
Selling Agent : Ext. 3870, 5043 และ 5041

กองทุนประจ ำสปัดำห์

บลจ.

วนัเสนอขำยครัง้แรก   10 พ.ย.- 20 พ.ย.2560
เสนอขายหลงั IPO ตัง้แต่วนัที ่23 พ.ย.2560 เป็นตน้ไป

ช่ือกองทุน กองทุนเปิดเค หุน้ธรรมาภบิาลไทยเพือ่การเลีย้งชพี กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดอืน EF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี DV

Fund ID KTHAICGRMF KFF6MEF KFF1YDU

ประเภทกองทุน เพือ่การเลีย้งชพี กองทุนตราสารหนี้ กองทุนตราสารหนี้

ระดบัควำมเส่ียงกองทุน 6 4 4

อำยุ - 6 เดอืน 1 ปี

ผลตอบแทน (ต่อปี) - 1.45% 1.45%

นโยบำยกำรลงทุน เน้นลงทุนในหุน้ของบรษิทัทีม่กีารก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีรวมถงึ
บรษิทัทีไ่ดร้บัการรบัรองเป็นสมาชกิแนวรว่มปฏบิตัขิอง
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ (CAC) ซึง่
การพจิารณาการก ากบัดแูลกจิการทีด่อีาจพจิารณาจากการจดั
อนัดบั CG Scoring ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั
ไทย หรอืหน่วยงานอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพือ่การ
เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio 
Management)

รายละเอยีดของตราสารทีค่าดวา่จะลงทนุ
1.เงนิฝาก                 
 - Commercial Bank of Qatar, ประเทศกาตาร ์      19.00%
 - Al Khaliji Commercial Bank, ประเทศกาตาร ์      19.00%
 - Bank of China, สาขามาเกา๊                           19.00%
 - Abu Dhabi Commercial Bank,สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์     14.00%
 - Qatar National Bank, ประเทศกาตาร ์               10.00%
2.บตัรเงนิฝาก 
 - ICBC Ltd., สาขาลกัเซมเบริก์                          19.00%

รายละเอยีดของตราสารทีค่าดวา่จะลงทนุ
1. เงนิฝาก              
 - Agricultural Bank of China,ฮอ่งกง                    19.00%
 - Bank of China, มาเกา๊                                 19.00%
 - China Construction Bank Corporation, ฮ่องกง             19.00%

 - Abu Dhabi Commercial Bank,สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์     10.00%

 - ตราสารหนี้ Malayan Banking Berhad, ประเทศมาเลเซยี  14.00%

2. บตัรเงนิฝาก               
 - ICBC Ltd., ลกัเซมเบริก์                                        19.00%

มูลค่ำขัน้ต ำ่ของกำรสัง่ซ้ือ 500 บาท 500  บาท 500  บาท

วนัท่ีรบัเงินค่ำขำยคืน T+4

   14 พ.ย.- 20 พ.ย.2560

เมือ่ครบก าหนดโอนอตัโนมตัไิปยงั กองทุน K-MONEY, K-TREASURY, K-SF เท่านัน้



Selling Agent : Ext. 3870, 5043 และ 5041

กองทุนประจ ำสปัดำห์

บลจ.

วนัเสนอขำยครัง้แรก   14 พ.ย.- 20 พ.ย.2560   17 พ.ย.- 20 พ.ย.2560

ช่ือกองทุน กองทุนเปิดไทยพาณิชยต์ราสารหนี้ต่างประเทศ 6MH2 กองทุนเปิดไทยพาณิชยต์ราสารหนี้ เอไอ 6M47 
หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย

Fund ID SCBFF6MH2 SCBAI6M47

ประเภทกองทุน ตราสารหนี้ ตราสารหนี้

ระดบัควำมเส่ียงกองทุน 4 4

อำยุ 6 เดอืน 6 เดอืน

ผลตอบแทน (ต่อปี) 1.35% 1.80%

นโยบำยกำรลงทุน รายละเอยีดของตราสารทีค่าดว่าจะลงทนุ
1.เงนิฝาก               
 - ธ. Bank of China (BOC) สาขามาเก๊า - จนี                 19.00%
 - ธ. Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB) - สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์
13.00%
2.บตัรเงนิฝาก   
 - ธ. Agricultural Bank of China (ABC) - จนี                 18.00%
 - ธ. Industrial and Commercial Bank of China             18.00%
 - ธ. China Merchants Bank (CMB) - จนี                    10.00%
3.Medium Term Note (MTN) 
 - ธ. Malayan bank (MAYBANK) -มาเลเซยี                   12.00%
4.Euro Medium Term Note (EMTN)  
 - ธ. ICICI Bank (ICICI) -อนิเดยี                                10.00%

