
 

   

 

 

 

รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน 

 

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง โกลบอล เทคโนโลย  ีเพื่อการออม 

(T-ES-GTech-SSF) 

รหัสกองทุน 3177 

 

 

 

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 

ตั้งแต่วนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2563  ถึง วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2564 

 

 

 

 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั 
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สาส์นจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จํากัด 
เรียน ท่านผูถื้อหน่วยลงทุน 
 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั (บลจ.ธนชาต) ใคร่ขอรายงานการดาํเนินงานของกองทุนเปิด 
ธนชาต อีสทส์ปริง โกลบอล เทคโนโลย ีเพ่ือการออม สาํหรับรอบระยะเวลาระหวา่งวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2563  ถึง วนัท่ี  
2 พฤษภาคม 2564 ใหท่้านผูถื้อหน่วยลงทุนไดท้ราบดงัน้ี 

นบัจากวนัท่ี 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ถึงวนัท่ี 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ดชันี Dow Jones Global Technology TR 
ปรับตัวข้ึนจาก 1918.14 เป็น 2391.54 จากการของฟ้ืนฟูเศรษฐกิจจากการเปิดเมืองทั่วโลกประกอบกับนโยบาย
เศรษฐกิจท่ีช่วยกระตุน้เศรษฐกิจทัว่โลกโดยมีเหตุการณ์และภาพรวมต่างๆดงัน้ี 

1) การระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ทาํให้เศรษฐกิจชะลอตวัลงทัว่โลกซ่ึงสามารถเห็นไดจ้ากการประกาศ
ตวัเลข GDP ของแต่ละประเทศและทาํให้อตัราเงินเฟ้อนั้นอยู่ในระดบัท่ีตํ่าซ่ึงเป็นผลดีกบั Sector Technology เพราะ
ส่วนมากหุน้ใน Sector น้ีเป็น Growth Stock ในช่วงปลายปี 2020 

2) การระบาดของ COVID-19 นั้นทาํให้บริษทัตอ้งปรับตวัและพึ่งพา Technology มากข้ึนและเร่ิมมีการ Adopt 
Technology เขา้ไปในอุตสาหกรรมต่างๆเช่น Virtual Conference หรือ Work from home รวมไปถึงกิจกรรมในการผอ่น
คลายต่างๆท่ีตอ้งใชช่้องทางออนไลน์มากกวา่เดิม นบัเป็นอีกหน่ึง Strong Tailwind สาํหรับ Sector Technology 

3) ทางจีนนั้นไดอ้อกมีความเห็นเก่ียวกบั Mega Cap Technology Stock ว่าผูกขาดเกินไปและควรจะตอ้งมีการ
ควบคุมท่ีรัดกมุยิง่ข้ึนทาํใหเ้ป็น Headwind ของ Sector Technology ในประเทศจีนได ้

4) จาก Global Reopening ทาํใหเ้ศรษฐกิจทัว่โลกฟ้ืนฟูเป็นอยา่งมากทาํใหเ้กิดความกงัวลเร่ืองของเงินเฟ้อแมว้า่
ธนาคารกลางของหลายๆประเทศนั้นจะออกมากล่าววา่จะไม่มีการ Tapering ในเร็วๆน้ีหรือเงินเฟ้อในช่วงเวลาดงักล่าว
เป็นเงินเฟ้อช่วงเปล่ียนผ่านของเศรษฐกิจเท่านั้นทาํให้ Growth Stock นั้นมีการปรับตวัลงอยา่งแรงในช่วงตน้ปี 2021 ท่ี
ผา่นมาซ่ึงหุน้ใน Sector Technology ส่วนมากนั้นเป็นหุน้ Growth Stock ทาํให ้Sector Technology ไดมี้การปรับตวัลง 

กองทุนเปิดกองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง โกลบอล เทคโนโลยี เพื่อการออม มีนโยบายลงทุนในกองทุนตรา
สารทุนต่างประเทศ ซ่ึงลงทุนใน Polar Capital Global Technology Fund เป็นหลกัเพียงหลกัทรัพยเ์ดียวโดยเฉล่ียในรอบ
ปีบญัชีไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ซ่ึงกองทุนหลกัต่างประเทศเนน้ลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่ม
อุตสาหกรรม Technology  สําหรับการป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนจะเป็นไปตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการ
กองทุน โดยมีการปรับสัดส่วนการปกป้องค่าเงินตามสถานการณ์ตลาด ทา้ยท่ีสุดน้ี บลจ.ธนชาต ขอให้คาํมัน่ว่าบริษทั
จะพิจารณาการลงทุนอยา่งรอบคอบ เพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหน่วยลงทุนทุกท่าน   
 ทา้ยท่ีสุดน้ี บลจ.ธนชาต ขอใหค้าํมัน่วา่บริษทัจะพิจารณาการลงทุนอยา่งรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู ้
ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั 
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ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ตังแต่ 
จัดตัง

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 1 3 ปี 1 5 ปี 1 10 ปี 1 กองทุน
2 ก.พ. 64  
ถงึ 2 พ.ค. 64

-  
ถงึ 2 พ.ค. 64

-  
ถงึ 2 พ.ค. 64

-  
ถงึ 2 พ.ค. 64

-  
ถงึ 2 พ.ค. 64

-  
ถงึ 2 พ.ค. 64

3 พ.ย. 63  
ถงึ 2 พ.ค. 64

T-ES-GTech-SSF -2.79 - - - - - 14.32

Benchmark 6.60 - - - - - 25.26

Information Ratio2 -1.32 - - - - - -1.25

ความผันผวนของ
ผลการดําเนนิงาน

22.52 - - - - - 20.96

ตารางเปรียบเทียบผลการดาํเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการดาํเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ไดค้าํนวณเป็น % ต่อปี 
1 ผลการดาํเนินงานยอ้นหลงั 1 ปีข้ึนไป คิดเป็น % ต่อปี 
2 Information Ratio แสดงความสามารถของผูจ้ดัการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเม่ือเทียบกบัความเส่ียง 
Benchmark คาํนวณจาก ควรเปรียบเทียบกบัตวัช้ีวดัของกองทุนหลกั คือ Dow Jones Global Technology Net 
Total Return Index ปรับดว้ยอตัราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบเท่าค่าสกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคาํนวณผลตอบแทน 
 

การเปิดเผยอัตราส่วนหมุนเวยีนการลงทุน 
ขอ้มูลอตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากบั 0.00 รอบของ
กองทุนรวมในรอบระยะเวลาบญัชี 
 

การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ 
ท่านผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถคน้หารายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมสามญัประจาํปีและประชุมวิสามญัของบริษทั
จดัการท่ีกองทุนถือลงทุนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ บลจ.ธนชาต https://www.thanachartfundeastspring.com  
ในเมนูหวัขอ้ “รู้จกับลจ.” 
 
