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ผู้ลงทุนไม่สำมำรถขำยคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงแรกได้  
ทั ้งนี ้บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน ผ่ำนเว็บไซตข์องบริษัทจัดกำร 

ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลเก่ียวกับสิทธิประโยชนท์ำงภำษีทีร่ะบุไว้ในคู่มือกำรลงทุนในกองทุนรวมเพื่อกำรออมตำม
ประกำศกำรลงทุนด้วย  

 

 
 
 
 
 
 
 

กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงนิ 

คุณก ำลังจะลงทนุอะไร? 

กองทุนรวมนีเ้หมำะกับใคร? 

คุณต้องระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 

ค่ำธรรมเนียม 

ข้อมูลอ่ืนๆ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
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1. นโยบำยกำรลงทนุ : 

 
1.1 ทรพัยสิ์นท่ีกองทนุรวมลงทนุ 

 
 กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Technology เพื่อการออม เน้น ลงทุนในหน่วยลงทุน POLAR CAPITAL 

FUNDS PLC-GLOBAL TECHNOLOGY FUND (กองทุนหลัก) Class I US Dollar ในสกุลเงินดอลลารส์หรฐั เพียง
กองทนุเดียวเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ โดยกองทนุหลกัมีนโยบาย
การลงทนุในบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกับเทคโนโลยีทั่วโลก เพื่อสรา้งผลตอบแทนใหแ้ก่เงินลงทุนในระยะยาวแก่นกัลงทุน โดย
มีสดัส่วนการลงทนุอย่างนอ้ย 2 ใน 3 ของสินทรพัยท์ัง้หมดในบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งกับเทคโนโลยี และลงทุนในตราสารทุน
ไม่นอ้ยกว่า 51% ของมลูค่าสินทรพัยร์วมของกองทนุหลกั  
 
ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารทนุ ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ตราสารแห่งหนี ้และ/หรือเงินฝาก หน่วยลงทนุของกองทนุรวม
อสังหาริมทรพัย ์และ/หรือหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนว่าดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์(REITs) หน่วยลงทุน
โครงสรา้งพืน้ฐาน และ/หรือหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิ ธีอื่นทัง้ในและ/หรือต่างประเทศ ตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามที่ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. เห็นชอบใหก้องทนุลงทนุได ้

 
  กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง Global Technology เพื่อการออม อาจพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซือ้ขาย

ล่วงหนา้แฝง (Structured Note) และสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) ทัง้ในและต่างประเทศตามหลกัเกณฑท์ี่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการ
ลงทุน (Efficient Portfolio Management) รวมทั้งกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อ
ป้องกันความเส่ียงที่เก่ียวขอ้งกับอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศที่อาจเกิดขึน้ไดจ้ากการลงทุนในต่างประเทศ
ตามดลุยพินิจ  

 
 ส าหรบัเงินลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือที่ตวัตราสารหรือที่ ผูอ้อกตรา

สารต ่ากว่าที่สามารถลงทนุได ้(Non-Investment Grade) ตราสารท่ีไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือที่ตวัตราสาร
และที่ ผู้ออกตราสาร (Unrated Securities) และหลักทรัพย์ที่ ไม่มีการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted 
Securities) โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทนุ  

 
  บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทนุรวมในอนาคตใหเ้ป็นกองทนุรวมหน่วย

ลงทนุประเภท (Fund of Funds) หรือเป็นกองทุนท่ีมีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลกัทรพัยต์่างประเทศได ้
หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) ได  ้โดยไม่ท าใหร้ะดับความเส่ียงของการลงทุน (risk 
spectrum) เปล่ียนแปลงไปอย่างมีนยัส าคญั ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไปตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน ซึ่งขึน้กับสถานการณ์

คุณก ำลังจะลงทนุอะไร? 
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ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะด าเนินการแจง้ใหผู้้ ถือหน่วลงทุน
ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วนั ก่อนด าเนินการเปล่ียนแปลงประเภทกองทุนดงักล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์
ของบรษิัทจดัการ 

 
ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถเขา้ถึงขอ้มลูกองทนุหลกัเพื่อศกึษาขอ้มลูเพิ่มเติมไดท้ี่ www.polarcapital.co.uk  

 
2. กลยุทธใ์นกำรบริหำรจัดกำรลงทนุ: 

 
2.1 กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง Global Technology เพื่อการออม มุ่งหวงัใหผ้ลการด าเนินงานเคล่ือนไหวตาม

กองทนุหลกั (passive management) 
 
2.2 กองทุน  POLAR CAPITAL FUNDS PLC - GLOBAL TECHNOLOGY FUND Class I US Dollar (กองทุน

หลกั) มีกลยทุธใ์นการบรหิารแบบเชิงรุก (Active) 
 
 
 
 
 
▪ นกัลงทุนที่ตอ้งการกระจายการลงทุนไปยงัต่างประเทศ เพื่อลดความเส่ียงจากการกระจุกตวัของการลงทุนในประเทศไทย

เพียงแห่งเดียวและเพื่อเพิ่มโอกาสในการแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทนุในหุน้กลุ่มเทคโนโลยีของบริษัททั่วโลก รวมถึง
รบัความผนัผวนและความเส่ียงที่เก่ียวขอ้งกบัการลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในต่างประเทศได ้
 

▪ นกัลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวงัผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทนุในตราสารหนี ้
ทั่วไป 

