ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

หนังสือชีช้ วนส่วนสรุ ปข้อมูลสาคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จากัด
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต :
ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนเปิ ด วี ดีเวลลอปปิ้ ง เวิลด์
WE DEVELOPING WORLD FUND
(WE-DEWORLD)
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund)
กองทุนรวมทีเ่ น้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ค่าธรรมเนียม
ผลการดาเนินงาน
ข้อมูลอื่นๆ
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การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
1
WE-DEWORLD

คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน
กองทุนเปิ ด วี ดีเวลลอปปิ ้ง เวิลด์ จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ ARTISAN PARTNERS GLOBAL
FUNDS PLC – Artisan Developing World Fund (กองทุ น หลั ก ) Class I US Dollar Accumulating Shares
เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุ น ARTISAN PARTNERS GLOBAL FUNDS PLC – Artisan Developing World Fund (กองทุ น
หลัก) มีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าของเงินลงทุนในระยะยาว โดยบริหารจัดการลงทุนเชิงรุ ก และเน้น
กระจายการลงทุนในตราสารทุน โดยลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีได้ประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่ม
ประเทศกาลังพัฒนา และ/หรือหลักทรัพย์อ่ืนที่อา้ งอิงตราสารทุนซึ่งเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนซือ้ ขายในตลาดซือ้
ขายหลัก ทรัพ ย์แ ละออกโดยบริ ษั ท ซึ่ง ตั้ง อยู่ ใ นหรื อ มี ค วามเชื่ อ มโยงทางเศรษฐกิ จ กับ ประเทศก าลัง พัฒ นา
(Developing World)
นอกจากนี ้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
การลงทุน (Efficient Portfolio Management) รวมทั้ง กองทุนอาจลงทุนในหรือมี ไ ว้ซ่ึง สัญญาซื อ้ ขายล่ว งหน้า
(Derivatives) ที่มีตวั แปรเป็ นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดใน
ขณะนัน้
อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็ น
กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds หรือลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ
หรือเปลี่ยนกลับมาเป็ นกองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทาให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk
Spectrum) เพิ่ม ขึน้ ทั้ง นี ้ การเปลี่ ยนแปลงดัง กล่า วให้เป็ นไปตามดุลยพินิ จ ของผู้จัด การกองทุน โดยขึ น้ กับ
สถานการณ์ตลาด และต้องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดาเนินการแจ้ง
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน ก่อนดาเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว
คุณสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้จาก www.artisanpartners.com

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน
• กองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชีว้ ดั (active management) ส่วน กองทุนเปิ ด วี ดีเวลลอปปิ ้ง
เวิลด์ มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (passive management)
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กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?
• ผูล้ งทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหน่วยลงทุนที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึน้ หรือ
ลดลงจนต่ากว่ามูลค่าที่ลงทุนและทาให้ขาดทุนได้
• ผูท้ ่สี ามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวจากการลงทุนในหุน้ ของบริษัท
ซึ่งตัง้ อยู่ในหรือมีความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศกาลังพัฒนา (Developing World)

