
• กองทุนรวมตราสารทนุ 
• กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund), กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) 
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 
• กลุ่มกองทนุรวม: Technology Equity 

 
 

  
  

 
 
  

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ว ีจ ากดั  
  
  

กองทนุเปิด ว ีโกลบอล เทคโนโลย ี
WE GLOBAL TECHNOLOGY FUND (WE-GTECH) 

 

หนงัสือชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูส าคัญ Factsheet 
ข้อมลู ณ วันที ่30 มิถุนายน 2565 

 
  
  

ประเภทกองทนุรวม/ กลุม่กองทนุรวม 
 

  
  

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน 
  
  

• ลงทุนในหน่วยลงทุนของ POLAR CAPITAL FUNDS PLC - GLOBAL TECHNOLOGY 
FUND (กองทุนหลัก) Class I US Dollar ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ เพียงกองทุนเดียวเฉลี่ยใน
รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซ่ึงจัดตั้งตามกฎเกณฑ์
ของ UCITS ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศไอร์แลนด์ 

• กองทุนหลักบริหารจัดการโดย Polar Capital Funds public limited company  
• กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่เงินลงทุนในระยะยาวจากการ
กระจายการลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีทั่วโลก  

•  กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
การลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) 

• กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน : กองทุนไทยมุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตาม
กองทุนหลัก สวนกองทุนหลักมุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชี้วัด (active management) 

ผลการด าเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)  
  
  

ผลการด าเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี) 
  
  

ระดบัความเสีย่ง     
1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 
 

  
  

ต า่ 

เสีย่งสงู 

  
 ค 

ลงทุนในตราสารทุน โดยเนน้เพียงบางหมวดอุตสาหกรรม 
โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่นอ้ยกว่า 80% ของ NAV 

  
  

วันจดทะเบียนกองทนุรวม : 8 สิงหาคม 2562 
วันเร่ิมต้น Class  : กองทุนไม่มีการแบ่ง Class 
นโยบายการจ่ายเงินปนัผล   : ไม่จ่าย 
อายุกองทนุ  : ไม่ก าหนด 

 
 

  
  

ข้อมูลกองทุนรวม 
  
  

ผู้จัดการกองทุนรวม 
  
  

นาย สุรเชษฐ์ ศรีวัฒนกุลวงศ์  ตั้งแต ่17 พ.ค. 64 
นายอนพทัย์ วนัสชัยพฤกษ ์ ตั้งแต ่16 ก.ย. 64 

  
  ดัชนีชีว้ดั : ดัชนี Dow Jones Global Technology Net Total Return 

Index สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื ่อค านวณ
ผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน 

  
  

ค าเตือน 
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน 
• ผลการด าเนินงานในอีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการ
ด าเนินงานในอนาคต 

 
  
  

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรองจาก CAC  
จัดอันดับกองทุน Morningstar : N/A 

  
  
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเคร่ืองมอื 
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 
ได้ในหนังสือชี้ชวนฉบบัเต็ม 

  
  

สงู 

หนงัสอืชีช้วนฉบบัเตม็ 
 
 

www.weasset.co.th 
 
ไ 

 YTD 3 เดอืน 6 เดอืน 1 ป ี
กองทนุ -35.19% -25.05% -35.19% -34.30% 
ดัชนชีีว้ดั -27.04% -17.13% -27.04% -15.84% 

คา่เฉลีย่ในกลุม่เดยีวกนั -37.91% -27.92% -37.91% -37.06% 
ความผนัผวนกองทนุ 37.16% 39.41% 37.16% 29.79% 
ความผนัผวนดชันชีีว้ดั 32.15% 33.94% 32.15% 25.77% 

 3 ป ี 5 ป ี 10 ป ี ตัง้แตจ่ดัตัง้ 
กองทนุ - - - 4.49% 
ดัชนชีีว้ดั - - - 20.51% 

คา่เฉลีย่ในกลุม่เดยีวกนั - - - - 
ความผนัผวนกองทนุ - - - 27.11% 
ความผนัผวนดชันชีีว้ดั - - - 27.04% 

 

 

 

      

        
        
        
        
        

  
  

8.58%
50.46%

7.27%13.45%
46.18% 41.92%27.12%

50.15%
8.42%

0.00%

50.00%

100.00%

2562 2563 2564

กองทุน ดัชนีชี้วัด Peer avg



  
การซือ้หนว่ยลงทนุ 
 

  
  

การขายคนืหนว่ยลงทนุ 
 

  
  

วันท าการซ้ือ  : ทุกวันท าการ 
เวลาท าการ  : 9.00 - 15.30 น 
การซ้ือคร้ังแรกขั้นต ่า  : 1 บาท 
การซ้ือคร้ังถัดไปขั้นต ่า: 1 บาท 
 
