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คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ iShares Global
Clean Energy UCITS ETF (กองทุนหลัก) ชนิดหน่ วยลงทุน (Share Class) USD (Dist) โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งกองทุนจดทะเบียนจัดตัง้ ในประเทศไอร์แลนด์ และ
จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange) ประเทศสหราชอาณาจักร (UK) โดยกองทุน
อยู่ ภ ายใต้ บ ริ ษั ท จัด การ BlackRock Asset Management Ireland Limited และบริ ห ารจัด การลงทุ น โดย BlackRock
Advisors (UK) Limited.
กองทุน iShares Global Clean Energy UCITS ETF (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) USD (Dist) มีนโยบาย
มุ่งลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนที่เป็ นส่วนประกอบของดัชนี S&P Global Clean Energy ซึ่งเป็ นดัชนีเกณฑ์
มาตรฐานของกองทุ น นี้ โดยกองทุ น ตัง้ ใจที่จ ะจ าลององค์ป ระกอบของดัช นี ด ัง กล่ า วโดยถือ หลัก ทรัพ ย์ท งั ้ หมดที่เ ป็ น
ส่วนประกอบของดัชนีเกณฑ์มาตรฐานในสัดส่วนทีใ่ กล้เคียงกับการให้น้ าหนักในดัชนี ดังนัน้ จากการลงทุนเพื่อให้เป็ นไป
ตามดัชนี กองทุนนี้อาจลงทุนได้ถงึ 20% ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิในหุน้ ทีอ่ อกโดยผูอ้ อกรายเดียวกัน และอาจเพิม่ ขึน้ เป็ น
35% ในบางกรณี
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และเพื่อป้ องกันความเสีย่ ง (Hedging) จากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของ
ผูจ้ ดั การกองทุน ซึง่ พิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนัน้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็ น Fund of Funds หรือ
กองทุนรวมทีม่ กี ารลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์และทรัพย์สนิ ทัง้ ในประเทศและ/หรือต่างประเทศได้ หรือกลับมาเป็ นกองทุน
Feeder Fund ได้โ ดยไม่ ท าให้ระดับ ความเสี่ย งของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่ม ขึ้น ทัง้ นี้ ให้เ ป็ น ตามดุ ลยพินิ จของ
ผูจ้ ดั การกองทุน โดยขึน้ กับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หน่วยลงทุน อนึ่ง บริษทั จัดการจะ
ดาเนินการแจ้งผู้ถือหน่ วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.principal.th หรือ
ช่องทางอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกาหนดก่อนดาเนินการเปลีย่ นแปลงการลงทุนดังกล่าว
ผูล้ งทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมได้ในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลโครงการ
กลยุทธ์ในการบริหารกองทุน
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares Global Clean Energy UCITS ETF (“กองทุนหลัก”) เพื่อให้ผลตอบแทนเทียบเคียง
กับกองทุนหลัก (Passive Management) และกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่องไหวตาม
ดัชนีชว้ี ดั (Passive Management/ Index Tracking)
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กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
-

ผูล้ งทุนทีส่ ามารถรับความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ทก่ี องทุนไปลงทุนซึง่ อาจปรับตัวสูงขึน้ หรือลดลงจนต่ากว่ามูลค่า
ทีล่ งทุนและทาให้ขาดทุนได้
ผูท้ ส่ี ามารถลงทุนในระยะยาวโดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่ กี ว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทวไป
ั่
ผูท้ ต่ี อ้ งการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศและสามารถรับความเสีย่ งจากการลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศ
โดยยอมรับความผันผวนทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาวได้
เหมาะกับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา ที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสม
ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

-

กองทุนรวมนี้ ไม่เหมาะกับใคร
-

ผูล้ งทุนทีเ่ น้นการได้รบั ผลตอบแทนในจานวนเงินทีแ่ น่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทาอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
-

อ่านหนังสือชีช้ วนฉบับเต็มหรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษทั จัดการ

-

อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดพี อ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
- เนื่องจากกองทุนนี้เป็ นกองทุนทีเ่ น้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศ จึงอาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
-

