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หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด
มีดัชนีชี้วัดการต่อต้านคอร์รัปชั่นในระดับ
: ได้รับการรับรอง CAC*

กองทุนเปิดเคเคพี EXPANDED TECH - HEDGED
KKP EXPANDED TECH FUND - HEDGED
KKP TECH-H FUND
(หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป: KKP TECH-H)
กองทุนรวมตรำสำรทุน
กองทุนรวม Feeder Fund
กองทุนรวมหมวดอุตสำหกรรม (Sector Fund)
กองทุนรวมที่มีนโยบำยเปิดให้มีกำรลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ภำยใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีควำมเสี่ยงต่ำงประเทศ

“กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสำหกรรมเทคโนโลยี (Technology)
จึงมีควำมเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอำจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมำก”
คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ค่ำธรรมเนียม
ผลกำรดำเนินงำน
ข้อมูลอื่นๆ

กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน
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คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
นโยบำยกำรลงทุน
- กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศเพียง
กองทุนเดียว คือ iShares Expanded Tech Sector ETF (กองทุนหลัก) โดยลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งกองทุนหลักจด
ทะเบียนซื้อขายใน ตลาดหลักทรัพย์ NYSE Arca ประเทศสหรัฐอเมริกา เพียงตลาดหลักทรัพย์เดียว โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุน
หลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนระยะยาว
ของผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปลงทุนในตราสารทุนของบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยี รวมถึงตราสารทุนของบริษัทในกลุ่ม
บริการสื่อสาร (communication service) และกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย (consumer discretionary) ในประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ
โดยกองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ่งส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- ในสภาวการณ์ปกติกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging)
ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนจะทาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
เกือบทั้งหมด โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงอาจมีความเสี่ย งด้านอัตราแลกเปลี่ย น
ในส่วนที่ไม่ได้ทาการป้องกั นความเสี่ยงไว้ ซึ่งอาจท าให้ผู้ลงทุนได้รับ ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับ เงิน คืน ต่ากว่า
เงินลงทุนเริ่มแรกได้ นอกจากนี้ การทาธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวอาจมีต้นทุน ซึ่งทาให้ผลตอบแทน
ของกองทุน โดยรวมลดลงจากต้ น ทุ น ที่ เ พิ่ม ขึ้น อย่ างไรก็ ต าม กรณีมี เ หตุ ก ารณ์ อื่น ใดที่ เ กิ ดจากสาเหตุห รื อปั จ จัย ภายนอก
ที่ไม่สามารถควบคุมได้ หรือในกรณีที่ตลาดมีความผิดปกติ กองทุนอาจดารงสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่ าเงิน ลงทุน ในต่ างประเทศเป็น การชั่วคราวได้ แต่ก องทุน จะไม่ลงทุน ในสัญ ญาซื้อขายล่วงหน้า
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุน (Efficient portfolio management) ส่วนกองทุน iShares MSCI ACWI ETF อาจ
ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อให้มีผลตอบแทนเป็นไปตามดัชนีอ้างอิง หรือเพื่อลดต้นทุนธุรกรรม (Transaction Cost) แต่จะ
ไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเก็งกาไร
- กองทุนไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note)
- กองทุนอาจทาธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse repo) หรือ ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์
หรือตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกิน
ร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของ
กองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุน
ย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้บริษัทจัดการ
เดียวกันอีก (Cascade investment)
บริษั ท จั ดการขอสงวนสิท ธิ เ ปลี่ย นแปลงประเภทและลัก ษณะพิเ ศษของกองทุน รวมในอนาคตเป็ น กองทุน รวมหน่ว ยลงทุ น
(Fund of Fund) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือ สามารถกลับมาเป็น
กองทุนรวม ฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทาให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนโดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการ
จะดาเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วันก่อนการดาเนินการเปลี่ยนแปลง โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่
สานักงานของบริษัทจัดการ หรือสานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
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นโยบำยกำรลงทุนของกองทุน iShares Expanded Tech Sector ETF (กองทุนหลัก)
กองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดาเนินงานของดัชนี S&P North American
Expanded Technology Sector Index (“ดัชนีอ้างอิง”) โดยดัชนีดังกล่าวใช้วัดผลตอบแทนของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในประเทศ
สหรัฐอเมริก า รวมถึงหุ้นที่เ กี่ ยวข้องกับ เทคโนโลยี จากกลุ่มธุรกิ จบริการสื่อสาร (communication service) และกลุ่มสินค้า
ฟุ่มเฟือย (consumer discretionary) ในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ตามที่กาหนดโดย S&P Down Jones Indices LLC
ทั้งนี้ ดัชนีอ้างอิงดังกล่าวประกอบไปด้วยหุ้นของบริษัทในหมวดดังต่ อไปนี้ บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีความซับซ้อน
(producers of sophisticated computer related devices) บริษัทผู้ให้บริการด้านอุปกรณ์สื่อสารและการให้บริการอินเทอร์เน็ต
(producers of computer and internet services) บริษัทผู้ผลิตคอมพิวเตอร์และอิน เทอร์เ น็ตซอฟต์แวร์ (producers of
computer and internet software) บริษัทผู้ให้คาปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (consultants for information technology)
บริษัทผู้ให้บริการการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ (providers of computer services) บริษัทผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์
เซมิคอนดัก เตอร์( semiconductor and semiconductor equipment manufacturers) และบริษั ท ที่มีความเกี่ย วข้องกั บ
การสร้างและเผยแพร่เนื้อหาและข้อมูล (company engaging in content and information creation or distribution) โดยดัชนี
อ้างอิงดังกล่าวอาจประกอบด้วยหุ้นที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูง ปานกลาง หรือต่า (large-, mid-, or small-capitalization)
กองทุนหลักใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ passive หรือ indexing approach เพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามวัตถุประสงค์การ
ลงทุน โดยไม่ได้มุ่งหวังที่จ ะเอาชนะดัช นีอ้างอิงหรือปรับสถานะการลงทุนในสภาวะตลาดขาลง ดังนั้น กลยุ ท ธ์ก ารลงทุน
ดังกล่าวจึงอาจไม่ได้ทาให้กองทุนหลักเอาชนะดัชนีอ้างอิง แต่ขณะเดียวกันก็อาจเป็นการลดความเสี่ยงของการบริหารจัดการ
เชิงรุก ทั้งนี้ กลยุทธ์การลงทุนนี้มุ่งหมายที่จะทาให้มีต้นทุนต่า โดยการทาให้ portfolio turnover อยู่ในระดับต่าเมื่อเทียบกับ
กองทุนอื่นที่มีการบริหารจัดการเชิงรุก
กองทุน หลัก ใช้กลยุ ท ธ์ก ารลงทุนโดยเลือกลงทุนในหุ้น ที่เ ป็ น ตัวแทนขององค์ป ระกอบของดัช นีอ้างอิงเพื่อสะท้อน
การลงทุนให้เหมือนดัชนีอ้างอิง (representative sampling) โดยการพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคา
ตลาด สัดส่วนกลุ่มอุตสาหกรรม อัตราผลตอบแทน และสภาพคล่อง ดังนั้น กองทุนหลักอาจลงทุน หรือไม่ได้ลงทุนในหุ้นทั้งหมด
ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี หรือไม่ก็ได้
กองทุนหลักจะลงทุน อย่างน้อยร้อยละ 90 ของทรัพย์ สินของกองทุน หลัก ในหุ้นที่เป็นองค์ป ระกอบของดัช นี รวมถึ ง
การลงทุนอื่นที่มีลักษณะเชิงเศรษฐกิจที่เหมือนกับหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี เช่น ใบสาคัญแสดงสิทธิ ในหลักทรัพย์อ้างอิง
ขอหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนไม่เกินร้อยละ 10 ของทรัพย์สินของกองทุนหลัก ในสัญญา
futures options swaps เงินสด ตราสารเทียบเท่าเงินสด (ได้แก่ กองทุนรวมตลาดเงินที่บริหารจัดการโดย BlackRock Fund
Advisor) รวมถึง ทรัพย์สิน อื่นที่ไม่ได้ เป็นองค์ป ระกอบของดัช นี โดยกองทุน หลัก มุ่งที่จ ะสร้างผลตอบแทนให้สอดคล้องกั บ
ผลการดาเนินงานของดัชนีอ้างอิง ก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก
กองทุนหลักอาจทาธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์ ได้ไม่เกิน 1/3 ของทรัพย์สินของกองทุนหลัก
ดัชนีอ้างอิงที่ใช้ของกองทุนหลักจัดทาโดย S&P Down Jones Indices LLC (SPDJI) ซึ่งเป็นอิสระจากกองทุนหลักและ
บริษัทจัดการผู้บริหารกองทุนหลัก ทั้งนี้ S&P Down Jones Indices LLC (SPDJI) เป็นผู้พิจารณาองค์ประกอบและสัดส่วน
การลงทุนในหุ้นของดัชนีอ้างอิง รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าตามราคาตลาดของดัชนีอ้างอิงดังกล่าว
ผู้ลงทุนโปรดศึกษำนโยบำยกำรลงทุน และปัจจัยควำมเสี่ยงของกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “ข้อมูลเพิ่มเติม” ใน
ส่วนท้ำยของเอกสำรฉบับนี้
คุณสำมำรถศึกษำข้อมูลกองทุนหลักได้จำก https://wwwishares.com
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(กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สนิ อื่น ๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน รวมถึงประเภทหลักทรัพย์ ในรายละเอียด
โครงการจัดการกองทุนและหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลโครงการ โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติม https://am.kkpfg.com)
กองทุนมีกลยุทธ์กำรลงทุนอย่ำงไร?
- กองทุนเปิดเคเคพี EXPANDED TECH - HEDGED มุ่งหวังให้ผลการดาเนินงานเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive
management) อย่างไรก็ตาม ผลการดาเนินงานของ กองทุนเปิดเคเคพี EXPANDED TECH - HEDGED อาจแตกต่าง
จากกองทุนหลัก และอาจทาให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ไม่ได้เคลื่อนไหวตามกองทุนหลักอย่างสมบูรณ์ เนื่องจาก
ปัจจัยด้านต่าง ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายของกองทุน ปริมาณการซื้อขายของผู้ลงทุน และ การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
รวมถึงการดารงทรัพย์สินบางส่วนเพื่อเป็นสภาพคล่องของกองทุน เป็นต้น
- ทั้งนี้ กองทุนหลัก คือ iShares Expanded Tech Sector ETF มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรับ (passive management)

กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร?
 กองทุนนี้มีระดับ ความเสี่ยงในระดั บ 7 (เสี่ยงสูง) เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ล งทุน ที่ต้องการกระจายการลงทุน ไปใน
ตราสารทุนต่างประเทศโดยเป็นการลงทุนในตราสารทุนหรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยี
กลุ่มบริการสื่อสาร (communication service) และกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย (consumer discretionary) ในทวีปอเมริกาเหนือ
โดยสามารถลงทุน ระยะยาวและรับ ความเสี่ย งที่เ กี่ ย วข้อ งกั บ การลงทุน ในตราสารทุน ของบริ ษั ท ในกลุ่มดังกล่าวใน
ต่างประเทศได้
 ผู้ลงทุนควรลงทุน ในกองทุนนี้ แบบระยะยาว โดยผู้ ลงทุนในกองทุนนี้ ยอมรับและเข้าใจความผันผวนของเงินลงทุนและ
ผลตอบแทนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้

กองทุนรวมนี้ไม่เหมำะกับใคร?



ผู้ลงทุนทีต่ ้องการลงทุนในระยะสั้น หรือผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจานวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ
ผู้ลงทุนที่ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของกองทุนหลักได้

ทำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี้
 อ่ำนหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถำมผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
 อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
คำเตือนที่สำคัญ
 กองทุนเปิดเคเคพี EXPANDED TECH - HEDGED เป็นกองทุนตราสารทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ (จัดตั้งในรูป Feeder
Fund โดยจะเน้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศ (กองทุนหลัก หรือ Master Fund) เพียงกองทุนเดียว กองทุนไม่ได้เป็น
กองทุนที่คุ้มครองเงินต้น และมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
กฎหมาย เศรษฐกิ จ ตลาดการเงิน อัต ราดอกเบี้ ย และความเสี่ย งที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ กฎหมายภาษี อากร ความเสี่ย ง
ด้านการเมืองในระดั บนานาชาติ และระดั บภูมิภาค ความเสี่ย งในการบังคับใช้ข้อกาหนดเกี่ ย วกับ การควบคุมอัตรา
แลกเปลี่ยนและการเข้า-ออกของเงินลงทุน หรือกฎหมาย หรือข้อกาหนดอื่น ๆ ผลกระทบจากภาวะเงินฝืดหรือ เงินเฟ้อ
รวมถึงความจากัดของความคุ้มครองจากกฎหมายที่มีต่อกองทุน เป็นต้น
 กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี (Technology) จึงอาจมีความเสี่ยงและ
ความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม
 กองทุนหลักเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีในประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ รวมถึง
จะคัดเลือกตราสารทุนของบริษัทในกลุ่มบริการสื่อสาร (communication service) และกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย (consumer
discretionary) ในทวีปอเมริกาเหนือ กองทุนหลักจึงมีการกระจายการลงทุนน้อยกว่ากองทุนอื่น ๆ และมีความเสี่ยง
สูงกว่า รวมถึงมีความผันผวนที่มากกว่ากองทุนที่มีการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม
ปัจจัยลบทางเศรษฐกิจ การเมือง กฎระเบียบต่ออุตสาหกรรมนี้ อาจส่งผลกระทบในทางลบกับหลักทรัพย์และตราสาร
ของบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีได้มากกว่าหลักทรัพย์ในอุตสาหกรรมอื่น
 กองทุนหลักอาจมีกองทุนหลักอาจมีความเสี่ยงของภาคธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Sector
Risk) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริการสื่อสาร (Communication Services Sector Risk) รวมถึงความเสี่ยงอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน ETF โดยผู้ลงทุนโปรดศึกษานโยบายการลงทุน และปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนหลักเพิ่มเติมได้
ในหัวข้อ “ข้อมูลเพิ่มเติม” ในส่วนท้ายของเอกสารฉบับนี้
 กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เพื่อให้มีผลตอบแทนเป็นไปตามดัชนีอ้างอิง หรือเพื่อ
ลดต้นทุนธุรกรรม (Transaction Cost) แต่จะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเก็งกาไร ดังนั้น กองทุนจึงมีความ
เสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุน
ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และควรคานึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน ฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
และผู้ลงทุนสามารถยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กองทุนต่างประเทศ (กองทุน iShares Expanded Tech Sector ETF) มีการลงทุนใน
ตราสารในประเทศสหรัฐ อเมริก าในสัด ส่วน 98.62% ดังนั้น หากผู้ลงทุน พิจ ารณาแล้วเห็นว่า การลงทุนดังกล่าว
เมื่อ รวมกั บ เงิ น ลงทุน ในพอร์ต การลงทุ น ทั้ งหมดของผู้ล งทุ น จะท าให้ ก ารลงทุน มีก ารกระจุก ตั วในประเทศนั้น ๆ
ก็ควรพิจารณากระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย (https://www.ishares.com)
 กองทุนเปิดเคเคพี EXPANDED TECH - HEDGED จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความ
เสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนจะทาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้าน
อัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด คือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยง
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ด้านอัต ราแลกเปลี่ย นในส่วนที่ไม่ได้ ท าการป้ องกั น ความเสี่ย งไว้ ซึ่งอาจท าให้ผู้ลงทุน ได้รั บ ผลขาดทุน จากอัตรา
แลกเปลี่ย นหรือได้ รั บ เงิน คื น ต่ ากว่าเงิ น ลงทุน เริ่มแรกได้ นอกจากนี้ การท าธุรกรรมป้ องกั น ความเสี่ย งด้านอัตรา
แลกเปลี่ยนดังกล่าวอาจมีต้นทุน ซึ่งทาให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
ผลตอบแทนของกองทุนเปิดเคเคพี EXPANDED TECH – HEDGED จะขึ้นอยู่กับกองทุนหลักที่กองทุนลงทุน ดังนั้น
หากผลตอบแทนของกองทุนหลักได้รับผลกระทบในทางลบจากปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง อาจส่งผลกระทบในทางลบ
ต่อผลตอบแทนของกองทุนนี้ ผู้ลงทุนอาจมีโอกาสได้รับเงินคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก
เนื่องจากกองทุนมีก ารลงทุน ในต่างประเทศ ซึ่งวัน หยุ ดท าการของกองทุนหลัก ที่กองทุนไปลงทุน อาจจะไม่ตรงกั บ
วัน หยุ ดทาการของประเทศไทย จึงอาจส่งผลกระทบต่อการส่งคาสั่งซื้อ/ขายคืน /สับ เปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือ
ระยะเวลาในการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วย/ผู้ลงทุน
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดเคเคพี EXPANDED TECH - HEDGED เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี้เหมาะสม
กับวัตถุประสงค์ การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ และโปรดศึกษาคา
เตือนอื่นเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุน
กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ (Cross Investing Fund)
ตามอัตราส่วนที่บริษทั จัดการกาหนด ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการ
ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของทั้งกองทุนรวมต้น ทาง
และกองทุนรวมปลายทาง ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ https://am.kkpfg.com
เว้นแต่บ ริษั ทจัด การจะอนุญ าตเป็น อย่ างอื่น บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิที่จะไม่รับเปิดบัญ ชีก องทุน เพื่อเป็น ลูก ค้า
ในความดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทาการที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิด
บัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน และ/หรือ ตามวิธีก ารอื่น ใดที่บริษัท จัดการกาหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิ ดบั ญ ชีก องทุน ไว้กั บ
บริษัทจัดการก่อนหน้าวันทีบ่ ริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทาธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
บริษัท จัดการและหรือผู้สนับ สนุนการขาย และรับ ซื้อคืน หน่วยลงทุน ที่บ ริษั ท จัดการแต่งตั้ง อาจพิจ ารณาขอข้อมูล
เอกสาร หลักฐาน เพิ่มเติมจากผู้ส นใจลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ของกองทุน หรือบุ คคลที่ เกี่ยวข้องกั บผู้ลงทุนตาม
คาจากัดความของกฎหมายหรือตามที่หน่วยงานที่ มีอานาจก าหนด ทั้งก่ อน และ/หรือภายหลังการลงทุนในกองทุน
ไปแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้เ ป็น ไปตามกฎหมายการป้องกั นและปราบปรามการฟอกเงิน ของประเทศไทยและประเทศอื่น
ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือแนวปฏิบัติภายในของ บริษัท จัดการหรือของหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ ยวข้องกับกองทุนหลัก หรือ
เพื่อให้เ ป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตี ความ หรือการสั่งการของหน่วยงานที่มีอานาจ ทั้งนี้ บริษั ทจัดการและ
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องทาความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และ
การพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence : CDD) โดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่
แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจัดการ
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทราบ ตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน
ดังกล่าว บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน จาเป็ นต้องดาเนิน การตามกฎหมาย
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ครอบคลุมทั้งการเปิดบัญชีเพื่อใช้บริการใหม่ การทาธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบัน
เป็นระยะ ๆ รวมทั้งการดาเนินการอื่น ๆ ตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินกาหนดแนวทาง
ในกรณีที่บริษัทจัดกำรเปิดให้บริกำรที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุน (Unit-Linked Life Policy)
 ผลตอบแทนและผลการด าเนิน งานจากการซื้อ กรมธรรม์ป ระกั น ชี วิตควบการลงทุน อาจมีความแตกต่ างกั บ การ
ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว เนื่องจากการคิดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน หรือเงื่อนไขที่
บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิตกาหนด
 ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนนี้ในรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy) ได้
โดยติดต่อบริษัทประกันชีวิตที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การซื้อขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อกาหนด และวิธี
ปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขาย
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน
 กรณีผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทประกันชีวิตภายใน
5 วันทาการนับแต่วันคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนของวันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน และ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกาศกาหนด หรือที่ เห็นชอบให้ดาเนินการเป็น
อย่างอื่นได้ โดยมีวิธีการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกาหนดไว้ในกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตควบหน่วยลงทุน
สำหรับกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุ นได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของ
กองทุนที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือ การคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกาหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้นๆ ด้วย
 การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนไม่ได้เป็นการแยกความเป็นนิติบุคคลของกองทุน กองทุนนี้ยังคงเป็นนิติบุคคลเดียวเท่านั้น
 การแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นหลายชนิด ไม่ได้ทาให้ความผูกพันรับผิด (liability) ของกองทุนที่มีต่อบุคคลภายนอกแยก
ออกจากกั น ตามชนิ ด ของหน่ ว ยลงทุ น โดยทรั พ ย์ สิ น ทั้ ง หมดของกองทุ น จะอยู่ ภ ายใต้ ค วามผู ก พั น รั บ ผิ ดต่ อ
บุคคลภายนอกตามสัญญาข้อตกลงหรือนิติกรรมอื่น
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที่ยังไม่เ ปิดให้บริการเพิ่มเติม โดยการแบ่ งหน่วยลงทุน
ออกเป็ นชนิดต่าง ๆ จะเป็ น ไปตามที่สานัก งาน ก.ล.ต. และประกาศที่เกี่ ยวข้องประกาศกาหนด ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มการ
ให้ บ ริก ารแก่ ผู้ถื อหน่วยลงทุน ที่อาจมีค วามต้องการลงทุน ที่แตกต่างกั น ในรายละเอีย ด โดยบริษั ท จัดการจะแจ้ ง
รายละเอียดการ ให้บริการดังกล่าวล่วงหน้าก่อนวันเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการและ/หรือ
ผู้สนับสนุนการ ขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน การสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน ในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันโดยจะประกาศ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการและ/
หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
7

 บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายใน
กองทุนนี้ โดยจะประกาศ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการ ขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
โปรดศึกษำคำเตือนที่สำคัญอื่นได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
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แผนภำพแสดงตำแหน่งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม

ปัจจัยควำมเสี่ยงที่สำคัญ
ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk) (กองทุนหลัก)
สูง

ต่า

ความผันผวนของ
>25%
 5%
5-10%
10-15%
15-25%
ผลการดาเนินงาน (SD)
ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรำยใดรำยหนึ่ง (High Issuer Concentration risk) (กองทุนหลัก)
การกระจุกตัว
ในผู้ออกตราสารรวม
การลงทุนกระจุกตัว
ในหมวดอุตสาหกรรมรวม

สูง

ต่า
 10%

10-20%

20-50%

50-80%

 80%
สูง

ต่า

 20%

20%-50%

50%-80%

 80%

หมายเหตุ: กองทุนหลักมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี (technology)
รวมถึงมีการลงทุนในหุ้นทีเ่ กีย่ วข้องกับเทคโนโลยีในกลุ่มบริการสื่อสาร
(communication services) และกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย (consumer discretionary)
(ที่มา https://www.ishares.com)
การลงทุนกระจุกตัว
รายประเทศรวม

สูง

ต่า

 20%

20%-50%

50%-80%

 80%

หมายเหตุ: กองทุนหลักมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ในสัดส่วน 98.62%
(ที่มา iShares Expanded Tech Sector ETF - Detailed Holdings and Analytics,
https://www.ishares.com ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
ควำมเสีย่ งจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)

สูง

ต่า

การป้องกันความเสี่ยง fx

ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด

บางส่วน

ดุลยพินจิ

ไม่ป้องกัน

หมายเหตุ: กองทุน KKP TECH-H มีนโยบายการป้องกันความเสีย่ งจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลีย่ นไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://am.kkpfg.com
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินทีล่ งทุน
% NAV

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
2.38%

iShares Expanded Tech
Sector ETF (IGM US)
95.52%

เงินฝาก/บัตรเงินฝาก
1.7%
สินทรัพย์และหนี้สินอื่น
-1.2501%
พันธบัตร,ตั๋วเงินคลัง
1.64%

ชื่อทรั พย์ สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน
1. iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM US)

% ของ NAV
95.52

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้คณ
ุ สามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ https://am.kkpfg.com
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ข้อมูลกำรลงทุนของกองทุนหลัก : กองทุน iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM US)

Interactive Media &
Services, 15.06%
Others, 36.28%

Semiconductors,
12.84%

System Software,
12.12%
Application Data Processing &
Software, Outsourced Services,
12.01%
11.69%

ที่มา : iShares Expanded Tech Sector ETF Factsheet, ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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ค่ำธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวก่อนการลงทุน
ค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม1,3 (% ต่ อปี ของ NAV)
6.00
สูงสุดไม่เกิน 4.8150

5.00
4.00
3.00

สูงสุดไม่เกิน 2.6750

2.00

1.00

สูงสุดไม่เกิน 1.4980
0.3210

0.00
การจัดการ

สูงสุดไม่เกิน 0.1070
0.0321

ผู้ดูแลผลประโยชน์

สูงสุดไม่เกิน 0.5350

0.4334

0.08025

นายทะเบียน

ค่าใช้จ่ายอื่น

รวมค่าใช้จ่าย

ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนได้ที่ https://am.kkpfg.com

ค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่ วย1,2 (% ของมูลค่ าซือ้ ขาย)
รำยกำร
สูงสุดไม่เกิน
เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)
ไม่เกิน 2.00
ปัจจุบัน ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)
ไม่เกิน 2.00
ปัจจุบัน ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน (Switching Fee)
ปัจจุบัน ยกเว้น
- กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (Switching In)
ไม่เกิน 2.00
- กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (Switching Out)
ไม่เกิน 2.00
ปัจจุบัน ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
50 บาท ต่อ 1 รายการ
50 บาท ต่อ 1 รายการ
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า
ไม่เกิน 2.00
ปัจจุบัน ยกเว้น
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ขาออก
ไม่เกิน 2.00
หมายเหตุ : 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือปิดประกาศที่สานักงานของบริษัทจัดการ
3. ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ กองทุนต้นทาง และกองทุนปลายทาง
จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee) ค่าธรรมเนียมการขาย (front-end fee) และค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
(back-end fee) ซ้าซ้อนกัน
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ค่ าธรรมเนียมหรือค่ าใช้ จ่ายของกองทุนหลัก

