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คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
 นโยบำยกำรลงทุน: กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares Expanded Tech Sector ETF
(กองทุ น หลั ก ) ซึ่ ง เป็ น กองทุ น รวมอี ทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่ จ ดทะเบี ย นซื้ อ ขายในตลาด
หลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE Arca) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกองทุน iShares Expanded Tech Sector
ETF มีวัต ถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุน (ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด) ให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี S&P North American Expanded Technology Sector
ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนผลการดาเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาที่จัดอยู่ในหมวดอุต สาหกรรม
เทคโนโลยี ได้ แ ก่ ผู้ ผ ลิ ต อุ ป กรณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คอมพิ ว เตอร์ อิ น เทอร์ เ น็ ต ซอฟต์ แ วร์ และชิ้ น ส่ ว น
อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ต ผู้จัดหาอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อการสื่อสาร และผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงบริษัทคุณภาพดีที่ดาเนินธุรกิจ หลักเกี่ยวข้องกับ หมวดธุรกิจการให้บริการด้าน
การสื่อสาร (Communication Services) และสินค้าอุปโภคบริโภค ประเภทสินค้าฟุ่มเฟือย (Consumer
Discretionary) ในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ที่ใช้เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์ เผยแพร่เนื้อหาและ
ข้อมูลไปยังผู้บริโภค กองทุนดั งกล่าวบริหารและจัดการโดย BlackRock Fund Advisors ทั้งนี้ กองทุนจะ
ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน iShares Expanded Tech Sector ETF ในสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
บริ ษั ทจั ด การขอสงวนสิ ท ธิ ใ นการเปลี่ ย นแปลงประเภทและลั ก ษณะพิ เศษของกองทุ น ในอนาคตเป็ น
Fund of Funds หรือลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศโดยตรง โดยไม่ทาให้ระดับความเสี่ยงของการ
ลงทุน (Risk Spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด
ข้อจากัดหรือเงื่อนไขในการลงทุน และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัท
จัดการจะดาเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยการปิดประกาศ ณ สานักงานของ
บริษัทจัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนดาเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว
 กลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำรลงทุน: กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหว
ตามกองทุ น หลั ก (Passive Management) และกองทุ น หลั ก มี ก ลยุ ท ธ์ ก ารลงทุ น เพื่ อ มุ่ ง หวั ง ให้
ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management / Index Tracking)
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กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร?
 ผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินเพื่อไว้ใช้หลังเกษียณอายุ และต้องการกระจายการลงทุนไปยังหลักทรัพย์
ต่างประเทศ และต้องการได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ต่างประเทศ ที่มีนโยบายการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม Technology
 ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนทางด้านราคาของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ
ต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่าากว่ามูลค่าที่ลงทุนและทาให้
ขาดทุนได้
 ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจและสามารถยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศได้
 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมนี้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปีนับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก และ
ลงทุนจนถึงอายุไม่น้อยกว่า 55 ปี จึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพตามที่กฎหมายกาหนด
 ผู้ลงทุนที่โอนเงินลงทุนจากกองทุนสารองเลี้ยงชีพตามเงื่อนไขที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
หรือเงินดังกล่าวข้างต้นพร้อมผลประโยชน์ที่รับโอนต่อเนื่องจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น



กองทุนรวมนี้ไม่เหมำะกับใคร
 ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจานวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี้
 อ่ำนหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถำมผูส้ นับสนุนการขายและบริษทั จัดการ
อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
 คำเตือนที่สำคัญ

