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หนังสือชีช้ วนส่วนสรุ ปข้อมูลสาคัญ

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน วี จากัด
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต :
ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนเปิ ด วี มัลติ แอสเซท อินคัม
WE MULTI ASSET INCOME FUND
(WE-MULTI)
กองทุนรวมผสม
กองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund)
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสีย่ งต่างประเทศ

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

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
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คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน
กองทุน เปิ ด วี มัลติ แอสเซท อิน คัม จะเน้น ลงทุน ในหน่วยลงทุน ของ Baillie Gifford Investment Funds II
ICVC – Baillie Gifford Multi Asset Income Fund Class B Accumulation (กองทุนหลัก) ในสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง
(Pounds Sterling) เพีย งกองทุน เดี ย วเฉลี่ยในรอบปี บัญ ชีไม่น ้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน สุทธิของ
กองทุน
กองทุน Baillie Gifford Investment Funds II ICVC – Baillie Gifford Multi Asset Income Fund (กองทุน หลัก ) มี
นโยบายการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ โดยพิจารณาลงทุนในประเทศหรือภาคเศรษฐกิจใดๆ ตามดุลยพินิจ
ของผูจ้ ัดการการลงทุน โดยลงทุนในสินทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้ หุน้ พันธบัตร ตราสารตลาด
เงิน สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า เงินฝาก เงินสด และหลักทรัพย์อื่นใดที่สามารถเปลี่ ยนมือได้ โดยการมีไว้ซึ่งสินทรัพย์
ข้างต้นอาจเป็ นการลงทุนทางตรงและการลงทุนทางอ้อมผ่านหน่ วยลงทุน ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อ
สร้างรายได้รายเดือน และพยายามรักษามูลค่าของรายได้และเงินต้นให้สอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อ (UK CPI)
ในช่วงระยะเวลา 5 ปี
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
การลงทุน (Efficient Portfolio Management) รวมทั้งกองทุน อาจลงทุน ในหรือมีไว้ซึ่งสัญ ญาซือ้ ขายล่วงหน้า
(Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็ น อัต ราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่อป้ องกันความเสี่ ยง (Hedging) จาก
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึน้ อยู่กับ ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของ
ตลาดในขณะนัน้
คุณสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้จาก www.bailliegifford.com

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน
• กองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชีว้ ัด (active management) ส่วนกองทุนเปิ ด วี มัลติ
แอสเซท อินคัม มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (passive management)
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กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?
• ผูล้ งทุนที่ สามารถรับ ความผัน ผวนของราคาหน่วยลงทุนที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่ งอาจจะปรับ ตัวเพิ่มสูงขึน้ หรือ
ลดลงจนต่ากว่ามูลค่าที่ลงทุนและทาให้ขาดทุนได้
• ผูท้ ี่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่จากการกระจายการลงทุนใน
หลักทรัพย์

