
Selling Agent : Ext. 3870, 5043 และ 5041

กองทุนประจาํสปัดาห์

บลจ.

วนัเสนอขายครั �งแรก

ชื�อกองทุน กองทุนเปิดเค ตราสารหนี�ต่างประเทศ 6 เดอืน DY กองทุนเปิดเค ตราสารหนี�ต่างประเทศ 1 ปี DO

Fund ID KFF6MDY KFF1YDO

ประเภทกองทุน

ระดบัความเสี�ยงกองทุน 4 4

อายุ 6 เดอืน 1 ปี

ผลตอบแทน (ต่อปี) 1.15% 1.40%

นโยบายการลงทุน รายละเอยีดของตราสารที(คาดว่าจะลงทุน
1.บตัรเงนิฝาก              
 - Bank of Communications,ประเทศสงิคโปร ์     19.00% 
 - ICBC Ltd., สาขาลกัเซมเบริก์                      19.00%
2. เงนิฝาก               
 - Bank of China, สาขามาเก๊า              19.00%
 - Abu Dhabi Commercial Bank,สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ 
19.00%
 - Agricultural Bank of China,สาขาฮ่องกง        13.00%
 - China Construction Bank Corporation, สาขาฮ่องกง 
11.00%

รายละเอยีดของตราสารที(คาดว่าจะลงทุน
1.บตัรเงนิฝาก              
 - Bank of China, สาขามาเก๊า                       
19.00% 
 - ICBC Ltd., สาขาลกัเซมเบริก์                      
10.00%
2. เงนิฝาก               
 - Agricultural Bank of China,สาขาฮ่องกง         
19.00%
 - Union National Bank,สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์    
19.00%
 - China Construction Bank Corporation, สาขาฮ่องกง
19.00%
 - Abu Dhabi Commercial Bank,สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์
14.00%

มูลค่าขั �นตํ�าของการสั �งซื�อ 500  บาท 500  บาท

วนัที�รบัเงินค่าขายคืน เมื(อครบกาํหนดโอนอตัโนมตัไิปยงั กองทุน K-MONEY, K-TREASURY, K-SF เท่านั �น

กองทุนตราสารหนี�

 19 ก.ย. - 25 ก.ย.2560



Selling Agent : Ext. 3870, 5043 และ 5041

กองทุนประจาํสปัดาห์

บลจ.

วนัเสนอขายครั �งแรก  19 ก.ย. - 25 ก.ย.2560 2 ต.ค. - 11 ต.ค.2560

ชื�อกองทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชยต์ราสารหนี�ต่างประเทศ 1YG8 กองทุนเปิดซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ เวยีดนาม อคิวติี�

Fund ID SCBFF1YG8 CIMB-PRINCIPAL VNEQ

ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารหนี� กองทุนรวมตราสารทุน

ระดบัความเสี�ยงกองทุน 4 6

อายุ 1 ปี -

ผลตอบแทน (ต่อปี) 1.40% -

นโยบายการลงทุน รายละเอยีดของตราสารที(คาดวา่จะลงทุน
1.บตัรเงนิฝาก              
 - ธ. Bank of China (BOC) - จนี                15.00% 
 - ธ. China Construction Bank (CCB) สาขาฮอ่งกง - จนี  
15.00%
 - ธ. Agricultural Bank of China (ABC) สาขาฮอ่งกง - จนี 
15.00%
 - ธ. Bank of Communications (BOCOM) - จนี  10.00%
 - ธ. China Merchants Bank (CMB) - จนี         10.00%
2. Medium Term Note (MTN)                       10.00% 
 -  ธ. Malayan bank (MAYBANK)- มาเลเซยี  
3. เงนิฝาก             
 - ธ. Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB)- สหรฐัอาหรบัเอ
มเิรตส ์15.00%
4.Euro Medium Term Note (EMTN)                10.00% 
 - ICICI Bank (ICICI) -อนิเดยี 

กองทุนมนีโยบายลงทุนในตราสารแหง่ทุนที(จดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัยห์รอืมธีุรกจิหลกั ในประเทศเวยีดนามที(เชื(อ
วา่มศีกัยภาพในการเตบิโตในอนาคต รวมทั �งตราสารทุนอื(น
ใดที(ดาํเนินธุรกจิเกี(ยวขอ้งและ/หรอืที(ไดร้บัผลประโยชน์จาก
การเตบิโตทางเศรษฐกจิ หรอื ทรพัยส์นิสว่นใหญ่มาจากการ
เตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศดงักลา่ว และ/หรอืตราสาร
ทุนของผูป้ระกอบการเวยีดนามที(จดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยป์ระเทศอื(น และ/หรอืกองทุนรวมอื(นที(มนีโยบาย
การลงทุนในตราสารแหง่ทุน และ/หรอืกองทุนรวมอทีเีอฟตรา
สารทุนต่างประเทศ ที(เน้นลงทุนในตราสารทุนประเทศ
เวยีดนาม โดยเฉลี(ยในรอบปีบญัชไีมน่้อยกวา่รอ้ยละ 80 ของ
มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน

มูลค่าขั �นตํ�าของการสั �งซื�อ 10,000  บาท 50,000  บาท

วนัที�รบัเงินค่าขายคืน เมื(อครบกาํหนดโอนอตัโนมตัไิปยงั SCBSFF T+5 



Selling Agent : Ext. 3870, 5043 และ 5041

กองทุนประจาํสปัดาห์

บลจ.