-

-

-

-

หลักทรัพย์ทก่ี องทุนหลักลงทุน ซึง่ เป็ นปั จจัยหลักทีม่ ผี ลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อเงินลงทุนของผูล้ งทุน
กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการ
ลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
การเปลี่ย นแปลงของราคาหลักทรัพย์ท่กี องทุน ลงทุน อัน เนื่ อ งมาจากการเปลี่ย นแปลงของภาวะเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองของประเทศทีล่ งทุน ซึง่ เป็ นปั จจัยหลักทีม่ ผี ลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อเงินลงทุนของผูล้ งทุน
กองทุนไทย และ/หรือกองทุนต่างประเทศทีก่ องทุนลงทุน อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้ องกัน
ความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและ
สภาวการณ์ ใ นแต่ ละขณะ ผู้ลงทุ น อาจจะขาดทุ น หรือ ได้ร ับ ก าไรจากอัต ราแลกเปลี่ย นซึ่ง กองทุ น หลัก อาจได้ ร ับ
ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น หรือได้รบั เงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้
กองทุนไทย และ/หรือกองทุนต่างประเทศ อาจลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการ
บริหารการลงทุน (EPM) ทาให้กองทุนรวมนี้มคี วามเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่นทีล่ งทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจานวนทีน่ ้อยกว่า จึงมีกาไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึงเหมาะสม
กับผูล้ งทุนทีต่ อ้ งการผลตอบแทนสูงและรับความเสีย่ งได้สงู กว่าผูล้ งทุนทัวไป
่
กองทุ น ไทยอาจจะลงทุน ในตราสารที่มีลัก ษณะของสัญญาซื้อ ขายล่ วงหน้ าแฝง (Structured Note) ซึ่ง เป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์หรือได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กองทุนจึงมีความเสีย่ งมากกว่ากองทุนรวมที่
ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจานวนที่น้อยกว่าจึงมีกาไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนใน
หลักทรัพย์อา้ งอิงโดยตรง
กองทุนหลักมีแนวทางการบริหารจัดการแบบเชิงรับให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี S&P Global
Clean Energy โดยผูจ้ ดั การกองทุนไม่มสี ทิ ธิค ัดเลือกหลักทรัพย์รายตัวเพื่อลงทุนเอง หรือไม่สามารถบริหารการลงทุน
แบบปกป้ อง (defensive positions) ดังนัน้ หากดัชนี S&P Global Clean Energy ปรับตัวลงจะส่งผลให้หน่ วยลงทุนของ
กองทุนหลักปรับตัวลงเช่นกัน
ในกรณีท่กี องทุนที่ลงทุนมีการจากัดการไถ่ถอนหน่ วยลงทุนในแต่ละวันทาการซื้อขายไม่เกิน 10% ของมูลค่าหน่ วย
ลงทุนทัง้ หมดของกองทุนหลัก ซึ่งในกรณีทผ่ี ู้ถอื หน่ วยลงทุนของกองทุนทีล่ งทุนมีการไถ่ถอนหน่ วยลงทุนรวมกันในวัน
ทาการซื้อขายเกินกว่าอัตราทีก่ าหนดไว้ดงั กล่าว มูลค่าหน่ วยลงทุนทีไ่ ถ่ถอนในส่วนทีเ่ กิน 10% จะถูกนาไปทารายการ
ในวันทาการซื้อขายหรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนครัง้ ถัดไป (ตามข้อจากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนทีส่ ามารถทารายการได้
ตามทีก่ องทุนหลักกาหนด) ดังนัน้ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอาจไม่ได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุน และมูลค่าหน่วยลงทุนในวันทีส่ ง่
คาสั ่งขายคืนหรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนนัน้ รวมทัง้ อาจไม่ได้รบั เงินค่าขายคืนภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ (ถ้ามี)
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หมายเหตุ กองทุนจะป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดุลยพิ นิจของผูจ้ ดั การกองทุน
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ปัจจัยความเสี่ยงที่สาคัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่ วยลงทุน (Market Risk)
ความผันผวนของผลการ
ดาเนินงาน (SD)

<5%

5-10%

10-15%

15-25%

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

>25%
สูง

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัว (High Concentration Risk)
การกระจุกตัวลงทุนใน
ผูอ้ อกตราสารรวม

