IPO & Rollover
Date: 12 March 2019
ชื่อย่อ

ชื่อกองทุน

บลจ.

ประเภท

นโยบาย

อายุกองทุน/
ซื้อขายหลัง
IPO

ประมาณการ
ผลตอบแทน/
ชื้อขั้นต่่า

3 เดือน

1.60% ต่อปี/
500

12 - 18 มีค

ไม่มี

วันส่งค่าสัง
่
ซื้อ/ขาย

วันท่ารายการ
ซื้อ/ขาย

ค่าFEE

กองทุนที่มร
ี อบการลงทุน 1 - 5 เดือน
KFF3MBQ

กองทุนเปิดเค ตราสารหนีต
้ า
่ งประเทศ 3 เดือน
BQ

KASSET

Term Fund

ลงทุนเงินฝาก Commercial Bank of Qatar 19%, PT
Bank Rakyat Indonesia 19%, Agricultural Bank of
China 19%, Abu Dhabi Commercial Bank 19%,
China Construction Bank 5%, บัตรเงินฝาก Qatar
National Bank 19%

KTFF225

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 225

KTAM

Term Fund

ลงทุนในเงินฝากประจา Agricultural Bank China 19%,
Bank of China 5%, China Construction Bank 19%, Al
Khalij Commercial Bank 19%, Al Ahlibank 19%,
Commercial Bank PQSC 19%

3 เดือน

1.65% ต่อปี/
10,000

6 - 12 มีค

ไม่มี

KASSET

ลงทุนเงินฝาก Commercial Bank of Qatar 19%,
Agricultural Bank of China 5%, PT Bank Rakyat
Term Fund Indonesia 19%, Abu Dhabi Commercial Bank 19%,
China Construction Bank 19%. บัตรเงินฝาก Qatar
National Bank 19%

6 เดือน

1.80% ต่อปี/
500

12 - 18 มีค

ไม่มี

TAM

ลงทุนเงินฝาก Agricultural Bank of China 14%, Bank
of China 14%, China Construction Bank 15%, Union
Term Fund
National Bank 10%, Emirates NBD 9%, Qatar
National Bank 19%, Commercial Bank QSC 19%

6 เดือน

1.75% ต่อปี/
1,000

12 - 18 มีค

ไม่มี

KASSET

ลงทุนในเงินฝาก Commercial Bank of Qatar 19%, Abu
Dhabi Commercial Bank 19%, China Construction
Term Fund Bank 19%, Agricultural Bank of China 12%, Union
National Bank PJSC 12%, บัตรเงินฝาก Qatar
National Bank 19%

1 ปี

2.00% ต่อปี/
500

12 - 18 มีค

ไม่มี

กองทุนที่มร
ี อบการลงทุน 6 - 11 เดือน

KFF6MGM

T-FixFIF6M25

กองทุนเปิดเค ตราสารหนีต
้ า
่ งประเทศ 6 เดือน
GM

กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนีต
้ า
่ งประเทศ 6M25

กองทุนที่มร
ี อบการลงทุน 1 - 7 ปี

KFF1YFZ

กองทุนเปิดเคตราสารหนีต
้ า
่ งประเทศ 1 ปี YFZ

ชื่อย่อ

อายุกองทุน/
ซื้อขายหลัง
IPO

ชื่อกองทุน

บลจ.

ประเภท

นโยบาย

ชื่อกองทุน

บลจ.

ประเภท

นโยบาย

กองทุนรวม
ผสม

ลงทุนในหรือมีไว้ซงึ่ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/
หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ตา่ งประเทศ และ/หรือทรัสต์เพือ
่ การลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ตา่ งประเทศ และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้าง
พืน
้ ฐานต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) ตัง้ แต่ 2 กองทุนขึน
้ ไป
โดยเฉลีย
่ ในรอบปีบญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนโดยการลงทุนในกองทุนปลายทางดังกล่าวมี
นโยบายลงทุนทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนีก
้ งึ่ ทุน
ทรัพย์สินทางเลือก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน
่ ใดตามที่
กฎหมาย ก.ล.ต. กาหนด ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนใด
กองทุนหนึง่ โดยเฉลีย
่ ในรอบปีบญ
ั ชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ซื้อ-ขายได้
ทุกวันทาการ