รายละเอยีดของตราสารทีค่าดวา่จะลงทนุ
1.ตัว๋แลกเงนิ               
 -  บรษิทั แสนสริ ิจ่ากดั (มหาชน) - ไทย                        20.00%
 -  บรษิทั เมอืงไทย ลสิซิง่ จ่ากดั (มหาชน) - ไทย              20.00%
 - บรษิทั เสนาดเีวลลอปเมน้ท ์จ่ากดั (มหาชน) - ไทย         16.67%
 -  บรษิท ัสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ่ากดั (มหาชน) - ไทย    16.67%
 - บรษิทั ลลลิ พรอ็พเพอรต์ี ้จ่ากดั (มหาชน) - ไทย            10.00%
 - บรษิทั กนักลุเอน็จเินยีริง่ จ่ากดั (มหาชน) - ไทย              8.33%
 - บรษิทั ออรจิิน้ พรอ็พเพอรต์ี ้จ่ากดั (มหาชน) - ไทย           8.33%

มูลค่ำขัน้ต ำ่ของกำรสัง่ซ้ือ 10,000  บาท 1,000,000 บาท

วนัท่ีรบัเงินค่ำขำยคืน เมือ่ครบก าหนดโอนอตัโนมตัไิปยงักอง SCBSFF เมือ่ครบก าหนดโอนอตัโนมตัไิปยงักอง SCBSFF



Selling Agent : Ext. 3870, 5043 และ 5041

กองทุนประจ ำสปัดำห์

บลจ.

วนัเสนอขำยครัง้แรก

ช่ือกองทุน กองทุนเปิด แอสเซทพลสั โรโบตกิส ์เพือ่การเลีย้งชพี กองทุนเปิด แอสเซทพลสั สมอล แอนด ์มดิ แคป 
อคิวติี ้หุน้ระยะยาว

Fund ID ASP-ROBOTRMF ASP-SMELTF 

ประเภทกองทุน กองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพี
(กองทุนตราสารทุน)

กองทุนรวมหุน้ระยะยาว
(กองทุนตราสารทุน)

ระดบัควำมเส่ียงกองทุน 6 6

อำยุ - -

ผลตอบแทน (ต่อปี) - -

นโยบำยกำรลงทุน กองทุนมนีโยบายลงทุนในหน่วย CIS ต่างประเทศ ทีม่นีโยบาย
ลงทุนในตราสารทุนของบรษิทัทีด่ าเนินธุรกจิดา้น
ปญัญาประดษิฐ ์(Artificial Intelligence) หรอืเกีย่วขอ้งกบัการ
ใชหุ้น่ยนต์ในการประกอบกจิการ หรอืเกีย่วขอ้งกบัเทคโนโลย ี
หรอืเกีย่วขอ้งกบันวตักรรมต่างๆ รวมถงึลงทุนในตราสารทุน
ของบรษิทัทีด่ าเนินธุรกจิในลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ดว้ย 
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนหรอืมไีวใ้นตราสารทีม่สีญัญาซือ้
ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ทีอ่า้งองิกบัตราสารทุน
และ/หรอืหน่วย CIS ต่างประเทศทีม่เีง ือ่นไขตามทีก่ าหนดไวใ้น
นโยบายการลงทุนขา้งตน้ โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกวา่
รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน

กองทุนมนีโยบายทีจ่ะลงทุนในตราสารทุนและ/หรอืหุน้สามญัของ
บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรอื
ตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ ตราสารทุน ทีม่ปีจัจยัพืน้ฐานด ีและ/
หรอืมแีนวโน้มการเจรญิเตมิโตทางธุรกจิ โดยเน้นลงทุนในตรา
สารดงักล่าวของบรษิทัขนาดกลางและขนาดเลก็ หรอืสญัญาซือ้
ขายล่วงหน้า (Derivatives) ทีอ่า้งองิผลตอบแทนของหุน้หรอืตรา
สารทุนของบรษิทัจดทะเบยีนขา้งตน้ โดยเฉลีย่รอบปีบญัชไีมน้่อย
กวา่รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน

มูลค่ำขัน้ต ำ่ของกำรสัง่ซ้ือ 5,000  บาท 5,000  บาท

วนัท่ีรบัเงินค่ำขำยคืน T+5 T+5

  1 พ.ย. - 21 พ.ย.2560



Selling Agent : Ext. 3870, 5043 และ 5041

กองทุนประจ ำสปัดำห์

บลจ.

