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หนังสือชีช้ วนส่วนสรุ ปข้อมูลสำคัญ
กองทุนเปิ ดธนชำต อีสท์สปริง Global Technology เพือ่ กำรออม

บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน
ธนชำต จำกัด
(กำรเข้ำร่วมต่อต้ำนทุจริต :
ได้รับกำรรับรอง CAC)

Thanachart Eastspring Global Technology Super
Savings Fund
(T-ES-GTech-SSF)
กองทุนรวมตรำสำรทุน
กองทุนรวมเพือ่ กำรออม (Super Savings Fund : SSF)
กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
กองทุนรวมหมวดอุตสำหกรรม (Sector Fund)
กองทุนรวมทีเ่ น้นลงทุนแบบมีควำมเสี่ยงต่ำงประเทศ

ผู้ลงทุนไม่สำมำรถขำยคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงแรกได้
ทั้ งนี้ บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน ผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร
ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทำงภำษีทร่ี ะบุไว้ในคู่มือกำรลงทุนในกองทุนรวมเพื่อกำรออมตำม
ประกำศกำรลงทุนด้วย

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนีเ้ หมำะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
ค่ำธรรมเนียม
ผลกำรดำเนินงำน
ข้อมูลอื่นๆ

กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
1.

นโยบำยกำรลงทุน :

1.1

ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน
กองทุ น เปิ ด ธนชาต อี ส ท์ส ปริง Global Technology เพื่ อ การออม เน้น ลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น POLAR CAPITAL
FUNDS PLC-GLOBAL TECHNOLOGY FUND (กองทุนหลัก) Class I US Dollar ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เพียง
กองทุนเดียวเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบาย
การลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีท่วั โลก เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่เงินลงทุนในระยะยาวแก่นกั ลงทุน โดย
มีสดั ส่วนการลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของสินทรัพย์ทงั้ หมดในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี และลงทุนในตราสารทุน
ไม่นอ้ ยกว่า 51% ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของกองทุนหลัก
ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุน ตราสารแห่งหนี ้ และ/หรือเงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ และ/หรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หน่วยลงทุน
โครงสร้างพืน้ ฐาน และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิ ธีอื่นทัง้ ในและ/หรือต่างประเทศ ตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามที่สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้
กองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริง Global Technology เพื่อการออม อาจพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) ทัง้ ในและต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการ
ลงทุน (Efficient Portfolio Management) รวมทั้งกองทุน อาจลงทุน ในสัญ ญาซือ้ ขายล่ วงหน้า (Derivatives) เพื่ อ
ป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่อาจเกิดขึน้ ได้จากการลงทุนในต่างประเทศ
ตามดุลยพินิจ
สาหรับเงินลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือที่ตวั ตราสารหรือที่ ผูอ้ อกตรา
สารต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ตราสารที่ไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ตวั ตราสาร
และที่ ผู้ อ อกตราสาร (Unrated Securities) และหลั ก ทรัพ ย์ ท่ี ไ ม่ มี ก ารซื ้อ ขายในตลาดหลั ก ทรัพ ย์ (Unlisted
Securities) โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตให้เป็ นกองทุนรวมหน่วย
ลงทุนประเภท (Fund of Funds) หรือเป็ นกองทุนที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้
หรือสามารถกลับมาเป็ นกองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทาให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk
spectrum) เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญ ทัง้ นี ้ ให้เป็ นไปตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน ซึ่งขึน้ กับสถานการณ์
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ตลาด โดยเป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถ้ ือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดาเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหน่วลงทุน
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดาเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุนหลักเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี www.polarcapital.co.uk
2.

กลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำรลงทุน:
2.1

กองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริง Global Technology เพื่อการออม มุ่งหวังให้ผลการดาเนินงานเคลื่อนไหวตาม
กองทุนหลัก (passive management)

2.2

กองทุ น POLAR CAPITAL FUNDS PLC - GLOBAL TECHNOLOGY FUND Class I US Dollar (กองทุ น
หลัก) มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก (Active)

กองทุนรวมนีเ้ หมำะกับใคร?
▪ นักลงทุนที่ตอ้ งการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของการลงทุนในประเทศไทย
เพียงแห่งเดียวและเพื่อเพิ่มโอกาสในการแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนในหุน้ กลุ่มเทคโนโลยีของบริษัททั่วโลก รวมถึง
รับความผันผวนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศได้
▪ นักลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี ้
ทั่วไป
▪ นักลงทุนที่สามารถรับความผันผวนทางด้านราคาของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิม่ สูงขึน้
หรือลดลงจนต่ากว่ามูลค่าที่ลงทุนและทาให้ขาดทุนได้
▪ นักลงทุนที่ตอ้ งการลงทุนเพื่อนาไปลดหย่อนภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา เนื่องจากการลงทุนในหน่วยลงทุนเพื่อการออมจะ
ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี เมื่อลงทุนแล้วต้องถือหน่วยลงทุนไว้ไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่ซือ้ หน่วยลงทุน

กองทุนรวมนีไ้ ม่เหมำะกับใคร
▪ นักลงทุนที่มีความจาเป็ นต้องใช้เงินลงทุนนีใ้ นระยะอันใกล้
▪ นักลงทุนที่ไม่สามารถรับความผันผวนของเงินลงทุนและผลตอบแทนทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาวได้ หรือรักษาเงินต้นให้อยู่
ครบ
▪ นักลงทุนที่ไม่สามารถลงทุนระยะยาว 10 ปี ได้ เนื่องจากการถือหน่วยลงทุนเพื่อการออมเพื่อให้ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี
จะต้องถือหน่วยลงทุนครบตามระยะเวลาที่กฎหมายภาษีอากรกาหนด
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ทำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี้
▪ อ่ำนหนังสือชีช้ วนฉบับเต็ม หรือสอบถำมผูส้ นับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนีด้ ีพอ

คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
คำเตือนทีส่ ำคัญ
1.

กองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริง Global Technology เพื่อการออม นีม้ ิใช่กองทุนคุม้ ครองเงินต้น ผูล้ งทุนจึงมีความ
เสี่ยงของเงินต้นจากการลงทุน

2.

กองทุนรวมที่ม่งุ ลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี (Technology) เพียงหมวดเดียว จึงอาจมีความ
เสี่ ย งและความผั น ผวนของราคาสู ง กว่ า กองทุ น รวมทั่ ว ไปที่ มี ก ารกระจายการลงทุ น ในหลายอุ ต สาหกรรม
นอกจากนั้นบริษัทที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอาจได้รบั ผลกระทบจากกฎระเบียบของรัฐบาลต่างๆ ที่
เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงวงจรวัฎจักรที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรมนี ้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความผัน
ผวนของราคามากกว่าอุตสาหกรรมอื่น ๆ ดังนั้น ผู้ลงทุน ควรศึกษาข้อ มูลของหมวดอุต สาหกรรมดังกล่าว เพื่ อ
ประกอบการตัดสินใจลงทุน

3.

กองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริง Global Technology เพื่อ การออม อาจลงทุนในสัญ ญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่ อเพิ่ ม
ประสิทธิ ภาพการบริหารการลงทุน และอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญ ญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง ดังนั้น
กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนอื่นที่ลงทุนในหลักทรัพย์อา้ งอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจานวนที่นอ้ ย
กว่าจึงมีกาไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อา้ งอิงโดยตรง ดังนัน้ กองทุนนีจ้ ึงเหมาะสมกับผูล้ งทุนที่ตอ้ งการ
ผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงได้สงู กว่าผูล้ งทุนทั่วไป

4.

กองทุนเปิ ดธนชาต อี สท์สปริง Global Technology เพื่อการออม อาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจ ทัง้ นี ้ เนื่องจาก กองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริง Global Technology
เพื่อการออมไม่ได้ป้องกันอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจานวน ผูล้ งทุนอาจจะขาดทุน หรือกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือ
ได้รบั เงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

5.

กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน จึงอาจมีความเสี่ยง
มากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผูล้ งทุนที่ตอ้ งการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงได้สงู กว่าผูล้ งทุน
ทั่วไป
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6.

ผูล้ งทุนควรลงทุนในกองทุนนี ้ เมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าและผูล้ งทุนควรพิจารณา
ความเหมาะสมของการลงทุน โดยคานึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้
ลงทุนเอง

7.

ในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือที่ตวั ตราสารหรือที่ผอู้ อก
ตราสารต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ตราสารที่ไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัว
ตราสารและที่ผอู้ อกตราสาร (Unrated Securities) และหลักทรัพย์ท่ีไม่มีการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted
Securities) โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน

8.

กองทุนนีล้ งทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ
พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย

9.

กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุน
ทัง้ หมด ดังนัน้ หากผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้

10.

กองทุนหลักอาจมีการจากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนในแต่ละวันทาการซือ้ ขายไม่เกินร้อยละ 10 ของจานวนหน่วยลงทุ น
ทัง้ หมดของกองทุนหลัก กรณีท่ผี ถู้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนรวมกันในวันทาการซือ้ ขายใด
เกินกว่าอัตราที่กาหนดไว้ดงั กล่าว กองทุนหลักจะใช้วิธีการจัดสรรตามสัดส่วน (Pro rate) ให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนทุกราย
ที่ทารายการไถ่ถอนหน่วยลงทุนในวันนัน้ โดยจานวนหน่วยลงทุนไถ่ถอนคงเหลือทัง้ หมดจะถูกนาไปทารายการในวันทา
การซือ้ ขายถัดไปเป็ นลาดับแรก (ตามข้อจากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนที่สามารถทารายการได้) อย่างไรก็ดี บริษั ท
จัดการมิได้จากัดการไถ่ถอนจานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริง Global Technology เพื่อการออม
แต่อย่างใด เพียงแต่เปิ ดเผยข้อจากัดของกองทุนหลักดังกล่าวไว้ในรายละเอียดโครงการเท่านัน้

11.

ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตลอดจนเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการออม หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิท ธิประโยชน์ทางภาษี ท่ีได้รบั พร้อมเงินเพิ่มตาม
มาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร

12.

ผูถ้ ือหน่วยยลงทุนจะไม่สามารถนาหน่วยลงทุนของกองทุนไปจาหน่าย โอน จานา หรือนาไปเป็ นหลักประกันได้

13.

ผูล้ งทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ระหว่างหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่ อการออมเท่านัน้
(ไม่สามารถสับเปลี่ยนระหว่างหน่วยลงทุนเข้าหรือออกจากกองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ) ซึ่งเป็ นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องประกาศกาหนดเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงในภายหลัง
บริษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ท่จี ะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื่อประโยชน์กับ
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูม้ ีถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูท้ ่ีมีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผูถ้ ือ Green
Card ที่ออกประเทศสหรัฐอเมริกา
2) นิติบคุ คล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุน้ ส่วน เป็ นต้น ซึ่งจัดตัง้ ขึน้ ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึง
สาขาของนิติบคุ คลดังกล่าว

14.
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3)
4)

5)

15.

หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
ผูล้ งทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคาสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษทั จัดการ หรือชาระ/รับชาระเงินเกี่ยวกับ
หน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี ้ รวมถึงผูล้ งทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผูจ้ ัดการที่ตงั้ อยู่ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาในการดาเนินการดังกล่าว
กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่าวตามข้อ 1 - 4
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซือ้ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม สาหรับผูล้ งทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้างต้น

ในกรณี ท่ีบริษัทจัดการมีพันธะสัญญาหรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศหรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศหรือมีความ
จาเป็ นต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศไม่ว่าที่เกิดขึน้ แล้วในขณะนี ้ หรือจะเกิดขึน้ ในอนาคต เช่น ดาเนินการ
ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐ อเมริ ก า เป็ น ต้น ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ได้
รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบตั ิการและดาเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็ นไปตามพันธสัญญา
หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลต่างๆ ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน การหักภาษี
ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ตลอดจนการขอคายินยอมข้อมูล และเอกสารเพิ่มเติมจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
และมี สิ ท ธิ ด าเนิ น การอื่ น ใดเท่ า ที่ จ าเป็ น สาหรับ การปฏิ บั ติ ต ามพัน ธสัญ ญาหรือ ข้อ ตกลง หรือ กฎหมายของรัฐ
ต่างประเทศ ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชีช้ วน