กองทุนรวมนีไ้ ม่เหมาะกับใคร
• ผูล้ งทุนที่เน้นการได้รบั ผลตอบแทนในจานวนเงินที่แน่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทาอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
• อ่านหนังสือชีช้ วนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
• อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสีย่ งของกองทุนรวมนีด้ ีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
คาเตือนที่สาคัญ
• ผลตอบแทนของกองทุนรวมจะขึน้ อยู่กบั ผลการดาเนินงานของกองทุน Baillie Gifford Investment Funds II ICVC
– Baillie Gifford Multi Asset Income Fund (กองทุนหลัก)
• กองทุนหลักอาจลงทุนในพันธบัตรที่ออกโดยบริษัทและรัฐบาลที่อาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของ
อัตราดอกเบีย้ การคาดการณ์เงินเฟ้อ และความน่าเชื่อถือของบริษัทผูอ้ อกตราสารหนี้ นอกจากนี้ กองทุนหลัก
มีความเสี่ยงจากการที่ผอู้ อกพันธบัตรที่กองทุนลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดเกิดใหม่อาจไม่สามารถชาระ
คืนดอกเบีย้ หรือเงินต้นได้
• กองทุนหลักอาจลงทุนโดยตรงใน Hedge Funds หรืออาจลงทุนผ่านตราสารทางการเงินอื่นใด ที่มที รัพย์สนิ
อ้างอิงเป็ นอสังหาริมทรัพย์ โครงสร้างพืน้ ฐาน และสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งผลตอบแทนจากการลงทุน ข้างต้นอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยต่างๆ ซึ่งรวมถึงอัตราดอกเบีย้ และอัตราแลกเปลีย่ น แนวโน้มการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและเงินเฟ้อ การเกิดภัยธรรมชาติ ต้นทุนและความสามารถในการชาระหนี้
• กองทุนไทย และ/หรือกองทุนต่างประเทศ (กองทุนหลัก) อาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดใน
ขณะนัน้ กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงเหมาะสมกับผูล้ งทุนที่ตอ้ งการผลตอบแทนสูงหรือ
สามารถรับความเสี่ยงได้สงู กว่าผูล้ งทุนทั่วไป ผูล้ งทุนควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยง
ของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า และผูล้ งทุนควรพิจารณาความเหมาะสมในการลงทุน โดยคานึงถึงประสบการณ์
การลงทุน วัตถุประสงค์ และฐานะทางการเงินของผูล้ งทุนเอง
• กองทุน อาจลงทุน ในสัญ ญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้ องกัน ความเสี่ย ง (Hedging) จากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินจิ ของผูจ้ ดั การกองทุน ทัง้ นี้ เนื่องจากกองทุนที่ลงทุนใน
ต่างประเทศไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจานวน ผูล้ งทุนอาจจะขาดทุน หรือได้รบั กาไรจาก
อัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รบั เงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
• กองทุนหลัก (Master Fund) มีการลงทุนในทรัพย์สินประเภทอื่นที่ไม่ใช่ทรัพย์สินที่กองทุนไทยสามารถลงทุนได้
เช่น Credit Default Swap (protection seller) และ/หรือ Alternative Investment Fund ที่เป็ น Hedge Fund
และ/หรื อ มี ก ารลงทุ น ใน Cryptocurrencies เป็ นต้น ที่ มี ลั ก ษณ ะไม่ เป็ นตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดให้กองทุนไทยสามาถลงทุนได้ อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการจะควบคุมสัดส่วนการ
ลงทุนในตราสารดังกล่าวให้ไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
• กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ส่งผลให้กองทุนมีความเสี่ยง
มากกว่ากองทุนรวมทั่วไป
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• ทัง้ นี้ บริษทั จัดการอาจไม่รบั หรือปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน ในกรณีที่ขนาดกองทุนของ
กองทุนหลัก (Master Fund) ลดลงจนทาให้อตั ราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่
ลงทุน (Concentration Limit) ของกองทุนไทยไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ที่สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
• กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุน
ทัง้ หมด ดังนัน้ 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

เสีย่ งสูงมาก

สูง

หมายเหตุ : ความเสีย่ งปานกลางค่อนข้างสูง

6
WE-MULTI

ปั จจัยความเสี่ยงทีส่ าคัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (market risk)
ความผันผวนของ ต่า
<= 5%
ผลการดาเนินงาน
(SD)

สูง
5 – 10%

10 – 15%

15 – 25%

> 25%

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (high concentration risk)
การลงทุนกระจุก
ตัวในผู้ออกตรา
สารรวม

ต่า

การลงทุนกระจุก
ตัวในหมวด
อุตสาหกรรมรวม

ต่า

การลงทุนกระจุก
ตัวรายประเทศ
รวม

ต่า

สูง
<= 10%

10 – 20%

20 – 50%

50 – 80%

> 80%

สูง
<= 20%

20 – 50%

50 – 80%

> 80%

หมายเหตุ: กองทุนรวมไม่มีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม
สูง
<= 20%

20 – 50%

50 – 80%

> 80%

หมายเหตุ: กองทุนรวมไม่มีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศ

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)
การป้ องกันความ
เสี่ยง fx

ต่า
ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด

สูง
บางส่วน

ดุลยพินิจ

ไม่ป้องกัน

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
คิดเป็น 93.06% ของเงินลงทุนในต่างประเทศ
*คุณสามารถดูขอ้ มูลเพิ่มเติมได้ที่ www.weasset.co.th
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สนิ ทีล่ งทุน
% NAV

ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

หมายเหตุ : เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
ทัง้ นี ้ คุณสามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ที่ www.weasset.co.th
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กองทุน Baillie Gifford Multi Asset Income Fund