กองทุนรวมนีไ้ ม่เหมาะกับใคร
• ผูล้ งทุนที่เน้นการได้รบั ผลตอบแทนในจานวนเงินที่แน่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทาอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
• อ่านหนังสือชีช้ วนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
• อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนีด้ ีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
คาเตือนทีส่ าคัญ
• ผลตอบแทนของกองทุนรวมจะขึน้ อยู่กับผลการดาเนินงานของกองทุน ARTISAN PARTNERS GLOBAL
FUNDS PLC – Artisan Developing World Fund (กองทุนหลัก)
• กองทุนรวมนีล้ งทุนกระจุกตัวในประเทศจีนและสหรัฐอเมริกา ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ
พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
• มูลค่าการลงทุนในตลาดเกิดใหม่อาจมีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในตลาดที่พฒ
ั นาแล้ว
• กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ส่งผลให้กองทุนมีความเสี่ยง
มากกว่ากองทุนรวมทั่วไป
• กองทุน อาจลงทุนในสัญ ญาซื อ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อ ป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของผูจ้ ัดการกองทุน ทัง้ นี ้ เนื่องจากกองทุนที่ลงทุนใน
ต่างประเทศไม่ได้ปอ้ งกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทัง้ จานวน ผูล้ งทุนอาจจะขาดทุน หรือได้รบั กาไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยน หรือได้รบั เงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) โดยพิ จ ารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น กฎข้อ บัง คับ และปั จ จัย อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง จึ ง
เหมาะสมกับผูล้ งทุนที่ตอ้ งการผลตอบแทนสูงหรือสามารถรับความเสี่ยงได้สงู กว่า ผูล้ งทุนทั่วไป ผูล้ งทุนควร
ลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า และผูล้ งทุนควรพิจารณา
ความเหมาะสมในการลงทุน โดยคานึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์ และฐานะทางการเงินของผู้
ลงทุนเอง
• กองทุนหลักอาจมีการจากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนในแต่ละวันทาการซือ้ ขายไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก กรณีท่ีผถู้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนรวมกันในวัน
ทาการซือ้ ขายใดเกินกว่าอัตราที่กาหนดไว้ดังกล่าว กองทุนหลักจะใช้วิธีการจัดสรรตามสัดส่วน (Pro rata)
ให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนทุกรายที่ทารายการไถ่ถอนหน่วยลงทุนในวันนัน้ โดยจานวนหน่วยลงทุนไถ่ถอนคงเหลือ
ทัง้ หมดจะถูกนาไปทารายการในวันทาการซือ้ ขายถัดไป อย่างไรก็ดี ผูถ้ ือหน่วยอาจไม่ได้รบั การจัดสรรหน่วย
ลงทุนและมูลค่าหน่วยลงทุนในวันที่ส่งคาสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนนัน้ รวมทัง้ อาจไม่ได้รบั เงินค่า
ขายคืนภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้
• กองทุนรวมอาจมี การกระจุกตัวของการถื อหน่วยลงทุนของบุค คลใดเกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุน
ทัง้ หมด ดังนัน้ หากผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุน
รวมได้ ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ท่ี 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 : ความเสี่ยงสูง
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ปั จจัยความเสี่ยงทีส่ าคัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (market risk)
ความผันผวนของ ต่า
<= 5%
ผลการดาเนินงาน
(SD)

สูง
5 – 10%

10 – 15%

15 – 25%

> 25%

50 – 80%

> 80%

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (high concentration risk)
การลงทุนกระจุก
ตัวในผู้ออกตรา
สารรวม

ต่า
สูง

การลงทุนกระจุก
ตัวในหมวด
อุตสาหกรรมรวม

ต่า
สูง

<= 10%

<= 20%

10 – 20%

20 – 50%

20 – 50%

50 – 80%

> 80%

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม
การลงทุนกระจุก
ตัวรายประเทศ
รวม

ต่า
สูง
<= 20%

20 – 50%

50 – 80%

> 80%

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

ต่า
สูง
ทัง้ หมด/เกือบทัง้ หมด

บางส่วน

ดุลยพินิจ

ไม่ป้องกัน

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
คิดเป็ น xx% ของเงินลงทุนในต่างประเทศ
*คุณสามารถดูขอ้ มูลเพิ่มเติมได้ท่ี www.weasset.co.th
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินทีล่ งทุน
กองทุน Artisan Developing World Fund (กองทุนหลัก)

ชื่อทรัพย์สินทีล่ งทุนสูงสุด 5 อันดับแรกของกองทุนหลัก
ชื่อทรัพย์สิน
Sea Ltd (Singapore)
Visa Inc (United States)
Alibaba Group Holding Ltd (China)
MercadoLibre Inc (Argentina)
NVIDIA Corp (United States)