ี่ งของกองทุนรวม
แผนภาพแสดงตาแหน่งความเสย

หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุ ปข้อมูลสำคัญ

หน้ำ 6 / 17

กองทุนเปิ ดธนชำต อีสท์สปริ ง Global Technology เพื่อกำรออม

ปั จจัยควำมเสี่ยงทีส่ ำคัญ
ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (market risk)
ความผันผวนของผลการดาเนินงาน (SD)
ต่ำ
< 5%
5 – 10%

สูง
10 - 15%

15 - 25%

> 25%

ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรำยใดรำยหนึ่ง (high issuer concentration risk)
การกระจุกตัวในผูอ้ อกตราสารรวม
ต่ำ
< 10%
10% – 20%

สูง
20% - 50%

50% - 80%

> 80%

พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผูอ้ อกตราสาร คู่สญ
ั ญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือ
สัญญานัน้ รายใดรายหนึง่ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ทัง้ นี ้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี ้
1. ตราสารหนีภ้ าครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผรู้ บั ฝากหรือผูอ้ อกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถ
ลงทุนได้
ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหนึ่ง (High Sector Concentration Risk)
การลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน
ต่ำ
< 20%
20% – 50%
50% – 80%

สูง
> 80%

หมายเหตุ : กองทุนรวมไม่มีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม

ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)
การป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน fx
ต่ำ
ทัง้ หมด/เกือบทัง้ หมด
บางส่วน

สูง
ดุลยพินิจ

ไม่ป้องกัน

หมายเหตุ: กองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนคิดเป็ น 50-100% ของเงินลงทุนใน
ต่างประเทศ
*คุณสามารถดูขอ้ มูลเพิ่มเติมได้ท่ี www.thanachartfundeastspring.com
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ชื่อทรัพย์สินทีล่ งทุนสูงสุด 5 อันดับแรก:
ชื่อทรัพย์สนิ
1. หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน : Polar Capital Global Technology
Fund USD Class I Dist (POLGTIU)

อันดับควำมน่ำเชื่อถือ % ของ NAV
รวมทัง้ สิน้

91.34%
91.34%

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ทัง้ นีค้ ณ
ุ สามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ท่ี www.thanachartfundeastspring.com
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*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คณ
ุ จะได้รบั ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวก่อนการลงทุน*

ค่ำธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)
ค่ำธรรมเนี ยมที่เรี ยกเก็ บจำกกองทุนรวม
5.00
4.50

สูงสุดไม่เกิน

4.00

v

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง
% ต่อปี ของ ของ NAV

3.50

3.00
2.50
2.00
1.50
1.00

สูงสุดไม่เกิน

1.900

v

1.610
สูงสุดไม่เกิน

สูงสุดไม่เกิน

0.50

การจัดการ

ผูด้ ูแผลประโยชน์

ผู้ดูแลผลประโยชน์

v

v
0.130
สูงสุดไม่เกิน 0.1 0.140

v สูงสุดไม่เกิน
0.020

0.00

สูงสุดไม่เกิน

นายทะเบียน

ค่าใช้จ่ายอื่น

รวมค่าใช้จ่าย

*ข้อมูล : ณ 3 พ.ย 2563 – 2 พ.ย 2564
**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยเป็ นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี)
หมายเหตุ: ผูล้ งทุนสามารถดูขอ้ มูลค่าธรรมเนียมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชีช้ วนฉบับเต็มได้ท่ี www.thanachartfundeastspring.com
คำอธิบำยเพิ่มเติม :
1. ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้วยมูลค่าหนีส้ ินทัง้ หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผูด้ ูแลผลประโยชน์
นายทะเบียน และค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ กองทุนรวม ณ วันที่คานวณ (รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม)
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็ นค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้
3. ในกรณีท่ีกองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วน เพื่อเป็ นค่าตอบแทนเนื่องจาก
การที่กองทุนนาเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดาเนินการให้เงิน
จานวนดังกล่าวตกเป็ นทรัพย์สินของกองทุน

หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุ ปข้อมูลสำคัญ
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ค่ำธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจำกผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่ำซือ้ ขำย)
รำยกำร

อัตรำตำมโครงกำร (%)

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN)3
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT)3
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

