IPO & Rollover
Date: 5 March 2019
ชื่อย่อ

ชื่อกองทุน

บลจ.

ประเภท

นโยบาย

อายุกองทุน/
ซื้อขายหลัง
IPO

ประมาณการ
ผลตอบแทน/
ชื้อขั้นต่่า

FIF

ลงทุนในเงินฝาก Agricultural Bank of China 19%,
Bank of China 5%, China Construction Bank of Asia
19%, Al Khalij Commercial Bank 19%, Al AhliBank
19%, Commercial Bank PQSC 19%

3 เดือน

1.65% ต่อปี/
10,000

27 กพ - 5 มีค

ไม่มี

FIF

ลงทุนเงินฝาก Bank of China 19%, Commercial Bank
of Qatar 19%, PT Bank Rakyat Indonesia 5%,
Agricultural Bank of China 19%, Al Khalij
Commercial Bank 19%, บัตรเงินฝาก Qatar National
Bank 19%

3 เดือน

1.60% ต่อปี/
500

5 - 11 มีค

ไม่มี

6 เดือน

1.75% ต่อปี/
500

26 กพ - 4 มีค

ไม่มี

วันส่งค่าสั่ง
ซื้อ/ขาย

วันท่ารายการ
ซื้อ/ขาย

ค่าFEE

กองทุนที่มร
ี อบการลงทุน 1 - 5 เดือน

KTFF224

KFF3MBP

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 224

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ตา
่ งประเทศ 3 เดือน
BP

KTAM

KASSET

กองทุนที่มร
ี อบการลงทุน 6 - 11 เดือน
KFF6MGK

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ตา
่ งประเทศ 6 เดือน
GK

KASSET

FIF

ลงทุนเงินฝาก Bank of China 19%, Commercial Bank
of Qatar 19%, Agricultural Bank of China 12%, Al
Khalij Commercial Bank 19%, PT Bank Rakyat
Indonesia 12%, บัตรเงินฝาก Qatar National Bank
19%

KTFF228

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 228

KTAM

FIF

ลงทุนในเงินฝาก Agricultural Bank of China 5%, Bank
of China 19%, China Construction Bank of Asia
19%, Al Khalij Commercial Bank 19%, Al Ahlibak
19%, Commercial Bank PQSC 19%

6 เดือน

1.80% ต่อปี/
10,000

27 กพ - 5 มีค

ไม่มี

FIF

ลงทุนเงินฝาก Bank of China 19%, Commercial Bank
of Qatar 19%, Agricultural Bank of China 12%, Al
Khalij Commercial Bank 19%, PT Bank Rakyat
Indonesia 12%, บัตรเงินฝาก Qatar National Bank
19%

6 เดือน

1.75% ต่อปี/
500

5 - 11 มีค

ไม่มี

KFF6MGL

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ตา
่ งประเทศ 6 เดือน
GL

KASSET

ชื่อย่อ

ชื่อกองทุน

บลจ.

ประเภท

นโยบาย

อายุกองทุน/
ซื้อขายหลัง
IPO

ประมาณการ
ผลตอบแทน/
ชื้อขั้นต่่า

FIF

ลงทุนในเงินฝาก Bank of China 10%, Al Khalij
Commercial Bank 19%, Al Ahlibak 19%,
Commercial Bank PQSC 9%, MTN Emirates NBD
9%, MTN MashreqBank 9%, บัตรเงินฝาก Bank of
China 15%

1 ปี

2.10% ต่อปี/
10,000

27 กพ - 5 มีค

ไม่มี

1 ปี

2.05% ต่อปี/
500

5 - 11 มีค

ไม่มี

วันท่ารายการ

นโยบาย
ปันผล

วันส่งค่าสั่ง
ซื้อ/ขาย

วันท่ารายการ
ซื้อ/ขาย

ค่าFEE

กองทุนที่มร
ี อบการลงทุน 1 - 7 ปี

KTFF222

KFF1YFY

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 222

KTAM

กองทุนเปิดเคตราสารหนี้ตา
่ งประเทศ 1 ปี YFY

KASSET

FIF

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

ชื่อกองทุน

บลจ.

ประเภท

นโยบาย

กองทุน
รวมผสม

ลงทุนแบบ Asset Allocation หรือกระจายการลงทุนไป
ในทรัพย์สินต่างๆ ในตราสารหนี้ประมาณ 51% ตราสารทุน
ในประเทศและต่างประเทศรวมประมาณ 24% ตราสาร
ทางเลือกประมาณ 10% เช่น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
กองทุนโครงสร้างพืน
้ ฐาน ทองคา น้ามัน และที่เหลือเป็น
ส่วนของเงินสดเพือ
่ สภาพคล่องของเหมาะสาหรับนัก
ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงได้ปานกลางถึงค่อนข้างสูง

