IPO ตั้งแต่วน
ั ที่ 16

– 26 เม.ย. 64

แบบ 123-1

ข้อมูล ณ วันที่ 16 เมษายน 2564

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต :
ไม่ได้เข้าร่วม CAC / ไม่มบี ริษัท
แม่ดูแลให้ทำตามกฏหมาย

กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์
Phillip China Green Energy and Environment : (P-CGREEN)
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ค่าธรรมเนียม
ผลการดำเนินงาน
ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน : กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์ จะเน้นลงทุนในหน่วย
ลงทุนของ KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (กองทุนปลายทาง) ในสกุลเงินดอลล่าร์
สหรัฐ เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้
กองทุนปลายทางดังกล่าวเป็นกองทุนอีทีเอฟซึ่งจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งบริหารจัดการลงทุนโดย Krane Funds Advisors, LLC
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF มี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ จ ะลงทุ น อย่ า งน้ อ ย 80% ของ
สินทรัพย์รวมในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี MSCI China IMI Environment 10/40 ซึ่งเป็นดัชนีที่
ติดตามผลการดำเนินงานของบริ ษัทในประเทศจี นที่ ดำเนิ นธุรกิจ เกี่ ยวกั บเทคโนโลยีสะอาดที่เป็นมิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม 5 กลุ่มธุรกิจ คือ กลุ่มพลังงานทางเลือก (Alternative Energy), การพัฒนาและการจัดการทรัพยากร
น้ำอย่างยั่งยืน (Sustainable Water), การออกแบบอาคารที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Green Building), การป้องกัน
มลพิษ (Pollution Prevention) และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy Efficiency)
กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
ของผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาสภาวะของตลาดในขณะนั้น
อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวม
หน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds หรือลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือเปลี่ยน
กลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum)
เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด
และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุน
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ก่อน
ดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนดังกล่าว
คุณสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนปลายทางได้จาก https://kraneshares.com/kgrn
กลยุทธ์ในการบริหารกองทุน : กองทุนปลายทาง มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (passive
management/index tracking) และกองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์ มุ่งหวังให้ผล
ประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนปลายทาง
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กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสำหรับ
- นักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนไปยังต่างประเทศ โดยสามารถลงทุนระยะยาวและยอมรับ
ความเสี่ยงของการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และความผันผวนของการเปลี่ยนแปลงของมูลค่า
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) ได้
- ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการลงทุนของผู้ลงทุน โดยจะต้องคำนึงถึงระยะเวลาที่จะ
สามารถลงทุนได้ ผลตอบแทนที่คาดหวัง และความเสี่ยงที่ได้รับจากการลงทุน
- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของเงินลงทุนและผลตอบแทนทั้งในระยะสั้น และระยะยาวได้
- ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร
▪ ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ
▪ ผู้ลงทุนที่ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศได้

ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
▪ อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
▪ อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนีด้ พี อ
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คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
คำเตือนที่สำคัญ
▪ ผลตอบแทนของกองทุนรวมจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกองทุน KraneShares MSCI China
Clean Technology Index ETF(กองทุนปลายทาง)
▪ กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีน ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ต
การลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
▪ กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดสินค้าอุปโภคบริโภค เทคโนโลยีสารสนเทศ และ อุตสาหกรรม
ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุนไม่
ว่าทางตรงหรือทางอ้อม สำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US Person)
▪ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) กองทุนรวมจึงมีความ
เสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อย
กว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม
เสี่ยงปานกลาง
เสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างสูง
ค่อนข้างต่ำ
เสี่ยงสูง
3 4 5 6
7
2
เสี่ยงสูงมาก
เสี่ยงต่ำ
8
1
ต่ำ

โอกาสขาดทุนเงินต้น
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ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)
ความผันผวนของ
ผลการดำเนินงาน
(SD)

ต่ำ

≤ 5%

5 - 10%

สูง

10 – 15%

> 25%

15 – 25%

ข้อมูลตั้งแต่จัดตั้งกองทุนปลายทาง วันที่ 12 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk)
การลงทุนกระจุก
ตัวในผู้ออกตรา
สารรวม
การลงทุนกระจุก
ตัวในหมวด
อุตสาหกรรมรวม

สูง

ต่ำ
≤ 10%

20 – 50%

10 - 20%

50 – 80%

> 80%

แหล่งอ้างอิง : Factsheet กองทุนปลายทาง เรียบเรียงโดย บลจ. KraneShares ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สูง

