
 
 

 
             

             

            

 

             

             

             

             

             

             

             

        

 
 

             

     

 
             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

กองทนุเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ 
PHILLIP WORLD INNOVATION RETIREMENT MUTUAL FUND: 

PWINRMF  
กองทนุรวมตราสารทุน 

กองทนุรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) 
กองทนุรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds 

กองทนุรวมที่เนน้ลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 

หนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด 
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต : 
ไม่ได้เข้าร่วม CAC / ไม่มบีริษัท
แม่ดูแลให้ทำตามกฏหมาย 

  
  
  
  
  
  

คุณกำลังจะลงทุนอะไร? 

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร? 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินท่ีลงทุน 

ผลการดำเนินงาน 

ค่าธรรมเนียม 

ข้อมูลอื่นๆ 

แบบ 123-1 

ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2563 

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน  

IPO ระหว่างวันท่ี 12 – 26 ตุลาคม 2563 
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นโยบายการลงทุน : กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีที
เอฟต่างประเทศ ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศทั่วโลกที่เกี่ยวข้องหรือได้รับประโยชน์จากนวัตกรรม 
โดยมีมูลค่าการลงทุนสุทธิ (net exposure) ในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ
ต่างประเทศที่มีลักษณะดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศอย่างน้อย 
2 กองทุน ในสัดส่วนกองทุนละไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนใน
กองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ตาม
สภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ 
 
 

ในส่วนการลงทุนในต่างประเทศกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการ
กองทุน ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดในขณะนั้น อย่างไรก็ดี ผู้จัดการกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนก็ได้ นอกจากนี้การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวอาจมีต้นทุนซึ่งทำให้ผลตอบแทนของ
กองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น  
 

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวม
ฟีดเดอร์ (Feeder Fund)  หรือลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือเปลี่ยนกลับมาเป็น
กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)  ได้โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น 
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้อง
เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ก่อนดำเนินการ
เปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว 
 

ในเบื้องต้นกองทุนมีการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศดังต่อไปนี้ เกินกว่าร้อยละ 20%  ของ NAV 

• กองทุน ARKK Innovation ETF เป็นกองทุน Exchange Traded Fund มลีักษณะของกองทุนคือ Actively 
Managed ที ่แสวงหาการเติบโตในระยะยาวของเง ินทุนให้ส ูงกว ่าผลตอบแทนของดัชนีอ ้างอิง
(Benchmark)  โดยมีการลงทุนอย่างน้อย 65% ของสินทรัพย์ทั ้งในประเทศ(สหรัฐอเมริกา)และ
ต่างประเทศ ท่ีเป็นตราสารทุนของบริษัทที่เกี ่ยวข้องกับรูปแบบการลงทุนของนวัตกรรม (Disruptive 
Innovation) 

คุณกำลังจะลงทุนอะไร? 
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ท้ังนี้ การลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
ผู้จัดการกองทุน 
 
กลยุทธ์ในการบริหารกองทุน : มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศ โดยมุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ
ทั่วโลกที่เกี่ยวข้องหรือได้รับประโยชน์จากนวัตกรรม ทั้งนี้ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจและสามารถยอมรับความ
เสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศได้ 

▪ ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจน
ต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ 

▪ ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนแบบผูกพันระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุ โดยคาดหวังผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ ที่มีนโยบายลงทุน
ในตราสารทุนต่างประเทศทั่วโลกที่เกี่ยวข้องหรือได้รับประโยชน์จากนวัตกรรม และเนื่องจากเป็นกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพผู้ลงทุนจึงควรลงทุนต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี จนครบอายุ 55 ปีบริบูรณ์ เพื่อสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี 

 

กองทนุรวมนี้เหมาะกับใคร? 

กองทนุรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร 

▪ ผู้ลงทุนทีม่ีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนในส่วนนี้ก่อนครบอายุ 55 ปีบริบูรณ์ 

▪ ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ 

▪ ผู้ลงทุนที่ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศได้ 

 

 

 

 

ทำอยา่งไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้ 

▪ อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม  หรือสอบถามผูส้นับสนนุการขายและบริษัทจัดการ  

▪ อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่งของกองทุนรวมนีด้พีอ 
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คุณต้องระวังอะไรเปน็พิเศษ? 