≤10%

การกระจุกตัวลงทุนใน
หมวดอุตสาหกรรม

≤10%

10-20%

20-50%

50-80%

ต่า

>80%
สูง

10-20%

20-50%

50-80%

ต่า

>80%
สูง

หมายเหตุ: กองทุนหลักมีการกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Utilities 47.21%, Information
Technology 25.73%, Industrial 24.85% (ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564)

≤20%

การกระจุกรายประเทศรวม

20-50%

50-80%

ต่า

>80%
สูง

หมายเหตุ: กองทุนหลักมีการกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา 36.25%
(ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564)

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)
การป้ องกันความเสีย่ ง FX

ทัง้ หมด/เกือบทัง้ หมด
ต่า

บางส่วน

ดุลยพินิจ

ไม่ป้องกัน
สูง

หมายเหตุ: กองทุนมีการป้ องกันความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นคิดเป็ น
70% - 100% ของเงินลงทุนในต่างประเทศ
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ข้อมูลกองทุนหลัก
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)

ข้อมูลกองทุนต่างประเทศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

7

ค่าธรรมเนี ยม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีค่ ุณจะได้รบั
ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)**

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าว เป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธรุ กิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุน ในกรณีทม่ี กี ารรับค่าธรรมเนียมอันเกิดจากกองทุนรวมในต่างประเทศทีก่ องทุนนี้ไปลงทุน บริษทั จัดการจะจ่าย
คืนในรูปแบบใดๆ ให้แก่กองทุนนี้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่ วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ

สูงสุดไม่เกิ น

ปัจจุบนั

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย
ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้า
ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์เมื่อมีการ
ซื้อขายสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
(เก็บเข้ากองทุน)
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ไม่เกินร้อยละ 2.14
ไม่เกินร้อยละ 1.07
ไม่เกินร้อยละ 2.14
ไม่เกินร้อยละ 1.07
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ร้อยละ 1.50
ยกเว้น
ร้อยละ 1.50
ยกเว้น
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

อัตราไม่เกินร้อยละ 0.54 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน

ยกเว้น

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามทีจ่ ่ายจริง

ตามทีจ่ ่ายจริง

*ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าว เป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกันไว้แล้ว
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน/ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับผูล้ งทุนแต่ละกลุ่ม
ไม่เท่ากัน ตามประเภทของผูล้ งทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน หรือตาม
เงื่อนไขทีบ่ ริษทั จัดการอาจกาหนดขึน้ ในอนาคต เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวก และเป็ นประโยชน์ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน ทัง้ นี้ จะเปิ ดเผยข้อมูล
ดังกล่าวในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ทัง้ นี้ หากมีการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขดังกล่าวบริษทั จัดการจะประกาศให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
7 วัน ณ ทีท่ าการของบริษทั จัดการ และ/หรือประกาศทางเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ
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ผลการดาเนินงานในอดีต
* ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต *
1. แบบย้อนหลังตามปี ปฏิ ทิน: N/A
2. ตัวชี้วดั ที่ใช้เปรียบเทียบผลการดาเนิ นงานของกองทุน :
1. ดัชนี S&P Global Clean Energy Net TR ในสกุลเงิน GBP ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความเสีย่ งอัตราแลกเปลีย่ น
เพื่อเทียบกับ ค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ตามสัดส่วนการทาสัญญาป้ องกัน ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ย น
ประมาณร้อยละ 50 และ
2. ดัชนี S&P Global Clean Energy Net TR ในสกุลเงิน GBP ปรับด้วยอัตราแลกเปลีย่ นเพื่อเทียบกับค่าสกุลบาท ณ
วันทีค่ านวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนทีไ่ ม่ได้ทาสัญญาป้ องกันความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ นประมาณร้อยละ 50

3. กองทุนนี้ เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ *กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

4. ความผันผวนของผลการดาเนิ นงาน (Standard Deviation) คือ - ต่อปี
*กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน

5. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดาเนิ นงานและดัชนี ชี้วดั (Tracking Error : TE) คือ 6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดาเนิ นงาน ณ จุดขาย คือ Global Equity
7. ผลการดาเนิ นงานย้อนหลังแบบปักหมุด -
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8. ผลการดาเนิ นงานของกองทุนรวมต่างประเทศที่คาดว่าจะไปลงทุน
ข้อมูลกองทุนหลัก
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)

*เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 คุณสามารถดูขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ได้ท่ี www.cimbprincipal.co.th

ข้อมูลกองทุนต่างประเทศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
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ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล

ไม่จ่าย

ผู้ดแู ลผลประโยชน์
วันที่อนุมตั ิ จดั ตัง้
วันที่จดทะเบียน (ประมาณการ)
อายุโครงการ
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่ วย
จานวนเงิ นลงทุนโครงการ

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
23 มีนาคม 2564
1 เมษายน 2564
ไม่กาหนด
10.00 บาท
5,000 ล้านบาท

ซื้อและขายคืนหน่ วยลงทุน

วันทาการซื้อหน่ วยลงทุน :
(บริษทั จัดการกาหนดให้วนั ทาการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็น IPO: 24-30 มีนาคม 2564
หลัง IPO: บริษทั จัดการกาหนดให้ทุกวันทาการเป็ นวันทาการซือ้ หน่วยลงทุน
วันทาการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวันทาการของ
โดยผูถ้ อื หน่วยสามารถทารายการได้ตงั ้ แต่เวลาเริม่ ทาการถึงเวลา 15.30 น.
ประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวันทาการที ่
บริษทั จัดการไม่ได้รบั ผลกระทบจากการรับชาระค่าซือ้ ขาย โดยเริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 12 เมษายน 2564 เป็ นต้นไป
หลักทรัพย์ทลงทุ
ี ่ น (ถ้ามี) หรือธุรกรรมอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้องกับ มูลค่าขัน้ ตา่ ของการสังซื
่ ้อครังแรก
้
: 1,000 บาท
การลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถ้ามี))
มูลค่าขัน้ ตา่ ของการสังซื
่ ้อครังถั
้ ดไป : 1,000 บาท
วันทาการขายคืนหน่ วยลงทุน:
บริษทั จัดการกาหนดให้ทุกวันทาการเป็ นวันทาการขายคืนหน่วยลงทุน
โดยผูถ้ อื หน่วยสามารถทารายการได้ตงั ้ แต่เวลาเริม่ ทาการถึงเวลา 15.00 น.
โดยเริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 5 พฤษภาคม 2564 เป็ นต้นไป
มูลค่าขัน้ ตา่ ของการขายคืน : ไม่กาหนด
ยอดคงเหลือขัน้ ตา่ : ไม่กาหนด
ระยะเวลาการรับเงิ นค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทาการนับจากวันคานวณราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน* (ประกาศ NAV T+2, คืนเงิน T+6 ธนาคาร CIMBT เวลา
11.30 น., ธนาคาร SCB/KBANK/BAY/TMB/BBL/ LHBANK / KK/ TBANK
เวลา 13.00 น.)
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สนิ รายวันได้ท่ี www.principal.th
*มิให้นบ
ั รวมวันหยุดทาการของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่
มีลกั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผูป้ ระกอบธุรกิจที่
เกีย่ วข้องในต่างประเทศซึง่ จะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา
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รายชื่อผู้จดั การกองทุน

รายชื่อ
คุณวิน พรหมแพทย์
คุณวิทยา เจนจรัสโชติ
คุณวิรยิ า โภไคศวรรย์
คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล
คุณปณิธิ จิตรีโภชน์
คุณประพจน์ อ้วนเจริญกุล
คุณธนา เชนะกุล

PTR

0.0000

วันที่เริ่มบริหารกองทุน
วันทีจ่ ดทะเบียนกองทุน
วันทีจ่ ดทะเบียนกองทุน
วันทีจ่ ดทะเบียนกองทุน
วันทีจ่ ดทะเบียนกองทุน
วันทีจ่ ดทะเบียนกองทุน
วันทีจ่ ดทะเบียนกองทุน
วันทีจ่ ดทะเบียนกองทุน

กรณีกองทุนรวมทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ไม่ถงึ 1 ปี จะแสดงค่าทีเ่ กิดขึ้นจริงในช่วงเวลาตัง้ แต่วนั ที ่
จดทะเบียนถึงวันทีร่ ายงาน

