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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ หน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือ กองทุน Exchange Traded Fund (ETF) ต่างประเทศ
ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัททีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ในประเทศจีน หรือบริษัทที่มีการดําเนินธุรกิจในประเทศจีน
หรือบริษัทที่มีรายได้หลักจากการประกอบกิจการในประเทศจีนที่มีการทําธุรกิจที่หรือได้รบั ประโยชน์จากธุรกิจทีเ่ กี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับเทคโนโลยี โดยรวมถึงอินเตอร์เน็ตซึ่งรวมถึงโทรศัพท์มอื ถือ (Mobile), Fintech,
ระบบคลาวด์, E-Commerce หรือกิจกรรมทีเ่ กี่ยวกับดิจทิ ลั ต่างๆและ/หรือ หน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือ ETF อืน่ ใด
ทีส่ อดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนทีบ่ ริษทั จัดการเห็นว่าเหมาะสม โดยกองทุนจะลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน โดยบริษทั จัดการจะลงทุนอย่างน้อย 2 กองทุน ในสัดส่วนโดยเฉลี่ย
ในรอบปี บญ
ั ชีกองทุนละไม่เกินกว่าร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทัง้ นี้ ในการลงทุนในหน่ วยลงทุนของ
กองทุนต่างประเทศจะเป็ นไปตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนประกาศกําหนดหรือให้ความเห็นชอบ
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และเพื่อป้ องกันความเสีย่ ง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของ
ผูจ้ ดั การกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนัน้
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนเป็ นกองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund) หรือ
ลงทุนในตราสารทุนโดยตรงในต่างประเทศ ซึ่งยังคงมีนโยบายการลงทุนตราสารทุน โดยไม่ทําให้ระดับความเสี่ยงของการ
ลงทุน (Risk Spectrum) เพิม่ ขึน้ ทัง้ นี้ให้เป็ นไปตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน โดยขึน้ กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนัน้
และต้องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถอื หน่ วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งผู้ถอื หน่ วยลงทุนล่วงหน้าไม่
น้ อ ยกว่ า 30 วัน ผ่ านทางเว็บ ไซต์ ของบริษัทจัดการที่ www.principal.th และหรือ ช่ องทางอื่นตามความเหมาะสม ก่ อ น
ดําเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว
ข้อมูลกองทุนต่างประเทศที่ที่ลงทุนเกิ นกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1.กองทุน iShares Hang Seng TECH ETF
กองทุ น มีการบริห ารจัดการแบบเชิงรับ (Passive Management) โดยหลักแล้ ว กองทุ นจะใช้กลยุท ธ์แ บบใช้ตัว แทนของ
หลักทรัพ ย์ (representative sampling strategy) เพื่อ ให้กองทุ น บรรลุ ว ตั ถุ ประสงค์ ใ นการลงทุน โดยกองทุ น จะลงทุนใน
หลักทรัพ ย์ ที่มีความสัม พัน ธ์ ใ นระดับ สู ง กับ ดัช นี อ้ างอิง (ดัช นี อ้ างอิง Hang Seng TECH Net Total Return Index) เช่ น
กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์มากเท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้ในหลักทรัพย์ทเี่ ป็ นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง นอกจากนี้กองทุน อาจ
ถือหลักทรัพย์ทไี่ ม่ได้เป็ นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงได้โดยขึน้ อยู่กับผูจ้ ดั การกองทุน หรือในกรณีทหี่ นุ้ ทีเ่ ป็ นส่วนประกอบ
ของดัชนีอ้างอิงถูกระงับ หรือกองทุนอยู่ในระหว่างการปรับพอร์ตการลงทุน (Rebalance Portfolio)
ดัชนี Hang Seng TECH Net Total Return Index เป็ นดัชนีถ่วงนํ้ าหนักมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ปรับด้วยสัดส่ วน
ผู้ถือ หลักทรัพ ย์ ร ายย่ อ ยในการคํ านวณดัช นี (Free Float Adjusted Market Capitalization) โดยมีว ัต ถุ ประสงค์ เ พื่อ เป็ น
ตัว แทนของ บริษัท เทคโนโลยีที่ใ หญ่ที่สุ ด 30 บริษัท ที่จ ดทะเบีย นในฮ่อ งกง ซึ่ง ทํ าธุ ร กิจ ส่ ว นใหญ่เ กี่ย วกับ เทคโนโลยี
โดยรวมถึงอินเตอร์เน็ตซึ่งรวมถึงโทรศัพท์มือถือ (Mobile), Fintech, ระบบคลาวด์, E-Commerce หรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
ดิจทิ ลั ต่างๆ
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2. กองทุน KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF
กองทุนจะลงทุนอย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์ทงั ้ หมดในหลักทรัพย์ที่เป็ นส่ วนประกอบของดัช นีอ้ างอิง และdepositary
receipts ซึ่งรวมถึงAmerican depositary receipts ซึ่งเป็ นตัวแทนของส่ วนประกอบของดัชนี อ้ างอิง ดัง กล่ าว ดัชนีอ้างอิง
ประกอบด้วยหุน้ และ depositary receipts ของบริษทั ชัน้ นํา 50 บริษทั ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทีจ่ ดทะเบียนใน
SSE STAR Market ซึ่งเป็ นตลาดใหม่ทดี่ ูแลโดยตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ (Shanghai Stock Exchange) ทีม่ ุ่งเน้นไปทีบ่ ริษทั
ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของจีน จากข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ บริษัทที่จดทะเบียนใน SSE STAR
Market ส่วนใหญ่เป็ นอุตสาหกรรมเกิดใหม่ที่มเี ทคโนโลยีสูงและมีกลยุทธ์ส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีสารสนเทศยุ คใหม่
Biomedicine อุปกรณ์หรือเครื่องมือระดับไฮเอ็นด์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ
ผูล้ งทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
กลยุทธ์ในการบริหารกองทุน
มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีช้วี ดั (active management)
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กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
-

