IPO & Rollover
Date: 11 October 2018
ชื่อย่อ

ชื่อกองทุน

บลจ.

ประเภท

นโยบาย

อายุกองทุน/
ซื้อขายหลัง
IPO

ประมาณการ
ผลตอบแทน/
ชื้อขั้นต่่า

FIF

ลงทุนในเงินฝาก Bank of China 19%, Agricultural
Bank of China 19%, China Construction Bank 19%,
PT Bank Rakyat Indonesia 19%, บัตรเงินฝาก
Industrial Bank of Commercial Bank of China 19%,
China Merchants Bank 5%

3 เดือน

1.40% ต่อปี/
500

9 - 12 ตค

ไม่มี

FIF

ลงทุนในเงินฝาก Bank Rakyat Indonesia 16%, Bank
of China 15%, Doha Bank 12%, Commercial Bank
12%, บัตรเงินฝาก China Merchants Bank 18%,
Agricultural Bank of China 15%, ตัว๋ แลกเงิน KK Bank
10%

3 เดือน

1.40% ต่อปี/
10,000

9 - 12 ตค

ไม่มี

FIF

ลงทุนในเงินฝาก Bank of China 19%, Agricultural
Bank of China 19%, Union National Bank UAE 19%,
China Construction Bank 12% บัตรเงินฝาก
Industrial and Commercial Bank of China 19%,
China Merchants Bank 12%

6 เดือน

1.50% ต่อปี/
500

9 - 12 ตค

ไม่มี

FIF

ลงทุนในเงินฝาก Bank of China 19%, Doha Bank
10%, Commercial Bank of Qatar 10%, Al Khaliji
Bank 6%, บัตรเงินฝาก China Merchants Bank 19%,
Agricultural Bank of China 19%, ตัว๋ แลกเงิน KK
Bank 10%

6 เดือน

1.50% ต่อปี/
10,000

9 - 12 ตค

ไม่มี

ตราสารหนี้

ลงทุนเงินฝากประจา Bnak of China 19%, Commercial
Bank of Qatar 19%, หุน
้ กู้ บล. หยวนต้า 8%, ตัว๋ แลก
เงิน SC 8%, THANI 9%, SIRI 7%, EPCO 7%, MTC
7%, TFG 7%, LHBANK 10%

6 เดือน

1.75% ต่อปี/
5,000

วันส่งค่าสั่ง
ซื้อ/ขาย

วันท่ารายการ
ซื้อ/ขาย

ค่าFEE

กองทุนที่มร
ี อบการลงทุน 1 - 5 เดือน

KFF3MBE

SCBFF3MC6

กองทุนเปิ ดเค ตร่าส่ารหนี้ต่างประเทศ 3 เดือน
BE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้
ต่างประเทศ 3MC6

KASSET

SCBAM

กองทุนที่มร
ี อบการลงทุน 6 - 11 เดือน

KFF6MFT

SCBFF6MK1

ASP-TFIXED3

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ตา
่ งประเทศ 6 เดือน
FT

KASSET

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้
ต่างประเทศ 6MK1

SCBAM

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 3

ASSET
PLUS

9-17ตค/
9-11ตค
(Roll over)

17ตค

ไม่มี

ชื่อย่อ

ชื่อกองทุน

บลจ.

ประเภท

นโยบาย

อายุกองทุน/
ซื้อขายหลัง
IPO

ประมาณการ
ผลตอบแทน/
ชื้อขั้นต่่า

FIF

ลงทุนในเงินฝาก Bank of China 19%, Agricultural
Bank of China 19%, Commercial Bank of Qatar
19%, Abu Dhabi Commercial Bank UAE 19%,
Union National Bank 12%, China Construction
Bank 12%

1 ปี

1.75% ต่อปี/
500

9 - 12 ตค

ไม่มี

FIF

ลงทุนในเงินฝาก Agricultural Bank of China 15%,
Commercial Bank of Qatar 10%, Doha Bank 10% ,
Al Khaliji Bank 10%, บัตรเงินฝาก Bank of China
15%, China Merchants Bank 20%, ตราสาร ธ.
Mashreq Bank 20%

1 ปี

1.75% ต่อปี/
10,000

9 - 12 ตค

ไม่มี

8 เดือน

1.40% ต่อปี/
10,000

5 -16 ตค

ไม่มี

วันท่ารายการ

นโยบาย
ปันผล

2 - 11 ตค

IPO Front
0.5%หลัง IPO
Front = 1%

วันส่งค่าสั่ง
ซื้อ/ขาย

วันท่ารายการ
ซื้อ/ขาย

ค่าFEE

กองทุนที่มร
ี อบการลงทุน 1 - 7 ปี

KFF1YFG

กองทุนเปิดเคตราสารหนี้ตา
่ งประเทศ 1 ปี FG

SCBFF1YK2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้
ต่างประเทศ 1YK2

MGOV8M1

KASSET

SCBAM

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรรัฐบาล มุง
่ รักษา
เงินต้น 8 เดือน ซีรี่ส์ 1

MFC

ตราสารหนี้

ลงทุนทั้งหมดไปลงทุนในตราสารที่มงุ่ จะให้เกิดการรักษา
เงินต้น เช่น ตราสารภาครัฐ ตัว๋ เงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล
พันธบัตรธปท. ตัว๋ สัญญาใช้เงิน หรือบัตรเงินฝาก ที่บริษัท
เงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออกเพือ
่ การกูย
้ ืม
หรือรับเงินจากประชาชน เงินฝากในธนาคารพาณิชย์
หรือทรัพย์สินอืน
่ ที่มีความเสี่ยงต่า

ชื่อกองทุน

บลจ.