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน

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

ติ ดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

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

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ได้ท่ี www.principal.th

- การลงทุนในหน่ วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุม้ ครองของสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก จึงมีความเสีย่ งจาก

การลงทุนซึง่ ผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจานวน
- ได้รบั อนุมตั จิ ดั ตัง้ และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต.
- การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิ ด้เป็ นการแสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต. ได้รบั รองถึง
ความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรื อได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564 แล้วด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาให้
ผูอ้ ่นื สาคัญผิด
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คาอธิบายเพิ่มเติม /คาเตือน
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk)
กรณี กองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ยงทีม่ ูลค่าของหลักทรัพย์ทก่ี องทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิม่ ขึ้นหรือลดลงจาก
ปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทัง้ ในและต่างประเทศ เป็ นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard
deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ย นแปลงของราคา
หลักทรัพย์สงู
ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ ง (High Issuer Concentration Risk)
ความเสีย่ งทีพ่ จิ ารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สญ
ั ญา หรือบุคคลอื่นทีม่ ภี าระผูกพันตามตราสารหรือ
สัญญานัน้ รายใดรายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ทัง้ นี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สนิ ดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศทีม่ กี ารจัดอันดับความน่ าเชื่อถืออยู่ในอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผ่ รู้ บั ฝากหรือผูอ้ อกตราสารทีม่ กี ารจัดอันดับความน่ าเชื่อถืออยุ่ในอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้
ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ ง (High Sector Concentration Risk)
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่ า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ ทส่ี ่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมนัน้ กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดาเนินงานทีผ่ นั ผวนมากกว่ากองทุนทีก่ ระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ ง (High Country Concentration Risk)
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากกองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึง่ หากเกิดเหตุการณ์ทส่ี ่งผลกระทบต่อ
ประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็ นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดาเนินงานทีผ่ นั ผวนมากกว่ ากองทุนทีก่ ระจาย
การลงทุนในหลายประเทศ
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
เป็ นความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีไ่ ม่สามารถขายหน่วยลงทุน หรือตราสารทีก่ องทุนได้ลงทุนไว้ได้ เนื่องจากกองทุน หรือ ตราสารทีก่ องทุน
ลงทุนมีสภาพคล่องน้อย กองทุนจึงอาจขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวไม่ได้ในช่วงเวลาทีต่ อ้ งการหรืออาจไม่ได้ราคาตามทีต่ อ้ งการ
ความเสี่ยงทางธุรกิ จ (Business Risk) และความเสี่ยงจากความสามารถในการชาระหนี้ ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)