ผูล้ งทุนทีส่ ามารถรับความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ทกี่ องทุนไปลงทุนซึ่งอาจปรับตัวสูงขึน้ หรือลดลงจนตํ่ากว่ามูลค่า
ทีล่ งทุนและทําให้ขาดทุนได้
ผูท้ สี่ ามารถลงทุนในระยะยาวโดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่ ีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทวไป
ั่
ผูท้ ตี่ ้องการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศและสามารถรับความเสีย่ งจากการลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศ
โดยยอมรับความผันผวนทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาวได้
เหมาะกับผู้ลงทุนประเภทบุ คคลธรรมดา ที่ต้องการรับรายได้จากส่ว นต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสม
ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

-

กองทุนรวมนี้ ไม่เหมาะกับใคร
-

ผูล้ งทุนทีเ่ น้นการได้รบั ผลตอบแทนในจํานวนเงินทีแ่ น่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทําอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

-

อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มหรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษทั จัดการ

-

อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดพี อ

3

คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
- เนื่องจากกองทุนนี้เป็ นกองทุนที่เน้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศ จึงอาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
-

-

-

-

-

หลักทรัพย์ทกี่ องทุนหลักลงทุน ซึ่งเป็ นปั จจัยหลักทีม่ ผี ลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อเงินลงทุนของผูล้ งทุน
กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีน ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสีย่ งของพอร์ตการลงทุนโดยรวม
ของตนเองด้วย
การเปลี่ย นแปลงของราคาหลักทรัพ ย์ ที่กองทุ น ลงทุ น อัน เนื่ อ งมาจากการเปลี่ย นแปลงของภาวะเศรษฐกิจ สัง คม
และการเมืองของประเทศทีล่ งทุน ซึ่งเป็ นปั จจัยหลักทีม่ ผี ลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อเงินลงทุนของผูล้ งทุน
กองทุนไทย และ/หรือกองทุนต่างประเทศทีก่ องทุนลงทุน อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้ องกัน
ความเสีย่ งทีเ่ กี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึน้ ได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและ
สภาวการณ์ ใ นแต่ ล ะขณะ ผู้ล งทุ น อาจจะขาดทุ น หรือ ได้ร บั กํ าไรจากอัต ราแลกเปลี่ย นซึ่ง กองทุ น หลัก อาจได้ ร ับ
ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รบั เงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
กองทุนไทย และ/หรือกองทุนต่างประเทศ อาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการ
บริหารการลงทุน (EPM) ทําให้กองทุนรวมนี้มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่นที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจํานวนทีน่ ้อยกว่า จึงมีกําไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึงเหมาะสม
กับผูล้ งทุนทีต่ ้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสีย่ งได้สูงกว่าผูล้ งทุนทัวไป
่
กองทุ น ไทยอาจจะลงทุ น ในตราสารที่มีล ักษณะของสัญญาซื้อ ขายล่ว งหน้ าแฝง (Structured Note) ซึ่ง เป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์หรือได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่
ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจํานวนที่น้อยกว่ าจึงมีกําไร/ขาดทุนสูง กว่าการลงทุ น ใน
หลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
ในกรณีที่กองทุนต่างประเทศมีการจํากัดการไถ่ถอนหน่ วยลงทุน ในแต่ละวันทํ าการซื้อขายไม่เ กิน 10% ของจํานวน
หน่วยลงทุนทัง้ หมดของกองทุนหลัก ซึ่งในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่ วยลงทุนของกองทุนหลักมีการไถ่ถอนหน่ วยลงทุนรวมกัน ใน
วันทําการซื้อขายเกินกว่ าอัตราที่กําหนดไว้ดงั กล่ าว จํานวนหน่ วยลงทุนที่ไถ่ถอนในส่วนที่เกิน 10% จะถูกนํ าไปทํ า
รายการในวันทําการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนครัง้ ถัดไป (ตามข้อจํากัดการไถ่ถอนหน่ วยลงทุนทีส่ ามารถทํา
รายการได้ตามที่กองทุนหลักกําหนด) ดังนัน้ ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอาจไม่ได้รบั การจัดสรรหน่ วยลงทุน และมูลค่าหน่ วย
ลงทุนในวันทีส่ ่งคําสั ่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ รวมทัง้ อาจไม่ได้รบั เงินค่าขายคืนภายในระยะเวลาทีก่ ํ าหนด
ไว้ (ถ้ามี)
บริษทั จัดการ อาจมีความจําเป็ นทีต่ ้องเปิ ดเผยข้อมูลผู้รบั ผลประโยชน์ (Beneficial Owner) ไปยังบริษทั หลักทรัพย์และ/
หรือบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนในต่างประเทศ โดยอ้างอิงการปฏิบตั ติ ามกฎหมายของต่างประเทศ
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หมายเหตุ กองทุนจะป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน
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ปัจจัยความเสี่ยงที่สาํ คัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่ วยลงทุน (Market Risk)
ความผันผวนของผลการ
ดําเนินงาน (SD)