LTF

เน้นการลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวในตราสารทุนของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และมีปจ
ั จัยซึง่ มีปจ
ั จัยพืน
้ ฐานดีและ
ผูจ
้ ัดการกองทุนคาดหมายวา่ จะให้ผลตอบแทนรวมสูงสุด 10
อันดับแรก โดยเฉลีย
่ ในรอบปีบญ
ั ชีไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนส่วนที่เหลือ จะลงทุนในตราสารหนี้
เงินฝาก หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอืน
่ หรือการหาดอกผลโดย
วิธีอน
ื่ ตามที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนดหรือให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้
กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซือ
้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) และ
สัญญาซือ
้ ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

ประมาณการ
ผลตอบแทน/
ชื้อขั้นต่่า

วันส่งค่าสัง
่
ซื้อ/ขาย

วันท่ารายการ
ซื้อ/ขาย

ค่าFEE

กองทุนอืน
่ ๆ
ชื่อย่อ

KT-SAGA

B-TOPTENLTF

KFSUPER

กองทุนเปิดกรุงไทยสตรามีจิค แอคทีฟ
โกลบอล แอลโลเคชั่น

กองทุนเปิดบัวหลวงทศพลหุ้นระยะยาว

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวต
ิ ดีเริ่ด

KTAM

BBLAM

KSAM

วันท่ารายการ

นโยบาย
ปันผล

ตามภาวะตลาด/
500

6 - 18 มีค

IPO ไม่มี
หลัง IPO Front
End 0.50%

ซื้อ-ขายได้
ทุกวันทาการ

ตามภาวะตลาด/
500

11 - 19 มีค

ไม่มี

ลงทุนในหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงหุ้นที่อยู่
ในระหว่าง IPO และอาจมีการลงทุนในหน่วย property
หรือหน่วย infra - กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก
หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทั้งในประเทศและ/หรือ
ซื้อ-ขายได้
ตราสารทุน
ต่างประเทศ - กองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของ
ทุกวันทาการ
กองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่
เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดย
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงือ
่ นไขที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด

ตามภาวะตลาด/
500

11 - 20 มีค

front 0.56%

วันท่าการซื้อขาย

ชื่อย่อ

TCINC

KCR3YD-AI

UCHINA

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม

กองทุนเปิดเค Complex Return 3YD ห้ามขาย
ผู้ลงทุนรายย่อย

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์

บลจ.

TISCO

KASSET

UOBAM

ประเภท

นโยบาย

อายุกองทุน/
ซื้อขายหลัง
IPO

ประมาณการ
ผลตอบแทน/
ชื้อขั้นต่่า

กองทุนรวม
ผสม

ลงทุนในหรือมีไว้ซงึ่ ตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนีก
้ งึ่ ทุน
เงินฝาก กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพือ
่ การลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ กองทุนโครงสร้างพืน
้ ฐาน และ/หรือหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอืน
่ ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ โดยจะลงทุน
ในหลักทรัพย์แต่ละประเภทตัง้ แต่รอ
้ ยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึง่ สัดส่วนการลงทุนจะขึน
้ อยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ตามความเหมาะสมของสภาวการณ์ใน
แต่ละขณะ ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในตราสารทุนเพือ
่ ให้กองทุนมี
มูลค่าการลงทุนสุทธิในตราสารทุน โดยเฉลีย
่ ในรอบปีบญ
ั ชีไม่เกิน
ร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน นอกจากนี้ กองทุน
อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เสนอขายในต่างประเทศ
และ/หรือที่เสนอขายในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยเฉลีย
่ ใน
รอบปีบญ
ั ชี ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน

ซื้อ-ขายได้
ทุกวันทาการ

ตามภาวะตลาด/
1,000

11 - 20 มีค

front 0.25%

Structured
Note

ลงทุนในสัญญาซือ
้ ขายล่วงหน้าประเภทสัญญาวอร์แรนท์
3 ปี โดย auto
(Warrant) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับระดับของสินทรัพย์
redemption
อ้างอิง คือ ดัชนี S&P Economic Cycle Factor Rotator Index
สิน
้ ปีที่ 1 และ 2
โดยมีอัตราส่วนร่วม(Participation rate) ที่ 115% ส่วนที่เหลือ
และเมือ
่ ครบ
กองทุนจะลงทุนในตราสารหนีแ
้ ละ/หรือเงินฝากทั้งในและ
อายุกองทุน
ต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายเพือ
่ ให้เงินลงทุนเติบโตเป็น 100%
โดยจะประกาศ
ของเงินลงทุนทั้งหมดเมือ
่ ครบอายุโครงการ กองทุนจะป้องกันความ วันทาการรับซือ
้
เสีย
่ งด้านอัตราแลกเปลีย
่ น (Hedging) ทั้งจานวนสาหรับการลงทุน คืนหน่วยลงทุน
ในตราสารหนีแ
้ ละ/หรือเงินฝากต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม กองทุน
โดยอัตโนมัติ
ไม่ได้ปอ
้ งกันความเสีย
่ งด้านอัตราแลกเปลีย
่ นในส่วนผลตอบแทน
ให้ทราบภายใน
ของสัญญาวอร์แรนท์
15 วันทาการ

