
Selling Agent : Tel. 02-658-6300 Ext. 3870, 5043

บลจ.

วนัเสนอขายคร้ังแรก (IPO)

ช่ือกองทุน

Fund ID

ประเภทกองทุน

ระดบัความเส่ียง

อายุ

ผลตอบแทน (ต่อปี)

นโยบายการลงทุน รายละเอียดของตราสารท่ีคาดวา่จะลงทุน : รายละเอียดของตราสารท่ีคาดวา่จะลงทุน : รายละเอียดของตราสารท่ีคาดวา่จะลงทุน :

- หุน้กูบ้ริษทั ดีแทค ไตรเน็ต จ  ากดั 9% - เงินฝาก Bank of China 19% - เงินฝาก China Construction Bank 19%
- หุน้กูบ้ริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) 9% - เงินฝาก Commercial Bank of Qatar 19% - เงินฝาก Commercial Bank of Qatar 19%
- หุน้กูบ้ริษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 9% - บตัรเงินฝาก Qatar National Bank 19% - บตัรเงินฝาก Qatar National Bank 19%
- หุน้กูบ้ริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 8.5% - เงินฝาก Union National Bank 19% - เงินฝาก Union National Bank 19%
- หุน้กูบ้ริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั มหาชน 8.5% - เงินฝาก PT Bank Rakyat Indonesia 19% - เงินฝาก PT Bank Rakyat Indonesia 19%
- หุน้กูบ้ริษทั เอสพีซีจี จ  ากดั (มหาชน) 8.5% - เงินฝาก Abu Dhabi Commercial Bank 5% - เงินฝาก Bank of China 5%
- หุน้กูบ้ริษทั ไทคอน อินดสัเทรียลคอนเน็คชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 8.5%
- หุน้กูบ้ริษทั เอพี (ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 8%

- หุน้กูบ้ริษทั ราชธานีลิสซ่ิง (มหาชน) 8%

- หุน้กูบ้ริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 8%

- หุน้กูธ้นาคารกรุงศรีอยธุยา จ  ากดั(มหาชน) 5.5%
- หุน้กูบ้ริษทั อีซ่ี บาย จ  ากดั (มหาชน) 5.5%
- พนัธบตัรรัฐบาล และ/หรือ พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 4%

มูลค่าขั้นต ่าของการส่ังซือ้

วนัทีรั่บเงนิค่าขายคนื เม่ือครบอายโุครงการจะสบัเปล่ียนอตัโนมติัไปยงั K-MONEY, K-TREASURY, K-SF  โดยผูล้งทนุเลือกกองใดกองหน่ึง

500 บาท

  กองทุนประจ าสัปดาห์

กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีไทย 25 เดือน A กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีต่างประเทศ 3 เดือน BJ

KFF6MGFKFF3MBJKTF25MA

25 เดือน 3 เดือน

2.30% 1.50%

6 เดือน

1.70%

บริษทั หลกัทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จ ากดั

22 ม.ค. - 28 ม.ค. 62

4

กองทุนรวมตราสารหน้ี

กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีต่างประเทศ 6 เดือน GF



Selling Agent : Tel. 02-658-6300 Ext. 3870, 5043

วนัเสนอขายคร้ังแรก (IPO)

ช่ือกองทุน

Fund ID

ประเภทกองทุน

ระดบัความเส่ียง

อายุ

ผลตอบแทน (ต่อปี)

นโยบายการลงทุน รายละเอียดของตราสารท่ีคาดวา่จะลงทุน : รายละเอียดของตราสารท่ีคาดวา่จะลงทนุ : รายละเอียดของตราสารท่ีคาดวา่จะลงทนุ :

- เงินฝาก Commercial Bank of Qatar 24% - บตัรเงินฝาก ธ. China Merchant Bank (CMB) 19% - บตัรเงินฝาก ธ. Bank of Communication (BOCOM) 17%

- เงินฝาก Al Khalij Commercial Bank 24% - บตัรเงินฝาก ธ. Bank of Communication (BOCOM) 19% - เงินฝาก ธ. Commercial Bank of Qatar (CBQ) 15%

- หุน้กูบ้ริษทั ซีพี ออลล ์จ  ากดั (มหาชน) 24% - เงินฝาก ธ. Doha Bank (Doha) 15% - เงินฝาก ธ. Doha Bank (Doha) 15%

22% - เงินฝาก ธ. Al Khaliji Bank (Al Khaliji) 13% - เงินฝาก ธ. Al Khaliji Bank (Al Khaliji) 14%

- บตัรเงินฝาก ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 12% - บตัรเงินฝาก ธ. China Merchant Bank (CMB) 12%

6% - เงินฝาก ธ. Commercial Bank of Qatar (CBQ) 11% - บตัรเงินฝาก ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 12%

- บตัรเงินฝาก ธ. China Construction Bank (CCB) 6% - บตัรเงินฝาก ธ. China Construction Bank (CCB) 10%

- เงินฝาก ธ. Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB) 5% - เงินฝาก ธ. Bank of China (BOC) 5%

มูลค่าขั้นต ่าของการส่ังซือ้

วนัทีรั่บเงนิค่าขายคนื

- หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ และไม่มีประกนัของบริษทั เอพี       
 (ไทยแลนด)์ จ ากดั(มหาชน)

- สญัญาวอร์แรนท ์ท่ีออกโดย JP Morgan Structure 
Product B.V.ค ้าประกนัโดย JP Morgan Chase Bank 
N.A.