<5%

5-10%

10-15%

15-25%

ตํ่า
*ค่าSD แสดงความผันผวนของกองทุนย้อนหลัง 5 ปี (หรือตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน กรณียงั ไม่ครบ 5 ปี )

>25%
สูง

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัว (High Concentration Risk)
การกระจุกตัวลงทุนใน
ผูอ้ อกตราสารรวม

≤10%

การกระจุกตัวลงทุนใน
หมวดอุตสาหกรรม

≤10%

10-20%

20-50%

50-80%

ตํ่า

>80%
สูง

10-20%

20-50%

50-80%

ตํ่า

>80%
สูง

หมายเหตุ: กองทุนหลักมีการกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Information Technology,
Consumer Discretionary และ Communication (ข้อมูล ณ 30 พฤศจิกายน 2564)

การกระจุกรายประเทศรวม

≤20%

20-50%

50-80%

ตํ่า

>80%
สูง

หมายเหตุ: กองทุนหลักมีการกระจุกตัวในประเทศจีน (ข้อมูล ณ 30 พฤศจิกายน 2564)

ความเสี่ยงจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ น (Exchange Rate Risk)
การป้ องกันความเสีย่ ง FX

ทัง้ หมด/เกือบทัง้ หมด
ตํ่า

บางส่วน

ดุลยพินิจ

ไม่ป้องกัน
สูง

หมายเหตุ: กองทุนมีการป้ องกันความเสีย่ งจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนคิดเป็ น
70% - 100% ของเงินลงทุนในต่างประเทศ
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
Principal China Technology Fund

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF
8.63%

6.30%

13.14%
58.40%
13.28%

Information Technology

Health Care

Industrials

Materials

Consumer Discretionary

เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

iShares Hang Seng TECH ETF
2.53%

1.08%

25.53%

0.13%

36.29%

34.56%

Information Technology

Consumer Discretionary

Communication

Health Care

Financials

Cash and/or Derivatives

เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
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ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

Principal China Technology Fund
%ของ
NAV
68.00

BEIJING KINGSO-A

%ของ
NAV
7.32

KRANESHARES TR SSE STAR MRKT 50 : KSTR US

31.55

SHENZHEN TRANS-A

5.88

สินทรัพย์อ่นื (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย)

-0.70

MONTAGE TECHNO-A

5.46

NINGBO RONBAY -A

5.42

ADVANCED MICRO-A

5.20

ชื่อทรัพย์สิน
ISHARES ASIA TRUST HANG SENG TECH ETF :
3067 HK

เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อทรัพย์สิน

เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

iShares Hang Seng TECH ETF

JD.COM CLASS A INC

%ของ
NAV
9.70

SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY LTD

8.77

MEITUAN

8.36

TENCENT HOLDINGS LTD

8.35

KUAISHOU TECHNOLOGY

8.11

ชื่อทรัพย์สิน

เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
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ค่าธรรมเนี ยม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีค่ ณ
ุ จะได้รบั
ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)**

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าว เป็ นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
เพดานค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าใช้จ่ายรวมเป็ นอัตราเฉพาะที่ประมาณการได้เท่านัน้ ส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงเป็ นอัตราที่รวมทัง้ ที่ประมาณการได้และ
ประมาณการไม่ได้
ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุน ในกรณีท่มี กี ารรับค่าธรรมเนียมอันเกิดจากกองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทุนนี้ไปลงทุน บริษทั จัดการจะจ่ายคืนในรูปแบบใดๆ
ให้แก่กองทุนนี้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่ วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ

สูงสุดไม่เกิ น

ปัจจุบนั

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ไม่เกินร้อยละ 2.14
ร้อยละ 1.50
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย
ไม่เกินร้อยละ 1.07
ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
ไม่เกินร้อยละ 2.14
ร้อยละ 1.50
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
ไม่เกินร้อยละ 1.07
ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์เมื่อมีการซื้อขาย
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วย
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ยกเว้น
ลงทุน
(เก็บเข้ากองทุน)
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ลงทุน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ไม่เกินร้อยละ 3.21
ตามที่จ่ายจริง
*ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าว เป็ นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทํานองเดียวกันไว้แล้ว
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน/ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มไม่
เท่ากัน ตามประเภทของผู้ลงทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน หรือตามเงื่อนไขที่
บริษทั จัดการอาจกําหนดขึน้ ในอนาคต เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวก และเป็ นประโยชน์ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน ทัง้ นี้ จะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวในหนังสือชี้
ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ทัง้ นี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวบริษัทจัดการจะประกาศให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ณ ที่ทําการของ
บริษทั จัดการ และ/หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ
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ผลการดําเนินงานในอดีต
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
1. แบบย้อนหลังตามปี ปฏิ ทิน: N/A
2. ตัวชี้วดั ที่ใช้เปรียบเทียบผลการดําเนิ นงานของกองทุน :
1) Hang Seng TECH Net Total Return Index ในสกุลเงิ น HKD ที่ ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนใน
สกุล HKD เพื่อเที ยบกับค่าสกุลเงิ นบาท ณ วันที่ ลงทุนตามสัดส่วนการทําสัญญาป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ประมาณร้อยละ 59.5 และHang Seng TECH Net Total Return Index ในสกุลเงิน HKD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อ เที ยบ
กับค่าสกุลบาท ณ วันที่ คํานวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 10.5
2) SSE Science and Technology Innovation Board 50 Net Total Return Index ในสกุลเงิน USD ที่ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกัน
ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในสกุล USD เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุนตามสัดส่วนการทําสัญญาป้ องกันความ
เสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 25.5 และSSE Science and Technology Innovation Board 50 Net Total Return
Index ในสกุล เงิน USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลบาท ณ วันที่ คํานวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ
4.5
*มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 4 มกราคม 2565 เป็ นต้นไป

3. กองทุนนี้ เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -28.40%
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

4. ความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (Standard Deviation) คือ 29.28% ต่อปี
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

5. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดําเนิ นงานและดัชนี ชี้วดั (Tracking Error : TE) คือ 9.40%
6. ประเภทกองทุนรวมเพือ่ ใช้เปรียบเทียบผลการดําเนิ นงาน ณ จุดขาย คือ Technology Equity
7. ผลการดําเนิ นงานย้อนหลังแบบปักหมุด
กองทุน

YTD

3 เดือน Percentile 6 เดือน Percentile ตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

ผลตอบแทนกองทุนรวม

N/A

-7.23%

95

-28.00%

95

-23.92%

ผลตอบแทนตัวชี้วดั
ความผันผวนของกองทุน
ความผันผวนของตัวชี้วดั

N/A
N/A
N/A

-6.59%
21.29%
21.81%

95
50
50

-26.55%
30.62%
31.26%

95
95
95

-23.62%
29.28%
29.96%

*เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คุณสามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปัจจุบนั ได้ท่ี www.principal.th
ผลตอบแทนที่มอี ายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
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8. ผลการดําเนิ นงานย้อนหลังของกองทุนต่างประเทศ
กองทุนต่างประเทศทีล่ งทุนตัง้ แต่รอ้ ยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิขน้ึ ไป
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

*ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 คุณสามารถดูขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ได้ที่ www.principal.th
iShares Hang Seng TECH ETF

*ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 คุณสามารถดูขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ได้ที่ www.principal.th
11

ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล

ไม่จ่าย

ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่อนุมตั ิ จดั ตัง้
วันที่จดทะเบียน (ประมาณการ)
อายุโครงการ
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่ วย
จํานวนเงิ นลงทุนโครงการ

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
12 พฤษภาคม 2564
28 พฤษภาคม 2564
ไม่กําหนด
10.00 บาท
3,000 ล้านบาท (ปั จจุบนั 1,137.73 ล้านบาท)

ซื้อและขายคืนหน่ วยลงทุน

วันทําการซื้อหน่ วยลงทุน :
ั จัดการกําหนดให้ทุกวันทําการเป็ นวันทําการซื้อหน่วยลงทุน โดยผูถ้ อื
(บริษทั จัดการกําหนดให้วนั ทําการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็น บริษท
หน่วยสามารถทํารายการได้ตงั ้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 12.00 น. โดยเริม่
วันทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทําการของ
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็ นต้นไป
ประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทําการที ่
บริษทั จัดการไม่ได้รบั ผลกระทบจากการรับชําระค่าซื้อขาย มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการสังซื
่ ้อครัง้ แรก : 1,000 บาท
หลักทรัพย์ทลี ่ งทุน (ถ้ามี) หรือธุรกรรมอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้องกับ มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการสังซื
่ ้อครัง้ ถัดไป : 1,000 บาท
การลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถ้ามี))