ต่ำ
≤ 20%

20 – 50%

> 80%

50 – 80%

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดสินค้าอุปโภคบริโภค (สินค้าฟุ่มเฟือย) 31.60%
เทคโนโลยีสารสนเทศ 24.99% และ อุตสาหกรรม 23.80%
แหล่งอ้างอิง : Factsheet กองทุนปลายทาง เรียบเรียงโดย บลจ. KraneShares ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

การลงทุนกระจุก
ตัวรายประเทศ
รวม

ต่ำ

สูง
≤ 20%

20 – 50%

> 80%

50 – 80%

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีน 81.667%
แหล่งอ้างอิง : Factsheet กองทุนปลายทาง เรียบเรียงโดย Bloomberg ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)
การป้องกัน
ความเสี่ยง
(FX)

ต่ำ

ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด

สูง

บางส่วน

ดุลยพินิจ

ไม่ป้องกัน

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนคิดเป็น N/A%
ของเงินลงทุนในต่างประเทศ
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุนของ KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (%)

ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรกของกองทุนปลายทาง
ชื่อทรัพย์สิน
CONTEMPORARY A-A
NIO INC - ADR
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD
CONCH VENTURE
BYD CO LTD-H

% ของ NAV
9.07
7.88
7.20
6.07
6.01

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
ทั้งนี้ คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ https://kraneshares.com/kgrn/
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ค่าธรรมเนียม
* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)
เพดานค่าธรรมเนียม

อัตราที่เรียกเก็บจริง

หมายเหตุ :
- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดทำนองเดียวกันแล้ว
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะคำนวณทุกวันทำการ
โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดหหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในแต่ละวันเป็นฐานในการคำนวณ
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน เมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายอื่นที่
ประมาณการณ์ได้ เช่น ค่าใช้จา่ ยต่างๆในการจัดตั้งกองทุนรวม ค่าใช้จา่ ยในการสอบบัญชี ค่าจัดทำเอกสารต่างๆของกองทุน
เช่น หนังสือชีช้ วน หนังสือบอกกล่าวต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงค่าจัดส่งเอกสารดังกล่าว เมื่อรวมกันแล้ว ประมาณการณ์
ค่าใช้จา่ ยทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน ไม่เกินร้อยละ 3.95 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จา่ ยดังกล่าว เป็นเพียงประมาณการณ์ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะไม่เกินกว่าอัตราขั้นสูงของ
ยอดรวมค่าธรรมเนียม และ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ในโครงการ
กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์ : P-CGREEN
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ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน [Front-end Fee]
- IPO ตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย. – 26 เม.ย. 64
- ตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย. 64 เป็นต้นไป
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน [Back-end Fee]
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)
- IPO ตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย. – 26 เม.ย. 64
- ตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย. 64 เป็นต้นไป
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

สูงสุดไม่เกิน
(% Unit Value)
ไม่เกิน 2.00

เก็บจริง
(% Unit Value)
1.00
1.50

ไม่เกิน 1.50
ไม่เกิน 2.00

ไม่เกิน 1.50
50 บาท / รายการ

ไม่เรียกเก็บ
1.00
1.50
ไม่เรียกเก็บ
50 บาท / รายการ

หมายเหตุ :
- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดทำนองเดียวกันแล้ว
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน [Front-end Fee] และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน [Back-end Fee] และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) และ/หรือ ค่าธรรมเนียม
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) จากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวโดยประกาศผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการและ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
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ค่าธรรมเนียมกองทุนปลายทาง KraneShares MSCI China Clean Technology Index
ETF
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย/การบริการ (12b-1)*
ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ
ค่าใช้จา่ ยทีเ่ ก็บจากกองทุนรายปีทั้งหมด

