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 หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ

คุณก ำลังจะลงทนุอะไร? 

กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร? 

คุณต้องระวงัอะไรเป็นพิเศษ? 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินทีล่งทุน 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ค่ำธรรมเนียม 

ข้อมูลอื่นๆ 

กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงนิ  

บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ทิสโก้  จ ำกัด 
กำรเข้ำร่วมกำรต่อต้ำนทุจริต 
ได้รับกำรรับรอง CAC* 

  
  
  
  
  
  
  

กองทุนเปิด ทิสโก ้Next Generation Internet 
TISCO Next Generation Internet Fund 

ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (TNEXTGEN-A) 
กองทุนรวมตรำสำรทุน: Feeder Fund 

กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีควำมเสี่ยงต่ำงประเทศ 

 

ข้อมูล ณ วนัที่ 12 พฤศจิกายน 2564 

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตรำสำร  
จึงมีควำมเสี่ยงที่ผูล้งทนุอำจสูญเสียเงินลงทุนจ ำนวนมำก 
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 นโยบำยกำรลงทุน: กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน ARK Next Generation Internet 
ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟท่ีใช้กลยุทธ์การบริหารแบบเชิงรุก (Actively-managed 
ETF) ท่ีจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE Arca, Inc.) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย
กองทุน ARK Next Generation Internet ETF  มีนโยบายลงทุนอย่างน้อย 80% ของมูลค่าทรัพย์สินใน
ตราสารทุนท้ังในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ของบริษัทท่ีมีธุรกิจเกี่ยวข้องกับธีม Next 
Generation Internet ซึ่งเป็นบริษัทท่ีมุ่งเน้นและได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงสร้าง
พื้นฐานทางเทคโนโลยี จากอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ไปยังระบบ Cloud Computing และบริษัทท่ี
น าเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการ รวมถึงบริษัทท่ีด าเนินธุรกิจ
บนเว็บไซต์ท่ีน าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Mail Order Houses) และบริษัท
ผู้พัฒนาหรือเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมรูปแบบการช าระเงิน (Payment Methodologies) Big Data ระบบท่ี
เชื่อมโยงระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านการใช้อินเทอร์เน็ต (Internet of Things) การเผยแพร่สื่อ
สังคมออนไลน์ และเทคโนโลยีท่ีพัฒนาเพื่อให้การบริการทางด้านการเงินมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
กองทุนหลักดังกล่าวบริหารและจัดการโดย ARK Investment Management LLC ท้ังนี้ กองทุนจะลงทุน
ในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน ARK Next Generation Internet ETF ในสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  

 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนในอนาคตเป็น        

Fund of Funds หรือลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศโดยตรง โดยไม่ท าให้ระดับความเสี่ยงของการ
ลงทุน (Risk Spectrum) เพิ่มขึ้น ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด 
ข้อจ ากัดหรือเงื่อนไขในการลงทุน และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง            
บริษัทจัดการจะด าเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยการปิดประกาศ ณ 
ส านักงานของบริษัทจัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนด าเนินการเปลี่ยนแปลงการ
ลงทุนดังกล่าว 

 
 กลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำรลงทุน: กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหว

ตามกองทุนหลัก (Passive Management) และกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุน เพื่อมุ่งหวังให้             
ผลประกอบการสูงกวา่ดัชนีชี้วัด (Active Management) 

คุณก ำลังจะลงทุนอะไร? 
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กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร? 

ท ำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี้ 

 อ่ำนหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม  หรือสอบถำมผูส้นบัสนุนการขายและบริษทัจัดการ  

        อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่งของกองทุนรวมนี้ดีพอ 

 ผู้ลงทุนท่ีมีความเข้าใจและสามารถยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศและอัตราแลกเปลี่ยนได ้
 ผู้ลงทุนท่ีสามารถรับความผันผวนทางด้านราคาของกองทุนรวมต่างประเทศท่ีกองทุนไปลงทุน  

ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ ากว่ามูลค่าท่ีลงทุนและท าให้ขาดทุนได้ 
 ผู้ท่ีสามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวท่ีดีกว่าการลงทุนใน 

