
กองทนุเปดิฟลิลปิเวิลดอ์นิโนเวชั่น

PHILLIP WORLD INNOVATION FUND (PWIN)

ค ำเตอืน

• กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน

• ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตของกองทุนรวม 

มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต

ประเภทกองทนุรวม / กลุ่มกองทนุรวม

● กองทุนรวมตรำสำรทุน

● กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)

ดัชนีชีว้ดั :

Morningstar Global Mkts Index NR USD

ผลกำรด ำเนนิงำนและดชันชีีว้ดัยอ้นหลงั 5 ปีปฏิทนิ (%ต่อป)ี

ระดับควำมเสีย่ง 

บริษัทหลกัทรพัย์จัดกำรกองทุน ฟิลลปิ จ ำกัด ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2565

87654321

ผู้จัดกำรกองทนุรวม
นำยคุณสุชำติ เจริญวุฒิคุณ  ตั้งแต่ 30 มิ.ย. 65

หนังสอืชี้ชวนสว่นสรุปขอ้มูลส ำคัญ Factsheet

ต่ ำ                                       สูง

ควำมเสีย่งสงู

ลงทุนในตรำสำรทุนเป็นหลักโดยเฉล่ียในรอบปีไม่

น้อยกว่ำ 80 % ของ NAV

(แบบ 123-1)

นโยบำยและกลยุทธ์กำรลงทุน

● ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่ำงประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่ำงประเทศ ที่มี

นโยบำยลงทุนในตรำสำรทุนต่ำงประเทศทั่วโลกที่เกี่ยวข้องหรือได้รับประโยชน์จำกนวัตกรรม 

โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของ NAV ทั้งนี้ บริษัทจัดกำรจะลงทุนใน

กองทุนรวมต่ำงประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่ำงประเทศอย่ำงน้อย 2 กองทุน ใน

สัดส่วนกองทุนละไม่เกินร้อยละ 79 ของ NAV ซึ่งสัดส่วนกำรลงทุนในกองทุนรวมต่ำงประเทศ 

และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่ำงประเทศ จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดกำรกองทุน ตำม

สภำวะกำรลงทุนหรือกำรคำดกำรณ์สภำวะกำรลงทุนในแต่ละขณะ 

● กองทุนอำจลงทุนใน Derivatives เพื่อป้องกันควำมเสี่ยง (Hedging) จำกอัตรำ

แลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดกำรกองทุน ซึ่งพิจำรณำ

สภำวะของตลำดในขณะนั้น

● มุ่งหวังให้ผลประกอบกำรสูงกว่ำดัชนี (active management)

ผลกำรด ำเนนิงำนยอ้นหลงัแบบปกัหมดุ (%ต่อป)ี

ข้อมลูกองทนุรวม

วันจดทะเบยีนกองทนุ : 8 ต.ค. 2561

วันเริม่ตน้ class : -

นโยบำยกำรจำ่ยเงนิปนัผล : ไม่มีนโยบำยจ่ำยเงินปันผล

อำยกุองทนุ : -

กำรเข้ำร่วมต่อต้ำนทุจริต : ไม่ได้เข้ำร่วม CAC / 

ไม่มีบริษัทแม่ดูแลให้ท ำตำมกฏหมำย

จัดอันดับกองทุน Morningstar : N/A

หนังสอืชีช้วนฉบบัเตม็

ผู้ลงทุนสำมำรถศึกษำเครื่องมือ

บริหำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำพ

คล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับ

เต็ม

www.phillipasset.co.th

Fund
YTD

30 Dec 21

3M

31 Mar 22

6M

30 Dec 21

1Y

30 Jun 21

PWIN -21.78% -11.36% -21.78% -21.45%

Benchmark* -15.74% -10.71% -15.74% -7.94%

Peer AVG -25.25% -17.84% -25.25% -23.95%

PWIN (SD) 27.76% 27.95% 27.76% 23.45%

Benchmark* (SD) 20.32% 22.48% 20.32% 16.50%

Fund
3Y

28 Jun 19

Inception

08 Oct 18

PWIN 18.09% 67.67%

Benchmark* 10.82% 30.91%

Peer AVG 4.27%

PWIN (SD) 28.80% 27.87%

Benchmark* (SD) 19.43% 18.34%
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สัดส่วนประเภททรพัยส์นิทีล่งทนุ

กำรซือ้หนว่ยลงทนุ
วันท ำกำรซือ้ : ทุกวันท ำกำร

เวลำท ำกำร : 8.30 – 15.30 น.

