
 

 

 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

             

             

             

          

  

กองทุนเปิดกรุงศร ีไซเบอรซ์ ีเคียวร ิตี �  
Krungsri Cyber Security Fund (KFCYBER) 

(หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า: KFCYBER-A) 

กองทนุรวมตราสารทุน 

กองท ุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) 
กองทุนรวมที;เน ้นลงท ุนแบบมีความเสี;ยงต่างประเทศ 

 

หนังสือช ี�ชวนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคัญ  

บลจ.กรุงศร ี จาํก ัด  

การเข ้าร ่วมการต่อต้านทุจร ิต :  
ได้ร ับการร ับรอง CAC 

คุณกาํลังจะลงทุนอะไร? 

กองทนุรวมนี�เหมาะกับใคร? 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพเิศษ? 

สัดส่วนของประเภททร ัพยส์ินท ี;ลงท ุน 

ผลการดาํเนินงาน  

ค่าธรรมเน ียม 

ข ้อมูลอ ื;นๆ  

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช ่การฝากเงนิ  

ขอ้มลู ณ วนัที� 18 มกราคม 2565 
iPO: วนัที� 7 - 15 กมุภาพนัธ ์2565 

กองทุนนี�ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Software  
จึงมีความเสี;ยงท ี;ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจาํนวนมาก 
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กองทุนรวมนี�เหมาะกับใคร?  

กองทนุรวมนี�ไม่เหมาะกับใคร 
 ผูล้งทนุที�เนน้การไดร้บัผลตอบแทนในจาํนวนเงินที�แน่นอน หรือรกัษาเงินตน้ใหอ้ยู่ครบ 

ทาํอยา่งไรหากยังไม่เข ้าใจนโยบาย และความเสี;ยงของกองทุนน ี� 
 อ่านหนงัสือชี 6ชวนฉบบัเต็ม หรือสอบถามผูส้นบัสนนุการขายและบริษัทจดัการ  
 อย่าลงทุนหากไม่เข ้าใจลักษณะและความเสี;ยงของกองทุนรวมนี�ดีพอ 

คุณกาํลังจะลงทุนอะไร?  

(1)  นโยบายการลงทุน 
 กองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอรซ์ีเคียวริตี 6: จะนาํเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื�อ Allianz Global 

Investors Fund - Allianz Cyber Security, Class RT (USD) (กองทนุหลกั) ซึ�งบรหิารจดัการโดยบรษิัท Allianz Global 
Investors GmbH โดยเฉลี�ยในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 

 กองทุน Allianz Global Investors Fund - Allianz Cyber Security (กองทุนหลัก): มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน 
ทั�วโลกของบรษิัทที�ประกอบธุรกิจหรือไดร้บัประโยชนที์�เกี�ยวขอ้งกบัความมั�นคงปลอดภยัทางไซเบอร ์(Cyber Security)  

 กองทุนไทยอาจลงทุนในตราสารหนี6ที�มีอันดับความน่าเชื�อถือตํ�ากว่าที�สามารถลงทุนได ้(Non - investment Grade) 
หรือตราสารหนี6ที�ไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ (Unrated) โดยมีสดัส่วนการลงทุนในตราสารดงักล่าวเมื�อรวมกบั
สดัส่วนการลงทนุของกองทนุหลกัจะไม่เกินรอ้ยละ 20 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ นอกจากนี6 กองทุนอาจลงทุน
ในตราสารทุนของบริษัทที�ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย ์(Unlisted Securities) และตราสารที�มีสญัญาซื 6อขาย
ล่วงหนา้แฝง (Structured note) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑที์�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

 กองทุนไทยจะทาํสัญญาซื 6อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื�อป้องกันความเสี�ยงดา้นอัตราแลกเปลี�ยนเงิน (Foreign 
Exchange Rate Risk) เกือบทั6งหมด โดยไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ และอาจลงทุนใน
สัญญาซื 6อขายล่วงหน้าเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) โดยขึ 6นอยู่กับ
ดลุยพินิจของบรษิัทจดัการ 

 บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี�ยนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตใหเ้ป็นกองทุนรวม
หน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือกองทุนรวมที�มีการลงทุนโดยตรงในตราสารและ/หรือหลักทรพัยต์่างประเทศ หรือ
สามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทําให้ระดับความเสี�ยงของการลงทุน (Risk 
Spectrum) เพิ�มขึ 6น ทั6งนี 6 ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผูจ้ัดการกองทุนซึ�งขึ 6นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื�อ
ประโยชนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

(คุณสามารถศึกษาข ้อมูลกองทุนหลักได้จาก https://lu.allianzgi.com) 

(2)  กลยุทธใ์นการบร ิหารจัดการลงทุน 

 กองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอรซ์ีเคียวริตี 6 มุ่งหวังใหผ้ลประกอบการเคลื�อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลัก Allianz 
Global Investors Fund - Allianz Cyber Security มีกลยทุธใ์นการบรหิารแบบเชิงรุก (Active Management) 

 ผูล้งทุนที�สามารถรบัความผันผวนของราคาหุน้ที�กองทุนหลกัไปลงทุน ซึ�งอาจจะปรบัตัวเพิ�มสงูขึ 6น หรือลดลงจนตํ�ากว่า 
มลูค่าที�ลงทนุและทาํใหข้าดทนุได ้

 ผูล้งทุนที�สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวงัผลตอบแทนในระยะยาวที�ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี 6
ทั�วไป 
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คุณต้องระวังอะไรเป็นพเิศษ?  

คาํเตือนท ี;สาํคญั 
 กองทุนไทยจะเขา้ทาํสญัญาซื 6อขายล่วงหนา้ที�มีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปลี�ยนเงินเพื�อป้องกันความเสี�ยงไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 

ของมลูค่าเงินลงทนุในต่างประเทศ ซึ�งอาจมีตน้ทุนสาํหรบัการทาํธุรกรรมป้องกนัความเสี�ยง โดยทาํใหผ้ลตอบแทนของกองทุน
ไทยโดยรวมลดลงจากตน้ทนุที�เพิ�มขึ 6น 

 กองทุนหลักอาจทาํสญัญาซื 6อขายล่วงหนา้เพื�อป้องกันความเสี�ยงดา้นอัตราแลกเปลี�ยนโดยขึ 6นอยู่กับดุลยพินิจของผูจ้ัดการ
กองทนุหลกั กองทนุจึงอาจมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน (Exchange Rate Risk) 

 กองทุนไทยและ/หรือกองทุนหลกัอาจลงทุนในหรือมีไวซ้ึ�งสญัญาซื 6อขายล่วงหนา้เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 
และอาจลงทุนในตราสารที�มีสัญญาซื 6อขายล่วงหนา้แฝง จึงมีความเสี�ยงมากกว่ากองทุนรวมที�ลงทุนในหลักทรพัยอ์้างอิง
โดยตรง เนื�องจากใชเ้งินลงทุนในจาํนวนที�นอ้ยกว่าจึงมีกาํไร/ขาดทนุสงูกว่าการลงทนุในหลกัทรพัยอ์า้งอิงโดยตรง 

 กองทุนหลักอาจมีการจาํกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนในแต่ละวนัทาํการซื 6อขายไม่เกินรอ้ยละ 10 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของ
กองทนุหลกั ซึ�งในกรณีที�ผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทุนหลกัมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนรวมกันในวนัทาํการซื 6อขายใดเกินกว่าอตัรา
ที�กาํหนดไวด้ังกล่าว กองทุนหลักอาจเลื�อนรายการไถ่ถอนหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทั6งหมดออกไปซึ�งจะไม่เกิน 2 วันทาํการ 
และจะพิจารณาการไถ่ถอนหน่วยลงทนุในส่วนที�เกินกว่าอัตราที�กาํหนดในวนัทาํการซื 6อขายถดัไปเป็นลาํดบัแรก นอกจากนี6 ใน
กรณีที�เกิดเหตุการณไ์ม่ปกติ เช่น ตลาดซื 6อขายหลกัทรพัยที์�กองทุนหลกัลงทุนไม่สามารถเปิดทาํการซื 6อขายไดต้ามปกติ หรือ
หลกัทรพัยที์�กองทนุหลกัลงทนุถกูระงบัการซื 6อขาย หรือเกิดเหตกุารณไ์ม่ปกตทิางเศรษฐกิจ การเมือง หรือเกิดเหตกุารณอื์�นใดที�
อยู่นอกเหนือการควบคมุของกองทนุหลกั กองทนุหลกัอาจระงบัการคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ การเสนอขาย การสบัเปลี�ยน 
และการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเป็นการชั�วคราวได ้จึงอาจส่งผลใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุไดร้บัชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุล่าชา้กว่า
ที�กาํหนดไว ้

 กองทุนรวมนี6ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรฐัอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี�ยงของพอรต์การลงทุน
โดยรวมของตนเองดว้ย 
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1.  ความเสี;ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) 

ความผนัผวนของผลการ
ดาํเนินงาน (SD) 

 

 

 

2.  ความเสี;ยงจากการลงท ุนกระจุกตัว (High Concentration Risk) 

- ความเสี;ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ;ง (High Issuer Concentration Risk) 

การลงทนุกระจกุตวัในผูอ้อก
ตราสารรวม 

 

- ความเสี;ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอตุสาหกรรมใดอ ุตสาหกรรมหนึ;ง (High Sector Concentration Risk) 

การลงทนุกระจกุตวัในหมวด
อตุสาหกรรมรวม 

 

หมายเหต:ุ กองทนุรวมมีการลงทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรม Software และ IT Service 

- ความเสี;ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ;ง (High Country Concentration Risk) 

การลงทนุกระจกุตวั 
รายประเทศรวม 

 

หมายเหต:ุ กองทนุรวมมีการลงทนุกระจกุตวัในประเทศสหรฐัอเมรกิา 

3.  ความเสี;ยงจากการเปลี;ยนแปลงของอัตราแลกเปลี;ยน (Exchange Rate Risk) 

การป้องกนัความเสี�ยง FX 
 

 

หมายเหต:ุ  กองทนุรวมมีการป้องกนัความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนไม่นอ้ยกว่า 90% ของมลูค่าเงินลงทนุใน
ต่างประเทศ 

 
 

*คณุสามารถดขูอ้มลูเพิ�มเติมไดที้� www.krungsriasset.com 

 

 

 

 
  

< 5% 5 - 10% 10 - 15% 15 - 25% > 25% 

ตํ;า สูง 

< 10% 10 - 20% 20 - 50% 50 - 80% > 80% 

ตํ;า สูง 

20 - 50% > 80% 50 - 80% < 20% 

ต ํ;า สูง 

20 - 50% > 80% 50 - 80% < 20% 

ตํ;า สูง 

ทั�งหมด/เกือบทั�งหมด บางส่วน ดุลยพินจิ ไม่ป้องกัน 

ต ํ;า สูง 
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ข ้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก 

 

 
แหล่งที�มา : Factsheet ของกองทนุหลกั Allianz Global Investors Fund - Allianz Cyber Security, Class RT (USD) 

ณ วนัที� 30 พฤศจิกายน 2564 
 

สัดส่วนของประเภททร ัพยส์ ินท ี;ลงท ุน  
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หมายเหต ุ:   คณุสามารถดขูอ้มลูค่าธรรมเนียมที�เรียกเก็บจรงิจากกองทนุยอ้นหลงัไดที้� www.krungsriasset.com 
 