คำเตือนที่สำคญั 

▪ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกีย่วกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพ รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

▪ ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยง ไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็น
ประกัน  

▪ ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตาม
ประมวลรัษฎากร 

▪ ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
และขอรับคู่มือภาษีได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

▪ โดยปกติกองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้
ในอนาคตกองทุนอาจใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการ
กองทุน ดังนั้นกองทุนจึงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 

▪ กองทุนรวมนี้มีนโยบายลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยง
มากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมี
กำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง 

▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุนไม่
ว่าทางตรงหรือทางอ้อม สำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US Person) 

▪ กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และ
หมวดอุตสาหกรรมทางการแพทย์ (Health) ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว 
ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก 

▪ กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกาผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยง
ของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย 
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ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ 

 
ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)  
 

≤ 5% 5 - 10% 10 – 15% 15 – 25% > 25% 

 

 

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) 

 

≤ 10% 10 - 20% 20 – 50% 50 – 80% > 80% 

 

 

≤ 20% 20 – 50% 50 – 80% > 80% 

 

 

ต่ำ สูง 

1 8 

7 2 
3 

4 5 6 

เสี่ยงต่ำ 

เสี่ยงปานกลาง 
ค่อนข้างต่ำ 

เสี่ยงปานกลาง 
ค่อนข้างสูง 

เสี่ยงสูง 

เสี่ยงสูงมาก 

โอกาสขาดทุนเงินต้น 

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสีย่งของกองทนุรวม 

การลงทุนกระจุก
ตัวในผู้ออกตรา
สารรวม 

ความผันผวนของ 
ผลการดำเนินงาน 
(SD) 

ต่ำ สูง 

ต่ำ สูง 

การลงทุนกระจุก
ตัวในหมวด
อุตสาหกรรมรวม 

ต่ำ สูง 

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตวัในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
(ICT) 26.70%  และหมวดอตุสาหกรรมทางการแพทย์ (Health) 22.22% 
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≤ 20% 20 – 50% 50 – 80% > 80% 

 

 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) 
 

ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด บางส่วน  ดุลยพินิจ ไม่ป้องกัน 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การป้องกัน 
ความเส่ียง  

(FX) 

ต่ำ สูง 

การลงทุนกระจุก
ตัวรายประเทศ
รวม 

ต่ำ สูง 

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการป้องกันความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนคิดเป็น 0% ของ
เงินลงทุนในต่างประเทศ 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตวัในประเทศสหรัฐอเมริกา 74.78% 
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ค่าธรรมเนยีมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลคา่เพิม่  ภาษีธุรกจิเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว 
 

เพดานค่าธรรมเนียม อัตราที่เรียกเก็บจริง 

 * ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนท่ีคุณจะได้รับ  
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน * 

ค่าธรรมเนยีม 
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หมายเหตุ : 
1. ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
(1.1) กรณีถือครองไม่ถึง 1 ปี : 1.07%  
(1.2) กรณีถือครองมากกว่า 1 ปี : ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
2. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 
(2.1) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ 
- กรณีถือครองไม่ถึง 1 ปี : 1.07% แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท 
- กรณีถือครองมากกว่า 1 ปี : : ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
(2.2) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น : 200 บาท 
3. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใด้แล้ว ทั้งน้ี ในปัจจุบัน ภาษีมูลค่าเพิ่มเท่ากับ 7% หากมีการ
เปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมข้างต้นให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  
4. ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมได้ท่ี www.phillipasset.co.th 

 
 
 
 

รายการ สูงสุดไม่เกนิ เก็บจริง 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย [Front-end Fee] ไม่เกิน 0.535 ไม่เรียกเก็บ 
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย [Back-end Fee] 

 
  

      ถือครองไม่ถึง 1 ปี ไม่เกิน 1.07 1.07 

      ถือครองตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ 
ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน     
ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนเข้า ไม่เกิน 0.535 ไม่เรียกเก็บ 
ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนออก     
      ถือครองไม่ถึง 1 ปี ไม่เกิน 1.07  

(ขั้นต่ำ 200 บาท) 
1.07  

(ขั้นต่ำ 200 บาท) 
      ถือครองตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป (ภายในบริษัทจัดการ) ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ 
      ถือครองตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป (กับบริษัทจัดการอื่น) ไม่เกิน 200 บาทต่อรายการ 200 บาทต่อรายการ 
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย (ถ้ามี) ตามอตัราที ่

นายทะเบยีนกำหนด 
ตามอตัราที ่

นายทะเบยีนกำหนด 
ค่าธรรมเนียมการเปล่ียนชื่อ สกุล ที่อยู่  
และการออกใบหน่วยลงทุน (ถา้มี) 