  
  

วันท าการขายคืน  : ทุกวันท าการ 
เวลาท าการ  : 9.00 - 15.30 น 
การขายคืนขัน้ต ่า  : ไม่ก าหนด 
ยอดคงเหลือขั้นต ่า  : ไม่ก าหนด 
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : T+5 

 
  
  

คา่ธรรมเนยีม  สงูสดุไมเ่กนิ  เกบ็จรงิ 
การจัดการ      2.14%   0.9095% 
รวมค่าใช้จ่าย      6.42%   1.5691% 

  
  

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุรวม (% ตอ่ปขีอง NAV) 
 

  
  

หมายเหตุ  
1. ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันค านวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนจะค านวณ 
NAV 2 วันท าการถัดไป) ท้ังน้ี ปัจจุบันผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันท า
รายการ โดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ 
2. กองทุนเปิดรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติแบบสม ่าเสมอตามค าสั่งล่วงหน้า รายละเอียดเพ่ิมเติมตามหนังสือชี้ชวน 
 

หมายเหตุ    
1. ค่าธรรมเนียมรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว 
2. รวมค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ นายทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น โดย
อัตราท่ีเรียกเก็บจริงของค่าใช้จ่ายอื่นเป็นข้อมูลตามรอบปีบัญชีหรือรอบ 6 เดือนล่าสุดของกองทุน 
3. ในกรณีที่กองทุนหลัก คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนน า
เงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะด าเนินการให้เงินจ านวนดังกล่าว
ตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน   

 คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเกบ็จากผูถ้อืหนว่ย (% ของมลูคา่ซือ้ขาย) 
คา่ธรรมเนยีม  สงูสดุไมเ่กนิ  เกบ็จรงิ 
การขาย   2.14%   1.605%  
การรับซ้ือคืน  2.14%   ยกเว้นการเรียกเก็บ 
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 2.14%   1.605% 
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 2.14%   ยกเว้นการเรียกเก็บ 
การโอนหน่วย  ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ 
 
หมายเหตุ 
1. ค่าธรรมเนียมรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว 
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจริงเพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่าย
ในการบริหารจัดการ 
 สดัสว่นประเภททรพัยส์นิทีล่งทนุ 

ชือ่หลักทรพัย ์
สดัสว่น %  
ของพอรต์ 

Microsoft 8.5% 
Alphabet 6.1% 
Apple 5.7% 
Advanced Micro Devices 3.5% 
TSMC 3.5% 

 

Maximum Drawdown  : -39.41% 
Recovering Period  : N/A 
FX Hedging  : 97.66% 
อัตราส่วนหมนุเวียนการลงทุน : 221.39% 
Sharpe Ratio  : 0.14 
Alpha   : -16.02% 
Beta   : 0.95 
Tracking Error  : N/A 
อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ : N/A 
Yield to Maturity  : N/A 

ขอ้มลูเชงิสถติ ิ

การจดัสรรการลงทนุในตา่งประเทศของกองทนุหลกั 

การจดัสรรการลงทนุในกลุม่อตุสาหกรรม/ผูอ้อกตราสาร 
5 อนัดบัแรกของกองทนุหลกั 

WE-GTECH 

ทรพัยส์นิทีล่งทนุ 5 อนัดบัแรก 

การจดัสรรการลงทนุตามอนัดบัความนา่เชือ่ถอื (%) 

N/A 
 
 

กลุม่อตุสาหกรรม สดัสว่น % ของพอรต์ 
Semiconductors  23.3% 

Semiconductor Equipment 8.4% 
Automobile Manufacturers 3.1% 

Electronic Components 2.6% 
Application Software  12.0% 

Data Processing & Outsourced 
Serv. 

2.4% 

Internet & Direct Marketing Retail 3.6% 
Interactive Home Entertainment 1.8% 

Systems Software 18.2% 
Communications Equipment 1.9% 

Index -3.9% 
Interactive Media & Services 11.1% 

Tech. Hardware, Storage & Periph. 11.0% 
 

ประเทศ สดัสว่น % ของพอรต์ 
US & Canada 74.4% 

Asia Pac (ex-Japan) 15.5% 
Middle East & Africa  3.4% 

Europe 3.1% 
Japan 2.9% 

Latin America 0.7% 
 

ประเภททรัพยส์นิ 
สดัสว่น %  
ของพอรต์ 

UNIT TRUST 99.36% 
SAVING ACCOUNT 0.64% 

 

