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

  กองทุนประจ ำสัปดำห์

บลจ.

วนัเสนอขำยคร้ังแรก (IPO)

ช่ือกองทุน

Fund ID

ประเภทกองทุน

ระดบัควำมเส่ียง

อำยุ

ผลตอบแทน (ต่อปี)

นโยบำยกำรลงทุน รายละเอียดของตราสารท่ีคาดวา่จะลงทุน : รายละเอียดของตราสารท่ีคาดวา่จะลงทุน : รายละเอียดของตราสารท่ีคาดวา่จะลงทุน :

- เงินฝาก Bank of China 19% - เงินฝาก Bank of China 19% - เงินฝาก Bank of China 19%
- เงินฝาก  Agricultural Bank of China 19% - บตัรเงินฝาก Qatar National Bank 19% - เงินฝาก China Construction Bank 19%

- เงินฝาก Commercial Bank of Qatar 19% - เงินฝาก Commercial Bank of Qatar 19% - เงินฝาก Commercial Bank of Qatar 19%
- เงินฝาก Al Khalij Commercial Bank 19% - เงินฝาก Al Khalij Commercial Bank 19% - เงินฝาก Al Khalij Commercial Bank 19%
- บตัรเงินฝาก Qatar National Bank 19% - เงินฝาก  Agricultural Bank of China 12% - เงินฝาก Abu Dhabi Commercial Bank 19%

- เงินฝาก PT Bank Rakyat Indonesia 5% - เงินฝาก Union National Bank PJSC 12% - เงินฝาก  Agricultural Bank of China 5%

มูลค่ำขั้นต ่ำของกำรส่ังซือ้

วนัทีรั่บเงนิค่ำขำยคนื

บริษทั หลกัทรัพย์จัดกำรกองทุนกสิกรไทย จ ำกดั

20 ก.พ. - 25 ก.พ. 62

4

กองทุนรวมตราสารหน้ี

กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีต่างประเทศ 1 ปี FWกองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีต่างประเทศ 3 เดือน BN กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีต่างประเทศ 6 เดือน GJ

KFF1YFWKFF6MGJKFF3MBN

1 ปี

2.05%

3 เดือน 6 เดือน

1.60% 1.75%

เม่ือครบอายโุครงการจะสบัเปล่ียนอตัโนมติัไปยงั K-CASH, K-MONEY, K-TREASURY, K-SF, K-SFPLUS โดยผูล้งทนุเลือกกองใดกองหน่ึง

500 บาท



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

  กองทุนประจ ำสัปดำห์

บลจ.

วนัเสนอขำยคร้ังแรก (IPO)

ช่ือกองทุน

Fund ID

ประเภทกองทุน

ระดบัควำมเส่ียง

อำยุ

ผลตอบแทน (ต่อปี)
นโยบำยกำรลงทุน รายละเอียดของตราสารท่ีคาดวา่จะลงทนุ : รายละเอียดของตราสารท่ีคาดวา่จะลงทนุ : รายละเอียดของตราสารท่ีคาดวา่จะลงทนุ :

- บตัรเงินฝาก ธ. China Merchant Bank (CMB) 19% - เงินฝาก ธ. Al Khaliji Bank (Al Khaliji) 17% - เงินฝาก ธ. Bank of China (BOC) 19%

- เงินฝาก ธ. Doha Bank (Doha) 19% - เงินฝาก ธ. Commercial Bank of Qatar (CBQ) 17% - เงินฝาก ธ. Commercial Bank of Qatar (CBQ) 19%

- เงินฝาก ธ. Commercial Bank of Qatar (CBQ) 16% - เงินฝาก ธ. Doha Bank (Doha) 15% - เงินฝาก ธ. Al Khaliji Bank (Al Khaliji) 19%

- เงินฝาก ธ. Al Khaliji Bank (Al Khaliji) 16% - บตัรเงินฝาก ธ. China Merchant Bank (CMB) 12% - บตัรเงินฝาก ธ. China Construction Bank (CCB) 15%

- บตัรเงินฝาก ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 11% - บตัรเงินฝาก ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 11% - เงินฝาก ธ. Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB) 10%

- เงินฝาก ธ. Bank of China (BOC) 8% - บตัรเงินฝาก ธ. China Construction Bank (CCB) 10% - บตัรเงินฝาก ธ. China Merchant Bank (CMB) 8%