1.50%
ไม่มี
1.50%

อัตรำเก็บจริง
(รวม VAT)(%)
ยกเว้น
ไม่มี
ยกเว้น

มี

214 บาทต่อรายการ

ไม่มี

ไม่มี

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว (ถ้ามี)
คำอธิบำยเพิ่มเติม :
1. บริษัทจัดการอาจจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละประเภทของผูล้ งทุนไม่
เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะขอยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวสาหรับผูล้ งทุนประเภทสถาบันที่เปิ ดบัญชีซือ้ ขาย
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการโดยตรง ได้แก่ ผูล้ งทุนสถาบันที่ไม่แสวงหาผลกาไร ซึ่งจัดตัง้ ขึน้ โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ผูล้ งทุนสถาบันที่จดั ตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ธุรกิ จประกันชีวิต
และประกันภัย ธนาคารเฉพาะกิจ กองทุนสารองเลีย้ งชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
2. ผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ในช่วงแรก ทัง้ นี ้ หากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :
3.1 กรณีสบั เปลี่ยน SSF ภายในบลจ.ธนชาต
: ปั จจุบนั ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน
3.2 กรณีสบั เปลี่ยน SSF ไปยังบลจ.อื่น
: เรียกเก็บ 214 บาทต่อรายการ
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ค่ำธรรมเนียมของกองทุนหลัก
POLAR CAPITAL FUNDS PLC – GLOBAL TECHNOLOGY FUND Class I US Dollar

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีส่ ำคัญของกองทุน
• Subscription Fee : ไม่เกิน 5.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ ขึน
้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัท
• Investment Management Fee : 1.00% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของชนิดหน่วยลงทุนนั้ นๆ (ก่อนหักค่าธรรมเนียม
performance fees) ณ วันที่คานวณมูลค่า รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
• Depositary Fees: ค่าธรรมเนียมรายปี เท่ากับ 0.015% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของบริษัท
โดยอัตราค่าธรรมเนียมขัน้ ต่าในแต่ละเดือนของแต่ละกองทุนเท่ากับ 1,200 ดอลลาร์สหรัฐ
• Administration Fees : ตามอัตราดังนี ้
- อัตรา 0.09% ของ 1,500,000,000 ดอลลาร์สหรัฐแรก ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของบริษัท
- อัตรา 0.07% ของ 3,500,000,000 ดอลลาร์สหรัฐถัดไป ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของบริษัท
- อัตรา 0.04% ของ 5,000,000,000 ดอลลาร์สหรัฐถัดไป ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของบริษัท
- อัตรา 0.02% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของบริษัทที่มากกว่าจานวนที่ระบุขา้ งต้น
โดยอัตราค่าธรรมเนียมขัน้ ต่าในแต่ละเดือนของแต่ละกองทุนเท่ากับ 3,500 ดอลลาร์สหรัฐ
• Performance Fee: ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่มีผลการดาเนินงานมากกว่าดัชนีชวี ้ ด
ั โดยหากผลการ
ดาเนินงานของกองทุนต่ากว่าดัชนีชวี ้ ดั ในระหว่างระยะเวลาคิดค่าธรรมเนียม จะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว

หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุ ปข้อมูลสำคัญ
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ผลกำรดำเนินงำน
ผลการดาเนินงาน (คานวณตามปี ปฏิทิน)
42.10%

50%
40%
30%
10.30%

Benchmark

10.04%

10%

11.39%

20%

T-ES-GTech-SSF

* T-ES-GTech-SSF จัดตัง้ กองทุนเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2563
0%

2563

* ผลการดาเนินงานปี 2564 ข้อมูล ณ.วันที่ 30 ธ.ค. 2564

2564

*ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต*
1. ตัวชีว้ ัดทีใ่ ช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำนของกองทุน:
คื อ ควรเปรีย บเที ย บกับ ตัวชี ว้ ัดของกองทุน หลัก คือ Dow Jones Global Technology Net Total Return Index
ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
2. กองทุนนีเ้ คยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คือ -14.02%*
* กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุนจนถึงวันที่รายงาน

3. ควำมผันผวนของผลกำรดำเนินงำน (standard deviation) คือ 21.92% ต่อปี *
* กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุนจนถึงวันที่รายงาน

4. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน ณ จุดขำย คือ Technology
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5. ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังแบบปั กหมุด
*คุณสำมำรถดูข้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบันได้ที่ www.thanachartfundeastspring.com
ผ การดาเนนงานยอนห ง (%)