 
▪ นกัลงทนุท่ีสามารถรบัความผนัผวนทางดา้นราคาของกองทนุรวมต่างประเทศที่กองทนุไปลงทนุ ซึ่งอาจจะปรบัตัวเพิม่สงูขึน้

หรือลดลงจนต ่ากว่ามลูค่าที่ลงทนุและท าใหข้าดทนุได ้
 

▪ นกัลงทุนที่ตอ้งการลงทุนเพื่อน าไปลดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา เนื่องจากการลงทุนในหน่วยลงทุนเพื่อการออมจะ
ไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษี เมื่อลงทนุแลว้ตอ้งถือหน่วยลงทนุไวไ้ม่นอ้ยกว่า 10 ปี นบัตัง้แต่วนัที่ซือ้หน่วยลงทนุ 

 

กองทนุรวมนีไ้ม่เหมำะกับใคร 
▪ นกัลงทนุท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใชเ้งินลงทนุนีใ้นระยะอนัใกล ้

 
▪ นกัลงทนุท่ีไม่สามารถรบัความผนัผวนของเงินลงทนุและผลตอบแทนทัง้ในระยะสัน้ และระยะยาวได ้หรือรกัษาเงินตน้ใหอ้ยู่

ครบ 
 

▪ นกัลงทนุท่ีไม่สามารถลงทนุระยะยาว 10 ปีได ้เนื่องจากการถือหน่วยลงทนุเพื่อการออมเพื่อใหไ้ดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษี
จะตอ้งถือหน่วยลงทนุครบตามระยะเวลาที่กฎหมายภาษีอากรก าหนด 

กองทุนรวมนีเ้หมำะกับใคร? 
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ค ำเตือนทีส่ ำคญั 
 
1. กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง Global Technology เพื่อการออม นีม้ิใช่กองทุนคุม้ครองเงินตน้ ผูล้งทุนจึงมีความ

เส่ียงของเงินตน้จากการลงทนุ 
 

2. กองทนุรวมที่มุ่งลงทนุเฉพาะเจาะจงในหมวดอตุสาหกรรมเทคโนโลยี (Technology) เพียงหมวดเดียว จึงอาจมีความ
เส่ียงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่ วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม  
นอกจากนั้นบริษัทที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอาจไดร้บัผลกระทบจากกฎระเบียบของรฐับาลต่างๆ ที่
เปล่ียนแปลงไป รวมถึงวงจรวฎัจกัรที่เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรมนี ้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความผัน
ผวนของราคามากกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆ  ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหมวดอุตสาหกรรมดังกล่าว เพื่อ
ประกอบการตดัสินใจลงทนุ 

 
3. กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง Global Technology เพื่อการออม อาจลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง ดังนั้น 
กองทนุจึงมีความเส่ียงมากกว่ากองทนุอื่นที่ลงทนุในหลกัทรพัยอ์า้งอิงโดยตรง เนื่องจากใชเ้งินลงทนุในจ านวนที่นอ้ย
กว่าจึงมีก าไร/ขาดทนุสงูกวา่การลงทนุในหลกัทรพัยอ์า้งอิงโดยตรง ดงันัน้ กองทนุนีจ้ึงเหมาะสมกบัผูล้งทนุท่ีตอ้งการ
ผลตอบแทนสงูและสามารถรบัความเส่ียงไดส้งูกว่าผูล้งทนุทั่วไป 
 

4. กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง Global Technology เพื่อการออม อาจลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อป้องกัน
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจ ทัง้นี ้เนื่องจาก กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง Global Technology 
เพื่อการออมไม่ไดป้้องกันอัตราแลกเปล่ียนทั้งจ านวน ผูล้งทุนอาจจะขาดทุน ห รือก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนหรือ
ไดร้บัเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทนุเริ่มแรกได ้
 

5. กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน จึงอาจมีความเส่ียง
มากกว่ากองทนุรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผูล้งทนุท่ีตอ้งการผลตอบแทนสงูและสามารถรบัความเส่ียงได้สงูกว่าผูล้งทุน
ทั่วไป 

ท ำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเส่ียงของกองทุนนี ้
 

▪ อ่ำนหนงัสือชีช้วนฉบบัเต็ม หรือสอบถำมผูส้นบัสนนุการขายและบรษิัทจดัการ 

อย่ำลงทุนหากไม่เขา้ใจลกัษณะและความเสี่ยงของกองทนุรวมนีด้ีพอ 

คุณต้องระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 
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6. ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนนี ้เมื่อมีความเขา้ใจในความเส่ียงของสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้และผูล้งทุนควรพิจารณา
ความเหมาะสมของการลงทนุ โดยค านึงถึงประสบการณก์ารลงทุน วตัถุประสงคก์ารลงทุน และฐานะการเงินของผู้
ลงทนุเอง 
 

7. ในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทนุในตราสารที่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือที่ตวัตราสารหรือที่ผูอ้อก
ตราสารต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได ้(Non-Investment Grade) ตราสารที่ไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือที่ตัว
ตราสารและที่ผูอ้อกตราสาร (Unrated Securities) และหลกัทรพัยท์ี่ไม่มีการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted 
Securities) โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทนุ 
 

8. กองทุนนีล้งทุนกระจุกตวัในประเทศสหรฐัอเมริกาและแคนาดา ผูล้งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเส่ียงของ
พอรต์การลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย 