ซือ
้ -ขายได้
ทุกวันทาการ

ตามภาวะตลาด/
1,000

4 - 8 มีค

TBA

กองทุน
รวมผสม

ลงทุนแบบ Asset Allocation หรือกระจายการลงทุนไป
ในทรัพย์สินต่างๆ กระจายการลงทุนในตราสารหนี้ประมาณ
5% ตราสารทุนในประเทศและต่างประเทศรวมประมาณ
76% ส่วนที่เหลือเป็นตราสารทางเลือกประมาณ 15% เช่น
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนโครงสร้างพืน
้ ฐาน
ทองคา น้ามัน และที่เหลือเป็นส่วนของเงินสดเพือ
่ สภาพ
คล่องของกองทุน เหมาะสาหรับนักลงทุนที่สามารถรับ
ความเสี่ยงได้สูงมาก

ซือ
้ -ขายได้
ทุกวันทาการ

ตามภาวะตลาด/
1,000

4 - 8 มีค

TBA

กองทุนอื่นๆ
ชื่อย่อ

PHATRA SG-AA
Light

PHATRA SG-AA
Extra

กองทุนเปิดภัทร สตราทิจค
ิ แอสแซ็ท
อโลเคชั่น-Light

กองทุนเปิดภัทร สตราทิจค
ิ แอสแซ็ท
อโลเคชั่น-Extra

PHATRA

PHATRA

วันท่าการซื้อขาย

ชื่อย่อ

KT-JPFUND-A

T-MultiIncome

B-TOPTENLTF

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ พาสซีฟ ฟันด์
(ชนิดสะสมมูลค่า)

กองทุนเปิดธนชาต มัตติ อินคัม

กองทุนเปิดบัวหลวงทศพลหุ้นระยะยาว

บลจ.

KTAM

TAM

BBLAM

ประเภท

นโยบาย

อายุกองทุน/
ซื้อขายหลัง
IPO

ประมาณการ
ผลตอบแทน/
ชื้อขั้นต่่า

FIF

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares Core Nikkei 225 ETF
(กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่นอ
้ ยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุนรวม หรือตาม
อัตราส่วน ทั้งนี้ กองทุน iShares Core Nikkei 225 ETF (กองทุน
หลัก) ได้จดทะเบียนซือ
้ ขายในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo
Stock Exchange : TSE) บริหารและจัดการโดย BlackRock
Japan Co., Ltd. (Management Company) ทั้งนี้ กองทุนหลักมี
วัตถุประสงค์เพือ
่ บริหารให้มูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิต่อหน่วยของกองทุน
ไปในทิศทางเดียวกันหรือใกล้เคียงกับผลตอบแทนของ Nikkei
StockAverage (ดัชนี หรือตัวชี้วัด) โดยเน้นลงทุนส่วนใหญ่ในตรา
สารทุนที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี Nikkei 225 ในสัดส่วนเดียวกับ
จานวนหุน
้ ในดัชนี Nikkei 225

ซือ
้ -ขายได้
ทุกวันทาการ

ตามภาวะตลาด/
1,000

28 กพ - 8 มีค

front 0.50%

กองทุน
รวมผสม

ลงทุนในหลักทรัพย์ที่สร้างรายได้และผลตอบแทนที่ดีอย่าง
สม่าเสมอ โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือตราสาร
แห่งหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ
(ETF) และ/หรือหน่วยทรัสต์เพือ
่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(REITs) และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพืน
้ ฐาน และ/หรือเงินฝาก
และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุน
กองทุนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนโครงสร้างพืน
้ ฐาน เป็นต้น
ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างทั้งในและ/หรือต่างประเทศตามที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดหรือให้ความ
เห็นชอบ โดยกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่
ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน ใน
สัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินจ
ิ ของผูจด
ั้ การกองทุนและตาม
ความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ และกองทุนอาจ
พิจารณาลงทุนในต่างประเทศได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่า
ทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน

ซือ
้ -ขายได้
เป็นรอบ
(ไม่สามารถ
ขายคืนได้ใน
1 ปีแรก)

ตามภาวะตลาด/
50,000

1 - 11 มีค

front 0.535%

LTF

เน้นการลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวในตราสารทุนของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และมีปัจจัยซึง่ มีปัจจัยพืน
้ ฐานดีและ
ผู้จัดการกองทุนคาดหมายวา่ จะให้ผลตอบแทนรวมสูงสุด 10
อันดับแรก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่นอ
้ ยกวา่ร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุนส่วนที่เหลือ จะลงทุนในตราสารหนี้
เงินฝาก หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สน
ิ อื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธี
อื่นตามที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนดหรือให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้
กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซือ
้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) และ
สัญญาซือ
้ ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

ซือ
้ -ขายได้
ทุกวันทาการ

ตามภาวะตลาด/
500

11 - 19 มีค

ไม่มี

วันส่งค่าสั่ง
ซื้อ/ขาย

วันท่ารายการ
ซื้อ/ขาย

ค่าFEE

ชื่อย่อ

KFSUPER

KCR3YD-AI

UCHINA

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเริ่ด

กองทุนเปิดเค Complex Return 3YD ห้าม
ขายผู้ลงทุนรายย่อย

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์

บลจ.