ตราสารหนี้ท่ัวไป  
 ผู้ลงทุนท่ีต้องการกระจายการลงทุนไปยังหุ้นของบริษัทท่ีมีธุรกิจเกี่ยวข้องกับธีม Next Generation 

Internet 
 ผู้ลงทุนท่ีต้องการรับผลตอบแทนผ่านการเพิ่มมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็นหลัก (Total Return) 

 
 
 

 

กองทุนรวมนี้ไม่เหมำะกับใคร 

 
 ผู้ลงทุนท่ีเน้นการได้รับผลตอบแทนในจ านวนเงินท่ีแน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ 
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คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 

 ค ำเตือนที่ส ำคัญ 
 กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

การลงทุน (Efficient Portfolio Management) เช่น การท าสัญญาฟิวเจอร์ส สัญญาออปชั่น และสัญญา
ออปชั่นบนสัญญาฟิวเจอร์ส ดังนั้น กองทุนหลักจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น นอกจากนี้ ในกรณีท่ี
กองทุนหลักมีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนหลักจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อ
ป้องกันความเสี่ยง(Hedging) ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

 กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และอาจลงทุนใน   
ตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนอื่นท่ีลงทุน
ในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจ านวนท่ีน้อยกว่าจึงมีก าไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนใน
หลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง ดังนั้น กองทุนนี้จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับ
ความเสี่ยงได้สูงกวา่ผู้ลงทุนท่ัวไป 

 ในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในตราสารท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือท่ีตัวตราสารหรือ
ท่ีผู้ออกตราสารต่ ากว่าท่ีสามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ตราสารท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือท่ีตัวตราสารและท่ีผู้ออกตราสาร (Unrated) และหลักทรัพย์ท่ีไม่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 
(Unlisted Securities) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้น
จากการไม่ได้รับช าระคืนเงินต้นและดอกเบ้ีย 

 กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยขึ้นอยู่กับ     
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน 

 กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ
พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย 

 ในกรณีท่ีมีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้ว
ท้ังหมด บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกค าส่ังซื้อขายหน่วยลงทุนท่ีได้รับ
ไว้แล้วหรือหยุดรับค าสั่งดังกล่าวได้ 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุนไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อมส าหรับผู้ลงทุนท่ีเป็นบุคคลอเมริกัน (US Person) 
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 แผนภำพแสดงต ำแหน่งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม 

ต่ ำ สูง 

1 8 

7 2 

3 
4 5 6 

เส่ียงต่ ำ 

เสี่ยงปำนกลำง 
ค่อนข้ำงต่ ำ 

เสี่ยงปำนกลำง 
ค่อนข้ำงสูง 

เสี่ยงสูง 

เสี่ยงสูงมำก 

  TNEXTGEN-A 

โอกำสขำดทุนเงินต้น 
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  ปัจจัยควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ 

 

ปัจจัยควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ 

 ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)  
 
 
 
 ความเสีย่งจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) 
 
 

 
 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง  (High Sector 

Concentration Risk) 
 

 
 
หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ หมวดธุรกิจการสื่อสาร และหมวด 

Consumer Discretionary 

 
 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง  (High Country Concentration Risk) 

 
 
 
หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)  
 

 

 

หมายเหตุ:  กองทุนรวมมีการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ประมาณ 90% ของมลูค่า
ทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ  

การปอ้งกนัความเส่ียง FX ต่่า สูง
ทัง้หมด/เกือบทัง้หมด บางสว่น ดลุยพินิจ ไม่ป้องกัน

การลงทนุกระจกุตัว ต่่า สูง
รายประเทศรวม ≤ 20% 20-50% 50-80% > 80%

การลงทนุกระจกุตัว ต่่า สูง
ในผู้ออกตราสารรวม ≤ 10% 10-20% 20-50% 50-80% > 80%

ความผันผวนของ ต่่า สูง
ผลการด่าเนนิงาน (SD) ต่อปี < 5% 5-10% 10-15% 15-25% > 25%

การลงทนุกระจกุตัว ต่่า สูง
ในหมวดอตุสาหกรรมรวม ≤ 20% 20-50% 50-80% > 80%
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 ชื่อทรัพย์สิน % ของ NAV 

1. ARK NEXT GENERATION INTERNET ETF                                                                     96.83% 
2. O' SHARES GLOBAL INTERNET GIANTS ETF                                                                 3.39% 
 