ประเภท

นโยบาย

ตราสารทุน

ลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (SET) และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI)ซึง่ จะ
ส่งผลให้มี Net Exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน ทั้งนี้
กองทุนจะคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนผ่านโปรแกรมที่พฒ
ั นาขึ้น
โดยบริษัทจัดการ และ/หรือผู้พฒ
ั นาโปรแกรมการลงทุน ซึง่
โปรแกรมดังกล่าวจะเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative
Analysis)

กองทุนอื่นๆ
ชื่อย่อ

KT-BRAIN-A

กองทุนเปิดกรุงไทย เอไอ เบรน
(ชนิดสะสมมูลค่า)

KTAM

วันท่าการซื้อขาย

ซือ
้ -ขายได้
ทุกวันทาการ

ตามภาวะตลาด/
1,000

ชื่อย่อ

SCBTG

K-VIETNAM

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยทริกเกอร์

กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน

อายุกองทุน/
ซื้อขายหลัง
IPO

ประมาณการ
ผลตอบแทน/
ชื้อขั้นต่่า

SCBAM

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน ที่ส่งผลให้มี net
exposure ในตราสารทุน โดยเฉลีย
่ ในรอบปีบญ
ั ชีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดย
ตราสารทุน กองทุนจะเน้นลงทุนในหุน
้ สามัญของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาด
หลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ที่มีพน
ื้ ฐานดีมน
ั่ คง และ/หรือมี
แนวโน้มในการเจริญเติบโตสูง

Auto
Redemption
เมื่อ NAV =
10.6097 บาท
ต่อหน่วย เป็น
เวลา 3 วันทา
การติดต่อกัน
และสามารถรับ
ซือ
้ คืนอัตโนมัติ
ได้ไม่ต่ากว่า
10.5562 บาท
ต่อหน่วย

ตามภาวะตลาด/
1,000

10 - 12 ตค

Front 0.535%

KASSET

FIF

ลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศ
เวียดนามและ/หรือที่ดาเนินธุรกิจหรือได้รับผลประโยชน์จากการ
เติบโตทางเศรษฐกิจหรือทรัพย์สน
ิ ส่วนใหญ่มาจากการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม และ/หรือตราสารทุนของ
ผู้ประกอบการเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น
รวมทั้งหน่วย CIS หน่วย property หน่วย infra ที่เกี่ยวข้องกับ
ประเทศเวียดนาม และ/หรือกองทุน ETF ที่เน้นลงทุนในตราสารทุน
ประเทศเวียดนามตามที่ประกาศ ก.ล.ต. กาหนด

ซือ
้ -ขายได้
ทุกวันทาการ

ตามภาวะตลาด/
500

16 -22 ตค

Front 1%

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

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

บลจ.

ประเภท

นโยบาย

วันส่งค่าสั่ง
ซื้อ/ขาย

วันท่ารายการ
ซื้อ/ขาย

ค่าFEE

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

ASP-VIETRMF
รหัส 189

ASP-DISRUPT
RMF
รหัส 187

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการ
เลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเวียดนาม โกรท เพื่อ
การเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์
ทูนิตส
ี้ ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

บลจ.

ASSET
PLUS

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

RMF

ลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือมีธุรกิจ
หลักในประเทศเวียดนาม ที่เชื่อว่ามีศักยภาพในการเติบโตและ/หรือ
มีแนวโน้มการเจริญเติบโตในอนาคต รวมทั้งตราสารทุนอื่นใดที่ดา
เนินธุรกิจเกี่ยวข้องและ/หรือที่ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทาง
เศรษฐกิจหรือทรัพย์สน
ิ ส่วนใหญ่มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศเวียดนาม และ/หรือตราสารทุนของผู้ประกอบการ
เวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น และ/หรือ
หน่วย CIS ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน และ/หรือกองทุน
รวมอีทีเอฟ (ETF) ตราสารทุน ที่เน้นลงทุนในตราสารทุนประเทศ
เวียดนาม โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่นอ
้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน

ซือ
้ -ขายทุกวันทาการ

ทุกวันทาการ

ไม่จา่ ยปันผล

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.

ซือ
้ -ขายทุกวันทาการ

ทุกวันทาการ

ไม่จา่ ยปันผล

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

ค่าFEE

