ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย
กองทุนรวมสาหรับผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยเท่านั้น

ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2565

หนังสือชีช้ วนส่วนสรุ ปข้อมูลสาคัญ
กองทุนเปิ ด วี ตราสารหนี้ 6M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
WE BOND FUND 6M NOT FOR RETAIL INVESTORS
(WE-BOND6M)
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน วี จากัด
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต :
ได้รบั การรับรอง CAC

กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิ ดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกและหมวดอุตสาหกรรมเงินทุนและหลักทรัพย์ และพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
โดยผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 6 เดือนได้
ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจานวนมาก

คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ค่าธรรมเนียม
ผลการดาเนินงาน
ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
WE-BOND6M
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คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายลงทุนในพันธบัตร ตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากที่มีคุณภาพ
และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ที่เสนอขายในประเทศและ/หรือต่างประเทศ โดยได้รับ การจัดอัน ดับ ความ
น่าเชื่ อถื อของตราสารหรือ ของผู้ออกตราสารจากสถาบัน จัดอัน ดับ ความน่าเชื่ อถื อที่ได้รบั การยอมรับ จาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุน ได้ (Investment Grade) โดยกองทุน จะลงทุนใน
ทรัพย์สินประเภทตราสารหนีร้ วมกันทุกขณะไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน สุทธิของกองทุน
ส่วนที่เหลือไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อาจพิจารณาลงทุนในตราสารกึ่งหนีก้ ึ่ง
ทุน ตราสาร Basel III สัญ ญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มี underlying เป็ นตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุน หรือตรา
สาร Basel III ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุน ในตราสารหนีท้ ี่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non–
Investment Grade) และตราสารหนีท้ ี่ไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ซึ่งเป็ นไปตาม
หลัก เกณฑ์ห รือ ได้รับ ความเห็น ชอบจากสานัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นอกจากนี้ กองทุน อาจลงทุน ใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่ห ลักเกณฑ์ห รือที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้ลงทุนได้
กองทุนอาจลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารหนีท้ ี่เสนอขายในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่เกิน
ร้อยละ 79 ของมูลค่ า ทรัพย์สิน สุท ธิของกองทุน โดยกองทุน อาจลงทุน ในหรือมีไว้ซึ่งสัญ ญาซือ้ ขายล่วงหน้า
(Derivatives) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน (Hedging) ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด โดยจะทาการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจานวนที่มีการ
ลงทุนดังกล่าว (Fully Hedge)

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน
• กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนครัง้ เดียว (buy-and-hold)
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กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?
• ผูล้ งทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สงู กว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ากว่าหุน้ ได้
• ผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย (Accredited Investors) ที่ย อมรับความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารหนีท้ ี่มีอันดับ ความ
น่าเชื่อถื อต่ากว่าที่ สามารถลงทุ น ได้ (Non-Investment Grade) และตราสารหนี้ที่ ไม่ ได้รับ การจัดอัน ดับ ความ
น่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ได้ในระดับสูง

กองทุนรวมนีไ้ ม่เหมาะกับใคร
• ผูล้ งทุนที่เน้นการได้รบั ผลตอบแทนในจานวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ
• ผูล้ งทุนที่ตอ้ งการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเพื่อรับเงินในช่วงเวลา 6 เดือน

ทาอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
• อ่านหนังสือชีช้ วนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
• อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนีด้ ีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
คาเตือนที่สาคัญ
• กองทุนรวมนีไ้ ม่ได้ถูกจากัดโดยกฎเกณฑ์ให้ตอ้ งลงทุนเฉพาะในตราสารที่มีความเสี่ยงต่าเช่นเดียวกับกองทุน
รวมตลาดเงิน ดังนัน้ จึงมีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนรวมตลาดเงิน
• กองทุนรวมนีอ้ าจมีการลงทุนในตราสารหนีท้ ี่มีสภาพคล่องต่า จึงอาจไม่สามารถซือ้ ขายตราสารหนีไ้ ด้ในเวลา
ที่ตอ้ งการหรือในราคาที่เหมาะสม
• ผูล้ งทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระหนีข้ องผูอ้ อกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผูล้ งทุนขาดทุนจากการลงทุน
บางส่วนหรือทัง้ จานวนได้ และในการขายคืนหน่วยลงทุน ผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินคืนตามที่ระบุในรายละเอียด
ของโครงการจัดการกองทุนรวม
• กองทุนอาจลงทุนในตราสาร non-investment grade / unrated ผูล้ งทุนอาจมีความเสี่ยงที่สูงกว่าการลงทุน
ในกองทุนรวมทั่วไป เช่น ความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระหนีข้ องผูอ้ อกตราสาร (credit risk) หรือความเสี่ยง
จากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (liquidity risk) เป็ นต้น
• ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้ว
ทัง้ หมด บริษทั จัดการอาจใช้ดลุ ยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคาสั่งซือ้ ขายหน่วยลงทุนที่ได้รบั
ไว้แล้วหรือหยุดรับคาสั่งดังกล่าวได้
• กองทุน รวมอาจมีการกระจุก ตัวของการถื อหน่ วยลงทุน ของบุ คคลใดเกิ น 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุน
ทัง้ หมด ดังนั้น หากผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุน
รวมได้ ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่ www.weasset.co.th
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แผนภาพแสดงตาแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม
เสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างสูง

เสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างต่า

เสี่ยงต่า

ต่า

2

เสี่ยงสูง
3

4

5

6
7

1

8

โอกาสขาดทุนเงินต้น

เสี่ยงสูงมาก

สูง

หมายเหตุ : ความเสีย่ งปานกลางค่อนข้างต่า
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ปั จจัยความเสี่ยงทีส่ าคัญ
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระหนี้ของผู้ออกตราสาร (credit risk)
credit rating ตาม
national credit
rating

อันดับความน่าเชื่อถือส่วนใหญ่ของกองทุน

ต่า

สูง

Gov.bond / AAA

AA, A

BBB

ต่ากว่า BBB

unrate

หมายเหตุ: แรเงากรณีทกี่ องทุนลงทุนในอันดับความน่าเชือ่ ถือนัน้ เกินกว่า 20% ของ NAV
ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (market risk)
อายุเฉลีย่ ของ
ทรัพย์สินที่ลงทุน

ต่า

สูง

ต่ากว่า 3 เดือน

ความผันผวนของ ต่า
<= 5%
ผลการดาเนินงาน
(SD)

3 เดือนถึง 1 ปี

1 ปี ถึง 3 ปี

3 ปี ถึง 5 ปี

สูง
5 – 10%

10 – 15%

25 – 25%

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (high concentration risk)
การลงทุนกระจุก ต่า
<= 10%
10 – 20%
20 – 50%
ตัวในผู้ออกตรา
สารรวม
การลงทุนกระจุก
ตัวในหมวด
อุตสาหกรรมรวม

ต่า

การลงทุนกระจุก
ตัวรายประเทศ
รวม

ต่า

มากกว่า 5 ปี

> 25%

สูง
50 – 80%

> 80%

สูง
<= 20%

20 – 50%

50 – 80%

> 80%

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมเงินทุนและหลักทรัพย์
(FIN) และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (PROP)
สูง
<= 20%

20 – 50%

50 – 80%

> 80%

หมายเหตุ: กองทุนรวมไม่มีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศ
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ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)
การป้ องกันความ
เสี่ยง fx

ต่า
ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด

สูง
บางส่วน

ดุลยพินิจ

ไม่ป้องกัน

หมายเหตุ: ปัจจุบนั กองทุนรวมไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
*คุณสามารถดูขอ้ มูลเพิ่มเติมได้ที่ www.weasset.com
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สนิ ทีล่ งทุน
% NAV

ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

% NAV

หมายเหตุ : เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
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น้าหนักการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ

ทัง้ นี ้ คุณสามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ที่ www.weasset.co.th
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ค่าธรรมเนียม
* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีค่ ณ
ุ จะได้รบั
ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)