% ของ NAV
6.7
6.0
5.9
5.1
4.5

หมายเหตุ : เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
ทัง้ นี ้ คุณสามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ท่ี www.weasset.co.th
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ค่าธรรมเนียม
* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คณ
ุ จะได้รบั
ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)

ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผู้ถอื หน่วย (% ของมูลค่าซือ้ ขาย)
รายการ
ค่าธรรมเนียมการขาย
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
ค่ า ธรรมเนี ย มการสับ เปลี่ ย นหน่ว ยลงทุน
ออก
ค่าธรรมเนียมการโอน

สูงสุดไม่เกิน
2.14
2.14
2.14
2.14

เก็บจริง
1.605
ยกเว้นการเรียกเก็บ
1.605
ยกเว้นการเรียกเก็บ

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

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

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สาคัญของกองทุน
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนหลัก
- Investment Management Fee: 0.95%
- Preliminary Charge: None
- Redemption Charge: None
- Conversion Charge: None
- Expense Cap: 0.20%
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ผลการดาเนินงานในอดีต
* ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต *
ดัชนีชวี้ ัด คือ MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index สัดส่วน 100.00% ปรับ
ด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการการดาเนิ นงาน ณ จุดขาย คือ Emerging
Market
*คุณสามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ท่ี www.weasset.co.th
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ผลการดาเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก

หมายเหตุ : เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
*คุณสามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ท่ี www.artisanpartners.com
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ข้อมูลอื่นๆ
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันทีจ่ ดทะเบียน
อายุโครงการ
ซือ้ และขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่จ่าย
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
9 เมษายน 2564
ไม่กาหนด
วันทาการซือ้ (IPO) : 2 – 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 15.30 น.
วันทาการซือ้ : ทุกวันทาการ เวลา 09.00 – 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่าของการซือ้ ครั้งแรก (ช่วง IPO) : 5,000 บาท
มูลค่าขั้นต่าของการซือ้ ครั้งแรก (ช่วงหลัง IPO) : 1 บาท
มูลค่าขั้นต่าของการซือ้ ครั้งถัดไป : 1 บาท
วันทาการขายคืน : ทุกวันทาการ เวลา 09.00 – 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่าของการขายคืน : ไม่กาหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่า : ไม่กาหนด
จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่า : 100 หน่วย
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทาการนับแต่วันคานวณราคารับ
ซือ้ คืนหน่วยลงทุน (โดยกองทุนผ่อนผันการคานวณ NAV 2 วัน)
ทัง้ นี ้ ปั จจุบนั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะได้รบั เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทาการ
นับแต่วนั ทารายการ โดยไม่นบั รวมวันหยุดต่างประเทศ
การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขในการเลิก
กองทุน
บริษัทจัดการจะดาเนินการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
เมื่อเกิดเหตุตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุน และนาเงินที่ได้รบั จากการชาระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนตามสัดส่วนจานวนเงินที่รวบรวมได้จากการจาหน่ายหลักทรัพ ย์หรื อ
ทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน ไปซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด วี มันนี่ มาร์เก็ต
ภายใน 10 วันทาการนับแต่วันทาการที่ปรากฏเหตุตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุน
12
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ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถดาเนินการขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยัง
กองทุนอื่นได้ โดยเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้ วน
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ www.weasset.co.th
รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อ - นามสกุล
นายอิศรา พุฒตาลศรี
นางสาวรณิษฐา เพชรณรงค์