ชือ่หลักทรพัย ์
สดัสว่น %  
ของพอรต์ 

POLAR CAPITAL-GLB 
TECH-IUSD 

83.66% 

ISHARES 
USTECHNOLOGY ETF 

9.23% 

INVESCO CHINA 
TECHNOLOGY ETF 

6.47% 

 ขอ้มลูกองทนุหลกั 



  

 

การลงทนุในกองทนุอืน่เกนิกวา่ 20% (กองในประเทศ และหรอืกองตา่งประเทศ) 

ชื่อกองทุน : POLAR CAPITAL FUNDS PLC - GLOBAL TECHNOLOGY FUND  
Weblink : https://www.polarcapital.co.uk/gb/professional/Our-
Funds/Global-Technology#/Literature 
ISIN code : IE00B42NVC37 

      Bloomberg code : POLGTIU ID 
 
 

บรษิทัหลทัรพัยจ์ดัการกองทนุ ว ีจ ากดั 
โทรศัพท์: 0-2351-1800 กด 2 

www.weasset.co.th 
ที่อยู่: 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 52 

ออลซีซ่ันส์เพลส ถนนวิทยุ แขวงลมุพิน ี 
เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330   

 
 
 
 
 

WE-GTECH 

ค าอธิบาย 
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีท่ียังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต ่าสุด
ในช่วงท่ี NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงท่ีอาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม 
Recovering Period ระยะเวลาการฟ้ืนตัว เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาท่ีฟ้ืนกลับมาท่ีเงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด 
FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซ้ือขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหน่ึง โดยค านวณจากมูลค่าท่ีต ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซ้ือหลักทรัพย์กับผลรวมของ
มูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมท่ีมีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์
บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและท าให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ท่ีสูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานของกองทุนรวมเพ่ือประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว 
Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี ่ยงจากการลงทุน โดยค านวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุ นรวมกับ 
อัตราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนท่ีกองทุนรวมควร
ได้รับเพ่ิมข้ึนเพ่ือชดเชยกับความเสี่ยงท่ีกองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมท่ีมีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนท่ีดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วน
เพ่ิมท่ีสูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน 
Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเม่ือเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ท่ีสูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซ่ึงเป็นผลจากประสิทธิภาพของ
ผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม 
Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการ
ลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด 
Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต ่า หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด 
กองทุนรวมท่ีมีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากข้ึน 
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหน้ีโดยถือจนครบก าหนดอายุ ซ่ึงค านวณจากดอกเบี้ยท่ีจะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นท่ีจะได้รับคืน น ามาคิดลดเป็นมูลค่า
ปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหน้ี ค านวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหน้ีแต่ละตัวท่ีกองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มี
หน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถน าไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหน้ีท่ีมีนโยบายถือครองตราสารหน้ีจนครบก าหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนท่ีใกล้เคียง
กันได้ 
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แบบฟอรม์รบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุอตัโนมตัแิบบสม า่เสมอตามค าสัง่ลว่งหนา้ 

 

วันที่ _____ / _____  /   _____ 

 
ข้าพเจ้า ______________________________________________________ เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน __________________________________ 
ลงทุนในกองทุนเปิด วี โกลบอล เทคโนโลยี (WE-GTECH) ขอแจ้งความประสงค์ให้บริษัทจัดการด าเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ  
แบบสม ่าเสมอตามค าสั่งล่วงหน้าของกองทุนเปิด วี โกลบอล เทคโนโลยี (WE-GTECH) และน าเงินที่ได้รับจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
ดังกล่าว ไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด วี มันนี่ มาร์เก็ต (WE-MONEY) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือช้ีชวนของกองทุน WE-GTECH  
 
ข้าพเจ้าได้อ่าน รับทราบ และตกลงยินยอมที่จะผูกพันตนเองตามข้อก าหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับซื้อคืนหนว่ยลงทุนอัตโนมตัิแบบสม า่เสมอตาม
ค าสั่งล่วงหน้าของกองทุนเปิด วี โกลบอล เทคโนโลยี (WE-GTECH) ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเป็นอย่างดีแล้วทุกประการ โดยบริษัทจัดการ 
ไม่จ าเป็นต้องบอกกล่าวหรือขอความยินยอมจากข้าพเจ้าอีกแต่อย่างใด จนกว่า ข้าพเจ้าจะส่งหนังสือแจ้งยกเลิกข้อตกลงตามแบบฟอร์มฉบับนี้  
เป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่บริษัทจัดการ 
  

 

 

       ลงชื่อ Sign  X  ____________________________________________      ผู้ถือหนว่ยลงทุน  
(____________________________________________) 

 
       ลงชื่อ Sign  X  ____________________________________________      ผู้แนะน าการลงทุน  

(____________________________________________)  
เลขที่ใบอนุญาตผู้แนะน าการลงทุน__________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