 

 

 

 

รายการ สูงสุดไม่เก ิน เก็บจร ิง 

ค่าธรรมเนียมการขาย 2.00 % 1.50 % 

ค่าธรรมเนียมการรบัซื 6อคืน  2.00 % ยงัไม่เรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุเขา้ 2.00 % 1.50 % 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุออก 2.00 % ยงัไม่เรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรือ  
เศษของ 1,000 

10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรือ  
เศษของ 1,000 

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 50 บาท 50 บาท 

ค่าใชจ้่ายอื�นๆ ตามที�จ่ายจรงิ ตามที�จ่ายจรงิ 

หมายเหต ุ:   
(1) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายที�เรียกเก็บจากกองทนุรวม และ/หรือผูส้ั�งซื 6อหรือผูถื้อหน่วยลงทุนขา้งตน้ เป็นอตัราที�รวมภาษีมลูค่าเพิ�ม

หรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื�นใดแลว้ 
(2) บรษิัทจดัการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ ในกรณีการสบัเปลี�ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายใตก้องทุน

เดียวกนันี6 
 

*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที�คณุจะไดร้บั 
ดงันั6น คณุควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักลา่วก่อนการลงทุน* 

ค่าธรรมเนียมท ี;เร ียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 

ค่าธรรมเนียมท ี;เร ียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซ ื�อขาย) 

ค่าธรรมเนียม 

สูงสุดไม่เกิน  
2.1400 

สูงสุดไม่เกิน  
0.1070 

สูงสุดไม่เก ิน  
0.1605 

สูงสุดไม่เก ิน  
4.6545 

สูงสุดไม่เกิน  
2.2470 
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1. ค่าใช ้จ่ายท ี;เร ียกเก็บจากผู้ซ ื �อหร ือผู้ถ ือหน่วยลงทุน (ร ้อยละของมูลค่าหน่วยลงทนุ) 

(1)  ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ   ไม่มี 

(2)  ค่าธรรมเนียมการรบัซื 6อคืนหน่วยลงทนุ   ไม่มี 

2. ค่าธรรมเน ียมและค่าใช ้จ่ายท ี;เร ียกเกบ็จากกองทนุรวม (ร ้อยละต่อปีของมูลค่าทร ัพยส์นิสุทธ ิของกองทุนรวม) 

(1)  ค่าธรรมเนียมการจดัการ  0.88% 

(2)  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยอื�นๆ  0.35% 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยทั6งหมด 1.23% 

หมายเหตุ :  กองทนุหลกัอาจเพิ�มเติมหรือเปลี�ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ ของกองทนุได ้

ค่าธรรมเนียมและค่าใช ้จา่ยของกองทนุหลัก Allianz Global Investors Fund - Allianz Cyber Security, Class RT (USD) 
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* ผลการดาํเนินงานในอดีต มิไดเ้ป็นสิ�งยืนยันถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต * 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

หมายเหต ุ: 

(1) ที�มา: Factsheet ของกองทนุหลกั Allianz Global Investors Fund - Allianz Cyber Security, Class RT (USD)  
ณ วนัที� 30 พฤศจิกายน 2564 

(2) ผลตอบแทนในอดีตของกองทนุรวมมิไดเ้ป็นสิ�งยืนยนัถึงผลตอบแทนในอนาคต 

 
  

ผลการดาํเนินงาน  

ดัชนีช ี�ว ัด/อ ้างอ ิง (Benchmark) คือ MSCI ACWI Information Technology Net Total Return USD Index สดัส่วน 100.00% 

บรษัิทจดัการจะใชด้ชันีชี 6วดัในสกลุเงินเหรียญสหรฐัฯ ปรบัดว้ยตน้ทนุการป้องกนัความเสี�ยงดา้นอตัราแลกเปลี�ยนเพื�อเทียบกบัคา่สกลุ
เงินบาท ณ วนัที�คาํนวณผลตอบแทน  