คือ ความเสี่ย งที่เ กิด จากการที่ร าคา หรือ ผลตอบแทนของตราสารอาจเปลี่ย นแปลงขึ้น ลงจากปั จ จัย ภายในและภายนอกของ
ผู้ออกตราสาร เช่น ผลการดาเนินงานของผู้ออกตราสาร การบริ หารจัดการ ภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็ นต้น รวมถึงความเสีย่ ง
ทีเ่ กิดจากการทีผ่ อู้ อกตราสารหนี้ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้น และหรือดอกเบีย้ ได้
ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk)
เนื่ อ งจากกองทุ น อาจจะลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น ในต่ า งประเทศ กองทุ น จึง มีค วาม เสี่ย งของประเทศที่ล งทุ น เช่ น
การเปลี่ยนแปลงของปั จจัยพืน้ ฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปั จจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบ
ต่อราคาหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ทก่ี องทุนลงทุน
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ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
หมายถึง การเปลีย่ นแปลง ของอัตราแลกเปลีย่ นมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วง
ทีเ่ งินบาทอ่อน แต่ขายทากาไรในช่วงทีบ่ าทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่
บาทแข็งและขายทากาไรในช่วงทีบ่ าทอ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึน้ กว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนัน้ การป้ องกันความเสีย่ งจากอัตรา
แลกเปลีย่ นจึงเป็ นเครื่องมือสาคัญในการบริหารความเสีย่ งจากดังกล่าว ซึง่ ทาได้ดงั ต่อไปนี้
- ป้ องกันความเสี่ยงทัง้ หมด/หรือเกือบทัง้ หมด : ผูล้ งทุนไม่มคี วามเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
- ป้ องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบุสดั ส่วนการป้ องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผูล้ งทุนอาจมีความเสีย่ งจากอัตรา
แลกเปลีย่ น
- อาจป้ องกันความเสี่ยงตามดุลยพิ นิจของผู้จดั การกองทุนรวม : ผูล้ งทุนอาจมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น เนื่องจากการป้ องกัน
ความเสีย่ งขึน้ อยู่กบั ดุลยพินจิ ของผูจ้ ดั การกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้ องกันความเสีย่ งหรือไม่
- ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย: ผูล้ งทุนมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
เนื่องจากกองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุน หรือตราสารในต่างประเทศ ซึ่งต้องลงทุนเป็ นสกุลเงินต่างประเทศ จึง
เป็ นความเสีย่ งของค่าเงินทีเ่ กิดจากการลงทุน ตัวอย่างเช่น ถ้าค่าเงินต่างประเทศทีล่ งทุนอ่อนค่า มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุน
จะลดลง ดังนัน้ ผูล้ งทุนอาจได้รบั กาไร หรือขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงินตราต่างประเทศทีล่ งทุนได้
ความเสี่ยงจากการทาสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจมีการขึน้ ลงผันผวน (Volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พน้ื ฐาน ดังนัน้ หากกองทุนมีการลงทุนใน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวย่อมทาให้สนิ ทรัพย์มคี วามผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พ้ืนฐาน (Underlying Security)
ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note)
เป็ นความเสีย่ งทีเ่ กิดจาการคาดการณ์ทศิ ทางของสินทรัพย์หรือตัวแปรอ้างอิงผิดพลาด หรือเกิดความผันผวนของสินทรัพย์หรือตัวแปร
อ้างอิง ทาให้ได้รบั ผลตอบแทนตามทีค่ าดหวัง และเกิดจากการทีต่ ราสารประเภทนี้ส่วนใหญ่ไม่สามารถโอนเปลีย่ นมือได้
ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิ ดขึ้นจริง 5 ปี (Maximum Drawdown)
เป็ นผลขาดทุนสะสมสูงสุดทีเ่ กิดจากการลงทุนจริงของกองทุนรวมย้อนหลังเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน
(หรือต้ังแต่จดั ต้งั กองทุนรวมกรณียงั ไม่ครบ 5 ปี ) โดยมีวธิ กี ารคานวณดังนี้