รายชื่อผู้จดั การกองทุน

วันทําการขายคืนหน่ วยลงทุน:
บริษทั จัดการกําหนดให้ทุกวันทําการเป็ นวันทําการขายคืนหน่วยลงทุน
โดยผูถ้ อื หน่วยสามารถทํารายการได้ตงั ้ แต่เวลาเริม่ ทําการถึงเวลา 12.00 น.
มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการขายคืน : ไม่กําหนด
ยอดคงเหลือขัน้ ตํา่ : ไม่กําหนด
ระยะเวลาการรับเงิ นค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทําการนับจากวันคํานวณราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน* (ประกาศ NAV T+2, คืนเงิน T+6 ธนาคาร CIMBT เวลา
11.30 น., ธนาคาร SCB/ KBANK/ BAY/ TTB/ BBL/ LHBANK / KK/ เวลา
13.00 น.)
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สนิ รายวันได้ที่ www.principal.th
*มิให้นับรวมวันหยุดทําการของผูป
้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่
มีลกั ษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผูป้ ระกอบธุรกิจที่
เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา
คุณศุภกร ตุลยธัญ
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 1 มิถุนายน 2564
คุณวิทยา เจนจรัสโชติ
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 11 กันยายน 2555
คุณวิรยิ า โภไคศวรรย์
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 2 พฤษภาคม 2560
คุณธนา เชนะกุล
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 17 เมษายน 2561
คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 2 พฤษภาคม 2561
คุณประพจน์ อ้วนเจริญกุล
วันทีเ่ ริม่ บริหาร 5 กันยายน 2562
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PTR

0.2412

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ บลจ.พรินซิเพิล แต่งตัง้

ติ ดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด
ทีอ่ ยู่ : ทีอ่ ยู่ 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชัน้ 16 ถนนหลังสวน
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595
Website : www.principal.th

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ได้ที่ www.principal.th

กรณีกองทุนรวมทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ไม่ถงึ 1 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึ้นจริงในช่วงเวลาตัง้ แต่ว ันที ่
จดทะเบียนถึงวันทีร่ ายงาน

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุม้ ครองของสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก จึงมีความเสีย่ งจาก

การลงทุนซึ่งผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
- ได้รบั อนุมตั จิ ดั ตัง้ และอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต.
- การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิ ด้เป็ นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ได้รบั รองถึง
ความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนที่เสนอขายนั น้
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการกองทุ นรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุ ปข้อมูลสํ าคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 แล้วด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะผู้รบั ผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็ นเท็จ และไม่ทําให้
ผูอ้ ่นื สําคัญผิด
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คําอธิ บายเพิ่ มเติ ม /คําเตือน
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk)
กรณี กองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจาก
ปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทัง้ ในและต่างประเทศ เป็ นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard
deviation (SD) ของกองทุ น รวม หากกองทุ น รวมมีค่า SD สู ง แสดงว่ ากองทุ น รวมมีความผัน ผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
หลักทรัพย์สูง
ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อกรายใดรายหนึ่ ง (High Issuer Concentration Risk)
ความเสีย่ งทีพ่ จิ ารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผูอ้ อกตราสาร คูส่ ญ
ั ญา หรือบุคคลอื่นทีม่ ภี าระผูกพันตามตราสารหรือ
สัญญานัน้ รายใดรายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ทัง้ นี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สนิ ดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศทีม่ กี ารจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผ่ รู้ บั ฝากหรือผูอ้ อกตราสารทีม่ กี ารจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยุ่ในอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้
ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ ง (High Sector Concentration Risk)
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ อ