อัตราร้อยละ
0.78 %
0.00%
0.01%
0.79%

หมายเหตุ :
* ในส่วนของค่าใช้จ่ายอื่นๆ กองทุนอาจต้องปฏิบัติตามกฎ 12b-1 ที่ระบุว่ากองทุนสามารถมีคา่ ใช้จ่ายอื่นๆได้ไม่เกิน 0.25 ต่อปี
ของสินทรัพย์เฉลี่ยสุทธิรายวันของกองทุน ทั้งนีใ้ นปัจจุบันกองทุนยังไม่มกี ารจ่ายค่าใช้จา่ ยในส่วนนี้ และคณะกรรมการ trustee
ยังไม่อนุมตั ิการจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว
เป็นข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2563
ทั้งนี้ คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ https://kraneshares.com/kgrn/
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ผลการดำเนินงานในอดีต
* ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต *
1. ดัชนีชีวัด
ผลการดำเนินงานของกองทุนปลายทาง สัดส่วน (%) : 100.00 ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยปรับด้วย
อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
2. กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ คือ -45.64%* (ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนปลายทาง)
* กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงวันที่รายงาน
3. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation) คือ 34.28%* (ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ปลายทาง)
* กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงวันที่รายงาน
4. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Greater China Equity
5. ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด
*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.phillipasset.co.th
6. ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนรวมต่างประเทศที่ลงทุน
*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ https://kraneshares.com/kgrn

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
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ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบายการ
จ่ายเงินปันผล
ผู้ดูแล
ผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
ซื้อและขายคืน
หน่วยลงทุน

ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
27 เมษายน 2564
ไม่กำหนด
วันทำการซื้อหน่วยลงทุน :
- ช่วง IPO
- หลัง IPO
- มูลค่าขั้นต่ำของการสัง่ ซื้อครัง้ แรก
- มูลค่าขั้นต่ำของการสัง่ ซื้อครัง้ ถัดไป
วันทำการขายคืนหน่วยลงทุน :
- ช่วง IPO
- หลัง IPO
-

รายชื่อผู้จัดการ
กองทุน
อัตราส่วน
หมุนเวียนการ

: ระหว่างวันที่ 16 เม.ย. – 26 เม.ย. 64
: ทุกวันทำการ ระหว่างเวลาเริ่มทำการถึง 15.30 น.
เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย. 64 เป็นต้นไป
: 1,000 บาท
: 1,000 บาท

: ระหว่างวันที่ 16 เม.ย. – 26 เม.ย. 64
: ทุกวันทำการ ระหว่างเวลาเริ่มทำการถึง 15.30 น.
เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย. 64 เป็นต้นไป
มูลค่าขั้นต่ำของการสัง่ ขายคืน
: ไม่กำหนด
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั่นต่ำ : ไม่กำหนด
จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : 100 หน่วย
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
: ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน โดยไม่นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะใน
ทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึง่ จะส่งผล
กระทบต่อการชำระราคา (รับจริง T+3 คือ 3 วันทำการนับแต่วันคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคำนวณ NAV ภายใน 1 วันทำการถัดจากวันซื้อขายหน่วยลงทุนและจะประกาศ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายใน 2
วันทำการถัดจากวันซื้อขายหน่วยลงทุน
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ www.phillipasset.co.th
นายติยะชัย กัว๊ ะ เอินน์ ชอง เริ่มบริหารกองทุนตั้งแต่จดั ตัง้ กองทุน
นายปรเวช โอฬารริกสุภัค เริ่มบริหารกองทุนตั้งแต่จดั ตัง้ กองทุน
N/A
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ลงทุนของ
กองทุนรวม
(PTR)
ผู้สนับสนุนการ
ขาย
หรือรับซื้อคืน

ติดต่อสอบถาม
รับหนังสือชี้ชวน
หรือร้องเรียน
ธุรกรรมที่อาจ
ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด โทร 0-2635-3033
บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร 0-2635-1718
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) โทร 0-2022-5800
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จำกัด โทร 0-2861-5508 / 0-2861-6090
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) โทร 0-2779-9000
บริษัท หลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร 0-2088-9797
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร 0-2680-1111 , 0-2680-1000
บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด โทร 0-2107-1860
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตัง้ จากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถ
ตรวจสอบรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ห้บริการเพิ่มเติมได้ที่ www.phillipasset.co.th
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด
ที่อยู่ : ขั้น 22 ห้อง2201 อาคารวรวัฒน์ 849 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0-2635-3033 FAX : 0-2635-3040
Website: www.phillipasset.co.th
Email: pamc.mkt@phillip.co.th
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่ www.phillipasset.co.th