 
9. กองทนุรวมอาจมีการกระจกุตวัของการถือหน่วยลงทนุของบคุคลหรือกลุ่มบคุคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุน

ทัง้หมด ดงันัน้ หากผูถื้อหน่วยลงทนุดงักล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทนุอาจมีความเส่ียงใหก้องทนุตอ้งเลิกกองทนุรวมได้ 

 
10. กองทนุหลกัอาจมีการจ ากดัการไถ่ถอนหน่วยลงทนุในแต่ละวนัท าการซือ้ขายไม่เกินรอ้ยละ 10 ของจ านวนหน่วยลงทุน

ทัง้หมดของกองทนุหลกั กรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุหลกัมีการไถ่ถอนหน่วยลงทนุรวมกนัในวนัท าการซือ้ขายใด
เกินกว่าอตัราที่ก าหนดไวด้งักล่าว กองทนุหลกัจะใชว้ิธีการจดัสรรตามสดัส่วน (Pro rate) ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุทกุราย
ที่ท  ารายการไถ่ถอนหน่วยลงทนุในวนันัน้ โดยจ านวนหน่วยลงทนุไถ่ถอนคงเหลือทัง้หมดจะถกูน าไปท ารายการในวนัท า
การซือ้ขายถัดไปเป็นล าดับแรก (ตามข้อจ ากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนที่สามารถท ารายการได)้ อย่างไรก็ดี บริษัท
จดัการมิไดจ้ ากัดการไถ่ถอนจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปรงิ Global Technology เพื่อการออม
แต่อย่างใด เพียงแต่เปิดเผยขอ้จ ากดัของกองทนุหลกัดงักล่าวไวใ้นรายละเอียดโครงการเท่านัน้ 
 

11. ผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มลูเก่ียวกบัสิทธิประโยชนท์างภาษี ตลอดจนเงื่อนไขต่างๆ ท่ีระบไุวใ้นคู่มือการลงทนุในกองทนุรวม
เพื่อการออม หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะตอ้งคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ไดร้บั พรอ้มเงินเพิ่มตาม
มาตรา 27 แห่งประมวลรษัฎากร 

 
12. ผูถื้อหน่วยยลงทนุจะไม่สามารถน าหน่วยลงทนุของกองทนุไปจ าหน่าย โอน จ าน า หรือน าไปเป็นหลกัประกนัได ้

 

13. ผูล้งทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไดร้ะหว่างหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อการออมเท่านัน้ 
(ไม่สามารถสบัเปล่ียนระหว่างหน่วยลงทุนเขา้หรือออกจากกองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ) ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่
เก่ียวขอ้งประกาศก าหนดเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงในภายหลงั  

14. บรษิัทจดัการมีวตัถปุระสงคท์ี่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุ กบัหรือเพื่อประโยชนก์ับ  
1) พลเมืองสหรฐัอเมริกา หรือผูม้ีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรฐัอเมริกา

หรือที่ประเทศสหรฐัอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูท้ี่มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรฐัอเมริกาหรือผูถื้อ Green 
Card ที่ออกประเทศสหรฐัอเมรกิา  

2) นิติบคุคล รวมถึงบริษทั หรือหา้งหุน้ส่วน เป็นตน้ ซึ่งจดัตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายของประเทศสหรฐัอเมริกา รวมถึง
สาขาของนิติบคุคลดงักล่าว        
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3)  หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาทัง้ในและนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา 
4)  ผูล้งทนุซึ่งติดต่อหรือรบัขอ้มลู หรือส่งค าสั่งเก่ียวกบัหน่วยลงทนุของบริษทัจดัการ หรือช าระ/รบัช าระเงินเก่ียวกบั

หน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรฐัอเมริกา ทั้งนี ้รวมถึงผูล้งทุนที่ใชต้ัวแทนหรือผูจ้ัดการที่ตัง้อยู่ในประเทศ
สหรฐัอเมรกิาในการด าเนินการดงักล่าว       

5)  กองทรพัยสิ์นของบคุคลและนิติบคุคลดงักล่าวตามขอ้ 1 - 4       
 บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสั่งซือ้ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่า

ทางตรงหรือทางออ้ม ส าหรบัผูล้งทนุท่ีมีลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ 
 

15. ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธะสัญญาหรือขอ้ตกลงกับรฐัต่างประเทศหรือหน่วยงานของรฐัต่างประเทศหรือมีความ
จ าเป็นตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมายของรฐัต่างประเทศไม่ว่าที่เกิดขึน้แลว้ในขณะนี ้หรือจะเกิดขึน้ในอนาคต เช่น ด าเนินการ
ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
รบัทราบและตกลงยินยอมใหสิ้ทธิแก่บริษัทจดัการที่จะปฏิบตัิการและด าเนินการต่างๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามพนัธสญัญา
หรือขอ้ตกลง หรือกฎหมายของรฐัต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยขอ้มลูต่างๆ ของผูถื้อหน่วยลงทุน การหกัภาษี 
ณ ท่ีจ่ายจากเงินไดข้องผูถื้อหน่วยลงทุน ตลอดจนการขอค ายินยอมขอ้มลู และเอกสารเพิ่มเติมจากผูถื้อหน่วยลงทุน 
และมีสิทธิด าเนินการอื่นใดเท่าที่จ  าเป็นส าหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญาหรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐ
ต่างประเทศ ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทนุโปรดศกึษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนงัสือชีช้วน  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพแสดงต าแหนง่ความเสีย่งของกองทนุรวม 
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ปัจจัยควำมเส่ียงทีส่ ำคัญ 
ควำมเส่ียงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (market risk) 
ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน (SD) 
ต ่ำ  สูง 