ค่าความผันผวนของผลการดาเนิ นงาน (Standard Deviation : SD)
เป็ นความผันผวนของผลตอบแทนกองทุน โดยคานวณจากผลตอบแทนของกองทุนรวมซึ่งมีวธิ กี ารคานวณเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สมาคมบริษทั จัดการลงทุนว่าด้วยมาตรฐานการวัดและนาเสนอผลการดาเนินงานของกองทุนรวม ใช้การเปิ ดเผยค่า SD ของกองทุน
รวมย้อนหลังเป็ นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนั ทีร่ ายงาน แสดงเป็ น % ต่อปี
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ค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนี ชี้วดั (Tracking Error)
Tracking Error คือ ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชว้ี ดั ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีช้วี ดั ของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีช้วี ดั มากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวม
มีค่ า TE ต่ า แสดงว่ า อัต ราผลตอบแทนของกองทุ น มีก ารเบี่ย งเบนออกไปจากดัช นี ช้ีว ัด ในอัต ราที่ต่ า ดัง นั น้ กองทุ น รว มจึง มี
ประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีอ้างอิง ในขณะที่กองทุนรวมที่มคี ่าสูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบน
ออกจากดัชนีช้วี ดั ในอัตราที่สูง ดังน้ั น โอกาสที่ผลตอบแทนการลงทุนจะเป็ นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดน้ อยลง
เป็ นต้น
อัตราส่วนหมุนเวียนการ ลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)
เป็ นค่าทีแ่ สดงเพื่อให้ผลู้ งทุนทราบถึงปริมาณการซื้อขายทรัพย์สนิ ของกองทุน และช่วยสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผูจ้ ดั การกองทุน
ได้ดยี งิ่ ขึน้ โดยคานวณจากมูลค่าทีต่ ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวม
ลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน ดังแสดงใน
ตาราง
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กองทุนรวมต่างประเทศที่จะลงทุน
กองทุน iShares Global Clean Energy UCITS ETF
ชื่อกองทุน
: iShares Global Clean Energy UCITS ETF
Share Class
: USD (Dist)
ประเภท
: กองทุนรวมตราสารทุน
อายุโครงการ
: ไม่กาหนด
วันจัดตัง้ กองทุน
: 26 กรกฎาคม 2550
ประเทศทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้
: ไอร์แลนด์
ประเทศทีจ่ ดทะเบียนซื้อขาย
: สหราชอาณาจักร (Stock Exchange: London Stock Exchange, LSE)
สกุลเงินของกองทุน
: USD
สกุลเงินทีท่ าการซื้อขาย
: GBP
วันทาการซื้อขาย
: ทุกวันทาการซื้อขายของกองทุนหลัก
การจ่ายปั นผล
: มี (ทุกครึง่ ปี )
บริษทั จัดการ
: BlackRock Asset Management Ireland Limited
บริษทั จัดการลงทุน
: BlackRock Advisors (UK) Limited
ผูเ้ ก็บรักษาทรัพย์สนิ ของกองทุน : State Street Custodial Services (Ireland) Limited
วัตถุประสงค์ในการลงทุน
: กองทุนมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รบั ผลตอบแทนรวม โดยคานึงถึงทัง้ ต้นทุนและ
รายได้ทส่ี ะท้อนกับผลตอบแทนของดัชนี S&P Global Clean Energy.
นโยบายการลงทุน
: กองทุนมีนโยบายมุ่งลงทุน ในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน ที่เป็ นส่วนประกอบของดัชนี
S&P Global Clean Energy ซึ่งเป็ นดัชนีเกณฑ์มาตรฐานของกองทุนนี้ โดยกองทุนตัง้ ใจที่
จะจาลององค์ประกอบของดัชนี ดงั กล่าวโดยถือหลักทรัพย์ทงั ้ หมดที่เป็ นส่วนประกอบของ
ดัชนีเกณฑ์มาตรฐานในสัดส่วนทีใ่ กล้เคียงกับการให้น้าหนักในดัชนี
ดังนัน้ จากการลงทุนเพื่อให้เป็ นไปตามดัชนี กองทุนนี้อาจลงทุนได้ถึง 20% ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิในหุน้ ทีอ่ อกโดยผูอ้ อกรายเดียวกัน และอาจเพิม่ ขึน้ เป็ น 35% ในบางกรณี
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมการสั ่งซื้อหน่วยลงทุน (Entry Charge)
: ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (Exit Charge)
: ไม่มี
ค่าธรรมเนียมรวม (Total Expense Ratio)
: 0.65% ต่อปี
หมายเหตุ: กองทุนหลักอาจมีการเปลีย่ นแปลง หรือเพิม่ เติมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆของกองทุนได้
ตัวชีว้ ดั (benchmark)
: S&P Global Clean Energy Index
Bloomberg ticker
: INRG LN
ISIN
: IE00B1XNHC34