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
 ได้รับอนุมัตจิ ัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต.
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน
ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทน
ของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทายข้ อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูล
สำคัญ ณ วันที่ 12 เมษายน 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวม
และขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
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คำอธิบายแผนภาพมิติความเสี่ยง
ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) :
ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น
สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า Standard
Deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีค่าความผันผวนจากการ
เปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง
ความเสียงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุก ตัว ในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration
Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในผู้ออกตราสารรายใดๆมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่
ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผล
การดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร
(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector
Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์
ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการ
ลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
(3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อ
ประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวน
มากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) :
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วย
สกุล เงินดอลลาร์ในช่วงที่เ งินบาทอ่ อนแต่ข ายทำกำไรในช่วงที ่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลั บ มา
น้อยลงทุน ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทำกำไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้
ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญ
ในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ซึ่งทำได้ดังต่อไปนี้
- อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความ
เสี่ยงหรือไม่
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อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR)
คือปริมาณการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน ซึ่งสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุนได้ดียิ่งขึ้น โดย
คำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่
กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบ
ระยะเวลาเดียวกัน
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ข้อมูลกองทุนต่างประเทศ
ทุนต่างประเทศ

KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (กองทุนปลายทาง) :
ชื่อกองทุนปลายทาง
ประเภท
ISIN Code
วันที่จดทะเบียนกองทุนปลายทาง
วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารลงทุ น ของกองทุ น
ปลายทาง

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนปลายทาง

KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF
กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund)
US5007678502
12 ตุลาคม 2560
กองทุนปลายทางมีวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับราคาและผลตอบแทนของดัชนีตราสารทุนต่างประเทศที่
ได้คัดเลือกไว้ โดยดัชนีที่ กองทุนเลือก คือ MSCI China lMl Environment 10/40
Index (ดัชนีอ้างอิง)
กองทุ น KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF จะลงทุ น
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของสินทรัพย์ทั้งหมดในองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง MSCI
China lMl Environment 10/40 Index และตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์
ต่ า งประเทศ รวมถึ ง ตราสารแสดงสิ ท ธิ ก ารฝากหลั ก ทรั พ ย์ ข องประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยหลักทรัพย์อ้างอิงของตราสารดังกล่าวจะอยู่ในองค์ประกอบของ
ดัชนีอ้างอิง
ดัชนีอ้างอิงของกองทุนเป็นดัชนีที่มีน้ำหนักการลงทุนตามมูลค่าหลักทรัพย์ตาม
ตลาดของบริษัทและปรับด้วย Free float โดยดัชนีสร้างขึ้นเพื่อสะท้อนถึงผลการ
ดำเนินงานของบริษัทในประเทศจีนที่มีรายได้ส่วนมากมาจากกลุ่มธุรกิจที่ผลิต
สินค้าและบริการที่ได้รับประโยชน์จากการรักษาสิ่งแวดล้อม ภายใต้การตัดสินใจ
ของ MSCI Inc. โดยหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนีต้องมีรายได้อย่างน้อยร้อยละ 50 มา
จากสินค้าและบริการอย่างน้อย 1 กลุ่มจาก 5 กลุ่มธุรกิจดังนี้ พลังงานทางเลือก,
การใช้น้ำแบบยั่งยืน, อาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, การป้องกันมลพิษ, การใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกลุ่มของหลักทรัพย์ข้างต้นรวมถึงกลุ่มหุ้นที่มี
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก
กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่ได้เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงที่กำหนดไว้
ไม่เกินร้อยละ 20 ของสินทรัพย์ โดยหลักทรัพย์เหล่านี้ทาง Krane Fund Advisors,
LLC จะเป็นผู้ตัดสินใจและเชื่อว่าสามารถช่วยให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทน
ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงได้ ซึ่งประกอบไปด้วย ตราสารทุนและตราสารแสดงสิทธิ
การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศที่หลักทรัพย์อ้างอิงไม่ได้เป็นส่วนประกอบในดัชนี
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อ้างอิง ตราสารอนุพันธ์ การลงทุนอื่นๆ (รวมถึง ETF) เงินสดหรือตราสารเทียบเท่า
เงินสด (รวมถึงกองทุนรวมตลาดเงิน)
ถึงแม้ว่ากองทุนมีสิทธิที่จะใช้กลยุทธเลียนแบบดัชนี หรือการลงทุนในส่วนประกอบ
ที่เหมือนกับดัชนีอ้างอิง แต่กองทุนคาดว่าจะใช้กลยุทธการลงทุนแบบสุ่มตัวอย่าง
(Representative sampling) ซึ่งเป็นการเลือกลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อให้มีรูปแบบ
การลงทุนที่ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงให้มากที่สุด
โดยกองทุนนี้เป็นกองทุนที่ไม่ได้มีการกระจายความเสี่ยงเป็นอย่างดีและมีการ
กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มของอุตสาหกรรมบางประเภท
สำหรับกองทุนนี้มีนโยบายในการปรับเปลี่ยนหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุนตาม
ดัชนีอ้างอิง โดยดัชนีอ้างอิงจะมีการปรับเปลี่ยนหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน
ในวั น ทำการสุ ด ท้ า ยของทุ ก สิ ้ น เดื อ น กุ ม ภาพั น ธ์ พฤษภาคม สิ ง หาคม และ
พฤศจิกายน
ดัชนีชี้วัด
ดัชนี MSCI lMl Environment 10/40 Indexทั้งนี้ 10/40 หมายถึงข้อจำกัดของการ
กระจุกตัวในการลงทุน โดยสัดส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทต้องไม่เกิน 10% และ
การลงทุนในหุ้นที่มีสัดส่วนมากกว่า 5% ทุกตัวต้องมีสัดส่วนรวมกันไม่เกิน 40%
ของดัชนี
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ท ี ่ จดทะเบีย นซื ้อขาย The New York Stock Exchange
(Listing Exchange)
การขายและรับซื้อคืน
ทุกวันทำการ
อายุกองทุน
ไม่กำหนด
สกุลเงิน (Fund Currency)
สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (US Dollar)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ่าย ปีละ 1 ครั้ง
บริษัทจัดการ
Krane Funds Advisors, LLC
ข้อมูลการติดต่อ
Main Contact
+1 (855) 8KRANE8
info@kraneshares.com
Capital Markets
+1 (917) 261-2976
capitalmarkets@kraneshares.com
New York Office
280 Park Avenue, 32nd Floor
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New York, NY 10017
+1 (212) 933-0393
San Francisco Office
1 Embarcadero Center, Suite 2350
San Francisco, CA 94111
Europe
+31 (6) 492 496 89
europe@kraneshares.com
Asia Pacific
+852 2266 3983
asiapac@kraneshares.com
Custodian
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สำคัญ
ของกองทุน

