IPO & Rollover
Date: 23 November 2018
ชื่อย่อ

ชื่อกองทุน

บลจ.

ประเภท

นโยบาย

อายุกองทุน/
ซื้อขายหลัง
IPO

ประมาณการ
ผลตอบแทน/
ชื้อขั้นต่่า

FIF

ลงทุนในเงินฝาก Bank Rakyat Indonesia 18%,
Commercial Bank of Qatar 12%, Doha Bank 12%,
Bank of China Macau 10% บัตรเงินฝาก China
Merchant Bank 18%, Agricultural Bank of China
10%, ตัว๋ แลกเงิน KK Bank 10%, True Move 10%

3 เดือน

1.45% ต่อปี/
10,000

20 - 26 พย

ไม่มี

FIF

ลงทุนในเงินฝาก PT Bank Rakyat Indonesia 19%,
Bank of China 19%, Union National Bank UAE 12%,
China Construction Bank 19%, Abu Dhabi
Commercial Bank 12%, บัตรเงินฝาก Qatar National
Bank 19%

6 เดือน

1.45% ต่อปี/
500

20 - 26 พย

ไม่มี

FIF

ลงทุนในเงินฝาก Commercial Bank of China 18%,
บง.ศรีสวัสดิ์ 18%, หุน
้ กู้ บล.หยวนต้า 9%, ตัว่ แลกเงิน
THANI 10%, SIRI 9%, EPCO 9%, MTC 9%, BSL
9%, SENA 9%

6 เดือน

1.80% ต่อปี/
5,000

FIF

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

1 ปี

1.70% ต่อปี/
500

วันส่งค่าสั่ง
ซื้อ/ขาย

วันท่ารายการ
ซื้อ/ขาย

ค่าFEE

กองทุนที่มร
ี อบการลงทุน 1 - 5 เดือน

SCBFF3MD1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้
ต่างประเทศ 3MD1

SCBAM

กองทุนที่มร
ี อบการลงทุน 6 - 11 เดือน

KFF6MFX

ASP-TFIXED2

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ตา
่ งประเทศ 6 เดือน
FX

KASSET

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 2

ASSET
PLUS

21-28พย/
21-23พย
(Roll over)

28 พย

ไม่มี

กองทุนที่มร
ี อบการลงทุน 1 - 7 ปี

KFF1YFM

กองทุนเปิดเคตราสารหนี้ตา
่ งประเทศ 1 ปี FM

KASSET

20 - 26 พย

ไม่มี

ชื่อย่อ

ชื่อกองทุน

SCBFF1YK8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้
ต่างประเทศ 1YK8

KGT5YA

บลจ.

SCBAM

ประเภท

นโยบาย

อายุกองทุน/
ซื้อขายหลัง
IPO

ประมาณการ
ผลตอบแทน/
ชื้อขั้นต่่า

FIF

ลงทุนในเงินฝาก Agricultural Bank of China 15%,
Doha Bank 10%, Al Khaliji Bank 10%, Commercial
Bank of Qatar 15%, บัตรเงินฝาก Bank of China
16%, China Merchants Bank 20%, Mashreq Bank
20%

1 ปี

1.70% ต่อปี/
10,000

ลงทุนหลากหลายประเภทสินทรัพย์ทั่วโลก (Multi-asset)
อาทิ พันธบัตร ตราสารหนี้ และหุน
้ ประกันเงินลงทุน
5 ปี
(เฉพาะส่วนเงินต้น) ให้กับผู้ลงทุน เมือ
่ ครบกาหนดอายุ
โครงการ โดย ธนาคาร Credit Agricole (ผู้รับประกันหรือ (redeem ได้ ตามสภาวะตลาด
Guarantor)บริหารแบบกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of ทุกวันทาการ)
Funds) คือ มีการลงทุนในกองทุนรวมตัง้ แต่ 2 กองทุนขึ้น
ไปไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

วันส่งค่าสั่ง
ซื้อ/ขาย

วันท่ารายการ
ซื้อ/ขาย

ค่าFEE

20 - 26 พย

ไม่มี

26 - 30 พย

Front 0.25%

วันท่ารายการ

นโยบาย
ปันผล

กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A

KASSET

FIF

ชื่อกองทุน

บลจ.

ประเภท

นโยบาย

RMF

เน้นลงทุนในหุน
้ สามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่
มีการจ่ายเงินปันผลสม่าเสมอ และ มีศก
ั ยภาพในการ
จ่ายเงินปันผลเพิม
่ ขึ้นในอนาคต โดยหลักทรัพย์เหล่านั้น
ยังคงมีปจ
ั จัยพืน
้ ฐานที่ดแ
ี ละมีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูง
ในระยะปานกลางถึงระยะยาว ซึง่ มีอัตราส่วนการลงทุนโดย
เฉลีย
่ ในรอบปีบญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ซือ
้ -ขายได้
ทุกวันทาการ

ตามภาวะตลาด/
2,000

15 - 23 พย

ไม่มี

FIF

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ เช่น
หน่วย CIS และ/หรือหน่วยของกองทุนอีทีเอฟ (ETF) ที่
เน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ทั่วโลก ทั้งนี้กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุน

ซือ
้ -ขายได้
ทุกวันทาการ

ตามภาวะตลาด/
1,000

20 - 26 พย

front 1.07%

กองทุนอื่นๆ
ชื่อย่อ

HI-DIV RMF

SCBGML
SCBGMLA

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ เพื่อการ
เลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Machine
Learning Equity

MFC

SCBAM

วันท่าการซื้อขาย

ชื่อย่อ

PHATRA SG-AA
RMF

PHATRA GNP
RMF-H

PHATRA GNP
RMF-UH

UGQGRMF

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดภัทร สตราทิจค
ิ แอสเซ็ท อโลเคชั่น
เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ
เพื่อการเลี้ยงชีพ เฮดจ์

กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ
เพื่อการเลี้ยงชีพ อันเฮดจ์

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท
ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

บลจ.