หมายเหตุ :
1. ในกรณีที่กองทุนได้รับอัตราผลตอบแทนสูงกว่าอัตราผลตอบแทนที่ได้เปิ ดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุนในแต่ละรอบการซือ้ ขาย
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการหรือค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนเพิ่ม ทั้งนี ้ ไม่เกินเพดาน
ค่าธรรมเนียมการจัดการหรือค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนร้อยละ 1.07 ต่อปี
2. บริษั ท จัด การอาจลงทุ น หรือ มี ไว้ซึ่ งหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมภายใต้การบริ ห ารของบริษั ท จัดการเดี ยวกั น โดยเป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด ทั้งนี ้ ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น ซึ่งอยู่ภายใต้
การจัดการของบริษัทจัดการ กองทุนจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซา้ ซ้อนกับกองทุนรวมปลายทางที่กองทุนลงทุน
3. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
4. อัตราที่เรียกเก็บจริงของค่าใช้จา่ ยอื่นเป็ นข้อมูลตามรอบปี บญ
ั ชีหรือรอบ 6 เดือนล่าสุดของกองทุน

ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซือ้ ขาย)
รายการ
ค่าธรรมเนียมการขาย
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก
ค่าธรรมเนียมการโอน

สูงสุดไม่เกิน
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

เก็บจริง
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ :
1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. บริษั ท จัด การอาจลงทุ น หรือ มี ไว้ซึ่ งหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมภายใต้การบริ ห ารของบริษั ท จัดการเดี ยวกั น โดยเป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด ทั้งนี ้ ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น ซึ่งอยู่ภายใต้ 10
การจัดการของบริ
ษัทจัดการ กองทุนจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซา้ ซ้อนกับกองทุนรวมปลายทางที่กองทุนลงทุน
WE-BOND6M

ผลการดาเนินงานในอดีต
* ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต *
ดัชนีชวี้ ัด คือ
ไม่มี เนื่องจากกองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนครัง้ เดียวและถือครองจนครบกาหนดอายุของทรัพย์สิน หรือ
ครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม (buy-and-hold) เพื่อให้ได้
ผลตอบแทนที่คาดหวังตามระยะเวลาที่กาหนดไว้
ผลการดาเนินงานแบบย้อนหลังตามปี ปฏิทิน

* ในปี ที่กองทุนจดทะเบียน ผลการดาเนินงานจะแสดงตัง้ แต่วนั ที่จดทะเบียนกองทุนจนถึงสิน้ ปี ปฏิทิน

กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ 0.00%
* กรณีกองทุนจดทะเบียนไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ ตัง้ แต่จดทะเบียนกองทุนจนถึงวันทีร่ ายงาน

ความผันผวนของผลการดาเนินงาน (standard deviation) คือ 0.17%
* กรณีกองทุนจดทะเบียนไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ ตัง้ แต่จดทะเบียนกองทุนจนถึงวันทีร่ ายงาน
11
WE-BOND6M

ความผันผวนของส่วนต่างผลการดาเนินงานและดัชนีชวี้ ัด (Tracking Error : TE) คือ N/A
ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการการดาเนินงาน ณ จุดขาย คือ Miscellaneous
ผลการดาเนินงานย้อนหลังแบบปั กหมุด

ตารางแสดงผลการดาเนินงานย้อนหลังแบบปั กหมุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

หมายเหตุ : เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
*คุณสามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ที่ www.weasset.com
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ข้อมูลอืน่ ๆ
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
ซือ้ และขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่จ่าย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
22 เมษายน 2563
ไม่กาหนด
วันทาการซือ้ : ทุกรอบระยะเวลาประมาณ 6 เดือน โดยส่งคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน
ภายในวันส่งคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกาหนด ทัง้ นี้ ผูล้ งทุนต้องส่งคาสั่ง
ซือ้ หน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 15 วันทาการ หรือภายในวันส่งคาสั่ง
ซือ้ หน่วยลงทุน ซึ่งเป็ นวันก่อนวันทาการขายหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบ โดยติดประกาศไว้ที่สานักงานของบริษัทจัดการ และสานักงาน
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
มูลค่าขั้นต่าของการซือ้ ครั้งแรก : 5,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่าของการซือ้ ครั้งถัดไป : 1.00 บาท
วันทาการขายคืน : ทุกรอบระยะเวลาประมาณ 6 เดือน โดยส่งคาสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนภายในวันส่งคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกาหนด ทัง้ นี้ ผูล้ งทุนต้อง
ส่งคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 15 วันทาการ หรือภายใน
วันส่งคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งเป็ นวันก่อนวันทาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบ โดยติดประกาศไว้ที่สานักงานของ
บริษัทจัดการ และสานักงานผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่าน
เว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
วันส่งคาสั่งขายคืนของรอบถัดไป
วันส่งคาสั่งซือ้ ของรอบถัดไป
วันทาการซือ้ -ขายหน่วยลงทุน
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