 
 
 

ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต  
ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลกองทุนรวม เง่ือนไขผลตอบแทนและความเส่ียง และคู่มือการลงทุน ก่อนตดัสินใจลงทุน 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการวดัและนาํเสนอผลการดาํเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 
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 ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุน 
ของรอบปีบญัชีตั้งแต่วนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2563  ถึงวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2564 

ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
(fund’s direct expenses) 

จาํนวนเงิน 
(พนับาท) 

ร้อยละของมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ (management fee) 471.13 0.811% 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)   39.32 0.068% 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee)     6.28 0.011% 
ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน (advisory fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าจดัทาํ จดัพมิพแ์ละจดัส่งรายงานการถือหน่วยลงทุน  24.18 0.042% 
ค่าสอบบญัชี  19.84 0.034% 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ    0.91 0.001% 
รวมค่าใชจ่้ายทั้งหมด 561.66 0.967% 

* รวมอยูใ่นค่าธรรมเนียมการจดัการ 
- ค่าธรรมเนียม ค่าใชจ่้าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้ 
- ค่าใช้จ่ายทั้ งหมดไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย  ์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขาย
หลกัทรัพย ์

- ค่าใชจ่้ายดงักล่าวไม่รวมค่าใชจ่้ายภาษีตราสารหน้ี 
 

รายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 

ของรอบระยะเวลาบญัชี ตั้งแต่วนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2563  ถึงวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2564 
รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีกองทุนมีการทาํธุรกรรม 

กองทุนภายใตก้ารจดัการของบริษทั 
 
 

รายช่ือผู้จดัการกองทุน 
 

ลาํดบั ช่ือ – นามสกลุ วนัท่ีเร่ิมบริหารกองทุน 
1 นางสาวธีรนุช ธรรมภิมุขวฒันา 12 มิถุนายน 2562 

 
 

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและรายช่ือผูจ้ดัการกองทุนไดท่ี้ บลจ.ธนชาต 
โดยตรง หรือท่ีเวบ็ไซตข์องบลจ.ธนชาต (https://www.thanachartfundeastspring.com) และสาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) 
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ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน 
 

 

บริษทัคู่คา้ตราสารหน้ี รายการผลประโยชน์ตอบแทน
ของกองทุน 

Bank of America  
The Bank of Nova Sctia  
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  
ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)  
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)  
ธนาคารเครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรท แอนดอิ์นเวสเมนทแ์บงก ์  

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)  
ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส  
ธนาคารซิต้ีแบงก ์   

 
  
 ขอ้มูลวิจยั เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มูล

ในการตดัสินใจลงทุน 

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารดอยซ์แบงก ์
ธนาคารเดอะรอยลัแบงกอ์อ๊ฟสกอตแลนด ์เอน็.วี. 
ธนาคารทหารไทย จาํกดั  (มหาชน) 
ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารบีเอม็พี พารีบาส์  
ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน)  
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั (มหาชน)  
ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮแ้บงก้ิงคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั   
บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั  
บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั  
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน)  
บริษทัหลกัทรัพย ์พฒันสิน จาํกดั (มหาชน)  
บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั กรุ๊ป โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน)  
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 รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี ้เงินฝาก 
ณ วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2564 

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคา
ตลาด 

%NAV 

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ - - 
(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึนธนาคารพาณิชย ์หรือบริษทั

เงินทุนเป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้า
ประกนั 

4,492,370.09 5.41% 

(ค) ตราสารท่ีมีบริษทัท่ีไดรั้บ rating ในระดบั investment grade เป็นผูอ้อก  
ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้าประกนั 

- - 

(ง) ตราสารท่ีมีบริษทัท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบัท่ีตํ่ากวา่ 
investment grade หรือไม่มี rating เป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกั
หลงั หรือผูค้ ํ้าประกนั 

- - 

สดัส่วนสูงสุด (Upper Limit) ท่ีบริษทัจดัการคาดวา่จะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
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TRIS FITCH S&P Moody' s

79,168.06 100.00 79,168.06
79,168.06 100.00 79,168.06
79,168.06 100.00 79,168.06
79,168.06 100.00 79,168.06

4,492.37
4,490.37

AAA* F1+(tha)* BBB+* Baa1* 4,487.71
Aa2* 2.66

2.00
AAA* F1+(tha)* BBB+* Baa1* 2.00

(536.26)
(5.50)

(530.76)

(153.74)
(153.74)

รวมทั้งส้ิน 79,168.06 100.00 82,970.43

ช่ือหลักทรัพย์ อัตรา
ดอกเบ้ีย 

(% )

อันดับความน่าเช่ือถือ วันครบ
กําหนด

จาํนวนหน่วย 
(พนัหน่วย)/
มูลค่าหน้าตั๋ว

(พนับาท)

มูลค่าตาม
ราคาตลาดไม่รวม
ดอกเบ้ียค้างรับ

(พนับาท)

ร้อยละของ
เงินลงทนุ

มูลค่าตาม
ราคาตลาดรวม
ดอกเบ้ียค้างรับ

(พนับาท)

