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หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ 

คุณก ำลังจะลงทนุอะไร? 

กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร? 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทนุ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ค่ำธรรมเนียม 

ข้อมูลอื่นๆ 

กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงนิ  

บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ทิสโก้  จ ำกัด 
กำรเข้ำร่วมกำรต่อต้ำนทุจริต 
ได้รับกำรรับรอง CAC* 

  
  
  

กองทุนเปิด ทิสโก ้ไชน่ำ เทคโนโลยี เพื่อกำรเลี้ยงชีพ 
TISCO China Technology RMF  

ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (TCHTECHRMF-A) 
กองทุนรวมตรำสำรทุน: Feeder Fund 

กองทุนรวมเพ่ือกำรเลี้ยงชีพ 
กองทุนรวมหมวดอุตสำหกรรมเทคโนโลยี 

กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีควำมเสี่ยงต่ำงประเทศ 
 

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอตุสำหกรรมเทคโนโลย ีและลงทนุกระจุกตัวในผู้ออกตรำสำร 
จึงมีควำมเสี่ยงที่ผูล้งทนุอำจสูญเสียเงินลงทุนจ ำนวนมำก 

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2563 
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 นโยบำยกำรลงทุน: กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco China Technology ETF 
(กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ท่ีจดทะเบียนซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange, “NYSE Arca”) โดยกองทุน Invesco China 
Technology ETF มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุน (ก่อนหักค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายท้ังหมด) ให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี FTSE China Incl A 25% Technology Capped 
ซึ่งเป็นดัชนีท่ีสะท้อนผลการด าเนินงานของบริษัทขนาดกลางและขนาดใหญ่ท่ีถูกจัดกลุ่มให้อยู่ในหมวด
อุตสาหกรรมเทคโนโลยี (Technology) ของประเทศจีน กองทุนดังกล่าวบริหารและจัดการโดย Invesco 
Capital Management LLC ท้ังนี้ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco China 
Technology ETF ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนในอนาคตเป็น Fund of 
Funds หรือลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศโดยตรง โดยไม่ท าให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk 
Spectrum) เพิ่มขึ้น ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด ข้อจ ากัดหรือ
เงื่อนไขในการลงทุน และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะ
ด าเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยการปิดประกาศ ณ ส านักงานของบริษัท
จัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนด าเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว  

 
 กลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำรลงทุน: กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนเพ่ือมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหว 

ตามกองทุนหลัก (Passive Management) และกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุน เพื่อมุ่งหวังให้              
ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management / Index Tracking) 

คุณก ำลังจะลงทุนอะไร? 
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ท ำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี ้

 ผู้ลงทุนท่ีต้องการออมเงินเพื่อไว้ใช้หลังเกษียณอายุ และต้องการกระจายการลงทุนไปยังหลักทรัพย์
ต่างประเทศ และต้องการได้รับผลตอบแทนท่ีเหมาะสมจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ต่างประเทศ ท่ีมีนโยบายการลงทุนท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม Technology ของประเทศจีน 

 ผู้ลงทุนท่ีสามารถรับความผันผวนทางด้านราคาของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ
ต่างประเทศท่ีกองทุนไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ ากว่ามูลค่าท่ีลงทุนและท าให้
ขาดทุนได้ 

 ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจและสามารถยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศได้ 

 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมนี้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปีนับตั้งแต่วันท่ีซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก และ
ลงทุนจนถึงอายุไม่น้อยกว่า 55 ปี จึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 

  

 
 
 
 

กองทุนรวมนี้ไม่เหมำะกับใคร 

 ผู้ลงทุนท่ีเน้นการได้รับผลตอบแทนในจ านวนเงินท่ีแน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ 
 

 

 

กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร? 

