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

กองทนุเปิดเค ตราสารหนีต้า่งประเทศ 

6 เดอืน DL
KFF6MDL

6 เดอืน

1.45%

20 ม.ิย.-26 ม.ิย.60

ตราสารทีค่าดวา่จะลงทุน

1. เงนิฝาก              19.00% 

    - China Construction Bank Corporation, สาขาฮอ่งกง 

2. เงนิฝาก              19.00% 

     -Agricultural Bank of China, สาขาฮอ่งกง  

3. บตัรเงนิฝาก       19.00% 

    - ICBC Ltd., สาขาลกัเซมเบริก์

4. บตัรเงนิฝาก       19.00% 

    - Bank of Communications, สาธารณรฐัประชาชนจนี

5. ตราสารหนี ้        14.00% 

    - Malayan Banking Berhad, ประเทศมาเลเซยี

6. เงนิฝาก              10.00% 

    - Bank of China, สาขามาเกา๊  

- ป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น 100% 

500 บาท 4

กองทนุเปิดเค ตราสารหนีต้า่งประเทศ 

1 ปี DB
KFF1YDB

1 ปี

1.60%

20 ม.ิย.-26 ม.ิย.60

ตราสารทีค่าดวา่จะลงทุน

1. บตัรเงนิฝาก              19.00% 

    - ICBC Ltd., สาขาลกัเซมเบริก์ 

2. บตัรเงนิฝาก              19.00% 

     -Bank of Communications, สาธารณรฐัประชาชนจนี  

3. เงนิฝาก                     19.00% 

    - Agricultural Bank of China, สาขาฮอ่งกง

4. เงนิฝาก                     17.00% 

    - Union National Bank, ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์

5. เงนิฝาก                     13.00% 

    - Bank Of China, สาขามาเกา๊ 

6. ตราสารหนี ้               13.00% 

    - Malayan Banking Berhad, ประเทศมาเลเซยี   

- ป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น 100% 

500 บาท 4

กองทนุเปิดไทยพาณชิยต์ราสารหนี้

ตา่งประเทศ 6MF2
SCBFF6MF2

6 เดอืน

1.45%

20 ม.ิย.-26 ม.ิย.60

ตราสารทีค่าดวา่จะลงทุน

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. Bank of China (BOC) สาขามาเกา๊ - จนี

4. เงนิฝาก             19.00% 

    -ธ. Bank of Communications (BOCOM) – จนี

5. เงนิฝาก             10.00% 

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

6. Commercial Paper (CP)                   14.00% 

    - ธ. Malayan bank (MAYBANK) – มาเลเซยี

 - ป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นท ัง้จ านวน

10,000 บาท 4

กองทนุเปิดไทยพาณชิยต์ราสารหนี้

ตา่งประเทศ 1YF4
SCBFF1YF4

1 ปี

1.60%

20 ม.ิย.-26 ม.ิย.60

ตราสารทีค่าดวา่จะลงทุน

1. เงนิฝาก            19.00% 

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

2. เงนิฝาก            19.00% 

     -ธ. Bank of China (BOC) สาขามาเกา๊ - จนี 

3. เงนิฝาก            19.00% 

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

4. เงนิฝาก            19.00% 

    - ธ.Bank of Communications (BOCOM) – จนี

5. เงนิฝาก            10.00% 

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

6. Commercial Paper (CP)               14.00% 

    - ธ. Malayan bank (MAYBANK) – มาเลเซยี

 - ป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นท ัง้จ านวน

10,000 บาท 4

กองทนุรวมตราสารหนี้

1

2



3

กองทนุเปิด ยไูนเต็ด ฟนัด ์ลงิค ์

คอมเพล็กซ ์รเีทริน์ หา้มขายผูล้งทนุ

รายยอ่ย

UFLINK ประมาณ 3 ปี
20 ม.ิย.-27 ม.ิย.60

(1) กองทุนมนีโยบายลงทุนในตราสารหนีแ้ละเงนิฝากท ัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

ตวัอยา่งเชน่ ต ัว๋แลกเงนิของธนาคารพาณชิย ์เงนิฝากในธนาคารพาณชิย ์และตรา

สารหนีท้ ีอ่อกโดยบรษิทัเอกชนท ัว่ไป โดยจะลงทุนในตราสารหนีท้ ีม่อีนัดบัความ

นา่เชือ่ถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment Grade) และอาจมกีารลงทุน

ในตราสารหนีท้ ีม่อีนัดบัความนา่เชือ่ถอืต า่กวา่อนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Non 

Investment Grade) รวมท ัง้ ตราสารหนีท้ ีไ่มไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความนา่เชือ่ถอื 

(Unrated Securities) รวมกนัท ัง้ส ิน้ประมาณไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 89 ของมลูคา่

ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน โดยมเีป้าหมายใหเ้งนิลงทุนในสว่นนีเ้ตบิโตเป็นรอ้ยละ 100