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

- เงินฝาก ธ. Union National Bank (UNB) 5% - เงินฝาก ธ. Bank of China (BOC) 8%

มูลค่ำขั้นต ่ำของกำรส่ังซือ้

วนัทีรั่บเงนิค่ำขำยคนื

1.60%
3 เดือน

กองทุนเปิดไทยพาณิชยต์ราสารหน้ีต่างประเทศ 3ME4

SCBFF3ME4

บริษทั หลกัทรัพย์จัดกำรกองทุนไทยพำณชิย์ จ ำกดั

20 ก.พ. - 25 ก.พ. 62

กองทุนรวมตราสารหน้ี

1.75%
6 เดือน

กองทุนเปิดไทยพาณิชยต์ราสารหน้ีต่างประเทศ 6ML7

SCBFF6ML7

4
1 ปี

SCBFF1YL8

กองทุนเปิดไทยพาณิชยต์ราสารหน้ีต่างประเทศ 1YL8

2.05%

10,000 บาท

เม่ือครบอายโุครงการจะสบัเปล่ียนอตัโนมติัไปยงั SCBSFF



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

  กองทุนประจ ำสัปดำห์

บลจ.

วนัเสนอขำยคร้ังแรก (IPO)

ช่ือกองทุน

Fund ID

ประเภทกองทุน

ระดบัควำมเส่ียง

อำยุ

ผลตอบแทน (ต่อปี)
นโยบำยกำรลงทุน รายละเอียดของตราสารท่ีคาดวา่จะลงทนุ : รายละเอียดของตราสารท่ีคาดวา่จะลงทนุ : รายละเอียดของตราสารท่ีคาดวา่จะลงทนุ :

- เงินฝากธนาคารประเภทประจ า  Doha Bank (DHBK) 18% - เงินฝากประจ า  Agriculture Bank of China 19% - หุน้กูบ้ริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 8.11%

- เงินฝากธนาคารประเภทประจ า  Ahli Bank (AHLI) 18% - เงินฝากประจ า  China Construction Bank 10% - หุน้กูบ้ริษทั สยามแกส๊ แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จ  ากดั (มหาชน) 9.46%
- เงินฝากธนาคารประเภทประจ า  Bank of China (BOC) 18% - เงินฝากประจ า  Bank of China 19% - หุน้กูบ้ริษทั แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ จ  ากดั 

(มหาชน)
9.46%

- เงินฝากธนาคารประเภทประจ า  Agricultural Bank of China (ABC) 18% - เงินฝากประจ า  Emirates NBD PJSC 14% - หุน้กูบ้ริษทั เอสซี แอทเสท คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 9.46%
- บตัรเงินฝากแบบมีระยะเวลา Bank of Communications (BOCOM) 18% - เงินฝากประจ า  Al khaliji Bank 19% - หุน้กูบ้ริษทั เอเชียเสริมกิจลีสซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) 9.46%
- เงินฝากธนาคารประเภทประจ า  Union National Bank (UNB) 10% 10% - หุน้กูบ้ริษทั ทีพีไอ โพลีน จ ากดั (มหาชน) 8.11%

- หุน้กูบ้ริษทั เอพี (ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 9.46%

9% - หุน้กูบ้ริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) 9.46%
- หุน้กูท้รัสตเ์พ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการ
เช่าอสงัหาริมทรัพยไ์ทคอน

6.76%

- หุน้กูท้รัสตเ์พ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการ
เช่าดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท

6.76%

- หุน้กูบ้ริษทั ภทัรลิสซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) 5.40%

- หุน้กูบ้ริษทั ช.การช่าง จ  ากดั (มหาชน) 8.10%

มูลค่ำขั้นต ่ำของกำรส่ังซือ้

วนัทีรั่บเงนิค่ำขำยคนื

กองทุนเปิดเอม็เอฟซี ออม 3 ปี ทวีสุข 1

MT3Y1

3 ปี
2.90%

10,000 บาท

เม่ือครบอายโุครงการจะสบัเปล่ียนอตัโนมติัไปยงั MM-GOV

- ตราสารหน้ีระยะสั้น  บริษทั สวนอุตสาหกรรม โรจ
นะ จ ากดั (มหาชน)
- ตราสารหน้ีระยะสั้น  บริษทั เอเซียเสริมกิจ ลีสซ่ิง 
จ  ากดั (มหาชน)  

