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กองทุนเปิ ดภ ัทร พาสซีฟ โกลบอล อิควิต ี้ (หน่วยลงทุนชนิดทว่ ั ไป)
PHATRA PASSIVE GLOBAL EQUITY FUND : PHATRA PGE
Fund Fact Sheet ข้อมูล ณ ว ันที่ 30 ก ันยายน 2563
EQ

Anti-corruption Progress Indicator : ได้ร ับการร ับรอง CAC*
ประเภทของกองทุนรวม : กองทุนรวมหน่วยลงทุนทีเ่ น ้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใน
ต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund)
ประเภทกองทุนตามสมาคมบริษ ัทจ ัดการลงทุน (AIMC) : Global Equity
ว ัตถุประสงค์ของกองทุน
เพือ
่ เป็ นทางเลือกในการลงทุนระยะยาวของผู ้ลงทุนทั่วไปทีต
่ ้องการโอกาสในการได ้รับผลตอบแทนจาก
การลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศโดยกองทุนจะเน ้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักเพียงกองทุน
เดียว โดยเฉลีย
่ รอบปี บัญชีไม่ตา่ กว่าร ้อยละ 80 ของ NAV
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะเน ้นลงทุน ในหน่ วยลงทุน ของกองทุน รวมหลั กในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ iShares
MSCI ACWI ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลีย
่ ในรอบปี บัญชีไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 80 ของ NAV กองทุนหลัก
ดังกล่าวบริหารจัดการโดย BlackRock Fund Advisors

ประเภทผลิตภ ัณฑ์ : ผลิตภ ัณฑ์ทไี่ ม่มค
ี วามซ ับซ้อน (plain product)
ล ักษณะโครงการ : กองทุนรวมเพือ
่ ผูล
้ งทุนทว่ ั ไป

2559

ส ัดส่วนการลงทุน (% NAV)
ิ สุทธิ
มูลค่าทรัพย์สน
มูลค่าหน่วยลงทุน

698.90 ล ้านบาท
10.8106
บาท

สาหรับเงินลงทุนส่วนทีเ่ หลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนี้กงึ่ ทุน ตราสารทาง
ิ อืน
การเงิน และ/หรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
่ หรือการหาดอกผลโดยวิธอ
ี น
ื่ ตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดหรือให ้ความเห็น ชอบทัง้ ใน
และ/หรือต่างประเทศ

Download
Summary Prospectus

้ ขายล่ว งหน า้ (Derivatives) เพื่ อลดความเสีย
่ ง (Hedging) ด ้านอัต รา
กองทุน นี้ จ ะเข ้าท าสัญญาซือ
แลกเปลี่ยนเงิน ตราต่า งประเทศ โดยไม่น อ
้ ยกว่ า ร ้อยละ 90 ของมูล ค่ า เงิน ลงทุน ในต่ า งประเทศ ทัง้ นี้
่ งด ้านอัตราแลกเปลีย
่ งไว ้
กองทุนอาจมีความเสีย
่ นในส่วนทีไ่ ม่ได ้ทาการป้ องกันความเสีย
นโยบายการลงทุนของกองทุน iShares MSCI ACWI ETF (กองทุนหลัก)
- กองทุน หลั ก มีก ลยุทธ์การลงทุน เพื่อสร ้างผลตอบแทนให ้สอดคล ้องกับ ผลการด าเนิน งานของดั ช นี
MSCI ACWI ซึง่ เป็ นดัชนีทส
ี่ ะท ้อนอัตราผลตอบแทนของตลาดทุนในกลุม
่ ประเทศทีพ
่ ัฒนาแล ้ว รวมถึง
กลุม
่ ประเทศในตลาดเกิดใหม่ (emerging market) ซึง่ ดัชนีอ ้างอิงอาจประกอบด ้วยหุ ้นทีม
่ ม
ี ูลค่าตาม
ราคาตลาดสูงและปานกลาง
- กองทุนหลักใช ้กลยุทธ์การลงทุนแบบ Passive หรือ Indexing Approach เพื่อให ้ได ้ผลตอบแทนตาม
วัตถุประสงค์กรลงทุน โดยไม่ได ้มุ่งหวังทีจ
่ ะเอาชนะดัชนีอ ้างอิง หรือปรับสถานการณ์ลงทุนในสภาวะ
ตลาดขาลง ทัง้ นี้ กองทุนหลักจะเลือกลงทุนในหุ ้นทีเ่ ป็ นตัวแทนขององค์ประกอบของดัชนีอ ้างอิงเพื่อ
สะท ้อนการลงทุนให ้เหมือนดัชนี อ ้างอิง (Representative Sampling) โดยพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ
เช่น มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด สัดส่วนกลุม
่ อุตสาหกรรม อัตราผลตอบแทน และสภาพคล่อง
- ลงทุน อย่ า งน อ้ ยร ้อยละ 90 ในหุ ้นที่เ ป็ นองค์ป ระกอบของดั ชนี รวมถึง การลงทุน อืน
่ ที่ม ีลั ก ษณะเชิง
เศรษฐกิจ ที่เ หมือนกับ หุ ้นที่เ ป็ นองค์ป ระกอบของดั ช นี และอาจลงทุ น ไม่ เ กิน ร ้อยละ 10 ในสัญ ญา
Futures Options Swaps เงินสด ตราสารเทียบเท่าเงินสด (ได ้แก่ กองทุนรวมตลาดเงินทีบ
่ ริหารโดย
ิ อืน
BlackRock Fund Advisor) รวมถึง ทรัพย์สน
่ ทีไ่ ม่ได ้เป็ นองค์ประกอบของดัชนี

หน่วยลงทุนต่างประเทศ 97.16%
เงินฝาก,บัตรเงินฝาก

2.75%

พันธบัตร,ตั๋วเงินคลัง 1.42%

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

้ ขายล่วงหน ้า -0.26%
สัญญาซือ

ไม่มน
ี โยบายการจ่ายเงินปั นผล

ิ อืน
สินทรัพย์และหนีส
้ น
่

-1.07%

กองทุนรวมเหมาะก ับผูล
้ งทุนประเภทใด
่ งในระดับ 6 (เสีย
่ งสูง ) เป็ นทางเลือกสาหรั บผู ้ลงทุน ทีต
o กองทุนนี้ม ีระดั บความเสีย
่ ้องการกระจายเงิน
ลงทุนไปลงทุนในกองทุน ตราสารทุน/หุ ้นต่างประเทศทีส
่ ามารถลงทุนได ้ทั่วโลก โดยผู ้ลงทุนสามารถ
ลงทุนในกองทุนเปิ ดภัทร พาสซีฟ โกลบอล อิควิต ี้ เพือ
่ เป็ นส่วนประกอบหนึง่ ของการจัดสรรการลงทุน
(asset allocation) ทีส
่ อดคล ้องกับการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของผู ้ลงทุน โดยผู ้ลงทุน
่ งทีเ่ กีย
ต ้องมีความรู ้ ความเข ้าใจและสามารถยอมรับความเสีย
่ วข ้องกับกองทุนนี้และกองทุนหลักได ้
o ผู ้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ แบบระยะยาว โดยสามารถยอมรับความผั นผวนของมูลค่าหน่ วยลงทุน
้ และระยะยาว โดยผู ้ลงทุน สามารถซือ
้ หน่ ว ยลงทุน ได ้
และผลตอบแทนของกองทุน ได ้ทั ง้ ในระยะสัน
ทุกวันทาการ และสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได ้ เมือ
่ พิจารณาแล ้วผลตอบแทนเป็ นทีพ
่ อใจหรือเป็ นไป
ตามแผนการลงทุนของผู ้ลงทุน
อายุโครงการ
: ไม่กาหนด
จานวนเงินทุนของโครงการ
: 1,000 ล ้านบาท
ว ันทีจ
่ ดทะเบียนกองทุน
: 28 มิถน
ุ ายน 2562
บริษ ัทจ ัดการและนายทะเบียน
: บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด
ผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์
: ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
่ ง และความเสีย
่ งในการลงทุนของกองทุน
ระด ับความเสีย

่ งทีส
ปัจจ ัยความเสีย
่ าค ัญ
่ งจากตลาด (Market Risk), ความเสีย
่ งจากธุรกิจของผู ้ออกตราสาร (Business Risk), การลงทุน
ความเสีย
่ งจากข ้อจากัดการนาเงินลงทุนกลับประเทศ
ในต่างประเทศ (Country and Political Risk), ความเสีย
้ ขายล่วงหน ้า
(Repatriation Risk), อัตราแลกเปลีย
่ นเงิน (Exchange Rate Risk), การเข ้าทาสัญญาซือ
่ งทางกฎหมาย (Legal Risk),
(Derivative), ด ้านสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk), ความเสีย
่ งด ้านเครดิตของคูส
ั ญา (Counterparty Risk)
ความเสีย
่ ญ
คุณสามารถดูข ้อมูลเพิม
่ เติมได ้ที่ https://am.kkpfg.com/
คาเตือน
่ ง ผู ้ลงทุนควรทาความเข ้าใจลักษณะสินค ้า เงือ
่ ง
 การลงทุนมีความเสีย
่ นไขผลตอบแทน และความเสีย
ก่อนตัดสินใจลงทุน
 ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได ้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
่ งจากอัตราแลกเปลีย
 กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ซึง่ มีความเสีย
่ น กองทุนจะทาการป้ องกัน
่ งจากอัตราแลกเปลีย
ความเสีย
่ นทัง้ หมด/หรือเกือบทัง้ หมด
้ ขายล่วงหน ้า (derivatives) เพือ
 กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซือ
่ ให ้มีผลตอบแทนเป็ นไปตามดัชนี
้ ขายล่วงหน ้าเพือ
อ ้างอิง หรือเพือ
่ ลดต ้นทุนธุรกรรม (Transaction Cost) แต่จะไม่ลงทุนในสัญญาซือ
่
่ งมากกว่ากองทุนรวมทีล
เก็งกาไร ดังนัน
้ กองทุนจึงมีความเสีย
่ งทุนในหลักทรัพย์อ ้างอิงโดยตรง
้ วนส่วนข ้อมูลกองทุนรวม
 โปรดศึกษาคาเตือนทีส
่ าคัญอืน
่ ได ้ในหนังสือชีช

ข้อมูลการลงทุนทีก
่ องทุนไปลงทุน
iShares MSCI ACWI ETF (ACWI US)
สามารถดูรายละเอียดเพิม
่ เติมได ้ที่ https://am.kkpfg.com/

%
NAV
97.16
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้ -ขายหน่วยลงทุน
กาหนดการซือ

ิ ของกองทุน*) (รวมVAT)
ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็ บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าทร ัพย์สน

การเสนอขายหน่วยลงทุน

: ทุกวันทาการ เวลา 8:30 - 15:30 น.

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

: ไม่เกิน 2.675% ต่อปี (ปั จจุบน
ั 0.535%)

้ หน่วยลงทุน
มูลค่าขัน
้ ตา่ ของการซือ

: 1,000 บาท

ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์

: ไม่เกิน 0.107% ต่อปี (ปั จจุบน
ั 0.0375%)

้ คืนหน่วยลงทุน
การรับซือ

: ทุกวันทาการ เวลา 8:30 - 15:30 น.