ตามภาวะตลาด/
500,000

11 - 21 มีค

ไม่มี

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชือ
่
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A1-acc
(กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบญ
ั ชี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ซึ่งกองทุนหลักเป็นกองทุนที่จัดตั้งและบริหารจัดการโดย
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. จด
ทะเบียนที่ประเทศลักเซมเบิรก
์ โดยกองทุนหลักมิได้เป็น
กองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund)มีนโยบาย
การลงทุนในหุ้น และหลักทรัพย์อื่นที่เกี่ยวข้องกับตราสาร
ทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งในประเทศจีนและบริษัทอื่นๆ
ที่มีความสัมพันธ์ใก้ลชิดทางเศรษฐกิจกับประเทศจีน โดย
การลงทุนจะประกอบด้วยหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศจีน (onshore) และนอก
ประเทศจีน (offshore)- นโยบายการบริหารจัดการของ
กองทุนหลักแบบ Active Management

ตามภาวะตลาด/
-ไม่กาหนด-

18 - 25 มีค

front 1.50%

FIF

ซื้อ-ขายได้
ทุกวันทาการ

วันส่งค่าสัง
่
ซื้อ/ขาย

วันท่ารายการ
ซื้อ/ขาย

ค่าFEE

ชื่อย่อ

ASP-IHEALTH

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลท์แคร์

ประเภท

นโยบาย

อายุกองทุน/
ซื้อขายหลัง
IPO

ประมาณการ
ผลตอบแทน/
ชื้อขั้นต่่า

AssetPlus

FIF

ลงทุนในหรือมีไว้ซงึ่ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุน
ต่างประเทศ เช่น หน่วย CIS และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น ที่เน้นลงทุนในตราสารทุนหรือหลักทรัพย์ที่
เกีย
่ วข้องกับตราสารทุนหรือสิทธิในตราสารทุนอืน
่ ๆ ที่ออกโดย
บริษัทด้านดิจิทัล เฮลธ์ (Digital Health) และ/หรือบริษัทที่ดาเนิน
ธุรกิจด้านเทคโนโลยีชวี ภาพและเภสัชกรรมโดยตรง (รวมถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศ) และ/หรือ บริษัทที่เกีย
่ วข้องกับ
เทคโนโลยีชวี ภาพ โดยจะมี net exposure ในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมต่างประเทศที่มีนโยบายลักษณะดังกล่าวข้างต้นโดย
เฉลีย
่ ในรอบปีบญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุน โดยจะลงทุนในกองทุนใด
กองทุนหนึง่ โดยเฉลีย
่ ในรอบปีบญ
ั ชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึง่ สัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมต่างประเทศขึน
้ อยู่กับดุลยพินิจของผูจ
้ ัดการกองทุน สา
หรับการลงทุนในต่างประเทศในสภาวการณ์ปกติกองทุนจะทาการ
ป้องกันความเสีย
่ งด้านอัตราแลกเปลีย
่ นเงินตราต่างประเทศเกือบ
ทั้งหมดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุน
ต่างประเทศ อย่างไรก็ดใี นกรณีที่สภาวการณ์ไม่ปกติกองทุนอาจ
พิจารณาป้องกันความเสีย
่ งตามดุลยพินิจของผูจ
้ ัดการกองทุน

ซื้อ-ขายได้
ทุกวันทาการ

ตามภาวะตลาด/
5,000

LTF

ลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ ที่มีปจ
ั จัยพื้นฐานดี รวมทั้งลงทุนใน
ตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้
กึ่งทุน (หุ้นไม่น้อยกว่า 65%)

บลจ.