ประเภทกองทุนรวมเพ ื;อใช ้เปร ียบเทยีบผลการดาํเนินงาน ณ จุดขาย คือ Technology Equity 

*คณุสามารถดขูอ้มลูที�เป็นปัจจบุนัไดท้ี� www.krungsriasset.com  

ผลการดาํเนินงานของกองทุนหลัก  
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นโยบายการจ่ายเงนิปันผล ไม่จ่าย  

ผู้ดูแลผลประโยชน ์ ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

วันท ี;จดทะเบียน 18 กมุภาพนัธ ์2565 

อายุโครงการ ไม่กาํหนด 

ซื�อและขายคนืหน่วยลงทุน วันทาํการซ ื�อ  :  
 ช่วง IPO:  ระหว่างวนัที� 7 - 15 กมุภาพนัธ ์2565 ภายในเวลา 15.30 น. ของวนัสดุทา้ย 

ทั6งนี 6 จะรบัชาํระเป็นเช็คจนถึงวนัที� 15 กมุภาพนัธ ์2565 
 หลงั IPO:  เริ�มตั6งแต่วนัที� 22 กมุภาพนัธ ์2565 เป็นตน้ไป ทกุวนัทาํการซื 6อขายของกองทนุ  

ภายในเวลา 15.30 น. 
มลูค่าขั6นตํ�าของการซื 6อครั6งแรก  :   500 บาท 
มลูค่าขั6นตํ�าของการซื 6อครั6งถดัไป  :  500 บาท 

วันทาํการขายคืน   :  
เริ�มตั6งแตว่นัที� 22 กมุภาพนัธ ์2565 เป็นตน้ไป ทกุวนัทาํการซื 6อขายของกองทนุ ภายในเวลา 14.30 น. 
มลูค่าขั6นตํ�าของการขายคืน :  500 บาท 
ยอดคงเหลือขั6นตํ�า :  50 หน่วย 
ระยะเวลาการรบัเงินค่าขายคืน :   4 วนัทาํการนบัถดัจากวนัทาํรายการโดยไม่นบัรวมวนัหยดุ

ต่างประเทศ (T+4) 
หมายเหต ุ: บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี�ยนแปลงระยะเวลาชาํระเงินจรงิซึ�งอาจจะเรว็ขึ 6นหรือชา้
ลงกว่าเดิมก็ได้แต่จะต้องไม่เกิน 5 วันทาํการนับตั6งแต่วันถัดจากวันที�คํานวณ NAV และไม่นับรวม
วนัหยุดต่างประเทศซึ�งเป็นไปตามที�กาํหนดไวใ้นโครงการ โดยขึ 6นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจดัการและ
ถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ทั6งนี6 บริษัทจดัการจะแจง้การเปลี�ยนแปลงดงักล่าว
ใหผู้ล้งทนุทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 3 วนัทาํการโดยประกาศไวบ้นเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ 
คณุสามารถตรวจสอบมลูค่าทรพัยสิ์นรายวนัไดที้� :  เว็บไซต ์www.krungsriasset.com 

รายชื;อผู้จ ัดการกองทุน ช ื;อ  นามสกุล ขอบเขตหน้าท ี; วันท ี;เร ิ;มบร ิหารกองทนุรวมนี� 

นายจาตรุนัต ์สอนไว ผูจ้ดัการกองทนุตา่งประเทศ 18 กมุภาพนัธ ์2565 

นายชศูกัดิ| อวยพรชยัสกลุ ผูจ้ดัการกองทนุตา่งประเทศ 18 กมุภาพนัธ ์2565 

ผู้สนับสนุนการขาย 
หร ือร ับซ ื�อคนื 

 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) ทกุสาขา โทร. 1572 หรือ 
 ผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซื 6อคืนหน่วยลงทุนที�ไดร้บัการแต่งตั6งจากบรษิัทจดัการ  