% NAV

หมายเหตุ : เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
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. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. อัตราที่เรียกเก็บจริงของค่าใช้จา่ ยอื่นเป็ นข้อมูลตามรอบปี บญ
ั ชีหรือรอบ 6 เดือนล่าสุดของกองทุน

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

สูงสุดไม่เกิน
2.14%
2.14%
2.14%
2.14%
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

เก็บจริง
1.605
ยกเว้นการเรียกเก็บ
1.605
ยกเว้นการเรียกเก็บ
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ :
1. ค่าใช้จ่ายในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ไม่เกิน 2.14% ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการยกเว้นการเรียกเก็บ
2. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
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ค่าธรรมเนียมกองทุนหลัก

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยที่สาคัญของกองทุน
- ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Preliminary Charge) : ปั จจุบนั 0.00%
- ค่ าธรรมเนียมการจัดการรายปี (Annual Management Charge) : 0.50% ซึ่ งจะถู กเรียกเก็ บ จากเงิน ต้น โดยจ่ ายให้แก่ บริ ษั ท
จัดการเพื่ อเป็ นค่ าตอบแทนในการบริหารจัดการและทาหน้า ที่ เป็ น นายทะเบี ยนหน่ วยลงทุน ทั้งนี ้ ค่ า ธรรมเนี ยมการจัดการจะ
คานวณเป็ นรายวันและเรียกเก็บในวันทาการสุดท้ายของเดือน
อนึ่ง ค่าธรรมเนียมการจัดการในปั จจุบันจะถูกเรียกเก็บเพิ่มขึน้ ใน 60 วันได้ ในกรณีที่บริษัทจัดการได้แจ้งการเพิ่มขึ น้ ให้ผถู้ ือหน่วย
ลงทุนทุกคนทราบเป็ นลายลักษณ์อักษร และบริษัทจัดการได้แก้ไขและเผยแพร่หนังสือชีช้ วนที่แสดงอัตราค่าธรรมเนียมใหม่และ
วันที่มีผลแล้ว
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนหลัก (Fee for Switching into Sub-fund) : ไม่มี
- ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (Redemption Charge) : ไม่มี
- ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Adviser’s Fee) : ตามที่ระบุในสัญญาการบริหารจัดการลงทุน
- ค่าธรรมเนียมผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน (Depositary’s Fees) : 0.007% ต่อปี ของทรัพย์สินของกองทุน โดยคานวณเป็ นรายวันและเรียก
เก็บในวันทาการสุดท้ายของเดือน ซึ่งอัตราดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต
นอกจากนี ้ ผูร้ กั ฝากทรัพย์สินจะได้รบั ค่าธรรมเนียมดังนี ้
- ค่าธรรมเนียมการทารายการ (Transaction Charges) : 5 – 100 ปอนด์สเตอร์ลิง
- ค่าธรรมเนียมการดูแลทรัพย์สิน (Custody Charges) : 0.00225% - 0.60%
ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กับประเทศ ตลาดซือ้ ขาย และชนิดของการทารายการที่เกิดขึน้
- Ongoing Charges Figure (OCF) ที่เรียกเก็บจากเงินต้น : 0.60%
- Ongoing Charges Figure (OCF) ที่เรียกเก็บจากรายได้ : 0.00%
(Total Ongoing Charges Figure (OCF) : 0.60%)
ทัง้ นี ้ เนื่องจากกองทุนหลักเริ่มดาเนินการมาน้อยกว่า 1 ปี การคานวณ Ongoing Charges Figure (OCF) ข้างต้นจึงเป็ นเพียงการ
ประมาณการของบริษัทจัดการเท่านั้น ในการนี ้ รอบปี บัญชีกองทุนหลักซึ่งสิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะ
ถูกเรียกเก็บจากเงินต้น
*คุณสามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ที่ www.bailliegifford.com
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ผลการดาเนินงานในอดีต
* ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต *
ดัชนีชวี้ ัด คือ
ไม่มี
หมายเหตุ กองทุนหลักไม่มีดชั นีชีว้ ดั แต่มีวตั ถุประสงค์การลงทุนที่จะรักษามูลค่าของรายได้และเงิน
ต้นให้สอดคล้องกับดัชนี United Kingdom Consumer Price Index (CPI) ในช่วงระยะเวลา 5 ปี
ผลการดาเนินงานแบบย้อนหลังตามปี ปฏิทิน