อุตสาหกรรมนัน้ กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดําเนินงานทีผ่ นั ผวนมากกว่ากองทุนทีก่ ระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ ง (High Country Concentration Risk)
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากกองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ทสี่ ่งผลกระทบต่อ
ประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็ นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดําเนินงานทีผ่ นั ผวนมากกว่ากองทุนทีก่ ระจาย
การลงทุนในหลายประเทศ
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
เป็ นความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีไ่ ม่สามารถขายหน่ วยลงทุน หรือตราสารทีก่ องทุนได้ลงทุนไว้ได้ เนื่องจากกองทุน หรือตราสารทีก่ องทุน
ลงทุนมีสภาพคล่องน้อย กองทุนจึงอาจขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวไม่ได้ในช่วงเวลาทีต่ ้องการหรืออาจไม่ได้ราคาตามทีต่ ้องการ
ความเสีย่ งทางธุรกิ จ (Business Risk) และความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)
คือ ความเสี่ย งที่เ กิ ดจากการที่ ร าคา หรือ ผลตอบแทนของตราสารอาจเปลี่ย นแปลงขึ้น ลงจากปั จ จัย ภายในและภายนอกของ
ผู้ออกตราสาร เช่น ผลการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร การบริหารจัดการ ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็ นต้น รวมถึงความเสี่ยง
ทีเ่ กิดจากการทีผ่ อู้ อกตราสารหนี้ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบี้ยได้
ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk)
เนื่ อ งจากกองทุ น อาจจะลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น ในต่ า งประเทศ กองทุ น จึ ง มี ค วามเสี่ ย งของประเทศที่ ล งทุ น เช่ น
การเปลี่ยนแปลงของปั จจัยพืน้ ฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปั จจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบ
ต่อราคาหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ทกี่ องทุนลงทุน
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ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
หมายถึง การเปลี่ยนแปลง ของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วง
ทีเ่ งินบาทอ่อน แต่ขายทํากําไรในช่วงทีบ่ าทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่
บาทแข็งและขายทํากําไรในช่วงทีบ่ าทอ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึน้ กว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนัน้ การป้ องกันความเสีย่ งจากอัตรา
แลกเปลี่ยนจึงเป็ นเครื่องมือสําคัญในการบริหารความเสีย่ งจากดังกล่าว ซึ่งทําได้ดงั ต่อไปนี้
- ป้ องกันความเสีย่ งทัง้ หมด/หรือเกือบทัง้ หมด : ผูล้ งทุนไม่มคี วามเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยน
- ป้ องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้ องระบุสดั ส่วนการป้ องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผูล้ งทุนอาจมีความเสีย่ งจากอัตรา
แลกเปลี่ยน
- อาจป้ องกันความเสี่ยงตามดุลยพิ นิจของผู้จดั การกองทุนรวม : ผูล้ งทุนอาจมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้ องกัน
ความเสีย่ งขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้ องกันความเสีย่ งหรือไม่
- ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย: ผูล้ งทุนมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยน
เนื่องจากกองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุน หรือตราสารในต่างประเทศ ซึ่งต้องลงทุนเป็ นสกุลเงินต่างประเทศ จึง
เป็ นความเสีย่ งของค่าเงินทีเ่ กิดจากการลงทุน ตัวอย่างเช่น ถ้าค่าเงินต่างประเทศทีล่ งทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุน
จะลดลง ดังนัน้ ผูล้ งทุนอาจได้รบั กําไร หรือขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงินตราต่างประเทศทีล่ งทุนได้
ความเสีย่ งจากการทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึ้นลงผันผวน (Volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐาน ดังนัน้ หากกองทุนมีการลงทุนใน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวย่อมทําให้สนิ ทรัพย์มคี วามผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พนื้ ฐาน (Underlying Security)
ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note)
เป็ นความเสีย่ งที่เกิดจาการคาดการณ์ทิศทางของสินทรัพย์หรือตัวแปรอ้างอิงผิดพลาด หรือเกิดความผันผวนของสินทรัพย์หรือตัวแปร
อ้างอิง ทําให้ได้รบั ผลตอบแทนตามทีค่ าดหวัง และเกิดจากการทีต่ ราสารประเภทนี้ส่วนใหญ่ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้
ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิ ดขึ้นจริง 5 ปี (Maximum Drawdown)
เป็ นผลขาดทุนสะสมสูงสุดทีเ่ กิดจากการลงทุนจริงของกองทุนรวมย้อนหลังเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน
(หรือต้ังแต่จดั ต้ังกองทุนรวมกรณียงั ไม่ครบ 5 ปี ) โดยมีวธิ ีการคํานวณดังนี้