< 5% 5 – 10% 10 - 15% 15 - 25% > 25% 

 
ควำมเส่ียงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรำยใดรำยหน่ึง (high issuer concentration risk) 

การกระจกุตวัในผูอ้อกตราสารรวม 
ต ่ำ สูง 

< 10% 10% – 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80% 

พิจารณาจากการลงทนุแบบกระจกุตวัในตราสารของผูอ้อกตราสาร คู่สญัญา หรือบคุคลอื่นท่ีมีภาระผกูพนัตามตราสารหรือ
สญัญานัน้ รายใดรายหนึง่มากกว่า 10% ของ NAV รวมกนั 
ทัง้นี ้ การลงทนุแบบกระจกุตวัไม่รวมถึงกรณีการลงทนุในทรพัยสิ์นดงันี ้
1.  ตราสารหนีภ้าครฐัไทย  
2.  ตราสารภาครฐัต่างประเทศที่มีการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได  ้
3.  เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่ผูร้บัฝากหรือผูอ้อกตราสารท่ีมีการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถ

ลงทนุได ้

ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทนุกระจุกตวัในหมวดอตุสำหกรรมใดอตุสำหกรรมหน่ึง (High Sector Concentration Risk) 

การลงทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึ่งมากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั 
ต ่ำ                   สูง 

< 20% 20% – 50% 50% – 80% > 80% 

หมายเหต ุ: กองทนุรวมไม่มีการลงทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรม  

ควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk) 

การป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน fx 
ต ่ำ        สูง 

ทัง้หมด/เกือบทัง้หมด บางส่วน ดลุยพินิจ ไม่ป้องกนั 

หมายเหต:ุ กองทนุมีการป้องกนัความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนคดิเป็น 50-100% ของเงินลงทนุใน
ต่างประเทศ 

*คณุสามารถดขูอ้มลูเพิ่มเตมิไดท้ี่  www.thanachartfundeastspring.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thanachartfund.com/
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ช่ือทรัพยส์ินทีล่งทุนสูงสุด 5 อันดับแรก: 

ชื่อทรัพยส์นิ อันดับควำมน่ำเชื่อถือ % ของ NAV 
1. หน่วยลงทนุของกองทนุตราสารทนุ : Polar Capital Global Technology 

Fund USD Class I Dist (POLGTIU)                                                   
                                      

 
- 

  รวมทัง้สิน้ 

 
91.34% 
91.34% 

หมายเหต:ุ ขอ้มลู ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2564 ทัง้นีค้ณุสามารถดขูอ้มลูที่เป็นปัจจบุนัไดท้ี่ www.thanachartfundeastspring.com 
 
 
 

http://www.thanachartfund.com/
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*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คณุจะไดร้บั ดงันัน้ คณุควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดงักลา่วก่อนการลงทนุ* 
 

ค่ำธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 

    

สงูสดุไม่เกิน สงูสดุไม่เกิน 0.1  
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ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม

นายทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่น รวมค่าใช้จ่ายการจัดการ

สูงสุดไม่เกิน      

สูงสุดไม่เกิน      

ผู้ดูแลผลประโยชน์
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*ขอ้มลู : ณ  3 พ.ย 2563 – 2 พ.ย 2564 
**ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยเป็นอตัราที่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถา้มี) 
หมายเหต:ุ ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูค่าธรรมเนียมยอ้นหลงั 3 ปี ในหนงัสือชีช้วนฉบบัเต็มไดท้ี่ www.thanachartfundeastspring.com 
 
ค ำอธิบำยเพิ่มเติม :  
1. รอ้ยละต่อปี ของมลูค่าทรพัยสิ์นทัง้หมด หกัดว้ยมลูค่าหนีสิ้นทัง้หมด เวน้แต่ค่าธรรมเนียมการจดัการ ผูดู้แลผลประโยชน ์

นายทะเบียน และค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ ์กองทนุรวม ณ วนัท่ีค านวณ (รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) 
2. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ เป็นค่าใชจ้่ายที่ประมาณการได ้
3. ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศ (กองทนุหลกั) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจดัการบางส่วน เพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจาก

การที่กองทุนน าเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ ( loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะด าเนินการให้เงิน
จ านวนดงักล่าวตกเป็นทรพัยสิ์นของกองทนุ 

 
 
 
 
 

http://www.thanachartfundeastspring.com/
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ค่ำธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจำกผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่ำซือ้ขำย) 
 

รำยกำร อัตรำตำมโครงกำร (%) อัตรำเกบ็จริง  
(รวม VAT)(%) 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee)  1.50% ยกเวน้ 
ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเขา้ (SWITCHING IN)3 1.50% ยกเวน้ 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก (SWITCHING OUT)3 มี 214 บาทต่อรายการ 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ไม่มี ไม่มี 

หมายเหต ุ: ค่าธรรมเนียมดงักล่าวรวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว้ (ถา้มี) 
 
ค ำอธิบำยเพิ่มเติม :  
1. บริษัทจัดการอาจจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผูล้งทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละประเภทของผูล้งทุนไม่