ร้อยละของ
มูลค่า 

ทรัพย์สินสุทธิ

การลงทนุในหลักทรัพย์ต่างประเทศ 95.39
หน่วยลงทนุ 95.39
ประเภทกองทนุรวมตราสารแห่งทนุ 95.39

POLGTIU Polar Capital Global Technology Fund USD Class I Dist 28.22 95.39

เงินฝากธนาคาร 5.41
ประเภทออมทรัพย์ 5.41

BAY - S/A ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) 4,484.11 5.41
BANK DEPOSIT-USD BANK DEPOSIT-USD 2.63 0.00

ประเภทกระแสรายวัน 0.00

(0.17)

BAY - C/A ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) 2.00 0.00

การป้องกันความเส่ียงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า (0.63)

หนี้สินอ่ืน (0.17)
100.00

สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (0.01)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (0.62)

สินทรัพย์อ่ืนและหนี้สินอ่ืน

รายละเอยีดการลงทนุในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า

TRIS FITCH S&P Moody's
สัญญาซือ้เงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา AAA* AAA* BBB+* Baa1* ปัองกันความเส่ียง (5,503.68)  (0.01%)  (5,503.68)  
สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารทหารไทย A+* A+* BBB-* Baa3* ปัองกันความเส่ียง (102,287.20)  (0.12%)  (102,287.20)  
สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารทหารไทย A+* A+* BBB-* Baa3* ปัองกันความเส่ียง (18,696.45)  (0.02%)  (18,696.45)  
สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารทหารไทย A+* A+* BBB-* Baa3* ปัองกันความเส่ียง (29,078.32)  (0.04%)  (29,078.32)  
สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารทหารไทย A+* A+* BBB-* Baa3* ปัองกันความเส่ียง (36,586.42)  (0.04%)  (36,586.42)  
สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารไทยพาณิชย์ AA+* BBB+* Baa1* ปัองกันความเส่ียง (65,652.68)  (0.08%)  (65,652.68)  
สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารไทยพาณิชย์ AA+* BBB+* Baa1* ปัองกันความเส่ียง (70,107.76)  (0.08%)  (70,107.76)  
สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารทหารไทย A+* A+* BBB-* Baa3* ปัองกันความเส่ียง (27,070.47)  (0.03%)  (27,070.47)  
สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารไทยพาณิชย์ AA+* BBB+* Baa1* ปัองกันความเส่ียง (74,454.67)  (0.09%)  (74,454.67)  
สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารไทยพาณิชย์ AA+* BBB+* Baa1* ปัองกันความเส่ียง (150,340.60)  (0.18%)  (150,340.60)  
สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา AAA* AAA* BBB+* Baa1* ปัองกันความเส่ียง 12,520.00  0.02%  12,520.00  
สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา AAA* AAA* BBB+* Baa1* ปัองกันความเส่ียง 25,570.00  0.03%  25,570.00  
สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา AAA* AAA* BBB+* Baa1* ปัองกันความเส่ียง 5,427.24  0.01%  5,427.24  

กาํไร/ขาดทุน (บาท)ประเภทสัญญา คู่สัญญา
อันดับความน่าเชือ่ถือ

วัตถุประสงค์ มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) % NAV

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอ่ืน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
* อนัดบัความน่าเช่ือถือ (Rating) ของผูอ้อกตราสาร 
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อันดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหนีร้ะยะกลางและระยะยาว 
บ.ทริส
เรสต้ิง  

บ.ฟิทซ์ เรทต้ิง 
(ประเทศไทย) 

ความหมายของเรทต้ิง 

AAA AAA (tha) ความน่าเช่ือถือสูงท่ีสุด และมีความเส่ียงตํ่าสุด กลุ่มตราสารหน้ี 
ระดบัน่าลงทุน 

(Investment Grade 
Bonds) 

AA AA (tha) ความน่าเช่ือถือสูงมาก และมีความเส่ียงตํ่ามาก 
A A (tha) ความน่าเช่ือถือสูง และมีความเส่ียงตํ่า 

BBB BBB (tha) ความน่าเช่ือถืออยูใ่นเกณฑพ์อใช ้
BB BB (tha) ความน่าเช่ือถือตํ่ากวา่ระดบัปานกลาง กลุ่มตราสารหน้ี  

ระดบัเกง็กาํไร 
(Speculative Grade 

Bonds) 

B B (tha) ความน่าเช่ือถืออยูใ่นเกณฑต์ํ่ามาก 
C CCC, CC, C (tha) ความน่าเช่ือถืออยูใ่นเกณฑต์ํ่ามากท่ีสุด และเร่ิมมี

ความเส่ียงต่อการผดินดัชาํระหน้ี 
D DDD, DD, D (tha) อยูใ่นภาวะท่ีผดินดัชาํระหน้ี 

หมายเหตุ : บ.ทริสเรตต้ิง และ บ.ฟิทซ์ เรทต้ิง ไดใ้ชส้ญัญลกัษณ์ บวก (+) และ ลบ (-) ต่อทา้ยอนัดบัเครดิต
ขา้งตน้ เพื่อใชข้ยายขอบเขตของคุณภาพเครดิตท่ีนิยามเอาไวม้ากกวา่เลก็นอ้ย (+) และ นอ้ยกวา่เลก็นอ้ย (-) 
ตามลาํดบั สาํหรับ ฟิทซ์ เรทต้ิง เป็นสถาบนัจดัอนัดบัเครดิตนานาชาติ จึงมีคาํวา่ (tha) ต่อทา้ยเพือ่แสดงถึงการ
ใหอ้นัดบัเครดิตตามมาตรวดัภายในประเทศไทย 
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Descr iption Standard and 
Poor’s 

Moody’s FITCH Ratings 

Long-
term 

Short-
term 

Long-
term 

Short-
term 

Long-
term 

Short-
term 

Investment Grade 
Highest Credit Quality - exceptionally strong capacity 
for payment of financial commitments 

AAA 

A1+ 
A1 
A2 
A3 

Aaa 

P1 
P2 
P3 

AAA 

F1+ 
F1 
F2 
F3 

Very strong capacity for payment of financial 
commitments - a minimal difference compared  
With AAA 