 อ่ำนหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม  หรือสอบถำมผูส้นบัสนุนการขายและบริษทัจัดการ  

        อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่งของกองทุนรวมนี้ดีพอ 
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คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 

 ค ำเตือนที่ส ำคัญ 
 ผู้ลงทุนไม่สามารถน าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ไปจ าหน่าย โอน จ าน า หรือน าไปเป็นประกัน 
 ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี หากไม่ปฏิบัติตาม

เงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในก าหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องช าระเงิน
เพิ่ม และ/หรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร 

 ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมและ
ขอรับคู่มือภาษีได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

 กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี เพ่ือการเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม ที่มุ่งลงทุนเฉพาะ 
เจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเพียงหมวดเดียว จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่า
กองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุน ในหลายอุตสาหกรรม ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหมวด
อุตสาหกรรมดังกล่าว เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน 

 กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร          
การลงทุน (Efficient Portfolio Management) เช่น การท าสัญญาฟิวเจอร์ส สัญญาออปชั่น  และ/หรือสัญญา
ออปชั่นบนสัญญาฟิวเจอร์ส โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือท าให้กองทุนหลักสามารถสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับ
ดัชนีอ้างอิง และเพื่อการเก็งก าไร ดังนั้น กองทุนหลักจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น  

 กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และอาจลงทุนในตราสาร   
ที่มีลักษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนอื่นที่ลงทุนในหลักทรัพย์
อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจ านวนที่น้อยกว่าจึงมีก าไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิง
โดยตรง ดังนั้น กองทุนนี้จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงได้สูงกว่า 
ผู้ลงทุนทั่วไป 

 กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
ของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน 

 ในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือ           
ที่ผู้ออกตราสารต่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและที่ผู้ออกตราสาร (Unrated) และหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 
(Unlisted Securities) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการ
ไม่ได้รับช าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย 

 ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกค าสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้
แล้วหรือหยุดรับค าสั่งดังกล่าวได้ 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุนไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อมส าหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US Person) 
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 แผนภำพแสดงต ำแหน่งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม 

ต่ ำ สูง 

1 8 

7 2 

3 
4 5 6 

เส่ียงต่ ำ 

เสี่ยงปำนกลำง 
ค่อนข้ำงต่ ำ 

เสี่ยงปำนกลำง 
ค่อนข้ำงสูง 

เสี่ยงสูง 

เสี่ยงสูงมำก 

TCHTECHRMF-A 

โอกำสขำดทุนเงินต้น 
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การลงทนุกระจกุตัว ต ่า สูง
ในหมวดอตุสาหกรรมรวม ≤ 20% 20-50% 50-80% > 80%

 ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)  
 
 
 

 

 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) 
 
      
 

 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง  (High Sector 
Concentration Risk) 
 
 
 

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี  

 
 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง  (High Country Concentration Risk) 

 
 
 
หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีน 

 
 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)  
 

 

 

หมายเหตุ:  กองทุนรวมมีการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 90% ของมลูค่า

ทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ 
 

การลงทนุกระจกุตัว ต ่า สูง
รายประเทศรวม ≤ 20% 20-50% 50-80% > 80%

การปอ้งกนัความเสี ยง FX ต ่า สูง
ทัง้หมด/เกือบทัง้หมด บางสว่น ดลุยพินิจ ไม่ป้องกัน

ปัจจัยควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ 

การลงทนุกระจกุตัว ต ่า สูง
ในหมวดอตุสาหกรรมรวม ≤ 20% 20-50% 50-80% > 80%

ความผันผวนของ ต ่า สูง
ผลการด่าเนนิงาน (SD) ต่อปี < 5% 5-10% 10-15% 15-25% > 25%

การลงทนุกระจกุตัว ต ่า สูง
ในผู้ออกตราสารรวม ≤ 10% 10-20% 20-50% 50-80% > 80%
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 ชื่อทรัพย์สิน % ของ NAV 

1. INVESCO CHINA TECHNOLOGY ETF    99.50% 
 

 

 

 

 

 

 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน 

1. สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (% ของ NAV) 
 

2. ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อนัดบัแรก  
 

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.tiscoasset.com 
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หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 
 

 

 

 

 
 
 

ข้อมูลกำรลงทุนของกองทุน Invesco China Technology ETF (กองทุนหลัก) 
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* เนื่องจากกองทุนยังไม่ครบรอบปีบญัชี ดังนั้น คา่ใช้จา่ยอื่นและค่าใช้จา่ยรวมจึงเปน็เพียงการประมาณการเบื้องตน้เท่านั้น 
 