: 7 – 12 เมษายน 2565
: 7 - 20 เมษายน 2565
: 20 เมษายน 2565
: 21 เมษายน 2565

มูลค่าขั้นต่าของการขายคืน : ไม่กาหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่า : ไม่กาหนด
จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่า : 100 หน่วย
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ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วัน ท าการนับ แต่วัน คานวณราคารับ
ซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ ปั จจุบันผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รบั เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 1 วันท า
การนับแต่วนั ทารายการ
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ www.weasset.co.th
รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อ - นามสกุล
นายสุรเชษฐ์ ศรีวฒ
ั นกุลวงศ์
นางสาวรณิษฐา เพชรณรงค์
นายอนพัทย์ วนัสชัยพฤกษ์

ขอบเขตหน้าที่
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ัดการกองทุน
ผูจ้ ัดการกองทุน

วันที่เริ่มบริหารกองทุน
17 พฤษภาคม 2564
22 เมษายน 2563
16 กันยายน 2564

อั ต ราส่ ว นหมุ น เวี ย นการ 0.03%
ล งทุ น ข อ งก อ งทุ น ร ว ม กรณีกองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตัง้ ไม่ถึง 1 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ จริงในช่วงเวลาตัง้ แต่วันที่จดทะเบียนถึงวันที่รายงาน
(PTR)
ผู้สนับสนุนการขาย
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน วี จากัด
หรือรับซือ้ คืน
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ได้รบั แต่งตัง้ จากบริษัทจัดการ
ทัง้ นี้ ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซือ้ คืนที่ให้บริการ
เพิ่มเติมได้ที่ www.weasset.co.th
ติดต่อสอบถาม
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน วี จากัด
รับหนังสือชีช้ วน
ที่อยู่: 87/2 อาคารซีอาร์ซีท าวเวอร์ ชั้น 52 ออลซีซ่นั ส์เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
ร้องเรียน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: 0-2351-1800 กด 2
website : www.weasset.co.th
ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิด
คุณ สามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่ อให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่
ความขัดแย้งทาง
www.weasset.co.th
ผลประโยชน์
▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก จึงมี
ความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจานวน
▪ ได้รบั อนุมตั ิจดั ตัง้ และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต
▪ การพิจารณาร่างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิได้เป็ นการแสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต.
ได้รบั รองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วย
ลงทุนที่เสนอขายนัน้ ทัง้ นี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ณ วันที่
3 พฤษภาคม 2565 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวมและขอรับรอง
ว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาให้ผอู้ ื่นสาคัญผิด
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รายการทรัพย์สินทีก่ องทุนจะลงทุน
เสนอขาย

ตราสารที่ลงทุน1

อันดับความ
น่าเชื่อถือของ
ตราสาร/ผู้ออก
ตราสาร

ประมาณการ
ผลตอบแทน
ของตราสาร
(ต่อปี )

สัดส่วน
การลงทุน
โดยประมาณ1

National Rating

ลงทุนจริง
ประมาณ
ประมาณการ
ผลตอบแทน
ผลตอบแทน
ที่กองทุน
ของตราสาร
จะได้รับ
(ต่อปี )
(ต่อปี )

สัดส่วน
การลงทุน
โดยประมาณ1

ประมาณ
ผลตอบแทน
ที่กองทุน
จะได้รับ
(ต่อปี )

ตั๋วแลกเงินของบริษทั หลักทรัพย์
เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)

AA(tha)/Stable
(FITCH)

0.79%

17.50%

0.14%

0.83%

21.75%

0.18%

ตั๋วแลกเงินของ บริษัท ทีพไี อ โพลีน
จากัด (มหาชน)

BBB+/Stable
(TRIS)

1.39%

25.00%

0.35%

1.54%

24.09%

0.37%

ตั๋วแลกเงินของบริษัท แสนสิริ จากัด
(มหาชน)

BBB+/Stable
(TRIS)

1.58%

17.50%

0.28%

1.71%

16.84%

0.29%

ตั๋วแลกเงินของบริษัท หลักทรัพย์
เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด
(มหาชน)

BBB/Stable
(TRIS)