AA+ 
AA 
AA- 

Aa1 
Aa2 
Aa3 

AA+ 
AA 
AA- 

Strong capacity for payment of financial commitments - 
it may, nevertheless, be vulnerable to changes in 
economic cycle or circumstances 

A+ 
A 
A- 

A1 
A2 
A3 

A+ 
A 
A- 

Adequate capacity for payment of financial 
commitments - economic cycle and circumstances are, 
nevertheless, more likely to impair this capacity 

BBB+ 
BBB 
BBB- 

Baa1 
Baa2 
Baa3 

BBB+ 
BBB 
BBB- 

  Speculative Grade 
This group involves speculative elements – capacity for 
continued payment of commitments is contingent upon a 
sustained business and economic environment 

BB+ 
BB 
BB- 
B+ 
B 
B- B 

C 
D 

Ba1 
Ba2 
Ba3 
B1 
B2 
B3 

NP 

BB+ 
BB 
BB- 
B+ 
B 
B- B 

C 
D 

High default risk - debtor’s capacity for meeting 
commitments may be troublesome 

CCC+ 
CCC 
CCC- 

Caa1 
Caa2 
Caa3 

CCC+ 
CCC 
CCC- 

Highly speculative obligations CC CC CC 
Very low probability of timely and full payment of 
obligations 

C C C 

  Default in payment of obligations - D 
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สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 11.4315 -
จาํนวนหน่วยลงทนุทีจ่าํหน่ายแล้วทั้งหมด ณ ส้ินงวด (หน่วย) 7,258,010.2483 -

กาํไร(ขาดทุน)สะสมจากการดาํเนินงาน 2,920,844.63 -
รวมสินทรัพย์สุทธิ

82,970,427.71 -

สินทรัพย์สุทธิ
ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหนว่ยลงทุน 72,580,102.48 -
กาํไร(ขาดทุน)สะสม
บญัชีปรับสมดุล 7,469,480.60 -

รวมหน้ีสิน
733,517.73 -

สินทรัพย์สุทธิ 82,970,427.71

ภาษีเงินไดค้า้งจา่ย 540.37 -
หน้ีสินอ่ืน 4,216.03 -

เจา้หน้ีจากสัญญาอนุพนัธ์ 579,778.25 -
คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 148,983.08 -

รวมสินทรัพย์
83,703,945.44 -

หนี้สิน
เจา้หน้ี

ลูกหน้ี
จากเงินปันผลและดอกเบ้ีย 3,602.49 -
จากการขายสัญญาอนุพนัธ์ 43,517.24 -

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง  Global Technology เพื่อการออม

สินทรัพย์
เงินลงทุนแสดงดว้ยมลูคา่ยุติธรรม 79,168,058.11 -
เงินฝากธนาคาร 4,488,767.60 -

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัท่ี 02 พฤษภาคม 2564 และวนัท่ี

(หนว่ย:บาท)
02 พฤษภาคม 2564
(ยงัไมไ่ดส้อบทาน) (ตรวจสอบแลว้)
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กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง  Global Technology เพื่อการออม

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี  02 พฤษภาคม 2564 และ 2563

(หนว่ย:บาท)

02 พฤษภาคม 2564 02 พฤษภาคม 2563
ยงัไมไ่ดส้อบทาน ยงัไมไ่ดส้อบทาน

รายได้
รายไดด้อกเบ้ีย 4,206.72 -
รวม รายได้ 4,206.72 -

ค่าใช้จ่าย
คา่ธรรมเนียมการจดัการ 471,128.55 -
คา่ธรรมผูดู้แลผลประโยชน์ 6,281.75 -
คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 39,323.52 -
คา่ธรรมเนียมวชิาชีพ 19,835.44 -
คา่ใชจ้า่ยในการขายและรับซ้ือคืนหนว่ยลงทุน 265.00 -
คา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงาน 24,825.94 -
รวม คา่ใชจ้า่ย 561,660.20 -

รายได้(ขาดทนุ)สุทธิ (557,453.48) -

รายการกําไร(ขาดทนุ)สุทธิจากเงินลงทนุ
รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไมเ่กดิข้ึนจากเงินลงทุน 6,111,841.89 -
รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกดิข้ึนจากสัญญาอนุพนัธ์ (2,005,651.46) -
รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไมเ่กดิข้ึนจากสัญญาอนุพนัธ์ (536,261.01) -

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ (91,000.31) -

รวม รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่่ีเกดิข้ึนและยงัไมเ่กดิข้ึน 3,478,929.11 -

การเพ ิม่ขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานก่อนภาษเีงินได้ 2,921,475.63 -
หัก ภาษเีงินได้ (631.00) -
การเพ ิม่ขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานหลังหักภาษเีงินได้ 2,920,844.63 -

 
 
 



 

 

 

 

 

 

ข้อมูลทีล่งทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศ เกนิกว่าร้อยละยีสิ่บของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
ของ 

กองทุนเปิดธนชาต อสีท์สปริง โกลบอล เทคโนโลย ีเพือ่การออม 



This document is an advertisement for 
marketing purposes. Before subscribing 
please read the Prospectus and the KIID.

NAV per Share

US$ Class I Dist US$88.38

Fund Particulars

Fund Size US$8,992.6 million
Base Currency US$
Denominations US$ / GBP / EUR
Fund Structure Open-ended UCITS
Domicile Dublin, Ireland
Listing Irish Stock Exchange
Launch Date 19 October 2001
Management Polar Capital LLP

Fund Managers

  

  

  

Nick Evans 

Partner
Nick has managed the 
Fund since he joined 
Polar Capital in 2007 and 
has 23 years of industry 
experience.

Ben Rogoff 

Partner
Ben has managed the 
Fund since he joined 
Polar Capital in 2003 and 
has 25 years of industry 
experience.

Fund Profile
Investment Objective

The Fund aims to achieve long-term capital appreciation through investing in a globally-diversified 
portfolio of technology companies. 