* ในปี ที่กองทุนจดทะเบียน ผลการดาเนินงานจะแสดงตัง้ แต่วนั ที่จดทะเบียนกองทุนจนถึงสิน้ ปี ปฏิทิน

กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -24.47%
* กรณีกองทุนจดทะเบียนไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ ตัง้ แต่จดทะเบียนกองทุนจนถึงวันทีร่ ายงาน

ความผันผวนของผลการดาเนินงาน (standard deviation) คือ 12.02% ต่อปี
* กรณีกองทุนจดทะเบียนไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ ตัง้ แต่จดทะเบียนกองทุนจนถึงวันทีร่ ายงาน

ความผันผวนของส่วนต่างผลการดาเนินงานและดัชนีชวี้ ัด (Tracking Error : TE) คือ N/A
12
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ประเภทกองทุ น รวมเพื่ อ ใช้ เ ปรี ย บเที ย บผลการการด าเนิ น งาน ณ จุ ด ขาย คื อ Foreign
Investment Allocation
ผลการดาเนินงานย้อนหลังแบบปั กหมุด

ตารางแสดงผลการดาเนินงานย้อนหลังแบบปั กหมุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ตารางแสดงผลการดาเนินงานของกลุ่ม Foreign Investment Allocation ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ : เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
*คุณสามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ที่ www.weasset.co.th
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ผลการดาเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก

หมายเหตุ :
1. แหล่งที่มาของข้อมูล : www.bailliegifford.com ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
2. ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิ่งยืนยันผลการดาเนินงานในอนาคต

14
WE-MULTI

ข้อมูลอืน่ ๆ
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันทีจ่ ดทะเบียน
อายุโครงการ
ซือ้ และขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่จ่าย
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
1 พฤศจิกายน 2562
ไม่กาหนด
วันทาการซือ้ : ทุกวันทาการ เวลา 09.00 – 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่าของการซือ้ ครั้งแรก : 1 บาท
มูลค่าขั้นต่าของการซือ้ ครั้งถัดไป : 1 บาท
วันทาการขายคืน : ทุกวันทาการ เวลา 09.00 – 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่าของการขายคืน : ไม่กาหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่า : ไม่กาหนด
จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่า : 100 หน่วย
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วัน ท าการนับ แต่วัน คานวณราคารับ
ซือ้ คืนหน่วยลงทุน (โดยกองทุนผ่อนผันการคานวณ NAV 1 วัน)
ทั้งนี้ ปั จจุบัน ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะได้รบั เงิน ค่าขายคืน หน่วยลงทุน ภายใน 5 วันท า
การนับแต่วนั ทารายการ โดยไม่นบั รวมวันหยุดต่างประเทศ
กรณีรบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติแบบสม่าเสมอตามคาสั่งล่วงหน้า
บริษัท จัดการจะดาเนิน การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติแบบสม่าเสมอตาม
คาสั่งล่วงหน้าให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน เฉพาะผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่แ จ้งความจานงเป็ น
ลายลักษณ์อักษร ในสัดส่วนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึน้
ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนแต่ละราย เมื่อส่วนต่างของมูลค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึน้ ทุกๆ ช่วง
1.00 บาท ในโอกาสแรกที่มูลค่ าหน่วยลงทุน เพิ่มมากกว่าหรือเท่ากับ 11.00 บาท
12.00 บาท 13.00 บาท ฯลฯ โดยการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครัง้ ถัดไป บริษัท
จัดการจะใช้ฐานของการรับซือ้ คื นหน่วยลงทุนอัตโนมัติครัง้ ล่าสุดของผูถ้ อื หน่วยแต่
ละรายเป็ นเกณฑ์ในการพิจารณาการเพิ่มขึน้ ทุกช่วง 1.00 บาท ทั้งนี้ ส่วนต่างของ
มูลค่าหน่ วยลงทุน ที่ใช้ในการคานวณนี้ อาจมากกว่าหรือน้อยกว่า 1.00 บาทก็ ได้
โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนอาจได้รบั การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไ ด้หลายครัง้ ตาม
มูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ
่ ่มขึน้ ตามเงื่อนไขดังกล่าว
15
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คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ www.weasset.co.th
รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อ - นามสกุล
นายสุรเชษฐ์ ศรีวฒ
ั นกุลวงศ์
นางสาวรณิษฐา เพชรณรงค์
นายอนพัทย์ วนัสชัยพฤกษ์