ตามอตัราที ่
นายทะเบยีนกำหนด 

ตามอตัราที ่
นายทะเบยีนกำหนด 

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงิน
ฝากของผู้ถือหนว่ยลงทุน (ถ้ามี) 

ตามอตัราที ่
ธนาคารพาณิชย ์

กำหนด 

ตามอตัราที ่
ธนาคารพาณิชย ์

กำหนด 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าธรรมเนยีมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย) 

http://www.phillipasset.co.th/
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1. ดัชนีชีวัด คือ Benchmark: Morningstar Global Mkts Index 

NR USD 

กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของดัชนี Morningstar Global Mkts Index NR USD ใน

สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท         

ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 

2. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน   
ณ จุดขาย คือ Global Equity 

*สามารถดูข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันได้ที่ http://www.phillipasset.co.th 
 
 
 
 
 
 

นโยบายการ
จ่ายเงินปันผล 

ไม่มีการจ่ายเงินปันผล 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 
วันที่จดทะเบียน  
อายุโครงการ ไม่กำหนด 
ซื้อและขายคืน
หน่วยลงทุน 

 

วันทำการซื้อ  :  
ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :  ทุกวันทำการตั ้งแต่เวลา 8.30 น. – 15.30 น. ที ่บริษัท
จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตามช่องทางอ่ืนใดที่บริษัทจัดการกำหนด 
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก : 1,000 บาท 
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป : 1,000 บาท 
วันทำการขายคืน  : ทุกวันทำการตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 15.30 น. ที่บริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตามช่องทางอ่ืนใดที่บริษัทจัดการกำหนด 

 * ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต * 

ผลการดำเนินงานในอดีต 

ข้อมูลอื่น ๆ 

http://www.phillipasset.co.th/
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มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : ไม่กำหนด 
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ  : 100 หน่วย 
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการนับตั ้งแต่ว ันทำการถัดจากวัน
คำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ (รับจริง T+3 
คือ 3 วันทำการนับต้ังแต่วันทำการถัดจากวันคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน) 
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคำนวณ NAV ภายใน 2 ทำการถัดไป และจะประกาศมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายใน 3 วัน
ทำการถัดไป 
 
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ : ที่ทำการบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกแห่ง / www.phillipasset.co.th 

รายชื่อผู้จัดการ
กองทุน 

นายติยะชัย กั๊วะ เอินน์ ชอง เริ่มบริหารกองทุนต้ังแต่จัดต้ังกองทุน 
นายปรเวช  โอฬารริกสุภัค เริ่มบริหารกองทุนต้ังแต่จัดต้ังกองทุน 

อัตราส่วนหมุนเวียน
การลงทุนของ
กองทุนรวม (PTR) 

 [คำอธิบายอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) :  
คำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่า
การขายทรัพสินย์ที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา หารด้วยมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึง
ปริมาณการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุน
ได้ดียิ่งขึ้น] 

ผู้สนับสนุนการ
ขาย 
หรือรับซื้อคืน 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด 
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งต้ังขึ้น (ถ้ามี)  

ติดต่อสอบถาม 
รับหนังสือชี้ชวน 
หรือร้องเรียน 
 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด 
ที่อยู่ : ขั้น 22 ห้อง2201 อาคารวรวัฒน์ 849 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 
10500 
โทรศัพท์ : 0-2635-3033 ต่อ 829,839  FAX : 0-2635-3040 
Website: www.phillipasset.co.th           Email: pamc@phillip.co.th 

ธุรกรรมที่อาจ
ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่ 
www.phillipasset.co.th 

 

mailto:pamc@phillip.co.th
http://www.phillipasset.co.th/
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 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก  จึง
มีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน 
 ได้รับอนุมัติจัดต้ัง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. 
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน 
ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทน
ของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทายข้อมูลในหนังสือชี้ ชวนส่วนสรุปข้อมูล
สำคัญ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2563 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวม
และขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด 
 

 

คำอธิบายแผนภาพมติิความเสี่ยง 
ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) : 

ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น 

สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า Standard 

Deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีค่าความผันผวนจากการ

เปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง 

ความเสียงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk) 

(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration   

Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในผู้ออกตราสารรายใดๆมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่

ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผล

การดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร 

(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) 

เกิดจากกองทุนลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อ

อุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลาย

หมวดอุตสาหกรรม 

(3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุน

ลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศ
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ดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุน

ที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) :  

หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน  เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วย

สกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที ่เงินบาทอ่อนแต่ขายทำกำไรในช่วงที ่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมา      

น้อยลงทุน ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทำกำไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้

ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญ

ในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ซึ่งทำได้ดังต่อไปนี้  

- อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความ

เสี่ยงหรือไม่ 
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สรุปสาระสำคัญการลงทุนของกองทุน  
ARK INNOVATION ETF (ARKK) 

นโยบายกองทุน เป็นกองทุน Exchange Traded Fund โดย
ลักษณะของกองทุนคือ Actively Managed ท่ี
แสวงหาการเติบโตในระยะยาวของเงินทุนให้สูง
กว่าผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง (Benchmark) 
โดยมีการลงทุนอย่างน้อย 65% ของสินทรัพย์ทั้ง
ในประเทศ (สหรัฐอเมริกา) และต่างประเทศ โดย
เป็นตราสารทุนของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการ
ลงทุนของนวัตกรรม (Disruptive Innovation) 

วันจัดต้ังกองทุน 31 ตุลาคม 2557 
ประเทศที่จดทะเบียน สหรัฐอเมริกา 
ตลาดที่จดทะเบียน นิวยอร์ค สตอคเอ็กซ์เชนจ์ (NYSE Arca) 
อายุกองทุน ไม่กำหนดอายุกองทุน 
สกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) 
ISIN 
 
ที่มา : https://markets.businessinsider.com/etfs/ark-
innovation-etf-us00214q1040) 
 
LINK สำหรับ convert CUSIP to ISIN 
https://www.isindb.com/convert-cusip-to-isin/ 

US00214Q1040 

Fund Bloomberg Ticker 
(ที่มา : https://www.bloomberg.com/quote/ARKK:US) 

ARKK US Equity 

ดัชนีอ้างอิง (Index) S&P 500 Index / MSCI World Index 
บริษัทจัดการ ARK Investment Management LLC 
เว็บไซต์ (Website) https://ark-funds.com/ 
Expense ratio 0.75% 

ข้อมูลกองทุนต่างประเทศ 
ทุนต่างประเทศ 

https://markets.businessinsider.com/etfs/ark-innovation-etf-us00214q1040
https://markets.businessinsider.com/etfs/ark-innovation-etf-us00214q1040
https://www.isindb.com/convert-cusip-to-isin/
https://ark-funds.com/
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หมายเหตุ:   
ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2563 

สามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ https://ark-funds.com/wp-

content/fundsiteliterature/holdings/ARK_INNOVATION_ETF_ARKK_HOLDINGS.pdf 
 

รายละเอียดหลักทรัพย์ท่ีลงทุน 
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ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 

 

หมายเหตุ:   
ข้อมูล ณ วันที่ 11 กันยายน 2563 

สามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ https://ark-funds.com/arkk 

 

 

หมายเหตุ:   
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 

สามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่  

https://etfs.ark-funds.com/hubfs/1_Download_Files_ETF_Website/Performance-and-

Other/Performance_ARK_ETFs.pdf 

 

 



WHY INVEST IN ARKK?

1. Exposure to Innovation: Aims for thematic multi-cap exposure to innovation across sectors. 
ARK believes the securities held in ARKK present the best risk-reward opportunities from 
ARK’s innovation-based themes.

2. Growth Potential: Aims to capture long-term growth with low correlation of relative returns 
to traditional growth strategies and negative correlation to value strategies.

3. Tool for Diversification: Offers a tool for diversification due to little overlap with traditional 
indices. It can be a complement to traditional value/growth strategies.

4. Grounded in Research: Combines top-down and bottom-up research in its portfolio 
 management to identify innovative companies and convergence across markets.

5. Cost Effective: Provides a lower cost alternative to mutual funds with true active 
 management in an Exchange Traded Fund (ETF) that invests in rapidly moving themes.

FUND DESCRIPTION

ARKK is an actively managed Exchange Traded Fund (ETF)
that seeks long-term growth of capital. It seeks to achieve 
this investment objective by investing under normal 
circumstances primarily (at least 65% of its assets) in 
domestic and foreign equity securities of companies that 
are relevant to ARKK’s investment theme of disruptive 
innovation.

