IPO & Rollover
Date: 19 July 2019
ชื่อย่อ

ชื่อกองทุน

บลจ.

ประเภท

นโยบาย

อายุกองทุน/
ซื้อขายหลัง
IPO

ประมาณการ
ผลตอบแทน/
ชื้อขั้นต่่า

KTAM

Term Fund

ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตร ธปท.

3 เดือน

1.30% ต่อปี/
10,000

15 - 19 กค

ไม่มี

KASSET

ลงทุนเงินฝาก China Construction Bank 5%, Al Khalij
Commercial Bank 19%, Abu Dhabi Commercial
Term Fund
Bank 19%, PT Bank Rakyat Indonesia 19%,
Commercial Bank of Qatar 19% , Agriculural Bank of
China 5%

6 เดือน

1.60% ต่อปี/
500

17 - 22 กค

ไม่มี

ลงทุนในบัตรเงินฝาก China Merchant Bank 9%, Bank
of Communications 9%, Bank of China 9%, China
Construction 9%, Commercial Bank of Qatar 9%,
Term Fund
Ahli Bank Q.S.C 9%, เงินฝาก Bank Rakyat
Indonesia 19%, AMBANK 18%, หุ้นกู้ระยะสั้น KK Bank
9%

6 เดือน

1.60% ต่อปี/
10,000

17 - 22 กค

ไม่มี

6 เดือน

1.60% ต่อปี/
10,000

15 - 23 กค

ไม่มี

วันส่งค่าสัง
่
ซื้อ/ขาย

วันท่ารายการ
ซื้อ/ขาย

ค่าFEE

กองทุนที่มร
ี อบการลงทุน 1 - 5 เดือน

KTFIX3M2

กองทุนเปิดกรุงไทยประจ่า 3 เดือนมุ่งรักษาเงิน
ต้น 2

กองทุนที่มร
ี อบการลงทุน 6 - 11 เดือน

KFF6MHE

กองทุนเปิดเค ตราสารหนีต
้ า
่ งประเทศ 6 เดือน
HE

SCBFF6MN9

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนีต
้ า
่ งประเทศ
6MN9

SCBAM

KTFF247

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 247

KTAM

Term Fund

ลงทุนเงินฝาก Bank of China 19%, Qatar National
Bank 2%, Commercial Bank QSC 19%, Bank
Rakyat Indonesia 19%, China Construction Bank
Asia 19%, Agricultural Bank China 5%

ชื่อย่อ

อายุกองทุน/
ซื้อขายหลัง
IPO

ประมาณการ
ผลตอบแทน/
ชื้อขั้นต่่า

KASSET

ลงทุนในเงินฝาก Commercial Bank of Qatar 19%,
China Construction Bank 19%, Al Khalij Commercial
Term Fund Bank 19%, Abu Dhabi Commercial Bank 19%, PT
Bank Rakyat Indonesia 19%, บัตรเงินฝาก Agricultural
Bank of China 9%

1 ปี

1.80% ต่อปี/
500

17 - 22 กค

ไม่มี

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนีต
้ า
่ งประเทศ
1YN9

SCBAM

ลงทุนในเงินฝาก Bank Rakyat Indonesia 19%, Al
Khaliji Bank 18%, บัตรเงินฝาก Commercial Bank of
Qatar 9%, Bank of Communications 9%, AM Bank
Term Fund
9%, China Merchant Bank 9%, Doha Bank 9%,
Agricultural Bank of China 9%, หุ้นกู้ระยะสั้น KK Bank
9%

1 ปี

1.80% ต่อปี/
10,000

17 - 22 กค

ไม่มี

ชื่อกองทุน

บลจ.

วันท่ารายการ

นโยบาย
ปันผล

ชื่อกองทุน

บลจ.

ประเภท

นโยบาย

วันส่งค่าสัง
่
ซื้อ/ขาย

วันท่ารายการ
ซื้อ/ขาย

ค่าFEE

กองทุนที่มร
ี อบการลงทุน 1 ปีขึ้นไป

KFF1YGP

SCBFF1YO1

กองทุนเปิดเคตราสารหนีต
้ า
่ งประเทศ 1 ปี YGP

กองทุนอืน
่ ๆ
ชื่อย่อ

K-HIT

TMB
ES GCORE

กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮ อิมแพ็ค ธีมาติก หุ้น
ทุน

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง

KASSET

TMBAM

วันท่าการซื้อขาย

ประเภท

นโยบาย

Equity

ลงทุนในหน่วยลงทุนของ Allianz Global Investors
Fund– Allianz Thematica Share Class P (EUR)
(กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลียในรอบปีบญ
ั ชีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดย
กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก มุ่งเน้น
สร้างพอร์ตการลงทุนให้หลากหลายผ่านกลยุทธ์การ
คัดเลือกธีมการลงทุน (Theme) กลุ่มอุตสาหกรรม
(Sector) และหุ้น (Stock) ซึ่งการคัดเลือกจะขึ้นอยู่กับดุลย
พินิจของผู้จัดการกองทุนหลักในแต่ละช่วงเวลา