ขอบเขตหน้าที่
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน

วันที่เริ่มบริหารกองทุน
17 พฤษภาคม 2564
1 พฤศจิกายน 2562
16 กันยายน 2564

อั ต ราส่ ว นหมุ น เวี ย นการ 57.95%
ล งทุ น ข อ งก อ งทุ น ร ว ม กรณีกองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตัง้ ไม่ถึง 1 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ จริงในช่วงเวลาตัง้ แต่วันที่จดทะเบียนถึงวันที่รายงาน
(PTR)
ผูส้ นับสนุนการขาย
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน วี จากัด
หรือรับซือ้ คืน
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ได้รบั แต่งตัง้ จากบริษัทจัดการ
ทัง้ นี้ ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนที่ให้บริการ
เพิ่มเติมได้ที่ www.weasset.co.th
ติดต่อสอบถาม
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน วี จากัด
รับหนังสือชีช้ วน
ที่อยู่: 87/2 อาคารซีอาร์ซีท าวเวอร์ ชั้น 52 ออลซีซ่ันส์เพลส 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 ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุม้ ครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมี
ความเสีย่ งจากการลงทุนซึ่งผูล้ 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
31 ธันวาคม 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่า
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาให้ผอู้ ื่นสาคัญผิด
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คาอธิบายเพิ่มเติม
ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)
กรณีกองทุน รวมตราสารหนี้ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ ซึ่งขึน้ กับ ปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะ
เศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทัง้ ในและต่างประเทศ เป็ นต้น โดยราคาตราสารหนีจ้ ะเปลีย่ นแปลงในทิศ
ทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ เช่น หากอัตราดอกเบีย้ ในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึน้
อัตราดอกเบีย้ ของตราสารหนีท้ ี่ออกใหม่ก็จะสูงขึน้ ด้วย ดังนัน้ ราคาตราสารหนีท้ ี่ออกมาก่อนหน้าจะมีการซือ้ ขาย
ในระดับราคาที่ต่าลง โดยกองทุนรวมที่มอี ายุเฉลีย่ ของทรัพย์สินที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญ
กับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมที่มี portfolio duration ต่ากว่า
กรณีกองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสีย่ งที่มลู ค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้
หรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทัง้ ในและต่างประเทศ เป็ นต้น
ซึ่งพิจารณาได้จากค่ า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุน
รวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สงู
ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูอ้ อกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิด
จากกองทุนลงทุนในผูอ้ อกตราสารรายใด ๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบ
ต่อการดาเนิน งาน ฐานะทางการเงิ น หรือ ความมั่น คงของผู้ออกตราสารรายดังกล่ าว กองทุน อาจมี ผลการ
ดาเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายผูอ้ อกตราสาร
(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk)
เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ ที่ส่งผล
กระทบต่ออุตสาหกรรมนัน้ กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดาเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุน
ในหลายหมวดอุตสาหกรรม
(3) ความเสีย่ งจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึง่ (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศ
ดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็ นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดาเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุน
ที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลีย่ น (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาท
อ่อน แต่ขายทากาไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวม
ลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทากาไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึน้ กว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น
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การป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็ นเครือ่ งมือสาคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ซึ่งทาได้
ดังต่อไปนี้
- อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุนรวม : ผูล้ งทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึน้ อยู่ กับดุลยพินิจของผูจ้ ัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความ
เสี่ยงหรือไม่
อัต ราส่ วนหมุ นเวี ย นการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) คือ ปริมาณการซือ้ ขาย
ทรัพย์สินของกองทุน ซึ่งสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผูจ้ ัดการกองทุนได้ดียิ่งขึน้ โดยคานวณจากมูลค่าที่ต่ากว่า
ระหว่ างผลรวมของมูลค่ าการซือ้ ทรัพย์สิน กับ ผลรวมของมูลค่า การขายทรัพ ย์สิน ที่ ก องทุน รวมลงทุน ในรอบ
ระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน
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อื่นๆ
รายละเอียดของกองทุน Baillie Gifford Investment Funds II ICVC – Baillie Gifford Multi Asset Income Fund (กองทุนหลัก):
ชือ่ กองทุนหลัก

วันที่จดทะเบียนกองทุนหลัก
วัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนหลัก

นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก

Baillie Gifford Investment Funds II ICVC – Baillie
Gifford Multi Asset Income Fund (กองทุนหลัก) Class B
Accumulation
31 สิงหาคม 2561
กองทุนหลักมุ่งหวังที่จะสร้างรายได้รายเดือน และพยายาม
รักษามูลค่าของรายได้และเงินต้นให้สอดคล้องกับอัตราเงิน
เฟ้อ (UK CPI) ในช่วงระยะเวลา 5 ปี
กองทุนหลักจะลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ โดยพิจารณา
ลงทุนในประเทศหรือภาคเศรษฐกิจใดๆ ตามดุลยพินิจของ
ผูจ้ ดั การการลงทุน
ทัง้ นี ้ กองทุนหลักอาจลงทุนในสินทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างดังนี ้ หุน้ พันธบัตร ตราสารตลาดเงิน สัญญา
ซือ้ ขายล่วงหน้า เงินฝาก เงินสด และหลักทรัพย์อื่นใดที่
สามารถเปลี่ยนมือได้ โดยการมีไว้ซึ่งสินทรัพย์ขา้ งต้นอาจ
เป็ นการลงทุนทางตรงและการลงทุนทางอ้อมผ่านหน่วย
ลงทุน (ซึ่งรวมถึงหน่วยลงทุนที่บริหารจัดการโดยบริษัท
จัดการ) ด้วยก็ได้ นอกจากนี ้ กองทุนหลักอาจลงทุนทางอ้อม
ในอสังหาริมทรัพย์ โครงสร้างพืน้ ฐาน สินค้าโภคภัณฑ์ และ
สินเชื่อ

การขายและรับซือ้ คืน
อายุกองทุน
สกุลเงิน(Fund Currency)
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ดัชนีชวี ้ ดั

กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าและสัญญา
ฟอร์เวิรด์ ที่มีตวั แปรเป็ นสกุลเงิน เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ลงทุนและการบริหารความเสี่ยง
ทุกวันทาการ
ไม่กาหนด
สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง (Pounds Sterling)
ไม่จา่ ย
กองทุนหลักไม่มีดชั นีชีว้ ดั แต่มีวัตถุประสงค์การลงทุนที่จะ
รักษามูลค่าของรายได้และเงินต้นให้สอดคล้องกับอัตราเงิน
เฟ้อ (UK CPI) ในช่วงระยะเวลา 5 ปี
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ISIN Code
บริษัทจัดการ (Authorised Corporate Director)
Investment Adviser
Depositary

Custodian
Registrar
Auditors
มูลค่าขัน้ ต่าของการลงทุนครัง้ แรก
มูลค่าขัน้ ต่าของการลงทุนครัง้ ถัดไป
มูลค่าขัน้ ต่าของการขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าการถือครองหน่วยลงทุนขัน้ ต่า
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สาคัญของกองทุน