ที่มา : iShares Expanded Tech Sector ETF Fund Factsheet, ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
คุณสามารถดูข้อมูลกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ https://www.ishares.com
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ผลกำรดำเนินงำนในอดีต
ผลกำรดำเนินงำนในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต

 แบบย้อนหลังตำมปีปฏิทิน
9.25%
9.29%

ผลการดาเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามปีปฎิทิน1,2 ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
10.00%
8.00%
6.00%

กองทุนรวม

4.00%

ตัวชี้วัด

2.00%
0.00%
2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
หมายเหตุ
1. เอกสารการวั ดผลการดาเนิ นงานของกองทุ นรวมฉบั บ นี้ ได้จั ดท าตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนิน งานของกองทุน รวม
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2. หากกองทุ น รวมมีผลการดาเนิ น งานตั้ง แต่ วั นจั ดตั้ง กองทุ นรวมไม่ครบ 1 ปี ปฏิ ทิ น จะแสดงผลการดาเนิน งานตั้ งแต่ จัดตั้ ง
กองทุนรวมจนถึงวันทาการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก
3. ตัวชี้วัด:

1. ดัชนี S&P North American Expanded Technology Sector Index (USD) TR สัดส่วน (%): 95.00 ปรับด้วย
ต้น ทุนการป้องกั นความเสี่ยงอัต ราแลกเปลี่ย นเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ น สกุ ลเงิน บาท ณ วัน ที่คานวณ
ผลตอบแทน
2. ดัชนี S&P North American Expanded Technology Sector Index (USD) TR สัดส่วน (%): 5.00 ปรับด้วย
อัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน

 กองทุนนี้เคยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คือ -5.14%
 ควำมผันผวนของผลกำรดำเนินงำน (standard deviation) คือ 21.33% ต่อปี
 ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน ณ จุดขำย คือ Technology Equity

 ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด
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ตารางแสดงผลการดาเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด1 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

กองทุนรวม

Year to
Date
N/A

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี2

3 ปี2

5 ปี2

10 ปี2

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน2
9.25%

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
9.29%
ตัวชี้วัด3
ความผันผวนของ
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
21.33%
ผลการดาเนินงาน2
ความผันผวนของ
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
22.37%
ตัวชี้วัด2
หมายเหตุ
1. เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน
2. % ต่อปี
3. ตัวชี้วัด :

1. ดัชนี S&P North American Expanded Technology Sector Index (USD) TR สัดส่วน (%): 95.00 ปรับด้วย
ต้น ทุนการป้องกั นความเสี่ยงอัต ราแลกเปลี่ย นเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ น สกุ ลเงิน บาท ณ วัน ที่คานวณ
ผลตอบแทน
2. ดัชนี S&P North American Expanded Technology Sector Index (USD) TR สัดส่วน (%): 5.00 ปรับด้วย
อัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน

ตารางแสดงผลการดาเนินงานของกลุม่ Technology Equity ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
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AIMC Category

Technology Equity

5th Percentile

3M
10.98

6M
36.29

Return (%)
1Y
3Y
76.75 25.87

25th Percentile

7.64

26.32

61.40

23.16

22.37 20.05

20.17

19.13

50th Percentile

0.44

22.04

57.36

21.83

24.24 21.56

21.33

20.59

75th Percentile

-1.60

19.57

49.38

18.93

30.91 26.26

23.35

21.21

95th Percentile

-4.40

13.20

45.88

12.34

41.51 29.13

27.97

21.77

Peer Percentile

5Y

10Y

Standard Deviation (%)
3M
6M
1Y
3Y
5Y
17.44 16.33
18.60 17.94

10Y

ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดาเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Disclaimer of Peer group Fund Performance)
1.ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
2.ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ www.aimc.or.th
3.ผลการดาเนินงานของกองทุนที่การเปรียบเทียบแบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใต้ข้อกาหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โดยกองทุนที่
จะถูกเปรียบเทียบผลการดาเนินงานในแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกันในระดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentiles) ต่างๆ โดยแบ่ง
ออกเป็น
- 5th Percentile แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 5 เปอร์เซ็นต์ไทล์
- 25th Percentile แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 25 เปอร์เซ็นต์ไทล์
- 50th Percentile แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 50 เปอร์เซ็นต์ไทล์
- 75th Percentile แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 75 เปอร์เซ็นต์ไทล์
- 95th Percentile แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 95 เปอร์เซ็นต์ไทล์
4.ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
เมื่อผู้ลงทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนที่ลงทุน สามารถนาไปเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ไทล์ตามตาราง จะทราบว่ ากองทุนที่ลงทุนนั้นอยู่
ในช่วงที่เท่าใดของประเภทกองทุนรวมนั้น
คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://am.kkpfg.com

* คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://am.kkpfg.com

ผลกำรดำเนินงำนของกองทุนหลัก
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 ผลการดาเนินงาน (Return) ของกองทุน iShares Expanded Tech Sector ETF Fund (กองทุนหลัก)
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) เป็นดังนี้

คุณสามารถดูข้อมูลกองทุนหลังเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ishares.com
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ข้อมูลอื่นๆ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียนกองทุน
อายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่วย
ลงทุน

ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
22 ตุลาคม 2563
ไม่กาหนด
วันทาการซื้อ

: วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
ทุกวันทาการ เวลา 8:30 – 15:30 น.
มูลค่าขั้นต่าของการซื้อครั้งแรก
: 1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่าของการซื้อครั้งถัดไป
: 1,000 บาท
วันทาการขายคืน
: วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
ทุกวันทาการซื้อขาย เวลา 8:30 - 15:30 น.
มูลค่าขั้นต่าของการขายคืน
: ไม่กาหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่า
100 บาท/ 10 หน่วย
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
: ภายใน 5 วันท าการนับ แต่วันคานวณมูลค่า
ทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ มูล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น ราคาขาย
หน่ว ยลงทุน หรือ ราคารับ ซื้อคื น หน่ วยลงทุ น
โดยไม่นับรวมวันหยุดประเทศไทยและวันหยุด
ต่างประเทศ (ปัจจุบัน T+4 เฉพาะบัญชีรับเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ KKP Bank, SCB,
BBL, KBank, BAY, TMB, TBank, KTB,
CIMB Thai, LH Bank, UOB, Citibank และ
นาฝาก/นาส่งเช็ค T+4 สาหรับบัญชีธนาคารอื่น
นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น (รายละเอียดอาจมี
การเปลี่ยนแปลง))
T = วันทาการซื้อขาย โดยไม่นับรวมวันหยุดประเทศไทยและวันหยุดต่างประเทศ
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สนิ รายวันได้ที่ https://am.kkpfg.com

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

อัตราส่วนหมุนเวียนการ

ชื่อ - นามสกุล
คุณลักษณ์ชนก สงวนรักศักดิ์
คุณอัญชัญ ชูฤกษ์ธนเศรษฐ์
คุณศุภฤกษ์ วิริยะก่อกิจกุล, CFA
0.03 เท่า

ขอบเขตหน้าที่
ผู้จัดการกองทุน
ผู้จัดการกองทุน
ผู้จัดการกองทุน

วันที่เริ่มบริหาร
กองทุนรวมนี้
วันที่จดทะเบียนกองทุน
วันที่จดทะเบียนกองทุน
วันที่จดทะเบียนกองทุน
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ลงทุนของกองทุนรวม
(PTR)
ผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน















ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2165-5555
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2217-8888
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2658-8888
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2659-7000, 0-2659-7384
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จากัด โทรศัพท์: 0-2695-5000
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ : 0-2857-7799
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ : 0-2846-8649
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2646-9650
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จากัด โทรศัพท์ : 0-2697-3800, 0-2697-3878
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2635-1718
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2305-9559
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด โทรศัพท์ : 0-2680-1111
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2638-5000,
0-2287-6000
 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด โทรศัพท์ : 0-2949-1000, 0-2949-1126-28
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จากัด โทรศัพท์ : 0-2680-5000
 บริษัท หลักทรัพย์คันทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2205-7000
 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จากัด
โทรศัพท์ :0-2861-5508
 บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ : 0-2009-8888
 บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2618-1111
 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จากัด โทรศัพท์ : 0-2026-6222
 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จากัด
โทรศัพท์ : 0-2026-5100
 บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2796-0000, 0-2345-0000
 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2274-9400, 0-2276-1025
และ/หรื อ ผู้ ส นั บ สนุ น การขายหรื อ รั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น ที่ บ ริ ษั ท จั ด การแต่ ง ตั้ ง รวมถึ ง
ช่องทางการบริการอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชี
กองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทาการที่บริษัทจัดการ
กาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือ
19

ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุน
ไว้กั บ บริษั ท จัด การก่ อ นหน้า วั น ที่บ ริษั ท จัดการไม่รั บ เปิ ดบั ญ ชีก องทุน เพิ่ม เติม สามารถ
ทาธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
ติดต่อสอบถาม
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด
รับหนังสือชีช้ วน/ร้องเรียน ที่อยู่ : ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
เลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2305-9800 โทรสาร : 0-2305-9803-4
website : https://am.kkpfg.com
email : kkpam.customer@kkpfg.com
ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิด กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ
ความขัดแย้งทาง
ได้ (Cross Investing Fund) ตามอัตราส่วนที่บริษัทจัดการกาหนด ดังนั้น บริษั ทจัดการ
ผลประโยชน์
จะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจ
เกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของ
ทั้งกองทุนรวมต้นทางและกองทุนรวมปลายทาง
ผู้ล งทุ น สามารถตรวจสอบธุ ร กรรมที่ อ าจก่ อให้ เ กิ ดความขั ดแย้ ง ทางผลประโยชน์ ไ ด้ ที่
https://am.kkpfg.com
ข้อมูลอื่นๆ
 ข้อสงวนสิทธิสาหรับผู้ลงทุนบุคคลอเมริกัน (U.S. Person)
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของ
บุคคลอเมริกัน (U.S. Person) และ/หรือ บุคคลที่มีสัญชาติ (Nationality) อเมริกัน และ/หรือ
พลเมืองสหรัฐอเมริกา (U.S. Citizen) และ/หรือ มีถิ่นฐานและ/หรือที่อยู่อื่น และ/หรือมีบัญชี
อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา และ/หรือ เป็นบุคคลที่
เกี่ ยวข้องกั บสหรั ฐอเมริกา รวมถึ งกองทรัพย์ สินของบุ คคลดังกล่าวและบริ ษั ทหรื อห้าง
หุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
 บริษัท จัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับ หรือปฏิเ สธคาสั่งซื้อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือ
กลุ่มบุ ค คลใดที่ท าให้บ ริษั ท จัดการและหรือกองทุน ภายใต้บ ริษั ท จัด การมีความเสี่ย ง
ทางกฎหมาย ความเสี่ยงด้านภาษี หรือความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย Foreign
Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื่นทั้งในและต่างประเทศที่
มีลักษณะเดียวกัน
 ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน หรือตามสัดส่วนอื่นที่จะมีการกาหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ของ
กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือตาม
กฎหมายหรือหน่วยงานที่มีอานาจประกาศกาหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบและตกลงให้
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บริษั ท จัด การสามารถเปิดเผยข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน ให้แก่ ก องทุน หลัก และ/หรือ
กองทุนต่ างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เ กี่ย วข้องกั บ
กองทุ น หลั ก หรื อ กองทุ น ต่า งประเทศหรื อคู่ สั ญ ญาต่า งประเทศ และ/หรื อบุ ค คลอื่ น
รายละเอียดดังนี้
1. ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด สัญชาติ สถานที่เกิด ที่อยู่ ของผู้ถือหน่วยลงทุน
2. บัตรประชาชน และ/หรือหนังสือเดินทาง ที่รับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้ถือหน่วย และ/
หรือ รับรองโดยโนตารีพับลิค (Notary Public)
3. เอกสารการทาความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) ตามที่กองทุน
หลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่
เกี่ย วข้องกั บกองทุนหลักหรือกองทุ นต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือ
หน่ว ยงานที่มี อานาจร้ องขอ เพื่อ ให้ เ ป็ น ไปตามนโยบายการป้ องกั น การใช้ธุ รกรรม
หลักทรัพย์เป็นช่องทางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(AML) ตามข้อกาหนดของกองทุนหลัก
4. ข้ อ มู ล อื่ น ตามที่ ก องทุ น หลั ก และ/หรื อ กองทุ น ต่ า งประเทศ และ/หรื อ คู่ สั ญ ญา
ต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือ
คู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น และ/หรือหน่วยงานที่มีอานาจร้องขอ
โดยที่ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท (Privacy Notice) ที่
บริษัทได้แจ้งผ่าน www.kkpfg.com/dataprotection และตกลงว่าบริษัทจัดการจะนาส่ง
ข้อมูลข้างต้นและเอกสารอื่นใด และ/หรือ ตามที่บริษัทจัดการร้องขอ ให้แก่กองทุนหลัก
และ/หรือกองทุน ต่างประเทศ และ/หรือ คู่สัญ ญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่
เกี่ย วข้องกั บกองทุนหลัก หรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือ
บุคคลอื่น และผู้ถือหน่วยลงทุนสละสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย หรือ
เงินอื่นใดจากบริษัทจัดการ
 การลงทุน ในหน่วยลงทุนไม่ใ ช่ก ารฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบั นคุ้มครองเงิน ฝาก จึงมี
ความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจานวน
 ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต
 การพิจ ารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เ ป็น การแสดงว่าสานัก งาน ก.ล.ต.
ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุน
ที่เ สนอขายนั้น ทั้ งนี้ บริษั ท จั ด การกองทุน รวม ได้ สอบทานข้อ มูล ในหนั ง สือ ชี้ช วนส่ว นสรุป ข้อ มูล สาคัญ ณ วั น ที่
28 พฤษภาคม 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดาเนิ นการของกองทุนรวมและขอรับรองว่า
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด
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ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลกองทุน iShares Expanded Tech Sector ETF (กองทุนหลัก)
ชื่อกองทุนรวมใน
iShares Expanded Tech Sector ETF
ต่างประเทศ
CUSIP
464287549
สกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ (U.S. dollars)
วัตถุประสงค์กำรลงทุน
วัตถุประสงค์และ
 iShares Expanded Tech Sector ETF มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทน
นโยบายการลงทุน
ให้ใกล้เคียงกับดัชนี S&P North American Expanded Technology Sector Index ซึ่ง
ประกอบด้วยตราสารทุนของบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยี รวมถึงจะคัดเลือกตราสารทุนของ
บริ ษั ท ในกลุ่ม บริก ารสื่ อสาร (communication service) และกลุ่ม สิ น ค้ าฟุ่ ม เฟื อ ย
(consumer discretionary) ในทวีปอเมริกาเหนือ
นโยบายการลงทุน
 กองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดาเนินงาน
ของดัชนี S&P North American Expanded Technology Sector Index (“ดัชนีอ้างอิง”)
โดยดั ช นีดั งกล่าวใช้วั ดผลตอบแทนของหุ้น กลุ่มเทคโนโลยี ใ นประเทศสหรัฐ อเมริก า
รวมถึงหุ้น ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีจากกลุ่มบริการสื่อสาร (communication service)
และกลุ่มสินค้ าฟุ่มเฟือย (consumer discretionary) ในประเทศสหรัฐ อเมริกาและ
แคนาดา ตามที่กาหนดโดย S&P Down Jones Indices LLC
ทั้งนี้ ดัชนีอ้างอิงดังกล่าวประกอบไปด้วยหุ้นของบริษัทในหมวดดังต่อไปนี้
- บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีความซับซ้อน (producers of sophisticated
computer related devices)
- บริษัทผู้ให้บริการด้านอุปกรณ์สื่อสารและการให้บริการอินเทอร์เน็ต (producers of
computer and internet services)
- บริษัทผู้ผลิตคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตซอฟต์แวร์ (producers of computer and
internet software)
- บริษั ท ผู้ใ ห้ค าปรึก ษาด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศ (consultants for information
technology)
- บริษัทผู้ให้บริการการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ (providers of computer services)
- บริษัทผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ (semiconductor and
semiconductor equipment manufacturers) และ
- บริษั ท ที่มีความเกี่ ยวข้อ งกั บการสร้างและเผยแพร่เ นื้อหาและข้อมูล (company
engaging in content and information creation or distribution)
22

