
Selling Agent : Ext. 3870 และ 5043

วนัเสนอขายคร้ังแรก

ช่ือกองทุน

Fund ID

ประเภทกองทุน

ระดบัความเส่ียง

อายุ

ผลตอบแทน (ต่อปี)

มูลค่าขั้นต ่าของการส่ังซื้อ

วนัที่รับเงินค่าขายคนื

   ลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ
เพียงกองทุนเดียวคือ Acadian Global Managed Volatility Equity
 UCITS Fund (กองทุนหลกั) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) A 
USD Accumulation โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 
80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน (Feeder Fund)  มี
เป้าหมายเพ่ือมุง่หาผลตอบแทนเทียบเท่าหรือสูงกวา่ MSCI 
World Index แต่มีความผนัผวนนอ้ยกวา่ตลาด  โดยกองทุนจะ
เนน้ลงทุนในหุน้สามญัท่ีมีความเส่ียงตํ่าท่ีจดทะเบียน หรือซ้ือ
ขายอยูใ่นตลาดท่ีมีการควบคุมทัว่โลก  และกองทุนหลกัอาจ
ลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารการลงทุน

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล ไดนามิค บอนด ์ฟันด์ กองทุนเปิดเอม็เอฟซีซีเลค็หุ้นทุนธรรมาภิบาลไทย กองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิต้ี อิควิต้ี

CIMB-PRINCIPAL GMV

กองทุนรวมตราสารหน้ี กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมตราสารทุน

นโยบายการลงทุน

5,000 บาท

T+5

   ลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ 
ไอ หรือตลาดรองอ่ืนๆ ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
โดยกองทุนจะเนน้ลงทุนในบริษทัท่ีมีการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
รวมถึงบริษทัท่ีไดรั้บการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฎิบติัของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ (CAC) ซ่ึง
การพิจารณาการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีอาจพิจารณาจากการจดั
อนัดบั CG Scoring ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย (IOD) หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเฉล่ียใน
รอบปีบญัชีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของ
กองทุน

กองทุนประจ าสัปดาห์

บลจ. บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอม็บี พรินซิเพลิ จ ากดั

19-ก.พ.-61

บริษัท หลกัทรัพย์จัดการกองทุนเอม็เอฟซี จ ากดั (มหาชน)

14-ก.พ.-61

6

ไม่กาํหนด ไม่กาํหนด ไม่กาํหนด

T+5

2,000 บาท 10,000 บาท

T+3

- Jupiter Dynamic Bond (Class I) (กองทุนหลกั) เพียงกองทุน
เดียว โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน  ซ่ึงกองทุนหลกัเป็นกองทุนเพ่ือผู ้
ลงทุนทัว่ไป (Retail Fund) จดัตั้งตามระเบียบของ UCITS และ
จดทะเบียนท่ีประเทศลกัเซมเบิร์ก                                                 
  - กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุนและเพ่ือป้องกนัความเส่ียง
จากอตัราแลกเปล่ียน

บริษัท หลกัทรัพย์จัดการกองทุนยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั

12-ก.พ.-61

6

   ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศช่ือ The 
Jupiter Global Fund

UDB M-SELECTCG

6



Selling Agent : Ext. 3870 และ 5043

วนัเสนอขายคร้ังแรก

ช่ือกองทุน

Fund ID

ประเภทกองทุน

ระดบัความเส่ียง

อายุ

ผลตอบแทน (ต่อปี)
รายละเอียดของตราสารท่ีคาดวา่จะลงทุน :

- เงินฝากธ. Bank of China (BOC) 18%

- เงินฝากธ. Agricultural Bank of China 15%

- บตัรเงินฝากธ. Industrial and Commercial Bank of China
China

12%

- บตัรเงินฝากธ. China Merchant Bank 10%

- บตัรเงินฝากธ. Bank of Communications 10%

- หุน้กูร้ะยะสั้นธนาคารเกียรตินาคิน จาํกด ั(มหาชน) 10%

- หุน้กูร้ะยะสั้นบริษทัโตโยตา้ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จาํกดั 10%

- ตัว๋แลกเงินบริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหารจาํกดั (มหาชน) 15%

มูลค่าขั้นต ่าของการส่ังซื้อ

วนัที่รับเงินค่าขายคนื

- ลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอนัเป็นหรือเก่ียวขอ้งกบั
ตราสารแห่งหน้ีหรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุนหรือตราสาร Basel III 
เงินฝากหรือหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศ โดยจะไม่
ลงทุนในตราสารทุน หรือหน่วย property หรือหน่วย infra
- ส่วนท่ีเหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลกัทรัพยห์รือ
ทรัพยสิ์นอ่ืน ตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการก.ล.ต. ประกาศ
กาํหนด 
- กองทุนอาจลงทุนหรือมีไวใ้นสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน สร้างผลตอบแทนจากการ
ลงทุนไดเ้พ่ิมข้ึน และเพ่ือบริหารความเส่ียง

5,000 บาท 10,000 บาท

T+5 เม่ือครบอายโุครงการจะสับเปล่ียนอตัโนมติัไปยงั SCBSFF

5 4

ไม่กาํหนด 6 เดือน

1.20%

กองทุนเปิดไทยพาณิชย ์อินคมั กองทุนเปิดไทยพาณิชยต์ราสารหน้ี 6MA2

SCBINC SCBFI6MA2

กองทุนรวมผสม กองทุนรวมตราสารหน้ี

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากดั

20-ก.พ.-61

กองทุนประจ าสัปดาห์

T+4

นโยบายการลงทุน

ไม่กาํหนด

บลจ.

กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอร์จ้ิง มาร์เก็ต-E

LHEM-E

6

5,000 บาท

- เนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียง
กองทุนเดียว(Feeder Fund) โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ ซ่ึงกองทุนหลกัท่ีกองทุน
จะลงทุนคือกองทุน American Century SICAV - Emerging 
Markets Equity ชนิดหน่วยลงทุน “I Shareclass ในสกุล
เงินดอลล่าร์สหรัฐฯ ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศลกัซมัเบร์ิก 
  - เงินลงทุนส่วนท่ีเหลืออาจพิจารณาลงทุนทั้งในและ
ต่างประเทศ  อาจลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารแห่งหน้ี
- กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ เพ่ือ
ป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั

19-ก.พ.-61

กองทุนรวมตราสารทุน



Selling Agent : Ext. 3870 และ 5043

กองทุนประจ าสัปดาห์

วนัเสนอขายคร้ังแรก

ช่ือกองทุน

Fund ID

ประเภทกองทุน

ระดบัความเส่ียง

อายุ

ผลตอบแทน (ต่อปี)
รายละเอียดของตราสารท่ีคาดวา่จะลงทุน :

- บตัรเงินฝาก Shanghai Pudong Development Bank
                                                                                                

19%

- บตัรเงินฝาก China Merchants Bank 19%

- บตัรเงินฝาก China CITIC Bank 19%

- เงินฝาก Commercial Bank of Qatar 15%

- เงินฝาก Al Khaliji Commercial Bank 15%

- บตัรเงินฝาก Qatar National Bank 13%

มูลค่าขั้นต ่าของการส่ังซื้อ

วนัที่รับเงินค่าขายคนื เม่ือครบอายกุองทุน โดยจะประกาศให้ทราบภายใน 15 วนัทาํการ

กองทุนรวมตราสารหน้ี

4

6 เดือน

1.20%

500 บาท

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั

20-ก.พ.-61

กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีต่างประเทศ 6 เดือน ES

KFF6MES

นโยบายการลงทุน

บลจ.