2.24%

22.50%

0.50%

2.47%

21.59%

0.53%

ตั๋วแลกเงิน บริษัท หลักทรัพย์
กรุงไทย ซีมิโก้ จากัด

AA-(tha)/Stable
(FITCH)

1.00%

17.50%

0.18%

0%

0%

0%

ตั๋วแลกเงิน บริษัท หลักทรัพย์
หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด

AA(tha)
(FITCH)

0.86%

14.45%

0.12%

0%

1.28%

0%

100.00%

1.50%

อื่นๆ
รวม
ประมาณการค่าใช้จา่ ยกองทุน
ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน
จะได้รับ (ต่อปี )

100.00%

1.44%
0.29%

0.35%

1.15%

1.15%

หมายเหตุ
(1) บริษัท จัดการจะใช้ดุลพินิ จในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สิน ที่ลงทุ นหรือสัดส่ วนการลงทุ นได้ต่อเมื่ อเป็ น การดาเนิน การภายใต้
สถานการณ์ ที่ จ าเป็ นและสมควรเพื่ อ รักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุ น เป็ นสาคัญ โดยไม่ ท าให้ค วามเสี่ ย งของทรัพ ย์สิน ที่ ลงทุ น
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญ ทั้งนี ้ ตราสารที่คาดว่าจะลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็ นตราสารอื่นหรือเพิ่มเติมตราสารที่ระบุ
ไว้ขา้ งต้น ASK / CPF / CPFTH / EA / GUNKUL / JMT / KKP / KTC / KGI / LH / LHBANK / LPN / MPSC / MTC / ORI / QH
/ ROJNA / SAWAD / SCB / SENA / SGP / THANI / TISCO / TSE / WHA / YUANTA / EB / TPIPP และ/หรื อ อาจพิ จ ารณา
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ลงทุนในตราสารอื่นที่อยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของ บลจ.วี อนึ่ง หากไม่สามารถลงทุนให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้เนื่องจากสภาวะ
ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รบั ผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการ
(2) แหล่งที่มาของข้อมูลจากอัตราผลตอบแทนที่เสนอขายโดยผูอ้ อกตราสาร หรือจากผูข้ าย ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2565
(3) ค่าใช้จ่ายของกองทุนนีอ้ าจมี การเปลี่ยนแปลง แต่จะไม่เกินจากที่ระบุในโครงการ ทั้งนี ้ ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุนที่เรี ยก
เก็บจริงที่ประมาณไว้ตอนเสนอขายเท่ากับ 0.29% ต่อปี โดยในกรณีที่กองทุนได้รบั อัตราผลตอบแทนสูงกว่าอัตราผลตอบแทนที่ได้
เปิ ดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกองทุนเพิ่ม ทัง้ นี ้ ไม่เกินเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ
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คาอธิบายเพิ่มเติม
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความ
น่าเชื่อถือของตราสารที่ลงทุน (credit rating) ซึ่งเป็ นข้อมูลบอกระดับความสามารถในการชาระหนี้ โดยพิจารณา
จากผลการด าเนิ น งานที่ ผ่ า นมาและฐานะการเงิ น ของผู้ อ อกตราสาร credit rating ของหุ้น กู้ร ะยะยาวมี
ความหมายโดยย่อ ดังต่อไปนี้
ระดับการลงทุน

TRIS

Fitch

Moody's

S&P

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

AA

AA(tha)

Aa

AA

อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่ามีความเสี่ยงต่า
มากที่จะไม่สามารถชาระหนีไ้ ด้ตามกาหนด

A

A(tha)

A

A

ความเสี่ ยงต่ า ที่ จ ะไม่ ส ามารถช าระหนี ้ได้ต าม
กาหนด

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ความเสี่ ยงปานกลางที่จะไม่สามารถชาระหนี ้
ได้ตามกาหนด

ต่ากว่า
BBB

ต่ากว่า
BBB(tha)

ต่ากว่า
Baa

ระดับที่น่าลงทุน

ระดับที่ต่ากว่า
น่าลงทุน

คาอธิบาย
อัน ดับ เครดิ ตสูงที่ สุด มี ความเสี่ยงต่ าที่ สุดที่ จ ะ
ไม่สามารถชาระหนีไ้ ด้ตามกาหนด