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

: ไม่เกิน 0.535% ต่อปี (ปั จจุบน
ั 0.107%)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช ้จ่ายทัง้ หมดทีเ่ รียกเก็บ ร ้อยละ 0.657 ต่อปี (ตัง้ แต่วน
ั ที่ 28 มิ.ย. 62 – 31 พ.ค. 63)

การสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุน
การสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุนออก

: ทุกวันทาการ เวลา 8:30 - 15:30 น.

ื้ หรือผูถ
ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็ บจากผูซ
้ อ
้ อ
ื หน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
(รวมVAT)

การสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุนเข ้า

: ทุกวันทาการ เวลา 8:30 - 15:30 น.

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

: ไม่เกิน 2.00% (ปั จจุบน
ั ยกเว ้นถึงวันที่ 31 ธ.ค. 63)

้ คืน : ไม่กาหนด
มูลค่า/จานวนหน่วยลงทุนขัน
้ ตา่ การรับซือ

้ คืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการรับซือ

: ไม่เกิน 2.00% (ปั จจุบน
ั ยกเว ้น)

มูลค่า/จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือขัน
้ ตา่

: 100 บาท / 10 หน่วย

ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุน

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

: ปั จจุบัน T+4 เฉพาะบัญชีรับเงิน ค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนของ KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY,
TMB, TBank, KTB, CIMB Thai, LH Bank,
UOB, Citibank และนาฝาก/นาส่งเช็ค T+4
สาหรับบัญชีธนาคารอืน
่ นอกเหนือจากทีร่ ะบุ
ข ้างต ้น (รายละเอียดอาจมีการเปลีย
่ นแปลง)

้ ขาย โดยไม่นับรวม
T = วันทาการซือ
วันหยุดประเทศไทยและวันหยุด
ต่างประเทศ

การสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุนออก

: ไม่เกิน 2.00% (ปั จจุบน
ั ยกเว ้น)

การสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุนเข ้า

: ไม่เกิน 2.00% (ปั จจุบน
ั ยกเว ้นถึงวันที่ 31 ธ.ค. 63)

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

: 50 บาท ต่อ 1 รายการ (ปั จจุบน
ั 50 บาท ต่อ 1 รายการ)

้ ขายหลักทรัพย์ขาเข ้า
ค่าใช ้จ่ายในการซือ

: ไม่เกิน 2.00% (ปั จจุบน
ั ยกเว ้นถึงวันที่ 31 ธ.ค. 63)

้ ขายหลักทรัพย์ขาออก : ไม่เกิน 2.00% (ปั จจุบน
ค่าใช ้จ่ายในการซือ
ั ยกเว ้นถึงวันที่ 31 ธ.ค. 63)
ิ ของกองทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สน
ิ ทัง้ หมด หักด ้วยมูลค่าหนี้สน
ิ ทัง้ หมด
*มูลค่าทรัพย์สน
เว ้นแต่คา่ ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

ผลการดาเนินการในอดีต1 ข้อมูล ณ ว ันที่ 30 ก ันยายน 2563 ประเภทกองทุนตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) : Global Equity
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กองทุนรวม
3

ตัวชีว้ ด
ั
1

เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได ้จัดทาตามมาตรฐาน
ความผันผวน
การวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ของผลการ
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
10.98%
2
% ต่อปี
ดาเนินงาน
3
ตัวชีว้ ด
ั : ตัง้ แต่วน
ั ที่ 15 ม.ค. 63 เป็ นต ้นไป กองทุนได ้เปลีย
่ นตัวชีว้ ด
ั เป็ น
ความผันผวน
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
9.71%
่ งอัตราแลกเปลีย
95% ดัชนี MSCI ACWI ปรับด ้วยต ้นทุนการป้ องกันความเสีย
่ นเพือ
่
ของตัวชีว้ ัด
คานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันทีค
่ านวณผลตอบแทน + 5%
ดัชนี MSCI ACWI ปรับด ้วยอัตราแลกเปลีย
่ น เพือ
่ คานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันทีค
่ านวณผลตอบแทน
4
ิ กองทุนรวมหรือวันทีเ่ ปิ ดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปี ปฏิทน
หากกองทุนรวมมีผลการดาเนินงานตัง้ แต่วน
ั ทีจ
่ ดทะเบียนทรัพย์สน
ิ จะแสดงผลการดาเนินงานของปี ปฏิทน
ิ แรกตัง้ แต่
ิ กองทุนรวมหรือวันทีเ่ ปิ ดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนจนถึงวันทาการสุดท ้ายของปี ปฏิทน
วันทีก
่ องทุนรวมจดทะเบียนทรัพย์สน
ิ แรก
5
หากกองทุนรวมมีผลการดาเนินงานในปี ทเี่ ลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปี ปฏิทน
ิ จะแสดงผลการดาเนินงานของปี ปฏิทน
ิ สุดท ้ายตัง้ แต่วน
ั ทาการสุดท ้ายของปี ปฏิทน
ิ ก่อนหน ้าจนถึงวันทีเ่ ลิกกองทุน
ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดาเนินงานแบบเปอร์เซ็ นต์ไทล์ (Peer Group Fund Performance)
AIMC Category

Global Equity

Peer Percentile

Return (%)

Standard Deviation (%)
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5th Percentile

19.04

61.76

62.06

18.77

11.61

8.37

12.63

17.71

22.35

12.51

11.31

11.07

25th Percentile

13.39

43.26

34.38

9.16

8.21

6.24

14.99

20.62

25.58

13.64

13.25

11.96

50th Percentile

8.80

29.44

14.66

4.85

4.93

5.69

17.63

23.34

27.26

16.07

14.01

13.39

75th Percentile

6.23

19.48

1.17

-0.02

2.65

0.31

22.41

26.49

29.25

17.94

15.72

16.56

95th Percentile

-1.17

6.72

-12.57

-5.43

-6.77

-12.03

28.95

38.62

39.32

24.71

30.30

26.46

ข ้อตกลงและเงือ
่ นไขของข ้อมูลเปรียบเทียบผลการดาเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Disclaimer of Peer group Fund Performance)
1.ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุน มิได ้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
2.ผู ้ลงทุนสามารถดูข ้อมูลฉบับเต็มได ้ที่ www.aimc.or.th
3.ผลการดาเนินงานของกองทุนทีก
่ ารเปรียบเทียบแบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใต ้ข ้อกาหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โดยกองทุนทีจ
่ ะถูกเปรียบเทียบผลการดาเนินงานในแต่ละช่วงเวลา
กับกองทุนประเภทเดียวกันในระดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentiles) ต่างๆ โดยแบ่งออกเป็ น
-5th Percentile
แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 5 เปอร์เซ็นต์ไทล์
-25th Percentile
แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 25 เปอร์เซ็นต์ไทล์
-50th Percentile
แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 50 เปอร์เซ็นต์ไทล์
-75th Percentile
แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 75 เปอร์เซ็นต์ไทล์
-95th Percentile
แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 95 เปอร์เซ็นต์ไทล์
4.ผลตอบแทนทีม
่ อ
ี ายุเกินหนึง่ ปี นัน
้ มีการแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
เมือ
่ ผู ้ลงทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนทีล
่ งทุน สามารถนาไปเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ไทล์ตามตาราง จะทราบว่ากองทุนทีล
่ งทุนนัน
้ อยูใ่ นช่วงทีเ่ ท่าใดของประเภทกองทุนรวมนั น
้
่ ง ผู ้ลงทุนควรทาความเข ้าใจลักษณะสินค ้า เงือ
่ งก่อนตัดสินใจลงทุน, ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได ้เป็ นสิง่ ยืนยันถึง
คาเตือน: การลงทุนมีความเสีย
่ นไขผลตอบแทน และความเสีย
่ งจากอัตราแลกเปลีย
่ งจากอัตราแลกเปลีย
ผลการดาเนินงานในอนาคต, กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ซึง่ มีความเสีย
่ น กองทุนจะทาการป้ องกันความเสีย
่ นทัง้ หมด/หรือเกือบทัง้ หมด, กองทุน
้ ขายล่วงหน ้า (derivatives) เพือ
้ ขายล่วงหน ้าเพือ
หลักอาจลงทุนในสัญญาซือ
่ ให ้มีผลตอบแทนเป็ นไปตามดัชนีอ ้างอิง หรือเพือ
่ ลดต ้นทุนธุรกรรม (Transaction Cost) แต่จะไม่ลงทุนในสัญญาซือ
่
่ งมากกว่ากองทุนรวมทีล
้ วนส่วนข ้อมูลกองทุนรวม
เก็งกาไร ดังนัน
้ กองทุนจึงมีความเสีย
่ งทุนในหลักทรัพย์อ ้างอิงโดยตรง, โปรดศึกษาคาเตือนทีส
่ าคัญอืน
่ ได ้ในหนั งสือชีช
้ – ขายหน่วยลงทุน หรือขอร ับหน ังสือชีช
้ วน : บริษัทหลักทรัพย์จด
้ 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคารเอ เลขที่ 252/25
สถานทีต
่ ด
ิ ต่อซือ
ั การกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด ชัน
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห ้วยขวาง เขตห ้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ : 0-2305-9800 โทรสาร : 0-2305-9803-4 website : https://am.kkpfg.com/
email : kkpam.customer@kkpfg.com
้ คืนหน่วยลงทุนอืน
หรือ ผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซือ
่ ทีไ่ ด ้รับการแต่งตัง้
*CAC : โครงการแนวร่วมปฏิบต
ั ข
ิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต ้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption)

แบบ 123-1
ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2563

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
กองทุนเปิดภัทร พำสซีฟ โกลบอล อิควิตี้
PHATRA PASSIVE GLOBAL EQUITY FUND
PHATRA PGE FUND
(หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป : PHATRA PGE)
กองทุนรวมตรำสำรทุน
กองทุนรวม Feeder Fund
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีควำมเสี่ยงต่ำงประเทศ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จากัด
มีดัชนีชี้วัดการต่อต้านคอร์รัปชั่นในระดับ
: ได้รับการรับรอง CAC*

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ค่ำธรรมเนียม
ผลกำรดำเนินงำน
ข้อมูลอื่นๆ

กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน
1

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
นโยบำยกำรลงทุน
- กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศเพียง
กองทุนเดียว คือ iShares MSCI ACWI ETF (กองทุนหลัก) โดยลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งกองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขาย
ใน ตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก (NASDAQ) ประเทศสหรัฐอเมริกาเพียงตลาดหลักทรัพย์เดียว โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลัก
โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนระยะยาวของ
ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ
- สาหรับเงินลงทุนส่วนทีเ่ หลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก
ตลอดจนหลักทรัพย์ห รือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดหรือให้ความเห็นชอบทั้งในและ/หรือต่างประเทศ
- ในสภาวการณ์ปกติกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging)
ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนจะทาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
เกือบทั้งหมด โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนใน
ส่วนที่ไม่ได้ทาการป้องกันความเสี่ยงไว้ ซึ่งอาจทาให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ากว่าเงินลงทุน
เริ่มแรกได้ นอกจากนี้ การทาธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวอาจมีต้นทุน ซึ่งทาให้ผลตอบแทนของกองทุน
โดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม กรณีมีเหตุการณ์อื่นใดที่เกิดจากสาเหตุหรือปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้
หรือในกรณีที่ตลาดมีความผิดปกติ กองทุนอาจดารงสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนน้อยกว่าร้อยละ 90 ของ
มูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศเป็นการชั่วคราวได้ แต่กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการลงทุน (Efficient portfolio management) แต่กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการลงทุน (Efficient portfolio management) ส่วนกองทุน iShares MSCI ACWI ETF อาจลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าเพื่อให้มีผลตอบแทนเป็นไปตามดัชนีอ้างอิง หรือเพื่อลดต้นทุนธุรกรรม (Transaction Cost) แต่จะไม่ลงทุนในสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเก็งกาไร
- กองทุนไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
- กองทุน อาจท าธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญ ญาขายคื น (Reverse Repo) หรือ ธุรกรรมการให้ยืมหลัก ทรัพย์ โดยเป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ หรือตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of
Fund) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือ สามารถกลับมาเป็นกองทุนรวม
ฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทาให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นตามดุลยพินิจของ
ผู้จัดการกองทุนโดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดาเนินการ
แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าอย่างน้ อย 60 วันก่อนการดาเนินการเปลี่ยนแปลง โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สานักงานของ
บริษัทจัดการ หรือสานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
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นโยบำยกำรลงทุนของกองทุน iShares MSCI ACWI ETF (กองทุนหลัก)
กองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดาเนินงานของดัชนี MSCI ACWI ซึ่งเป็นดัชนี
ที่ป รั บ มู ล ค่า หลัก ทรัพ ย์ ต ามราคาตลาด ด้ ว ยข้อ มู ลการกระจายหุ้น ให้แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น รายย่ อย ( free float-adjusted market
capitalization index) โดยสะท้อนอัตราผลตอบแทนของตลาดทุนในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว รวมถึงกลุ่มประเทศในตลาดเกิด
ใหม่ (emerging market) ซึ่งดัชนีอ้างอิงดังกล่าวอาจประกอบด้วยหุ้นที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงและปานกลาง (large and midcapitalization)
กองทุนหลักใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ passive หรือ indexing approach เพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามวัตถุประสงค์การ
ลงทุน โดยไม่ได้มุ่งหวังที่จะเอาชนะดัชนีอ้างอิงหรือปรับสถานะการลงทุนในสภาวะตลาดขาลง ดังนั้น กลยุทธ์การลงทุนดังกล่าว
จึงอาจไม่ได้ทาให้กองทุนหลักเอาชนะดัชนีอ้างอิง แต่ขณะเดียวกันก็อาจเป็นการลดความเสี่ ยงของการบริหารจัดการเชิงรุก ทั้งนี้
กลยุทธ์การลงทุนนี้มุ่งหมายที่จะทาให้มีต้นทุนต่า โดยการทาให้ portfolio turnover อยู่ในระดับต่าเมื่อเทียบกับกองทุนอื่นที่มีการ
บริหารจัดการเชิงรุก
กองทุนหลักใช้กลยุทธ์การลงทุนโดยเลือกลงทุนในหุ้นที่เป็นตัวแทนขององค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงเพื่อสะท้อนการลงทุน
ให้เ หมือนดัช นีอ้างอิง (representative sampling) โดยการพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ เช่น มูลค่าหลักทรัพย์ ตามราคาตลาด
สัดส่วนกลุ่มอุตสาหกรรม อัตราผลตอบแทน และสภาพคล่อง ดังนั้น กองทุนหลักอาจลงทุน หรือไม่ได้ลงทุนในหุ้นทั้งหมดที่เป็น
องค์ประกอบของดัชนี หรือไม่ก็ได้
กองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 90 ของทรัพย์สินของกองทุนหลัก ในหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี รวมถึงการ
ลงทุนอื่นที่มีลักษณะเชิงเศรษฐกิจทีเ่ หมือนกับหุ้นทีเ่ ป็นองค์ประกอบของดัชนี เช่น ใบสาคั ญแสดงสิทธิในหลักทรัพย์อ้างอิงขอหุ้นที่
เป็นองค์ประกอบของดัชนี นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนไม่เกินร้อยละ 10 ของทรัพย์สินของกองทุนหลัก ในสัญญา futures
options swaps เงินสด ตราสารเทียบเท่าเงินสด (ได้แก่ กองทุนรวมตลาดเงินที่บริหารจัดการโดย BlackRock Fund Advisor)
รวมถึง ทรัพย์สินอื่นที่ไม่ได้เป็นองค์ประกอบของดัชนี โดยกองทุนหลักมุ่งที่จะสร้างผลตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดาเนินงาน
ของดัชนีอ้างอิง ก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก
กองทุนหลักอาจทาธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์ ได้ไม่เกิน 1/3 ของทรัพย์สินของกองทุนหลัก
ดัชนีอ้างอิงที่ใช้ของกองทุนหลักจัดทาโดย MSCI Inc. ซึ่งเป็นอิสระจากกองทุนหลักและบริษัทจัดการผู้บริหารกองทุนหลัก
ทั้งนี้ MSCI Inc. เป็นผู้พิจารณาองค์ประกอบและสัดส่วนการลงทุนในหุ้นของดัชนีอ้างอิง รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าตาม
ราคาตลาดของดัชนีอ้างอิงดังกล่าว
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูล และปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนหลักได้ในหัวข้อ “ข้อมูลเพิ่มเติม” ในส่วนท้ายของเอกสารฉบับนี้
คุณสำมำรถศึกษำข้อมูลกองทุนหลักได้จำก
https://www.blackrock.com
กองทุนมีกลยุทธ์กำรลงทุนอย่ำงไร?
- กองทุนเปิดภัทร พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ มุ่งหวังให้ผลการดาเนินงานเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (passive management)
อย่างไรก็ตาม ผลการดาเนินงานของ กองทุนเปิดภัทร พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ อาจแตกต่างจากกองทุนหลัก และอาจทาให้
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ไม่ได้เคลื่อนไหวตามกองทุนหลักอย่างสมบูรณ์ เนื่องจากปัจจัยด้านต่าง ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายของ
กองทุน ปริมาณการซื้อขายของผู้ลงทุน และ การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงการดารงทรัพย์สินบางส่วนเพื่อ
เป็นสภาพคล่องของกองทุน เป็นต้น
- ทั้งนี้ กองทุนหลัก คือ iShares MSCI ACWI ETF มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรับ (passive management)
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กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร?




กองทุนนี้มีระดับความเสี่ยงในระดับ 6 (เสี่ยงสูง) เป็ นทางเลือกสาหรับผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายเงินลงทุนไปลงทุนในกองทุน
ตราสารทุน/หุ้นต่างประเทศที่สามารถลงทุนได้ทั่วโลก โดยผู้ลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนเปิดภัทร พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้
เพื่อเป็นส่วนประกอบหนึ่งของการจัดสรรการลงทุน (asset allocation) ที่สอดคล้องกับการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน
ของผู้ลงทุน โดยผู้ลงทุนต้องมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกองทุนนี้และกองทุนหลักได้
ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้แบบระยะยาว โดยสามารถยอมรับความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนและผลตอบแทนของกองทุน
ได้ทั้ งในระยะสั้ นและระยะยาว โดยผู้ ลงทุ นสามารถซื้ อหน่ วยลงทุ นได้ ทุก วันท าการ และสามารถขายคื นหน่วยลงทุ นได้
เมื่อพิจารณาแล้วผลตอบแทนเป็นที่พอใจหรือเป็นไปตามแผนการลงทุนของผู้ลงทุน

กองทุนรวมนี้ไม่เหมำะกับใคร?



ผู้ลงทุนทีต่ ้องการลงทุนในระยะสั้น หรือผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจานวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ
ผู้ลงทุนที่ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงทีเ่ กี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้า และความเสี่ยงทีเ่ กี่ยวข้องของกองทุนหลักได้

ทำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี้
 อ่ำนหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถำมผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
 อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนี้ดีพอ