เท่ากนั  โดยบรษิัทจดัการจะขอยกเวน้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าวส าหรบัผูล้งทุนประเภทสถาบนัที่เปิดบญัชีซือ้ขาย
หน่วยลงทุนกบับรษิัทจดัการโดยตรง ไดแ้ก่ ผูล้งทนุสถาบนัท่ีไม่แสวงหาผลก าไร ซึ่งจดัตัง้ขึน้โดยพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 ผูล้งทุนสถาบนัที่จดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญัติประกนัสงัคม พ.ศ. 2533 ธุรกิจประกนัชีวิต
และประกนัภยั ธนาคารเฉพาะกิจ กองทนุส ารองเลีย้งชีพภายใตก้ารจดัการของบรษิัทจดัการ  

2. ผูถื้อหน่วยลงทนุไม่สามารถขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไดใ้นช่วงแรก ทัง้นี ้หากมีการเปล่ียนแปลง บรษิัทจดัการ
จะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนั ผ่านเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ 

3. ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ (Switching Fee) : 
3.1 กรณีสบัเปล่ียน SSF ภายในบลจ.ธนชาต : ปัจจบุนัไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียน 
3.2 กรณีสบัเปล่ียน SSF ไปยงับลจ.อื่น : เรียกเก็บ 214 บาทต่อรายการ 
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ค่ำธรรมเนียมของกองทุนหลัก 

POLAR CAPITAL FUNDS PLC – GLOBAL TECHNOLOGY FUND Class I US Dollar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีส่ำคัญของกองทุน 
• Subscription Fee : ไม่เกิน 5.00%  ของมลูค่าหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบรษิัท  
• Investment Management Fee : 1.00% ต่อปี ของมูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิของชนิดหน่วยลงทุนนั้นๆ (ก่อนหกัค่าธรรมเนียม 

performance fees) ณ วนัท่ีค านวณมลูค่า รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม (ถา้มี) 
• Depositary Fees: ค่าธรรมเนียมรายปีเท่ากบั 0.015% ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของบรษิัท  

โดยอตัราค่าธรรมเนียมขัน้ต ่าในแต่ละเดือนของแต่ละกองทนุเท่ากบั 1,200 ดอลลารส์หรฐั 
• Administration Fees : ตามอตัราดงันี ้

- อตัรา 0.09% ของ 1,500,000,000 ดอลลารส์หรฐัแรก ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของบรษิัท 
- อตัรา 0.07% ของ 3,500,000,000 ดอลลารส์หรฐัถดัไป ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของบรษิัท 
- อตัรา 0.04% ของ 5,000,000,000 ดอลลารส์หรฐัถดัไป ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของบรษิัท 
- อตัรา 0.02% ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของบรษิัทท่ีมากกว่าจ านวนที่ระบขุา้งตน้ 
โดยอตัราค่าธรรมเนียมขัน้ต ่าในแต่ละเดือนของแต่ละกองทนุเท่ากบั 3,500 ดอลลารส์หรฐั 

• Performance Fee: รอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทุนท่ีมีผลการด าเนินงานมากกว่าดชันีชีว้ดั โดยหากผลการ
ด าเนินงานของกองทนุต ่ากว่าดชันีชีว้ดัในระหว่างระยะเวลาคิดค่าธรรมเนียม จะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าว 
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ผลการด าเนินงาน (ค านวณตามปีปฏิทิน)

* T-ES-GTech-SSF จดัตัง้กองทุนเม่ือวันที่ 3 พ.ย. 2563

* ผลการด าเนินงานปี 2564 ขอ้มลู ณ.วันที่ 30 ธ.ค. 2564
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*ผลการด าเนินงานในอดีต มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต* 

 
1. ตัวชีว้ัดทีใ่ช้เปรียบเทยีบผลกำรด ำเนินงำนของกองทุน:  

คือ ควรเปรียบเทียบกับตัวชีว้ัดของกองทุนหลัก  คือ Dow Jones Global Technology Net Total Return Index 
ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกลุเงินบาท ณ วนัที่ค  านวณผลตอบแทน 

 
2. กองทุนนีเ้คยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คือ  -14.02%* 
* กรณีกองทนุจดัตัง้ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงคา่ที่เกดิขึน้นบัตัง้แต่จดัตัง้กองทนุจนถงึวนัท่ีรายงาน 
 
3. ควำมผันผวนของผลกำรด ำเนินงำน (standard deviation) คือ 21.92% ต่อปี* 
* กรณีกองทนุจดัตัง้ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงคา่ที่เกดิขึน้นบัตัง้แต่จดัตัง้กองทนุจนถงึวนัท่ีรายงาน 

 
4. ประเภทกองทนุรวมเพื่อใช้เปรียบเทยีบผลกำรด ำเนินงำน ณ จุดขำย คือ Technology 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลกำรด ำเนินงำน 
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5. ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด 
*คุณสำมำรถดูข้อมูลทีเ่ป็นปัจจุบันได้ที ่www.thanachartfundeastspring.com 

ผ การด าเน  นงานย อนห  ง (%) 30   นวาคม 2564 

 
ต   งแตต่ น ี 3 เด อน Percentile 6 เด อน Percentile 1  ี Percentile 3  ี Percentile 5  ี Percentile 10  ี Percentile   ดต   งกองทนุ 