 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน อยา่งไรก็ด ีกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารหนีท้ ี่

มอีนัดบัความนา่เชือ่ถอืต า่กวา่อนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Non Investment Grade) 

รวมท ัง้ ตราสารหนีท้ ีไ่มไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความนา่เชือ่ถอื (Unrated Securities) ไม่

เกนิรอ้ยละ 79 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน ท ัง้นีก้องทุนจะน าเงนิไปลงทุนใน

ตา่งประเทศโดยเฉลีย่รอบปีบญัชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิอง

กองทุน

(2) กองทุนจะแบง่เงนิลงทุนไมเ่กนิรอ้ยละ 11  ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน 

เพือ่ลงทุนในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้(Derivatives) ไดแ้ก ่สญัญาวอรแ์รนท ์(Call 

Warrant) ทีม่กีารจา่ยผลตอบแทนอา้งองิกบัสนิทรพัยต์า่งประเทศทีก่องทุนอา้งองิ 

คอืมลูคา่หนว่ยลงทุนของกองทุน PIMCO Funds Global Investors Series plc - 

Income Fund (Euro Class) ซึง่ออกโดยธนาคารพาณชิยต์า่งประเทศ ตามเงือ่นไข

การจา่ยผลตอบแทน เพือ่เปิดโอกาสใหก้บักองทุนสามารถแสวงหาผลตอบแทนสว่น

เพิม่จากการปรบัตวัข ึน้ของกองทุน PIMCO Funds Global Investors Series plc - 

Income Fund (Euro Class)โดยตวัสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ หรอืผูอ้อกสญัญาซือ้

ขายลว่งหนา้ตอ้งไดร้บัการจดัอนัดบัความนา่เชือ่ถอืในระดบัทีส่ามารถลงทุนได ้

(Investment Grade) ขึน้ไป ท ัง้นี ้Notional amount ของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้

ทีก่องทุนลงทุนจะมมีลูคา่ประมาณหรอืเทา่กบัมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิณ วนัจดทะเบยีน

และจะอยูใ่นรูปสกลุเงนิดอลลารส์หรฐั (USD Notional amount)ตามขอ้ตกลง

กองทุนจะไดร้บัจา่ยผลตอบแทนเป็นสกลุเงนิดอลลารส์หรฐั

ผลตอบแทนทีผู่ล้งทุนจะไดจ้ากเงนิลงทุน :   ผูล้งทุนจะไดร้บัผลตอบแทนจากการ

ลงทุนในรูปของก าไรจากมลูคา่หนว่ยลงทุนทีเ่พ ิม่จากผลตอบแทนของตราสารที่

กองทุนเขา้ไปลงทุนไว้

500,000 5

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

1 กองทนุเปิด แอล เอช ซเีล็ค LHSELECT - 22 ม.ิย.-28 ม.ิย.60

กองทนุมนีโยบายทีจ่ะลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่หลกัทรพัย ์และ/หรอืตราสาร

ดงัตอ่ไปนีโ้ดยจะพจิารณาปรบัสดัสว่นการลงทนุของหลกัทรพัย ์และ/หรอื

ตราสารดงักลา่วไดต้ ัง้แตร่อ้ยละ 0 – 100 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทนุ

 - ตราสารแหง่ทนุ

 - ตราสารแหง่หนี ้เงนิฝากธนาคาร ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ ใบส าคญัแสดงสทิธิ

 - หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย/์REITs/ตราสารอืน่ใดทีใ่ห้

สทิธใินการไดม้าหรอืทีม่ผีลตอบแทนอา้งองิกบัตราสารดงักลา่วขา้งตน้ หรอื

กลุม่ของตราสาร/หนว่ยลงทนุดงักลา่วขา้งตน้

 - กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน/ตราสารอืน่ใดทีใ่หส้ทิธใินการไดม้าหรอืทีม่ ี

ผลตอบแทนอา้งองิกบัตราสารดงักลา่วขา้งตน้

กองทนุเปิด แอล เอช ซเีล็ค มนีโยบายจา่ยเงนิปนัผล

ไมก่ าหนด 5

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

1
กองทนุเปิดกรงุศรยีเูอสสมอล-มดิ

แคปอคิวติ ีเ้ฮดจเ์อฟเอ็กซ์
KF-HSMUS -

20 ม.ิย.-26 ม.ิย.60

จะน าเงนิไปลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศชือ่ Schroder 

International Selection Fund-US Smal&Mid Cap Equity (Class X, 

Acc) (กองทนุหลกั) โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80.00 ของ 

NAV (โปรดอา่นรายละเอยีดในหนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูส าคญั)

2,000 บาท 6

*ผูล้งทนุควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เง ือ่นไขผลตอบแทนและความเสีย่งกอ่นตดัสนิใจลงทนุ

กองทนุรวมผสม

กองทนุรวมตราสารทนุ