ไม่กาหนด

ตามสภาวะตลาด
500

9 - 19 กค

FIF

ลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ
กองทุน Goldman Sachs Global CORE® Equity
Portfolio (กองทุนหลัก) ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ใน
อัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมี
นโยบายลงทุนในตราสารทุน ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ
ลักเซมเบิรก
์ กองทุนหลัก มีการระดมเงินจากนักลงทุนใน
รูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และนาไปลงทุนในรูปสกุลเงิน
ประเทศตามแต่ละประเทศที่กองทุนหลักลงทุน

ไม่กาหนด

ตามสภาวะตลาด
1,000

11 - 19 กค

ไม่มี

Front end fee
1.00%

ชื่อย่อ

SCBMILD

SCBCLASSIC

SCBSPICY

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ มายด์

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ คลาสสิก

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ สไปซี่

ประเภท

นโยบาย

อายุกองทุน/
ซื้อขายหลัง
IPO

ประมาณการ
ผลตอบแทน/
ชื้อขั้นต่่า

Mixed
Fund

ลงทุนของกองทุน CIS กองทุน infra กองทุน property
หรือกองทุนอีทีเอฟ (ETF) ทั้งในและต่างประเทศ ที่มี
นโยบายลงทุนทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ ทรัพย์สิน
ทางเลือก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตาม
หลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด โดย
กองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้ง
ในและต่างประเทศที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้นโดยเฉลี่ยใน
รอบปีบญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน สัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน 35%, ตรา
สารหนี้ 59%, สินทรัพย์ทางเลือก 6%

ไม่กาหนด

ตามสภาวะตลาด
1,000

15 - 22 กค

Front end fee
0.803%

Mixed
Fund

ลงทุนของกองทุน CIS กองทุน infra กองทุน property
หรือกองทุนอีทีเอฟ (ETF) ทั้งในและต่างประเทศ ที่มี
นโยบายลงทุนทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ ทรัพย์สิน
ทางเลือก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตาม
หลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด โดย
กองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้ง
ในและต่างประเทศที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้นโดยเฉลี่ยใน
รอบปีบญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน สัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน 58%, ตรา
สารหนี้ 36%, สินทรัพย์ทางเลือก 6%

ไม่กาหนด

ตามสภาวะตลาด
1,000

15 - 22 กค

Front end fee
1.07%

SCBAM

Mixed
Fund

ลงทุนของกองทุน CIS กองทุน infra กองทุน property
หรือกองทุนอีทีเอฟ (ETF) ทั้งในและต่างประเทศ ที่มี
นโยบายลงทุนทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ ทรัพย์สิน
ทางเลือก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตาม
หลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด โดย
กองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้ง
ในและต่างประเทศที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้นโดยเฉลี่ยใน
รอบปีบญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน สัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน 82%, ตรา
สารหนี้ 12%, สินทรัพย์ทางเลือก 6%

ไม่กาหนด

ตามสภาวะตลาด
1,000

15 - 22 กค

Front end fee
1.07%

ASSET
PLUS

LTF

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

ทุกวันทาการ

ไม่เกินปี
ละ 1 ครั้ง

บลจ.

SCBAM

SCBAM

วันส่งค่าสัง
่
ซื้อ/ขาย

วันท่ารายการ
ซื้อ/ขาย

ค่าFEE

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF
ASP-LTF
รหัส 001

กองทุนเปิดแอสเซทพลัส
หุ้นระยะยาว

ซื้อ-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
เลีย
้ งชีพ

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเวียดนาม โกรท เพื่อ
การเลีย
้ งชีพ

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทู
นิตี้ส์ เพื่อการเลีย
้ งชีพ

ASSET
PLUS

ASSET
PLUS

ASSET
PLUS

ASSET
PLUS

อายุกองทุน/
ซื้อขายหลัง
IPO

ประมาณการ
ผลตอบแทน/
ชื้อขั้นต่่า

วันส่งค่าสัง
่
ซื้อ/ขาย

วันท่ารายการ
ซื้อ/ขาย

ประเภท

นโยบาย

ค่าFEE

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

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

ชื่อย่อ

ชื่อกองทุน

บลจ.

ประเภท

นโยบาย

อายุกองทุน/
ซื้อขายหลัง
IPO

ประมาณการ
ผลตอบแทน/
ชื้อขั้นต่่า

วันส่งค่าสัง
่
ซื้อ/ขาย

วันท่ารายการ
ซื้อ/ขาย

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากข้อมูลเบือ
้ งต้นของแต่ละบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม การตัดสินใจซื้อขายกองทุนใดๆ ล้วนเป็นผลจากการใช้วิจารณญาณของผู้อ่าน โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือพันธะผูกพันใดๆ
กับบริิษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด ไม่ว่ากรณีใด

ค่าFEE

