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หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ 

คุณก ำลังจะลงทนุอะไร? 

กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร? 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทนุ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ค่ำธรรมเนียม 

ข้อมูลอื่นๆ 

กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงนิ  

บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ทิสโก้  จ ำกัด 
กำรเข้ำร่วมกำรต่อต้ำนทุจริต 
ได้รับกำรรับรอง CAC* 

  
  
  

กองทุนเปิด ทิสโก ้Genomic Revolution 
TISCO Genomic Revolution Fund 

(TGENOME) 
กองทุนรวมตรำสำรทุน: Feeder Fund 

กองทุนรวมหมวดอุตสำหกรรม Healthcare 
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีควำมเสี่ยงต่ำงประเทศ 

 

ข้อมูล ณ วันท่ี 14 มกราคม 2564 

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสำหกรรม Healthcare 
จึงมีควำมเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอำจสูญเสียเงินลงทุนจ ำนวนมำก 
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 นโยบำยกำรลงทุน: กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน ARK Genomic Revolution ETF   
(กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟท่ีใช้กลยุทธ์การบริหารแบบเชิงรุก (Actively-managed ETF)       
ท่ีจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ Cboe (Cboe BZX Exchange, Inc) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย
กองทุน ARK Genomic Revolution ETF มีนโยบายลงทุนอย่างน้อย 80% ของมูลค่าทรัพย์สินในตราสาร
ทุนท้ังในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ของบริษัทท่ีมีธุรกิจเกี่ยวข้องกับธีม Genomics 
Revolution ซึ่งเป็นบริษัทท่ีมุ่งเน้นและคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการยืดอายุขัย และการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของมนุษย์ รวมถึงสิ่งมีชีวิตอื่น จากการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ
ความก้าวหน้าและวิวัฒนาการของการศึกษาหน้าท่ีและเทคนิคท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยท่ีควบคุมลักษณะของ
พันธุกรรม (Genomics) เช่น การออกผลิตภัณฑ์หรือบริการท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดเรียงตัวของยีน (Genomic 
Sequencing) การวิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือการจัดหาเครื่องมือท่ีเกี่ยวข้องกับยีน ท้ังนี้ บริษัทดังกล่าวอาจ
รวมถึงบริษัทท่ีพัฒนา ผลิต พึ่งพาและใช้เครื่องมือทางชีวภาพ (Bionic Device) การค านวณโดยใช้
แบบจ าลองทางชีววิทยา (Bio-inspired Computing) วิทยาศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลทางชีววิทยา (Bioinformatics) การแพทย์ในระดับโมเลกุล และเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 
กองทุนหลักดังกล่าวบริหารและจัดการโดย ARK Investment Management LLC ท้ังนี้ กองทุนจะลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน ARK Genomic Revolution ETF  ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
(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: กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนเพ่ือมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหว 

ตามกองทุนหลัก (Passive Management) และกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุน เพื่อมุ่งหวังให้ผล
ประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management) 

คุณก ำลังจะลงทุนอะไร? 
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กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร? 

ท ำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี้ 

 อ่ำนหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม  หรือสอบถำมผูส้นบัสนุนการขายและบริษทัจัดการ  

        อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่งของกองทุนรวมนี้ดีพอ 

 ผู้ลงทุนท่ีมีความเข้าใจและสามารถยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศและอัตราแลกเปลี่ยนได ้
 ผู้ลงทุนท่ีสามารถรับความผันผวนทางด้านราคาของกองทุนรวมต่างประเทศท่ีกองทุนไปลงทุน ซึ่งอาจจะ

ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ ากว่ามูลค่าท่ีลงทุนและท าให้ขาดทุนได้ 
 ผู้ท่ีสามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวท่ีดีกว่าการลงทุนใน 

ตราสารหนี้ท่ัวไป  
 ผู้ลงทุนท่ีต้องการกระจายการลงทุนไปยังหุ้นของบริษัทท่ีมีธุรกิจเกี่ยวข้องกับธีม Genomics Revolution 

ในหมวดอุตสาหกรรม Healthcare 
 
 
 

กองทุนรวมนี้ไม่เหมำะกับใคร 

 ผู้ลงทุนท่ีเน้นการได้รับผลตอบแทนในจ านวนเงินท่ีแน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ 
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คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 

 ค ำเตือนที่ส ำคัญ 
 กองทุนเปิด ทิสโก้ Genomic Revolution เป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที่มุ่งลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวด

อุตสาหกรรม Healthcare เพียงหมวดเดียว จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวม
ทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหมวดอุตสาหกรรม
ดังกล่าว เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน 

 กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการ
ลงทุน (Efficient Portfolio Management) เช่น การท าสัญญาฟิวเจอร์ส สัญญาออปชั่น และสัญญาออปชั่นบน 
สัญญาฟิวเจอร์ส ดังนั้น กองทุนหลักจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น นอกจากนี้ ในกรณีที่กองทุนหลักมีการ
ลงทุนในต่างประเทศ กองทุนหลักจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือป้องกันความเสี่ยง
(Hedging) ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

 กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และอาจลงทุนในตราสารที่
มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนอื่นที่ลงทุนในหลักทรัพย์
อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจ านวนที่น้อยกว่าจึงมีก าไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิง
โดยตรง ดังนั้น กองทุนนี้จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงได้สูงกว่า 
ผู้ลงทุนทั่วไป 

 ในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้
ออกตราสารต่ ากว่าทีส่ามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ที่ตัวตราสารและที่ผู้ออกตราสาร (Unrated) และหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted 
Securities) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้รับช าระ
คืนเงินต้นและดอกเบี้ย 

 กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพ่ือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
ของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน 

 ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด บริษัทจัดการอาจใช้ดลุยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกค าสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่ไดร้ับไว้แล้ว
หรือหยุดรับค าสั่งดังกล่าวได้ 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะปฏิเสธหรือระงบัการสั่งซือ้ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อมส าหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (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 

TGENOME 

โอกำสขำดทุนเงินต้น 
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  ปัจจัยควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ 

 ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) : ใช้ข้อมูลความผันผวนของมูลค่าหน่วย
ลงทุนของกองทุนหลักในการประมาณค่า SD 

 
 
 
 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) 
 
 

 
 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง  (High Sector 

Concentration Risk) 
 
 
 
หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Healthcare  

 
 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง  (High Country Concentration Risk) 

 
 
 
หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)  

 

 

 

หมายเหตุ:  กองทุนรวมมีการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ประมาณ 90% ของมลูค่า

ทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ 
 

การลงทนุกระจกุตัว ต ่า สูง
ในหมวดอตุสาหกรรมรวม ≤ 20% 20-50% 50-80% > 80%

การลงทนุกระจกุตัว ต ่า สูง
รายประเทศรวม ≤ 20% 20-50% 50-80% > 80%

การปอ้งกนัความเสี ยง FX ต ่า สูง
ทัง้หมด/เกือบทัง้หมด บางสว่น ดลุยพินิจ ไม่ป้องกัน

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

การลงทนุกระจกุตัว ต ่า สูง
ในผู้ออกตราสารรวม ≤ 10% 10-20% 20-50% 50-80% > 80%
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หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน 

ข้อมูลกำรลงทุนของกองทุน ARK Genomic Revolution ETF (กองทุนหลัก) 
 

*คุณสามารถดูข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันได้ท่ี www.tiscoasset.com 
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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 

 * ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนท่ีคุณจะได้รับ  
  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 อันได้แก ่กองทุน 
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงานประกันสังคม 
บริษัทประกนัชีวิต บริษัทประกันภัย บริษัทหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ มหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึน้
ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย และกองทุนส ารองเลี้ยงชพีภายใต้การจัดการของบลจ. อื่น 
** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทนุแต่ละกลุ่มไม่เทา่กัน โดยบริษทัจัดการจะ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และกองทนุส่วนบุคคลภายใต้การจัดการของ
บลจ.ทิสโก้ จ ากัด  
*** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเข้ากองทนุ 
**** การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กรณีเป็นกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีเปน็กองทุน 
ปลายทาง บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ซึง่จะมีคา่ธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนค านวณอยู่ในราคาดังกลา่วแล้ว  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

รำยกำร อัตรำ 

ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร 0.75% 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ  0.00% 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยรวมโดยประมำณ 0.75% 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยของกองทุนหลัก (% ต่อปีของ NAV) 
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กราฟแสดงผลการด าเนินงานย้อนหลังของกองทุน ARK Genomic Revolution ETF เปรียบเทียบกับ
ดัชนี S&P 500 ดัชนี MSCI World และดัชนี NASDAQ Biotech ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*   ที่มา: Bloomberg, ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่จัดตั้งกองทนุ ตั้งแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2558 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 
**  ผลการด าเนินงานในอดีตมไิด้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
  

 * ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต * 

ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต 

 1. ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวม 

ตัวชี้วัดของกองทุน (benchmark) ได้แก่ ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยอัตรา
แลกเปลี่ยน เพื่อค านวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันท่ีค านวณผลตอบแทน  
ในสัดส่วนร้อยละ 100   
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หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563  

3. ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังของกองทุน ARK Genomic Revolution ETF 
 

*คุณสามารถดูข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันได้ท่ี www.tiscoasset.com 

2. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน ณ จุดขำย คือ 

    Health Care 
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นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล ไม่จ่ำย  
ผู้ดูแลผลประโยชน ์ ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน)   
วันที่จดทะเบียน 13 ม.ค. 64   
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 ำกำร 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 ี                                            13 ม.ค. 64 
2. นำยธีระศักดิ์ บุญญำเสถียร                                  13 ม.ค. 64      
3. นำยณัฐภัทร มิตรศิริสวัสดิ์                                   13 ม.ค. 64 