 ผู้ลงทุนไม่สามารถนาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ไปจาหน่าย โอน จานา หรือนาไปเป็นประกัน
 ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
การลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกาหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชาระเงินเพิ่ม และ/
หรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
 ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับ
คู่มือภาษีได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
 กองทุนเปิด ทิสโก้ เทคโนโลยี อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม ที่มุ่งลงทุนเฉพาะเจาะจง
ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเพียงหมวดเดียว จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวม
ทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุน ในหลายอุตสาหกรรม ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหมวดอุตสาหกรรม
ดังกล่าว เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน
 กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการ
ลงทุน (Efficient Portfolio Management) เช่น การทาสัญญาสวอป สัญญาฟิวเจอร์ส สัญญาออปชั่น และ/หรือ
สัญญาออปชั่นบนสัญญาฟิวเจอร์ส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทาให้กองทุนหลักสามารถลงทุนได้ใกล้เคียงกับดัชนี
อ้างอิง ดังนั้น กองทุนหลักจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนใน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากการปรับลดลงของ
มูลค่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน
 กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และอาจลงทุนในตราสารที่
มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนอื่นที่ลงทุนในหลักทรัพย์
อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจานวนที่น้อยกว่าจึงมีกาไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิง
โดยตรง ดังนั้น กองทุนนี้จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงได้สูงกว่า
ผู้ลงทุนทั่วไป
 กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
ของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
 ในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่
ผู้ออกตราสารต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอัน ดับความ
น่าเชื่อถือที่ตัว ตราสารและที่ผู้ออกตราสาร (Unrated) และหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
(Unlisted Securities) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการ
ไม่ได้รับชาระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
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 คำเตือนที่สำคัญ

 กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ต
การลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
 กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
ของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
 ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด บริษัทจัดการอาจใช้ดลุ ยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคาสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว
หรือหยุดรับคาสั่งดังกล่าวได้
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซือ้ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อมสาหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US Person)

แผนภำพแสดงตำแหน่งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม
เสี่ยงปำนกลำง
ค่อนข้ำงต่ำ
เสี่ยงต่ำ
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เสี่ยงปำนกลำง
ค่อนข้ำงสูง
เสี่ยงสูง

3 4 5

6

7

1
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เสี่ยงสูงมำก

TTECHRMF-P

ต่ำ

โอกำสขำดทุนเงินต้น

สูง

5

ปัจจัยควำมเสี่ยงที่สำคัญ
 ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)
ความผันผวนของ
ผลการด่าเนินงาน (SD) ต่อปี

ต่า

สูง
< 5%

5-10%

10-15%

15-25%

> 25%

 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk)
การลงทุนกระจุกตัว
ในผูอ้ อกตราสารรวม

ต่า

สูง
≤

10%

10-20%

20-50%

50-80%

> 80%

 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (High Sector
Concentration Risk)
การลงทุนนกระจุ
กระจุกกตัตัวว
การลงทุ
ในหมวดอุตตสาหกรรมรวม
สาหกรรมรวม
ในหมวดอุ

ตต่า่า

≤ 20%
≤
20%

20-50%
20-50%

50-80%
50-80%

>>80%
80%

สูสูงง

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (High Country Concentration Risk)
การลงทุนกระจุกตัว
รายประเทศรวม

ต่า

สูง
≤

20%

20-50%

50-80%

> 80%

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา

 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)
การป้องกันความเสียง FX

ต่า
ทัง้ หมด/เกือบทัง้ หมด

สูง
บางส่วน

ดุลยพินจิ

ไม่ปอ้ งกัน

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ประมาณ 90% ของมูลค่า
ทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
1. สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (% ของ NAV)

2. ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
1.

ชื่อทรัพย์สิน
iShares Expanded Tech Sector ETF

% ของ NAV
98.50%

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.tiscoasset.com

7

ข้อมูลกำรลงทุนของกองทุน iShares Expanded Tech Sector ETF (กองทุนหลัก)

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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ค่ำธรรมเนียม
* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คณ
ุ จะได้รับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่ำธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

* ค่าใช้จา่ ยอื่นและรวมค่าใช้จา่ ยเป็นข้อมูลของรอบปีบัญชี 15 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64
** ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 มีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.5350% เป็น 1.0700%

ค่ำธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจำกผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่ำซื้อขำย)
รำยกำร

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

ค่าธรรมเนียมการขาย

2.50%

ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน

2.50%

ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ

2.50%
2.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ของวันทาการล่าสุดก่อนวัน
ทารายการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน แต่ไม่ต่ากว่า 200 บาท

ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ
1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทา
การล่าสุดก่อนวันทารายการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน แต่ไม่ต่ากว่า 200 บาท ใน
กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยัง บลจ.อื่น
ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า*
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก*
ค่าธรรมเนียมการโอน