 

 

 

 

 

 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน 
 

2. ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อนัดบัแรก  
 
 
 

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันท่ี 29 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.tiscoasset.com 

1. สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (% ของ NAV) 
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หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลกำรลงทุนของกองทุน ARK Next Generation Internet ETF (กองทุนหลัก) 
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* เนื่องจากกองทุนยังไม่ครบรอบปีบญัชี ดังนั้น คา่ใช้จา่ยอื่นและค่าใช้จา่ยรวมจึงเปน็เพียงการประมาณการเบื้องตน้เท่านั้น 
 

                                     

                                                    

รำยกำร สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 

ค่ำธรรมเนียมกำรขำย* 2.50% 1.00% 

ค่ำธรรมเนียมกำรรับซื้อคืน**/*** 2.50% 0.15% 

ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ำ**** 2.50% ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ 

ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก**** 2.50% ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ 

ค่ำธรรมเนียมกำรโอน 
30 บำทต่อ 10,000 หน่วย 
หรือเศษของ 10,000 หน่วย 

ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ 

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลคา่เพิ่ม ภาษีธุรกจิเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว 
 

ค่ำธรรมเนียม 

  * ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คณุจะได้รับ  
  ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน * 

ค่ำธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจำกผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่ำซื้อขำย) 

ค่ำธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 
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* บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุกับผูล้งทุนแต่ละกลุ่มไม่เทา่กัน ดังนี ้
(1) บริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนให้แก่ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคลภายใต้การ
จัดการของบลจ.ทิสโก้ จ ากัด   
(2) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุในอัตรา 0.50% กับผู้ลงทุนบางกลุ่ม อันได้แก่ 
กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงาน
ประกันสังคม บริษัทประกันชวีติ บริษัทประกนัภัย บริษัทหลักทรัพย์ ธนาคารพาณชิย์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
มหาวิทยาลยัที่จัดตั้งขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย และกองทุนส ารองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบลจ. อื่น 
** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทนุแต่ละกลุ่มไม่เทา่กัน โดยบริษทัจัดการ 
จะยกเว้นค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุให้แก่ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคลภายใต้การจัดการของ
บลจ.ทิสโก้ จ ากัด  
*** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเข้ากองทนุ 
**** การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กรณีเป็นกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีเปน็กองทุน
ปลายทาง บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ซึง่จะมีคา่ธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนค านวณอยู่ในราคาดังกลา่วแล้ว  

 
 
 
 

 

 

  

รำยกำร อัตรำ 
ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร 0.75% 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ  0.01% 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยรวมโดยประมำณ 0.76% 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยของกองทุนหลัก (% ต่อปีของ NAV) 
 

 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยของกองทุนหลัก (% ต่อปีของ NAV) 
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 * ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต * 

ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต 

 

 

ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต 

 

 1. ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวม 
ตัวชี้วัดของกองทุน (benchmark) ได้แก่ ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยอัตรา    
แลกเปลี่ยน เพื่อค านวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันท่ีค านวณผลตอบแทน ในสัดส่วน 
ร้อยละ 100 

    

3.  กองทุนนีเ้คยมีผลขำดทุนสงูสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คอื -33.882% 

        (ข้อมูลตั้งแต่จัดตั้งกองทุน) 

4.  ควำมผนัผวนของผลกำรด ำเนนิงำน (standard deviation) คือ 37.98% ต่อป ี

 2.  ผลกำรด ำเนินงำนและดัชนีชี้วัดยอ้นหลงัตำมปีปฏิทิน 
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3 เดอืน 6 เดอืน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 3 เดอืน 6 เดอืน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี

5th Percentile 6.34% 14.14% 46.84% 35.06% 13.84% 14.75% 14.79% 15.22% 17.07% 14.99%

25th Percentile 3.66% 10.61% 41.26% 32.39% 13.84% 15.19% 15.37% 17.85% 18.29% 14.99%

50th Percentile 3.14% 6.89% 33.00% 24.45% 13.84% 19.11% 16.08% 18.83% 19.65% 14.99%

75th Percentile 1.34% 1.99% 22.20% 23.40% 13.84% 21.14% 23.13% 24.78% 20.59% 14.99%

