
No AMC Fund name Fund code ประมาณการผลตอบแทน ระยะเวลา IPO จดุเดน่ / นโยบายการลงทนุ มลูคา่ข ัน้ต า่ Risk Level

กองทนุเปิดเค ตราสารหนีต้า่งประเทศ 6 

เดอืน DD
KFF6MDD

6 เดอืน

1.45% ตอ่ปี

25 เม.ย.-2 พ.ค. 60

 - ตราสารทีค่าดวา่จะลงทนุ

1. เงนิฝาก             19.00% 

    -  Bank of China, สาขามาเกา๊ 

2. เงนิฝาก             19.00% 

     - China Construction Bank Corporation, สาขาฮอ่งกง

3. เงนิฝาก             19.00% 

    - Agricultural Bank of China, สาขาฮอ่งกง

4. เงนิฝาก             15.00% 

    - Abu Dhabi Commercial Bank, ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์

5. เงนิฝาก             14.00% 

    - Commercial Bank of Qatar, ประเทศกาตาร ์

6. ตราสารหนี ้          14.00% 

    - ICBC (Asia) Ltd., ฮอ่งกง 

- ป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่น 100%

ซือ้คร ัง้แรก 500 บาท 4

กองทนุเปิดเค ตราสารหนีต้า่งประเทศ 1

 ปี CT
KFF1YCT

1 ปี

1.70% ตอ่ปี

25 เม.ย.-2 พ.ค. 60

 - ตราสารทีค่าดวา่จะลงทนุ

1. เงนิฝาก             19.00% 

    -  Union National Bank, ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ 

2. เงนิฝาก             19.00% 

    - Commercial Bank of Qatar, ประเทศกาตาร ์

3. เงนิฝาก             19.00% 

    - China Construction Bank Corporation , สาขาฮอ่งกง  

4. ตราสารหนี ้           15.00% 

    - Qatar National Bank, สาขาลอนดอน 

5. เงนิฝาก         15.00% 

    - Agricultural Bank of China , สาขาฮอ่งกง  

6. ตราสารหนี ้        13.00% 

    - ICBC (Asia) Ltd., ฮอ่งกง 

- ป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่น 100%

ซือ้คร ัง้แรก 500 บาท 4

2
กองทนุเปิดกรงุศรตีราสารหนีป้ระเทศ 

6M21
KFFIF6M21

6 เดอืน

1.55% ตอ่ปี

25 เม.ย.-2 พ.ค. 60

 - ตราสารทีค่าดวา่จะลงทนุ

1. เงนิฝาก             19.00% 

    - Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB) (สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส)์ 

2. เงนิฝาก             19.00% 

    - Bank of China (BOC) (จนี)

3. เงนิฝาก             19.00% 

    - Union National Bank (UNB) (สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส)์ 

4. เงนิฝาก             12.00% 

    - Al Khaliji Bank (การต์า้) 

5. เงนิฝาก             12.00% 

    - Commercial Bank of Qatar (CBQ) (การต์า้)  

6. เงนิฝาก             19.00% 

    - China Construction Bank (CCB) (จนี) 

- ป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่น 100%

ซือ้คร ัง้แรก 10,000 บาท 4

กองทนุรวมตราสารหนี้

1



กองทนุเปิดไทยพาณิชยต์ราสารหนี้

ตา่งประเทศ 6ME3
SCBFF6ME3

6 เดอืน

1.45% ตอ่ปี

25 เม.ย.-2 พ.ค. 60

 - ตราสารทีค่าดวา่จะลงทนุ

1. เงนิฝาก             19.00% 

    - ธ. China Construction Bank (CCB) สาขาฮอ่งกง - จนี 

2. เงนิฝาก             19.00% 

    - ธ. Agricultural Bank of China (ABC) สาขาฮอ่งกง - จนี

3. เงนิฝาก             19.00% 

    - ธ. Union National Bank (UNB) - สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์

4. เงนิฝาก             19.00% 

    - ธ.Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB) - สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์

5. ตราสารหนี ้           14.00% 

    - ธ. Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) – สาขา

ลกัเซมเบริก์ - จนี 

6. เงนิฝาก             10.00% 

    - ธ. Commercial Bank of Qatar (CBQ) – กาตาร ์

- ป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่น 100%

ซือ้คร ัง้แรก 10,000 บาท 4

กองทนุเปิดไทยพาณิชยต์ราสารหนี้

ตา่งประเทศ 1YE5
SCBFF1YE5

1 ปี

1.70% ตอ่ปี

25 เม.ย.-2 พ.ค. 60

 - ตราสารทีค่าดวา่จะลงทนุ

1. เงนิฝาก             18.00% 

    - ธ. Al Khaliji Commercial Bank (Al Khaliji) – กาตาร ์

2. เงนิฝาก             18.00% 

    - ธ. China Construction Bank (CCB) สาขาฮอ่งกง - จนี

3. เงนิฝาก             18.00% 

    - ธ.Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB) - สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์

4. ตราสารหนี ้           14.00% 

    - ธ. Qatar National Bank (QNB) - กาตาร ์

5. เงนิฝาก             14.00% 

    - ธ. Agricultural Bank of China (ABC) สาขาฮอ่งกง - จนี

6. ตราสารหนี ้           14.00% 

    - ธ. Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) - สาขา

ลกัเซมเบริก์ - จนี

7. เงนิฝาก             4.00%

   - ธ. Commercial Bank of Qatar (CBQ) – กาตาร ์

- ป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่น 100%

ซือ้คร ัง้แรก 10,000 บาท 4

No AMC Fund name Fund code ประมาณการผลตอบแทน ระยะเวลา IPO จดุเดน่ / นโยบายการลงทนุ มลูคา่ข ัน้ต า่ Risk Level