กำรซือ้ครั้งแรกขัน้ต่ ำ :  1,000 บำท

กำรซือ้ครั้งถดัไปขัน้ต่ ำ : 1,000 บำท

กำรขำยคนืหนว่ยลงทนุ
วันท ำกำรขำยคนื : ทุกวันท ำกำร

เวลำท ำกำร : 8.30 – 15.30 น.

กำรขำยคนืขัน้ต่ ำ : ไม่ก ำหนด

ยอดคงเหลอืขัน้ต่ ำ : 100 หน่วย

ระยะเวลำกำรรบัเงนิคำ่ขำยคนื : T+3

ค่ำธรรมเนยีมทีเ่รยีกเกบ็จำกกองทนุรวม (% ต่อปขีอง NAV)

หมำยเหตุ

1. ค่ำธรรมเนียมรวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม ภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอื่นใดแล้ว

2. บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำเปลี่ยนแปลงค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำร

ทรัพยส์นิทีล่งทนุ 5 อันดับแรก

ค่ำธรรมเนยีมทีเ่รยีกเกบ็จำกผู้ถอืหนว่ย (% ของมลูคำ่ซือ้ขำย)

กำรจดัสรรกำรลงทนุในตำ่งประเทศ

PWIN

Maximum Drawdown : -32.41%

Recovering Period : 0 เดือน

FX Hedging : ตำมดุลยพินิจผู้จัดกำรกองทุน

อัตรำสว่นหมนุเวยีนกำรลงทนุ : 0.27 เท่ำ

Sharpe Ratio : -0.57%

Alpha : -13.50%

Beta : 1.22

Tracking Error : N/A

อำยเุฉลี่ยของตรำสำรหนี้ : N/A

Yield to Maturity : N/A

ข้อมลูเชงิสถติิ

N/A

หมำยเหตุ

1. ค่ำธรรมเนียมรวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม ภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอื่นใดแล้ว

2. รวมค่ำใช้จ่ำย ประกอบด้วย ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ผู้ดูแลผลประโยชน์ นำยทะเบียน และค่ำใช้จ่ำยอื่น 

โดยอัตรำที่เรียกเก็บจริงของค่ำใช้จ่ำยอื่นเป็นข้อมูลตำมรอบปีบัญชีหรือรอบ 6 เดือนล่ำสุดของกองทุน

หมำยเหตุ : ระยะเวลำกำรรับเงินค่ำขำยคืน : ภำยใน 5 วันท ำกำรนับแต่วันค ำนวณรำคำรับซื้อคืนหน่วย

ลงทุน โดยไม่นับรวมวันหยุดท ำกำรของผู้ประกอบธุรกิจกำรจัดกำรกองทุนต่ำงประเทศที่มีลักษณะในท ำนอง

เดียวกับธุรกิจกำรจัดกำรกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่ำงประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ

กำรช ำระรำคำ ทั้งน้ี ปัจจุบันผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่ำขำยหน่วยลงทุน ภำยใน 3 วันท ำกำรนับแต่วัน

ท ำรำยกำร

กำรจดัสรรกำรลงทนุตำมอนัดบั

ควำมนำ่เชือ่ถือ (%)

กำรจดัสรรกำรลงทนุในกลุม่อตุสำหกรรม / 

ผู้ออกตรำสำร 5 อันดบัแรก

N/A

N/A

ค่ำธรรมเนยีม สูงสุดไมเ่กนิ เก็บจริง

กำรจัดกำร 2.1400% 1.5536%

รวมค่ำใช้จ่ำย 3.9500% 1.6708%

ค่ำธรรมเนยีม สูงสุดไมเ่กนิ เก็บจริง

กำรขำย 1.07 1.07

กำรรับซื้อคืน ไม่มี ไม่มี

กำรสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้ำ 1.07 1.07

กำรสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก ไม่มี ไม่มี

กำรโอนหน่วย ตำมที่นำยทะเบียนก ำหนด ตำมที่นำยทะเบียนก ำหนด

ประเภททรพัยส์นิ สัดส่วน %

ของพอรต์

Fidelity MSCI 

Information 

Technology Index 

ETF

15.98%

First Trust Nasdaq 

Cybersecurity ETF

11.53%

หน่วยลงทุนอื่น ๆ 59.95%

เงินฝำกสถำบันกำรเงิน 0.13 %

ทรัพย์สินและหน้ีสินอื่น 

ๆ 

12.41 %

ชื่อหลกัทรพัย์ สัดส่วน %

ของพอรต์

Fidelity MSCI 

Information 

Technology Index ETF

15.98%

First Trust Nasdaq 

Cybersecurity ETF

11.53%

VanEck

Pharmaceutical ETF

9.20%

iShares U.S. Broker-

Dealers & Securities 

Exchanges ETF

8.93%

VanEck Vectors 

Semiconductor ETF

8.92%



PWIN

ค ำอธบิำย

Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขำดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจำกระดับ NAV

ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่ำ Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทรำบถึงควำมเส่ียงที่อำจจะขำดทุนจำกกำร

ลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลำกำรฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทรำบถึงระยะเวลำตั้งแต่กำรขำดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลำที่ฟื้นกลับมำที่เงินทุนเร่ิมต้ นใช้ระยะเวลำนำน

เท่ำใด

FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของกำรลงทุนในสกุลเงินต่ำงประเทศที่มีกำรป้องกันควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน

อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุน ควำมถี่ของกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลำใดช่วงเวลำหน่ึง โดยค ำนวณจำกมูลค่ำที่ต่ ำกว่ำระหว่ำงผลรวมของมูลค่ำกำร

ซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่ำกำรขำยหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลำ 1 ปีหำรด้วยมูลค่ำ NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลำเดียวกัน กองทุน

รวมที่มีค่ำ portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงกำรซื้อขำยหลักทรัพย์บ่อยคร้ังของผู้จัดกำรกองทุนและท ำให้มีต้นทุนกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจำรณำเปรียบเทียบ

กับผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวมเพื่อประเมินควำมคุ้มค่ำของกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ดังกล่ำว

Sharpe Ratio อัตรำส่วนระหว่ำงผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับควำมเส่ียงจำกกำรลงทุน โดยค ำนวณจำกผลต่ำงระหว่ำงอัตรำผลตอบแทนของ

กองทุนรวมกับอัตรำผลตอบแทนที่ปรำศจำกควำมเส่ียง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่ำ Sharpe 

Ratio สะท้อนถึงอัตรำผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับควำมเส่ียงที่กองทุนรวมรับมำ โดยกองทุนรวมที่มีค่ำ Sharpe Ratio สูงกว่ำจะเป็นกองทุน

ที่มีประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรลงทุนที่ดีกว่ำ เน่ืองจำกได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่ำภำยใต้ระดับควำมเส่ียงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่ำ Alpha ที่สูง หมำยถึง กองทุนสำมำรถสร้ำงผลตอบแทนได้สูงกว่ำดัชนีชี้

วัด ซึ่งเป็นผลจำกประสิทธิภำพของผู้จัดกำรกองทุนในกำรคัดเลือกหรือหำจังหวะเข้ำลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่ำงเหมำะสม

Beta ระดับและทิศทำงกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตกำรลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงของตลำด Beta น้อยกว่ำ 1 

แสดงว่ำ หลักทรัพย์ในพอร์ตกำรลงทุนมีกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำผลตอบแทนน้อยกว่ำกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของ ตลำด Beta 

มำกกว่ำ 1 แสดงว่ำ หลักทรัพย์ในพอร์ตกำรลงทุนมีกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำผลตอบแทนมำกกว่ำกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลำด

Tracking Error อัตรำผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภำพในกำรเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหำก tracking error ต่ ำ หมำยถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภำพในกำรสร้ำง

ผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่ำ tracking error สูง จะมีอัตรำผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่ำงจำกดัชนีชี้วัดมำกข้ึน

Yield to Maturity อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในตรำสำรหน้ีโดยถือจนครบก ำหนดอำยุ ซึ่งค ำนวณจำกดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนำคตตลอดอำยุตรำสำรและเงินต้นที่

จะได้รับคืน น ำมำคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตรำผลตอบแทนของกองทุนรวมตรำสำรหน้ี ค ำนวณจำกค่ำเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของ Yield to Maturity ของตรำสำร

หน้ีแต่ละตัวที่กองทุนมีกำรลงทุน และเน่ืองจำก Yield to Maturity มีหน่วยมำตรฐำนเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสำมำรถน ำไปใช้เปรียบเทียบอัตรำผลตอบแทนระหว่ำงกองทุน

รวมตรำสำรหน้ีที่มีนโยบำยถือครองตรำสำรหน้ีจนครบก ำหนดอำยุและมีลักษณะกำรลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้
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