ขอบเขตหน้าที่
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน

วันทีเ่ ริ่มบริหารกองทุน
9 เมษายน 2564
9 เมษายน 2564

อั ต ราส่ ว นหมุ น เวี ย นการ xx%
ล ง ทุ น ข อ ง ก อ ง ทุ น ร ว ม
(PTR)
ผู้สนับสนุนการขาย
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน วี จากัด
หรือรับซือ้ คืน
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ได้รบั แต่งตัง้ จากบริษัทจัดการ
ทัง้ นี ้ ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนที่ให้บริการ
เพิ่มเติมได้ท่ี www.weasset.co.th
ติดต่อสอบถาม
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน วี จากัด
รับหนังสือชีช้ วน
ที่อยู่: 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชัน้ 52 ออลซีซ่ นั ส์เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
ร้องเรียน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: 0-2351-1800 กด 2
website : www.weasset.co.th
ธุรกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิด
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ท่ี
ความขัดแย้งทาง
www.weasset.co.th
ผลประโยชน์
▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุม้ ครองของสถาบันคุม้ 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 นี ้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ณ วันที่
22 มีนาคม 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่า
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาให้ผอู้ ่นื สาคัญผิด
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คาอธิบายเพิม่ เติม
ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)
กองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่มลู ค่าของหลักทรัพย์ท่ีกองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ หรือ
ลดลงจากปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทัง้ ในและต่างประเทศ เป็ นต้น ซึ่ง
พิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมี
ความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สงู
ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูอ้ อกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิด
จากกองทุนลงทุนในผูอ้ อกตราสารรายใด ๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ท่สี ง่ ผลกระทบ
ต่อการดาเนินงาน ฐานะทางการเงิ น หรือความมั่น คงของผู้อ อกตราสารรายดั ง กล่าว กองทุนอาจมี ผ ลการ
ดาเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายผูอ้ อกตราสาร
(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk)
เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผล
กระทบต่ออุตสาหกรรมนัน้ กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดาเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุน
ในหลายหมวดอุตสาหกรรม
(3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ท่ีสง่ ผลกระทบต่อประเทศ
ดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็ นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดาเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุน
ที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อน
แต่ขายทากาไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุน
ในช่วงที่บาทแข็งและขายทากาไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึน้ กว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนัน้ การ
ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็ นเครื่องมือสาคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ซึ่งทาได้
ดังต่อไปนี ้
- อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผูจ้ ัดการกองทุนรวม : ผูล้ งทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของผูจ้ ัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความ
เสี่ยงหรือไม่
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อัต ราส่ว นหมุ นเวี ยนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) คือ ปริมาณการซือ้ ขาย
ทรัพย์สินของกองทุน ซึ่งสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผูจ้ ัดการกองทุนได้ดียิ่งขึ น้ โดยคานวณจากมูลค่าที่ต่ากว่า
ระหว่างผลรวมของมูล ค่าการซื อ้ ทรัพ ย์สิ น กับผลรวมของมูลค่ าการขายทรัพ ย์สิ นที่ก องทุน รวมลงทุนในรอบ
ระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน
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อื่นๆ
รายละเอี ย ดของกองทุ น ARTISAN PARTNERS GLOBAL FUNDS PLC – Artisan Developing World Fund
(กองทุนหลัก) :
ชื่อกองทุนหลัก