4

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
คำเตือนที่สำคัญ
 ผลตอบแทนของกองทุนเปิดภัทร พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ จะขึ้นอยู่กับกองทุนหลักที่กองทุนลงทุน ดังนั้น หากผลตอบแทน
ของกองทุนหลักได้รับผลกระทบในทางลบจากปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลตอบแทนของ
กองทุนนี้ ผู้ลงทุนอาจมีโอกาสได้รับเงินคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก
 เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเศรษฐกิจ การเมือง และ
สังคม รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศที่กองทุนไปลงทุนด้วย
 กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศ
เพียงกองทุนเดียว คือ iShares MSCI ACWI ETF (กองทุนหลัก) ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกองทุน ETF เช่น ความ
เสี่ยงของชนิดทรัพย์สิน (Asset Class Risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากการมีผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนจานวนน้อยราย (Authorised
Participant Concentration Risk) ความเสี่ย งที่เ กิ ดจากการกระจุก ตัว (Concentration Risk) ความเสี่ย งด้านอัตรา
แลกเปลี่ยน (Currency Risk) ความเสี่ยงของตราสารทุน (Equity Securities Risk) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับดัชนี (IndexRelated Risk) ความเสี่ยงของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Risk) ความเสีย่ งในการบริหาร (Management Risk) ความเสี่ยงของ
ตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากการบริหารเชิงรับ (Passive Investment Risk) ความเสี่ยงด้าน Tracking Error
(Tracking Error Risk) เป็นต้น ผู้ลงทุนโปรดศึกษารายละเอียดความเสี่ยงได้จากหัวข้อ “ข้อมูลความเสี่ยงของกองทุน”
 กองทุน หลักอาจลงทุน ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เพื่อให้มีผลตอบแทนเป็นไปตามดัช นีอ้างอิง หรือเพื่อลด
ต้นทุนธุรกรรม (Transaction Cost) แต่จะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเก็ งกาไร ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ย ง
มากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า และควรคานึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน ฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง และผู้ลงทุน
สามารถยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
 กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก และมีสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐเป็นสกุลเงิน ฐาน (Base Currency) ทั้งนี้
กองทุนหลักไม่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ดังนั้น การที่กองทุนไทยไปลงทุนในกองทุนหลัก จึงอาจ
ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐกับเงินสกุลอื่นได้
 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 กองทุนต่างประเทศ (กองทุน iShares MSCI ACWI ETF) มีการลงทุนในตราสารใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาในสัดส่วน 58.12% ดังนั้น หากผู้ลงทุนพิจารณาแล้วเห็นว่า การลงทุนดังกล่าวเมื่อรวมกับเงินลงทุนใน
พอร์ตการลงทุนทั้งหมดของผู้ลงทุน จะทาให้การลงทุนมีการกระจุกตัวในประเทศนั้นๆ ก็ควรพิจารณากระจายความเสี่ยงของ
พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย (https://www.blackrock.com)
 กองทุนเปิดภัทร พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกั นความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ตราต่างประเทศ โดยกองทุนจะทาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด คือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ กองทุน
จึงอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ได้ทาการป้องกันความเสี่ยงไว้ ซึ่งอาจทาให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ย นหรือได้รับ เงิน คื น ต่ ากว่าเงิน ลงทุน เริ่ มแรกได้ นอกจากนี้ การท าธุรกรรมป้ องกั น ความเสี่ย งด้านอัตรา
แลกเปลี่ยนดังกล่าวอาจมีต้นทุน ซึ่งทาให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
 ผู้ลงทุน ควรพิจ ารณาค่ าธรรมเนีย มและค่ าใช้จ่ายที่เ รีย กเก็ บ จากกองทุน รวมและที่เ รีย กเก็ บ จากผู้ถื อหน่วยลงทุน เช่น
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) เป็นต้น เนื่องจากค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะ
ได้รับ ดังนั้นผู้ลงทุนควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน
 เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งวันหยุดทาการของกองทุนหลักที่กองทุนไปลงทุน อาจจะไม่ตรงกับวันหยุดทา
การของประเทศไทย จึงอาจส่งผลกระทบต่อการส่งคาสั่งซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาในการชาระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วย/ผู้ลงทุน
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 การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
 ผู้ลงทุนควรลงทุนใน กองทุนเปิดภัทร พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์
การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ และโปรดศึกษาคาเตือนอื่นเพิ่ มเติมใน
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุน
 เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความ
ดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทาการที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชี กองทุน
ข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/
หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่
บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทาธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
 บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขาย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร
หลักฐาน เพิ่มเติมจากผู้สนใจลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลทีเกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนตามคาจากัดความของ
กฎหมายหรือตามที่หน่วยงานทีมีอานาจกาหนด ทั้งก่อน และหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทยและประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง และหรือแนวปฏิบัติภายในของ
บลจ.ภัทร หรือของหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลัก หรือเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือ
การสั่งการของหน่วยงานที่มีอานาจ ทั้งนี้ บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องทาความ
รู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) แล การพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence : CDD) โดยผู้สั่งซื้อหน่วย
ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) แล การ
พิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรั บซื้อคืนหน่วยลงทุนทราบ ตามแนวทางปฏิบัติ
ของกฎหมายที่เ กี่ ย วข้องกั บ การฟอกเงิน ดั งกล่าว บริษั ท จั ดการและหรือผู้สนับ สนุน การขายและรับ ซื้อคืน หน่วยลงทุ น
จาเป็นต้องดาเนินการตามกฎหมาย ครอบคลุมทั้งการเปิดบัญชีเพื่อใช้บริการใหม่ การทาธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการ
ทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะ ๆ รวมทั้งการดาเนินการอื่นๆ ตามทีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินกาหนด
แนวทาง
 ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัท
จัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิก กองทุ น รวม และอาจยกเลิกคาสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือ หยุดรับคาสั่ง
ดังกล่าวได้
ในกรณีที่บริษัทจัดกำรเปิดให้บริกำรที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุน (Unit-Linked Life Policy)
 ผลตอบแทนและผลการดาเนินงานจากการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน อาจมีความแตกต่างกับการซื้อหน่วยลงทุน
ของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว เนื่องจากการคิดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน หรือ เงื่อนไขที่บริษัทจัดการ และ
บริษัทประกันชีวิตกาหนด
 ผู้ลงทุนสามารถลงทุ นในกองทุนนี้ในรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy) ได้ โดย
ติดต่อบริษัทประกันชีวิตที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การซื้อขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อกาหนด และวิธีปฏิบัติที่
แตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่ างเดียว ผู้ลงทุ น ควบศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน
 กรณีผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทประกันชีวิตภายใน 5 วันทา
การนับแต่วันคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทา
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรือ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกาศกาหนด หรือที่เห็นชอบให้ดาเนินการเป็นอย่างอื่นได้ โดยมีวิธีการ
ชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกาหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
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สำหรับกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุน
ที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือ การคืนเงินทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกาหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้นๆ ด้วย
 การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนไม่ได้เป็นการแยกความเป็นนิติบุคคลของกองทุน กองทุนนี้ยังคงเป็นนิติบุคคลเดียวเท่านั้น
 การแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นหลายชนิด ไม่ได้ทาให้ความผูกพันรับผิด (liability) ของกองทุนที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออก
จากกันตามชนิดของหน่วยลงทุน โดยทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนจะอยู่ภายใต้ความผูกพันรับผิดต่อบุคคลภายนอกตาม
สัญญาข้อตกลงหรือนิติกรรมอื่น
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที่ยังไม่เปิดให้บริการเพิ่มเติม โดยการแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็น
ชนิดต่าง ๆ จะเป็นไปตามที่สานักงาน ก.ล.ต. และประกาศที่เกี่ยวข้องประกาศกาหนด ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มการให้บริการแก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่อาจมีความต้องการลงทุนที่แตกต่างกันในรายละเอียด โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดการ ให้บริการ
ดังกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน การสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน ในแต่ละชนิดหน่วยลงทุน กับ ผู้ลงทุน แต่ละกลุ่มไม่เ ท่ากัน โดยจะประกาศ ณ ที่ทาการของบริษั ทจัดการและ/หรือ
ผู้สนับสนุนการ ขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
 บริษั ทจัดการสงวนสิท ธิที่จ ะยกเว้น ไม่เ รียกเก็บ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายใน
กองทุนนี้ โดยจะประกาศ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการ ขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
โปรดศึกษำคำเตือนที่สำคัญอื่นได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
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แผนภำพแสดงตำแหน่งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม

ปัจจัยควำมเสี่ยงที่สำคัญ
ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk) (กองทุนหลัก)
ความผันผวนของผลการ
ดาเนินงาน (SD)

สูง

ต่า

< 5%

5-10%

10-15%

15-25%

>25%

ที่มา IShare ACWI MSCI ETF factsheet, ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
ควำมเสีย่ งจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรำยใดรำยหนึ่ง (High Issuer Concentration) (กองทุนหลัก)
การกระจุกตัวลงทุน
ในผู้ออกตราสารรวม

ต่า

สูง

 10%

10 – 20%

20 -50%

50 – 80%

 80%

ที่มา IShare ACWI MSCI ETF factsheet , ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
การลงทุนกระจุกตัว
ในหมวดอุตสาหกรรมรวม

สูง

ต่า

 20%

20%-50%

50%-80%

 80%

หมายเหตุ: กองทุนหลักมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Information
Technology ในสัดส่วน 20.48% ที่มา : IShare ACWI MSCI ETF factsheet, ข้อมูล ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2563
สูง

ต่า

การลงทุนกระจุกตัว
รายประเทศรวม

 20%

20%-50%

50%-80%

 80%

หมายเหตุ: กองทุนหลักมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ในสัดส่วน 58.12%
ที่มา : IShare ACWI MSCI ETF factsheet, ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.phatraasset.com
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ควำมเสีย่ งจำกกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลีย่ น (exchange rate risk)
สูง
การป้องกันความเสี่ยงจาก ต่า
การเปลี่ยนแปลงของ
ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด
บางส่วน
ดุลยพินจิ
ไม่ป้องกัน
อัตราแลกเปลี่ยน (fx)
หมายเหตุ: กองทุน PHATRA PGE มีนโยบายการป้องกันความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงของอัตรา
แลกเปลีย่ นไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.phatraasset.com
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
%NAV

พันธบัตร,ตั๋วเงินคลัง
2.65%

หน่วยลงทุนต่างประเทศ
94.79%

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
2.48%
เงินฝาก,บัตรเงินฝาก
1.71%

สินทรัพย์และหนี้สินอื่น 1.63%

ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน
1. iShares MSCI ACWI ETF (ACWI US)

%ของNAV
94.79

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้คณ
ุ สามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.phatraasset.com
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ข้อมูลกำรลงทุนของกองทุนหลัก : กองทุน iShares MSCI ACWI ETF

Other, 31.69%

Information
Technology, 20.48%

Industrials, 9.30%
Consumer
Discretionary,
11.67%
Health Care, 12.81%

Financials, 14.05%

11

ที่มา : iShares MSCI ACWI ETF Factsheet, ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
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ค่ำธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวก่อนการลงทุน
ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)
6
สูงสุดไม่เกิน 4.8150

5
4
3

สูงสุดไม่เกิน 2.6750

2
1

สูงสุดไม่เกิน 1.4980
0.535

0
การจัดการ

สูงสุดไม่เกิน 0.1070
0.03745
ผู้ดูแลผลประโยชน์

สูงสุดไม่เกิน 0.5350
0.1070
นายทะเบียน

0.70645
0.027
ค่าใช้จ่ายอื่น

รวมค่าใช้จ่าย

อัตราค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นอัตราที่เรียกเก็บจริงสิ้นรอบปีบัญชีล่าสุด
ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนได้ที่
www.phatraasset.com/fund

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้ถือหน่วย1,2 (% ของมูลค่ำซื้อขำย)
รำยกำร
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)

สูงสุดไม่เกิน
ไม่เกิน 2.00

เก็บจริง
ปัจจุบันยกเว้นถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)
ไม่เกิน 2.00
ปัจจุบันยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน (Switching Fee)
ปัจจุบันยกเว้นถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
- กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (Switching In)
ไม่เกิน 2.00
- กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (Switching Out)
ไม่เกิน 2.00
ปัจจุบันยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
50 บาท ต่อ 1 รายการ
50 บาท ต่อ 1 รายการ
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า
ไม่เกิน 2.00
ปัจจุบันยกเว้นถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ขาออก
ไม่เกิน 2.00
หมายเหตุ : 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือ ปิดประกาศที่สานักงานของบริษัทจัดการ
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ค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยของกองทุนหลัก

ที่มา : iShares MSCI ACWI ETF Factsheet, ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
คุณสามารถดูข้อมูลกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ https://www.blackrock.com
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ผลกำรดำเนินงำนในอดีต
ผลกำรดำเนินงำนในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต

9.15%

 แบบย้อนหลังตำมปีปฏิทิน
ผลการดาเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามปีปฎิทิน12 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

7.17%

10.00%
8.00%
6.00%

กองทุนรวม

4.00%

ตัวชี้วัด

2.00%
0.00%
2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

หมายเหตุ
1. เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน
2. หากกองทุนรวมมีผลการดาเนินงานตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุนรวมไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดาเนินงานตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุนรวมจนถึงวันทาการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก
3. ตัวชี้วัด :
1)ดัชนี MSCI ACWI Index ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุนใน
อัตราส่วน 95%
2)ดัชนี MSCI ACWI Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคานวณ ผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันคานวณผลตอบแทนในอัตราส่วน 5%
ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563 เป็นต้นไป กองทุนได้เปลี่ยนตัวชี้วัด เป็นดังนี้
1. ดัชนี MSCI ACWI ปรับด้วยต้นทุน การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงิ น
บาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
2. ดั ช นี MSCI ACWI ปรั บ ด้ ว ยอั ต ราแลกเปลี่ ยน เพื่ อ ค านวณผลตอบแทนเป็ น สกุ ล เงิ น บาท ณ วั น ที่ ค านวณ
ผลตอบแทน

