
เดือน / ปี กองทุน นโยบาย ช าระเงิน วันท าการซือ้-ขายหนว่ยลงทุน รับเงินจากการขายคนื

ขาย 10 ม.ค. - 15 ม.ค. 63

ซือ้ 10 ม.ค. - 20 ม.ค. 63

เดือน / ปี กองทุน นโยบาย ช าระเงิน วันท าการซือ้-ขายหนว่ยลงทุน รับเงินจากการขายคนื
กมุภาพันธ์ 63'

เดือน / ปี กองทุน นโยบาย ช าระเงิน วันท าการซือ้-ขายหนว่ยลงทุน รับเงินจากการขายคนื

มีนาคม 63'

เดือน / ปี กองทุน นโยบาย ช าระเงิน วันท าการซือ้-ขายหนว่ยลงทุน รับเงินจากการขายคนื

ขาย 7 เม.ย. - 10 เม.ย. 63

ซือ้ 7 เม.ย. - 20 เม.ย. 63

เดือน / ปี กองทุน นโยบาย ช าระเงิน วันท าการซือ้-ขายหนว่ยลงทุน รับเงินจากการขายคนื

ขาย 22 เม.ย. - 27 เม.ย. 63

ซือ้ 22 เม.ย. - 30 เม.ย. 63

เดือน / ปี กองทุน นโยบาย ช าระเงิน วันท าการซือ้-ขายหนว่ยลงทุน
 มิถนุายน 63'

เดือน / ปี กองทุน นโยบาย ช าระเงิน วันท าการซือ้-ขายหนว่ยลงทุน รับเงินจากการขายคนื

ขาย 10 - 15 ก.ค. 63

ซือ้ 10 - 20 ก.ค. 63

เดือน / ปี กองทุน นโยบาย ช าระเงิน วันท าการซือ้-ขายหนว่ยลงทุน รับเงินจากการขายคนื

สิงหาคม 63'

เดือน / ปี กองทุน นโยบาย ช าระเงิน วันท าการซือ้-ขายหนว่ยลงทุน รับเงินจากการขายคนื
กนัยายน 63'

เดือน / ปี กองทุน นโยบาย ช าระเงิน วันท าการซือ้-ขายหนว่ยลงทุน รับเงินจากการขายคนื

ขาย 9 ต.ค. - 14 ต.ค. 63

ซือ้ 9 ต.ค. -  19 ต.ค. 63

เดือน / ปี กองทุน นโยบาย ช าระเงิน วันท าการซือ้-ขายหนว่ยลงทุน รับเงินจากการขายคนื

ขาย 6 พ.ย. - 11 พ.ย. 63

ซือ้ 6 พ.ย. - 16 พ.ย. 63

เดือน / ปี กองทุน นโยบาย ช าระเงิน วันท าการซือ้-ขายหนว่ยลงทุน รับเงินจากการขายคนื

** วนัท าการซือ้-ขายหนว่ยลงทุน  ต้องเป็นวนัอังคารเท่านัน้ หากกรณีวนัหยุด ให้เลื่อนขึ้น

เมษายน 63'

พฤษภาคม 63'

ONE-UY6M
เนน้ตราสารหนีใ้นประเทศ โดยอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนีห้รือเงินฝาก
ตา่งประเทศไม่เกนิ 79% รวมทั้งอาจลงทุนในตราสารหนี ้Unrated Securities และ Non
 – Investment Grade ที่มีการท าธุรกรรมป้องกนัความเสี่ยง Fully Hedging

8 พ.ค. 6330 เม.ย. 63

                                                                                                         ตารางซื้อขายกองทุน Rollover 2563

ส่งค าสั่ง

ส่งค าสั่ง

ส่งค าสั่ง

ONE-ENHANCED3M3
เนน้ตราสารหนีใ้นประเทศ โดยอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนีห้รือเงินฝาก
ตา่งประเทศไม่เกนิ 79% รวมทั้งอาจลงทุนในตราสารหนี ้Unrated Securities และ Non
 – Investment Grade ที่มีการท าธุรกรรมป้องกนัความเสี่ยง Fully Hedging

23 ม.ค. 63

ส่งค าสั่ง

ส่งค าสั่ง

5 พ.ค. 63

มีนโนบายรับซือ้คนืหนว่ยลงทุนอัตโนมัตทิุกรอบระยะเวลา 6 เดือน โดยประมาณ นบั
จากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม จนกว่าจะครบก าหนดอายุโครงการ

ONE-FIN3Y2
        28 พ.ค. 63             
     (เข้า 1AM-DAILY)

23 เม.ย. 63

ส่งค าสั่ง

(A/R) 26 พ.ค. 63

ส่งค าสั่ง

20 เม.ย. 63 21 เม.ย. 63

ธันวาคม 63'

ส่งค าสั่ง

ส่งค าสั่ง

ส่งค าสั่ง

22 ต.ค. 63ONE-ENHANCED3M3
เนน้ตราสารหนีใ้นประเทศ โดยอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนีห้รือเงินฝาก
ตา่งประเทศไม่เกนิ 79% รวมทั้งอาจลงทุนในตราสารหนี ้Unrated Securities และ Non
 – Investment Grade ที่มีการท าธุรกรรมป้องกนัความเสี่ยง Fully Hedging

19 ต.ค. 63 20 ต.ค. 63

ONE-UY6M
เนน้ตราสารหนีใ้นประเทศ โดยอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนีห้รือเงินฝาก
ตา่งประเทศไม่เกนิ 79% รวมทั้งอาจลงทุนในตราสารหนี ้Unrated Securities และ Non
 – Investment Grade ที่มีการท าธุรกรรมป้องกนัความเสี่ยง Fully Hedging

17 พ.ย. 63 19 พ.ย. 63พฤศจิกายน 63' 16 พ.ย. 63

มกราคม 63' ONE-ENHANCED3M3

เนน้ตราสารหนีใ้นประเทศ โดยอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนีห้รือเงินฝาก
ตา่งประเทศไม่เกนิ 79% รวมทั้งอาจลงทุนในตราสารหนี ้Unrated Securities และ Non
 – Investment Grade ที่มีการท าธุรกรรมป้องกนัความเสี่ยง Fully Hedging

20 ม.ค. 63 21 ม.ค. 63

ตลุาคม 63'

กรกฎาคม 63'

ส่งค าสั่ง

ส่งค าสั่ง

ONE-ENHANCED3M3
เนน้ตราสารหนีใ้นประเทศ โดยอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนีห้รือเงินฝาก
ตา่งประเทศไม่เกนิ 79% รวมทั้งอาจลงทุนในตราสารหนี ้Unrated Securities และ Non
 – Investment Grade ที่มีการท าธุรกรรมป้องกนัความเสี่ยง Fully Hedging

23 ก.ค. 6320 ก.ค. 63 21 ก.ค. 63