PHATRA

PHATRA

PHATRA

UOBAM

ประเภท

นโยบาย

อายุกองทุน/
ซื้อขายหลัง
IPO

ประมาณการ
ผลตอบแทน/
ชื้อขั้นต่่า

RMF

ลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึง่ หนี้กงึ่ ทุน ตราสารหนี้
และ/หรือเงินฝาก ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
และ/หรือทรัพย์สินอืน
่ ที่กองทุนสามารถลงทุนได้ โดย
กองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละประเภทใน
สัดส่วนตัง้ แต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของ NAV ซึง่
สัดส่วนการลงทุนขึ้นอยูก
่ ับการตัดสินใจของบริษัทจัดการ
และตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ

ซือ
้ -ขายได้
ทุกวันทาการ

ตามภาวะตลาด/
1,000

19 - 30 พย

ไม่มี

ซือ
้ -ขายได้
ทุกวันทาการ

ตามภาวะตลาด/
1,000

19 - 30 พย

ไม่มี

ซือ
้ -ขายได้
ทุกวันทาการ

ตามภาวะตลาด/
1,000

19 - 30 พย

ไม่มี

ซือ
้ -ขายได้
ทุกวันทาการ

ตามภาวะตลาด/
ไม่กาหนด

23 พย - 7 ธค

ไม่มี

RMF

RMF

RMF

กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
ที่มีนโยบายลงทุนหรือมีไว้ซงึ่ หน่วยลงทุนของกองทุน
รวมหลักในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน
Capital Group New Perspective Fund (กองทุนหลัก)
โดยเฉลีย
่ ในรอบปีบญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพือ
่ เป็นทางเลือกในการ
ลงทุนระยะยาวของผู้ลงทุนที่ตอ
้ งการกระจายการลงทุน
บางส่วนไปลงทุนในตราสารหนี้ตา่ งประเทศ

กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
ที่มีนโยบายลงทุนหรือมีไว้ซงึ่ หน่วยลงทุนของกองทุน
รวมหลักในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน
Capital Group New Perspective Fund (กองทุนหลัก)
โดยเฉลีย
่ ในรอบปีบญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพือ
่ เป็นทางเลือกในการ
ลงทุนระยะยาวของผู้ลงทุนที่ตอ
้ งการกระจายการลงทุน
บางส่วนไปลงทุนในตราสารหนี้ตา่ งประเทศ

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ United
Global Quality Growth Fund (Class USD Acc) (กองทุนหลัก)
เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่นอ
้ ยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน ซึง่ กองทุนหลักเป็นกองทุนที่
จัดตั้งและบริหารจัดการโดย UOB Asset Management Ltd
(Singapore)มุ่งเน้ลงทุนในหุน
้ ของบริษัทที่ผ่านการคัดสรรแล้วว่
เป็นบริษัทชั้นนาที่มีการเติบโตของส่วนแบ่งทางการตลาด มีฐานะ
การเงิน และมีทีมผู้บริหารที่แข็งแกร่ง รวมถึงมีแนวทางการดาเนิน
ธุรกิจในรูปแบบที่แปลกใหม่ หรือมีโอกาสในการขยายธุรกิจไปทั่ว
โลก และเน้นลงทุนในบริษัทที่มีโอกาสเติบโตในอนาคต มีระบบ
การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และมีความสามารถในการสร้าง
ผลตอบแทนจากเงินลงทุนให้สงู ขึ้น

วันส่งค่าสั่ง
ซื้อ/ขาย

วันท่ารายการ
ซื้อ/ขาย

ค่าFEE

ชื่อย่อ

K-CCTV

UGQG

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท
ฟันด์

บลจ.

KASSET

UOBAM

ประเภท

นโยบาย

อายุกองทุน/
ซื้อขายหลัง
IPO

ประมาณการ
ผลตอบแทน/
ชื้อขั้นต่่า

FIF

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ 2
กองทุนขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยมีนโยบาย
ลงทุนในตราสารทุน/ และหรือตราสารกึง่ หนี้กงึ่ ทุน และ
หรือตราสารแห่งหนี้ และหรือหลักทรัพย์ประเภทอืน
่ ๆที่จด
ทะเบียนซือ
้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศจีน ซึง่
รวมถึงไต้หวัน ฮ่องกง มาเก๊า

ซือ
้ -ขายได้
ทุกวันทาการ

ตามภาวะตลาด/
500

27 พย - 12 ธค

front 1.00%

FIF

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ United
Global Quality Growth Fund (Class USD Acc) (กองทุนหลัก)
เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่นอ
้ ยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน ซึง่ กองทุนหลักเป็นกองทุนที่
จัดตั้งและบริหารจัดการโดย UOB Asset Management Ltd
(Singapore)คัดสรรหุน
้ ที่มีความโดดเด่น และมีโอกาสเติบโตที่
แข็งแกร่ง โดยเลือกพืน
้ ฐานหุน
้ ที่มีการเติบโต มาจากการทาธุรกิจ
ในหลากหลายประเทศ และไม่ได้กระจุกตัวอยู่เพียงภูมิภาคใด
ภูมิภาคหนึ่งการเปิดโอกาสให้ลงทุนได้ทั่วโลกนาไปสู่การกระจาย
ความเสี่ยงจากการลงทุน ทั้งในรายประเทศและรายอุตสาหกรรม

ซือ
้ -ขายได้
ทุกวันทาการ

ตามภาวะตลาด/
ไม่กาหนด

23 - 28 ธค

front 1.50%

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

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

