IPO & Rollover
Date: 28 March 2019
ชื่อย่อ

ชื่อกองทุน

ประเภท

นโยบาย

อายุกองทุน/
ซื้อขายหลัง
IPO

ประมาณการ
ผลตอบแทน/
ชื้อขั้นต่่า

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%

3 เดือน

1.60% ต่อปี/
500

26 มีค - 1 เมย.

ไม่มี

SCBAM

ลงทุนในเงินฝาก Doha Bank 15%, Commercial Bank
of Qatar 11%, Al Khaliji Bank 13%, Abu Dhabi
Term Fund Commercial Bank 5% บัตรเงินฝาก China Merchant
Bank 19%, Bank of Communication 19%, KK Bank
12%, China Construction Bank 6%

3 เดือน

1.60% ต่อปี/
10,000

26 มีค - 1 เมย.

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

26 มีค - 1 เมย.

ไม่มี

ลงทุนในเงินฝาก Commercial Bank of Qatar 15%,
Doha Bank 15%, Al Khaliji Bank 10%, Bank of
Term Fund China 5%, บัตรเงินฝาก China Merchant Bank 19%,
KK Bank 12%, China Construction Bank 10%, Bank
of Communication 14%

6 เดือน

1.80% ต่อปี/
10,000

26 มีค - 1 เมย.

ไม่มี

6 เดือน

1.45% ต่อปี/
10,000

27 มีค - 2 เมย.

ไม่มี

บลจ.

วันส่งค่าสั่ง
ซื้อ/ขาย

วันท่ารายการ
ซื้อ/ขาย

ค่าFEE

กองทุนที่มร
ี อบการลงทุน 1 - 5 เดือน
KFF3MBS

SCBFF3ME9

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ตา
่ งประเทศ 3 เดือน
BS

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้
ต่างประเทศ 3ME9

กองทุนที่มร
ี อบการลงทุน 6 - 11 เดือน

KFF6MGO

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ตา
่ งประเทศ 6 เดือน
GO

SCBFF6MM3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้
ต่างประเทศ 6MM3

SCBAM

KT-THAIGOV 2

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารภาครัฐไทย

KTAM

Term Fund

ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลไทย พันธบัตร ธปท. ตัว๋ เงินคลัง
100%

ชื่อย่อ

ชื่อกองทุน

อายุกองทุน/
ซื้อขายหลัง
IPO

ประมาณการ
ผลตอบแทน/
ชื้อขั้นต่่า

KASSET

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

1 ปี

2.00% ต่อปี/
500

26 มีค - 1 เมย.

ไม่มี

ลงทุนในเงินฝาก Bank of China 9%, Al Khaliji Bank
15%, Commercial Bank of Qatar 15%, Abu Dhabi
Term Fund Commercial Bank 5%, Doha Bank 15%, Agricultural
Bank of China 10%, บัตรเงินฝาก China Merchant
Bank 19%, KK 12%

1 ปี

2.00% ต่อปี/
10,000

26 มีค - 1 เมย.

ไม่มี

วันท่ารายการ

นโยบาย
ปันผล

14 - 27 มีค

IPO front
1.00%

บลจ.

ประเภท

นโยบาย

วันส่งค่าสั่ง
ซื้อ/ขาย

วันท่ารายการ
ซื้อ/ขาย

ค่าFEE

กองทุนที่มร
ี อบการลงทุน 1 - 7 ปี

KFF1YGB

กองทุนเปิดเคตราสารหนี้ตา
่ งประเทศ 1 ปี YGB

SCBFF1YM4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้
ต่างประเทศ 1YM4

SCBAM

ชื่อกองทุน

บลจ.

กองทุนอื่นๆ
ชื่อย่อ

ASP-IHEALTH

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลท์แคร์ AssetPlus

ประเภท

นโยบาย

FIF

ลงทุนในหรือมีไว้ซงึ่ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุน
ต่างประเทศ เช่น หน่วย CIS และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น ที่เน้นลงทุนในตราสารทุนหรือหลักทรัพย์ที่
เกี่ยวข้องกับตราสารทุนหรือสิทธิในตราสารทุนอื่นๆ ที่ออกโดย
บริษัทด้านดิจิทัล เฮลธ์ (Digital Health) และ/หรือบริษัทที่ดาเนิน
ธุรกิจด้านเทคโนโลยีชวี ภาพและเภสัชกรรมโดยตรง (รวมถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศ) และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีชวี ภาพ โดยจะมี net exposure ในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมต่างประเทศที่มีนโยบายลักษณะดังกล่าวข้างต้นโดย
เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่นอ
้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิ
ของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุน โดยจะลงทุนในกองทุนใดกองทุน
หนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ
สุทธิของกองทุน ซึง่ สัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมต่างประเทศขึ้นอยู่กับดุลยพินจ
ิ ของผู้จัดการกองทุน สาหรับการ
ลงทุนในต่างประเทศในสภาวการณ์ปกติกองทุนจะทาการป้องกัน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเกือบทั้งหมด
ในอัตราไม่นอ
้ ยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
อย่างไรก็ดีในกรณีที่สภาวการณ์ไม่ปกติกองทุนอาจพิจารณา
ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินจ
ิ ของผู้จัดการกองทุน

วันท่าการซื้อขาย

ซือ
้ -ขายได้
ทุกวันทาการ

ตามภาวะตลาด/
5,000

ชื่อย่อ

LHESG

M-MEGA-A
M-MEGA-D

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นไทย ESG

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เมกะ

บลจ.

LHF

MFC

ประเภท

นโยบาย

อายุกองทุน/
ซื้อขายหลัง
IPO

ประมาณการ
ผลตอบแทน/
ชื้อขั้นต่่า

ตราสารทุน

ลงทุนในตราสารแห่งทุนเพือ
่ ให้สามารถสร้างผลตอบแทน
ที่ใกล้เคียงกับดัชนี Thaipat ESG Index (TR) โดย
กองทุนจะเลือกลงทุนเฉพาะในหุน
้ สามัญของบริษัทต่าง ๆ
ลงทุนในตราสารแห่งทุนเพือ
่ ให้สามารถสร้าง
ผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนี Thaipat ESG Index
(TR) โดยกองทุนจะเลือกลงทุนเฉพาะในหุน
้ สามัญของ
บริษัทต่าง ๆ ในสัดส่วนที่เท่าหรือใกล้เคียงกับน้าหนักที่
เป็นส่วนประกอบของดัชนีดงั กล่าว

ซือ
้ -ขายได้
ทุกวันทาการ

ตามภาวะตลาด/
5,000

18 - 27 มีค

Front 0.80%

ตราสารทุน

กองทุนจะลงทุนในหุน
้ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 จานวนไม่เกิน 35 บริษัท
โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่นอ
้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ
สุทธิของกองทุนโดยกองทุน M-MEGA มีกลยุทธ์การลงทุนแบบ
Active Management ซึง่ จะทาการคัดเลือกหุน
้ ที่มี ปัจจัยพืน
้ ฐานดี
และ/หรือ มีศักยภาพในการเจริญเติบโตดี ประกอบกับการวิเคราะห์
ทางเทคนิค และจะให้น้าหนักการลงทุนในหุน
้ ที่ผ่านเกณฑ์การ
คัดเลือกเพือ
่ ให้พอร์ตการลงทุนมีความผันผวนน้อยที่สด
ุ พร้อมทั้งมี
การปรับสัดส่วนการลงทุนให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดการลงทุนใน
แต่ละขณะ

ซือ
้ -ขายได้
ทุกวันทาการ

ตามภาวะตลาด/
10,000

25 มีค - 5 เมย

ไม่มี

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
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