FUND COMPOSITION 
AND OBJECTIVE

“The Cornerstone Themes of Disruptive Innovation” — Securities within ARKK are expected 
to focus on and benefit from the development of new products or services, technological 
improvements and advancements in scientific research related to, among other things, 
disruptive innovation across  ARK’s themes: Next Generation Internet, Autonomous Technology 
& Robotics, Genomic Revolution, and  technologies that make financial services more efficient 
(‘‘Fintech Innovation’’). ARKK is weighted across different disruptive innovation elements as 
shown below:

Catherine D. Wood | Chief Investment Officer
Catherine founded ARK Investment Management in 2014. 
Previously, she completed twelve years at AllianceBernstein 
as Chief Investment Officer of Global Thematic Strategies 
with over $5 billion in assets under management. Before 
AllianceBerstein, she worked for eighteen years with 
Jennison Associates as Chief Economist, Equity Research 
Analyst, Portfolio Manager, and Director. Catherine started 
her career in Los Angeles at the Capital Group as an 
Assistant Economist.

PORTFOLIO MANAGER

Health Care 36.6%

Information Technology 31.7%

Communication Services 13.2%

Consumer Discretionary 10.7%

Industrials 4.1%

Financials 3.6%

Not Classified 0.2%

SECTOR WEIGHTS

FUND DETAILS
Ticker ARKK

Fund AUM $4.8 Billion

Type Active Equity ETF

CUSIP 00214Q 104

Primary Exchange NYSE ARCA

Inception Date 10/31/2014

Expense Ratio 0.75%

Typical Number of Holdings 35 - 50

Weighted Avg. Market Cap. $33 Billion

Median Market Cap. $3.6 Billion

Advisor ARK Investment Management LLC

Sales Services Resolute Investment Distributors, Inc.

Fund Distributor Foreside Fund Services, LLC

ARKK
ARK INNOVATION ETF
As of June 30, 2020

ELEMENT | Holdings are subject to change. WEIGHT

E-Commerce 10.6%

Gene Therapy 10.2%

Molecular Diagnostics 10.0%

3D Printing 8.9%

Cloud Computing 8.0%

Big Data & Machine Learning 7.8%

Internet of Things 5.9%

Instrumentation 5.5%

Robotics 5.4%

Digital Media 4.5%

Bioinformatics 3.6%

Energy Storage 3.5%

Targeted Therapeutics 3.3%

Beyond DNA 2.8%

Mobile 2.8%

Next Generation Oncology 2.0%

Autonomous Vehicles 1.8%

Space Exploration 1.3%

Development of Infrastructure 1.1%

Social Platforms <1%

Blockchain & P2P <1%

Stem Cells <1%

For information regarding ARK’s ETFs, please contact our sales partner, Resolute Investment Distributors: 1-800-679-7759    |    etfs@ark-invest.com    |    ark-funds.com



GROWTH OF 10,000 USD SINCE INCEPTION

TOTAL RETURNS 3 Months  YTD  1 Year 3 Years* 5 Years* Since 
Inception*

ARKK | NAV 61.42% 42.23% 48.99% 37.32% 29.11% 26.70%

ARKK | Market Price 62.00% 42.42% 49.12% 37.23% 29.09% 26.73%

S&P 500 Index (SPX) 20.54% -3.08% 7.51% 10.73% 10.73% 10.32%

MSCI World Index (M1WO) 19.36% -5.77% 2.84% 6.70% 6.90% 6.82%

FUND PERFORMANCE

Past performance does not guarantee future results. The performance data quoted represents past performance and current returns may be lower or higher. The 
investment return and principal will fluctuate so that an investor’s shares when redeemed may be worth more or less than the original cost. Returns for less than 
one year are not annualized. Net asset value (“NAV”) returns are based on the dollar value of a single share of the ETF, calculated using the value of the underlying 
assets of the ETF minus its liabilities, divided by the number of shares outstanding. The NAV is typically calculated at 4:00 pm Eastern time on each business day 
the New York Stock Exchange is open for trading. Market returns are based on the trade price at which shares are bought and sold on the NYSE Arca, Inc. using the 
last share trade. Market performance does not represent the returns you would receive if you traded shares at other times. Total Return reflects reinvestment of 
distributions on ex-date for NAV returns and payment date for Market Price returns. The market price of the ETF’s shares may differ significantly from their NAV 
during periods of market volatility.

The line graph represents the cumulative performance of a hypothetical $10,000 investment in ARKK. The returns are net of the ETF’s expenses but do not reflect 
the payment of any brokerage commissions or brokerage costs incurred as a result of buying or selling ARKK shares or trading ARKK shares on an exchange and 
do not reflect the deduction of taxes to which an investor would be subject as a result of owning or selling shares of ARKK. If they did, the returns would be lower 
than those shown.