ทั6งนี 6 คณุสามารถตรวจดรูายชื�อผูส้นบัสนนุการขายฯ เพิ�มเตมิไดที้� www.krungsriasset.com  

ติดต่อสอบถาม 
ร ับหนังสือช ี�ชวน 
ร ้องเร ียน 

บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั 
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร ์ชั6น 1-2 โซนเอ ชั6น 12 ชั6น 18 โซนบ ี
ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์:   0-2657-5757  โทรสาร 0-2657-5777 
Website :   www.krungsriasset.com  Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com  
หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซื 6อคืนหน่วยลงทนุ 

ธุรกรรมท ี;อาจกอ่ใหเ้กดิ 
ความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน ์

คณุสามารถตรวจสอบธุรกรรมที�อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดที้�  
www.krungsriasset.com/th/Investment/RelatedPartyTransactions.html  

  

ข้อมูลอ ื;นๆ  
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สรุปข ้อมูลสาํคัญท ี;ผู้ลงท ุนควรทราบเกี;ยวกับกองทนุ Allianz Global Investors Fund - Allianz Cyber Security (กองทุนหลัก): 

ช ื;อกองทนุ: Allianz Global Investors Fund - Allianz Cyber Security 

ลักษณะเฉพาะของ  
Class RT (USD): 

(1) เป็น Class ที�เสนอขายใหก้บันกัลงทนุสถาบนั  
(2) ทาํการซื 6อขายหน่วยลงทนุในสกลุเงินเหรียญสหรฐัฯ และไม่มกีารจา่ยเงินปันผล 

วันท ี;จดทะเบียนกองทนุ: 9 กมุภาพนัธ ์2564 

วัตถุประสงคแ์ละนโยบาย
การลงทุน: 

กองทนุมีวตัถปุระสงคที์�จะสรา้งการเติบโตใหก้บัเงินลงทนุในระยะยาว ผ่านการลงทนุในตลาดหุน้ทั�วโลก 
โดยมุ่งเนน้บริษัทที�ประกอบธุรกิจที�ไดร้บัประโยชนจ์ากหรือที�ในปัจจุบนัมีความเกี�ยวขอ้งกับความมั�นคง
ปลอดภยัทางไซเบอร ์(Cyber Security)  
กองทนุใหค้วามสาํคญักบัคุณลกัษณะทางดา้นสิ�งแวดลอ้มและสงัคม โดยนาํปัจจยัดา้นสิ�งแวดลอ้มและ
สงัคมมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตดัสินใจเพื�อการลงทนุ และต่อตา้นกิจการที�มีการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกในระดบัสงูมากเป็นพิเศษ เพื�อส่งเสรมิการสรา้งจิตสาํนึกต่อสภาพภมูิอากาศ  
กองทุนจะลงทุนอย่างนอ้ยรอ้ยละ 70 ของทรพัยส์ินของกองทุนในตราสารทุนทั�วโลกที�ทาํธุรกิจเกี�ยวขอ้ง
กับวิวัฒนาการและการพัฒนาความมั�นคงปลอดภัยทางไซเบอร ์(Cyber Security) ทั6งนี 6 ความมั�นคง
ปลอดภัยทางไซเบอรห์มายถึงบริษัทที�มีการลงทุน และ/หรือมีความเกี�ยวข้องกับการปฏิบัติการเพื�อ
ปกป้องเครื�องคอมพิวเตอร ์Servers อุปกรณม์ือถือ ระบบอิเล็กทรอนิกส ์เครือข่าย และขอ้มลู จากการ
โจมตีที�เป็นอนัตราย (Malicious Attacks) นอกจากนี6 ความมั�นคงปลอดภยัทางไซเบอรย์งัรวมถึง แต่ไม่
จาํกดัเพียงความมั�นคงปลอดภยัของเทคโนโลยีสารสนเทศ และขอ้มลูอิเล็กทรอนิกส ์ 
ไม่เกินรอ้ยละ 30 ของทรัพย์สินของกองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนนอกเหนือจากที�ระบุไว้ใน
วตัถุประสงคข์องการลงทุน ทั6งนี 6 กองทุนอาจนาํทรพัยสิ์นของกองทุนบางส่วนหรือทั6งหมดไปลงทุนใน
ตลาดหลกัทรพัยข์องกลุ่มประเทศเกิดใหม่  
ไม่เกินรอ้ยละ 20 ของทรพัยสิ์นของกองทนุอาจลงทนุในตลาดหลกัทรพัย ์China A-Shares 
ไม่เกินรอ้ยละ 15 ของทรพัยสิ์นของกองทนุอาจลงทนุโดยตรงในเงนิฝาก และ/หรือตราสารตลาดเงิน และ
ในกองทนุรวมตลาดเงิน (ในสดัส่วนไม่เกินรอ้ยละ 10 ของทรพัยสิ์นของกองทนุ)  
(สามารถดูรายละเอียดของนโยบายการลงทุนเพิ�มเติมได้จากหนังสือชี"ชวนของกองทุน Allianz 
Global Investors Fund - Allianz Cyber Security) 