Key Facts

• Team of 10 sector specialists

• The team has 150+ years of combined industry experience

• Typically 60-85 positions

• No benchmark or tracking error constraints

• Fundamentally-driven analysis and stock selection

Share Class Performance
Performance Since Launch (%) 1

n	US$ Class I Dist n	Index: Dow Jones Global Technology Net Total Return Index*
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 Since Launch

 1 month 3 month YTD 1 year 3 years 5 years 10 years Ann. Cum.

US$ Class I Dist -1.89 -1.70 0.88 40.46 98.87 271.03 435.96 12.50 907.53

Index -0.98 4.87 8.38 49.25 97.09 234.44 410.02 10.79 646.14

Discrete Annual Performance (%)

12 months to  28.05.21  29.05.20  31.05.19  31.05.18  31.05.17

US$ Class I Dist 40.46 36.66 3.60 32.26 41.06

Index 49.25 34.40 -1.74 25.39 35.34

Source: Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Ltd, monthly percentage 
growth, US$ and has been calculated to account for the deduction of fees. Fund performance does 
not take account of any commissions or costs incurred by investors when subscribing for or redeeming 
shares. The US$ Class I Dist was launched on 04 September 2009. The index performance figures are 
sourced from Bloomberg and are in US$ terms. These figures refer to the past. Investments in funds are 
subject to risk. Past performance is not a reliable indicator of future returns. The money invested 
in a fund can increase and decrease in value and past performance is not a reliable indicator that you 
will get back the full amount invested. The performance calculation is based on US$. If the currency in 
which the past performance is displayed differs from the currency of the country in which you reside, 
then you should be aware that due to exchange rate fluctuations the performance shown may increase 
or decrease if converted into your local currency. Please see the Important Information on the last page 
of this document for further information on the risks to your investment. 

Polar Capital Funds plc
Global Technology Fund

Fund Fact Sheet
28 May 2021
US$ Class I Dist 
ISIN: IE00B42NVC37 

Polar Capital LLP 16 Palace Street, London, SW1E 5JD

T: +44 (0)20 7227 2721 | E: investor-relations@polarcapital.co.uk | W: www.polarcapital.co.uk

1. Performance is representative of the Institutional US$ share class which launched on 4 September 
2009. Prior to this the performance figures are representative of the US$ share class which launched on 
19 October 2001.

*Net Total return data shown from 01/02/2013 as prior to this date only the price index data is available.



Portfolio Exposure
As at 28 May 2021

Polar Capital Funds plc - Global Technology Fund

Page 2 of 4

Top 10 Positions (%)

Alphabet^ 8.8

Facebook^ 5.9

Apple^ 4.7

Microsoft 4.0

TSMC 3.5

Samsung Electronics 3.3

NVIDIA 2.8

Advanced Micro Devices 2.4

Applied Materials 2.3

Tencent 2.2

Total 39.9

Total Number of Positions 75

Active Share 57.73%

Market Capitalisation Exposure (%)

Mega Cap (>US$50 billion) 65.8

Large Cap (US$10 billion - US$50 billion) 24.9

Mid Cap (US$1 billion - US$10 billion) 9.3

Small Cap (<US$1 billion) 0.0

Geographic Exposure (%)

US & Canada 72.1

Asia Pac (ex-Japan) 11.8

Europe 9.8

Japan 5.0

Middle East & Africa 1.2

Cash 5.9%

Options (%)^

 Premium Delta Adj. Exp.

Index Put 0.34 -4.08

Single Stock Call 0.42 5.49

^The Fund may hold call and/or put options for 
Efficient Portfolio Management. When applicable 
all exposures are calculated using delta adjusted 
weights.

Administrator Details

Northern Trust International Fund 
Administration Services (Ireland) Ltd

Telephone +353 1 434 5007

Fax +353 1 542 2889

Dealing Daily

Cut-off 15:00 Dublin time

Note: Totals may not sum due to rounding. 
It should not be assumed that recommendations 
made in future will be profitable or will equal 
performance of the securities in this document. 
A list of all recommendations made within the 
immediately preceding 12 months is available upon 
request.

Share Class Information
Unhedged Share Class Bloomberg ISIN SEDOL OCF

EUR Class R Acc POCGTRE ID IE00BM95B621 BM95B62 1.59%
US$ Class R Dist POLGTRU ID IE00B433M743 B433M74 1.59%
GBP Class R Dist POLGTRS ID IE00B42N8Z54 B42N8Z5 1.59%
EUR Class R Dist POLGTRE ID IE00B4468526 B446852 1.59%
EUR Class I Acc POCGTIE ID IE00BM95B514 BM95B51 1.09%
US$ Class I Dist POLGTIU ID IE00B42NVC37 B42NVC3 1.09%
GBP Class I Dist POLGTIS ID IE00B42W4J83 B42W4J8 1.09%
EUR Class I Dist POLGTIE ID IE00B42N9S52 B42N9S5 1.09%
US$ Class Dist* POCFGTU ID IE0030772275 3077227 1.59%
GBP Class Dist* POCFGTS ID IE0030772382 3077238 1.59%
EUR Class Dist* POCFGTE ID IE00B18TKG14 B18TKG1 1.59%
Hedged at Share Class level1 Bloomberg ISIN SEDOL OCF

EUR Class R Dist Hedged POLRHEU ID IE00BTN23623 BTN2362 1.59%
EUR Class R Acc Hedged POLGRHE ID IE00BZ4D7648 BZ4D764 1.59%
CHF Class R Dist Hedged POLRHCH ID IE00BTN23516 BTN2351 1.59%
GBP Class I Dist Hedged POLGIGH ID IE00BW9HD621 BW9HD62 1.09%
EUR Class I Dist Hedged POLGIHE ID IE00BZ4D7085 BZ4D708 1.09%
CHF Class I Dist Hedged POLRHRI ID IE00BVB30C68 BVB30C6 1.09%
1. Currency exposures hedged at the share class level to the extent it’s practicable. Gives substantially 
similar currency exposures as a US$ investor investing in the unhedged base currency (US$) share class.
Minimum Investment: Class I Shares; US$1 million (or its foreign currency equivalent). 
Class R Shares; No minimum subscription. *These share classes are closed to new investors.
Performance Fee 10.00% of outperformance of Dow Jones Global Technology Net Total Return Index.
Ongoing Charges Figure (OCF) is the latest available, as per the date of this factsheet.