ประเภทกองทุน

โดยดัชนีอ้างอิงดังกล่าวอาจประกอบด้วยหุ้นที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูง ปานกลาง หรือ
ต่า (large-, mid-, or small-capitalization)
 กองทุนหลักใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบเชิงรับ (passive หรือ indexing approach) เพื่อให้
ได้ผลตอบแทนตามวัตถุประสงค์การลงทุน โดยไม่ได้มุ่งหวังที่จะเอาชนะดัชนีอ้างอิงและ
จะไม่ปรับสถานะการลงทุนให้เป็นเชิงรับ (defensive positions) ในสภาวะตลาดขาลง
หรือตลาดมีระดับราคาสูงเกินปัจจัยพื้นฐาน ดังนั้น กลยุทธ์การลงทุนดังกล่าวจึงอาจไม่ได้
ทาให้กองทุนหลักเอาชนะดัชนีอ้างอิง แต่ขณะเดียวกันก็อาจเป็นการลดความเสี่ยงของ
การบริหารจัดการเชิงรุก เช่น ความผิดพลาดในการเลือกหุ้นรายตัว ทั้งนี้ กลยุ ทธ์การ
ลงทุนนี้มุ่งหมายที่จะทาให้มีต้นทุนต่าและและมีผลการดาเนินงานหลังหักภาษีดีกว่า โดย
การทาให้การหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover) อยู่ในระดับต่าเมื่อ
เทียบกับกองทุนอื่นที่มีการบริหารจัดการเชิงรุก
 กองทุนหลักใช้กลยุทธ์การลงทุนโดยเลือกลงทุนในหุ้นที่เป็นตัวแทนขององค์ประกอบของ
ดัชนีอ้างอิงเพื่อสะท้อนการลงทุนให้เหมือนดัชนีอ้างอิง(representative sampling) โดย
การพิ จ ารณาจากปั จ จั ย ต่ า ง ๆ เช่ น คุ ณ ลั ก ษณะด้ า นการลงทุ น ( investment
characteristics) เช่ น มู ล ค่ า หลั ก ทรั พ ย์ ต ามราคาตลาด สั ด ส่ ว นกลุ่ ม อุ ต สาหกรรม
คุณลักษณะด้านปัจจัยพื้นฐาน (fundamental characteristics) เช่น อัตราผลตอบแทน
และคุณลักษณะด้านสภาพคล่อง เป็นต้น ดังนั้น กองทุนหลักอาจลงทุน หรือไม่ได้ลงทุน
ในหุ้นทั้งหมดที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงหรือไม่ก็ได้
 กองทุน หลั กจะลงทุน อย่า งน้ อยร้อยละ 90 ของทรั พย์สิ นของกองทุน หลั ก ในหุ้ นที่ เป็ น
องค์ประกอบของดัชนี รวมถึงการลงทุนอื่นที่มีลักษณะเชิงเศรษฐกิจที่เหมือนกับหุ้นที่เป็น
องค์ ป ระกอบของดั ช นี เช่น ใบส าคั ญ แสดงสิท ธิใ นหลั ก ทรัพ ย์ อ้ างอิ งของหุ้น ที่เ ป็ น
องค์ ประกอบของดัชนี ส่วนที่เ หลือกองทุนหลักอาจลงทุน ในสัญญา futures options
swaps เงินสด ตราสารเทียบเท่าเงินสด (ซึ่งรวมถึงกองทุนรวมตลาดเงินที่บริหารจัดการ
โดย BlackRock Fund Advisor หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง) รวมถึง ทรัพย์สินอื่นที่ไม่ได้เป็น
องค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง โดยกองทุนหลักมุ่งที่จะสร้างผลตอบแทนให้สอดคล้องกับ
ผลการดาเนินงานของดัชนีอ้างอิง ก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก
 กองทุนหลักอาจทาธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์ ได้ไม่เกิน 1/3 ของทรัพย์สินของกองทุนหลัก
(รวมหลักประกัน)
 ดัชนีอ้างอิงที่ใช้ของกองทุนหลักจัดทาโดย S&P Down Jones Indices LLC (SPDJI)
ซึ่งเป็นอิสระจากกองทุนหลักและบริษัทจัดการผู้บริหารกองทุนหลัก ทั้งนี้ S&P Down
Jones Indices LLC (SPDJI) เป็นผู้พิจารณาองค์ประกอบและสัดส่วนการลงทุนในหุ้น
ของดั ช นีอ้างอิง รวมถึ งเผยแพร่ข้อมูลเกี่ ย วกั บ มูลค่าตามราคาตลาดของดัช นีอ้างอิง
ดังกล่าว
กองทุนรวมตราสารทุน ประเภท exchange-traded fund (ETF)
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วันที่จดทะเบียนจัดตัง้
กองทุน
ประเทศที่จดทะเบียน
จัดตั้ง
บริษัทจัดการ
(Investment Adviser)
อายุโครงการ
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)
ผู้ดูแลผลประโยชน์
(Custodian)
ผู้สอบบัญชีกองทุน
ค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายของกองทุน
หลัก

13 มีนาคม 2544
สหรัฐอเมริกา (UNITED STATES)
BlackRock Fund Advisors
ไม่กาหนด
S&P North American Expanded Technology Sector Index
(Bloomberg Index Ticker: SPNATEUT)
State Street Bank and Trust Company (“State Street”)
PricewaterhouseCoopers LLP
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fees) : ประมาณ 0.46%
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (Other Expenses) : ประมาณ 0.00%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Annual Fund Operating Expenses) : ประมาณ 0.46%

รายละเอียดของกองทุนหลัก แปลมาจากหนังสือชี้ชวน (Master Prospectus) ของกองทุนหลัก ดังนั้น ในกรณีที่มีความ
แตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ ท่านสามารถดูข้อมูลของ
กองทุนหลักเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ishares.com/

