
กองทุนเปด IPO ที่เสนอขายประจําวันที่ 14 พ.ค. 2564

ชื่อกองทุน บลจ.
ชวงเวลานําเสนอ

ขาย
(IPO)

ระดับความ
เสี่ยง

Currency Hedging
ผลตอบแทน
(%ตอป)

Portfolio Duration นโยบายการลงทุน/ ตราสารที่คาดวาจะลงทุน และสัดสวนการลงทุน
ลงทุนขั้นต่ํา/ ครั้งถัดไป

(บาท)

กองทุนเปด (Open-End Fund)

PRINCIPAL CHTECH PRINCIPAL IPO: 19-25 พ.ค. 64 6
ตามดุลยพินิจของ

ผูจัดการกองทุน
- -

กองทุนเนนลงทุนในหุนจีนที่จดทะเบียนในตลาดหุนจีน หรือมีรายไดหลักจากในประเทศจีน โดยเปน

ธุรกิจที่เกี่ยวของ หรือไดรับประโยชนจากเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยี อินเตอรเน็ต  

โทรศัพท  Fintech ระบบคลาวด E-commerce หรือกิจกรรมที่เกี่ยวของ โดยจะลงทุนในอยางนอย 

2 กองทุน  (Fund of Funds) ในชวงแรก คาดวาจะลงทุนใน ETF จํานวน 2 กองทุน1. iShares 

Hang Seng TECH ETF- Giant Tech จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฮองกง2. Krane หุน SSE 

STAR Market 50 ดัชนี ETF - ธุรกิจที่จดทะเบียนในกระดานนวัตกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

SSE ที่เพิ่งเปดตัวใหม

1,000/ 1,000

LHCHINARMF LH-Fund IPO: 18-25 พ.ค. 64 6
ตามดุลยพินิจของ

ผูจัดการกองทุน
- -

กองทุนจะลงทุนผานกองทุน UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) class 

I-A1-acc (กองทุนหลัก) ที่มีนโยบายลงทุนอยางนอย 2 ใน 3 ของทรัพยสินทั้งหมดในหุนและมุงเนน

หาผลตอบแทนผานกานลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มีภูมิลําเนา หรือมีธุรกิจหลักอยูในประเทศจีน

 ซึ่งกองทุนหลักไดจดทะเบียนจัดต้ังในประเทศ Luxemburg และอยูภายใต UCITS บริหารและ

จัดการโดย UBS Fund Management (Luxemburg) S.A.

1000 / 100

MCBOND MFC IPO: 17-25 พ.ค. 64 5 Fully Hedging - -

กองทุนจะเนนลงทุนผานกองทุนหลัก(Feeder Fund) BGF China Bond Fund (BGBCBIH) 

(กองทุนหลัก) ซึ่งจะเนนลงทุนกองตราสารหนี้จีนที่สามารถลงทุนไดในทุกตลาด (Go-Anywhere 

China bond fund) โดยมีความยืดหยุนในการสรางผลตอบแทนจากตราสารหนี้จีนทั้งตลาดใน

ประเทศจีน(Onshore) และนอกตลาดปนะเทศจีน(Offshore)

1,000

SCBGEX SCBAM IPO: 10-20 พ.ค. 64 6
ตามดุลยพินิจของ

ผูจัดการกองทุน
- -

กองทุนจะลงทุนในกองทุนหุนทั่วโลกต้ังแต 2 กองทุนขึ้นไป โดยผสานการลงทุนแบบ Core & 

Satellites เพื่อสรางการเติบโตของผลตอบแทนโดยการลงทุนแบบ Pro-active ปรับเปลี่ยนการ

ลงทุน Satellites ใหเหมาะกับแนวโนมและสภาวะโอกาสที่นาสนใจ

 - กองทุนหลัก (Core Fund) : กองทุนที่เนนลงทุนในหุนคุณภาพชั้นดีทั่วโลก

- กองทุนเสริม (Satellite Funds) : กองทุนธีมแหงอนาคตตามแนวโนมเมกะเทรนดของโลก

ทั้งนี้ ทางบลจ.จะมอบหมายให บล.ไทยพาณิชย จูเลียส แบร ทําหนาที่บริหารพอรตการลงทุน 

(Outsource Fund Manager) โดยจะบริหารการลงทุนเปนไปตามที่ระบุในสัญญาแตงต้ัง

1,000
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กองทุนเปด IPO ที่เสนอขายประจําวันที่ 14 พ.ค. 2564

ชื่อกองทุน บลจ.
ชวงเวลานําเสนอ

ขาย
(IPO)

ระดับความ
เสี่ยง

Currency Hedging
ผลตอบแทน
(%ตอป)

Portfolio Duration นโยบายการลงทุน/ ตราสารที่คาดวาจะลงทุน และสัดสวนการลงทุน
ลงทุนขั้นต่ํา/ ครั้งถัดไป

(บาท)

KT-CHINABOND KTAM IPO: 11-19 พ.ค. 64 5
ตามดุลยพินิจของ

ผูจัดการกองทุน
- -

กองทุนจะเนนลงทุนผานกองทุนหลัก(Feeder Fund) BGF China Bond Fund (BGBCBIH) 

(กองทุนหลัก) ซึ่งจะเนนลงทุนกองตราสารหนี้จีนที่สามารถลงทุนไดในทุกตลาด (Go-Anywhere 

China bond fund) โดยมีความยืดหยุนในการสรางผลตอบแทนจากตราสารหนี้จีนทั้งตลาดใน

ประเทศจีน(Onshore) และนอกตลาดปนะเทศจีน(Offshore)

1,000

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

โปรดทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชนทางภาษีที่ระบุไวในคูมือการลงทุนในกองทุนรวมดังกลาวดวย
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