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กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
1. นโยบำยกำรลงทุน:
กองทุ น เปิ ดธนชาต อี ส ท์ส ปริง โกลบอล เทคโนโลยี เน้น ลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น POLAR CAPITAL FUNDS PLCGLOBAL TECHNOLOGY FUND (กองทุนหลัก) Class I US Dollar ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เพียงกองทุนเดียวเฉลี่ย
ในรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนในบริษัทที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีท่ วั โลก เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่เงินลงทุนในระยะยาวแก่นักลงทุน โดยมีสัดส่วนการลงทุน
อย่างน้อย 2 ใน 3 ของสินทรัพย์ทงั้ หมดในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี และลงทุนในตราสารทุนไม่นอ้ ยกว่า 51% ของ
มูลค่าสินทรัพย์รวมของกองทุนหลัก
ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุน ตราสารแห่งหนี ้ และ/หรือเงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ และ/หรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หน่วยลงทุนโครงสร้าง
พืน้ ฐาน และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ทั้งในและ/หรื อต่ างประเทศ ตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบ
ให้กองทุนลงทุนได้
กองทุน เปิ ด ธนชาต อี สท์สปริง โกลบอล เทคโนโลยี อาจพิ จ ารณาลงทุน ในตราสารที่ มี สัญ ญาซือ้ ขายล่ว งหน้าแฝง
(Structured Note) และสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) ทั้งในและต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ( Efficient
Portfolio Management) รวมทั้งกองทุนอาจลงทุนในสัญ ญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่อาจเกิดขึน้ ได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามดุลยพินิจ
สาหรับเงินลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือที่ตวั ตราสารหรือที่ผอู้ อกตราสาร
ต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ตราสารที่ไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ที่ตวั ตราสารและที่
ผูอ้ อกตราสาร (Unrated Securities) และหลักทรัพย์ท่ีไม่มีการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดย
ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตให้เป็ นกองทุนรวมหน่วย
ลงทุนประเภท (Fund of Funds) หรือเป็ นกองทุนที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้
หรื อ สามารถกลั บ มาเป็ นกองทุ น รวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ ท าให้ ร ะดั บ ความเสี่ ย งของการลงทุ น
(risk spectrum) เปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทั้ ง นี ้ ให้ เป็ น ไปตามดุ ล ยพิ นิ จ ของผู้จั ด การกองทุ น ซึ่ ง ขึ น้ กั บ
สถานการณ์ตลาด โดยเป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดาเนินการแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดาเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
2. กลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำรลงทุน:
กองทุน หลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่า ดัชนี ชีว้ ัด (Active Management) ส่ วนกองทุน เปิ ด ธนชาต อีสท์สปริง
โกลบอล เทคโนโลยี มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (passive management)
หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุปข้ อมูลสำคัญ
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กองทุนรวมนีเ้ หมำะกับใคร?
▪ ผูล้ งทุนที่ตอ้ งการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของการลงทุนในประเทศไทย
เพียงแห่งเดียวและเพื่อเพิ่มโอกาสในการแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นกลุ่ มเทคโนโลยีของบริษัททั่วโลก
รวมถึงรับความผันผวนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศได้
▪ ผูล้ งทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี ้
ทั่วไป
▪ ผูล้ งทุนที่สามารถรับความผันผวนทางด้านราคาของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่ม
สูงขึน้ หรือลดลงจนต่ากว่ามูลค่าที่ลงทุนและทาให้ขาดทุนได้

กองทุนรวมนีไ้ ม่เหมำะกับใคร
▪ ผูล้ งทุนที่เน้นการได้รบั ผลตอบแทนในจานวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยูค่ รบ

ทำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี้
▪ อ่ำนหนังสือชีช้ วนฉบับเต็ม หรือสอบถำมผูส้ นับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนีด้ ีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
คำเตือนทีส่ ำคัญ
▪ กองทุนรวมที่ม่งุ ลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี (Technology) เพียงหมวดเดียว จึงอาจมีความ
เสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม นอกจากนั้น
บริษัทที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอาจได้รบั ผลกระทบจากกฎระเบียบของรัฐบาลต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
รวมถึ งวงจรวัฎจักรที่เปลี่ ยนแปลงอย่ างรวดเร็วในอุตสาหกรรมนี ้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ อความผันผวนของราคา
มากกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆ ดังนัน้ ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลของหมวดอุตสาหกรรมดังกล่าว เพื่อประกอบการตัดสินใจ
ลงทุน
▪ กองทุนไทยอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และอาจลงทุนในตราสารที่
มีลกั ษณะของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง ดังนัน้ กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนอื่นที่ลงทุนในหลักทรัพย์อา้ งอิง
โดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจานวนที่น้อยกว่าจึงมีกาไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโด ยตรง
ดังนัน้ กองทุนนีจ้ ึงเหมาะสมกับผูล้ งทุนที่ตอ้ งการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงได้สงู กว่าผูล้ งทุนทั่วไป
▪ กองทุนไทยอาจลงทุนในสัญ ญาซื อ้ ขายล่วงหน้าเพื่ อ ป้อ งกัน ความเสี่ย งจากอัตราแลกเปลี่ย นตามดุลยพิ นิจ ทั้งนี ้
เนื่องจาก กองทุนไทยไม่ได้ป้องกันอัตราแลกเปลี่ ยนทั้งจานวน ผูล้ งทุนอาจจะขาดทุน หรือกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
หรือได้รบั เงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
▪ กองทุนหลัก อาจลงทุนในสัญ ญาซือ้ ขายล่ วงหน้าเพื่ อ เพิ่ ม ประสิท ธิ ภาพการบริหารการลงทุน จึงอาจมี ความเสี่ย ง
มากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผูล้ งทุนที่ตอ้ งการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงได้สงู กว่าผูล้ งทุน
ทั่วไป
▪ ผูล้ งทุนควรลงทุนในกองทุนนี ้ เมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญ ญาซือ้ ขายล่วงหน้าและผูล้ งทุนควรพิจารณา
ความเหมาะสมของการลงทุน โดยคานึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของ
ผูล้ งทุนเอง
▪ ในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือที่ตวั ตราสารหรือที่ผอู้ อกตรา
สารต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ตราสารที่ไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ตวั ตราสาร
และที่ผอู้ อกตราสาร (Unrated Securities) และหลักทรัพย์ท่ไี ม่มีการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)
โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน
▪ กองทุนนีล้ งทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ
พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
▪ ในกรณี ท่ีมีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่า ยได้แล้วทั้งหมด
บริษั ทจัด การอาจใช้ดุลยพิ นิ จในการเลิก กองทุน รวม และอาจยกเลิก ค าสั่งซือ้ ขายหน่ วยลงทุน ที่ได้รบั ไว้แล้วหรือ
หยุดรับคาสั่งดังกล่าวได้

หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุปข้ อมูลสำคัญ

หน้ ำ 4 / 16

กองทุนเปิ ดธนชำต อีสท์ สปริง โกลบอล เทคโนโลยี

คำเตือนทีส่ ำคัญ (ต่อ)
▪ กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุน
ทัง้ หมด ดังนัน้ หากผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้
▪ กองทุนหลักอาจมีการจากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนในแต่ละวันทาการซือ้ ขายไม่เกิ นร้อยละ 10 ของจานวนหน่วยลงทุน
ทัง้ หมดของกองทุนหลัก กรณีท่ีผถู้ ือหน่วยลงทุ นของกองทุนหลักมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนรวมกันในวันทาการซือ้ ขายใด
เกินกว่าอัตราที่กาหนดไว้ดงั กล่าว กองทุนหลักจะใช้วิธีการจัดสรรตามสัดส่วน (Pro rate) ให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนทุกรายที่
ทารายการไถ่ถอนหน่วยลงทุนในวันนัน้ โดยจานวนหน่วยลงทุนไถ่ถอนคงเหลือทัง้ หมดจะถูกนาไปทารายการในวันทาการ
ซือ้ ขายถัดไปเป็ นลาดับแรก (ตามข้อจากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนที่สามารถทารายการได้) อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการมิได้
จากัดการไถ่ถอนจานวนหน่วยลงทุนของกองทุนไทยแต่อย่างใด เพียงแต่ เปิ ดเผยข้อจากัดของกองทุนหลักดังกล่าวไว้ใน
รายละเอียดโครงการเท่านัน้

ี่ งของกองทุนรวม
แผนภาพแสดงตาแหน่งความเสย

หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุปข้ อมูลสำคัญ
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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 หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสาร
หรือสัญญานัน้ รายใดรายหนึง่ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ทัง้ นี ้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี ้
1. ตราสารหนีภ้ าครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผรู้ บั ฝากหรือผูอ้ อกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่
สามารถลงทุนได้
ควำมเสีย่ งจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหนึ่ง (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
สูง
ทัง้ หมด/เกือบทัง้ หมด
บางส่วน
ดุลยพินิจ
ไม่ป้องกัน
*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