4

10,000 บาท

22 ม.ค. - 28 ม.ค. 62

3 ปี 3 เดือน 6 เดือน

กองทุนเปิดเค Complex Return 3YC ห้ามขายผูล้งทุนรายยอ่ย กองทุนเปิดไทยพาณิชยต์ราสารหน้ีต่างประเทศ 3MD9 กองทุนเปิดไทยพาณิชยต์ราสารหน้ีต่างประเทศ 6ML3

KCR3YC-AI SCBFF3MD9 SCBFF6ML3

บริษทั หลกัทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณชิย์ จ ากดับริษทั หลกัทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จ ากดั

22 ม.ค. - 31 ม.ค. 62

5

กองทุนรวมตราสารหน้ีกองทุนรวมผสม

500,000 บาท

เม่ือครบอายโุครงการจะสบัเปล่ียนอตัโนมติัไปยงั SCBSFFเม่ือครบอายโุครงการจะสบัเปล่ียนอตัโนมติัไปยงั K-SFPLUS

1.70%

  กองทุนประจ าสัปดาห์

บลจ.

- 1.50%



Selling Agent : Tel. 02-658-6300 Ext. 3870, 5043
  กองทุนประจ าสัปดาห์

บลจ.

วนัเสนอขายคร้ังแรก (IPO)

ช่ือกองทุน

Fund ID

ประเภทกองทุน

ระดบัความเส่ียง

อายุ

ผลตอบแทน (ต่อปี)
นโยบายการลงทุน รายละเอียดของตราสารท่ีคาดวา่จะลงทุน : รายละเอียดของตราสารท่ีคาดวา่จะลงทุน : รายละเอียดของตราสารท่ีคาดวา่จะลงทุน :

- เงินฝากประจ า AGRICULTURAL BANK CHINA 19% - เงินฝากประจ า AGRICULTURAL BANK CHINA 5% - หุน้กูบ้ริษทั ทรู มฟู เอช ยนิูเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน่ จ  ากดั 19%
- เงินฝากประจ า  BANK OF CHINA 19% - เงินฝากประจ า  BANK OF CHINA 9% - หุน้กูบ้ริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 19%
- บตัรเงินฝาก BANK OF COMMUNICATIONS 4% - เงินฝากประจ า UNION NATIONAL BANK 19% - หุน้กูบ้ริษทั เอเซียเสริมกิจลิสซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) 19%
- เงินฝากประจ า QATAR NATIONAL BANK 10% - เงินฝากประจ า  AL KHALIJ COMMERCIAL BANK 19% - หุน้กูบ้ริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) 19%
- เงินฝากประจ า  AL KHALIJ COMMERCIAL BANK 19% - เงินฝากประจ า  AL AHLI BANK 19% - หุน้กูบ้ริษทั เอพี (ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 19%
- เงินฝากประจ า  AL AHLI BANK 10% - เงินฝากประจ า COMMERCIAL BANK PQSC 19% - หุน้กูบ้ริษทั ภทัรลิสซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) 5%
- เงินฝากประจ า COMMERCIAL BANK PQSC 19% - MTN MASHREQBANK 10%

มูลค่าขั้นต ่าของการส่ังซือ้

วนัทีรั่บเงนิค่าขายคนื

บริษทัหลกัทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)

23 ม.ค. - 29 ม.ค. 62

4
กองทุนรวมตราสารหน้ี

10,000 บาท

เม่ือครบอายโุครงการจะสบัเปล่ียนอตัโนมติัไปยงั KTSS 

500,000 บาท

กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหน้ีเอฟไอเอฟ 208

KTFF208

1.60%
1 ปี

เม่ือครบอายโุครงการจะสบัเปล่ียนอตัโนมติัไปยงั MM-GOV

MSI1AI

กองทุนรวมตราสารหน้ี
4

2 ปี
2.55%

บริษทัหลกัทรัพย์จัดการกองทุน เอม็เอฟซี จ ากดั (มหาชน)

21 ม.ค. - 25 ม.ค. 62

กองทนุเปิดเอม็เอฟซี สเตเบิล้ อินคมั 1 หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย

3 เดือน
2.00%

กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหน้ีเอฟไอเอฟ 213

KTFF213



Selling Agent : Tel. 02-658-6300 Ext. 3870, 5043
  กองทุนประจ าสัปดาห์

บลจ.