วนัเสนอขำยครัง้แรก

ช่ือกองทุน กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อนิคมั เพือ่การเลีย้งชพี กองทุนเปิด แอล เอช สแทรทจิ ีอคิวติี ้หุน้ระยะยาว
 - ชนิดสะสมมลูค่า
 - ชนิดจ่ายเงนิปนัผล

Fund ID LHGINCOMERMF LHSTGLTF-A
LHSTGLTF-D

ประเภทกองทุน เพือ่การเลีย้งชพี หุน้ระยะยาว

ระดบัควำมเส่ียงกองทุน 5 6

อำยุ - -

ผลตอบแทน (ต่อปี) - -

นโยบำยกำรลงทุน กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศและ/
หรอืกองทุนรวมอทีเีอฟต่างประเทศทัว่โลก โดยเฉลีย่ในรอบปี
บญัชไีมน้่อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน
 โดยกองทุนจะลงทุนอย่างน้อย 2 กองทุน กองทุนละไมเ่กนิรอ้ย
ละ 79 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน โดยกองทุนจะ
พจิารณาลงทุนในกองทุนหลายประเภท เช่น กองทุนตราสารหนี้
 และ/หรอืกองทุนตราสารทุน และ/หรอืหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมอสงัหารมิทรพัย/์REITs และ/หรอืกองทุนรวมโครงสรา้ง
พืน้ฐาน เป็นตน้ ในสดัส่วนตัง้แต่รอ้ยละ 0 ถงึรอ้ยละ 100 ของ
มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน โดยขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของ
ผูจ้ดัการกองทุน

ลงทนุในหุน้สามญัของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และ/
หรอืตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (mai) โดยจะเน้นการลงทนุดว้ยการสรา้งกลุม่
หลกัทรพัยท์ีก่องทนุลงทนุใหม้คีวามผนัผวนต ่า เพือ่ลดความผนัผวนของการลงทนุ
โดยรวมของกองทนุใหอ้ยู่ในระดบัต ่าทีสุ่ด โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกว่ารอ้ยละ 
80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทนุ ส าหรบัหลกัเกณฑใ์นการพจิารณาหุน้ทีม่ ี
ความผนัผวนต ่าอยู่ภายใตเ้งือ่นไขทีบ่รษิทัจดัการก าหนด อาทเิช่น หุน้ทีม่คีวาม
เคลือ่นไหวของราคาเมือ่เทยีบกบัดชันตีลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยค่อนขา้งต ่า 
(Low Beta) และ/หรอืหุน้ทีม่คีวามเสีย่งจากการลงทนุค่อนขา้งต ่า (Low VaR) และ/
หรอืหุน้ทีม่อีตัราการจ่ายเงนิปนัผลสงู และ/หรอืมอีตัราการเตบิโตของอตัราการ
จ่ายเงนิปนัผลสงู เป็นตน้
 - กองทนุชนดิสะสมมลูค่า (LHSTGLTF-A) เปิดโอกาสใหผู้ล้งทนุไดร้บัรายไดจ้าก
ส่วนต่างจากการลงทนุ (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทนุ (Total 
return) รวมถงึไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีหากปฏบิตัติามหลกัเกณฑว์ธิกีารและ
เงือ่นไขทีก่รมสรรพากรก าหนด และ/หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง
 - กองทนุชนดิจ่ายเงนิปนัผล (LHSTGLTF-D) เปิดโอกาสใหผู้ล้งทนุไดร้บัรายไดจ้าก
เงนิปนัผล (Dividend) รวมถงึไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีหากปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์
วธิกีารและเงือ่นไขทีก่รมสรรพากรก าหนด และ/หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง

มูลค่ำขัน้ต ำ่ของกำรสัง่ซ้ือ 2,000  บาท ไมก่ าหนด

วนัท่ีรบัเงินค่ำขำยคืน T+5 T+3

  8 พ.ย. - 22 พ.ย.2560



Selling Agent : Ext. 3870, 5043 และ 5041

กองทุนประจ ำสปัดำห์

บลจ.

วนัเสนอขำยครัง้แรก

ช่ือกองทุน กองทุนเปิดเอม็เอฟซ ีไฮ-ดวิเิดนด ์หุน้ระยะยาว กองทุนเปิดเอม็เอฟซ ีมดิ สมอล แคป็ หุน้ระยะยาว

Fund ID HI-DIV LTF M-MIDSMALL LTF

ประเภทกองทุน หุน้ระยะยาว หุน้ระยะยาว

ระดบัควำมเส่ียงกองทุน 6 6

อำยุ - -

ผลตอบแทน (ต่อปี) - -

นโยบำยกำรลงทุน เน้นลงทุนในหลกัทรพัยป์ระเภทตราสารทุนของบรษิทัทีจ่ด
ทะเบยีนอยูใ่นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีม่กีารจ่ายเงนิ
ปนัผลสม ่าเสมอ และ มศีกัยภาพในการจ่ายเงนิปนัผลเพิม่ขึน้
ในอนาคต โดยหลกัทรพัยเ์หล่านัน้ยงัคงมปีจัจยัพืน้ฐานทีด่แีละ
มแีนวโน้มการเจรญิเตบิโตสงูในระยะปานกลางถงึระยะยาว ซึง่
มอีตัราส่วนการลงทุนโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกวา่รอ้ยละ
 65 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม
จ่ายปนัผลอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้

กองทุนมนีโยบายเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนของบรษิทัขนาด
กลางและขนาดเลก็ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย และ/หรอื ตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ ทีม่ปีจัจยัพืน้ฐานด ี
และมแีนวโน้มการเจรญิเตบิโตสงูในระยะปานกลางถงึระยะยาว 
โดยมอีตัราส่วนการลงทุนโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกวา่รอ้ย
ละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 
จ่ายปนัผลอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้

มูลค่ำขัน้ต ำ่ของกำรสัง่ซ้ือ 2,000  บาท 2,000  บาท

วนัท่ีรบัเงินค่ำขำยคืน T+3 T+3

  13 พ.ย. - 22 พ.ย.2560



Selling Agent : Ext. 3870, 5043 และ 5041

กองทุนประจ ำสปัดำห์

บลจ.

วนัเสนอขำยครัง้แรก   13 พ.ย.- 21 พ.ย.2560
(หลงั IPO ตัง้แต่วนัที ่24 พ.ย.60 เป็นตน้ไป)

  16 พ.ย.- 24 พ.ย.2560
(หลงั IPO ตัง้แต่วนัที ่28 พฤศจกิายน 2560 เป็นตน้ไป)

ช่ือกองทุน กองทุนเปิดทเีอม็บ ีGlobal Property กองทุนเปิดกรงุไทย สมารท์ อคิวติี ้เพือ่การเลีย้งชพี

Fund ID TMBGPROP KTEF-RMF

ประเภทกองทุน กองทุนทรพัยส์นิทางเลอืก เพือ่การเลีย้งชพี

ระดบัควำมเส่ียงกองทุน 8 6

อำยุ - -

ผลตอบแทน (ต่อปี) - -

นโยบำยกำรลงทุน กองทนุจะเน้นลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศเพยีงกอง
เดยีว (Master Fund) คอื กองทนุ Brookfield Global Listed Real Estate
 UCITS Fund ในหน่วยลงทนุ ชนดิ Class E (acc) – USD ซึง่เป็น Class
 ทีเ่สนอขายผูล้งทนุสถาบนั ไมม่นีโยบาย จ่ายเงนิปนัผล ในอตัราส่วนโดย
เฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่า ทรพัยส์นิสุทธขิอง
กองทนุ ซึง่จดทะเบยีนในประเทศไอรแ์ลนด ์(Ireland) ด าเนนิงานตาม 
ระเบยีบของ UCITS กองทนุรวมต่างประเทศดงักล่าวบรหิารจดัการโดย 
Brookfield Investment Funds (UCITS) Public Limited Company และ
ลงทนุในรปูสกุลเงนิดอลล่ารส์หรฐั 
ส่วนทีเ่หลอืบรษิทัจดัการจะลงทนุในหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอืน่ หรอืการ
หาดอกผลโดย วธิอีืน่ตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยจะลงทนุทัง้ในประเทศและ/
หรอืต่างประเทศ

กองทุนมนีโยบายทีจ่ะลงทุนในหุน้สามญัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย และ/หรอืตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ และ/หรอืตลาดรองอื่นใดของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทีม่ปีจัจยัพืน้ฐานด ีมแีนวโน้มการเจรญิเตบิโตทางธุรกจิสงู 
และให ้ผลตอบแทนทีเ่หมาะสมเมือ่เทยีบกบัระดบัความเสีย่ง และ/หรอืหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมตราสารทุนอื่น ซึง่อยู่ภายใต้การ จดัการของบรษิทัจดัการ โดยเฉลีย่ในรอบปี
บญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน
โดยสว่นทีเ่หลอืจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน ตราสารทางการเงนิ 
เงนิฝาก และ/หรอืหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วย infra หน่วย property
 หน่วยลงทุนกองทุนรวมอทีเีอฟ (ETF) และ/หรอืกองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุน ของ
กองทุนรวมอื่น กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์
(REITs) กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน ซึง่ อยู่ภายใต้การจดัการของบรษิทัจดัการ เป็น
ต้น ตลอดจนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นอยา่งใดอยา่ง 
หนึ่งหรอืหลายอยา่งตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด

มูลค่ำขัน้ต ำ่ของกำรสัง่ซ้ือ 1,000 บาท 500 บาท

วนัท่ีรบัเงินค่ำขำยคืน  - T+4