Sector Exposure - Top Overweights & Underweights Relative to Index (%)
 

 Fund  (%) Relative  (%)

Interactive Media & Services 24.4 4.7

Data Processing & Outsourced Serv. 4.1 3.7

Industrial Machinery 1.9 1.9

Leisure Products 1.6 1.6

Interactive Home Entertainment 2.1 1.5

Automobile Manufacturers 1.5 1.5

Electronic Manufacturing Services 1.4 1.4

Semiconductors 17.5 1.3

Alternative Carriers 0.0 -0.2

Technology Distributors 0.0 -0.3

Healthcare Technology 0.0 -0.5

Communications Equipment 0.0 -2.7

IT Consulting & Other Services 0.0 -3.9

Index -4.3 -4.3

Tech. Hardware, Storage & Periph. 11.0 -6.5

Systems Software 8.6 -6.6 

The column headed “Fund (%)” refers to the percentage of the Fund’s assets invested in each 
sector. The column headed “Relative (%)” refers to the extent to which the Fund is overweight or 
underweight in each sector compared (relative) to the index.
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Glossary of Terms
Please refer to the Prospectus for further 
information on these definitions. This is a guide 
to investment terms for Polar Capital Funds plc. 
Some of the terms listed will not be relevant for 
every sub-fund. This document is intended for use 
by individuals who are familiar with investment 
terminology. Please contact your financial adviser 
if you need an explanation of the terms used. 

Acc/Accumulation Class
Any share which accumulates all the net 
investment income and net realised capital 
gains and does not declare dividends.
Active Positions
Percentage weighting in the fund of 
a position above or outside of the 
benchmark as at the date indicated.
Active Share
Active Share is a measure of the 
percentage of stock holdings in a fund 
that differ from the benchmark index.
Alpha
The excess return on an investment in the 
fund compared to the benchmark.
Annual Fee
A charge made each year to cover the expenses 
associated with running the fund. Although 
it is expressed in annual percentage figures 
it is usually split into 12 monthly amounts 
and taken from the fund monthly.
Ann/Annualised
The amount the Fund has gained or lost over a 
rolling 12 month period as a percentage after fees. 
AUM
Assets under management.
Base Currency
The currency in which the net asset 
value of each portfolio is calculated.
Beta
A statistical estimate of the fund’s volatility 
in comparison to its benchmark.
Beta Adjusted Net
(Beta of long positions X long position weighting) - 
(beta of short positions X short position weighting)
Bloomberg
A financial data and news company headquartered 
in New York. Traders, fund managers or analysts 
use Bloomberg terminals to extract data, 
securities prices and other financial information.
Bond
A debt investment where an investor loans money 
to an entity which borrows the funds for a defined 
period of time at a variable or fixed interest rate. 
Owners of bonds are creditors of the issuer.
Bottom Up Stock Selection/ 
Portfolio Construction
An investing approach which focuses on the 
analysis of individual stocks rather than the 
broader market and economic environment.
Capital Structure
A capital structure is a mix of a company’s long-
term debt, specific short-term debt, common 
equity and preferred equity. The capital structure 
is how a firm finances its overall operations and 
growth by using different sources of funds.
Cum/Cumulative
The total amount the Fund has gained or lost in 
the period specified as a percentage after fees.
Convertible (Bonds)
Convertible Bonds are securities that can be 
converted into ordinary shares of the underlying 
company, typically at the investors discretion.
Cut-Off
The specified end of the trading day to 
accurately define settlement periods with 
respect to buying and selling trades.
Dealing
Arranging the sale and purchase of 
units or shares in the Fund.
Delta
The ratio comparing the change in the price 
of the underlying asset to the corresponding 
change in the price of a derivative.

Discrete Annual Performance
Discrete performance is calculated between 
two fixed specific time and static dates.
Dist/Distributing Class
Any share class which can declare 
and distribute dividends.
Domicile
The geographical location where 
a fund is incorporated.
Effective Method
The practice of accounting for the discount 
at which a financial asset is bought as 
interest income over the relevant period.
Equity/Security
The percentage of the fund that is currently 
invested in the equity market.
Financial Derivatives Instruments
A financial contract whose value is related to the 
underlying asset or financial index. Derivatives 
may be used by fund managers to manage 
risk in their portfolios, for greater flexibility 
to lower costs and to enhance returns.
Fixed Income
Any type of investment under which the 
borrower or issuer is obliged to make payments 
of a fixed amount on a fixed schedule.
Geographic Exposure
The geographical location in which the holdings 
of the Fund are listed. Exposure represents 
the relative risk particular to the percentage of 
investment in that particular geographic location.
Hedged class
A share class which is denominated in a 
currency other than the base currency of the 
portfolio. The investment manager employs 
techniques and instruments to protect 
against fluctuations between the class and 
the base currency of the portfolio.
Hedged Mandatories/Hedged Mandatory 
Delta
A package of long Mandatory Convertibles 
and short Equity so that the position has a 
low sensitivity to the underlying stock.
High water mark
A high water mark is the highest peak in value 
that an investment fund or account has reached 
in the context of a specified period of time.
Historic Yield
A measure of the dividend return of a fund. It is 
calculated by dividing the dividend per share for 
a particular period of time by the NAV per share 
at a particular date and multiplying by 100.
Index
The benchmark the fund has used to 
track performance. Further details of 
this are contained in the important 
information section of this document.
ISIN
International Securities Identification Number. 
A unique international code which identifies 
a securities issue. Each country has a national 
numbering agency which assigns ISIN 
numbers for securities in that country.
KIID
Key Investor Information Document.
Leverage
The extent to which the Fund’s 
investments exceed the Fund’s assets.
LMV
Long Market Value. The aggregate worth 
of a group of securities calculated using 
the prior trading day’s closing prices 
of each security in the portfolio.
Long
Buying stocks/shares and other securities with 
the aim of generating capital gains and income 
from positive performance of those assets.
Mandatory Convertible
Bond or preferred share that on maturity 
must convert into a specified equity.
Market Capitalisation Exposure
The percentage of the fund’s assets that 
are invested in companies having market 
capitalisation of a particular size.