ไม่มี

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
*การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กรณีเป็นกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีเป็นกองทุนปลายทาง
บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีคา่ ธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนคานวณอยูใ่ นราคาดังกล่าวแล้ว
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ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยของกองทุนหลัก (% ต่อปีของ NAV)
รำยกำร

อัตรำ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

0.46%

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

0.00%

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมโดยประมาณ

0.46%
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ผลกำรดำเนินงำนในอดีต
* ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต *

1. ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวม
ตัวชี้วัดของกองทุน (benchmark) ได้แก่ ผลการดาเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยอัตรา
แลกเปลี่ยน เพื่อคานวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูป สกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
ในสัดส่วนร้อยละ 100

2. ผลกำรดำเนินงำนและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตำมปีปฏิทิน

3. กองทุนนีเ้ คยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คือ -9.821%
(*ข้อมูลตั้งแต่จัดตั้งกองทุน)

4. ควำมผันผวนของผลกำรดำเนินงำน (standard deviation) คือ 19.79% ต่อปี
5. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน ณ จุดขำย คือ
Technology Equity
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6. ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุดและควำมผันผวนของ
ผลกำรดำเนินงำน
 ตารางแสดงผลการดาเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
ผลการดาเนินงานและดัชนีชวี้ ัดย้อนหลัง
% ตามช่วงเวลา

% ต่อปี

ตัง้ แต่ตน้ ปี

3 เดือน

Percentile

6 เดือน

Percentile

1 ปี

Percentile

3 ปี

ผลตอบแทนกองทุน

27.24%

9.25%

25th

9.27%

25th

27.24%

25th

n.a.

ผลตอบแทนตัวชีว้ ัด

40.88%

7.99%

25th

13.86%

25th

40.88%

5th

ผลตอบแทนตัวชีว้ ัด (Hedging)

28.16%

9.46%

25th

9.96%

25th

28.16%

ความผันผวนของผลการดาเนินงาน

19.63% 21.03%

50th

17.81%

50th

ความผันผวนของตัวชีว้ ัด

16.37% 17.08%

5th

14.50%

5th

Percentile

5 ปี

Percentile

10 ปี

Percentile ตัง้ แต่จดั ตัง้

n.a.

n.a.

28.96%

n.a.

n.a.

n.a.

36.56%

5th

n.a.

n.a.

n.a.

30.09%

19.63%

50th

n.a.

n.a.

n.a.

19.79%

16.37%

25th

n.a.

n.a.

n.a.

16.70%

 ตารางแสดงผลการดาเนินงานของกลุ่ม Technology Equity ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
Peer Percentile

Return (%)
3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

Standard Deviation (%)
5 ปี

10 ปี

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

5th Percentile

20.42% 18.72% 27.53% 34.43% 12.70%

18.60% 16.45% 15.89% 16.39% 15.23%

25th Percentile

5.28%

5.46%

11.71% 30.95% 12.70%

19.94% 17.24% 18.43% 17.73% 15.23%

50th Percentile

2.53%

-2.07%

8.88%

27.00% 12.70%

24.67% 19.60% 19.76% 18.68% 15.23%

75th Percentile

-5.21%

-6.84%

-1.29%

25.57% 12.70%

28.48% 26.00% 25.49% 19.97% 15.23%

95th Percentile

-14.91% -20.33% -4.77%

18.61% 12.70%

34.89% 30.21% 30.54% 23.02% 15.23%

10 ปี

*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.tiscoasset.com

7. ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังของกองทุนรวมต่ำงประเทศที่ลงทุน

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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ข้อมูลอื่นๆ
นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ไม่จ่ำย
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)