                10.30 5.29 25th 3.44 50th 10.30 50th - - - - - - 19.49 

             42.10 10.03 25th 15.57 25th 42.10 5th - - - - - - 47.20 

             2 27.76 11.72 25th 10.95 25th 27.76 5th - - - - - - 38.37 

                             19.15 21.02 50th 17.95 50th 19.15 50th - - - - - - 19.12 

                          18.96 20.56 50th 17.06 25th 18.96 50th - - - - - - 19.12 

                         2 18.76 19.91 25th 17.08 25th 18.76 50th - - - - - - 18.77 

ผลการด าเนนิงาน 1 ปีขึน้ไป ค านวณเป็น % ต่อปี 

ดชันีมาตรฐาน DJ Global Technology TR THB 

 

ดชันีมาตรฐาน 2 DJ Global Technology TR USD 

ข อม  เ รยี เทยี ผ การด าเน  นงานแ  เ อร  เ  นต  ท   31   นวาคม 2564 

AIMC Category Peer Percentile 
Return (%) Standard Deviation (%) 

3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 

Technology Equity 

5th Percentile 20.42 18.72 27.53 34.43 12.70 0.00 18.60 16.45 15.89 16.39 15.23 0.00 

25th Percentile 5.28 5.46 11.71 30.95 12.70 0.00 19.94 17.24 18.43 17.73 15.23 0.00 

50th Percentile 2.53 -2.07 8.88 27.00 12.70 0.00 24.67 19.60 19.76 18.68 15.23 0.00 

75th Percentile -5.21 -6.84 -1.29 25.57 12.70 0.00 28.48 26.00 25.49 19.97 15.23 0.00 

95th Percentile -14.91 -20.33 -4.77 18.61 12.70 0.00 34.89 30.21 30.54 23.02 15.23 0.00 

ข อตก งแ  เง อ่น ขของข อม  เ รยี เทยี ผ การด าเน  นงานแ  เ อร เ  นต   ท   (Peer Percentile) 
1.                                                                             

2.                                      www.aimc.or.th 

3.                                                                                                                                                                 
                                                                        (Percentiles)                                                               100                          

                                             (                                  (Standard deviation)                                            
  - 5th Percentile                 5 - 25th Percentile                 25 - 50th Percentile                 50 

- 75th Percentile                 75 - 95th Percentile                 95   
 

4.                                                            

  
 
6. ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังของกองทุนรวมต่ำงประเทศที่ลงทุน 

*คุณสำมำรถดูข้อมูลทีเ่ป็นปัจจุบันได้ที ่www.polarcapital.co.uk 

 
 
ที่มา : FACTSHEET Data as at 31/1/2022 
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นโยบำยกำรจ่ำยปันผล ไม่จ่าย 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
วันทีจ่ดทะเบียน 3 พฤศจกิายน 2563 
อำยุโครงกำร ไม่ก าหนด 
ซือ้และขำยคนืหน่วย
ลงทนุ 
 

วนัท าการซือ้หน่วยลงทนุ : 
- มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ครัง้แรก : 1 บาท 
- มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ครัง้ถดัไป : 1 บาท 

วนัท าการขายคืนหน่วยลงทนุ : 
- มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งขายคืน : 1 บาท 
- มลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า  : ไม่ก าหนด 
- จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า : ไม่ก าหนด 
- ระยะเวลาการรบัเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัรบัซือ้คืนหน่วย

ลงทนุ (รบัเงินภายใน T+ ) 
กำรรับซือ้คนืหน่วย
ลงทนุอตัโนมตัิ (AR) 

ไม่มี 

 คณุสามารถตรวจสอบมลูคา่ทรพัยสิ์นรายวนัไดท้ี่ www.thanachartfundeastspring.com 
รำยชื่อผู้จัดกำร
กองทุน 

ชื่อ 
ดร.ธีรนชุ ธรรมภิมขุวฒันา 
นายกาย ศิรพิรรณพร 
นางสาวนนัทนชั กิตเิฉลิมเกียรติ  

ต าแหน่ง/บรหิารจดัการดา้น 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

     ผูจ้ดัการกองทนุ 
     ผูจ้ดัการกองทนุ 

วนัท่ีเริ่มบรหิารกองทนุนี ้
 9/ /256  
 1/7/256  
16/8/256  

อัตรำส่วนหมุนเวียน 
กำรลงทนุของกองทุน 
(PTR) 

0.01 เทา่ 

ผู้สนับสนุนกำรขำย
หรือรับซือ้คนื 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั 
หรือผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คืนที่บลจ.ธนชาต แต่งตัง้ (ถา้ม)ี 

ติดต่อสอบถำม 
รับหนังสอืชีช้วน 
ร้องเรียน 

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั 
ที่อยู่  :   เลขที่ 902 – 908 ชัน้ 9 อาคาร มติรทาวน ์ออฟฟิศ ทาวเวอร ์เลขที่ 944  
             ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
 โทรศพัท ์0-2126-8399 โทรสาร 0-2055-5801 
Website : www.thanachartfundeastspring.com   
Email : mailus@thanachartfundeastspring.com 

อนุญำตให้ผู้ทีมี่
สัญชำติ US ลงทุน  

ไม่อนญุาตใหผู้ท้ี่มีสญัชาติ US ลงทนุ 

ข้อมูลอ่ืนๆ 

http://www.thanachartfund.com/
http://www.thanachartfund.com/
mailto:mailus@thanachartfund.com
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ธุรกรรมทีอ่ำจ
ก่อใหเ้กดิควำมขดัแย้ง
ทำงผลปรโยชน ์

คณุสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ี่ 
www.thanachartfundeastspring.com 

 
▪  การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ไม่ไดอ้ยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก จึงมีความเส่ียง

จากการลงทนุซึ่งผูล้งทนุอาจไม่ไดร้บัเงินลงทนุคืนเต็มจ านวน 
▪   ไดร้บัอนมุตัิจดัตัง้ และอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
▪   การพิจารณาร่างหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิไดเ้ป็นการแสดงว่าส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ไดร้บัรองถึงความถูกตอ้งของขอ้มลูในหนังสือชีช้วนของกองทุนรวม หรือไดป้ระกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วย
ลงทนุที่เสนอขายนัน้ ทัง้นี ้บรษิัทจดัการกองทนุรวมไดส้อบทานขอ้มลูในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั วนัท่ี 30 ธันวาคม 
2564 แลว้ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะผูร้บัผิดชอบในการด าเนินการของกองทนุรวมและขอรบัรองว่าขอ้มลูดงักล่าวถกูตอ้ง 
ไม่เป็นเท็จ และไม่ท าใหผู้อ้ื่นส าคญัผิด 

 
 

กองทุน POLAR CAPITAL FUNDS PLC - GLOBAL TECHNOLOGY FUND Class I US Dollar 
 

ชื่อกองทนุหลกั POLAR CAPITAL FUNDS PLC - GLOBAL TECHNOLOGY FUND Class I US Dollar 

Share Class Share Class I (USD) 

วนัท่ีจดทะเบียนกองทนุ 19 ตลุาคม 2544 

ประเภทกองทนุ กองทนุตราสารแห่งทนุ 
นโยบายการลงทนุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ลงทุนในบริษัทที่เก่ียวขอ้งกับเทคโนโลยีทั่วโลก เพื่อสรา้งผลตอบแทนใหแ้ก่เงินลงทุน
ในระยะยาวแก่นักลงทุน โดยมีสัดส่วนการลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของสินทรพัย์
ทัง้หมดในบริษัทที่เก่ียวขอ้งกับเทคโนโลยี และลงทุนในตราสารทุนไม่นอ้ยกว่า 51% 
ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของกองทุน โดยสามารถลงทุนไดห้ลายสินทรัพยท์ั้งที่จด
ทะเบียนซือ้ขาย หรือไม่จดทะเบียนซือ้ขายในตลาดซือ้ขาย (Regulated Market) 
โดยกองทุนหลกัจะลงทุนในหลกัทรพัยท์ี่เปล่ียนมือได ้ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงหุน้ 
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น และหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ เช่น หุ้นบุริมสิทธิ 
หลกัทรพัยท์ี่แปลงสภาพเป็นหุน้ ทัง้ที่จดทะเบียนซือ้ขาย หรือไม่จดทะเบียนซือ้ขายใน
ตลาดซือ้ขาย (Regulated Market) ซึ่งออกโดยบรษิัทเอกชนและรฐับาล             

- กองทุนหลกัอาจลงทุนในหุน้จีน A-Shares ที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยเ์ซี่ยงไฮ ้
(Shanghai Stock Exchange) และตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ ้น (Shenzhen Stock 
Exchange) ผ่าน  the Shanghai-Hong Kong Stock Connect scheme และ the 
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect scheme (the Connect Scheme) แต่จะ
ไม่เกินรอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ  

- กองทุนหลักอาจมีไว้ซึ่งหุ้นจีน A Shares โดยอ้อมผ่านการซื ้อตราสารที่มีความ
เชื่อมโยงหรืออ้างอิงกับตราสารทุน (equity related instruments), participation 
notes และ participatory certificates 
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- กองทนุหลกัอาจลงทนุในกองทนุปิดหรือกองทนุเปิด ทัง้ที่จดทะเบียนซือ้ขาย หรือไม่
จดทะเบยีนซือ้ขายในตลาดซือ้ขาย (Regulated Market) รวมถึงมีการลงทนุใน
หลกัทรพัยท์ี่เปล่ียนมือไดต้ามที่ระบไุวข้า้งตน้  

- กองทนุหลกัอาจลงทนุใน global American depository receipts และ global 
European depository receipts  

- กองทนุอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivative) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บรหิารการลงทนุ (Efficient Portfolio Management)  

อายโุครงการ ไม่ก าหนด 

สกลุเงิน ดอลลารส์หรฐั (USD) 

นโยบายจา่ยเงินปันผล จ่าย 

การขายและรบัซือ้คืน ทกุวนัท าการ 
มลูค่าขัน้ต ่าของการลงทนุ 
 
 

1,000,000 ดอลลารส์หรฐั (หรือเทียบเทา่ในสกลุเงินตา่งประเทศอื่นใด) อย่างไรก็ตาม 
มลูค่าขัน้ต ่าดงักล่าวอาจไดร้บัยกเวน้ หรือปรบัลดการเรียกเก็บขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของ
บรษิัท 