30 นวาคม 2564

ตงแต่ตน ี 3 เดอน Percentile 6 เดอน Percentile

2

2

1 ี

Percentile 3 ี Percentile 5 ี Percentile 10 ี Percentile

ดตงกองทุน

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

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

18.76

19.91

25th

17.08

25th

18.76

50th

-

-

-

-

-

-

18.77

ผลการดาเนินงาน 1 ปี ขึ ้นไป คานวณเป็ น % ต่อปี
ดัชนีมาตรฐาน

DJ Global Technology TR THB

ดัชนีมาตรฐาน 2

DJ Global Technology TR USD

ขอม เ รีย เทีย ผ การดาเนนงานแ

เ อรเ นต ท

AIMC Category

Peer Percentile

Technology Equity

ขอตก งแ
1.
2.
3.

Standard Deviation (%)

3M

6M

1Y

3Y

5Y

10Y

3M

6M

1Y

3Y

5Y

10Y

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

เงอ
่ น ขของขอม เ รีย เทีย ผ การดาเนนงานแ

เ อรเ นต ท ( Peer Percentile)

www.aimc.or.th

(
- 5th Percentile
- 75th Percentile

31 นวาคม 2564
Return (%)

5

75

(Percentiles)
(Standard deviation)
- 25th Percentile
25
- 95th Percentile
95

100
- 50th Percentile

50

4.

6. ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังของกองทุนรวมต่ำงประเทศที่ลงทุน
*คุณสำมำรถดูข้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบันได้ที่ www.polarcapital.co.uk

ที่มา : FACTSHEET Data as at 31/1/2022
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ข้อมูลอื่นๆ
นโยบำยกำรจ่ำยปั นผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันทีจ่ ดทะเบียน
อำยุโครงกำร
ซือ้ และขำยคืนหน่วย
ลงทุน

กำรรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ (AR)
รำยชื่อผู้จัดกำร
กองทุน

ไม่จ่าย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
3 พฤศจิกายน 2563
ไม่กาหนด
วันทาการซือ้ หน่วยลงทุน :
- มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ ครัง้ แรก
- มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ ครัง้ ถัดไป
วันทาการขายคืนหน่วยลงทุน :
- มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งขายคืน
- มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า
- จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า
- ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

: 1 บาท
: 1 บาท
:
:
:
:

1 บาท
ไม่กาหนด
ไม่กาหนด
ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั รับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุน (รับเงินภายใน T+ )

ไม่มี
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ท่ี www.thanachartfundeastspring.com
ชื่อ
ตาแหน่ง/บริหารจัดการด้าน วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี ้
ดร.ธีรนุช ธรรมภิมขุ วัฒนา
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
9/ /256
นายกาย ศิรพิ รรณพร
ผูจ้ ดั การกองทุน
1/7/256
นางสาวนันทนัช กิตเิ ฉลิมเกียรติ
ผูจ้ ดั การกองทุน
16/8/256
0.01 เท่า

อัตรำส่วนหมุนเวียน
กำรลงทุนของกองทุน
(PTR)
ผู้สนับสนุนกำรขำย
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
หรือรับซือ้ คืน
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
หรือผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนที่บลจ.ธนชาต แต่งตัง้ (ถ้ามี)
ติดต่อสอบถำม
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
รับหนังสือชีช้ วน
ที่อยู่ : เลขที่ 902 – 908 ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944
ร้องเรียน
ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2126-8399 โทรสาร 0-2055-5801
Website : www.thanachartfundeastspring.com
Email : mailus@thanachartfundeastspring.com
อนุญำตให้ผู้ทม่ี ี
ไม่อนุญาตให้ผทู้ ่มี ีสญ
ั ชาติ US ลงทุน
สัญชำติ US ลงทุน
หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุ ปข้อมูลสำคัญ
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ธุรกรรมทีอ่ ำจ
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ท่ี
ก่อให้เกิดควำมขัดแย้ง www.thanachartfundeastspring.com
ทำงผลปรโยชน์
▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุม้ ครองของสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยง
จากการลงทุนซึ่งผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจานวน
▪ ได้รบั อนุมตั ิจดั ตัง้ และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
▪ การพิจารณาร่างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิได้เป็ นการแสดงว่าสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ได้รบั รองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วย
ลงทุนที่เสนอขายนัน้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ วันที่ 30 ธันวาคม
2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง
ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาให้ผอู้ ื่นสาคัญผิด