95th Percentile -3.57% -4.12% 9.61% 17.49% 13.84% 24.26% 28.18% 26.82% 22.80% 14.99%

Standard Deviation (%)
Peer Percentile

Return (%)

5. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน ณ จุดขำย คือ 

    Technology Equity 

 

2. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน ณ จุดขำย คือ 

    Global Equity 
6.  ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลงัแบบปกัหมุดและควำมผันผวนของ 
    ผลกำรด ำเนินงำน 

 

 ตารางแสดงผลการด าเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564 
 
 
 

 ตารางแสดงผลการด าเนินงานของกลุ่ม Technology Equity ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564 

*คุณสามารถดูข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันได้ท่ี www.tiscoasset.com 

ตัง้แตต่น้ปี 3 เดอืน Percentile 6 เดอืน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile 10 ปี Percentile ตัง้แตจ่ดัตัง้

5.87% 5.97% 25th 5.57% 75th n.a. n.a. n.a. n.a. 32.97%

17.66% 7.55% 5th 12.58% 25th n.a. n.a. n.a. n.a. 45.68%

7.43% 6.51% 5th 6.34% 75th n.a. n.a. n.a. n.a. 34.17%

34.85% 24.28% 95th 28.54% 95th n.a. n.a. n.a. n.a. 33.70%

28.65% 19.15% 75th 22.19% 75th n.a. n.a. n.a. n.a. 27.68%

ผลการด าเนินงานและดชันีชีว้ัดยอ้นหลัง

% ตามช่วงเวลา % ตอ่ปี

ผลตอบแทนกองทนุ

ผลตอบแทนตวัชีว้ัด

ผลตอบแทนตวัชีว้ัด (Hedging)

ความผันผวนของผลการด าเนินงาน

ความผันผวนของตวัชีว้ัด
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หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
 

7. ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังของกองทุนรวมต่ำงประเทศที่ลงทุน 
 
 
 
 
 
 
 

3. ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังของกองทุน ARK Next Generation Internet ETF 
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นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล ไม่จ่ำย  
ผู้ดูแลผลประโยชน ์ ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน)   
วันที่จดทะเบียน 12 พ.ย. 63   
อำยุโครงกำร ไม่ก ำหนดอำยุโครงกำร  
ซื้อและขำยคืนหน่วยลงทุน วันท ำกำรซื้อ  ระหว่ำงเวลำ 8.30 น. ถึง 15.00 น. :  ทุกวันท ำกำร 
  มูลค่ำขั้นต่ ำของกำรซื้อครั้งแรก :  1,000 บำท 
  มูลค่ำขั้นต่ ำของกำรซื้อครั้งถัดไป :  1,000 บำท 
  วันท ำกำรขำยคืน ระหว่ำงเวลำ 8.30 น. ถึง 15.00 น.                         :  ทุกวันท ำกำร 
  มูลค่ำขั้นต่ ำของกำรขำยคืน :  ไม่ก ำหนด 
  ยอดคงเหลือขั้นต่ ำ :  ไม่ก ำหนด 
  ระยะเวลำกำรรับเงินค่ำขำยคืน        :  ภำยใน 5 วันท ำกำรถัดจำกวันที่ค ำนวณ NAV 
                               (ปัจจุบัน 4 วันท ำกำรถัดจำกวันขำยคืน เฉพำะบัญชี ธ. ทิสโก้) 

ประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ คุณสำมำรถตรวจสอบมูลค่ำทรัพย์สินรำยวันได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทจดักำร 
  (http://www.tiscoasset.com)   
  บริษัทจัดกำรจะค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สิน รำคำขำยและรำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

  
ของแต่ละวันท ำกำรซื้อขำยหน่วยลงทุนภำยในวันท ำกำรถัดไป และจะประกำศภำยใน  
2 วันท ำกำรถัดไป 

รำยชื่อผู้จัดกำรกองทุน        ชื่อ-นำมสกุล                                   วันที่เริ่มบริหำรกองทุนนี้ 

  

1. นำยสำกล รัตนวร ี                                           12 พ.ย. 63 
2. นำยธีระศักดิ์ บุญญำเสถียร                                 12 พ.ย. 63 
3. นำยณัฐภัทร มิตรศิริสวัสดิ์                                  12 พ.ย. 63 

อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุน 
ของกองทุนรวม (PTR) 

0.95 

ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือ ธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน) โทรศัพท์ 0-2633-6000 กด 4 
รับซื้อคืน ท่ำนสำมำรถตรวจสอบรำยชื่อผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนเพ่ิมเติมได้ที่ 
  หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม   
ติดต่อสอบถำม บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทนุ ทิสโก้  จ ำกัด   
รับหนังสือชี้ชวน ที่อยู่: 48/16-17 อำคำรทิสโกท้ำวเวอร์ ชั้น 9  ถ.สำทรเหนือ เขตบำงรัก       
ร้องเรียน กรุงเทพฯ 10500   โทรศัพท์: 0-2633-6000 กด 4   
  website: www.tiscoasset.com  email: tiscoasset@tisco.co.th 
ธุรกรรมที่อำจก่อให้เกิด คุณสำมำรถตรวจสอบธุรกรรมที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน ์ ได้ที่ เว็บไซต์ของบรษิัทจัดกำร (http://www.tiscoasset.com)   
ประกำศควำมเป็นส่วนตัว 
(Privacy Notice) 

ท่ำนสำมำรถศึกษำเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล 
ส่วนบุคคลของบริษัทจัดกำรได ้ตำมประกำศควำมเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์ของ 
บริษัทจัดกำร (http://www.tiscoasset.com) 

  

ข้อมูลอื่นๆ 
 

 

ข้อมูลอื่นๆ 
 

*CAC คือ โครงการแนวร่วมปฏบัิตขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุริต (Thailand’s Private Sector Collective Action 

against Corruption: “CAC”) ของสมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมท้ังไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 
จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจ านวน 

 ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภ่ายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน ก.ล.ต 
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงาน 

ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือ
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนั้น  ท้ังนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือ  
ชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ ณ วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบ 
ในการด าเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ท าให้ผู้อื่น
ส าคัญผิด 

 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมท้ังไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 
จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจ านวน 

 ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภ่ายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน ก.ล.ต 
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงาน 

ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือ
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนั้น  ท้ังนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือ  
ชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ ณ วันท่ี ................................ แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบ 
ในการด าเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ท าให้ผู้อื่น
ส าคัญผิด 
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ชื่อ ARK Next Generation Internet ETF 
ประเภท Active Equity ETF 
นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายลงทุนอย่างน้อย 80% ของมูลค่าทรัพย์สินในตราสารทุน 

ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืนๆ ของบริษัทที่มีธุรกิจเกี่ยวข้อง
กับธีม Next Generation Internet ซึ่งเป็นบริษัทที่มุ่งเน้นและได้รับ
ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี จาก
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ไปยังระบบ Cloud Computing และบริษัท
ที่น าเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และการ
บริการ รวมถึงบริษัทที่ด าเนินธุรกิจบนเว็บไซต์ที่น าเสนอผลิตภัณฑ์และ
บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Mail Order Houses) และบริษัทผู้พัฒนา
หรื อ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บน วั ต ก ร รม รู ป แบบกา รช า ร ะ เ งิ น  ( P a ymen t  
Methodologies) Big Data ระบบที่เชื่อมโยงระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ผ่านการใช้อินเทอร์เน็ต (Internet of Things) การเผยแพร่สื่อสังคมออนไลน์ 
และเทคโนโลยีที่พัฒนาเพื่อให้การบริการทางด้านการเงินมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น  
ในสภาวการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนในตราสารทุน  ได้แก่  หุ้นสามัญ 
ผลประโยชน์จากการร่วมทุน (Partnership Interests) และหน่วยลงทุนของ
กองทรัสต์ธุรกิจ (Business Trust) รวมถึงตราสารทุนประเภทอ่ืน หรือ
ผลประโยชน์จากการเป็นเจ้าของธุรกิจ (Ownership Interests) ทั้งนี้ 
กองทุนจะลงทุนในผู้ออกหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาดขนาดใหญ่ ขนาดกลาง 
ขนาดเล็ก และขนาดเล็กมาก และในกรณีที่มีการลงทุนในต่างประเทศ 
กองทุนจะลงทุนทั้งในประเทศท่ีพัฒนาแล้วและกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ 
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนกระจุกตัวมากกว่า 25% ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ในหลักทรัพย์ของธุรกิจที่มีการด าเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการให้บริการ
ข้อมูลทางด้านอินเทอร์เน็ต และบริษัทที่ด าเนินธุรกิจบนเว็บไซต์ที่เสนอขาย
ผลิตภัณฑ์และให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนใน
หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมถึง American 
Depositary Receipts (“ADRs”) และ Global Depository Receipts 
(“GDRs”) 