 

รำยกำร สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 

ค่าธรรมเนียมการขาย 2.50% ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน 2.50% ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ 
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน 
หน่วยลงทุนเข้า* 

2.50% ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน 
หน่วยลงทุนออก* 

2.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุนของ 
วันท าการล่าสุดก่อนวันท ารายการ

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน    
แต่ไม่ต่ ากว่า 200 บาท 

1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุนของ 
วันท าการล่าสุดก่อนวันท ารายการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน แต่ไม่ต่ ากว่า 200 บาท ในกรณี

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยัง บลจ.อ่ืน 

ค่าธรรมเนียมการโอน ไม่มี ไม่มี 

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลคา่เพิ่ม ภาษีธุรกจิเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว 
*การสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุน กรณีเป็นกองทุนตน้ทาง บริษัทจัดการจะใช้ราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีเป็นกองทนุปลายทาง 
บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหนว่ยลงทนุ ซึ่งจะมีคา่ธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนค านวณอยูใ่นราคาดังกลา่วแล้ว  

ค่ำธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจำกผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่ำซื้อขำย) 

ค่ำธรรมเนียม 

 * ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนท่ีคุณจะได้รับ  
  ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน * 

ค่ำธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 
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รำยกำร อัตรำ 

ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร 0.70% 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยอื่น 0.00% 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยรวมโดยประมำณ 0.70% 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยของกองทุนหลัก (% ต่อปีของ NAV) 
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 * ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต * 

ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต 

 1. ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวม 
ตัวชี้วัดของกองทุน (benchmark) ได้แก่ ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยอัตรา
แลกเปลี่ยน เพื่อค านวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูป  สกุลเงินบาท ณ วันท่ีค านวณผลตอบแทน  
ในสัดส่วนร้อยละ 100 

3.  กองทุนนีเ้คยมีผลขำดทุนสงูสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คอื -3.33% 

         (*ข้อมูลตั้งแต่จัดตั้งกองทุน) 

4.  ควำมผนัผวนของผลกำรด ำเนนิงำน (standard deviation) คอื 31.35% ต่อป ี

 2.  ผลกำรด ำเนินงำนและดัชนีชี้วัดยอ้นหลงัตำมปีปฏิทิน 
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ตัง้แตต่น้ปี 3 เดอืน Percentile 6 เดอืน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile 10 ปี Percentile ตัง้แตจ่ดัตัง้

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 3.10%

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 3.09%

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 3.57%

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 31.35%

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 28.60%

ผลการด าเนินงานและดชันีชีว้ัดยอ้นหลัง

% ตามช่วงเวลา % ตอ่ปี

ผลตอบแทนกองทนุ

ผลตอบแทนตวัชีว้ัด

ผลตอบแทนตวัชีว้ัด (Hedging)

ความผันผวนของผลการด าเนินงาน

ความผันผวนของตวัชีว้ัด

3 เดอืน 6 เดอืน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 3 เดอืน 6 เดอืน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี

5th Percentile 16.38% 31.67% 40.72% 12.09% 15.63% 6.62% 13.39% 16.99% 19.78% 16.84% 15.18% 14.53%

25th Percentile 13.71% 28.24% 30.58% 8.25% 9.69% 5.60% 14.78% 17.65% 21.56% 17.82% 16.81% 17.13%

50th Percentile 10.98% 19.45% 23.06% 5.90% 7.93% 4.25% 15.63% 19.06% 23.04% 18.89% 17.54% 19.11%

75th Percentile 6.72% 13.80% -2.22% -2.50% 2.93% -0.20% 18.04% 21.81% 25.15% 19.49% 18.86% 20.38%

95th Percentile 5.08% 7.37% -5.33% -5.14% -1.24% -0.93% 21.26% 24.45% 27.53% 21.35% 19.50% 22.26%

Standard Deviation (%)
Peer Percentile

Return (%)

5. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน ณ จุดขำย คือ 

    Greater China Equity 

6.  ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลงัแบบปกัหมุดและควำมผันผวนของ 
    ผลกำรด ำเนินงำน 

 

 ตารางแสดงผลการด าเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 
 

 ตารางแสดงผลการด าเนินงานของกลุ่ม Greater China Equity ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2563 