ข้อมูลควำมเสี่ยงของกองทุน
ปัจจัยควำมเสี่ยงที่สำคัญของกองทุนหลัก
กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศ
เพียงกองทุนเดียว คือ iShares Expanded Tech Sector ETF (กองทุนหลัก) ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
หลัก เช่น
1) ควำมเสี่ยงของภำคธุรกิจเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Information Technology Sector Risk): บริษัทด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเผชิญกับการแข่งขันที่สูงและการที่ผลิตภัณฑ์ อาจล้าสมัยอย่างรวดเร็ว รวมทั้งต้องพึ่งพิ งสิทธิทางทรัพย์สิน
ทางปัญญา (Intellectual Property Rights) เป็นอย่างมาก ซึ่งอาจทาให้ได้รับผลกระทบทางลบจากการสูญเสียหรือ
ด้อยค่าลงของสิทธิดังกล่าวบริษั ทในกลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศอาจต้องประสบกับการเข้มงวดจากทางภาครัฐและ
กฎระเบี ย บที่เ พิ่มขึ้น รวมถึ งผลกระทบทางลบที่อาจเกิ ดขึ้น จากการดาเนิน การของภาครัฐ หรือในด้านกฎระเบี ย บ
นอกจากนี้ บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์อาจจะได้รับผลกระทบจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น อัตราการต่ออายุการ
สมัครใช้ผลิตภัณฑ์และบริการที่ลดลง รวมถึงช่องโหว่ของผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่และเป็นที่รับรู้ในปัจจุบัน
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2) ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลุม่ บริกำรสื่อสำร (Communication Services Sector Risk): บริษัทในกลุ่มธุรกิจสื่อสาร
อาจได้รับผลกระทบจากการแข่งขันในอุตสาหกรรม การดารงเงินทุน กฎระเบียบจากภาครัฐ รายได้ที่ผันผวนตามวัฏจักร
เศรษฐกิจ การล้าสมัยของผลิตภัณฑ์และการบริการที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารอันเนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
รายได้ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่อาจลดลง และความสนใจของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป
3) ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในสหรัฐอเมริกำ (Risk of Investing in the U.S): การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจใน
สหรัฐ ฯ อาจส่งผลในทางลบต่อหลัก ทรัพย์ที่ก องทุนลงทุนอยู่ เช่น เมื่อภาวะเศรษฐกิ จหรือตลาดการเงินของสหรัฐ ฯ
อ่อนแอ
4) ควำมเสี่ยงของชนิดทรัพย์สิน (Asset Class Risk): หลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีชี้วัด
(Underlying index) หรือเป็นทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน อาจมีผลการดาเนินงานโดยเปรียบเทียบต่ากว่าตลาดหรือต่ากว่า
asset classes อื่น ๆ
5) ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรมีผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนจำนวนน้อยรำย (Authorised Participant Concentration Risk):
ตามโครงสร้างของกองทุน ETF ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (Authorised Participant) เท่านั้นที่จะเป็นผู้ติดต่อกองทุนเพื่อทา
รายการซื้อ (creation) ขาย (redemption) หน่วยลงทุนของกองทุน ETF โดย Authorised Participant ดังกล่าว
ไม่จ าเป็ น ต้อ งผูก มัด ที่จ ะท ารายการซื้อ (creation) และ/หรื อขาย (redemption) ดัง กล่ าว ซึ่ ง กองทุ น จะมี จ านวน
Authorised Participant จากั ด ในกรณีที่ Authorised Participant เลิกท าธุรกิจ นี้ หรือไม่สามารถดาเนินการ ซื้อ
(creation) ขาย (redemption) หน่วยลงทุนของกองทุน ETF ได้ โดยไม่มี Authorised Participant รายอื่นเข้ามา
ดาเนินการทดแทน หน่วยลงทุนของกองทุน ETF นั้น อาจมีโอกาสที่จะซื้อขายในราคาที่สูงกว่าหรือต่ากว่า NAV ได้ อีก
ทั้งอาจมีโอกาสที่จะต้องหยุดทาการซื้อขาย หรือออกจากตลาดไป (delisting)
6) ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรกระจุกตัว (Concentration Risk): กองทุนอาจมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่จะขาดทุน ในกรณีที่
กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งหรือหลายหลักทรัพย์ และ/หรือ กระจุกตัวในผู้ออกตราสาร/
ประเทศ/ ภูมิภาค/ ตลาด/ อุตสาหกรรม/ กลุ่มธุรกิจหรือชนิดของทรัพย์สิน (asset class) ที่ไปลงทุน ซึ่งรวมถึงกรณีที่
ปัจจัยลบต่าง ๆ มีส่งผลลบต่อผลการดาเนินงานของกองทุนมากกว่าตลาดโดยรวม
7) ควำมเสี่ยงจำกปัญหำควำมปลอดภัยทำงอินเทอร์เน็ต (Cyber Security Risk): ความผิดพลาดหรือปัญหาของ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (electronic system) ของกองทุน ที่ปรึกษากองทุน ตัวแทนขายหน่วยลงทุน ผู้ให้บริการอื่น ๆ
ผู้ผลิตดัช นีชี้วัด ผู้ดูแลสภาพคล่องการซื้อขาย ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (Authorised Participant) ผู้ออกหลักทรัพย์ ที่
กองทุนลงทุน อาจทาให้เกิดการเปลี่ ยนแปลงอย่างรุนแรง (disruptions) และส่งผลกระทบในทางลบต่อกระบวนการ
ทางานของกองทุน และอาจทาให้เกิดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายที่เป็นตัวเงินต่อกองทุนและผู้ลงทุนได้ แม้ว่ากองทุน
จะมีแผนฉุกเฉินและระบบการบริหารความเสี่ยงสาหรับกรณีที่เกิดความผิดพลาดหรือปัญหาของระบบอิ เล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว แต่แผนฉุกเฉินและระบบการบริหารความเสี่ยงก็ยังมีข้อจากัด นอกจากนี้ กองทุนยังไม่สามารถควบคุมฉุกเฉิน
และระบบการบริหารความเสี่ยงของผู้ให้บริการอื่น ๆ ผู้ดูแลสภาพคล่องการซื้อขาย ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (Authorised
Participant) หรือผู้ออกหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนได้
8) ควำมเสี่ย งของตรำสำรทุน (Equity Securities Risk): ตราสารทุน มีความเสี่ย งที่มูลค่าจะของตราสารจะ
เปลี่ยนแปลง และมีความผันผวนมากกว่าตราสารอื่น ๆ ดัชนีชี้วัดที่เป็น underlying index จะประกอบไปด้วยหุ้นสามัญ
ซึ่งมีความเสี่ยงมากกว่าหุ้นบุริมสิทธิ (preferred stock) และตราสารหนี้ เนื่องจากในกรณีที่ผู้ออกหลักทรัพย์ล้มละลาย
ผู้ถือหุ้นสามัญจะมีสิทธิเรียกร้องเป็นรองจากตราสารหนี้และหุ้นบุริมสิทธิ
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9) ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับดัชนี (Index-Related Risk): ไม่สามารถรับรองได้ว่าผลการดาเนินงานของกองทุนจะมี
ความสัมพันธ์กับดัชนีอ้างอิง (underlying index) หรือกองทุนจะสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการลงทุน ทั้งนี้
ความเสี่ยงที่กองทุนอาจไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน โดยการแทรกแซงในตลาด (Market disruptions) และ
ข้อจากัดด้านกฎระเบียบ (regulatory restrictions) อาจส่งผลทางลบต่อการที่กองทุนจะสามารถปรับฐานะการลงทุน
(exposure) ให้เป็นไปตามดัชนีอ้างอิง (underlying index) นอกจากนั้น ข้อมูลดัชนี การคานวณดัชนี หรือการสร้างดัชนี
อ้างอิง (underlying index) อาจมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ และอาจไม่สามารถถูกระบุหรือแก้ไขได้โดยผู้ จัดทาดัชนี
(index provider) ณ ขณะนั้น ซึ่งอาจจะส่งผลต่อกองทุนและผู้ลงทุน นอกจากนี้ ในสภาพตลาดที่ไม่ปกติ อาจส่งผลให้
ผู้จัดท าดัช นี (index provider) เลื่อนการปรับ สัดส่วน (rebalance) ซึ่งอาจส่งผลให้องค์ป ระกอบของดัชนีอ้างอิง
(underlying index) คลาดเคลื่อนจากที่ควรจะเป็น
10) ควำมเสี่ยงจำกโรคติด เชื้อ (Infectious Illness Risk) การแพร่ระบาดของโรคระบบทางเดินหายใจติดเชื้อ หรือ
COVID-19 ส่งผลต่อการจากัดด้านการเดินทาง การเปลี่ยนแปลงด้านระบบสาธารณสุข การกักตัวที่มีระยะเวลานาน
(quarantines) การยกเลิก การเปลี่ยนแปลงในห่วงโซ่อุปทาน (supply chain disruption) ความต้องการของผู้บริโภคที่
ลดลง การเลิกจ้างงาน การปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ การผิดนัดชาระหนี้ และผลกระทบอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจอย่างมีนัยสาคัญ นอกจากนี้ ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ในบางประเทศต้องประสบกับการปิดการซื้อขายชั่วคราว
ความผันผวนสูง การขาดทุนอย่างหนัก สภาพคล่องที่ลดต่าลง และการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์
สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนและการลงทุนของกองทุน รวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการซื้อ
หรือขายหลักทรัพย์ หรือท าให้ค่า Tracking error เพิ่มสูงขึ้น รวมถึ งส่งผลให้มี premium หรือ discount ในมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ การระบาดของโรคที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต อาจจะส่งผลกระทบในทานอง
เดียวกัน
11) ควำมเสี่ย งของผู้ออกหลัก ทรัพย์ (Issuer Risk) ผลการดาเนินงานของกองทุน ขึ้น กับผลการดาเนินงานของ
หลัก ทรัพย์ที่กองทุนลงทุน การเปลี่ยนแปลงของภาวะทางการเงิน หรืออัน ดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์
อาจส่งผลให้มูลค่าของหลักทรัพย์ลดลง
12) ควำมเสี่ยงของบริษัทที่มีมูลค่ำตำมรำคำตลำดสูง (Large-Capitalization Companies Risk): บริษัทที่มีมูลค่าตาม
ราคาตลาดสูงอาจสามารถปรับตั วไปตามการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาดได้น้อยกว่า อีก ทั้งอาจจะมีข้อจากัดใน
ศักยภาพการเติบโต เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทที่มีมูลค่าตามราคาตลาดน้อยกว่า
13) ควำมเสี่ยงในกำรบริหำร (Management Risk) กองทุนอาจจะไม่ได้ลงทุนเหมือนดัชนีอ้างอิง (underlying index)
ทุกประการ จึงมีความเสี่ยงที่เกิดจากกลยุทธ์การบริหารจัดการของผู้จัดการกองทุน ซึ่งอาจส่งผลให้ผลการดาเนินงาน
ของกองทุนไม่เป็นตามที่คาดหวัง
14) ควำมเสี่ยงของตลำด (Market Risk) กองทุนอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งในระยะสั้นเมื่อตลาดมีการ
ปรับตัว หรือระยะยาวในภาวะตลาดขาลง เหตุการณ์ต่าง ๆ ในประเทศ ภูมิภาค หรือทั่วโลก เช่น สงคราม การก่อการ
ร้าย การแพร่ระบาดของโรคหรือปัญหาด้านสาธารณสุข การถดถอย (recession) หรือเหตุการณ์อื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบ
อย่างมีนัยสาคัญต่อกองทุนและการลงทุน อาจส่งผลให้มี premium หรือ discount ในมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เพิ่มสูงขึ้น
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15) ควำมเสี่ยงจำกตลำดซื้อขำย (Market Trading Risk) ความเสี่ยงจากการซื้อขายในตลาด เช่น ตลาดที่ซื้อขายหน่วย
ลงทุนไม่เคลื่อนไหวเท่าที่ควร การขาดทุนจากการซื้อขายในตลาดรอง (secondary market) ช่วงเวลาที่เกิดความผัน
ผวนสูง และการที่ไม่สามารถดาเนินการซื้อ (creation) ขาย (redemption) หน่วยลงทุนได้ ทั้งนี้ ปัจจัยต่าง ๆ ข้างต้น
อาจส่งผลกระทบให้หน่วยลงทุนมีการซื้อขายโดยมี premium หรือ discount ต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
16) ควำมเสียงจำกกำรไม่กระจำยตัวของผู้ออกตรำสำร (Non-Diversification Risk): กองทุนอาจมีการลงทุนส่วน
ใหญ่ในตราสารที่ออกโดยผู้ออกจานวนน้อยราย ดังนั้น ผลการดาเนินงานของกองทุนอาจขึ้นอยู่กับผลการดาเนินงาน
ของผู้ออกตราสารเพียงไม่กี่ราย
17) ควำมเสี่ยงจำกกำรดำเนินงำน (Operational Risk) กองทุนมีความเสี่ยงจากการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจากหลายปัจจัย
เช่ น ความผิ ด พลาดที่ เ กิ ด จากคน (human error) จากการประมวลผลและการสื่ อ สาร (processing and
communication errors) ความผิดพลาดจาก Fund’s service providers คู่สัญญา หรือ บุคคลอื่น ๆ ความไม่เพียงพอ
หรือล้มเหลวของระบบ เป็นต้น โดยกองทุนและบริษัทจัดการได้ลดความเสี่ยงจากการดาเนินงานข้างต้นผ่านการควบคุม
และกระบวนการต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม อาจไม่สามารถระบุได้ในทุก ๆ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานที่อาจ
เกิดขึ้น รวมถึงไม่สามารถระบุความเสี่ยงที่สาคัญได้อย่างเพียงพอ
18) ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรบริ หำรเชิงรับ (Passive Investment Risk) กองทุนนี้ไม่ได้บริหารแบบเชิงรุก (actively
managed) ซึ่งผู้จัดการกองทุน จะไม่ได้พยายามบริหารกองทุนให้ชนะตลาดหรือไม่ได้พยายามบริหารกองทุนปกป้อง
กองทุนในทุกภาวะตลาด รวมถึงช่วงตลาดขาลง
19) ควำมเสี่ยงจำกกำรให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending Risk) กองทุนอาจมีการให้ยืมหลักทรัพย์ และอาจมี
ความเสี่ยงที่กองทุนอาจสูญเสียเงินเนื่องจากผู้ยืมไม่สามารถคืนหลักทรัพย์ดังกล่าวได้หรือได้ตรงเวลา รวมถึงกรณีที่
หลักประกันสาหรับการกู้ยืมหลักทรัพย์มีมูลค่าลดลงต่ากว่ามูลค่าของหลักทรัพย์ที่ให้ยืมไป
20) ควำมเสี่ยงด้ำน Tracking Error (Tracking Error Risk) กองทุนอาจมีความเสี่ยงที่ผลการดาเนินงานของกองทุนจะ
เบี่ยงเบนไปจากดัชนีอ้างอิง ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากความแตกต่างระหว่างหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนกับดัชนีอ้างอิง ความ
แตกต่างในด้านราคา ด้านต้นทุนธุรกรรม (Transaction Cost) การถือเงินสดในกองทุน ความแตกต่างของช่วงเวลาใน
การคงค้างหรือการประเมินมูลค่าเงินปันผลหรือดอกเบี้ย ต้นทุนของกองทุนในการปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมายต่าง
ๆ ซึ่งความเสี่ยงนี้อาจจะมีมากขึ้นในช่วงตลาดผันผวนหรือตลาดมีความผิดปกติ รวมถึงเกิดขึ้นเนื่องจากกองทุ นมีการ
เก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในขณะที่ดัชนีไม่มีค่าใช้จ่ายเหล่านี้
รายละเอียดของกองทุน iShares Expanded Tech Sector ETF แปลมาจากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุป (Master Summary
Prospectus) ของกองทุน หลัก ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกั บต้ น ฉบั บภาษาอังกฤษ ให้ถื อตาม
ต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ ท่านสามารถดูข้อมูลของกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ishares.com
ปัจจัยควำมเสีย่ งที่สำคัญของ กองทุนเปิดเคเคพี EXPANDED TECH - HEDGED
1) ควำมเสี่ยงจำกตลำด (Market Risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักและ/
หรือกองทุนลงทุนมีก ารปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลาดทุน และตลาดเงิน
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) เป็นต้น
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2) ควำมเสี่ยงจำกธุรกิจของผู้ออกตรำสำร (Business Risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถใน
การท าก าไรของบริ ษั ท ที่ ก องทุ น หลั ก และ/หรื อ กองทุน ลงทุน ท าให้ ผู้ล งทุ น ไม่ ได้ รั บ ผลตอบแทนที่ ค าดหวั ง เช่ น
ความสามารถในการชาระหนี้ และผลการดาเนินงาน เป็นต้น
3) ควำมเสี่ยงของประเทศที่กองทุนไปลงทุน (Country and Political Risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ภายในประเทศที่ก องทุน หลัก และ/หรือกองทุนเข้าไปลงทุน อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การเปลี่ย นแปลง
นโยบาย หรือความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงข้อจากัดทางด้านกฎหมาย และการทาธุรกรรมทางการเงิน
4) ควำมเสี่ยงจำกข้อจำกัดกำรนำเงินลงทุ นกลับประเทศ (Repatriation risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากทางการของ
ประเทศที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนลงทุน อาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทาให้กองทุนหลัก
และ/หรือกองทุนไม่สามารถนาเงินกลับเข้าประเทศ อาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่กาหนด
5) ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) ความเสี่ยงที่การลงทุนอาจประสบกับความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยน ทาให้อัตราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผันผวน หากค่าเงินตราสกุลต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลง
6) ควำมเสี่ยงจำกกำรเข้ำทำสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivative) ความเสี่ยงจากการที่ราคาหลักทรัพย์ที่ตราสาร
อนุพันธ์นั้นอ้างอิงอยู่มีราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับที่คาดการณ์ไว้ ทาให้กองทุนรับรู้ผลขาดทุน เนื่องจาก
กองทุนได้ดารงสถานะเปิดรับความเสี่ยง (Exposure) จากการพิจารณาลงทุนในตราสารอนุพันธ์ และความเสี่ยงจาก
การที่ราคาของตราสารอนุพันธ์มีความผันผวนสูงเมื่อเทียบกับมูลค่าเงินลงทุน จึงทาให้กองทุนมีโอกาสที่จะได้กาไรหรือ
ขาดทุนจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์สูงตามไปด้วย
7) ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity Risk) ความเสี่ยงจากการที่กองทุนไม่สามารถไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ที่ลงทุนได้ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร หรืออาจไม่ได้ราคาตามที่ต้องการ
8) ควำมเสี่ย งทำงกฎหมำย (Legal Risk) กองทุน อาจมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ในกรณีที่หากมีก ารเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างทางภาษี ที่ทาให้ผู้ออกตราสาร หักภาษี ณ ที่จ่ายในการลงทุนเพิ่มขึ้น ผู้ถือหน่ว ยลงทุนอาจได้ผลตอบแทน
จากการลงทุนต่ากว่าที่คาดการณ์ไว้ นอกจากนั้นในการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน กองทุนมีความเสี่ยงเพิ่มเติม
หากประเทศที่กองทุนเข้าลงทุนออกกฎเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ออกตราสารในการส่งเงินออกนอกประเทศเพื่อคืน
เงินต้น
9) ควำมเสี่ยงทำงด้ำนเครดิตของคู่สัญญำ (Counterparty Risk) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เพื่อป้ องกัน ความเสี่ย งจากอัต ราแลกเปลี่ย นเงิน อาจมีความเสี่ยงทางด้านเครดิตของบริษั ท ที่เ ป็น คู่สัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้านั้น โดยคู่สัญญาในการทาธุรกรรมไม่สามารถจ่ายเงินตามภาระผูกพันได้ เนื่อ งจากมีผลการดาเนินงานและ
ฐานะการเงินที่ด้อยลง จึงขาดสภาพคล่องที่จะจ่ายเงินตามภาระผูกพัน
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม https://am.kkpfg.com
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คำอธิบำยแผนภำพมิติควำมเสี่ยง
ควำมเสี่ย งจำกควำมผั นผวนของมูล ค่ำ หน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึ ง ความเสี่ย งที่มูลค่าของหลักทรัพย์
ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมือง
ทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD
สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง
ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรำยใดรำยหนึ่ง (High issuer Concentration) พิจารณาจากการลงทุน
แบบกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่ สัญญา หรือ บุ คคลอื่นที่มีภาระผูกพัน ตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใด
รายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชือ่ ถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
3. เงินฝากหรือตราสารเที่ยบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับทีส่ ามารถ
ลงทุนได้
ควำมเสี่ย งจำกกำรเปลี่ย นแปลงของอัต รำแลกเปลี่ย น (Currency risk) หมายถึ ง การเปลี่ย นแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขาย
ทากาไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็ง
และขายทากาไรในช่วงที่บาทอ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ทั้งนี้ กองทุนป้องกันควำมเสี่ยงทั้งหมดหรือ
เกือบทั้งหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม https://am.kkpfg.com

คำอธิบำยเพิ่มเติม
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) : เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้อขาย
ทรัพย์สินของกองทุน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุนได้ดียิ่งขึ้น โดยคานวณจากมูลค่าที่ต่ากว่าระหว่าง
ผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์ สิน กั บ ผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์ สิน ที่ก องทุน รวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมา
ย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน
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