ค่าความผันผวนของผลการดําเนิ นงาน (Standard Deviation : SD)
เป็ นความผันผวนของผลตอบแทนกองทุน โดยคํานวณจากผลตอบแทนของกองทุนรวมซึ่งมีวิธกี ารคํานวณเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ข อง
สมาคมบริษัทจัดการลงทุนว่าด้วยมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ใช้การเปิ ดเผยค่า SD ของกองทุน
รวมย้อนหลังเป็ นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน แสดงเป็ น % ต่อปี
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ค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนี ชี้วดั (Tracking Error)
Tracking Error คือ ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีช้ีวดั ซึ่งสะท้อนให้เห็น ถึง
ประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีช้วี ดั ของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีช้วี ดั มากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวม
มีค่า TE ตํ่ า แสดงว่ าอัต ราผลตอบแทนของกองทุ น มี ก ารเบี่ย งเบนออกไปจากดัช นี ช้ี ว ัด ในอัต ราที่ต่ํ า ดัง นั น้ กองทุ น รวมจึ ง มี
ประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีอ้างอิง ในขณะที่กองทุนรวมที่มีค่าสูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบน
ออกจากดัช นี ช้ีว ัดในอัต ราที่สู ง ดัง น้ั น โอกาสที่ผ ลตอบแทนการลงทุน จะเป็ น ไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จ ะลดน้อยลง
เป็ นต้น
อัตราส่วนหมุนเวียนการ ลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)
เป็ นค่าที่แสดงเพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน และช่วยสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู้จดั การกองทุน
ได้ดยี งิ่ ขึน้ โดยคํานวณจากมูลค่าทีต่ ่ํากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สนิ กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินทีก่ องทุนรวม
ลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน ดังแสดงใน
ตาราง
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กองทุนรวมต่างประเทศที่จะลงทุน
รายละเอียดกองทุนที่ลงทุนเกิ นกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1. กองทุน iShares Hang Seng TECH ETF
ชื่อกองทุน
: iShares Hang Seng TECH ETF
Share Class
: ไม่มี
ประเภท
: กองทุนรวมตราสารทุน
อายุโครงการ
: ไม่กําหนด
วันจัดตัง้ กองทุน
: 14 กันยายน 2563
ประเทศทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้
: ฮ่องกง
ประเทศทีจ่ ดทะเบียนซื้อขาย : ฮ่องกง (Stock Exchange: Hong Kong Stock Exchange)
สกุลเงินของกองทุน
: HKD
สกุลเงินทีท่ ําการซื้อขาย
: HKD
วันทําการซื้อขาย
: ทุกวันทําการซื้อขายของกองทุน
การจ่ายปั นผล
: มี (ทุกครึง่ ปี )
บริษทั จัดการ
: BlackRock Asset Management North Asia Limited
ผูเ้ ก็บรักษาทรัพย์สนิ ของกองทุน : HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited
วัตถุประสงค์ในการลงทุน
: กองทุนมีวตั ถุประสงค์เพื่อลงทุนให้ได้รบั ผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
เทียบเคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Hang Seng TECH Net Total Return ซึ่งเป็ นดัชนีอ้างอิงของกองทุน.
นโยบายการลงทุน
: กองทุนมีการบริหารจัดการแบบเชิงรับ (Passive Management) โดยหลักแล้วกองทุนจะใช้
กลยุทธ์แบบใช้ตัวแทนของหลักทรัพ ย์ (representative sampling strategy) เพื่อให้กองทุนบรรลุว ตั ถุประสงค์ ในการลงทุ น
โดยกองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ทมี่ ีความสัมพันธ์ในระดับสูงกับดัชนีอ้างอิง เช่น กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์มากเท่ าที่จะ
เป็ นไปได้ในหลักทรัพย์ทเี่ ป็ นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง นอกจากนี้กองทุนอาจถือหลักทรัพย์ที่ไม่ได้เป็ นส่วนประกอบของ
ดัชนีอ้างอิงได้โดยขึน้ อยู่กับผู้จดั การกองทุน หรือในกรณีที่หุ้นที่เป็ นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงถูกระงับ หรือกองทุนอยู่ใน
ระหว่างการปรับพอร์ตการลงทุน (Rebalance Portfolio)
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Futures Contracts, Index Futures Contracts, ออปชันบนสั
่
ญญาซื้อขายล่วงหน้า
Futures Contracts และออปชัน่ ที่มี ค วามเกี่ ย วข้อ งกั บ ดัช นี อ้ า งอิ ง สัญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า บนการแลกเปลี่ย นเงิน ตรา
ต่างประเทศ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้ องกันความเสี่ยง และไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงซึ่ง
ผูจ้ ดั การกองทุนเชื่อว่าจะทําให้กองทุนบรรลุวตั ถุประสงค์ในการลงทุน
กองทุนอาจลงทุนในอนุ พนั ธ์ท างการเงิน (Financial Derivative Instruments : FDIs) ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ใ นการป้ อ งกัน
ความเสีย่ งไม่เกิน 50% ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)
: 0.25% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมรวม (Total Expense Ratio)
: 0.25% ต่อปี
หมายเหตุ: กองทุนต่างประเทศอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิม่ เติมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆของกองทุนได้
ตัวชี้วดั (benchmark)
: Hang Seng TECH Net Total Return Index
Stock Codes
: 3067
ISIN
: HK0000651213