ต่ากว่า ความเสี่ ยงสูงที่ จะไม่ สามารถชาระหนี ้ได้ตาม
BBB กาหนด

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ ซึ่งขึน้ กับปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทัง้ ใน
และต่างประเทศ เป็ นต้น โดยราคาตราสารหนีจ้ ะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบีย้ เช่น หากอัตราดอกเบีย้ ในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึน้ อัตราดอกเบีย้ ของตราสารหนีท้ ี่ออกใหม่ก็จะ
สูงขึน้ ด้วย ดังนัน้ ราคาตราสารหนีท้ ี่ออกมาก่อนหน้าจะมีการซือ้ ขายในระดับราคาที่ต่าลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุ
เฉลี่ยของทรัพย์สนิ ที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุน
รวมที่มี portfolio duration ต่ากว่า
ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูอ้ อกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิด
จากกองทุนลงทุนในผูอ้ อกตราสารรายใด ๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบ
ต่อการดาเนิน งาน ฐานะทางการเงิน หรือ ความมั่น คงของผู้อ อกตราสารรายดังกล่ าว กองทุน อาจมี ผลการ
ดาเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายผูอ้ อกตราสาร
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(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk)
เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผล
กระทบต่ออุตสาหกรรมนัน้ กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดาเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุน
ในหลายหมวดอุตสาหกรรม
(3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึง่ (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศ
ดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็ นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดาเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ ากองทุน
ที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลีย่ น (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาท
อ่อน แต่ขายทากาไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวม
ลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทากาไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึน้ กว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น
การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็ นเครื่องมือสาคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ซึ่งทาได้
ดังต่อไปนี้
- ป้องกันความเสี่ยงทัง้ หมดหรือเกือบทัง้ หมด : ผูล้ งทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัต ราส่วนหมุนเวีย นการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) คือ ปริมาณการซือ้ ขาย
ทรัพย์สินของกองทุน ซึ่งสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผูจ้ ัดการกองทุนได้ดียิ่งขึน้ โดยคานวณจากมูลค่าที่ต่ากว่า
ระหว่างผลรวมของมูลค่ าการซื ้อทรัพย์สิน กับ ผลรวมของมูลค่าการขายทรัพ ย์สิ น ที่ก องทุน รวมลงทุน ในรอบ
ระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน
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เอกสารประกอบการลงทุนของผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย (Accredited Investors)

วันที่ _____ / _____ / _____
ข้าพเจ้า _______________________________________________________________ เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน _______________________________________
ขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติของผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย (Accredited Investors) ตามนิยามของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังนี้

 ผู้ลงทุนสถาบัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 ผู้ลงทุนรายใหญ่ ดังนี้
 บุคคลธรรมดา (นับรวมคู่สมรส) ข้าพเจ้ามีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
 มีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ สินทรัพย์ดังกล่าว ไม่นับรวม มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจาของบุคคลนั้น
 มีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้นไป
 มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป หรือ ในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สิน
ดังกล่าวตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป

 นิติบุคคล ข้าพเจ้ามีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
 มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป
 มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป หรือ ในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สิน
ดังกล่าวตั้งแต่ 40 ล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ Sign X ____________________________________________ ผู้ถือหน่วยลงทุน
(____________________________________________)

ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลหรือให้ข้อมูลของข้าพเจ้าที่มีหรือให้ไว้กับบริษัทจัดการ ในการเปิดเผยแก่บุคคลอื่นที่เ กี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ
ในการลงทุนในตราสารที่กาหนดไว้

เนื่องจากผู้ลงทุนประเภท Accredited Investors เป็นผู้ลงทุนที่มีศักยภาพในการลงทุน และยอมรับความเสี่ยงได้ ดังนั้น ตราสารที่ถูกเสนอขายในการลงทุนจึงมีความซับซ้อน
และความเสี่ยงมากกว่าตราสารที่เสนอขายให้ผู้ลงทุนทั่วไป อาทิเช่น ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ ต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือ นอกจากนั้น สัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวจะสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไป
ดังนั้น ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจถึงลักษณะทั่วไป เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน และความเสี่ยงของตราสารที่กองทุนจะลงทุนอย่างละเอียด ก่อนตัดสินใจเข้าลงทุน
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