ดูข้อมูลกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ท่ี https://www.ishares.com/uk/professional/en/products/251911/ishares-global-clean-energyucits-etf?switchLocale=y&siteEntryPassthrough=true
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ข้อมูลเพิ่ มเติ มเกี่ยวกับดัชนี อ้างอิ ง S&P Global Clean Energy Index
ดัชนี S&P Global Clean Energy Index ประกอบไปด้วย 30 บริษัทจดทะเบียนที่ใหญ่ท่สี ุดที่ทาธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานสะอาดที่
เป็ น ไปตามข้อ ก าหนดของการลงทุ น ดัช นี เ กณฑ์ม าตรฐานดัง กล่ า วได้ร ับ การออกแบบมาเพื่อ ให้บ ริษัท จดทะเบีย นในตลาด
หลักทรัพย์ชนั ้ นาในธุรกิจพลังงานสะอาดทัวโลก
่
ซึ่งรวมทัง้ จากตลาดทีพ่ ฒ
ั นาแล้วและตลาดเกิดใหม่ ดัช นีดงั กล่าวประกอบด้วยการ
ผสมผสานที่หลากหลายของการผลิตพลังงานสะอาดและ บริษทั ทีผ่ ลิตอุปกรณ์และเทคโนโลยีพลังงานสะอาด ดัชนีเกณฑ์มาตรฐาน
จะถ่วงน้าหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดและการปรับสมดุล (rebalance) ในทุกๆครึง่ ปี รายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับดัชนี
เปรียบเทียบ (รวมถึงองค์ประกอบ) สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่เี ว็ปไซต์ https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/esg/spglobal-clean-energy-index/#overview
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของกองทุนหลัก
ความเสีย่ งจากการลงทุนในตราสารทุน
มูลค่าของตราสารทุนมีการเปลีย่ นแปลงทุกวันและกองทุนทีล่ งทุนในตราสารทุนอาจได้รบั ผลขาดทุนจานวนมาก ราคาของตราสาร
ทุนอาจได้รบั อิทธิพลจากปัจจัยทีส่ ่งผลต่อผลการดาเนินงานของแต่ละบริษทั ทีอ่ อกตราสารทุน ตลอดจนการเคลื่อนไหวของตลาดหุน้
ในแต่ละวัน และพัฒนาการทางเศรษฐกิจและการเมืองในวงกว้าง รวมถึงแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้ อและอัตรา
ดอกเบีย้ รายงานผลประกอบการขององค์กร แนวโน้มทางประชากรและภัยธรรมชาติ
ความเสีย่ งจากการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม Global Clean Energy
หลักทรัพย์บางส่วนในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดทัวโลกอาจมี
่
สภาพคล่องน้อยกว่าและมีประสิทธิภาพน้อยกว่าหลักทรัพย์ท่ี
เป็ นตัวแทนของภาคส่วนอื่น ๆ ซึง่ อาจทาให้เป็ นเรื่องยากสาหรับการลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดทัวโลกไม่
่
ว่าจะซื้อหรือ
ขายหลักทรัพย์จากภาคส่วนนี้
ความเสีย่ งจากการลงทุนแบบเชิงรับ (Passive Management)
กองทุนไม่ได้บริหารจัดการแบบเชิงรุกและอาจได้รบั ผลกระทบจากการปรับตัวลงในกลุ่มตลาดทีเ่ กีย่ วข้องกับดัชนีเกณฑ์มาตรฐานที่
เกีย่ วข้อง กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ทร่ี วมอยู่ในหรือเป็ นตัวแทนของดัชนีเกณฑ์มาตรฐานและกองทุนจะไม่พยายามป้ องกันไม่ว่าจะ
ภายใต้สภาวะตลาดใด ๆ รวมถึงสถานการณ์ทต่ี ลาดปรับตัวลง
ข้อความในส่วนกองทุนหลักได้ถูกเลือกมาเฉพาะส่วนที่สาคัญซึ่งแปลมาจากฉบับภาษาอังกฤษ ดังนัน้ กรณีทม่ี คี วามไม่สอดคล้อง
หรือแตกต่างกับทางต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถอื ตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็ นเกณฑ์
อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิม่ เติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนหลักได้ หรือ
ในกรณีทก่ี องทุนหลักมีการเปลีย่ นแปลงข้อมูลต่างๆ หรือมีการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการ ซึง่ บริษทั จัดการเห็นว่าไม่ส่งผลกระทบ
อย่างมีนัยสาคัญ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะแก้ไข/เพิม่ เติม/เปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับการเปลี่ ยนแปลงของกองทุนหลักโดย
ถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่ วยลงทุนแล้ว โดยจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนทราบตามทีป่ ระกาศสานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
ทัง้ นี้ หากข้อมูลทีม่ กี ารแก้ไขไม่มผี ลกระทบอย่างมีนัยสาคัญ บริษทั จัดการจะทาการแก้ไขข้อมูลและแจ้งให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนทราบ
ทางหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ และเว็บไซด์ของบริษทั จัดการ
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