ดูขอ้ มูลกองทุนเพิม่ เติมได้ที่ https://www.blackrock.com/hk/en/products/315923/ishares-hang-seng-tech-etf-fund
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ข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับดัชนีอ้างอิง Hang Seng TECH Net Total Return Index
ดัชนีอ้างอิง เป็ นดัชนีถ่วงนํ้ าหนักมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ปรับด้วยสัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อยในการคํานวณ
ดัชนี (Free Float Adjusted Market Capitalization) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นตัวแทนของ บริษัทเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุด 30
บริษัท ที่จดทะเบียนในฮ่องกง ซึ่งทําธุรกิจส่วนใหญ่เกี่ย วกับเทคโนโลยี โดยรวมถึงอินเตอร์เน็ตซึ่ง รวมถึงโทรศัพท์ มือ ถือ
(Mobile), Fintech, ระบบคลาวด์, E-Commerce หรือกิจกรรมทีเ่ กี่ยวกับดิจทิ ลั ต่างๆ
บริษัทที่ได้รบั เลือกจะต้องเป็ นบริษัทในประเทศจีนที่มีรายชื่อในกระดานหลักของ SEHK โดยบริษัทในประเทศจีนดังกล่ าว
(Greater China Companies) จะต้องไม่จดั อยู่ ในประเภทบริษัทต่ างชาติ (Foreign Companies) ซึ่งหมายถึงบริษัทที่จ ัดตัง้
นอกประเทศจีน (เช่น ฮ่องกง จีนแผ่นดินใหญ่ มาเก๊า และไต้หวัน) และมีธุรกิจส่วนใหญ่อยู่นอกประเทศจีน
ดัชนีอ้างอิงเป็ นดัชนีผลตอบแทนรวม โดยเปิ ดตัวเมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2563 ดัชนีอ้างอิงได้รบั การรวบรวมและจัดการโดย
Hang Seng Indexes Company Limited ซึ่งเป็ นบริษทั ในเครือของ Hang Seng Bank Limited ดัชนีอ้างอิงจะคํานวณในสกุล
เงินฮ่องกงดอลล่าร์ (HKD)
ผูจ้ ดั การกองทุนและผูท้ เี่ กี่ยวข้องแยกตัวเป็ นอิสระจากผู้ให้บริการดัชนี (Index Provider) หากต้องการดูขอ้ มูลเกี่ยวกับดัชนี
อ้างอิงเพิม่ เติมสามารถดูขอ้ มูลได้ทเี่ ว็ปไซต์ https://www.hsi.com.hk/eng/indexes/all-indexes/hstech.
Bloomberg ticker ของดัชนีอ้างอิงได้แก่ HSTECHN
2. กองทุน KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF
ชื่อกองทุน
: KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF
Share Class
: ไม่มี
ประเภท
: กองทุนรวมตราสารทุน
อายุโครงการ
: ไม่กําหนด
วันจัดตัง้ กองทุน
: 27 มกราคม 2564
ประเทศทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้
: สหรัฐอเมริกา
ประเทศทีจ่ ดทะเบียนซื้อขาย : สหรัฐอเมริกา (Stock Exchange: NYSE Arca)
สกุลเงินของกองทุน
: USD
สกุลเงินทีท่ ําการซื้อขาย
: USD
วันทําการซื้อขาย
: ทุกวันทําการซื้อขายของกองทุน
การจ่ายปั นผล
: มี (ปี ละครัง้ )
บริษทั จัดการ
: Krane Funds Advisors, LLC
ผูเ้ ก็บรักษาทรัพย์สนิ ของกองทุน : Brown Brothers Harriman & Co.
วัตถุประสงค์ในการลงทุน
: กองทุนมีวตั ถุประสงค์เพื่อลงทุนให้ได้รบั ผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ให้สอดคล้องกับราคาและผลตอบแทนของดัชนี SSE Star Market 50 Component Index ซึ่งเป็ นดัชนีอ้างอิงของกองทุน.
นโยบายการลงทุน
: กองทุนจะลงทุนอย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์ทงั ้ หมดในหลักทรัพย์ทเี่ ป็ นส่วนประกอบของ
ดัช นี อ้ างอิง และdepositary receipts ซึ่ง รวมถึง American depositary receipts ซึ่ง เป็ น ตัว แทนของส่ ว นประกอบของดัชนี
อ้างอิงดังกล่าว ดัชนีอ้างอิงประกอบด้วยหุน้ และ depositary receipts ของบริษัทชัน้ นํ า 50 บริษัทตามมูลค่าหลักทรัพย์ตาม
ราคาตลาดที่จ ดทะเบีย นใน SSE STAR Market ซึ่ง เป็ น ตลาดใหม่ ที่ดูแ ลโดยตลาดหลักทรัพ ย์เ ซี่ย งไฮ้ (Shanghai Stock
Exchange) ทีม่ ุ่งเน้นไปทีบ่ ริษทั ทีเ่ กี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของจีน จากข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ บริษทั
ที่จดทะเบียนใน SSE STAR Market ส่วนใหญ่เป็ นอุตสาหกรรมเกิดใหม่ทมี่ ีเทคโนโลยีสูงและมีกลยุทธ์ส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่
เทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่ Biomedicine อุปกรณ์หรือเครื่องมือระดับไฮเอ็นด์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ
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กองทุนอาจลงทุนได้ถงึ 20% ของสินทรัพย์ในตราสารทีไ่ ม่รวมอยู่ในดัชนีอ้างอิง แต่ทผี่ จู้ ดั การกองทุนเชื่อว่าจะช่วยให้กองทุน
เป็ นไปตามดัชนีอ้างอิง การลงทุนเหล่านี้อาจรวมถึงตราสารทุนและ depositary receipts ของผู้ออกหลักทรัพย์ที่ไม่ได้เป็ น
ส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง ตราสารอนุพนั ธ์ (รวมถึง Swap, Futures Contract, Forward Contract, ตราสารทีม่ ลี กั ษณะของ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง และออปชัน)
่ การลงทุนอื่น ๆ (รวมถึง ETFs) และเงินสดหรือรายการเท่าเงินสด (รวมถึงกองทุน
รวมตลาดเงิน)
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)
: 0.88% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมรวม (Total Expense Ratio)
: 0.89% ต่อปี
หมายเหตุ: กองทุนต่างประเทศอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิม่ เติมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆของกองทุนได้
ตัวชี้วดั (benchmark) : SSE Science and Technology Innovation on Board 50 Index
CUSIP
: 500767694
ISIN
: US5007676944
ดูขอ้ มูลกองทุนเพิม่ เติมได้ที่ https://kraneshares.com/kstr/#
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