*คุณสามารถดูข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันได้ท่ี www.tiscoasset.com 
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หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 
 

กราฟแสดงผลการด าเนินงานย้อนหลังของกองทุน Invesco China Technology ETF เปรียบเทียบกับดัชนี FTSE 
China Incl A 25% Technology Capped  ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง 

 
*   ที่มา: Bloomberg, ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 
**  ผลการด าเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
  

7. ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังของกองทุนรวมต่ำงประเทศที่ลงทุน 
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 นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล ไม่จ่ำย  
ผู้ดูแลผลประโยชน ์ ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน)   
วันที่จดทะเบียน 22 ธ.ค. 63   
อำยุโครงกำร ไม่ก ำหนดอำยุโครงกำร  
ซื้อและขำยคืนหน่วยลงทุน วันท ำกำรซื้อ  ระหว่ำงเวลำ 8.30 น. ถึง 15.00 น. :  ทุกวันท ำกำร 
  มูลค่ำขั้นต่ ำของกำรซื้อครั้งแรก :  1,000 บำท 
  มูลค่ำขั้นต่ ำของกำรซื้อครั้งถัดไป :  1,000 บำท 
  วันท ำกำรขำยคืน ระหว่ำงเวลำ 8.30 น. ถึง 15.00 น.                         :  ทุกวันท ำกำร 
  มูลค่ำขั้นต่ ำของกำรขำยคืน :  ไม่ก ำหนด 
  ยอดคงเหลือขั้นต่ ำ :  ไม่ก ำหนด 
  ระยะเวลำกำรรับเงินค่ำขำยคืน      :  ภำยใน 5 วันท ำกำรถัดจำกวันที่ค ำนวณ NAV 
                                               (ปัจจุบัน 4 วันท ำกำร เฉพำะบัญชี ธ. ทิสโก้) 

ประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ คุณสำมำรถตรวจสอบมูลค่ำทรัพย์สินรำยวันได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทจดักำร 
  (http://www.tiscoasset.com)   
  บริษัทจัดกำรจะค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สิน รำคำขำยและรำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

  
ของแต่ละวันท ำกำรซื้อขำยหน่วยลงทุนภำยในวันท ำกำรถัดไป และจะประกำศภำยใน  
2 วันท ำกำรถัดไป 

รำยชื่อผู้จัดกำรกองทุน        ชื่อ-นำมสกุล                                   วันที่เริ่มบริหำรกองทุนนี้ 

 1. นำยณัฐภัทร มิตรศิริสวัสดิ์                                   22 ธ.ค. 63  

  
2. นำยสำกล รัตนวร ี                                            22 ธ.ค. 63                          
3. นำยธีระศักดิ์ บุญญำเสถียร                                  22 ธ.ค. 63          

อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุน 
ของกองทุนรวม (PTR) 

0.00 

ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือ ธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2633-6000 กด 4 
รับซื้อคืน ท่ำนสำมำรถตรวจสอบรำยชื่อผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนเพ่ิมเติมได้ที่ 
  หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม   
ติดต่อสอบถำม บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทนุ ทิสโก้  จ ำกัด   
รับหนังสือชี้ชวน ที่อยู่: 48/16-17 อำคำรทิสโกท้ำวเวอร์ ชั้น 9  ถ.สำทรเหนือ เขตบำงรัก       
ร้องเรียน กรุงเทพฯ 10500   โทรศัพท์: 0-2633-6000 กด 4   
  website: www.tiscoasset.com  email: tiscoasset@tisco.co.th 
ธุรกรรมที่อำจก่อให้เกิด คุณสำมำรถตรวจสอบธุรกรรมที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน ์ ได้ที่ เว็บไซต์ของบรษิัทจัดกำร (http://www.tiscoasset.com)   
ประกำศควำมเป็นส่วนตัว 
(Privacy Notice) 

ท่ำนสำมำรถศึกษำเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล 
ส่วนบุคคลของบริษัทจัดกำรได ้ตำมประกำศควำมเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์ของ 
บริษัทจัดกำร (http://www.tiscoasset.com) 