94.62%
94.62%

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 4.040

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง
% ต่อปี ของ ของ NAV

4.00

v

3.50
3.00
2.50
2.00

สูงสุดไม่เกิน 2.140

1.00

สูงสุดไม่เกิน 1.605

v

1.50
0.50

สูงสุดไม่เกิน

0.00

การจัดการ

1.278

v

1.070

v

0.021
ผูด้ ูแผลประโยชน์

61 สูงสุดไม่เกิน 0.134
สูงสุดไม่เกิน 0.10.069
สูงสุดไม่เกิน v

ผู้ดูแลผลประโยชน์

0.118

นายทะเบียน

ค่าใช้จ่ายอื่น

รวมค่าใช้จ่าย

*ข้อมูล : ณ 7 ก.พ 2563 – 6 ก.พ 2564

ค่ำธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจำกผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่ำซือ้ ขำย)
รำยกำร

อัตรำตำมโครงกำร (%)

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN)

2.140%
2.140%
2.1 0%

อัตรำเก็บจริง
(รวม VAT)(%)
1.605%
ยกเว้น
1.605%

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING
OUT)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

2.1 0%

ยกเว้น

53.50 บาท ต่อ 1,000
หน่วย หรือตามอัตราที่
นายทะเบียนกาหนด

20 บาท ต่อ รายการ

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย และ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืน และ/หรือค่าธรรมเนียมการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับผูล้ งทุนไม่เท่ากัน ทั้งนี ้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผูล้ งทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศ
ดังกล่าวที่สานักงานของบริษัทจัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ก่อนการดาเนินการ
โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/หรือ ณ สถานที่ติดต่อ
ของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน

ค่ำธรรมเนียมของกองทุนหลัก
POLAR CAPITAL FUNDS PLC – GLOBAL TECHNOLOGY FUND Class I US Dollar

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สาคัญของกองทุน
• Subscription Fee : ไม่เกิน 5.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ ขึน
้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัท
• Investment Management Fee : 1.00% ต่ อ ปี ของมู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ ข องชนิ ด หน่ ว ยลงทุ น นั้ น ๆ (ก่ อ นหั ก
ค่าธรรมเนียม performance fees) ณ วันที่คานวณมูลค่า รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
• Depositary Fees: ค่าธรรมเนียมรายปี เท่ากับ 0.015% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของบริษท
ั
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

หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุปข้ อมูลสำคัญ

หน้ ำ 9 / 16

กองทุนเปิ ดธนชำต อีสท์ สปริง โกลบอล เทคโนโลยี

•

Performance Fee: ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่มีผลการดาเนินงานมากกว่าดัชนีชวี ้ ดั โดยหากผล
การดาเนินงานของกองทุนต่ากว่าดัชนีชีว้ ดั ในระหว่างระยะเวลาคิดค่าธรรมเนียม จะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดังกล่าว

ผลกำรดำเนินงำน

31.03%

40%

39.39%

50%

42.10%

ผลการดาเนิ นงาน (คานวณตามปี ปฏิทิน)

30%

T-ES-GTech
Benchmark

9.98%

20%
10%

* T-ES-GTech จัดตัง้ กองทุน เมื่อวัน ที่ 7 ก.พ. 2563
0%

2563

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

2564

*ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต*
1. ตัวชีว้ ัดทีใ่ ช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำนของกองทุน:
ดัชนี Dow Jones Global Technology Net Total Return Index 100%
โดยปรับดัวยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน

2. กองทุนนีเ้ คยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คือ -24.68%*
* กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุนจนถึงวันที่รายงาน

3. ควำมผันผวนของผลกำรดำเนินงำน (standard deviation) คือ 29.09% ต่อปี *
* กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุนจนถึงวันที่รายงาน

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

30 นวาคม 2564

ตงแต่ตน ี 3 เดอน Percentile 6 เดอน Percentile

2

2

1 ี

Percentile 3 ี Percentile 5 ี Percentile 10 ี Percentile

ดตงกองทุน

9.98

5.25

50th

3.49

50th

9.98

50th

-

-

-

-

-

-

25.28

42.10

10.03

25th

15.57

25th

42.10

5th

-

-

-

-

-

-

38.80

27.76

11.72

25th

10.95

25th

27.76

5th

-

-

-

-

-

-

33.92

19.30

21.57

50th

18.26

50th

19.30

50th

-

-

-

-

-

-

25.06

18.97

20.56

50th

17.06

25th

18.97

50th

-

-

-

-

-

-

28.16

18.76

19.91

25th

17.08

25th

18.76

50th

-

-

-

-

-

-

28.06

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
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(Standard deviation)
25
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100
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4.

6. ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังของกองทุนรวมต่ำงประเทศที่ลงทุน
*คุณสำมำรถดูข้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบันได้ที่ www.thanachartfundeastspring.com
กองทุน POLAR CAPITAL FUNDS PLC - THANACHART EASTSPRING GLOBAL TECHNOLOGY FUND
TECHNOLOGY FUND Class I US Dollar

ที่มา : Polar Capital LLP ณ วันที่ 31/1/2022
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ข้อมูลอื่นๆ
นโยบำยกำรจ่ำยปั นผล ไม่จ่าย
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
วันทีจ่ ดทะเบียน
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 256
อำยุโครงกำร
ซือ้ และขำยคืนหน่วย
ลงทุน

กำรรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ (AR)
รำยชื่อผู้จัดกำร
กองทุน

ไม่กาหนด
วันทาการซือ้ หน่วยลงทุน :
- มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ ครัง้ แรก
- มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ ครัง้ ถัดไป
วันทาการขายคืนหน่วยลงทุน :
- มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งขายคืน
- มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า
- จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า
- ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

: 1,000 บาท
: 1,000 บาท
:
:
:
:

1,000 บาท
ไม่กาหนด
100 หน่วย
ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั รับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุน (รับเงิน T+4)

ไม่มี
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ท่ี www.thanachartfundeastspring.com
ชื่อ
ตาแหน่ง/บริหารจัดการด้าน วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี ้
ดร.ธีรนุช ธรรมภิมขุ วัฒนา
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
7/2/256
นายกาย ศิรพิ รรณพร
ผูจ้ ดั การกองทุน
1/7/256
นางสาวนันทนัช กิตเิ ฉลิมเกียรติ
ผูจ้ ดั การกองทุน
16/8/256
0.00 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 : ห้อง 902 – 908 ชัน้ 9 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944
ร้องเรียน
ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10 0
โทรศัพท์ 0-2126-8399 โทรสาร 0-2055-5801
Website : www.thanachartfundeastspring.com
Email : mailus@thanachartfund.com
ธุรกรรมทีอ่ ำจ
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ท่ี
ก่อให้เกิดควำมขัดแย้ง www.thanachartfundeastspring.com
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ทำงผลปรโยชน์
▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุม้ ครองของสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก จึงมีความ
เสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจานวน
▪ ได้รบั อนุมตั ิจดั ตัง้ และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
▪ การพิจารณาร่างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิได้เป็ นการแสดงว่าสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ได้รบั รองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม หรือได้ประกัน ราคาหรือผลตอบแทนของ
หน่ วยลงทุน ที่เสนอขายนั้น ทั้งนี ้ บริษั ทจัด การกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสื อชีช้ วนส่วนสรุ ป ข้อมูลสาคัญ
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ในฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง
ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาให้ผอู้ ื่นสาคัญผิด

คำอธิบำยควำมเสี่ยง
ควำมเสีย่ งจำกควำมผันผวนของรำคำหลักทรัพย์ (Market risk)
กรณีกองทุนรวมตรำสำรทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่มลู ค่าของหลักทรัพย์ท่ีกองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ หรือ
ลดลงจากปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทัง้ ในและต่างประเทศ เป็ นต้น ซึ่งพิจารณาได้
จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจาก
การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สงู
ควำมเสี่ ย งจำกกำรเปลี่ ย นแปลงของอั ต รำแลกเปลี่ ย น (Currency Risk) หมายถึ ง การเปลี่ ย นแปลงของอัต รา
แลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขาย
ทากาไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้รบั เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาท
แข็งและขายทากาไรในช่วงที่บาทอ่อนก็ อาจได้ผลตอบแทนมากขึน้ กว่าเดิมด้วยเช่นกั น ดังนัน้ การป้องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็ นเครื่องมือสาคัญในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งทาได้ดงั ต่อไปนี ้
▪ ป้ องกันควำมเสี่ยงทัง้ หมดหรือเกือบทัง้ หมด : ผูล้ งทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
▪ ป้ องกันควำมเสี่ยงบำงส่วน โดยต้องระบุสดั ส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผูล้ งทุนอาจมีความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
▪ อำจป้ องกันควำมเสี่ยงตำมดุลยพินิจของผู้จัดกำรกองทุนรวม : ผูล้ งทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึน้ อยู่กับดุลยพิ นิจของผูจ้ ัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่ าจะป้องกันความเสี่ยง
หรือไม่
▪ ไม่ป้องกันควำมเสี่ยงเลย : ผูล้ งทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

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

ควำมเสี่ยงจำกกลยุทธ์กำรลงทุน (Strategy Risk)
กองทุนรวมมีการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ซึ่งมีความผันผวนของราคาหลักทรัพย์มากกว่าอุตสาหกรรม
อื่น การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและกฏระเบียบของแต่ละประเทศอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่า หลักทรัพย์ของ
กองทุน
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2.

ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุน (Investment Risk)
กองทุนลงทุนในหุ้นทั่วโลก ราคาหลักทรัพย์ท่ี ลงทุนสามารถขึน้ หรือลงขึน้ อยู่กับปั จจัยต่ างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ
ตลาดหุน้

3.

ควำมเสี่ยงของกำรลงทุนในตรำสำรอนุพันธ์ (Derivative Risk)
กองทุนอาจได้รบั ผลกาไรหรือขาดทุนมากกว่าเงินลงทุนเริ่มต้น และมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถปฏิบั ติตาม
ภาระผูกพันตามสัญญาของคู่สญ
ั ญา

4.

ควำมเสี่ยงของตลำดเกิดใหม่ (Emerging Markets Risk)
กองทุน อาจลงทุน ในหลัก ทรัพ ย์ต ลาดเกิ ด ใหม่ ซึ่ง ประเทศเหล่ า นั้น อาจมี โอกาสเปลี่ ย นแปลงด้า นการเมื อ ง
เศรษฐกิจมากกว่าประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งอาจส่งผลกาไรหรือขาดทุนในหลักทรัพย์ท่ลี งทุนได้ รวมถึงหลักทรัพย์อาจ
มีสภาพคล่องในการซือ้ ขายไม่มาก

5.

ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
กองทุน อาจลงทุนในหลัก ทรัพย์ท่ีเป็ นสกุลเงินต่ างจากสกุลเงิน อ้างอิง การเคลื่อ นไหวของอัต ราแลกเปลี่ ยนมี
ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ ซึ่งอาจส่งผลทาให้ขาดทุนต่อการลงทุนในกองทุนได้

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%
ของมูล ค่าสินทรัพย์รวมของกองทุน โดยสามารถลงทุน ได้หลายสิน ทรัพย์ทั้งที่จ ด
ทะเบีย นซื อ้ ขาย หรือไม่ จดทะเบี ยนซือ้ ขายในตลาดซือ้ ขาย (Regulated Market)
โดยกองทุนหลักจะลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีเปลี่ยนมือได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงหุน้
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
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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
- กองทุนหลักอาจลงทุนในกองทุนปิ ดหรือกองทุนเปิ ด ทัง้ ที่จดทะเบียนซือ้ ขาย หรือไม่
จดทะเบี ย นซื ้อ ขายในตลาดซื อ้ ขาย (Regulated Market) รวมถึ งมี ก ารลงทุ น ใน
หลักทรัพย์ท่เี ปลี่ยนมือได้ตามที่ระบุไว้ขา้ งต้น
- กองทุ น หลั ก อาจลงทุ น ใน 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 อยู่กับดุลยพินิจของ
บริษัท
มู ล ค่ าก ารถื อค รองหน่ ว ย 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินต่างประเทศอื่นใด) อย่างไรก็ตาม
ลงทุนขัน้ ต่า
มูลค่าขัน้ ต่าดังกล่าวอาจได้รบั ยกเว้น หรือปรับลดการเรียกเก็บขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของ
บริษัท
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ - Subscription Fee : ไม่เกิน 5.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน ทั้งนี ้ ขึน้ อยู่กับดุลยพินิจ
สาคัญของกองทุน
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 จะไม่มีการ
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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 นสุท ธิ
ของบริษัท
• อัตรา 0.07% ของ 3,500,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ถัดไป 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

Dow Jones Global Technology Net Total Return Index

Website
www.polarcapital.co.uk
หมายเหตุ
1 ข้อความในส่ วนกองทุน POLAR CAPITAL FUNDS PLC - GLOBAL TECHNOLOGY FUND ได้ถูกเลือกมาเฉพาะ
ส่วนที่สาคัญ ซึ่งแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น กรณี ท่ีมีค วามไม่ สอดคล้องหรือแตกต่างกับ ทางต้นฉบับ
ภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็ นเกณฑ์
2 ในกรณี ท่ี ก องทุ น หลัก (POLAR CAPITAL FUNDS PLC - GLOBAL TECHNOLOGY FUND) มี ก ารแก้ไขเพิ่ ม เติ ม
โครงการจัดการซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
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