กลยุทธ์การลงทุน กองทุนเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟที่ใช้กลยุทธ์การบริหารแบบเชิงรุก (Actively-
managed Exchange Trade Fund) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เงินลงทุน
เติบโตในระยะยาว ซึ่งในเบื้องต้นกองทุนจะลงทุนในตราสารทุนทั้งในและ

สรุปสำระส ำคัญของกองทุน ARK Next Generation Internet ETF (กองทุนหลัก) 
 

สรุปสำระส ำคัญของกองทุน ARK Next Generation Internet ETF (กองทุนหลัก) 
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ต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา) ของบริษัทที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับการลงทุนในธีม 
Next Generation Internet และท าการคัดเลือกหลักทรัพย์ผ่านบทวิจัยและ
บทวิเคราะห์ภายในของบริษัท รวมถึงจะลงทุนในบริษัทที่มีการน าเอา
นวัตกรรมที่ เกี่ยวข้องกับธีมการลงทุนมาประยุกต์ใช้เ พ่ือพัฒนาธุรกิจ         
โดยกองทุนจะพิจารณาจากแนวโน้มการขยายตัวของแต่ละบริษัท หรือ
ภาพรวมของทั้งอุตสาหกรรม นอกจากนี้ กองทุนจะใช้การวิเคราะห์แบบ 
“Top Down” และ“Bottom up” เพ่ือคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุน และ
น ากรอบของThe United Nations Sustainable Development Goals 
ซึ่งรวมปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล มาร่วมพิจารณาใน   
บทวิจัยและกระบวนการลงทุน     

วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน 30 กันยายน 2557 
ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขาย  ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE Arca, Inc.) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
วันท าการซื้อขาย ทุกวันท าการ 
รหัสหลักทรัพย์  ARKW 
สกุลเงินที่ใช้ในการซื้อขาย  ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดโดยประมาณ 

0.76% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
 

บริษัทจัดการ (Investment Adviser)   ARK Investment Management LLC 
ผู้ดูแลงานด้านปฏิบัติการ
(Administrator)  
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน (Custodian) และ 
นายทะเบียนหน่วยลงทุน (Transfer 
Agent)   

The Bank of New York Mellon 

ผู้สอบบัญชี (Fund Accounting) Tait, Weller & Baker LLP 
แหล่งข้อมูล https://ark-funds.com/arkw 
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   ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวม
ลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและ
ต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า Standard Deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดง
ว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง  

   ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว  (High Concentration Risk) 
(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในผู้ออกตราสารรายใด ๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิด เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการด าเนินงานที่ผันผวน
มากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร  
(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการด าเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวด
อุตสาหกรรม  
(3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุน
ในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น 
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการด าเนินงานที่ผันผวนมากกว่า กองทุนที่กระจายการลงทุนใน
หลายประเทศ 

   ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขาย
ท าก าไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุน ในช่วงที่บาทแข็ง
และขายท าก าไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งท าได้ดังต่อไปนี้  

 - ป้องกันควำมเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 - ป้องกันควำมเสี่ยงบำงส่วน โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตรา

แลกเปลี่ยน 
 - อำจป้องกันควำมเสี่ยงตำมดุลยพินิจของผู้จัดกำรกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจาก

การป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่ 
 - ไม่ป้องกันควำมเสี่ยงเลย : ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
   อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) ค านวณจากมูลค่าที่ต่ ากว่าระหว่าง

ผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมา
ย้อนหลัง 1 ปี หารดว้ยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน เพื่อให้ ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณ
การซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนได้ดียิ่งขึ้น 

ค ำอธิบำยปัจจัยควำมเสี่ยง 
 

ค ำอธิบำยปัจจัยควำมเสี่ยง 