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

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

Share Class

Share Class I (USD)

วันที่จดทะเบียนกองทุน

19 ตุลาคม 2544

ประเภทกองทุน
นโยบายการลงทุน

กองทุนตราสารแห่งทุน
- ลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีท่ วั โลก เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่เงินลงทุน
ในระยะยาวแก่นักลงทุน โดยมี สัดส่วนการลงทุนอย่างน้อ ย 2 ใน 3 ของสินทรัพ ย์
ทัง้ หมดในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี และลงทุนในตราสารทุนไม่นอ้ ยกว่า 51%
ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของกองทุน โดยสามารถลงทุน ได้หลายสิน ทรัพย์ทั้งที่จ ด
ทะเบีย นซื อ้ ขาย หรือไม่ จดทะเบี ยนซือ้ ขายในตลาดซือ้ ขาย (Regulated Market)
โดยกองทุนหลักจะลงทุนในหลัก ทรัพย์ท่ีเปลี่ยนมือได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัด เพียงหุน้
ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ท่ี จ ะซื ้อ หุ้น และหลั ก ทรัพ ย์ป ระเภทอื่ น ๆ เช่ น หุ้น บุ ริม สิ ท ธิ
หลักทรัพย์ท่แี ปลงสภาพเป็ นหุน้ ทัง้ ที่จดทะเบียนซือ้ ขาย หรือไม่จดทะเบียนซือ้ ขายใน
ตลาดซือ้ ขาย (Regulated Market) ซึ่งออกโดยบริษัทเอกชนและรัฐบาล
- กองทุนหลักอาจลงทุนในหุน้ จีน A-Shares ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้
(Shanghai Stock Exchange) และตลาดหลั ก ทรัพ ย์เซิ น เจิ ้น (Shenzhen Stock
Exchange) ผ่ า น the Shanghai-Hong Kong Stock Connect scheme และ the
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect scheme (the Connect Scheme) แต่ จ ะ
ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุ น หลัก อาจมี ไว้ซ่ึ งหุ้น จี น A Shares โดยอ้อ มผ่ า นการซื ้อ ตราสารที่ มี ค วาม
เชื่ อ มโยงหรื อ อ้า งอิ งกั บ ตราสารทุ น (equity related instruments), participation
notes และ participatory certificates
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- กองทุนหลักอาจลงทุนในกองทุนปิ ดหรือกองทุนเปิ ด ทัง้ ที่จดทะเบียนซือ้ ขาย หรือไม่
จดทะเบียนซือ้ ขายในตลาดซือ้ ขาย (Regulated Market) รวมถึงมีการลงทุนใน
หลักทรัพย์ท่เี ปลี่ยนมือได้ตามที่ระบุไว้ขา้ งต้น
- กองทุนหลักอาจลงทุนใน global American depository receipts และ global
European depository receipts
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)
อายุโครงการ

ไม่กาหนด

สกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐ (USD)