วนัเสนอขายคร้ังแรก (IPO)

ช่ือกองทุน

Fund ID

ประเภทกองทุน

ระดบัความเส่ียง

อายุ

ผลตอบแทน (ต่อปี)
นโยบายการลงทุน

มูลค่าขั้นต ่าของการส่ังซือ้

วนัทีรั่บเงนิค่าขายคนื

         กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสาร
หน้ี และ/หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน และ/หรือตราสารทางการเงินและ/หรือ
เงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุน
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย/์REITs  หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้ าง
พ้ืนฐาน และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ (ETF)

        กองทุนจะลงทุนทั้งในประเทศและ /หรือต่างประเทศ โดยจะพิจารณา
ปรับสดัส่วนการลงทุนไดต้ั้งแต่ร้อยละ 0 ถึง 100 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ
ของกองทุน

ASP-AAA-A , ASP-AAA-R LHEQDPLUS-D , LHEQDPLUS-A

ไม่มี ไม่มี ไม่มี

- - -
        กองทุนจะน าเงินลงทุนท่ีระดมไดไ้ปลงทุนในตราสารทุนของ
บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยจะเนน้
ลงทุนในหุน้ท่ีมีประวติัการจ่ายเงินปันผล และมีแนวโนม้การจ่ายเงิน
ปันผลท่ีดี โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม โดยมีหลกัเกณฑก์ารคดัเลือก
หลกัทรัพยด์งัน้ี
   1. ประวติัการจ่ายเงินปันผลในอดีตยอ้นหลงัอยา่งนอ้ย1-3 ปี และ/
หรือแนวโนม้การจ่ายเงินปันผลในอนาคต และ/หรือ
   2. ผลประกอบการในอดีต และ/หรือผลประกอบการปัจจุบนั และ/
หรือแนวโนม้การเติบโตในอนาคต

5,000 บาท 5,000 บาท

KFHHCARE-A , KFHHCARE-D

กองทุนรวมผสม กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมตราสารทุน

5 6 7

บริษทัหลกัทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลสั จ ากดั บริษทั หลกัทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั บริษทัหลกัทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จ ากดั

21 ม.ค. - 31 ม.ค. 62 17 ม.ค. - 29 ม.ค. 62 21 ม.ค. - 30 ม.ค. 62

กองทนุเปิด แอสเซทพลสั แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชัน่ ชนิดสะสม
มลูคา่ และกองทนุเปิด แอสเซทพลสั แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชัน่ 

ชนิดรับซ้ือคืนอตัโนมติั

กองทุนเปิด แอล เอช หุน้ปันผล พลสั ชนิดจ่ายเงินปันผล และกองทุน
เปิด แอล เอช หุน้ปันผล พลสั ชนิดสะสมมูลค่า

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตีเฮดจเ์อฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า 
และกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตีเฮดจเ์อฟเอ็กซ์ ชนิดจ่ายเงิน

ปันผล

- กองทุนจะน าเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศช่ือ 
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund  (กองทุนหลกั) โดยเฉล่ียใน
รอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV

- กองทุน JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund มีนโยบายเนน้ลงทุน
ในตราสารทุนของบริษทัหมวดอุตสาหกรรมทางดา้นสุขภาพ

- กองทุนอาจลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่าากว่าท่ี
สามารถลงทุนได ้( Non - Investment grade) หรือ ตราสารหน้ีท่ีไม่ไดรั้บ
การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated)

2,000 บาท

T+5 T+2 T+4



Selling Agent : Tel. 02-658-6300 Ext. 3870, 5043
  กองทุนประจ าสัปดาห์

บลจ.

วนัเสนอขายคร้ังแรก (IPO)

ช่ือกองทุน

Fund ID

ประเภทกองทุน

ระดบัความเส่ียง

อายุ

ผลตอบแทน (ต่อปี)

นโยบายการลงทุน

    1.หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์

มูลค่าขั้นต ่าของการส่ังซือ้

วนัทีรั่บเงนิค่าขายคนื

1,000 บาท

-

-
        กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลกัทรัพยห์รือตราสาร ดงัต่อไปน้ี ท่ีอยูใ่น
หมวดอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย ์(Property Sector) ท่ีจดทะเบียนใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงอยูร่ะหว่างการด าเนินการกระจายการถือหน่วย
ลงทุน หรือเปิดเสนอขายคร้ังแรกโดยเฉล่ียในรอบระยะเวลาบญัชีไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน

    2.หน่วยลงทุนของกองทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน และ/หรือกองทุนรวมและ/
หรือ Exchange Traded Fund ท่ีเนน้ลงทุนในกองทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน

  3.หุน้ของบริษทัจดทะเบียนท่ีอยูภ่ายใตห้มวดอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์

กองทนุเปิดทีเอม็บี อีสทส์ปริง Asia Pacific Property Flexible

TMB-ES-APPF

กองทุนรวมผสม

7

ไม่มี

บริษทัหลกัทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จ ากดั

21 ม.ค. - 29 ม.ค. 62