Brown Brothers Harriman
ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย (shareholder fee) : ไม่มี
ค่าใช้จ่ายที่เก็บจากกองทุนรายปี
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ : 0.78%
- ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย/การบริการ (12b-1)* : 0.00%
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ : 0.01%
- ค่าใช้จ่ายที่เก็บจากกองทุนรายปีทั้งหมด : 0.79%
* กองทุนอาจมีค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย/การบริการได้ไม่เกินร้อยละ 0.25 ต่อ

ปี ของสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ยรายวันของกองทุน ทั้งนี้ในปัจจุบันกองทุนยังไม่มีการจ่าย
ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ และคณะกรรมการ trustee ยังไม่อนุมัติการจ่ายค่าใช้จ่าย
ดังกล่าว
https://kraneshares.com/kgrn

Website
หมายเหตุ
(1) ข้อความในส่วนของกองทุน KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF ได้ถกู คัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่
สำคัญและจัดแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีทมี่ ีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือ
ตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์
(2) ในกรณีที่ กองทุนปลายทางมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนปลายทาง โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
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Contact us:
+(1) 855 8KRANE8
info@kraneshares.com

KGRN

KraneShares MSCI China Clean Technology Index
ETF*
Investment Strategy:
KGRN seeks to track the performance of the MSCI China IMI Environment 10/40
Index. The Index is comprised of securities that derive at least 50% of their revenues
from environmentally beneficial products and services. The Index is based on five key
Clean Technology environmental themes: Alternative Energy, Sustainable Water,
Green Building, Pollution Prevention and Energy Efficiency. The Index aims to serve
as a benchmark for investors seeking exposure to Chinese companies that focus on
contributing to a more environmentally sustainable economy by making efficient use
of scarce natural resources or by mitigating the impact of environmental
degradation. Constituent selection is based on data from MSCI Environment, Social,
and Governance (ESG).

China’s Environmental Protection Highlights:
China is the world leader in total renewable energy capacity, at approximately
31% of total global capacity1
China budgeted $360 billion for renewable energy investments from 2017 to 20202
and plans to have renewable energy account for 35% of its electricity consumption
by 20303
Meeting these standards would create as much new renewable energy capacity
as the entire US electricity system4, and China would represent half of the world’s
green building floor space5
China has a proven track record of achieving ambitious long term renewable
energy goals set forth within The Five Year Plan, the government's vision for
China's development over the next five years.6.