มลูค่าการถือครองหน่วย
ลงทนุขัน้ต ่า 
 

1,000,000 ดอลลารส์หรฐั (หรือเทียบเทา่ในสกลุเงินตา่งประเทศอื่นใด) อย่างไรก็ตาม 
มลูค่าขัน้ต ่าดงักล่าวอาจไดร้บัยกเวน้หรือปรบัลดการเรียกเก็บขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของ
บรษิัท 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยที่
ส  าคญัของกองทนุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Subscription Fee : ไม่เกิน 5.00% ของมลูค่าหน่วยลงทุน ทั้งนี ้ขึน้อยู่กับดุลยพินิจ
ของบรษิัท 

- Investment Management Fee : 1.00% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของชนิด
หน่วยลงทุนนัน้ๆ (ก่อนหกัค่าธรรมเนียม performance fees) ณ วนัที่ค  านวณมลูค่า
รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม (ถา้มี) 

- Performance Fee : บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม performance fee 
(จากสินทรพัยข์องกองทุน) โดยค่าธรรมเนียม performance fee ดงักล่าวจะทยอย
รบัรูเ้ป็นรายวนัและสะทอ้นอยู่ในมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 
โดยค่าธรรมเนียม Performance Fee จะเท่ากับรอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ
ของกองทนุท่ีมากกว่าดชันีชีว้ดั 
ทั้งนี ้  ค่ าธรรม เนียม  performance fee จะถูก เรียกเก็บ เมื่ อกองทุนมีผลการ
ด า เนินงานสูงกว่าดัชนีชี ้วัด  โดยระหว่างระยะเวลาการคิดค่ าธรรมเนียม  
performance fee หากผลการด าเนินงานของกองทุนต ่ากว่าดัชนีชีว้ัด จะไม่มีการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าว 

- Depositary Fee : ค่าธรรมเนียมรายปีเท่ากบั 0.015% ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของ
บริษัท โดยอตัราค่าธรรมเนียมขั้นต ่าในแต่ละเดือนของแต่ละกองทุนเท่ากับ 1,200 
ดอลลารส์หรฐั 

- Administration Fee : ตามอตัราดงันี ้
• อัตรา 0.09% ของ 1,500,000,000 ดอลลารส์หรฐัแรก ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ

ของบรษิัท 
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• อตัรา 0.07% ของ 3,500,000,000 ดอลลารส์หรฐัถัดไป ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ
ของบรษิัท 

• อตัรา 0.04% ของ 5,000,000,000 ดอลลารส์หรฐัถัดไป ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ
ของบรษิัท 

• อตัรา 0.02% ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของบรษิัทท่ีมากกว่าจ านวนที่ระบขุา้งตน้ 
โดยอตัราค่าธรรมเนียมขัน้ต ่าในแต่ละเดือนของแต่ละกองทุนเท่ากบั 3,500 ดอลลาร์
สหรฐั 

บรษิัทจดัการ Polar Capital LLP 

ISIN IE00B42NVC37 

Bloomberg Code POLGTIU ID 

ตวัชีว้ดั Dow Jones Global Technology Net Total Return Index 
Website www.polarcapital.co.uk  
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 
(Management Fee) 

รอ้ยละ 1.00 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ 
 

 
ควำมเส่ียงท่ัวไปของกองทุน  POLAR CAPITAL FUNDS PLC - GLOBAL TECHNOLOGY FUND 
Class I US Dollar 

 
1. ควำมเสี่ยงจำกกลยุทธก์ำรลงทุน (Strategy Risk) 

กองทุนรวมมีการลงทุนในกลุ่มอตุสาหกรรมเทคโนโลยี ซึ่งมีความผนัผวนของราคาหลกัทรพัยม์ากกว่าอตุสาหกรรมอื่น 
การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและกฏระเบียบของแต่ละประเทศอาจส่งผลกระทบต่อมลูค่าหลกัทรพัยข์องกองทนุ 
 

2. ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุน (Investment Risk) 
กองทนุลงทนุในหุน้ทั่วโลก ราคาหลกัทรพัยท์ี่ลงทนุสามารถขึน้หรือลงขึน้อยู่กบัปัจจยัต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อตลาดหุน้ 
 

3. ควำมเสี่ยงของกำรลงทุนในตรำสำรอนุพันธ ์(Derivative Risk) 
กองทุนอาจไดร้บัผลก าไรหรือขาดทุนมากกว่าเงินลงทุนเริ่มตน้ และมีความเส่ียงจากการไม่สามารถปฏิบัติตามภาระ
ผกูพนัตามสญัญาของคู่สญัญา 

 
4. ควำมเสี่ยงของตลำดเกิดใหม่ (Emerging Markets Risk)      

กองทุนอาจลงทุนในหลักทรพัยต์ลาดเกิดใหม่ ซึ่งประเทศเหล่านั้นอาจมีโอกาสเปล่ียนแปลงดา้นการเมือง เศรษฐกิจ
มากกว่าประเทศพฒันาแลว้ ซึ่งอาจส่งผลก าไรหรือขาดทนุในหลกัทรพัยท์ี่ลงทุนได ้รวมถึงหลกัทรพัยอ์าจมีสภาพคล่อง
ในการซือ้ขายไม่มาก 
 

5. ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน (Currency Risk) 
กองทนุอาจลงทุนในหลกัทรพัยท์ี่เป็นสกุลเงินต่างจากสกุลเงินอา้งอิง การเคล่ือนไหวของอตัราแลกเปล่ียนมีผลกระทบ
ต่อราคาหลกัทรพัย ์ซึ่งอาจส่งผลท าใหข้าดทนุต่อการลงทนุในกองทนุได ้

http://www.polarcapital.co.uk/