วันส่งค่าสัง
่
ซื้อ/ขาย

วันท่ารายการ
ซื้อ/ขาย

ค่าFEE

14 - 27 มีค

IPO front
1.00%
หลัง IPO
1.25%

ซื้อ-ขายทุกวันทาการ

ทุกวันทาการ

ไม่เกินปี
ละ 1 ครั้ง

LTF

ลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ MAI อาจ
ลงทุนใน Derivative และ Structured Note
(หุ้น 65% - 100%)

ซื้อ-ขายทุกวันทาการ

ทุกวันทาการ

ไม่จ่ายปันผล

LTF

เน้นลงทุนหุ้นขนาดกลาง-เล็กที่มีโอกาสเติบโตในอนาคต
เฟ้นหาบริษัทที่มีโมเดลในการบริหารธุรกิจที่ชด
ั เจนและมี
การเติบโตต่อเนื่อง มีโอกาสทากาไรได้สูงกว่าที่ตลาด
คาดการณ์ จึงเหมาะสาหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้น
ภายในประเทศ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ขนาดกลาง-เล็กที่มีโอกาสเติบโตในอนาคต โดยสามารถ
ถือลงระยะยาวได้

ซื้อ-ขายทุกวันทาการ

ทุกวันทาการ

ไม่จ่ายปันผล

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
เลีย
้ งชีพ

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเวียดนาม โกรท เพื่อ
การเลีย
้ งชีพ

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทู
นิตี้ส์ เพื่อการเลีย
้ งชีพ

บลจ.

ASSET
PLUS

ASSET
PLUS

ASSET
PLUS

อายุกองทุน/
ซื้อขายหลัง
IPO

ประมาณการ
ผลตอบแทน/
ชื้อขั้นต่่า

วันส่งค่าสัง
่
ซื้อ/ขาย

วันท่ารายการ
ซื้อ/ขาย

ประเภท

นโยบาย

RMF

เน้นลงทุนในบริษัทที่ดาเนินธุรกิจด้านปัญญาประดิษฐ์ (A.I.) หรือมี
การใช้เทคโนโลยีหน
ุ่ ยนต์ หรือนวัตกรรมต่าง ๆ ในการดาเนินธุรกิจ
โดยร้อยละ 0-79 ของกองทุน ASP-ROBOTRMF ลงทุนใน
กองทุน AXA World Funds Framlington Robotech ที่บริหาร
จัดการโดย AXA Investment Managers ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 0
- 21 จะพิจารณาคัดเลือกลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ / ETF ที่
เกีย
่ วข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (A.I.) หรือมีการใช้เทคโนโลยีหน
ุ่ ยนต์
ทั่วโลก ที่มีแนวโน้มให้ผลตอบแทนที่ดี และเพือ
่ กระจายความเสีย
่ ง
กองทุนมีการทาป้องกันความเสีย
่ งเกือบทั้งจานวน

ซื้อ-ขายทุกวันทาการ

ทุกวันทาการ

ไม่จ่ายปันผล

RMF

ลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือมีธุรกิจ
หลักในประเทศเวียดนาม ที่เชือ
่ ว่ามีศก
ั ยภาพในการเติบโตและ/
หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตในอนาคต รวมทั้งตราสารทุนอืน
่ ใด
ที่ดาเนินธุรกิจเกีย
่ วข้องและ/หรือที่ได้รบ
ั ผลประโยชน์จากการ
เติบโตทางเศรษฐกิจหรือทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม และ/หรือตราสารทุนของ
ผูป
้ ระกอบการเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอืน
่
และ/หรือหน่วย CIS ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน และ/
หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ตราสารทุน ที่เน้นลงทุนในตราสาร
ทุนประเทศเวียดนาม โดยเฉลีย
่ ในรอบปีบญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ซื้อ-ขายทุกวันทาการ

ทุกวันทาการ

ไม่จ่ายปันผล

RMF

ลงทุนในหุน
้ ของบริษัทที่มีธุรกิจในลักษณะเข้าข่ายเป็น Disruptor
หรือมีโอกาสกลายเป็น Disruptor เพือ
่ แสวงหาโอกาสในการได้รบ
ั
ผลตอบแทนอย่างก้าวกระโดด อีกทั้งยังลงทุนในหุน
้ ที่ได้รบ
ั
ผลประโยชน์จากกระแสการ Disrupt โดยแบ่งการลงทุน ออกเป็น 3
กลุม
่ หลัก คือ Future Transportation & Energy, Digital
Economy, Life Style Disruption.

ซื้อ-ขายทุกวันทาการ

ทุกวันทาการ

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากข้อมูลเบือ
้ งต้นของแต่ละบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม การตัดสินใจซื้อขายกองทุนใดๆ ล้วนเป็นผลจากการใช้วิจารณญาณของผู้อ่าน โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือพันธะผูกพันใดๆ
กับบริ่ษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด ไม่ว่ากรณีใด

ค่าFEE