KGRN Features:
Access to China’s fast-growing environmental protection industry that has rapidly
become the largest renewable energy market in the world1
Exposure to companies that stand to benefit from China’s increased focus and
spending on clean energy technologies
*Formerly the KraneShares MSCI China Environment Index ETF
1.) REN21’s Renewables 2019 Global Status Report (GSR)
2.) Michael Forsythe, “China Aims to Spend at Least $360 Billion on Renewable
Energy by 2020”, The New York Times, 1/5/2017. Retrieved 9/30/2020.
3.) Bloomberg, “China Steps Up Its Push Into Clean Energy”, 9/26/2018.
4.) US Energy Information Administration, “What is U.S. electricity generation by
energy source?”, 3/1/2019.
5.) UTC, Accelerating the World’s Largest Green Building Market: China. Oct. 4, 2016,
Retrieved 9/30/2020.
6.) "The 13th Five-Year Plan", published by the U.S.-China Economic and Security
Review Commission on 2/14/2017.

Fund Details

Data as of 03/31/2021

Primary Exchange

NYSE

CUSIP

500767850

ISIN

US5007678502

Total Annual Fund Operating Expense

0.79%

Inception Date

10/12/2017

Distribution Frequency

Annual

Index Name

MSCI China IMI Environment
10/40 Index

Net Assets

$141,173,331

Number of Holdings

46

MSCI ESG Rating**

A

Top 10 Holdings as of 03/31/2021
Holdings are subject to change.

Ticker

%

CONTEMPORARY A-A

300750

9.07

NIO INC - ADR

NIO

7.88

XINYI SOLAR HOLDINGS LTD

968

7.20

CONCH VENTURE

586

6.07

BYD CO LTD-H

1211

6.01

SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD

813

5.57

CHINA EVERGRANDE GROUP

3333

5.27

XPENG INC - ADR

XPEV

4.87

LONGI GREEN EN-A

601012

4.27

CHINA LONGYUAN-H

916

4.04

KGRN Performance History:
Cumulative %
Data as of month end: 03/31/2021

Average Annualized %
Data as of quarter end: 03/31/2021

1 Mo

3 Mo

6 Mo

Since
Inception

1 Yr

3 Yr

5 Yr

Since
Inception

Fund NAV

-9.96%

-8.17%

30.64%

74.66%

143.03%

22.32%

–

17.45%

Closing Price

-8.94%

-7.27%

31.55%

77.37%

146.55%

22.30%

–

17.97%

Index

-9.96%

-7.67%

30.60%

69.65%

133.24%

21.03%

–

16.46%

The performance data quoted represents past performance. Past performance does not guarantee future results. The investment return and principal value of an
investment will fluctuate so that an investors shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than their original cost and current performance may be lower or
higher than the performance quoted. For performance data current to the most recent month end, please visit www.kraneshares.com.
Index returns are for illustrative purposes only. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indexes are unmanaged and one
cannot invest directly in an index.

Contact us:
+(1) 855 8KRANE8
info@kraneshares.com
Sector Breakdown
Data from Bloomberg as of 03/31/2021