วันที่จดทะเบียน

15 ต.ค. 63

อำยุโครงกำร

ไม่กำหนดอำยุโครงกำร

ซื้อและขำยคืนหน่วยลงทุน

วันทำกำรซื้อ ระหว่ำงเวลำ 8.30 น. ถึง 15.00 น.
: ทุกวันทำกำร
มูลค่ำขั้นต่ำของกำรซื้อครั้งแรก
: ไม่กำหนด
มูลค่ำขั้นต่ำของกำรซื้อครั้งถัดไป
: ไม่กำหนด
วันทำกำรขำยคืน ระหว่ำงเวลำ 8.30 น. ถึง 15.00 น. : ทุกวันทำกำร
มูลค่ำขั้นต่ำของกำรขำยคืน
: ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
: ไม่กำหนด
ระยะเวลำกำรรับเงินค่ำขำยคืน
: ภำยใน 5 วันทำกำรถัดจำกวันที่คำนวณ NAV
(ปัจจุบัน 4 วันทำกำรถัดจำกวันขำยคืน เฉพำะบัญชี ธ. ทิสโก้ หรือ 5 วันทำกำร
ถัดจำกวันขำยคืน สำหรับบัญชีธนำคำรอื่น)
คุณสำมำรถตรวจสอบมูลค่ำทรัพย์สินรำยวันได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร
(http://www.tiscoasset.com)
บริษัทจัดกำรจะคำนวณมูลค่ำทรัพย์สิน รำคำขำยและรำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ของแต่ละวันทำกำรซื้อขำยหน่วยลงทุนภำยในวันทำกำรถัดไป และจะประกำศภำยใน
2 วันทำกำรถัดไป
ชื่อ-นำมสกุล
วันที่เริ่มบริหำรกองทุนนี้
1. นำยสำกล รัตนวรี
15 ต.ค. 63
2. นำยธีระศักดิ์ บุญญำเสถียร
15 ต.ค. 63
3. นำยณัฐภัทร มิตรศิริสวัสดิ์
15 ต.ค. 63
0.39

ประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ

รำยชื่อผู้จัดกำรกองทุน

อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)
ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือ
รับซื้อคืน
ติดต่อสอบถำม
รับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

ธนำคำรทิสโก้ จำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2633-6000 กด 4
ท่ำนสำมำรถตรวจสอบรำยชื่อผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนเพิ่มเติมได้ที่
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ทิสโก้ จำกัด
ที่อยู่: 48/16-17 อำคำรทิสโก้ทำวเวอร์ ชั้น 9 ถ.สำทรเหนือ เขตบำงรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: 0-2633-6000 กด 4
website: www.tiscoasset.com email: tiscoasset@tisco.co.th
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ธุรกรรมที่อำจก่อให้เกิด
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
ประกำศควำมเป็นส่วนตัว
(Privacy Notice)

คุณสำมำรถตรวจสอบธุรกรรมที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
ได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร (http://www.tiscoasset.com)
ท่ำนสำมำรถศึกษำเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของบริษัทจัดกำรได้ ตำมประกำศควำมเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดกำร (http://www.tiscoasset.com)

*CAC คือ โครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action
against Corruption: “CAC”) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจานวน
 ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสานักงาน
ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือ
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือ
ชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบ
ในการดาเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทาให้ผู้อื่น
สาคัญผิด
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สรุปสำระสำคัญของกองทุน iShares Expanded Tech Sector (กองทุนหลัก)
ชื่อ
ประเภท
ดัชนีอ้างอิง
วัตถุประสงค์การลงทุน