วนัเสนอขายครั �งแรก  28 ส.ค. - 27 ก.ย.2560
(หลงั IPO ตั �งแต่ 3 ต.ค.2560 เป็นตน้ไป)

20 ก.ย. - 26 ก.ย.2560

ชื�อกองทุน กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ออปตมิอล อนิคมั ฟนัด์
 - ชนิดสะสมมลูค่า 

กองทุนเปิดกรงุไทย บุญตรง ธรรมาภบิาลไทย
 - ชนิดสะสมมลูค่า

Fund ID KT- GOI -A KTBTHAICG-A

ประเภทกองทุน กองทุนผสม กองทุนตราสารทุน

ระดบัความเสี�ยงกองทุน 5 6

อายุ - -

ผลตอบแทน (ต่อปี) - -

นโยบายการลงทุน  - ลงทุนในกองทุนหลกั AXA World Funds - Global 
Optimal Income โดยเฉลี(ยในรอบปีบญัชไีมน่้อยกว่ารอ้ยละ
 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม เน้นการบรหิาร
เชงิรกุ ลงทุนในตราสารทุน และตราสารหนี�ที(ออกและจด
ทะเบยีนโดยประเทศในกลุ่ม OECD เพื(อการเจรญิเตบิโต
ของเงนิลงทุนในระยะยาว และสรา้งผลตอบแทนที(ม ั (นคง
 - สกุลเงนิ (กองทุนรวมหลกั)  EUR

เน้นนลงทนุในตราสารแหง่ทนุของบรษิทัจดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และ/หรอื ตลาด
หลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ และ/ หรอืตลาดรองอื(นใดของตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยที(มกีารกํากบัดแูลกจิการที(ด ี
และ/หรอืไดร้บัการรบัรองเป็นสมาชกิแนวรว่มปฎบิตัขิอง
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั (น (CAC) 
ซึ(งการพจิารณาการกํากบัดแูลกจิการที(ดอีาจพจิารณาจาก
การจดัอนัดบั CG Scoring ของสมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย (IOD) หรอืหน่วยงานอื(นใด หรอืผา่น
เกณฑก์ารคดัเลอืกตามดลุยพนิิจของบรษิทัจดัการโดยเฉลี(ย
ในรอบปีบญัชไีมน่้อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรพัยส์นิ
สทุธขิองกองทนุ ทั �งนี� สดัสว่นการลงทนุจะขึ�นอยูก่บัดลุย
พนิิจของผูจ้ดัการกองทนุ

มูลค่าขั �นตํ�าของการสั �งซื�อ 1,000  บาท 1,000  บาท

วนัที�รบัเงินค่าขายคืน T+5 T+4



Selling Agent : Ext. 3870, 5043 และ 5041

บลจ.

วนัเสนอขายครั �งแรก  18 ก.ย. - 22 ก.ย.2560  25 ก.ย. - 4 ต.ค.2560

ชื�อกองทุน กองทุนรวมหุน้ ทเีอม็บ ีธรรมาภบิาลไทย กองทุนเปิด แอล เอช ทอ็ปพคิ
 - ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(LHTOPPICK -R) 
 - ชนิดจา่ยเงนิปนัผล (LHTOPPICK -D)
 - ชนิดสะสมมลูคา่ (LHTOPPICK -A)

Fund ID TMB-THAICG LHTOPPICK-R /  LHTOPPICK -D / LHTOPPICK -A

ประเภทกองทุน กองทุนตราสารทุน กองทุนตราสารทุน

ระดบัความเสี�ยงกองทุน 6 6

อายุ - -

ผลตอบแทน (ต่อปี) - -

นโยบายการลงทุน ลงทุนในตราสารแห่งทุนของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรอืตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ 
เอ ไอ (mai) และ/หรอืตลาดรองอื(นๆ ของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย โดยกองทุนจะเน้นลงทุนบรษิทัที(มกีารกา
กบัดแูลกจิการที(ด ีรวมถงึบรษิทัที(ไดร้บัการรบัรองเป็น
สมาชกิแนวรว่มปฎบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น
การทุจรติคอรร์ปัชั (น (CAC) ซึ(งการพจิารณาการกากบัดแูล
กจิการที(ดอีาจพจิารณาจากการจดัอนัดบั CG Scoring ของ
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย หรอืหน่วยงาน
อื(นใดที(เกี(ยวขอ้งโดยเฉลี(ยในรอบปีบญัชไีมน่้อยกว่ารอ้ยละ 
80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน

กองทุนมนีโยบายที(จะลงทุนในตราสารแห่งทุนในประเทศโดยเฉลี(ย
ในรอบปีบญัชไีมน่้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิอง
กองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหลกัทรพัยไ์มเ่กนิ 10 หลกัทรพัยท์ี(
คดัเลอืกแลว้ แบ่งออกเป็น 3 ชนิด
1.ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ชื(อย่อ : LHTOPPICK -R) : 
เหมาะกบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบั
รายไดส้มา่เสมอจากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ
2.ชนิดจา่ยเงนิปนัผล (ชื(อย่อ : LHTOPPICK -D) : เหมาะสาหรบัผู้
ลงทุนประเภทนิตบิุคคล/สถาบนั เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบั
รายไดส้มา่เสมอจากเงนิปนัผล รวมถงึมสีทิธไิดร้บัสทิธพิเิศษทาง
ภาษ ีหากปฏบิตัเิป็นไปตามเกณฑ/์เงื(อนไขที(กรมสรรพากรกําหนด
3.ชนิดสะสมมลูค่า (ชื(อย่อ : LHTOPPICK -A) : เหมาะสาหรบัผู้
ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดจ้าก
ส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จาก
การลงทุน (Total return)

มูลค่าขั �นตํ�าของการสั �งซื�อ 1,000  บาท ไมก่าํหนด

วนัที�รบัเงินค่าขายคืน T+3 T+3


