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

วนัเสนอขายครั�งแรก (IPO)

ชื�อกองทุน

Fund ID

ประเภทกองทุน

ระดบัความเสี�ยง

อายุ

ผลตอบแทน (ต่อปี)

นโยบายการลงทุน รายละเอียดของตราสารที�คาดวา่จะลงทุน : รายละเอียดของตราสารที�คาดวา่จะลงทุน :

- เงินฝาก ธ. Doha Bank (Doha) 19% - เงินฝาก ธ. Doha Bank (Doha) 19%

- เงินฝาก ธ. Commercial Bank of Qatar (CBQ) 19% - เงินฝาก ธ. Ahli Bank Q.S.C. (AHLIBANK) 18%
- เงินฝาก ธ. Bank Rakyat Indonesia (BRI) 17% - บตัรเงินฝาก ธ. Bank of Communications 

(BOCOM)
9%

- บตัรเงินฝาก ธ. Bank of China (BOC) 9% - บตัรเงินฝาก ธ. China Merchant Bank (CMB) 9%
- บตัรเงินฝาก ธ. China Merchant Bank (CMB) 9% - บตัรเงินฝาก ธ. Agricultural Bank of China 

(ABC)
9%

- บตัรเงินฝาก ธ. China Construction Bank (CCB) 9% - บตัรเงินฝาก ธ. China Construction Bank (CCB) 9%

- ตราสารหนีH  ธ. Malayan Banking Berhad 9% - ตราสารหนีH  ธ. Malayan Banking Berhad 9%

  (MAYBANK)    (MAYBANK)

- ตราสารหนีH  ธ. เกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) 9% - บตัรเงินฝาก ธ. Commercial Bank of Qatar (CBQ) 9%

- ตราสารหนีH  ธ. เกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) 9%

มูลค่าขั�นตํ�าของการสั�งซื�อ

วนัที�รับเงนิค่าขายคนื

10,000 บาท

SCBFF6MO4

กองทุนเปิดไทยพาณิชยต์ราสารหนีH ต่างประเทศ 1YO5

บลจ.

  กองทุนประจําสัปดาห์

1.50%

6 เดือน 1 ปี

1.70%

กองทุนรวมตราสารหนีH

4

กองทุนเปิดไทยพาณิชยต์ราสารหนีH ต่างประเทศ 6MO4

SCBFF1YO5

บริษทัหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณชิย์ จํากดั

14 - 16 ส.ค. 2562

เมื�อครบอายโุครงการจะสับเปลี�ยนอตัโนมตัิไปยงั SCBSFF



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

  กองทุนประจําสัปดาห์

วนัเสนอขายครั�งแรก (IPO)

ชื�อกองทุน

Fund ID

ประเภทกองทุน

ระดบัความเสี�ยง

อายุ

ผลตอบแทน (ต่อปี)

นโยบายการลงทุน

มูลค่าขั�นตํ�าของการสั�งซื�อ

วนัที�รับเงนิค่าขายคนื

1. บริษทัจะดาํเนินการเลิกกองทุน หากหน่วยลงทุนมีมลูค่ามากกวา่

หรือเท่ากบั 10.60 บาท/หน่วย ณ วนัทาํการใด

2. กรณีไม่เกิดเหตุการณ์ที(มลูค่าหน่วยลงทุนมากกวา่หรือเท่ากบั 10.60

 บาท/หน่วยภายใน 1 ปีนบัจากวนัจดทะเบียนกองทุนรวม บริษทัจะ

เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลงัการเปิดเสนอขายครั- งแรกถดัจาก

วนัครบกาํหนดระยะเวลา 1 ปีนบัจากวนัจดทะเบียนกองทุนรวม

5

5,000 บาท

T+2

-

ไม่กาํหนด เลิกโครงการเมื�อ เมื�อมูลค่า NAV เท่ากบั 10.5555 บาท 

ติดต่อกนั 3 วนั บริษทัจดัการจะทาํการคืน NAV ให้กบัลูกคา้ไม่ตํ�ากวา่ 

10.5000 บาทต่อหน่วย โดยจะทาํการสบัเปลี�ยนไปยงักองทุน KTSS

ไม่กาํหนด แต่มีเงื�อนไขการเลิกกองเมื�อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุน

มากกวา่หรือเท่ากบั 10.60 บาทต่อหน่วย

-

กองทุนรวมผสม 

10,000 บาท

เมื�อครบอายโุครงการจะสับเปลี�ยนอตัโนมตัิไปยงั KTSS

กองทุนรวมผสม

บลจ.

ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี-  และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน

 Property และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพี-นฐาน 

โดยสามารถปรับสัดส่วนการลงทุนไดต้ั-งแต่ 0 – 100 ของมูลค่า

ทรัพยส์ินสุทธิของกองทุน  เงื(อนไขพิเศษ : -

กองทุนมีนโยบายกระจายเงินลงทุนของกองทุนในตราสาร

แห่งทุน ตราสารกึ�งหนีH กึ�งทุน ตราสารแห่งหนีH  เงินฝาก 

และ/หรือลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยส์ินอื�น หรือการ

หาดอกผล โดยวธิีอื�นอยา่งใดอยา่งหนึ�ง หรือหลายอยา่งได้

ตามที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด หรือให้

ความเห็นชอบใหล้งทุนได ้โดยผูจ้ดัการกองทุนจะปรับ

สดัส่วนการลงทุนไดใ้นสดัส่วนตัHงแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 

100 ของ มูลค่าทรัพยส์ินสุทธิของกองทุน เพื�อให้

เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในแต่ละขณะ

บริษทัหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากดั บริษทัหลกัทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั

KT-TRIG2 LHOPP

กองทุนเปิดกรุงไทย ทริกเกอร์ ฟันด ์2 กองทุนเปิด แอล เอช ออพพอร์ทูนิตีH

14 - 16 ส.ค. 2562 13 - 20 ส.ค. 2562