Before investing you should carefully consider the Fund’s investment objectives, risks, charges and expenses. This and other information is in the prospectus, a copy 
of which may be obtained by visiting www.ark-funds.com. Please read the prospectus carefully before you invest. The principal risks of investing in the ARKK include: 
Equity Securities Risk. The value of the equity securities the Fund holds may fall due to general market and economic conditions. Foreign Securities Risk. Invest-
ments in the securities of foreign issuers involve risks beyond those associated with investments in U.S. securities. Health Care Sector Risk. The health care sec-
tor may be adversely affected by government regulations and government health care programs. Communications Sector Risk. Companies is this sector may be 
adversely affected by potential obsolescence of products/services, pricing competition, research and development costs, substantial capital requirements and 
government regulation. Information Technology Sector Risk. Information technology companies face intense competition, both domestically and internationally, 
which may have an adverse effect on profit margins. Detailed information regarding the specific risks of ARKK ETF can be found in the prospectus. Additional risks 
of investing in ARKK include equity, market, management and non-diversification risks, as well as fluctuations in market value and NAV. An investment in an ETF is 
subject to risks and you can lose money on your investment in an ETF. There can be no assurance that the ETF will achieve its investment objective. The ETF’s port-
folio is more volatile than broad market averages. Shares of ARKK are bought and sold at market price (not NAV) and are not individually redeemed from the ETF. ETF 
shares may only be redeemed directly with the ETF at NAV by Authorized Participants, in very large creation units. There can be no guarantee that an active trading 
market for ETF shares will develop or be maintained, or that their listing will continue or remain unchanged. Buying or selling ETF shares on an exchange may require 
the payment of brokerage commissions and frequent trading may incur brokerage costs that detract significantly from investment returns.

Index Descriptions:  The S&P 500® Index is a widely recognized capitalization-weighted index that measures the performance of the large-capitalization sector of 
the U.S. stock market. The MSCI World Index represents large and mid-cap equity performance across 23 developed markets countries. Returns shown for the MSCI 
World Index are net of foreign withholding taxes applicable to U.S. investors. Securities in the ETF’s portfolio will not match those in any index. The ETF is benchmark 
agnostic and corresponding portfolios may have significant non- correlation to any index. Index returns are generally provided as an overall market indicator. You 
cannot invest directly in an index. Although reinvestment of dividend and interest payments is assumed, no expenses are netted against an index’s returns. Index 
performance information was furnished by sources deemed reliable and is believed to be accurate, however, no warranty or representation is made as to the accu-
racy thereof and the information is subject to correction.

Foreside Fund Services LLC, distributor.

NOT FDIC INSURED — NO BANK GUARANTEE — MAY LOSE VALUE

TOP 10 HOLDINGS
SECURITY NAME WEIGHT

1 TESLA INC 10.8%

2 INVITAE CORP 9.4%

3 SQUARE INC - A 8.0%

4 CRISPR THERAPEUTICS AG 5.6%

5 ROKU INC 5.1%

6 2U INC 4.6%

7 ILLUMINA INC 4.0%

8 PROTO LABS INC 3.7%

9 ZILLOW GROUP INC - C 3.6%

10 LENDINGTREE INC 3.5%

58.4%

Mega ($100B+) 10.7%

Large ($10 - $100B) 34.8%

Medium ($2 - $10B) 34.1%

Small ($300M - $2B) 19.7%

Micro ($50 - $300M) 0.5%

MARKET CAPITALIZATION

For information regarding ARK’s ETFs, please contact our sales partner, Resolute Investment Distributors: 1-800-679-7759    |    etfs@ark-invest.com    |    ark-funds.com

ARK INNOVATION ETFARKK  As of June 30, 2020

For periods ended June 30, 2020

Holdings are subject to change. For current portfolio holdings 
please download “Fund Holdings” as a CSV or PDF at ark-
funds.com. Portfolio holdings should not be considered as 
investment advice or a recommendation to buy, sell or hold 
any particular security. The securities identified do not 
represent all of the securities purchased, sold or recommended 
for client accounts. It should not be assumed that an 
investment in the securities identified was or will be profitable.

ARK Investment Management LLC
3 E 28th Street, 7th Floor, New York, NY 10016

For the Fund’s most recent month end performance, please visit www.ark-funds.com or call 1-800-679-7759

*Annualized Returns
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