1
กองทนุเปิดเอ็มเอฟซ ีอนิคมั พลสั หา้ม

ขายผูล้งทนุรายยอ่ย
M-INCOMEAI -

24 เม.ย.-16 พ.ค. 60

(ต ัง้แตว่นัที ่19 พ.ค.60  

สามารถซือ้ไดท้กุวนัท า

การ)

 - กองทนุมนีโยบายลงทนุในตราสารแหง่ทนุ ตราสารแหง่หนี ้ตราสารกึง่หนี้

ก ึง่ทนุ เงนิฝาก หนว่ยลงทนุของกองทนุ ตลอดจนหลกัทรพัยแ์ละทรพัยส์นิอืน่ 

ท ัง้ในประเทศไทยและประเทศอืน่ๆท ัว่โลก โดยมสีดัสว่นการลงทนุใน

ตา่งประเทศไมเ่กนิรอ้ยละ 79 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทนุ

 - กองทนุอาจลงทนุในตราสารหนีท้ ีม่อีนัดบัความนา่เชือ่ถอืของตราสารหรอืผู ้

ออกตา่กวา่ทีส่ามารถลงทนุได ้(non-investment grade) ตราสารหนีท้ ีไ่มไ่ด ้

รบัการจดัอนัดบัความนา่เชือ่ถอื (unrated securities) ตราสารทนุทีไ่มไ่ดจ้ด

ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์(unlisted securities) ท ัง้ในประเทศและ

ตา่งประเทศ และ/หรอื ตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง 

(Structured Note) รวมท ัง้กองทนุอาจทาธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์

(Securities lending) และ/หรอืธุรกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื 

(Reverse Repo) ได ้ท ัง้นีต้ามหลกัเกณฑท์ีส่านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศก าหนด

ซือ้คร ัง้แรก 500,000 

บาท

ซือ้คร ัง้ถดัไป 1,000  

บาท

5

กองทนุรวมผสม

3



2
กองทนุเปิดไทยพาณิชย ์แอปโซลทู 

รเีทริน์
SCBABS -

25 เม.ย.-2 พ.ค. 60

(ชว่งหลงั IPO  สามารถ

ซือ้ไดท้กุวนัท าการ)

 - กองทนุมนีโยบายการลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่ตราสารแหง่ทนุ ตราสารแหง่หนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ

 และ/หรอืเงนิฝาก และ/หรอืหนว่ยลงทนุของกองทนุ ท ัง้ในประเทศและ/หรอืตา่งประเทศ 

ตลอดจนหลกัทรพัยแ์ละทรพัยส์นิอืน่หรอืการหาดอกผลโดยวธิอี ืน่ตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ

 ก.ล.ต.ก าหนดหรอืใหค้วามเห็นชอบ กองทนุลงทนุโดยจะปรบัสดัสว่นการลงทนุในสนิทรพัย์

ดงักลา่วต ัง้แตร่อ้ยละ 0 ถงึรอ้ยละ 100 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทนุซีง่ถอืเป็นสถานะซือ้ 

(Long position) โดยปรบัสดัสว่นการลงทนุใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณใ์นแตล่ะขณะ ซึง่

สดัสว่นการลงทนุจะอยูภ่ายใตก้ารตดัสนิใจของบรษิทัจดัการ และกองทนุจะลงทนุดา้นสถานะขาย

 (Short position) ในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) เพือ่ลดความเสีย่ง (Hedging) ที่

เกดิจากความผนัผวนของดชันตีลาดหลกัทรพัยป์รบัตวัลดลงหรอืมแีนวโนม้ปรบัตวัลดลง เพือ่มุง่

ป้องกนัความเสีย่งดา้นตลาดใหไ้ดเ้กอืบเต็มจ านวน (Fully Hedged) โดยกองทนุจะมกีาร

ควบคมุความเสีย่งดา้นตลาดใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม โดยระยะเวลาการลงทนุทีเ่หมาะสม

ส าหรบัผูล้งทนุควรลงทนุเป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย 1  ปี

 - ท ัง้นี ้ในสว่นการลงทนุในตา่งประเทศ กองทนุอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ 

(Derivatives) เพือ่ป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น (Hedging) ตามความเหมาะสม

ส าหรบัสภาวการณใ์นแตล่ะขณะซึง่ข ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของผูจ้ดัการกองทนุ

 - กองทนุอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิาร

การลงทนุ (Efficient portfolio management) ตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขาย

ลว่งหนา้แฝง (Structured Note) รวมถงึอาจท าธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์การท าธุรกรรม

การซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repo) นอกจากนีก้องทนุอาจลงทนุในตราสารหนีท้ ี่

ไดร้บัอนัดบัความนา่เชือ่ถอืต า่กวา่อนัดบัทีส่ามารถลงทนุได ้(Non-Investment Grade) และ

ตราสารหนีท้ ีไ่มไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความนา่เชือ่ถอื (Unrated Bond) ตราสารทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน

ในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted Securities) โดยจะด ารงสดัสว่นใหเ้ป็นไปตามเกณฑ ์ที่

ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ก าหนด บรษิทัจดัการจะพจิารณาลงทนุในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิดงักลา่วทีเ่สนอขายท ัง้ใน

ประเทศและ/หรอืตา่งประเทศ

ซือ้คร ัง้แรก 5,000 บาท

ซือ้คร ัง้ถดัไป 1,000  

บาท

5

*ผูล้งทนุควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เง ือ่นไขผลตอบแทนและความเสีย่งกอ่นตดัสนิใจลงทนุ