KSAM

KASSET

UOBAM

ประเภท

นโยบาย

อายุกองทุน/
ซื้อขายหลัง
IPO

ประมาณการ
ผลตอบแทน/
ชื้อขั้นต่่า

ตราสารทุน

ลงทุนในหุน
้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงหุน
้ ที่อยู่
ในระหว่าง IPO และอาจมีการลงทุนในหน่วย property
หรือหน่วย infra - กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก
หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทั้งในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ - กองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วน
ไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงือ
่ นไขที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด

ซือ
้ -ขายได้
ทุกวันทาการ

ตามภาวะตลาด/
500

11 - 20 กพ

front 0.56%

Structured
Note

ลงทุนในสัญญาซือ
้ ขายล่วงหน้าประเภทสัญญาวอร์แรนท์ (Warrant)
ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับระดับของสินทรัพย์อ้างอิง คือ
ดัชนี S&P Economic Cycle Factor Rotator Index โดยมี
อัตราส่วนร่วม(Participation rate) ที่ 115% ส่วนที่เหลือกองทุนจะ
ลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากทั้งในและต่างประเทศ โดยมี
เป้าหมายเพือ
่ ให้เงินลงทุนเติบโตเป็น 100% ของเงินลงทุนทั้งหมด
เมื่อครบอายุโครงการ กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยน (Hedging) ทั้งจานวนสาหรับการลงทุนในตราสารหนี้
และ/หรือเงินฝากต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม กองทุนไม่ได้ป้องกัน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนผลตอบแทนของสัญญาวอร์
แรนท์

3 ปี โดย auto
redemption
สิ้นปีที่ 1 และ 2
และเมื่อครบ
อายุกองทุน
โดยจะประกาศ
วันทาการรับซือ
้
คืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัติ
ให้ทราบภายใน
15 วันทาการ

ตามภาวะตลาด/
500,000

11 - 21 มีค

ไม่มี

FIF

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A1-acc
(กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลีย
่ ในรอบปีบญ
ั ชี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ซึง่ กองทุนหลักเป็นกองทุนที่จด
ั ตัง้ และบริหารจัดการโดย
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. จด
ทะเบียนที่ประเทศลักเซมเบิร์ก โดยกองทุนหลักมิได้เป็น
กองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund)มีนโยบาย
การลงทุนในหุน
้ และหลักทรัพย์อน
ื่ ที่เกีย
่ วข้องกับตราสาร
ทุนที่ออกโดยบริษัทที่จด
ั ตัง้ ในประเทศจีนและบริษัทอืน
่ ๆ
ที่มีความสัมพันธ์ใก้ลชิดทางเศรษฐกิจกับประเทศจีน โดย
การลงทุนจะประกอบด้วยหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซือ
้ ขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศจีน (onshore) และนอก
ประเทศจีน (offshore)- นโยบายการบริหารจัดการของ
กองทุนหลักแบบ Active Management

ซือ
้ -ขายได้
ทุกวันทาการ

ตามภาวะตลาด/
-ไม่กาหนด-

18 - 25 มีค

front 1.50%

LTF

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

ทุกวันทาการ

ไม่เกินปี
ละ 1 ครั้ง

วันส่งค่าสั่ง
ซื้อ/ขาย

วันท่ารายการ
ซื้อ/ขาย

ค่าFEE

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF
ASP-LTF
รหัส 001

กองทุนเปิดแอสเซทพลัส
หุ้นระยะยาว

ASSET
PLUS

ซือ
้ -ขายทุกวันทาการ

ชื่อย่อ

ชื่อกองทุน

บลจ.

ASP-GLTF
รหัส 030

กองทุนเปิดแอสเซทพลัส
หุ้นระยะยาวทวีก่าไร

ASSET
PLUS

ASP-SMELTF
รหัส 183

ASP-ROBOTRMF
รหัส 182

ASP-VIETRMF
รหัส 189

ASP-DISRUPT
RMF
รหัส 187

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด
แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว

กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการ
เลี้ยงชีพ

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเวียดนาม โกรท เพื่อ
การเลี้ยงชีพ

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์
ทูนิตส
ี้ ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ASSET
PLUS

ASSET
PLUS

ASSET
PLUS

ASSET
PLUS

อายุกองทุน/
ซื้อขายหลัง
IPO

ประมาณการ
ผลตอบแทน/
ชื้อขั้นต่่า

วันส่งค่าสั่ง
ซื้อ/ขาย

วันท่ารายการ
ซื้อ/ขาย

ประเภท

นโยบาย

ค่าFEE

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

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

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
กับบริ่ษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด ไม่ว่ากรณีใด

ค่าFEE

