
กองทุนเปด IPO ที่เสนอขายประจําวันที่ 29 ก.ค. 63

ชื่อกองทุน บลจ.
ชวงเวลานําเสนอ

ขาย
(IPO)

ระดับความ
เสี่ยง

Currency 
Hedging

ผลตอบแทนที่คาดวาจะ
ไดรับ (%ตอป)

(Tentative Yield)
อายุกองทุน นโยบายการลงทุน/ ตราสารที่คาดวาจะลงทุน และสัดสวนการลงทุน

ลงทุนขั้นต่ํา/ 
ครั้งถัดไป
(บาท)

กองทุนเปด Open End Fund

KT-Ashares -A KTAM IPO: 29-5 ส.ค. 63 6
ตามดุลยพินิจของ
ผูจัดการกองทุน

- -

กองทุนมีนโยบายเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน Allianz Global Investors Fund - Allianz China 
A-Shares (กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว ในชนิดหนวยลงทุน (share class) “PT” ในสกุลเงินเหรียญดอลลาร
สหรัฐ โดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม หรือตามอัตราสวน
ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด กองทุนมีวัตถุประสงคการลงทุนโดยเนนการเติบโตของ
มูลคาเงินทุนระยะยาวจากการลงทุนในตลาดหุน A-Shares ของสาธารณรัฐ ประชาชนจีน ไมนอยกวารอยละ 70 
ของมูลคาทรัพยสินของกองทุน

1,000

LHMEGA-A
ชนิดสะสมมูลคา

LHFUND IPO: 29-6 ส.ค. 63 6
ตามดุลยพินิจของ
ผูจัดการกองทุน

- -

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) โดย
เฉล่ียในรอบบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ ซ่ึงกองทุนหลักท่ีกองทุนจะลงทุนคือกองทุน AXA
 World Funds Framlington Evolving Trends I USD (“กองทุนหลัก”) ในชนิดหนวยลงทุน “Class I” สกุล
เงินดอลลารสหรัฐฯ (USD) มีนโยบายเนนลงทุนในตราสารทุน และหลักทรัพยท่ีเก่ียวของกับหุนของบริษัทตางๆ 
ท่ัวโลก (Equity-related securities of worldwide) ท่ีมีพ้ืนฐานดีและมีการเติบโตในระยะยาว โดยอาจลงทุนสูง
ถึง 10% ในหลักทรัพยแปลงสภาพและสูงถึง 10% ในหุน A-Shares ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเซ่ียงไฮและ
ฮองกง ซ่ึงกองทุนหลักไดจดทะเบียนจัดต้ังในประเทศลักเซมเบิรก (Luxembourg) และอยูภายใต UCITS บริหาร
และจัดการโดย AXA Funds Management Luxembourg S.A.

5,000

LHMEGA-D
ชนิดจายเงินปนผล

LHFUND IPO: 29-6 ส.ค. 63 6
ตามดุลยพินิจของ
ผูจัดการกองทุน

- -

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) โดย
เฉล่ียในรอบบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ ซ่ึงกองทุนหลักท่ีกองทุนจะลงทุนคือกองทุน AXA
 World Funds Framlington Evolving Trends I USD (“กองทุนหลัก”) ในชนิดหนวยลงทุน “Class I” สกุล
เงินดอลลารสหรัฐฯ (USD) มีนโยบายเนนลงทุนในตราสารทุน และหลักทรัพยท่ีเก่ียวของกับหุนของบริษัทตางๆ 
ท่ัวโลก (Equity-related securities of worldwide) ท่ีมีพ้ืนฐานดีและมีการเติบโตในระยะยาว โดยอาจลงทุนสูง
ถึง 10% ในหลักทรัพยแปลงสภาพและสูงถึง 10% ในหุน A-Shares ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเซ่ียงไฮและ
ฮองกง ซ่ึงกองทุนหลักไดจดทะเบียนจัดต้ังในประเทศลักเซมเบิรก (Luxembourg) และอยูภายใต UCITS บริหาร
และจัดการโดย AXA Funds Management Luxembourg S.A.

5,000
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กองทุนเปด IPO ที่เสนอขายประจําวันที่ 29 ก.ค. 63

ชื่อกองทุน บลจ.
ชวงเวลานําเสนอ

ขาย
(IPO)

ระดับความ
เสี่ยง

Currency 
Hedging

ผลตอบแทนที่คาดวาจะ
ไดรับ (%ตอป)

(Tentative Yield)
อายุกองทุน นโยบายการลงทุน/ ตราสารที่คาดวาจะลงทุน และสัดสวนการลงทุน

ลงทุนขั้นต่ํา/ 
ครั้งถัดไป
(บาท)

LHMEGA-E
ชนิดชองทางอิเล็คทรอนิกส

LHFUND IPO: 29-6 ส.ค. 63 6
ตามดุลยพินิจของ
ผูจัดการกองทุน

- -

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) โดย
เฉล่ียในรอบบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ ซ่ึงกองทุนหลักท่ีกองทุนจะลงทุนคือกองทุน AXA
 World Funds Framlington Evolving Trends I USD (“กองทุนหลัก”) ในชนิดหนวยลงทุน “Class I” สกุล
เงินดอลลารสหรัฐฯ (USD) มีนโยบายเนนลงทุนในตราสารทุน และหลักทรัพยท่ีเก่ียวของกับหุนของบริษัทตางๆ 
ท่ัวโลก (Equity-related securities of worldwide) ท่ีมีพ้ืนฐานดีและมีการเติบโตในระยะยาว โดยอาจลงทุนสูง
ถึง 10% ในหลักทรัพยแปลงสภาพและสูงถึง 10% ในหุน A-Shares ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเซ่ียงไฮและ
ฮองกง ซ่ึงกองทุนหลักไดจดทะเบียนจัดต้ังในประเทศลักเซมเบิรก (Luxembourg) และอยูภายใต UCITS บริหาร
และจัดการโดย AXA Funds Management Luxembourg S.A.

500

Disclaimer: เอกสารนี้จัดทําขึ้นเพื่อเผยแพรขอมูล ทั่วไป โดยเปนการรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ ท้ังนี้ บริษัทฯไมรับรองความถูกตอง,ความครบถวนหรือความสมบูรณ ของขอมูลดังกล าวได  และบริษัทฯสามารถเปลี่ยนแปลงข อมูล ไดโดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหนา เอกสารฉบับนี้ ขอมูลทั้งหมดหรือบางสวนมิได มีวัตถุประสงคเพื่อชักชวน ชี้นําและให ความเห็นหรือเสนอคําแ
นะนําในการตัดสินใจลงทุนทางการเงินแตอยางใด ผูนํา ข อมูลไปใชต องใช ขอมูลดวยความระมัดระวังและโปรดใชวิจารณญาณในการใชข อมูลต างๆดวยตนเอง ทางบริษัทฯไม มีส วนเกี่ยวข องและไมมีพันธะผูกพัน รวมทั้งไมรับผิดชอบใดๆในความเสียหายของผูนํา ข อมูลไปใชหรือบุคคลอื่นใดจากการใช ข อมูลบางส วนหรือท้ังหมดของเอกสารฉบับนี้

โปรดทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลเก่ียวกับสิทธิประโยชนทางภาษีที่ระบุไวในคูมือการลงทุนในกองทุนรวมดังกลาวดวย
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