KGRN

%

Consumer Discretionary

31.60

Information Technology

24.99

Industrials

23.80

Utilities

11.74

Real Estate

7.75

**ESG investing, as defined by MSCI, is the consideration of environmental, social, and corporate governance factors alongside financial factors in the investment decision making
process. The MSCI ESG Rating is calculated as a direct mapping of ESG Quality Scores to letter rating categories (e.g. AAA = 8.6-10). The ESG Ratings range from leader (AAA, AA),
average (A, BBB, BB) to laggard (B, CCC). The MSCI ESG Rating and ESG Quality Score for funds is calculated using the weighted average of the ESG scores of the fund holdings.
Carefully consider the Funds’ investment objectives, risk factors, charges and expenses before investing. This and additional information can be found in the Funds' full and
summary prospectus, which may be obtained by visiting www.kraneshares.com. Read the prospectus carefully before investing.
Risk Disclosures:
Investing involves risk, including possible loss of principal. There can be no assurance that a Fund will achieve its stated objectives. The Funds are subject to political, social or
economic instability within China which may cause decline in value. Fluctuations in currency of foreign countries may have an adverse effect to domestic currency values.
Emerging markets involve heightened risk related to the same factors as well as increase volatility and lower trading volume.
Narrowly focused investments typically exhibit higher volatility. To achieve its investment objective the Fund is dependent, in part, on the continuous availability of A Shares and
the ability to obtain, if necessary, additional A Shares quota. If a Fund is unable to obtain sufficient exposure to limited availability of A Share quota, the Fund could seek exposure
to the component securities of the Underlying Index by investment in other types of securities. The Fund may underperform other similar funds that do not consider conscious
company/ESG guidelines when making investment decisions. The Fund is non-diversified.
High short-term performance of the fund is unusual and investors should not expect such performance to be repeated.
Fund shares are bought and sold on an exchange at market price (not NAV) and are not individually redeemed from the Fund. However, shares may be redeemed at NAV directly
by certain authorized broker-dealers (Authorized Participants) in very large creation/redemption units. The returns shown do not represent the returns you would receive if you
traded shares at other times. Shares may trade at a premium or discount to their NAV in the secondary market. Brokerage commissions will reduce returns. Beginning
12/23/2020, market price returns are based on the official closing price of an ETF share or, if the official closing price isn't available, the midpoint between the national best bid
and national best offer ("NBBO") as of the time the ETF calculates the current NAV per share. Prior to that date, market price returns were based on the midpoint between the Bid
and Ask price. NAVs are calculated using prices as of 4:00 PM Eastern Time.
Although the information provided in this document has been obtained from sources which Krane Funds Advisors, LLC believes to be reliable, it does not guarantee accuracy of
such information and such information may be incomplete or condensed.
The KraneShares ETFs are distributed by SEI Investments Distribution Company (SIDCO), 1 Freedom Valley Drive, Oaks, PA 19456, which is not affiliated with Krane Funds
Advisors, LLC, the Investment Adviser for the Funds, or any sub-advisers for the Funds. [R-SEI-KS]

KRANESHARES MSCI CHINA CLEAN

Fund Overview

KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF is an exchange-traded fund incorporated in the USA. The fund provides exposure to Chinese
companies that focus on contributing to a more environmentally sustainable economy by making efficient use of scarce natural resources or by
mitigating the impact of environmental degradation.

Contact Details

Fund Info

Management Company

Krane Funds Advisors LLC

Company Address

as of 03/31/2021

Last Close

$ 40.95

Krane Funds Advisors LLC, 1270 Total Assets (mil)
Avenue of the Americas, Suite 2217, Total Assets Date
New York, NY 10020, USA Inception Date
212 933 0393 Primary Benchmark
http://kraneshares.com/ Curr
James Maund Min Investment
- - Ticker
Brown Brothers Harriman & Co ISIN

Company Telephone
Web Site
Fund Manager
Mgr - Start Date
Transfer Agent

Fees And Expenses

$ 141.17
03/31/2021
10/13/2017
CN IMI Env 10/40 NR USD
US Dollar
US Dollar 0.00
KGRN US
US5007678502

Bloomberg Classification

Expense Ratio

0.79

Fund Type

Front Load
Fund Mgr Stated Fee
Mgr Stated Perf. Fee
High-Water Mark
Hurdle Rate
Back Load
Early Withdraw Fee

0.00
0.78
---0.00
0.00

Fund Asset Class Focus
Domicile
Fund Objective
Fund Style
Fund Market Cap Focus
Fund Geographical Focus
Fund Currency Focus

ETF
Equity
United States
China
-Broad Market
China
--

Total Return Chart

Seasonality
Year

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

2017
2018
2019
2020
2021

-4.76
12.05
-3.88
9.19

--5.02
2.41
8.20
-6.74

--3.10
0.71
-13.73
-8.94

-0.57
-1.72
5.77
--

--1.18
-7.61
1.95
--

--11.34
2.15
19.51
--

-0.00
-2.99
22.38
--

--6.28
-5.36
7.62
--

--0.89
0.13
10.48
--

--11.17
0.83
8.69
--

-3.65
12.52
1.11
17.93
--

2.96
-10.41
11.64
10.60
--

The material produced in this document is intended for informational purposes only and should not be construed as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The
information provided herein reflects current market practices and is not intended to constitute legal, tax, or accounting advice. The information and data contained herein has been obtained from internal
data processing, fund administrators as well as other outside sources and, although it is believed to be accurate, no guarantee of completeness or accuracy is being made. Bloomberg LP shall not be
liable for any losses or damage that anyone may suffer as a result of relying on this information. The information may be changed by Bloomberg LP at any time.
Bloomberg®
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KRANESHARES MSCI CHINA CLEAN

Fund Performance-Risk-Tracking

Benchmark: CN IMI Env 10/40 NR USD
Currency: USD

as of 03/31/2021

Performance
Fund

Bench.