นโยบายจ่ายเงินปั นผล

จ่าย

การขายและรับซือ้ คืน
มูลค่าขัน้ ต่าของการลงทุน

ทุกวันทาการ
1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินต่างประเทศอื่นใด) อย่างไรก็ตาม
มูลค่าขัน้ ต่าดังกล่าวอาจได้รบั ยกเว้น หรือปรับลดการเรียกเก็บขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของ
บริษัท
1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินต่างประเทศอื่นใด) อย่างไรก็ตาม
มูลค่าขัน้ ต่าดังกล่าวอาจได้รบั ยกเว้นหรือปรับลดการเรียกเก็บขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของ
บริษัท
- Subscription Fee : ไม่เกิน 5.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน ทั้งนี ้ ขึน้ อยู่กับดุลยพินิจ
ของบริษัท
- Investment Management Fee : 1.00% ต่ อ ปี ของมูล ค่ า ทรัพ ย์สิ น สุท ธิ ข องชนิ ด
หน่วยลงทุนนัน้ ๆ (ก่อนหักค่าธรรมเนียม performance fees) ณ วันที่คานวณมูลค่า
รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
- Performance Fee : บริษั ท จัด การจะเรี ย กเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย ม performance fee
(จากสินทรัพย์ของกองทุน) โดยค่าธรรมเนียม performance fee ดังกล่าวจะทยอย
รับรูเ้ ป็ นรายวันและสะท้อนอยู่ในมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
โดยค่าธรรมเนียม Performance Fee จะเท่ากับร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนที่มากกว่าดัชนีชวี ้ ดั
ทั้ ง นี ้ ค่ า ธรรมเนี ย ม performance fee จะถู ก เรี ย กเก็ บ เมื่ อ กองทุ น มี ผ ลการ
ด าเนิ น งานสู ง กว่ า ดั ช นี ชี ้ วั ด โดยระหว่ า งระยะเวลาการคิ ด ค่ า ธรรมเนี ย ม
performance fee หากผลการดาเนินงานของกองทุนต่ ากว่าดัชนีชีว้ ัด จะไม่ มีการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว
- Depositary Fee : ค่าธรรมเนียมรายปี เท่ากับ 0.015% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
บริษัท โดยอัตราค่าธรรมเนียมขั้นต่าในแต่ละเดือนของแต่ละกองทุนเท่ากับ 1,200
ดอลลาร์สหรัฐ
- Administration Fee : ตามอัตราดังนี ้
• อัต รา 0.09% ของ 1,500,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ แรก ของมูลค่ า ทรัพ ย์สิ นสุ ท ธิ
ของบริษัท

มูลค่าการถือครองหน่วย
ลงทุนขัน้ ต่า
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยที่
สาคัญของกองทุน
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อัตรา 0.07% ของ 3,500,000,000 ดอลลาร์สหรัฐถัดไป ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของบริษัท
• อัตรา 0.04% ของ 5,000,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ถัดไป ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของบริษัท
• อัตรา 0.02% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของบริษัทที่มากกว่าจานวนที่ระบุขา
้ งต้น
โดยอัตราค่าธรรมเนียมขัน้ ต่าในแต่ละเดือนของแต่ละกองทุนเท่ากับ 3,500 ดอลลาร์
สหรัฐ
•

บริษัทจัดการ

Polar Capital LLP

ISIN

IE00B42NVC37

Bloomberg Code

POLGTIU ID

ตัวชีว้ ดั
Website

Dow Jones Global Technology Net Total Return Index
www.polarcapital.co.uk

ค่าธรรมเนียมการจัดการ
(Management Fee)

ร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ควำมเสี่ยงทั่วไปของกองทุน POLAR CAPITAL FUNDS PLC - GLOBAL TECHNOLOGY FUND
Class I US Dollar
1.

ควำมเสี่ยงจำกกลยุทธ์กำรลงทุน (Strategy Risk)
กองทุนรวมมีการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ซึ่งมีความผันผวนของราคาหลักทรัพย์มากกว่าอุตสาหกรรมอื่น
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและกฏระเบียบของแต่ละประเทศอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุน

2.

ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุน (Investment Risk)
กองทุนลงทุนในหุน้ ทั่วโลก ราคาหลักทรัพย์ท่ลี งทุนสามารถขึน้ หรือลงขึน้ อยู่กบั ปั จจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อตลาดหุน้

3.

ควำมเสี่ยงของกำรลงทุนในตรำสำรอนุพันธ์ (Derivative Risk)
กองทุนอาจได้รบั ผลกาไรหรือขาดทุนมากกว่าเงินลงทุนเริ่ มต้น และมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถปฏิบัติต ามภาระ
ผูกพันตามสัญญาของคู่สญ
ั ญา

4.

ควำมเสี่ยงของตลำดเกิดใหม่ (Emerging Markets Risk)
กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ตลาดเกิดใหม่ ซึ่งประเทศเหล่านั้นอาจมีโอกาสเปลี่ยนแปลงด้านการเมือง เศรษฐกิจ
มากกว่าประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งอาจส่งผลกาไรหรือขาดทุนในหลักทรัพย์ท่ลี งทุนได้ รวมถึงหลักทรัพย์อาจมีสภาพคล่อง
ในการซือ้ ขายไม่มาก

5.

ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีเป็ นสกุลเงินต่างจากสกุลเงินอ้างอิง การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบ
ต่อราคาหลักทรัพย์ ซึ่งอาจส่งผลทาให้ขาดทุนต่อการลงทุนในกองทุนได้
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