สัดส่วน
ร้อยละ 95
ร้อยละ 5
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 กองทุนนี้เคยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คือ -33.23%
 ควำมผันผวนของผลกำรดำเนินงำน (standard deviation) คือ 30.78% ต่อปี
 ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน ณ จุดขำย คือ คือ Global Equity
 ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด
ตารางแสดงผลการดาเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด1 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

กองทุนรวม

Year to
Date
-6.78%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี2

3 ปี2

5 ปี2

10 ปี2

17.44%

-6.78%

-0.16%

N/A

N/A

N/A

ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน
-0.10%

-5.87%
18.86%
-5.87%
2.24%
N/A
N/A
N/A
2.72%
ตัวชี้วัด3
ความผันผวนของ
42.37%
29.33%
42.37%
30.84%
N/A
N/A
N/A
30.78%
ผลการดาเนินงาน
ความผันผวนของ
37.35%
27.13%
37.35%
27.21%
N/A
N/A
N/A
27.15%
ตัวชี้วัด
1. เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน
2. % ต่อปี
3. ตัวชี้วัด :
1)ดัชนี MSCI ACWI Index ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุนใน
อัตราส่วน 95%
2)ดัชนี MSCI ACWI Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคานวณ ผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันคานวณผลตอบแทนในอัตราส่วน 5%
ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563 เป็นต้นไป กองทุนได้เปลี่ยนตัวชี้วัด เป็นดังนี้
1. ดัชนี MSCI ACWI ปรับด้วยต้นทุน การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงิ น
บาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
2. ดั ช นี MSCI ACWI ปรั บ ด้ ว ยอั ต ราแลกเปลี่ ยน เพื่ อ ค านวณผลตอบแทนเป็ น สกุ ล เงิ น บาท ณ วั น ที่ ค านวณ
ผลตอบแทน

สัดส่วน
ร้อยละ 95
ร้อยละ 5
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ตารางแสดงผลการดาเนินงานของกลุม่ Global Equity ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
AIMC Category

Global Equity

Return (%)
3M
6M
1Y
3Y 5Y
5th Percentile 36.65 24.39 33.24 14.70 7.65

Standard Deviation (%)
10Y 3M 6M 1Y
3Y
5Y
10Y
8.29 20.82 28.04 21.22 12.20 11.25 11.38

25th Percentile 24.84

16.04 5.51 4.56

6.61 24.43 32.38 24.56 13.25 13.30 12.09

50th Percentile 18.28 -1.08

4.44

2.12 1.01

5.85 26.47 35.47 26.55 15.16 13.95 13.65

75th Percentile 11.57 -9.27

-4.26 -0.61 -0.31

0.33 30.07 37.74 28.35 16.71 16.41 16.97

Peer Percentile

6.33

95th Percentile 7.46 -21.15 -19.69 -6.37 -10.06 -10.76 46.99 51.97 38.35 24.66 30.79 26.51
ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดาเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Disclaimer of Peer group Fund Performance)
1.ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
2.ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ www.aimc.or.th
3.ผลการดาเนินงานของกองทุนที่การเปรียบเทียบแบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใต้ข้อกาหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โดยกองทุนที่
จะถูกเปรียบเทียบผลการดาเนินงานในแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกันในระดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentiles) ต่างๆ โดยแบ่ง
ออกเป็น
- 5th Percentile แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 5 เปอร์เซ็นต์ไทล์
- 25th Percentile แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 25 เปอร์เซ็นต์ไทล์
- 50th Percentile แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 50 เปอร์เซ็นต์ไทล์
- 75th Percentile แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 75 เปอร์เซ็นต์ไทล์
- 95th Percentile แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 95 เปอร์เซ็นต์ไทล์
4.ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
เมื่อผู้ลงทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนที่ลงทุน สามารถนาไปเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ไทล์ตามตาราง จะทราบว่ากองทุนที่ลงทุนนั้นอยู่
ในช่วงที่เท่าใดของประเภทกองทุนรวมนั้น
คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.phatraasset.com
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ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังของกองทุนหลัก
ผลกำรดำเนินงำนของกองทุนหลัก
 ผลการดาเนินงาน (Return) ของกองทุน iShares MSCI ACWI ETF (กองทุนหลัก) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2563) เป็นดังนี้

คุณสามารถดูข้อมูลกองทุนหลังเพิ่มเติมได้ที่ https://www.blackrock.com
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ข้อมูลอื่นๆ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียนกองทุน
อายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
28 มิถุนายน 2562
ไม่กาหนด
วันทาการซื้อ
: ทุกวันทาการ เวลา 8:30 – 15:30 น.
มูลค่าขัน้ ต่าของการซื้อครัง้ แรก
: 1,000 บาท
มูลค่าขัน้ ต่าของการซื้อครัง้ ถัดไป
: 1,000 บาท
วันทาการขายคืน
: ทุกวันทาการซื้อขาย เวลา 8:30 - 15:30 น.
มูลค่าขัน้ ต่าของการขายคืน
: ไม่กาหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่า
100 บาท/ 10 หน่วย

: ภายใน 5 วั น ท าการนั บ แต่ วั น ค านวณมู ล ค่ า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุน หรือราคารับ ซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่นับ
รวมวันหยุดประเทศไทยและวันหยุดต่างประเทศ
(ปัจจุบัน T+4 เฉพาะบัญชีรับเงิน ค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนของ KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY,
TMB, TBank, KTB, CIMB Thai, LH Bank,
UOB, Citibank และน าฝาก/น าส่ ง เช็ ค T+4
ส าหรั บ บั ญ ชี ธ นาคารอื่ น นอกเหนื อ จากที่ ร ะบุ
ข้างต้น (รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง))
T = วันทาการซื้อขาย โดยไม่นับรวมวันหยุดประเทศไทยและวันหยุดต่างประเทศ

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ www.phatraasset.com

ชื่อ - นามสกุล
คุณอัชพร ศิริธนะวัฒน์
คุณลักษณ์ชนก สงวนรักศักดิ์
คุณอัญชัญ ชูฤกษ์ธนเศรษฐ์

ขอบเขตหน้าที่
ผู้จัดการกองทุน
ผู้จัดการกองทุน
ผู้จัดการกองทุน

วันที่เริ่มบริหารกองทุนรวมนี้
28 มิถุนายน 2562
11 พฤศจิกายน 2562
28 มิถุนายน 2562

คุณศุภฤกษ์ วิริยะก่อกิจกุล

ผู้จัดการกองทุน

28 มิถุนายน 2562

อัตราส่วนหมุนเวียนการ
ลงทุนของกองทุนรวม
(PTR)

0.65 เท่า

ผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซือ้ คืน

 ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2165-5555
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บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2217-8888
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2658-8888
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2659-7000, 0-2659-7384
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด (มหาชน) โทรศัพท์: 0-2695-5000
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ : 0-2857-7799
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ : 02-846-8649
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 02-646-9650
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จากัดโทรศัพท์ : 0-2697-3800, 0-2697-3878
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2635-1718
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2305-9559




















บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด โทรศัพท์ : 0-2680-1111
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จากัด โทรศัพท์ : 0-2660-6677
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2659-8000
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2658-5800
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2659-3456
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 02-638-5000, 02-287-6000
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด โทรศัพท์ : 0-2949-1000, 0-2949-1126-28
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2648-3600, 0-2648-3500
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จากัด โทรศัพท์ : 02-680-5000
บริษัท หลักทรัพย์คันทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2205-7000
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2862-9797
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จากัด โทรศัพท์ :0-2861-5508
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2648-1111
บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ : 0-2009-8888
บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2618-1111
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์: 02 626 7777, 02 626 7778
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จากัด โทรศัพท์: 02 026 6222
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จากัด โทรศัพท์: 02 026 5100

และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง รวมถึงช่องทางการบริการ
อื่นที่บริษัทจัดการกาหนด
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อ
เป็นลูกค้าในความดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทาการที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัท
จัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
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ติดต่อสอบถาม
รับหนังสือชี้ชวน/ร้องเรียน

ธุรกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
ข้อมูลอื่นๆ

หรือติดประกาศที่สานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษทั จัดการ
กาหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รับ
เปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทาธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จากัด
ที่อยู่ : ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
เลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2305-9800 โทรสาร : 0-2305-9803-4
website : www.phatraasset.com
email : customerservice@phatraasset.com
ผู้ ล งทุ น สามารถตรวจสอบธุ ร กรรมที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ทางผ ลประโยชน์ ไ ด้ ที่
www.phatraasset.com
 บริ ษั ทจัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะไม่ เ สนอขายหน่ว ยลงทุนของกองทุนกับหรื อเพื่อ ประโยชน์ ข อง
พลเมือ งสหรัฐอเมริกา หรือ ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ ในสหรั ฐอเมริ กา หรื อบุคคลซึ่งโดยปกติ มีถิ่นที่อ ยู่ใ น
สหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและ
ดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่เสนอขายหรือระงับการ
สั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้กับบุคคลที่กล่าวมาข้างต้น โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
 ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
หรือตามสัดส่วนอื่นที่จะมีการกาหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ของกองทุนหลัก และ/
หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือตามกฎหมายหรือหน่วยงานที่มี
อานาจประกาศกาหนด ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงและยินยอมให้บริษัทจัดการสามารถเปิดเผย
ข้อมู ลของผู้ ถือ หน่วยลงทุนให้แก่ กองทุนหลั ก และ/หรือ กองทุนต่างประเทศ และ/หรือ คู่สั ญญา
ต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญา
ต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น รายละเอียดดังนี้
1. ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด สัญชาติ สถานที่เกิด ที่อยู่ ของผู้ถือหน่วยลงทุน
2. บัตรประชาชน และ/หรือหนังสือเดินทาง ที่รับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้ถือหน่วย และ/หรือ รับรอง
โดยโนตารีพับลิค (Notary Public)
3. เอกสารการทาความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) ตามที่กองทุนหลัก และ/
หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
หลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่มีอานาจร้องขอ เพื่อให้
เป็นไปตามนโยบายการป้องกั นการใช้ธุ รกรรมหลั กทรั พย์เ ป็นช่อ งทางในการฟอกเงิ น และการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML) ตามข้อกาหนดของกองทุนหลัก
4. ข้อมูลอื่นตามที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/
หรือบุคคลอื่น และ/หรือหน่วยงานที่มีอานาจร้องขอ
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โดยที่ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ความยินยอมในการที่บริษัทจัดการจะนาส่งข้อมูลข้างต้นและเอกสารอื่น
ใด และ/หรือ ตามที่บริษัทจัดการร้องขอ ให้แก่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือ
คู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือ
คู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น และผู้ถือหน่วยลงทุนสละสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหาย
หรือค่าใช้จ่าย หรือเงินอื่นใดจากบริษัทจัดการ