GB00BFXY2964
Baillie Gifford & Co Limited Calton Square, 1
Greenside Row, Ediburgh, EH1 3AN
Baillie Gifford & Co Calton Square, 1 Greenside Row,
Edinburgh, EH1 3AN
NatWest Trustee and Depositary Services Limited
Drummond House, 1 Redheughs Avenue, Edinburgh,
EH12 9RH
The Bank of New York Mellon, London Branch
One Canada Square, London, E14 5AL
Baillie Gifford & Co Limited Calton Square, 1
Greenside Row, Edinburgh, EH1 3AN
PricewaterhouseCoopers LLP Atria One, 144 Morrison
Street, Edinburgh, EH3 8EX
1,000 ปอนด์สเตอร์ลิง
ไม่กาหนด
ไม่กาหนด
1,000 ปอนด์สเตอร์ลิง
- ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Preliminary Charge) :
ปั จจุบนั 0.00%
- ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี (Annual Management
Charge) : 0.50% ซึง่ จะถูกเรียกเก็บจากเงินต้น โดยจ่าย
ให้แก่บริษัทจัดการเพื่อเป็ นค่าตอบแทนในการบริหารจัดการ
และทาหน้าที่เป็ นนายทะเบียนหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้
ค่าธรรมเนียมการจัดการจะคานวณเป็ นรายวันและเรียกเก็บ
ในวันทาการสุดท้ายของเดือน
อนึ่ง ค่าธรรมเนียมการจัดการในปั จจุบนั จะถูกเรียกเก็บ
เพิ่มขึน้ ใน 60 วันได้ ในกรณีที่บริษัทจัดการได้แจ้งการเพิ่มขึน้
ให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทุกคนทราบเป็ นลายลักษณ์อักษร และ
บริษัทจัดการได้แก้ไขและเผยแพร่หนังสือชีช้ วนที่แสดงอัตรา
ค่าธรรมเนียมใหม่และวันที่มีผลแล้ว
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนหลัก
(Fee for Switching into Sub-fund) : ไม่มี
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- ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (Redemption
Charge) : ไม่มี
- ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Adviser’s
Fee) : ตามที่ระบุในสัญญาการบริหารจัดการลงทุน
- ค่าธรรมเนียมผู้รบั ฝากทรัพย์สิน (Depositary’s Fees) :
0.007% ต่อปี ของทรัพย์สินของกองทุน โดยคานวณเป็ น
รายวันและเรียกเก็บในวันทาการสุดท้ายของเดือน ซึ่งอัตรา
ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต
นอกจากนี ้ ผู้รกั ฝากทรัพย์สินจะได้รบั ค่าธรรมเนียมดังนี ้
- ค่าธรรมเนียมการทารายการ (Transaction Charges) : 5
– 100 ปอนด์สเตอร์ลิง
- ค่าธรรมเนียมการดูแลทรัพย์สิน (Custody Charges) :
0.00225% - 0.60%
ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กับประเทศ ตลาดซือ้ ขาย และชนิดของการทา
รายการที่เกิดขึน้
- Ongoing Charges Figure (OCF) ที่เรียกเก็บจากเงินต้น :
0.60%
- Ongoing Charges Figure (OCF) ที่เรียกเก็บจากรายได้ :
0.00%
(Total Ongoing Charges Figure (OCF) : 0.60%)
ทัง้ นี ้ เนื่องจากกองทุนหลักเริ่มดาเนินการมาน้อยกว่า 1 ปี
การคานวณ Ongoing Charges Figure (OCF) ข้างต้นจึง
เป็ นเพียงการประมาณการของบริษัทจัดการเท่านัน้ ในการนี ้
รอบปี บญ
ั ชีกองทุนหลักซึง่ สิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดจะถูกเรียกเก็บจากเงินต้น
www.bailliegifford.com

Website
หมายเหตุ
(1) ข้อความในส่ว นของกองทุน Baillie Gifford Investment Funds II ICVC – Baillie Gifford Multi Asset Income Fund ได้ถูก
คัดเลื อกมาเฉพาะส่วนที่สาคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณี ที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกั บ
ต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็ นเกณฑ์
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(2) ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการซึง่ บริษัทจัดการเห็นว่าไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญ บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว
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แบบฟอร์มรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตแิ บบสมา่ เสมอตามคาสัง่ ล่วงหน้า

วันที่ _____ / _____ / _____
ข้าพเจ้า ______________________________________________________ เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน __________________________________
ลงทุนในกองทุน _____________________________________ ขอแจ้งความประสงค์ให้บริษัทจัดการดาเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
แบบสม่าเสมอตามคาสั่งล่วงหน้าของกองทุนดังกล่าว และนาเงินที่ได้รับจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ดังกล่าว ไปซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิด วี มันนี่ มาร์เก็ต (WE-MONEY) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุน
ข้าพเจ้าได้อ่าน รับทราบ และตกลงยินยอมที่จะผูกพันตนเองตามข้อกาหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติแบบสมา่ เสมอตาม
ค าสั่งล่วงหน้า ของกองทุน ดังกล่าว ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเป็นอย่างดีแล้ว ทุกประการ โดยบริษัทจัดการไม่จ าเป็นต้องบอกกล่าวหรือ
ขอความยินยอมจากข้าพเจ้าอีกแต่อย่างใด จนกว่า ข้าพเจ้าจะส่งหนังสือแจ้งยกเลิกข้อตกลงตามแบบฟอร์มฉบับนี้เป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่
บริษัทจัดการ

ลงชื่อ Sign X ____________________________________________ ผู้ถือหน่วยลงทุน
(____________________________________________)
ลงชื่อ Sign X ____________________________________________ ผู้แนะนาการลงทุน
(____________________________________________)
เลขที่ใบอนุญาตผู้แนะนาการลงทุน__________________
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