
กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น
PHILLIP WORLD INNOVATION FUND (PWIN)

ค ำเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไมใ่ช่การฝากเงิน
• ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวม 

มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
● กองทุนรวมตราสารทุน
● กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)

ดัชนีชี้วดั :
Morningstar Global Mkts Index NR USD

ผลกำรด ำเนินงำนและดัชนชีีว้ัดย้อนหลงั 5 ปีปฏิทิน (%ต่อป)ี

ระดับควำมเสี่ยง 

บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ฟิลลิป จ ำกัด ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มี.ค. 2566

87654321

ผู้จัดกำรกองทุนรวม
นายอุ่นฮ้ง แซ่ลิ้ม                 ตั้งแต่ 1 ก.ย. 65
นายอธิธัช แซ่ย่อง                ตั้งแต่ 10 ต.ค. 65

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ Factsheet

ต่ ำ              สูง

ควำมเสี่ยงสูง
ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 

80 % ของ NAV

(แบบ 123-1)

นโยบำยและกลยุทธ์กำรลงทุน
● ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ ที่มีนโยบายลงทุนใน
ตราสารทุนต่างประเทศทั่วโลกที่เกี่ยวข้องหรือได้รับประโยชน์จากนวัตกรรม โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของ NAV ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ
ต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุน ในสัดส่วนกองทุนละไมเ่กนิรอ้ยละ 79 ของ NAV ซ่ึงสัดส่วนการลงทุนในกองทนุ
รวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทเีอฟตา่งประเทศ จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ตามสภาวะ
การลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ 
● กองทุนอาจลงทุนใน Derivatives เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาสภาวะของตลาดในขณะนั้น
● มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนี (active management)

ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อป)ี

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน : 8 ต.ค. 2561
วันเริ่มต้น class : -
นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล : ไม่มีนโยบายจา่ยเงินปันผล
อำยุกองทุน : -

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ไม่ได้เข้าร่วม CAC / 
ไม่มีบริษัทแม่ดูแลให้ท าตามกฏหมาย
จัดอันดับกองทุน Morningstar : N/A

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

ผู้ ล งทุนสามารถศึ กษา เครื่ อ งมื อ
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้
ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.phillipasset.co.th

Fund
YTD

30 Dec 22
3M

30 Dec 22
6M

30 Sep 22
1Y

31 Mar 22

PWIN 5.53 5.53 2.80 -12.42

Benchmark 5.64 5.64 6.10 -5.37

Peer AVG 6.03 6.03 9.72 -15.26

PWIN (SD) 16.63 16.63 20.31 22.55

Benchmark (SD) 14.50 14.50 17.74 19.26

Fund
3Y

31 Mar 20
Inception
08 Oct 18

PWIN 18.54 65.66

Benchmark 16.90 38.74

Peer AVG 10.48

PWIN (SD) 25.31 26.78

Benchmark (SD) 16.97 18.30

Presentation Factsheet.pptx
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สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

กำรซื้อหน่วยลงทุน
วันท ำกำรซื้อ : ทุกวันท าการ
เวลำท ำกำร : 8.30 – 15.30 น.
กำรซื้อคร้ังแรกข้ันต่ ำ :  ไม่ก าหนด
กำรซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ ำ : ไม่ก าหนด

กำรขำยคืนหน่วยลงทุน
วันท ำกำรขำยคืน : ทุกวันท าการ
เวลำท ำกำร : 8.30 – 15.30 น.
กำรขำยคืนขั้นต่ ำ : ไม่ก าหนด
ยอดคงเหลือข้ันต่ ำ : ไม่ก าหนด
ระยะเวลำกำรรับเงินค่ำขำยคืน : T+3

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

หมายเหตุ
1. ค่าธรรมเนียมรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่ำซ้ือขำย)

กำรจัดสรรกำรลงทุนในต่ำงประเทศ

PWIN

Maximum Drawdown : -32.41%

Recovering Period : 51 วัน

FX Hedging : ตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทนุ

อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุน : 0.50 เท่า

Sharpe Ratio : -0.51%

Alpha : -5.37%

Beta : 1.20

Tracking Error : N/A

อำยุเฉลี่ยของตรำสำรหนี้ : N/A

Yield to Maturity : N/A

ข้อมูลเชิงสถิติ

N/A
หมายเหตุ
1. ค่าธรรมเนียมรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. รวมค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ นายทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น 
โดยอัตราที่เรียกเก็บจริงของค่าใช้จ่ายอื่นเป็นข้อมูลตามรอบปีบัญชีหรือรอบ 6 เดือนล่าสุดของกองทุน

หมายเหตุ : ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันค านวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ปัจจุบัน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่าขายหน่วยลงทุน ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันค านวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่นับ
รวมวันหยุดท าการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในท านองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุน
รวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา

กำรจัดสรรกำรลงทุนตำมอันดับ
ควำมน่ำเชื่อถือ (%)

กำรจัดสรรกำรลงทุนในกลุ่มอุตสำหกรรม / 
ผู้ออกตรำสำร 5 อันดับแรก

N/A

ค่ำธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การจัดการ 2.1400 1.5536

รวมค่าใช้จ่าย 3.9500 1.6708

ค่ำธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง

การขาย 1.07 1.07

การรับซื้อคืน ไม่มี ไม่มี

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ 1.07 1.07

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ไม่มี ไม่มี

การโอนหน่วย ตามที่นายทะเบียนก าหนด ตามที่นายทะเบียนก าหนด

ประเภททรัพย์สิน สัดส่วน %
ของพอร์ต

VanEck Pharmaceutical ETF (PPH) 19.86 

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) 16.60

หน่วยลงทุนอื่น ๆ 60.14

เงินฝากสถาบันการเงิน
• เงินฝาก ธนาคาร ยูโอบี จ ากัด (มหาชน) 0.13
• เงินฝาก ธนาคารอาร์ เอช บี จ ากัด   0.01

0.14

ทรัพย์สินและหนี้สินอื่น ๆ 
• เงินฝากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) 1.61% 
• เงินฝากสกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง (HKD) 0.04% 
• เงินฝาก BAY (THB) 1.77%
• หนี้สิน -0.16%

3.27

ช่ือหลักทรัพย์ สัดส่วน %
ของพอร์ต

VanEck Pharmaceutical ETF (PPH) 19.86

Fidelity MSCI Information Technology 
Index ETF (FTEC)

16.60

VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 11.03

iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) 10.11

VanEck Biotech ETF (BBH) 9.83

N/A



PWIN

ค ำอธิบำย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือต้ังแต่จัดต้ังกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึง
จุดต่ าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟ้ืนตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟ้ืนกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด
FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุน ความถ่ีของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยค านวณจากมูลค่าที่ต่ ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับผลรวม
ของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งช้ีถึงการซื้อ
ขายหลักทรัพย์บ่อยคร้ังของผู้จัดการกองทุนและท าให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานของกองทุนรวมเพ่ือประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขาย
หลักทรัพย์ดังกล่าว
Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยค านวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของ
กองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตรา
ผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพ่ือชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่
ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน
Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีช้ีวัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีช้ีวัด ซึ่งเป็นผลจาก
ประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม
Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ใน
พอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมี
การเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด
Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีช้ีวัด โดยหาก tracking error ต่ า หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับ
ดัชนีช้ีวัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีช้ีวัดมากขึ้น
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบก าหนดอายุ ซึ่งค านวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน น ามาคิดลด
เป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ ค านวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของ Yield to Maturity ของตราสาร
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