 การลงทุน ในหน่วยลงทุนไม่ใ ช่ก ารฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบั นคุ้มครองเงิน ฝาก จึงมี
ความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจานวน
 ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุน ของกองทุน รวมนี้มิได้เป็น การแสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต.
ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุน
ที่เ สนอขายนั้น ทั้ งนี้ บริษั ท จั ด การกองทุ น รวม ได้ส อบทานข้ อมู ลในหนัง สือ ชี้ช วนส่ว นสรุป ข้อ มูล สาคัญ ณ วั น ที่
30 มิถุนายน 2563 แล้วด้วยความระมัด ระวังในฐานะผู้รับ ผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวมและขอรับ รองว่า
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลกองทุน iShares MSCI ACWI ETF (กองทุนหลัก)
ชื่อกองทุนรวมใน
iShares MSCI ACWI ETF
ต่างประเทศ
CUSIP
464288257
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ แ ล ะ วัตถุประสงค์กำรลงทุน
iShares MSCI ACWI ETF มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี
นโยบายการลงทุน
MSCI ACWI ซึ่งประกอบไปด้วยตราสารทุนหรือหุ้นที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงและปานกลาง
(large and mid-capitalization) ของประเทศพัฒนาแล้ว (developed market) และประเทศ
ตลาดเกิดใหม่ (emerging market)
นโยบำยกำรลงทุน
กองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดาเนินงานของดัชนี
MSCI ACWI ซึ่ง มีวิธีการคานวณดัชนีจากมูลค่าหลักทรั พย์ตามราคาตลาดรวมที่มีการปรับค่า
Free Float (หุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายได้โดยเสรี) (free float-adjusted
market capitalization index) โดยสะท้อนอัตราผลตอบแทนของตลาดหุ้นของกลุ่มประเทศที่
พัฒนาแล้ว รวมถึงกลุ่มประเทศในตลาดเกิดใหม่ (emerging market) ซึ่งดัชนีอ้างอิงดังกล่าว
อาจประกอบด้วยหุ้นที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงและปานกลาง (large and mid-capitalization)
กองทุน หลัก ใช้ก ลยุ ท ธ์ก ารลงทุน แบบเชิงรับ (passive หรือ indexing approach) เพื่อให้ได้
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ผลตอบแทนตามวัตถุประสงค์การลงทุน โดยไม่ได้มุ่งหวังที่จะเอาชนะดัชนีอ้างอิงและจะไม่ปรับ
สถานะการลงทุนให้เป็นเชิงรับ (defensive positions) ในสภาวะตลาดขาลงหรือตลาดมีระดับ
ราคาสูงเกินปัจจัยพื้นฐาน
ดั ง นั้ น กลยุ ท ธ์ ก ารลงทุ น ดั ง กล่ า วจึ ง อาจไม่ ไ ด้ ท าให้ ก องทุ น หลั ก เอาชนะดั ช นี อ้ า งอิ ง แต่
ขณะเดียวกันก็อาจเป็นการลดความเสี่ยงของการบริหารจัดการเชิงรุก เช่น ความผิดพลาดในการ
เลือ กหุ้ น รายตั ว ทั้ งนี้ กลยุ ท ธ์ก ารลงทุ น นี้ มุ่ง หมายที่ จ ะท าให้ มีต้น ทุน ต่าและและมี ผลการ
ดาเนิน งานหลังหัก ภาษี ดีก ว่า โดยการท าให้ก ารหมุน เวียนการลงทุน ของกองทุน (portfolio
turnover) อยู่ในระดับต่าเมื่อเทียบกับกองทุนอื่นที่มีการบริหารจัดการเชิงรุก
กองทุนหลัก ใช้กลยุทธ์ก ารลงทุนโดยเลือกลงทุนในหุ้นที่เป็ นตัวแทนขององค์ประกอบของดัช นี
อ้างอิงเพื่อสะท้อนการลงทุนให้เหมือนดัชนีอ้างอิง(representative sampling) โดยการพิจารณา
จากปัจ จัย ต่าง ๆ เช่น คุณ ลัก ษณะด้านการลงทุ น (investment characteristics) เช่น มูลค่า
หลั ก ทรั พ ย์ ต ามราคาตลาด สั ด ส่ ว นกลุ่ ม อุ ต สาหกรรม คุ ณ ลั ก ษณะด้ า นปั จ จั ย พื้ น ฐาน
(fundamental characteristics) เช่น อัตราผลตอบแทน และคุณลักษณะด้านสภาพคล่อง เป็น
ต้น
ดังนั้น กองทุนหลักอาจลงทุน หรือไม่ได้ลงทุน ในหุ้นทั้งหมดที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง
หรือไม่ก็ได้
กองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 90 ของทรัพย์สินของกองทุนหลัก ในหุ้นที่เป็นองค์ประกอบ
ของดัชนี รวมถึงการลงทุนอื่นที่มีลักษณะเชิงเศรษฐกิจที่เหมือนกับหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี
เช่น ใบสาคัญแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ อ้างอิงของหุ้นที่เป็น องค์ประกอบของดัชนี นอกจากนี้
กองทุ น หลัก อาจลงทุน ไม่ เ กิ น ร้อ ยละ 10 ของทรั พย์ สิน ของกองทุ น หลัก ในสัญ ญา futures
options swaps เงินสด ตราสารเทียบเท่าเงินสด (ซึ่งรวมถึงกองทุนรวมตลาดเงินที่บริหารจัดการ
โดย BlackRock Fund Advisor หรือบริษั ท ที่ เ กี่ ย วข้อ ง) รวมถึ ง ทรัพ ย์ สิ น อื่ น ที่ ไม่ ได้ เ ป็ น
องค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง โดยกองทุนหลักมุ่งที่จะสร้างผลตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการ
ดาเนินงานของดัชนีอ้างอิง ก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก
กองทุนหลักอาจทาธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์ ได้ไม่เกิน 1/3 ของทรัพย์สินของกองทุน หลัก(รวม
หลักประกัน)
ดัชนีอ้างอิงที่ใช้ของกองทุนหลักจัดทาโดย MSCI Inc. ซึ่งเป็นอิสระจากกองทุนหลักและบริษัท
จัดการผู้บริหารกองทุนหลัก ทั้งนี้ MSCI Inc. เป็นผู้พิจารณาองค์ประกอบและสัดส่วนการลงทุน
ในหุ้นของดัชนีอ้างอิง รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าตามราคาตลาดของดัชนีอ้างอิงดังกล่าว
ประเภทกองทุน
กองทุนรวมตราสารทุน ประเภท exchange-traded fund (ETF)
วัน ที่จ ดทะเบี ยนจัด ตั้ ง 26 มีนาคม 2551
กองทุน
ประเทศที่ จ ดทะเบี ย น สหรัฐอเมริกา (UNITED STATES)
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จัดตั้ง
บริษัทจัดการ
(Investment Adviser)
อายุโครงการ
ดัชนีชี้วัด
(Benchmark)
วันทาการซื้อขาย
ผู้ดูแลผลประโยชน์
(Custodian)
ผู้สอบบัญชีกองทุน
ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ห รื อ
ค่า ใช้ จ่ ายของกองทุ น
หลัก

BlackRock Fund Advisors
ไม่กาหนด
MSCI ACWI Index (Bloomberg Index Ticker: NDUEACWF)
ทุกวันทาการซื้อขายของกองทุนหลัก
State Street Bank and Trust Company (“State Street”)
PricewaterhouseCoopers LLP
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fees) : ประมาณ 0.32%
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (Other Expenses) : ประมาณ 0.00%
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Annual Fund Operating Expenses) : ประมาณ 0.32%

รายละเอียดของกองทุน iShares MSCI ACWI ETF แปลมาจากหนังสือชี้ชวน (Master Prospectus) ของกองทุนหลัก ดังนัน้
ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกั บ ต้น ฉบั บภาษาอังกฤษ ให้ถื อตามต้น ฉบับ ภาษาอังกฤษเป็ น เกณฑ์ ท่าน
สามารถดูข้อมูลของกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ที่ https://www.blackrock.com