ดัชนีช ี�วดั (Benchmark): MSCI AC World (ACWI) Information Technology Total Return Net 

อายุโครงการ: ไม่กาํหนด 

ผู้จ ัดการกองทนุ Allianz Global Investors U.S. LLC 

บร ิษัทจดัการกองทุน: Allianz Global Investors GmbH 

ผู้เก ็บร ักษาทร ัพยส์ินของ
กองทุน: 

State Street Bank International GmbH - Luxembourg branch 

เว็บไซต:์ สามารถดขูอ้มลูหนงัสือชี 6ชวนฯ ของกองทนุหลกั และรายละเอียดอื�นเพิ�มเติมไดที้�เว็บไซต:์ 
https://lu.allianzgi.com 

 

 

 

 

 

 

 กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ไดแ้ก่ ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดผูล้งทุนสถาบัน และชนิดจ่ายเงินปันผล ทั6งนี 6 ผูถื้อ
หน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี�ยนชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองทุนนี6ไดต้ามเงื�อนไขที�บริษัทจดัการกาํหนด และบริษัทจดัการจะแยก
คาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทนุแต่ละชนิด โดยมลูค่าหน่วยลงทนุของหน่วยลงทนุแต่ละชนิดอาจมีมลูค่าเท่ากนัหรือแตกต่างกนัได ้

 การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน มิไดท้าํใหค้วามรบัผิดชอบของกองทุนรวมที�มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดของหน่วย
ลงทุน ทรพัยสิ์นทั6งหมดของกองทนุรวมยงัคงอยู่ภายใตค้วามรบัผิดต่อบคุคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกนั 
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 ความเสี;ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงท ุน (Market Risk) 

ความเสี�ยงที�มีมลูค่าของหลักทรพัยที์�กองทุนรวมลงทุนจะเปลี�ยนแปลงเพิ�มขึ 6นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการ
ลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั6งในและต่างประเทศ เป็นตน้ ซึ�งจะพิจารณาไดจ้ากค่า Standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หาก
กองทนุรวมมีค่า SD สงู แสดงว่ากองทนุรวมมีความผนัผวนจากการเปลี�ยนแปลงของราคาหลกัทรพัยส์งู 

