
Selling Agent : Tel. 02-658-5000 Ext. 3870

วนัเสนอขายครั�งแรก (IPO)

ชื�อกองทุน

Fund ID

ประเภทกองทุน

ระดบัความเสี�ยง

อายุ

ผลตอบแทน (ต่อปี)

มูลค่าขั�นตํ�าของการสั�งซื�อ

วนัที�รับเงนิค่าขายคนื ภายใน 5 วนัทาํการ

10,000 บาท

•       ลงทุนในตราสารหนี�  เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวม

ตราสารหนี�  (หน่วย CIS) และหลกัทรัพยห์รือทรัพยสินอื,นหรือการ

หาดอกผลโดยวธิีอื,นตามที,คณะกรรมการ หรือสาํนกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนดที,เสนอขายทั�งในและ

ต่างประเทศ โดยกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี,ยในรอบ

บญัชีไม่เกิน 79% ของ NAV

•       กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี� ที,มีอนัดบัความน่าเชื,อถือตํ,า

กวา่ที,สามารลงทุนได ้((non-investment grade) ตราสารหนี� ที,ไม่ได้

รับการจดัอนัดบัความหนา้เชื,อถือ (unrated securities)ทั�งในและ

ต่างประเทศ โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดงักล่าวรวมกนัไม่

เกิน 40% ของ NAV

บลจ.

กองทุนเปิดทีเอม็บี อีสทส์ปริง Global Smart Bond

TMB-ES-GSBOND

นโยบายการลงทุน

1.30% 1.40%

บริษทัหลกัทรัพย์จัดการกองทุน เอม็เอฟซี จํากดั (มหาชน)

15  - 29  ม.ค. 2563

  กองทุนประจําสัปดาห์

กองทุนเปิดเอม็เอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคมั พลสั

SMART-PLUS

- -

บริษทัหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จํากดั

13  - 21  ม.ค. 2563

กองทุนรวมตราสารหนี�

5

1 บาท

T+4

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ

 กองทุน JPMorgan Funds - Income Fund (กองทุนหลกั) ในหน่วย

ลงทุนชนิด Class C ซึ, งเป็น Class ที,เสนอขายผูล้งทุนสถาบนั ไม่มี

นโยบายจ่ายเงินปันผล ในอตัราส่วนโดยเฉลี,ยในรอบปีบญัชีไม่นอ้ย

กวา่ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยส์ินสุทธิของกองทุน

กองทุนหลกัมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี�ประเภทต่าง ๆ ทั�ง

ภาครัฐและเอกชนทั,วโลก จดทะเบียนในประเทศลกัเซมเบิร์ก 

(Luxembourg) ดาเนินงานตามระเบียบของ UCITS กองทุนหลกั

ดงักล่าวบริหารจดัการโดย JPMorgan Asset Management (Europe)

 S.à r.l. และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

กองทุนรวมตราสารหนี�

5



Selling Agent : Tel. 02-658-5000 Ext. 3870

  กองทุนประจําสัปดาห์

วนัเสนอขายครั�งแรก (IPO)

ชื�อกองทุน

Fund ID

ประเภทกองทุน

ระดบัความเสี�ยง

อายุ

ผลตอบแทน (ต่อปี)

นโยบายการลงทุน รายละเอียดของตราสารที,คาดวา่จะลงทุน : รายละเอียดของตราสารที,คาดวา่จะลงทุน :

-  เงินฝาก ธ. Bank of China (BOC) 20% - เงินฝาก ธ. Al Khaliji Bank (Al Khaliji) 20%

-  เงินฝาก ธ. Bank Rakyat Indonesia (BRI) 20% - เงินฝาก ธ. Bank Rakyat Indonesia (BRI) 20%

- บตัรเงินฝาก ธ. Agricultural Bank of China (ABC) 10% - บตัรเงินฝาก ธ. Bank of Communications (BOCOM) 10%

- บตัรเงินฝาก ธ. China Merchant Bank (CMB) 10% - บตัรเงินฝาก ธ. China Merchant Bank (CMB) 10%
- บตัรเงินฝาก ธ. Al Khaliji Bank (Al Khaliji) 10% - บตัรเงินฝาก ธ. China Construction (CCB) 10%

- บตัรเงินฝาก ธ. Commercial Bank of Qatar (CBQ) 10% - เงินฝาก ธ. Agricultural Bank of China (ABC) 10%

- บตัรเงินฝาก ธ. China Construction (CCB) 10% - เงินฝาก ธ. Bank of China (BOC) 10%
- หุน้กูร้ะยะสั�นธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 10% - หุน้กูร้ะยะสั�นธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 10%

มูลค่าขั�นตํ�าของการสั�งซื�อ

วนัที�รับเงนิค่าขายคนื

บลจ.

10,000  บาท

1.25%

6 เดือน 1 ปี

1.35%

กองทุนเปิดไทยพาณิชยต์ราสารหนี� ต่างประเทศ 6MQ4

บริษทัหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณชิย์ จํากดั

14  - 20  ม.ค. 2563

กองทุนเปิดไทยพาณิชยต์ราสารหนี� ต่างประเทศ 1YQ5

เมื,อครบอายโุครงการจะสับเปลี,ยนอตัโนมตัิไปยงั SCBSFF

กองทุนรวมตราสารหนี�

4

SCBFF6MQ4 SCBFF1YQ5