กลยุทธ์การลงทุน

iShares Expanded Tech Sector ETF
กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund)
ดัชนี S&P North American Expanded Technology Sector
เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุน (ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด) ให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี S&P North American
Expanded Technology Sector ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนผลการดาเนินงาน
ของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาที่จัดอยู่ในหมวดอุตสาหกรรม
เทคโนโลยี ได้แก่ ผู้ผลิตอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต
ซอฟต์แวร์ และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ต ผู้จัดหา
อุปกรณ์ที่ใช้เพื่อการสื่อสาร และผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมถึงบริษัทคุณภาพดีที่ดาเนินธุรกิจหลักเกี่ยวข้องกับ หมวดธุรกิจการ
ให้บริการด้านการสื่อสาร (Communication Services) และสินค้าอุปโภค
บริโภค ประเภทสินค้าฟุ่มเฟือย (Consumer Discretionary) ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและแคนาดา ที่ใช้เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์ เผยแพร่เนื้อหา
และข้อมูลไปยังผู้บริโภค ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดยบริษัท S&P Dow
Jones Indices LLC ซึ่งเป็นผู้คานวณดัชนี
กองทุนจะใช้กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive) ในการสร้าง
ผลตอบแทนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุน โดยที่ปรึกษา
การลงทุนจะใช้กลยุทธ์การลงทุนที่เรียกว่า “Representative Sampling
Indexing Strategy” ในการบริหารกองทุน ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวกองทุนจะ
เลือกลงทุนในหลักทรัพย์บางตัวที่พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้เป็นตัวแทน
ของหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงได้
ทั้งนี้ หลักทรัพย์ที่กองทุนเลือกลงทุนจะมีลักษณะในภาพรวมเหมือนกับ
หลักทรัพย์ทั้งหมดที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงทั้งในส่วนของลักษณะ
การลงทุน (ที่ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด และ
น้าหนักตามหมวดอุตสาหกรรม เป็นต้น) ลักษณะพื้นฐาน (เช่น ความผันผวน
ของผลตอบแทน และผลตอบแทนของตราสาร เป็นต้น) และสภาพคล่องของ
หลักทรัพย์ โดยทั่วไปกองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของ
ดัชนีอ้างอิง และใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง
ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงอย่าง
น้อยร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน สาหรับส่วนที่เหลือ
กองทุน อาจลงทุ นในหลั ก ทรัพ ย์ ที่ ไม่ ไ ด้เ ป็ น ส่ ว นประกอบของดั ช นี อ้า งอิ ง
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แต่เป็นหลักทรัพย์ที่ที่ปรึกษาการลงทุนเชื่อว่าจะช่วยสร้างผลตอบแทนให้
ใกล้ เคียงกับดัชนีอ้างอิงได้ เช่น การทาสั ญญาฟิวเจอร์ส และ/หรือสั ญญา
ออปชั่น และ/หรือสัญญาสวอป รวมถึงการถือเงินสด ตราสารที่เทียบเท่าเงิน
สด และหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน
วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน
13 มีนาคม 2544
ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขาย
ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE Arca) ประเทศสหรัฐอเมริกา
วันทาการซื้อขาย
ทุกวันทาการ
รหัสหลักทรัพย์
IGM
สกุลเงินที่ใช้ในการซื้อขาย
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
สั ด ส่ ว นค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ใช้ จ่ า ย 0.46% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ทั้งหมดโดยประมาณ
บริษัทจัดการ (Investment Adviser) BlackRock Fund Advisors
ผู้ดูแลงานด้านปฏิบัติการ
State Street Bank and Trust Company
(Administrator)
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน (Custodian) และ
นายทะเบี ย นหน่ ว ยลงทุ น (Transfer
Agent)
ผู้สอบบัญชี (Fund Accounting)
PricewaterhouseCoopers LLP
แหล่งข้อมูล
https://www.blackrock.com/americasoffshore/products/239769/ishares-north-american-tech-etf
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คำอธิบำยปัจจัยควำมเสี่ยง
 ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวม







ลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและ
ต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า Standard Deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่า
กองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง
ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในผู้ออกตราสารรายใด ๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงาน
ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดาเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่
กระจายการลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร
(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุ ตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
นั้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดาเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
(3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนใน
ประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดาเนินงานที่ผันผวนมากกว่า กองทุนที่กระจายการลงทุนใน
หลายประเทศ
ความเสี่ ย งจากการเปลี่ ย นแปลงของอัตราแลกเปลี่ย น (Exchange Rate Risk) หมายถึง การเปลี่ ย นแปลงของ อัต รา
แลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทา
กาไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุน ในช่วงที่บาทแข็งและ
ขายทากาไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผ ลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้ วยเช่น กัน ดังนั้ น การป้องกันความเสี่ ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งทาได้ดังต่อไปนี้
- ป้องกันควำมเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- ป้องกันควำมเสี่ยงบำงส่วน โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน
- อำจป้องกันควำมเสี่ยงตำมดุลยพินิจของผู้จัดกำรกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่
- ไม่ป้องกันควำมเสี่ยงเลย : ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) คานวณจากมูลค่าที่ต่ากว่าระหว่างผลรวม
ของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่ านมาย้อนหลัง 1 ปี
หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุน รวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน เพื่อให้ ผู้ลงทุนทราบถึง ปริมาณการซื้อขาย
ทรัพย์สินของกองทุน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนได้ดียิ่งขึ้น
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