Monthly Distribution
Refers to income paid out to investors 
of a fund on a monthly basis.
NAV per Share
Is an expression for net asset value that represents 
a fund’s value per share. It is calculated by 
dividing the total net asset value of the fund or 
company by the number of shares outstanding.
Ongoing Charges Figure (OCF)
This is a figure representing all annual charges 
and other payments taken from the fund.
Open-Ended UCITS
An open-ended fund is a fund which does not 
have restrictions on the amount of shares that 
the fund will issue. A UCITS is an undertaking 
for collective investment in transferable 
securities, within the UCITS regulations.
Outperformance
Where an equity or financial instrument has 
performed better than the market return.
Overweight
Where the fund has more of a particular 
security when compared to the security’s weight 
in the underlying benchmark portfolio.
Performance Attribution
The difference between the portfolio return and 
the benchmark return. The Top Contributors to 
the Fund reflect the portfolio holdings which 
most contributed to positive performance in the 
Fund. The Top Detractors indicate which holdings 
in the portfolio influenced underperformance 
in the fund against the benchmark.
Performance Fee
A fee charged on any returns that, subject to 
a High Water Mark, the fund achieves above 
its performance fee benchmark. Please refer 
to the prospectus for further information.
Portfolio
A grouping of financial assets such as 
stocks, bonds and cash equivalents, 
managed by a financial professional.
Sector Exposure
The percentage of the fund’s assets which are 
invested in a particular sector or industry. Exposure 
represents the relative risk particular to the 
percentage of investment in that particular sector.
SEDOL
Stock Exchange Daily Official List. A SEDOL 
number is a unique code used in the UK 
and Ireland to identify securities.
Share class
Share class is a designation applied to a share in 
a fund. Different share classes within the same 
fund will confer different rights on their owners.
Sharpe Ratio
A measure of risk adjusted performance. 
The higher the ratio, the better risk 
adjusted performance has been.
Short
Borrowing shares to sell in the open market 
with the goal of buying these shares back 
at lower prices in the future, and at that 
time returning the shares to the lender.
Tracking Error
Measures how closely the fund’s 
performance follows the benchmark.
Underperformance
Where an equity or financial instrument has 
performed worse than the market return.
Underweight
Where the fund has less of a particular security 
when compared to the security’s weight in 
the underlying benchmark portfolio.
Valuation
The worth of an asset company 
based on its current price.
Volatility of Returns
Volatility is a measure of how quickly the 
value of an investment rises and falls over 
time and is a term applied to single shares, 
markets and collective investments schemes.
YTD
Year-to-Date. Refers to the amount 
the Fund has gained or lost since the 
first day of the calendar year.
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Important Information
Important Information: Global Technology Fund (the “Fund”) is a sub-fund 
of Polar Capital Funds plc - which is authorised by the Central Bank of Ireland 
as an Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities under the 
European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable 
Securities) Regulations 2011 (S.I. 352/2011), as amended. This document has 
been prepared by Polar Capital for informational purposes only for the sole use of 
the intended recipient. It does not seek to make any recommendation to buy or 
sell any particular security (including shares in the Fund) or to adopt any specific 
investment strategy. This document does not contain information material to an 
investor’s decision to invest in the Fund. Shares in the Fund are offered only on 
the basis of information contained in the prospectus, key investor information 
document (“KIID”), and the latest annual audited accounts. Copies are available 
free of charge from Polar Capital at the below address or on www.polarcapital.
co.uk. The KIID is available in Danish, Dutch, English, French, German, Italian, 
Norwegian, Spanish and Swedish. The prospectus is available in English.
Regulatory Status: Polar Capital LLP is a limited liability partnership 
(OC314700), authorised and regulated by the UK Financial Conduct Authority 
and is registered as an investment adviser with the US Securities & Exchange 
Commission. A list of members is open to inspection at 16 Palace Street, 
London, SW1E 5JD.
Data/Holdings: Polar Capital LLP makes no express or implied warranties or 
representations with respect to the accuracy and completeness of any data. 
Data should not be relied upon as such information is subject to change, without 
notice, at the discretion of Polar Capital LLP. The holdings may represent only 
a small percentage of the aggregate portfolio holdings, are subject to change 
without notice, and may not represent current or future portfolio composition. 
Information on particular holdings may be withheld if it is in the Fund’s best 
interest to do so.
Benchmark: The Fund is actively managed and uses the Dow Jones Global 
Technology Net Total Return Index as a performance target and to calculate the 
performance fee. The benchmark has been chosen as it is generally considered 
to be representative of the investment universe in which the Fund invests. 
The performance of the Fund is likely to differ from the performance of the 
benchmark as the holdings, weightings and asset allocation will be different. 
Investors should carefully consider these differences when making comparisons. 
Further information about the benchmark can be found http://www.djindexes.
com. The benchmark is provided by an administrator on the European Securities 
and Markets Authority (ESMA) register of benchmarks which includes details 
of all authorised, registered, recognised and endorsed EU and third country 
benchmark administrators together with their national competent authorities.
Performance: The performance shown has been calculated to account for the 
deduction of fees and expenses and includes the reinvestment of dividends and 
capital gain distributions. £ or GBP/US$/JPY/EUR/CHF = Currency abbreviations 
of: British Pound sterling/US Dollar/Japanese Yen/Euro/Swiss Franc, respectively.
Risk: Factors affecting fund performance may include changes in market 
conditions (including currency risk) and interest rates, as well as other 
economic, political, or financial developments. The Fund’s investment 
policy allows for it to enter into derivatives contracts. Leverage may 
be generated through the use of such financial instruments and 
investors must be aware that the use of derivatives may expose the 
Fund to greater risks, including, but not limited to, unanticipated market 
developments and risks of illiquidity, and is not suitable for all investors. 
Past performance is not a guide to or indicative of future results. Future 
returns are not guaranteed and a loss of principal may occur. Polar 
Capital may also receive a performance fee based on the appreciation 
in the NAV per share and accordingly the performance fee will increase 
with regard to unrealised appreciation, as well as realised gains. The 
performance fee may create an incentive for Polar Capital to make 
investments for Polar Capital Funds plc which are riskier than would 
be the case in the absence of a fee based on the performance of Polar 
Capital Funds plc.
Country Specific Disclaimers: It is the responsibility of any person/s in 
possession of this document to inform themselves of, and to observe, all 
applicable laws and regulations of any relevant jurisdiction. Neither Polar Capital 
nor Polar Capital Funds plc shall be liable for, and accept no liability for, the use 
or misuse of this document. If such a person considers an investment in Shares 
of the Fund, they should ensure that they have been properly advised about the 
suitability of an investment. Please be aware that not every sub-fund of Polar 
Capital Funds plc or share class is available in all jurisdictions.
United States: The Fund shall only be available to or for the account of U.S. 
persons (as defined in Regulation S under the United States Securities Act of 
1933, as amended (the “Securities Act”)) who are “qualified purchasers” (as 
defined in the United States Investment Company Act of 1940, as amended 
(the “Company Act”)) and “accredited investors” (as defined in Rule 501(a) 
under the Securities Act). The Fund is not, and will not be, registered under the 
Securities Act or the securities laws of any of the states of the United States 
and interests therein may not be offered, sold or delivered directly or indirectly 
into the United States, or to or for the account or benefit of any US person, 
except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the 
registration requirements of such securities laws. The securities will be subject 
to restrictions on transferability and resale. The Fund will not be registered 
under the Company Act. Investments are not insured by the FDIC (or any other 
state or federal agency), or guaranteed by any bank, and may lose value. No 
investment process or strategy is free of risk and there is no guarantee that the 
investment process or strategy described herein will be profitable. It should not 
be assumed that recommendations made in future will be profitable or will equal 
performance of the securities in this document. A list of all recommendations 
made within the immediately preceding 12 months is available upon request.