I-FIX6M12

บริษทั หลกัทรัพย์จัดกำรกองทุนเอม็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน)

18 ก.พ. - 25 ก.พ. 62

KFFIF1Y22

10,000 บาท

เม่ือครบอายโุครงการจะสบัเปล่ียนอตัโนมติัไปยงั KFCASH 

1.765%

18 ก.พ. - 22 ก.พ. 62

กองทุนเปิดเอม็เอฟซี ตราสารหน้ีต่างประเทศ 6 เดือน ซีร่ีส์ 12

กองทุนรวมตราสารหน้ี

4
6 เดือน

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหน้ีต่างประเทศ 1Y22

1 ปี
2.10%

บริษทั หลกัทรัพย์จัดกำรกองทุนกรุงศรี จ ำกดั

18 ก.พ. - 25 ก.พ. 62

กองทุนรวมตราสารหน้ี

4



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

  กองทุนประจ ำสัปดำห์

บลจ.

วนัเสนอขำยคร้ังแรก (IPO)

ช่ือกองทุน

Fund ID

ประเภทกองทุน

ระดบัควำมเส่ียง

อำยุ

ผลตอบแทน (ต่อปี)
นโยบำยกำรลงทุน รายละเอียดของตราสารท่ีคาดวา่จะลงทนุ :

- เงินฝากประจ า ธนาคาร Bank of China สาขามาเกา๊ (BOC) 15%

- หุน้กูร้ะยะสั้น บริษทัหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั 15%
- หุน้กูร้ะยะสั้น บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) (ASK) 15%

- ตัว๋แลกเงิน บริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ  ากดั (มหาชน)(BTS) 10%
- ตัว๋แลกเงิน บริษทั ราชธานีลิซซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) (THANI) 15%
- ตัว๋แลกเงินบริษทั กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั (มหาชน) (GUNKUL) 10%
- ตัว๋แลกเงิน บริษทั มัน่คงเคหะการ จ ากดั (มหาชน) (MK) 10%

- ตัว๋แลกเงิน บริษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (TFG) 10%

มูลค่ำขั้นต ่ำของกำรส่ังซือ้

วนัทีรั่บเงนิค่ำขำยคนื

     กองทนุจะเนน้ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศช่ือ 
UBS (Lux) Equity SICAV-All China (USD) I-A1-acc (กองทนุหลกั) 
เพียงกองทนุเดียว โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไมน่อ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของ
มลูคา่ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทนุ ซ่ึงกองทนุหลกัเป็นกองทนุท่ีจดัตั้งและ
บริหารจดัการโดย UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. โดย
กองทนุหลกัมิไดเ้ป็นกองทนุรวมประเภทเฮ็ดจฟั์นด ์(hedge fund)

     กองทนุหลกัมีนโยบายการลงทนุในหุน้ และหลกัทรัพยอ่ื์นท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัตราสารทนุท่ีออกโดยบริษทัท่ีจดัตั้งในประเทศจีนและบริษทัอ่ืนๆ ท่ีมี
ความสมัพนัธใ์กลชิ้ดทางเศรษฐกิจกบัประเทศจีน (onshore) และนอก
ประเทศจีน (offshore)

บริษทั หลกัทรัพย์จัดกำรกองทุนยโูอบี (ประเทศไทย) จ ำกดั

6

ไม่มี

-

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ ออล ไชน่า อิควิต้ี ฟันด์

UCHINA

กองทุนรวมตราสารทุน

5,000 บาท

เม่ือครบอายโุครงการจะสบัเปล่ียนอตัโนมติัไปยงั ASP

บริษทั หลกัทรัพย์จัดกำรกองทุน แอสเซท พลสั จ ำกดั

13 ก.พ. - 25 ก.พ. 62
กองทุนเปิดแอสเซทพลสัตราสารหน้ีทวีทรัพย ์6เดือน2 ห้ามขายผูล้งทุนรายยอ่ย

ASP-TFIXED 6M2 (ห้ามขายผูล้งทุนรายยอ่ย)

กองทุนรวมตราสารหน้ี
4

6 เดือน
2.00%

18 ก.พ. - 25 ก.พ. 62

T+5

ไม่มี