ข้อมูลควำมเสี่ยงของกองทุน
1. ปัจจัยควำมเสี่ยงที่สำคัญของกองทุนหลัก
กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศ
เพียงกองทุนเดียว คือ iShares MSCI ACWI ETF (กองทุนหลัก) ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกองทุน ETF เช่น
1.1 ควำมเสี่ยงของชนิดทรัพย์สิน (Asset Class Risk): หลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีชี้วัด
(Underlying index) หรือเป็นทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน อาจมีผลการดาเนินงานโดยเปรียบเทียบต่ากว่าตลาดหรือต่ากว่า
asset classes อื่น ๆ
1.2 ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรมีผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนจำนวนน้อยรำย (Authorised Participant Concentration Risk) :
ตามโครงสร้างของกองทุน ETF ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (Authorised Participant) เท่านั้นที่จะเป็นผู้ติดต่อกองทุนเพื่อท า
รายการซื้อ (creation) ขาย (redemption) หน่วยลงทุนของกองทุน ETF กองทุนจะมีจานวน Authorised Participant จากัด
ในกรณีที่ Authorised Participant เลิกทาธุรกิจนี้ หรือไม่สามารถดาเนินการ ซื้อ (creation) ขาย (redemption) หน่วยลงทุน
ของกองทุน ETF ได้ โดยไม่มี Authorised Participant รายอื่นเข้ามาดาเนินการทดแทน หน่วยลงทุนของกองทุน ETF นั้น
อาจมีโอกาสที่จะซื้อขายในราคาที่สูงกว่าหรือต่ากว่า NAV ได้ อีกทั้งอาจมีโอกาสที่จะต้องหยุดทาการซื้อขาย หรือออกจาก
ตลาดไป(delisting) ความเสี่ยงที่เกิดจากการมี Authorised Participant จานวนน้อยราย อาจสูงขึ้นหากเป็นกองทุนETF ที่
ลงทุนในหุ้นที่ผู้ออกไม่ใช่บริษัทของสหรัฐฯ หรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่มีปริมาณซื้อขายต่า
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1.3 ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรกระจุกตัว (Concentration Risk) : กองทุนอาจมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่จะขาดทุน ในกรณีที่
กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งหรือหลายหลักทรัพย์ มีการกระจุกตัวด้านประเทศ/ภูมิภาค/
ตลาด/อุตสาหกรรม/กลุ่มธุรกิจหรือชนิดของทรัพย์สิน (asset class) ที่ไปลงทุน ซึ่งรวมถึงกรณีที่ปัจจัยลบต่าง ๆ มีส่งผลลบ
ต่อผลการดาเนินงานของกองทุนมากกว่าตลาดโดยรวม
1.4 ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ย น (Currency Risk): มูลค่าทรัพย์ สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนแสดงในสกุลเงิน
ดอลล่าร์สหรัฐ (U.S. Dollars) NAV ของกองทุนอาจปรับลดลง หากเกิดกรณีที่ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนในรูปสกุลเงินอื่นที่
ไม่ใช่เงินดอลล่าร์สหรัฐ มีค่าเงินอ่อนค่าลง (depreciate) เมื่อเปรียบเทียบกับเงินดอลล่าร์สหรัฐ หรือกรณีที่เงินสกุลเหล่านั้น
มีความล่าช้าหรือมีข้อจากัดในการโอนเงินกลับ เงินสกุลต่าง ๆ อาจมีความผันผวนในระดับสูงมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและ
ไม่สามารถคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งอาจส่งผลให้ NAV ของกองทุนอาจเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วโดยไม่สามารถ
รู้ล่วงหน้าได้
1.5 ควำมเสี่ยงจำกปัญหำควำมปลอดภัยทำงอินเทอร์เน็ต (Cyber Security Risk) : ความผิดพลาดหรือปัญหาของ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (electronic system) ของกองทุน ที่ปรึกษากองทุน ตัวแทนขายหน่วยลงทุน ผู้ให้บริการอื่น ๆ ผู้ผลิต
ดัชนีชี้วัด ผู้ดูแลสภาพคล่องการซื้อขาย ผู้ร่วมค้า หน่วยลงทุน (Authorised Participant) ผู้ออกหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน
อาจทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง (disruptions) และส่งผลกระทบในทางลบต่อกระบวนการทางานของกองทุน
และอาจทาให้เกิดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายที่เป็นตัวเงินต่อกองทุนและผู้ลงทุนได้ แม้ว่ากองทุ นจะมีแผนฉุกเฉินและ
ระบบการบริหารความเสี่ยงสาหรับกรณีทเี่ กิดความผิดพลาดหรือปัญหาของระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว แต่แผนฉุกเฉินและ
ระบบการบริหารความเสี่ยงก็ยังมีข้อจากัด นอกจากนี้ กองทุนยังไม่สามารถควบคุมฉุกเฉินและระบบการบริหารความเสี่ยง
ของผู้ให้บริการอื่น ๆ ผู้ดูแลสภาพคล่องการซื้อขาย ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (Authorised Participant) หรือผู้ออกหลักทรัพย์ที่
กองทุนลงทุน ได้
1.6 ควำมเสี่ย งของตรำสำรทุน (Equity Securities Risk) : ตราสารทุน มีความเสี่ย งที่มูลค่าจะของตราสารจะ
เปลี่ยนแปลง และมีความผันผวนมากกว่าตราสารอื่น ๆ ดัชนีชี้วัดที่เป็น underlying index จะประกอบไปด้วยหุ้นสามัญ ซึ่ง
มีความเสี่ยงมากกว่าหุ้นบุริมสิทธิ (preferred stock) และตราสารหนี้ เนื่องจากในกรณีที่ผู้ออกหลักทรัพย์ล้มละลาย ผู้ถือหุ้น
สามัญจะมีสิทธิเรียกร้องเป็นรองจากตราสารหนี้และหุ้นบุริมสิทธิ
1.7 ควำมเสี่ยงของภำคธุรกิจกำรเงิน (Financial Sector Risk) : ผลการดาเนินงานของบริษัทในภาคธุรกิจการเงิน
อาจจะได้รับผลกระทบทางลบจากหลาย ๆ ปัจจัยเช่น การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของภาครัฐ สภาวะทางเศรษฐกิจ และ
อัตราดอกเบี้ย การลดอันดับความน่าเชื่อถือ (credit ratings downgrades) และการลดลงของสภาพคล่องในตลาดทุน
รวมถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในข้อกาหนดด้านเงินทุน (capital requirements) และกฎระเบียบข้อบั งคับที่ไม่
สามารถคาดการณ์ได้ และในช่วงหลายปีที่ผ่านมาภัยคุกคามทางไซเบอร์ (cyber attack) และความผิดปกติและล้มเหลว
ด้านเทคโนโลยี (technology malfunctions and failures) ที่มีมากขึ้นในปัจจุบันได้ส่งผลทางลบแก่ภาคธุรกิจนี้ ซึ่งอาจจะ
ส่งผลต่อกองทุนด้วย
1.8 ควำมเสี่ยงด้ำนภูมิศำสตร์ (Geographic Risk) : กรณีเกิดภัยทางธรรมชาติขึ้นในภูมิภาคที่กองทุนลงทุนอาจส่งผล
ทางลบต่อระบบเศรษฐกิจหรือการดาเนินธุรกิจของบริษัทในภูมิภาคนั้น ๆ และอาจส่งผลทางลบต่อการลงทุนของกองทุนใน
ภูมิภาคดังกล่าว
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1.9 ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับดัชนี (Index-Related Risk) : ความเสี่ยงที่กองทุนอาจไม่ส ามารถบรรลุวัตถุประสงค์การ
ลงทุน โดยการแทรกแซงในตลาด (Market disruptions) และข้อจากัดด้านกฎระเบียบ (regulatory restrictions) อาจส่งผล
ทางลบต่อการที่ก องทุน จะสามารถปรับ ฐานะการลงทุน (exposure) ให้เ ป็ น ไปตามดัช นีอ้างอิง (underlying index)
นอกจากนั้น ข้อมูลดัชนี การคานวณดัชนี หรือการสร้างดัชนีอ้างอิง (underlying index) อาจมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ และ
อาจไม่สามารถถูกระบุหรือแก้ไขได้โดยผู้จัดทาดัชนี (index provider) ณ ขณะนั้น ซึ่งอาจจะส่งผลต่อกองทุนและผู้ลงทุน
1.10 ควำมเสี่ยงของภำคธุรกิจเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Information Technology Sector Risk) : บริษัทด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศมักเผชิญกับการแข่งขันที่สูงและการที่ผลิตภัณฑ์ล้าสมัยอย่างรวดเร็ว รวมทั้งต้องมีการพึ่งพาการคุ้มครองสิทธิ
ของทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Rights) เป็นอย่างมากซึ่งอาจทาให้ได้รับผลกระทบทางลบจากการสูญเสีย
หรือด้อยค่าลงของสิทธิดังกล่าว
1.11 ควำมเสี่ย งของผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Risk) : ผลการดาเนินงานของกองทุน ขึ้นกับผลการดาเนินงานของ
หลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน การเปลี่ยนแปลงของภาวะทางการเงิน หรืออันดับความน่าเชื่ อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ อาจ
มีผลให้มูลค่าของหลักทรัพย์ลดลงได้
1.12 ควำมเสี่ยงของบริษัทที่มีมูลค่ำตำมรำคำตลำดสูง (Large-Capitalization Companies Risk) : บริษัทที่มีมูลค่า
ตามราคาตลาดสูงอาจสามารถปรับ ตัวไปตามการเปลี่ย นแปลงของสภาวะตลาดได้น้อยกว่า อีกทั้งอาจจะมีข้อจ ากัดใน
ศักยภาพการเติบโต เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทที่มีมูลค่าตามราคาตลาดน้อยกว่า
1.13 ควำมเสี่ยงในกำรบริหำร (Management Risk) : กองทุนอาจจะไม่ได้ลงทุนเหมือน underlying index ทุกประการ
จึงมีความเสี่ยงที่เกิดจากกลยุทธ์การบริหารจัดการของผู้จัดการกองทุนของ กองทุนนั้ น ๆ ซึ่งอาจมีผลให้ผลการดาเนินงาน
ของกองทุนไม่เป็นตามที่คาดหวัง
1.14 ควำมเสี่ยงของตลำด (Market Risk) : กองทุนอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งในระยะสั้นเมื่อตลาด
มีการปรับตัว หรือระยะยาวในภาวะตลาดขาลง
1.15 ควำมเสี่ยงจำกตลำดซื้อขำย (Market Trading Risk) : ความเสี่ยงจากการซื้อขายในตลาด เช่น ตลาดที่ใช้ซื้อขาย
หน่วยลงทุนไม่เคลื่อนไหวเท่าที่ควร การขาดทุนจากการซื้อขายในตลาดรอง (secondary market)
1.16 ควำมเสียงจำกกำรปิดทำกำรของตลำดซื้อขำย (National Closed Market Trading Risk) : กรณีที่หลักทรัพย์ที่
กองทุนลงทุนมีก ารซื้อขายในตลาดต่างประเทศ และตลาดนั้นอยู่ในช่วงเวลาปิดทาการ อาจส่งผลให้เกิ ดความแตกต่าง
ระหว่างราคาปัจจุบันและราคาที่กองทุนได้รับก่อนตลาดต่างประเทศนั้นปิดทาการ ซึ่งอาจส่งผลถึงความแตกต่างของ NAV
ระหว่างกองทุนนี้และกองทุน ETF อื่น
1.17 ควำมเสี่ยงของหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หลักทรัพย์อเมริกำ (Non-U.S. Securities Risk) : กองทุนอาจมีความเสี่ยง
ที่อาจสูญเสียเงินเนื่องจากเหตุการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือเหตุการณ์ที่เกิดในภูมิภาคนั้น ๆ ที่ส่งผลต่อผู้ออกตราสารที่
ไม่ใช่หลักทรัพย์อเมริกาหรือตลาดหลักทรัพย์อเมริกา นอกจากนั้นตลาดหลักทรั พย์ที่ไม่ใช่ของอเมริกาอาจจะมีการซื้อขาย
น้อยและอาจไม่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการซื้อขายอย่างมีประสิทธิภาพ และทาให้ยากต่อการ
สร้างสภาพคล่องในการถือหลักทรัพย์ได้ในทันที ณ ขณะนั้น
1.18 ควำมเสี่ยงจำกกำรดำเนินงำน (Operational Risk) : กองทุนมีความเสี่ยงจากการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจากหลาย
ปั จ จัย เช่น ความผิด พลาดที่ เ กิ ด จากคน (human error) จากการประมวลผลและการสื่อ สาร (processing and
communication errors) ความผิดพลาดจาก Fund’s service providers คู่สัญญา หรือ บุคคลอื่น ๆ ความไม่เพียงพอหรือ
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ล้มเหลวของระบบ เป็นต้น โดยกองทุนและบริษัทจัดการได้ลดความเสี่ยงจากการดาเนินงานข้างต้นผ่านการควบคุมและ
กระบวนการต่าง ๆ อย่ างไรก็ตาม อาจไม่สามารถระบุ ได้ใ นทุก ๆ ความเสี่ยงที่เกี่ ยวข้องกับ การดาเนินงานที่อาจเกิดขึ้น
รวมถึงไม่สามารถระบุความเสี่ยงที่สาคัญได้อย่างเพียงพอ
1.19 ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรบริหำรเชิงรับ (Passive Investment Risk) : กองทุนนี้ไม่ได้บริหารแบบเชิงรุก (actively
managed) ซึ่งผู้จัดการกองทุน จะไม่ได้พยายามบริหารกองทุนให้ชนะตลาดหรือไม่ได้พยายามบริหารกองทุนปกป้องกองทุน
ในทุกภาวะตลาด รวมถึงช่วงตลาดขาลง
1.20 ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพำคู่ค้ำ (Reliance on Trading Partners Risk) : กรณีที่กองทุนมีการลงทุนในประเทศหรือ
ภูมิภาคที่เศรษฐกิจมีการพึ่งพาการค้ากับคู่ค้าหลัก การลดลงของการค้าดังกล่าวอาจส่งผลต่อการลงทุนของกองทุน
1.21 ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในประเทศที่พัฒนำแล้ว (Risk of Investing in Developed Countries) : การลงทุนใน
ผู้ออกตราสารของประเทศที่พัฒนาแล้ว อาจมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ การเมือง ค่าเงิน ความมั่นคง เศรษฐกิจ
และความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเทศที่พัฒนาแล้ว ประเทศที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มที่จะเป็นส่วนสาคัญในการแสดงถึง
ภาวะเศรษฐกิจโลก และมักจะประสบกับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ช้ากว่าประเทศที่ด้อยพัฒนากว่า ประเทศพัฒนาบาง
ประเทศอาจต้องเผชิญกับปัญหาด้านความมั่นคง เช่น การก่อการร้าย หรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ตึงเครีย ด ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจรวมถึงการลงทุนของกองทุน
1.22 ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในรัสเซีย (Risk of Investing in Russia) : การลงทุนในหลัก ทรัพย์ ของรัสเซีย มี
ความเสี่ยงในหลายด้าน เช่น ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นความเสี่ยงเฉพาะของประเทศรัสเซีย รวมถึง
ความเสี่ยงที่เกี่ ยวข้องกั บการช าระราคาและส่งมอบ (settlement) และการสูญเสียกรรมสิทธิ์ (ownership rights) ของ
หลักทรัพย์ในพอร์ตโฟลิโอของกองทุน ซึ่งเป็นผลจากระบบการจดทะเบียน (share registration)และการดูแลหลักทรัพย์
(custody) นอกจากนี้การใช้มาตรการทางเศรษฐกิจ (economic sanctions) จากประเทศต่าง ๆ เช่น สหรัฐฯ แคนาดา และ
สหภาพยุโรป (EU) ต่อบุคคลและนิติบุคคลของรัสเซีย โดยมาตรการดังกล่าวอาจส่งผลในทางลบต่อเศรษฐกิจของรัสเซียและ
การลงทุนของกองทุน
1.23 ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในสหรัฐอเมริกำ (Risk of Investing in the U.S) : การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจใน
สหรัฐฯ อาจส่งผลในทางลบต่อหลักทรัพย์ที่กองทุนลงอยู่ เช่น เมื่อภาวะเศรษฐกิจหรือตลาดการเงินของสหรัฐอ่อนแอ
1.24 ควำมเสี่ยงจำกกำรให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending Risk) : กองทุนอาจมีการให้ยืมหลักทรัพย์ และอาจมี
ความเสี่ย งที่ก องทุน อาจสูญ เสียเงิน เนื่องจากผู้ยื มไม่สามารถคืน หลัก ทรัพย์ ดังกล่าวได้ห รือได้ตรงเวลา รวมถึ งกรณีที่
หลักประกันสาหรับการกู้ยืมหลักทรัพย์มีมูลค่าลดลงต่ากว่ามูลค่าของหลักทรัพย์ที่ให้ยืมไป
1.25 ควำมเสี่ยงด้ำนควำมมั่นคง (Security Risk) : การลงทุนในบางประเทศหรือบางภูมิภาค อาจมีความเสี่ยงในด้าน
ความมั่นคง เช่น การก่อการร้าย หรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ตึงเครียด สิ่งเหล่านี้อาจส่งกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจ
รวมถึงการลงทุนของกองทุน
1.26 ควำมเสี่ยงด้ำนโครงสร้ำง (Structural Risk) : กองทุนอาจมีความเสี่ยงจาการลงทุนในบางประเทศที่มีความไม่
มั่นคงในด้าน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
1.27 ควำมเสี่ยงด้ำน Tracking Error (Tracking Error Risk) : กองทุนอาจมีความเสี่ยงที่ผลการดาเนินงานของกองทุนจะ
เบี่ยงเบนไปจากดัชนีอ้างอิง ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากความแตกต่างระหว่างหลักทรัพย์ทกี่ องทุนลงทุนกับดัชนีอ้างอิง ความแตกต่าง
ในด้านราคา ด้านต้นทุนธุรกรรม (Transaction Cost) การถือเงินสดในกองทุน ความแตกต่างของช่วงเวลาในการคงค้างหรือ
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การประเมินมูลค่าเงินปันผลหรือดอกเบี้ย ต้นทุนของกองทุนในการปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมายต่าง ๆ ซึ่งความเสี่ยงนี้
อาจจะมีมากขึ้นในช่วงตลาดผันผวนหรือตลาดมีความผิดปกติ รวมถึงเกิดขึ้นเนื่องจากกองทุนมีการเก็บค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในขณะที่ดัชนีไม่มีค่าใช้จ่ายเหล่านี้
1.28 ควำมเสี่ยงจำกกำรประเมินมูลค่ำ (Valuation Risk) : ราคาที่ได้จากการขายหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์อื่น ๆ อาจมี
ความแตกต่างจากการประเมินมูลค่าของกองทุน หรือจากการประเมินของดัชนี โดยเฉพาะหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์อื่นที่มี
การซื้อขายในปริมาณที่น้อย หรือซื้อขายในตลาดที่มีความผัน ผวน นอกจากนี้ มูลค่าของหลัก ทรัพย์ และสินทรัพย์อื่น ที่
กองทุนถืออยู่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาทีผ่ ู้ลงทุนไม่สามารถทาการซื้อหรือขายหน่วยลงทุน โดยผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน
(Authorised Participant) ที่ทาการซื้อ (หรือขายคืน) หน่วยลงทุนในวันที่กองทุนถือหลักทรัพย์ที่วัดโดยมูลค่ายุติธรรมอาจ
ได้รับหน่วยลงทุน(เงินค่าขายคืน) มากกว่าหรือน้อยกว่าหลักทรัพย์ที่ไม่ได้วัดโดยมูลค่ายุติธรรม หรือมีการใช้วิธีการประเมิ น
มูลค่าที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ การประเมินมูลค่าการลงทุนของกองทุนอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยด้านเทคโนโลยี หรือความ
ผิดพลาดจากหน่วยงานที่ตั้งราคาหรือหน่วยงานอื่น
รายละเอียดของกองทุน iShares MSCI ACWI ETF แปลมาจากหนังสือชี้ชวน (Master Prospectus) ของกองทุนหลัก ดังนัน้
ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกั บ ต้น ฉบั บภาษาอังกฤษ ให้ถื อตามต้น ฉบับ ภาษาอังกฤษเป็ น เกณฑ์ ท่าน
สามารถดูข้อมูลของกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ที่ https://www.blackrock.com
2. ปัจจัยควำมเสี่ยงที่สำคัญของกองทุนเปิดภัทร พำสซีฟ โกลบอล อิควิตี้
2.1 ควำมเสี่ยงจำกตลำด (Market Risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักและ/หรือ
กองทุนลงทุนมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลาดทุน และตลาดเงินรวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) เป็นต้น
2.2 ควำมเสี่ยงจำกธุรกิจของผู้ออกตรำสำร (Business Risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถ
ในการท าก าไรของบริ ษั ท ที่ ก องทุ น หลั ก และ/หรื อ กองทุ น ลงทุ น ท าให้ ผู้ ล งทุ น ไม่ ไ ด้ รั บ ผลตอบแทนที่ ค าดหวั ง เช่ น
ความสามารถในการชาระหนี้ และผลการดาเนินงาน เป็นต้น
2.3 ควำมเสี่ยงของประเทศที่กองทุนไปลงทุน (Country and Political Risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ภายในประเทศที่กองทุนหลักและ/หรือกองทุนเข้าไปลงทุน อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
หรือความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงข้อจากัดทางด้านกฎหมาย และการทาธุรกรรมทางการเงิน
2.4 ควำมเสี่ยงจำกข้อจำกัดกำรนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk) ความเสี่ย งที่เกิ ดจากทางการของ
ประเทศที่กองทุนหลักและ/หรือกองทุนลงทุน อาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทาให้กองทุนหลักและ/
หรือกองทุนไม่สามารถนาเงินกลับเข้าประเทศ อาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่กาหนด
2.5 ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) ความเสี่ยงที่การลงทุนอาจประสบกับความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยน ทาให้อัตราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผันผวน หากค่าเงินตราสกุลต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลง
2.6 ควำมเสี่ย งจำกกำรเข้ำ ทำสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivative) ความเสี่ยงจากการที่ราคาหลักทรัพย์ที่ตราสาร
อนุพันธ์นั้นอ้างอิงอยู่มีราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับทีค่ าดการณ์ไว้ ทาให้กองทุนรับรู้ผลขาดทุน เนื่องจากกองทุน
ได้ดารงสถานะเปิดรับความเสี่ยง (Exposure) จากการพิจารณาลงทุนในตราสารอนุพันธ์ และความเสี่ยงจากการที่ราคาของ
ตราสารอนุพันธ์มีความผันผวนสูงเมื่อเทียบกับมูลค่าเงินลงทุน จึงทาให้กองทุนมีโอกาสที่จะได้กาไรหรือขาดทุนจากการ
ลงทุนในตราสารอนุพันธ์สูงตามไปด้วย
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2.7 ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity Risk) ความเสี่ยงจากการที่กองทุนไม่สามารถไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ที่ลงทุนได้ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร หรืออาจไม่ได้ราคาตามที่ต้องการ
2.8 ควำมเสี่ยงทำงกฎหมำย (Legal Risk) กองทุนอาจมี ความเสี่ยงทางกฎหมาย ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ทางภาษีที่ทาให้ผู้ออกตราสาร หักภาษี ณ ที่จ่ายในการลงทุนเพิ่มขึ้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้ผลตอบแทนจากการลงทุนต่า
กว่าที่คาดการณ์ไว้ นอกจากนั้นในการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน กองทุนมีความเสี่ยงเพิ่มเติม หากประเทศ ที่กองทุน
เข้าลงทุนออกกฎเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ออกตราสารในการส่งเงินออกนอกประเทศเพื่อคืนเงินต้น
2.9 ควำมเสี่ยงทำงด้ำนเครดิตของคู่สัญญำ (Counterparty Risk)
กรณีที่กองทุน มีก ารลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้ องกั นความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ย นเงิน อาจมีความเสี่ย ง
ทางด้านเครดิตของบริษัทที่เป็นคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น โดยคู่สัญญาในการทาธุรกรรมไม่สามารถจ่ายเงินตามภาระ
ผูกพันได้ เนื่องจากมีผลการดาเนินงานและฐานะการเงินที่ด้อยลง จึงขาดสภาพคล่องที่จะจ่ายเงินตามภาระผูกพัน
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม www.phatraasset.com

