright Bank 9%

6 เดือน

1.45% ต่อปี/
500

28 สค - 3 กย

ไม่มี

1 ปี

1.70% ต่อปี/
500

28 สค - 3 กย

ไม่มี

วันท่ารายการ

นโยบาย
ปันผล

15 - 28 สค

ไม่มี

วันส่งค่าสั่ง
ซื้อ/ขาย

วันท่ารายการ
ซื้อ/ขาย

ค่าFEE

กองทุนที่มร
ี อบการลงทุน 6 - 11 เดือน

KFF6MFP

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ตา
่ งประเทศ 6 เดือน
FP

KASSET

กองทุนที่มร
ี อบการลงทุน 1 - 7 ปี
KFF1YFA

กองทุนเปิดเคตราสารหนี้ตา
่ งประเทศ 1 ปี FA

KASSET

FIF

ลงทุนในเงินฝาก China Everbright Bank19%, Bank
of China 19%, Agricultural Bank of China 19%, Al
Khaliji Commercial Bank 19%, Commercial Bank of
Qatar 19%, Union National Bank 5%

ชื่อกองทุน

บลจ.

ประเภท

นโยบาย

RMF

ลงทุนในหุน
้ ของบริษัทที่มีธุรกิจในลักษณะเข้าข่ายเป็น Disruptor
หรือมีโอกาสกลายเป็น Disruptor เพือ
่ แสวงหาโอกาสในการได้รับ
ผลตอบแทนอย่างก้าวกระโดด อีกทั้งยังลงทุนในหุน
้ ที่ได้รับ
ผลประโยชน์จากกระแสการ Disrupt โดยแบ่งการลงทุน ออกเป็น 3
กลุ่มหลัก คือ Future Transportation & Energy, Digital
Economy, Life Style Disruption.

กองทุนอื่นๆ
ชื่อย่อ

ASP-DISRUPT
RMF

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์
ทูนิตส
ี้ ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ASSET
PLUS

วันท่าการซื้อขาย

ทุกวันทาการ

ตามภาวะตลาด/
5,000

ชื่อย่อ

M-MINVOL

LHGMA

TINRMF

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มินิมม
ั่ โวลาติลิตี้ หุ้นทุน

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยง
ชีพ

บลจ.

MFC

LHF

TISCO

ประเภท

นโยบาย

Equity

ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ ซึง่ จะส่งผลให้มี Net exposure
ในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่นอ
้ ยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์
ประเภทตราสารทุนของกิจการที่มีปัจจัยพืน
้ ฐานดีที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีเป้าหมายให้ความผันผวน
ที่คาด ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง(expected volatility) ของ Portfolio อยู่ใน
ระดับต่า ทั้งนี้ ในการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุน บริษัทจัดการ
จะพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ค่า Beta ค่า standard deviation
สภาพคล่องของหลักทรัพย์แต่ละตัว และการกระจายการลงทุน เป็น
ต้น เพือ
่ ลดความเสี่ยงและ/หรือลดความผันผวนของการลงทุน
โดยรวมของกองทุน

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

RMF

ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนึ้กงึ่ ทุน เงิน
ฝาก กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพือ
่ การลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ กองทุนโครงสร้างพืน
้ ฐาน ทั้งในประเทศ
และ/หรือต่างประเทศซึง่ มีสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยูก
่ ัดล
ุ ย
พินิจของ บลจ. โดยกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์
ต่างประเทศ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 79 ของ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

อายุกองทุน/
ซื้อขายหลัง
IPO

ประมาณการ
ผลตอบแทน/
ชื้อขั้นต่่า

ทุกวันทาการ

ตามภาวะตลาด/
1,000

17 - 28 สค

Front 1%

ทุกวันทาการ

ตามภาวะตลาด/
5,000

20 สค - 4 กย

IPO Front =
1.00%
หลัง IPO Front
=1.00%

ทุกวันทาการ

ตามภาวะตลาด/
1,000

14 สค - 4 กย

ไม่มี

วันส่งค่าสั่ง
ซื้อ/ขาย

วันท่ารายการ
ซื้อ/ขาย

ค่าFEE

ชื่อย่อ

ONE-ALLCHINA

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิด วรรณ ออล ไชน่า อิควิตี้

บลจ.

ONEAM

ประเภท

นโยบาย

FIF

กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซงึ่ หน่วย CIS และ/หรือกองทุนรวมอีที
เอฟ (ETF) ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ประเทศจีน หรือที่ผู้ออกตราสารมีธุรกิจหลักใน
ประเทศจีน ซึง่ ผู้จัดการกองทุนเชื่อว่ามีศักยภาพในการเติบโต และ/
หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตในอนาคต รวมทั้งตราสารทุนอื่นใดที่
ผู้ออกตราสารดาเนินธุรกิจเกี่ยวข้อง และ/หรือที่ได้รับผลประโยชน์
จากการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือทรัพย์สน
ิ ส่วนใหญ่มาจากการ
เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีน และ/หรือตราสารทุนของ
ผู้ประกอบการจีนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น โดย
เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่นอ
้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิ
ของกองทุน ทั้งนี้ หน่วย CIS และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ
ต่างประเทศที่กองทุนจะพิจารณาลงทุนนั้น จะมี exposure ใน
หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีน เช่น หุน
้ A Share, B Share,
H Share, Red Chips, P-Chips, S-Chips, ADR เป็นต้น รวมถึง
หลักทรัพย์อื่นที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีนในอนาคต โดยบริษัท
จัดการจะลงทุนในหน่วย CIS และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ
ต่างประเทศที่มีนโยบายการลงทุนดังกล่าวอย่างน้อย 2 กองทุน ใน
สัดส่วนกองทุนละไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของ
กองทุน ซึง่ สัดส่วนการลงทุนในหน่วย CIS และ/หรือกองทุนรวมอีที
เอฟต่างประเทศ จะขึ้นอยู่กับดุลยพินจ
ิ ของผู้จัดการกองทุน ตาม
สภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ

LTF

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

อายุกองทุน/
ซื้อขายหลัง
IPO

ประมาณการ
ผลตอบแทน/
ชื้อขั้นต่่า

ทุกวันทาการ

ตามภาวะตลาด/
5,000

วันส่งค่าสั่ง
ซื้อ/ขาย

วันท่ารายการ
ซื้อ/ขาย

ค่าFEE

14 สค - 4 กย

Front 1.605%

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

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF
ASP-LTF
รหัส 001

กองทุนเปิดแอสเซทพลัส
หุ้นระยะยาว

ASSET
PLUS

ASP-GLTF
รหัส 030

กองทุนเปิดแอสเซทพลัส
หุ้นระยะยาวทวีก่าไร

ASSET
PLUS

ASP-SMELTF
รหัส 183

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด
แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว

ASSET
PLUS

ชื่อย่อ

ASP-ROBOTRMF
รหัส 182

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการ
เลี้ยงชีพ

บลจ.

ASSET
PLUS

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

อายุกองทุน/
ซื้อขายหลัง
IPO

ประมาณการ
ผลตอบแทน/
ชื้อขั้นต่่า

ซือ
้ -ขายทุกวันทาการ

วันส่งค่าสั่ง
ซื้อ/ขาย

วันท่ารายการ
ซื้อ/ขาย

ทุกวันทาการ

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

ค่าFEE

ไม่จา่ ยปันผล