Australia: Neither Polar Capital LLP nor Polar Capital Funds plc are registered as 
a foreign company in Australia. The provision of this document to any person 
does not constitute an offer of shares of Polar Capital Funds plc to any person 
or an invitation to any person to apply for shares of Polar Capital Funds plc. 
Any such offer or invitation will only be extended to a person in Australia if that 
person is a sophisticated or professional investor for the purposes of section 708 
of the Corporations Act 2001 of Australia (“Corporations Act”) and a ‘wholesale 
client’ for the purposes of section 761G of the Corporations Act. This document 
is not intended to be distributed or passed on, directly or indirectly, to any other 
class of persons in Australia. This document is not a disclosure document under 
Chapter 6D of the Corporations Act or a Product Disclosure Statement under 
Part 7.9 of the Corporations Act. It is not required to, and does not, contain all 
the information which would be required in a disclosure document or a Product 
Disclosure Statement. It has not been lodged with the Australian Securities and 
Investments Commission. Any person to whom shares of Polar Capital Funds 
plc are issued or sold must not, within 12 months after the issue, offer, transfer 
or assign those shares to investors in Australia except in circumstances where 
disclosure to investors is not required under the Corporations Act.
Hong Kong: The Fund is a collective investment scheme as defined in the 
Securities and Futures Ordinance (Cap. 571) (the “SFO”) but is not authorised 
under Section 104 of the SFO by the Securities and Futures Commission of Hong 
Kong (“SFC”). This document does not constitute an offer or invitation to the 
public in Hong Kong to acquire interests in the Fund. In addition, this document 
has not been approved by the SFC nor has a copy of it been registered with 
the Registrar of Companies in Hong Kong, and therefore may only be issued or 
possessed for the purpose of issue to persons who are “professional investors” 
under the SFO and any rules made under that Ordinance or as otherwise 
permitted by the SFO.
The Netherlands: This factsheet is for professional client use only in the 
Netherlands and it is intended that the Fund will only be marketed to professional 
clients in the Netherlands. Polar Capital Funds plc is authorized to offer shares 
in the Global Technology Fund to investors in the Netherlands on a cross border 
basis and is registered as such in the register kept by the Dutch Authority for the 
Financial Markets (“AFM”) www.afm.nl.
Spain: The Fund is registered in Spain with the Comisión Nacional del Mercado 
de Valores (“CNMV”) under registration number 771.
Switzerland: The principal fund documents (the prospectus, KIIDs, 
memorandum and articles of association, annual report and semi-annual report) 
of the Fund may be obtained free of charge from the Swiss Representative. In 
respect of the shares distributed in Switzerland, the place of performance and 
the place of jurisdiction is at the registered office of the Swiss Representative. 
The Fund is domiciled in Ireland. The Swiss representative and paying agent is 
BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 
CH-8002 Zurich, Switzerland.
Austria / Denmark (professional only) / Finland / Germany / Ireland / 
Italy (professional only) / Luxembourg / Norway / Spain / Sweden and 
the United Kingdom: The Fund is registered for sale to all investors in these 
countries. Investors should make themselves aware of the relevant financial, 
legal and tax implications if they choose to invest.

European Representatives
Austria - Paying Agent
UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1,
a-1020 Vienna, Austria
Germany - Paying and Information Agent
Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12,
D-60325 Frankfurt am Main, Germany
France - Centralising Agent
BNP Paribas Securities Services, 3 rue d’Antin,
FR-75002 Paris, France
Luxembourg - Paying and Information Agent
Northern Trust Global Services Limited, Luxembourg Branch,
6 rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg, Luxembourg
Switzerland - Paying Agent and Representative
BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich,
Selnaustrasse16, CH-8002 Zurich, Switzerland
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