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)   

 
 
 
 

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 14 มกราคม 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบ 
ในการด าเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ท าให้ผู้อื่น
ส าคัญผิด 
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ชื่อ ARK Genomic Revolution  ETF 
ประเภท Active Equity ETF 
นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายลงทุนอย่างน้อย 80% ของมูลค่าทรัพย์สินในตราสารทุน  

ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืนๆ ของบริษัทที่มีธุรกิจเกี่ยวข้อง
กับธีม Genomics Revolution ซึ่งเป็นบริษัทที่มุ่งเน้นและคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์จากการยืดอายุขัย และการยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ รวมถึง
สิ่งมีชีวิตอ่ืน จากการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ
ความก้าวหน้าและวิวัฒนาการของการศึกษาหน้าที่และเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยที่ควบคุมลักษณะของพันธุกรรม (Genomics) เช่น การออกผลิตภัณฑ์
หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดเรียงตัวของยีน (Genomic Sequencing) 
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือการจัดหาเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับยีน ทั้งนี้ 
บริษัทดังกล่าวอาจรวมถึงบริษัทที่พัฒนา ผลิต พ่ึงพาและใช้เครื่องมือทาง
ชีวภาพ (Bionic Device) การค านวณโดยใช้แบบจ าลองทางชีววิทยา     
(Bio-inspired Computing) วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลทางชีววิทยา (Bioinformatics) การแพทย์ในระดับโมเลกุล 
และเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 
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 ในหลักทรัพย์ของบริษัทที่ด าเนินธุรกิจหลักในหมวดอุตสาหกรรม 
Healthcare รวมถึงผู้ออกตราสารที่ด าเนินธุรกิจหลักในหมวดธุรกิจ 
Biotechnology และหมวดธุรกิจอ่ืนในหมวดอุตสาหกรรม Healthcare เช่น 
ห้องปฎิบัติการทางการแพทย์ การวิจัย และการผลิตยา ทั้งนี้ กองทุนอาจ
ลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมถึง 
American Depositary Receipts (“ADRs”) และ Global Depository 
Receipts (“GDRs”) 
 

สรุปสำระส ำคัญของกองทุน ARK Genomic Revolution  ETF (กองทุนหลัก) 
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กลยุทธ์การลงทุน กองทุนเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟที่ใช้กลยุทธ์การบริหารแบบเชิงรุก (Actively-
managed Exchange Trade Fund) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เงินลงทุน
เติบโตในระยะยาว ซึ่งในเบื้องต้นกองทุนจะลงทุนในตราสารทุนทั้งในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืนๆ ของบริษัทที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับการลงทุน
ในธีม Genomics Revolution โดยจะคัดเลือกบริษัทจาก บทวิเคราะห์และ
บทวิจัยภายใน รวมถึงบริษัทที่ได้ประโยชน์จากนวัตกรรมที่ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง (Disruptive Innovation) หรือสามารถท าให้ธีมที่บริษัทด าเนิน
ธุรกิจพัฒนาต่อไปได้ในอนาคต  ซึ่งบทวิเคราะห์และบทวิจัยดังกล่าวมาจาก
หลายที่มา เพ่ือพัฒนาและก าหนดธีมการลงทุน หาเอกลักษณ์และแนวโน้ม   
ที่คาดว่าจะขยายตัวของแต่ละบริษัทหรืออุตสาหกรรมโดยรวม นอกจากนี้ 
กองทุนจะใช้การวิเคราะห์แบบ “Top Down” และ“Bottom up”        
เพ่ือคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุน และน ากรอบของ The United Nations 
Sustainable Development Goals ซึ่งรวมปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม 
และธรรมาภิบาล มาร่วมพิจารณาในบทวิจัยและกระบวนการลงทุน ทั้งนี้ 
กองทุนจะลงทุนในบริษัทที่เชื่อมั่นว่าจะได้รับประโยชน์และคาดว่าจะน าเอา
นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Genomics มาใช้ในการด าเนินธุรกิจ แม้ว่าใน
ปัจจุบันรายได้หลักของบริษัทดังกล่าวไม่ได้มาจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 
Genomics ก็ตาม 

วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน 31 ตุลาคม 2557 
ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขาย  ตลาดหลักทรัพย์ Cboe (Cboe BZX Exchange, Inc)  

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
วันท าการซื้อขาย ทุกวันท าการ 
รหัสหลักทรัพย์  ARKG 
สกุลเงินที่ใช้ในการซื้อขาย  ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดโดยประมาณ 

0.75% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
 

บริษัทจัดการ (Investment Adviser)   ARK Investment Management LLC 
ผู้ดูแลงานด้านปฏิบัติการ
(Administrator) ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน 
(Custodian) และนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน (Transfer Agent)  

The Bank of New York Mellon 

ผู้สอบบัญชี (Fund Accounting) Tait, Weller & Baker LLP  
แหล่งข้อมูล https://ark-funds.com/arkg 
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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 ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการ
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 


