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

กองทนุเปิดเค ตราสารหนีต้า่งประเทศ 

6 เดอืน DP
KFF6MDP

6 เดอืน

1.40%
18 ก.ค. - 24 ก.ค.60

ตราสารทีค่าดวา่จะลงทุน

1. บตัรเงนิฝาก                 19.00% 

    - ICBC Ltd., สาขาลกัเซมเบริก์  

2. บตัรเงนิฝาก                 19.00% 

    - Bank of China, สาขามาเกา๊    

3. บตัรเงนิฝาก                 19.00% 

    - Bank of East Asia Ltd., สาขาฮอ่งกง   

4. เงนิฝาก                        19.00% 

    - China Construction Bank Corporation, สาขาฮอ่งกง  

5. ตราสารหนี ้                  14.00% 

    - Agricultural Bank of China, สาขาฮอ่งกง    

6. ตราสารหนี ้                  10.00% 

    - Malayan Banking Berhad, ประเทศมาเลเซยี

500 บาท 4

กองทนุเปิดเค ตราสารหนีต้า่งประเทศ 

1 ปี DF
KFF1YDF

1 ปี

1.60% 18 ก.ค. - 24 ก.ค.60

ตราสารทีค่าดวา่จะลงทุน

1. บตัรเงนิฝาก                   19.00% 

    - Agricultural Bank of China, สาขาฮอ่งกง  

2. บตัรเงนิฝาก                   19.00% 

    - Bank of China, สาขามาเกา๊    

3. บตัรเงนิฝาก                   19.00% 

    - China Construction Bank Corporation, สาขาฮอ่งกง   

4. บตัรเงนิฝาก                   15.00% 

    - ICBC Ltd., สาขาลกัเซมเบริก์    

5. ตราสารหนี ้                    14.00% 

    - Malayan Banking Berhad, ประเทศมาเลเซยี    

6. เงนิฝาก                           14.00% 

    - Union National Bank, สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์

500 บาท 4

กองทนุเปิดไทยพาณชิยต์ราสารหนี้

ตา่งประเทศ 6MF6
SCBFF6MF6

6 เดอืน

1.40%
18 ก.ค. - 24 ก.ค.60

ตราสารทีค่าดวา่จะลงทุน   

1. เงนิฝาก                                                    19.00% 

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

2. บตัรเงนิฝาก                                             19.00% 

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

3. บตัรเงนิฝาก                                             19.00% 

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

 จนี

4. เงนิฝาก                                                    19.00% 

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

5.Euro Commercial Paper (ECP)           14.00% 

    -ธ. Malayan bank (MAYBANK) - มาเลเซยี

6. บตัรเงนิฝาก                                             10.00% 

    - ธ. Bank of Communications (BOCOM) - จนี

10,000 บาท 4

กองทนุเปิดไทยพาณชิยต์ราสารหนี้

ตา่งประเทศ 1YF8
SCBFF1YF8

1 ปี

1.60%
18 ก.ค. - 24 ก.ค.60

ตราสารทีค่าดวา่จะลงทุน

1. บตัรเงนิฝาก                                 19.00% 

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

2. บตัรเงนิฝาก                                 19.00% 

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

3. บตัรเงนิฝาก                                 19.00% 

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

4. บตัรเงนิฝาก                                 19.00% 

    -ธ. Bank of Communications (BOCOM) – จนี

5. Medium Term Note (MTN)      14.00% 

    -ธ. Malayan bank (MAYBANK)- มาเลเซยี

6. เงนิฝาก                                         10.00% 

    - ธ. Union National Bank (UNB) – สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์

10,000 บาท 4

กองทนุรวมตราสารหนี้

2

1



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

1 กองทนุเปิด แอล เอช โกลบอล อนิคมั LHGINCOME - 17 ก.ค. - 25 ก.ค.60

กองทนุ Global Multi-Sector Bond Fund มวีตัถปุระสงคใ์นการลงทนุเพือ่

สรา้งรายไดร้ะดบัสงูอยา่งสม า่เสนอ ดว้ยการกระจายการลงทนุในตราสารหนี้

ท ัง้ในประเทศ และตา่งประเทศ รวมถงึตราสารหนีภ้าครฐั และเอกชน

5,000 บาท 5

2 กองทนุเปิดกรงุศรชีวีติด ีด๊ ี KFHAPPY -

18 ก.ค. - 25 ก.ค.60

(หลงั IPO ต ัง้แตว่นัที ่31

 ก.ค.2560 เป็นตน้ไป)

  - กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี ้เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก ท ัง้ใน

ประเทศและ/หรอืตา่งประเทศ

   - กองทุนจะลงทุนในหุน้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึหุน้ทีอ่ยูใ่นระหวา่ง 

IPO และอาจมกีารลงทุนในหนว่ย property หรอื หนว่ย infra

   - ลงทุนในหนว่ยลงทุนของกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการ ใน

สดัสว่นไมเ่กนิรอ้ยละ 100 ของมลูคา่ทรพัย์

สนิสทุธขิองกองทุน โดยใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงอืนไขทีส่ านกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด

   - สว่นทีเ่หลอือาจจะลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอ ืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิี

อ ืน่ท ัง้ในประเทศและ/หรอื

ตา่งประเทศ ตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศก าหนดใหล้งทุนได ้(โปรด

อา่นรายละเอยีดในหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูส าคญั)

1,000 บาท

(ไมส่ามารถ

ซือ้ดว้ยบตัร

เครดติ)

5

3
กองทนุเปิด แอสเซทพลสั 

เฟล็กซเิบ ิล้ พลสั
ASP-FLEXPLUS -

17 ก.ค. - 1 ส.ค.60

(หลงั IPO ต ัง้แตว่นัที ่3 

ส.ค.60 เป็นตน้ไป)

เนน้ลงทุนในตราสารทุนทีม่โีอกาสการเจรญิเตบิโตทีด่ ี มนีโยบายการลงทุนทีเ่นน้

สรา้งผลตอบแทนจากหุน้ทีม่เีสถยีรภาพดว้ยตวัเลอืกการลงทุนทีห่ลากหลาย  ในทุก

สภาวะตลาดดว้ยกรอบการลงทุนทีย่ดืหยุน่ และกระจายการลงทุนไปยงัหุน้ในภมูภิาค

อาเซยีนทีม่อีตัราการเตบิโตสงู เพือ่เพิม่โอกาสของผลตอบแทนและลดความเสีย่งจาก

การลงทุนในประเทศเพยีงอยา่งเดยีว

นโยบายป้องกนัความเสีย่งทีร่ะบใุนหนงัสอืชีช้วนคอืไมต่ า่กวา่รอ้ยละ 90 ของมลูคา่

เงนิลงทุนของกองทุน

5,000 บาท 5

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

1
กองทนุเปิด แอสเซทพลสั สมอล แอนด ์

มดิ แคป อคิวติ ี้
ASP-SME -

17 ก.ค. - 1 ส.ค.60

(หลงั IPO ต ัง้แตว่นัที ่3 

ส.ค.60 เป็นตน้ไป)

เป็นกองทนุตราสารทนุ เนน้ลงทนุหุน้ขนาดกลาง-เล็กทีม่โีอกาสเตบิโตใน

อนาคต เฟ้นหาบรษิทัทีม่โีมเดลในการบรหิารธุรกจิทีช่ดัเจนและมกีารเตบิโต

ตอ่เนือ่ง มโีอกาสท าก าไรไดส้งูกวา่ทีต่ลาดคาดการณ ์จงึเหมาะส าหรบัผู ้

ลงทนุทีต่อ้งการลงทนุในหุน้ ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่

ประเทศไทย และ/หรอื ตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ  ขนาดกลาง-เล็กทีม่ ี

โอกาสเตบิโตในอนาคต

5,000 บาท 6

*ผูล้งทนุควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เง ือ่นไขผลตอบแทนและความเสีย่งกอ่นตดัสนิใจลงทนุ

กองทนุตราสารทนุ

กองทนุรวมผสม