Mean Return 1Y Weekly

175.52

155.38

Total Return 3M
Total Return 6M
Total Return 1Y
Total Return Ytd
Perf 2019
Perf 2018
Perf 2017
Perf 2016
Perf 2015
Perf 2014

-7.27
31.46
146.48
-7.27
12.15
-29.35
-----

-7.67
30.60
133.24
-7.67
13.56
-29.37
10.23
-13.95
---

-------

-------

Eff 7D Yld
30D Yld
Gross 7D Yld
Subs 7D Yld
Avg Life
MMkt Avg Days To Mat.

Risk
Fund

Bench.

Downside Risk 1Y Weekly Ann

31.45

27.43

Semivariance 1Y Weekly Ann
Standard Dev 1Y Weekly Ann
Max Drawdown 1Y
Max Increase 1Y
Kurtosis 1Y Weekly
Skewness 1Y Weekly

44.92
46.19
-30.89
236.66
0.53
0.33

38.42
38.80
-28.03
215.82
-0.43
-0.04

Risk/Return
vs Bench.
Excess Return 1Y Weekly Ann
Information Ratio 1Y Weekly
Jensen Alpha 1Y Weekly
Modigliani Rap 1Y Weekly
Sharpe Ratio 1Y Weekly
Sortino Ratio 1Y Weekly
Treynor Measure 1Y Weekly

8.04
0.53
-0.50
-0.08
3.80
1.29
1.55

The material produced in this document is intended for informational purposes only and should not be construed as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The
information provided herein reflects current market practices and is not intended to constitute legal, tax, or accounting advice. The information and data contained herein has been obtained from internal
data processing, fund administrators as well as other outside sources and, although it is believed to be accurate, no guarantee of completeness or accuracy is being made. Bloomberg LP shall not be
liable for any losses or damage that anyone may suffer as a result of relying on this information. The information may be changed by Bloomberg LP at any time.
Bloomberg®
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KRANESHARES MSCI CHINA CLEAN

Fund Performance-Risk-Tracking

Benchmark: CN IMI Env 10/40 NR USD
Currency: USD

as of 03/31/2021

Tracking

vs Bench.
Alpha 1Y Weekly

-0.09

Beta 1Y Weekly
Correlation 1Y Weekly
Bear Correlation 1Y Weekly
Bull Correlation 1Y Weekly
R Squared 1Y Weekly
Tracking Error 1Y Weekly Ann

1.13
0.95
0.87
0.96
0.91
13.59

The material produced in this document is intended for informational purposes only and should not be construed as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The
information provided herein reflects current market practices and is not intended to constitute legal, tax, or accounting advice. The information and data contained herein has been obtained from internal
data processing, fund administrators as well as other outside sources and, although it is believed to be accurate, no guarantee of completeness or accuracy is being made. Bloomberg LP shall not be
liable for any losses or damage that anyone may suffer as a result of relying on this information. The information may be changed by Bloomberg LP at any time.
Bloomberg®
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Fund Allocation
Total Assets (mil)

as of 03/31/2021

Asset Allocation
Equity
Money Market

as of 04/08/2021
99.753 %
0.247 %

Sector Allocation

as of 04/08/2021

Consumer, Cyclical

27.282 %

Energy
Financial
Industrial
Technology
Utilities

23.617 %
12.429 %
24.096 %
5.122 %
7.206 %

Geo Allocation

as of 04/08/2021

China

81.667 %

Hong Kong

18.085 %

Portfolio Statistics
% Of Top Ten Holdings
Fund Turnover
Median Mkt Cap (M)
Avg Market Cap (mil)
Avg Dvd Yield

as of 04/08/2021
59.86 Avg Price/Earnings
- - Avg Price/Cash Flow
11,346.51 Avg Price/Sales
30,397.73 Avg Price/Book Ratio
1.49

18.29
21.88
1.47
1.94

The material produced in this document is intended for informational purposes only and should not be construed as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The
information provided herein reflects current market practices and is not intended to constitute legal, tax, or accounting advice. The information and data contained herein has been obtained from internal
data processing, fund administrators as well as other outside sources and, although it is believed to be accurate, no guarantee of completeness or accuracy is being made. Bloomberg LP shall not be
liable for any losses or damage that anyone may suffer as a result of relying on this information. The information may be changed by Bloomberg LP at any time.
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