 ความเสี;ยงจากการเปลี;ยนแปลงของอัตราแลกเปลี;ยน (Currency Risk) 
ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนมีผลกระทบต่อ
มลูค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทนุรวมลงทนุดว้ยสกลุเงินดอลลารใ์นช่วงที�เงินบาทอ่อน แต่ขายทาํกาํไรในช่วงที�บาทแข็ง กองทนุรวมจะ
ไดเ้งินบาทกลบัมานอ้ยลง ในทางกลบักนัหากกองทนุรวมลงทนุในช่วงที�บาทแข็งและขายทาํกาํไรในช่วงที�บาทอ่อนก็อาจไดผ้ลตอบแทน
มากขึ 6นกว่าเดิมดว้ยเช่นกนั ดงันั6น การป้องกันความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนจึงเป็นเครื�องมือสาํคญัในการบริหารความเสี�ยง ซึ�งทาํได้
ดงัต่อไปนี6 
ป้องกันความเสี;ยงท ั�งหมดหร ือเกือบท ั�งหมด :  ผูล้งทนุไม่มีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน 
ป้องกันความเสี;ยงบางส่วน  โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี;ยงไว้อย่างช ัด เจน  : ผูล้งทุนอาจมีความเสี�ยงจากอัตรา
แลกเปลี�ยน 
อาจป้องกันความเสี;ยงตามดลุยพินิจของผู้จ ัดการกองท ุนรวม : ผูล้งทนุอาจมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน เนื�องจากการป้องกนั
ความเสี�ยงขึ 6นอยู่กบัดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทนุรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกนัความเสี�ยงหรือไม่ 
ไม่ป้องกันความเสี;ยงเลย : ผูล้งทนุมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน 

 ความเสี;ยงจากการกระจุกตัวลงทุน (High Concentration Risk) 

(1) ความเสี;ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนี;ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในผูอ้อกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกนั ซึ�งหากเกิดเหตุการณที์�ส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงาน ฐานะทาง
การเงิน หรือความมั�นคงของผูอ้อกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดาํเนินงานที�ผันผวนมากกว่ากองทุนที�กระจายการ
ลงทนุในหลายผูอ้อกตราสาร 

(2) ความเสี;ยงจากการลงท ุนกระจุกตัวใน หมวดอุตสาหกรรมใดอ ุตสาหกรรมหนึ;ง (Sector Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ�งหากเกิดเหตุการณที์�ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั6น 
กองทนุดงักล่าวอาจมีผลการดาํเนินงานที�ผนัผวนมากกว่ากองทนุที�กระจายการลงทนุในหลายหมวดอตุสาหกรรม 

(3) ความเสี;ยงจากการกระจุกตัวลงท ุน ในประเทศใดประเทศหนึ;ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนใน
ประเทศใดประเทศหนึ�งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ�งหากเกิดเหตุการณที์�ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง 
เศรษฐกิจ สงัคม เป็นตน้ กองทนุดงักล่าวอาจมีผลการดาํเนินงานที�ผนัผวนมากกว่ากองทนุที�กระจายการลงทนุในหลายประเทศ 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั6งไม่ไดอ้ยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก จึงมีความเสี�ยงจากการ
ลงทุนซึ�งผูล้งทนุอาจไม่ไดร้บัเงินลงทนุคืนเต็มจาํนวน 

 ไดร้บัอนมุตัิจดัตั6ง และอยู่ภายใตก้ารกาํกับดแูลของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 การพิจารณารา่งหนงัสือชี 6ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี6มิไดเ้ป็นการแสดงว่าสาํนกังาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้
รบัรองถึงความถูกตอ้งของขอ้มลูในหนงัสือชี 6ชวนของกองทนุรวม หรือไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที�เสนอขายนั6น  
ทั6งนี 6 บรษัิทจดัการไดส้อบทานขอ้มลูในหนงัสือชี 6ชวนส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญั ณ วนัที� 18 มกราคม 2565 แลว้ดว้ยความระมัดระวงัใน
ฐานะผูร้บัผิดชอบในการดาํเนินการของกองทุนรวมและขอรบัรองว่าขอ้มลูดงักล่าวถกูตอ้งไม่เป็นเท็จ และไม่ทาํใหผู้อื้�นสาํคญัผิด 

คาํอธ ิบายความเสี;ยง 