ข้อมูลอื่นๆ 
 

*CAC คือ โครงการแนวร่วมปฏบัิตขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุริต (Thailand’s Private Sector Collective Action 

against Corruption: “CAC”) ของสมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมท้ังไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 
จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจ านวน 

 ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภ่ายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน ก.ล.ต 
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงาน 

ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือ
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนั้น  ท้ังนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือ  
ชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2563 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบ 
ในการด าเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ท าให้ผู้อื่น
ส าคัญผิด 



16 
 

 
 

ชื่อ Invesco China Technology ETF 
ประเภท กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) 
ดัชนีอ้างอิง ดัชนี FTSE China Incl A 25% Technology Capped 
วัตถุประสงค์การลงทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุน (ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด) 

ให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี FTSE China Incl A 25% Technology 
Capped ซึ่งเป็นดชันีทีส่ะท้อนผลการด าเนนิงานของบริษทัขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่ที่ถูกจัดกลุ่มให้อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี (Technology) 
ของประเทศจีน ตามมาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรม Industry 
Classification Benchmark (ICB) 

กลยุทธ์การลงทนุ กองทุนจะใช้กลยทุธ์การบริหารกองทุนแบบเชงิรับ (Passive or Indexing 
Investment Approach) ในการสร้างผลตอบแทนของกองทุน (ก่อนหัก
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทัง้หมด) ให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี FTSE 
China Incl A 25% Technology โดยกองทุนจะลงทนุในหลักทรัพย์ที่เป็น
ส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง และจะลงทนุใน American Depositary 
Receipts (ADRs) และ Global Depositary Receipts (GDRs) ซึ่งสะท้อนผล
การด าเนินงานของหลักทรัพย์ทีเ่ป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างองิ รวมกันอย่าง
น้อย 90% ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน 
กองทุนจะใช้กลยุทธ์การลงทุนที่เรียกว่า “Full Replication” โดยจะลงทุนใน
หลักทรัพย์ทุกตัวที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง ในสัดส่วนเดียวกับน้ าหนัก
ของหลักทรัพย์แต่ละตัวที่น ามาค านวณในดัชนีอ้างอิง 

วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน 8 ธันวาคม 2552 
ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซือ้ขาย  ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE Arca Exchange) 
วันท าการซื้อขาย ทุกวันท าการ 
รหัสหลักทรัพย์  CQQQ 
สกุลเงินที่ใช้ในการซื้อขาย  ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.70% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด
โดยประมาณ 

0.70% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
 

บริษัทจัดการ (Investment Adviser)   Invesco Capital Management LLC 
ผู้ดูแลงานดา้นปฏิบัติการ (Administrator)  
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สนิ (Custodian)  
นายทะเบียนหน่วยลงทุน (Transfer Agent) 
และผู้สอบบัญชี (Fund Accounting) 

The Bank of New York Mellon 

แหล่งข้อมูล https://www.invesco.com/us/financial-products/etfs/product-
detail?audienceType=Investor&ticker=CQQQ 

 

สรุปสำระส ำคัญของกองทุน Invesco China Technology ETF (กองทุนหลัก) 
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 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 ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน 
ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการด าเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่
กระจายการลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร  
(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
นั้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการด าเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม  
(3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนใน
ประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น 
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการด าเนินงานที่ผันผวนมากกว่า กองทุนที่กระจายการลงทุนใน
หลายประเทศ 

 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายท า
ก าไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุน ในช่วงที่บาทแข็งและ
ขายท าก าไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกั นความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งท าได้ดังต่อไปนี้  

 - ป้องกันควำมเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 - ป้องกันควำมเสี่ยงบำงส่วน โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตรา

แลกเปลี่ยน 
 - อำจป้องกันควำมเสี่ยงตำมดุลยพินิจของผู้จัดกำรกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจาก

การป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่ 
 - ไม่ป้องกันควำมเสี่ยงเลย : ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) ค านวณจากมูลค่าที่ต่ ากวา่ระหว่างผลรวม

ของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี 
หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้อขาย
ทรัพย์สินของกองทุน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนได้ดียิ่งขึ้น 

ค ำอธิบำยปัจจัยควำมเสี่ยง 