คำอธิบำยแผนภำพมิติควำมเสี่ยง
ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึ ง ความเสี่ย งที่มูลค่าของหลักทรัพย์ ที่
กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมือง
ทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD
สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง
ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรำยใดรำยหนึ่ง (High issuer Concentration) พิจารณาจากการลงทุน
แบบกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใดราย
หนึ่งมากว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชือ่ ถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
3. เงินฝากหรือตราสารเที่ยบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับทีส่ ามารถ
ลงทุนได้
ควำมเสี่ย งจำกกำรเปลี่ย นแปลงของอัต รำแลกเปลี่ย น (Currency risk) หมายถึ ง การเปลี่ย นแปลง ของอัตรา
แลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขาย
ทากาไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็ง
และขายทากาไรในช่วงที่บาทอ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ทั้งนี้ กองทุนป้องกันควำมเสี่ยงทั้งหมดหรือ
เกือบทั้งหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม www.phatraasset.com
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คำอธิบำยเพิ่มเติม
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) : เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้อขาย
ทรัพย์สินของกองทุน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู้จดั การกองทุนได้ดยี ิ่งขึ้น โดยคานวณจากมูลค่าที่ต่ากว่าระหว่าง
ผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สนิ กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมา
ย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน
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