ARTISAN PARTNERS GLOBAL FUNDS PLC – Artisan
Developing World Fund

วันที่จดทะเบียนกองทุนหลัก

28 มกราคม 2562

วัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนหลัก

กองทุนหลักมีวตั ถุประสงค์การลงทุนเพื่อเพิม่ มูลค่าของเงิน
ลงทุนในระยะยาว

นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก

กองทุนหลักบริหารจัดการลงทุนเชิงรุก โดยจะเน้นกระจาย
การลงทุนในตราสารทุนและ/หรือหลักทรัพย์ท่อี า้ งอิงตราสาร
ทุนที่มีราคาหรือซือ้ ขายในตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์และออก
โดยบริษัทซึง่ ตัง้ อยู่ในหรือมีความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศที่ผจู้ ดั การการลงทุนพิจารณาว่ามีลกั ษณะเป็ นไป
ตามประเทศกาลังพัฒนา (Developing World) ทัง้ นี ้
ประเทศกาลังพัฒนา (Developing World) จะรวมถึง
ประเทศที่เป็ นส่วนประกอบในดัชนีตลาดเกิดใหม่หรือดัชนี
ตลาดชายขอบ (emerging or frontier markets indices)
หรือประเทศที่ถกู จัดอยูใ่ นประเภทที่ใกล้เคียงกันโดยองค์กร
ต่างๆ เช่น ธนาคารโลก (World Bank) องค์การ
สหประชาชาติ (United Nations) บรรษัทการเงินระหว่าง
ประเทศ (International Finance Corporation) หรือกองทุน
การเงินระหว่างประเทศ (the International Monetary
Fund) โดยการพิจารณาว่าผูอ้ อกตราสารดังกล่าวมีความ
เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในตลาดของประเทศกาลังพัฒนาจะ
ขึน้ อยู่กบั ปั จจัยต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงที่ตงั้ ทาง
ภูมิศาสตร์ของตลาดการค้า ที่ตงั้ ของสินทรัพย์ หรือที่ตงั้ ของ
สานักงาน แหล่งที่มาของรายได้ และ/หรือความเสี่ยงหรือ
โอกาสทางเศรษฐกิจของผูอ้ อกตราสารในตลาดกาลังพัฒนา
ทัง้ นี ้ ตราสารทุนและหลักทรัพย์ท่อี า้ งอิงตราสารทุนซึ่ง
กองทุนอาจลงทุน ได้แก่ หุน้ สามัญ หุน้ บุรมิ สิทธิ ตราสาร
เทียบเท่า (Participation Certificates) และตราสารแสดง
สิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depository Receipts)
โดยกองทุนหลักจะลงทุนในประเทศรัสเซียไม่เกินร้อยละ 20
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ทัง้ นี ้ ผูจ้ ดั การการลงทุนสามารถ
16

WE-DEWORLD

ปรับเปลี่ยนการลงทุนตามนโยบายการลงทุนในประเทศ
กาลังพัฒนาโดยไม่มีขอ้ จากัดทางด้านภูมศิ าสตร์
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Financial
Derivative Instruments) โดยอาจลงทุนโดยตรงหรือได้มา
โดยอ้อมในใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ สามัญ และ
ออปชั่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management) นอกจากนี ้ กองทุนอาจ
ใช้สญ
ั ญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงจากสกุลเงินของสินทรัพย์ของกองทุนหลักที่อยูใ่ น
รูปสกุลเงินอื่นนอกเหนือจากสกุลเงินหลักของกองทุนหลัก
กองทุนอาจลงทุนในกองทุนเปิ ด ซึ่งรวมถึงกองทุนรวมอีทีเอฟ
และกองทุนอื่นๆ ภายใต้การบริหารของ Artisan Partners
Global Funds Public Limited Company ที่มีการลงทุน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน
หลัก
กองทุนอาจมีไว้ซ่งึ สินทรัพย์สภาพคล่อง (เช่น เงินสดและตรา
สารตลาดเงิน (ซึ่งรวมถึงเงินฝากระยะสัน้ และตราสาร
เทียบเท่าเงินสดอื่นๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงตั๋วเงินคลัง
ของสหรัฐอเมริกา หุน้ กูท้ ่มี คี วามน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่
สามารถลงทุนได้ เงินฝาก ตราสารพาณิชย์ เงินฝากในตลาด
เงินระยะสัน้ และบัตรเงินฝาก))
กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุนที่มีราคาหรือซือ้ ขายใน
ตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 51 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลัก

ผูจ้ ดั การการลงทุนจะพิจารณาลงทุนโดยใช้กระบวนการ
ลงทุนพืน้ ฐานเพื่อกระจายการลงทุนในพอร์ตของหลักทรัพย์
ในประเทศกาลังพัฒนา (Developing World) โดยเน้นลงทุน
ในบริษัทที่มเี งินทุนของตนเอง ซึ่งมีหนีใ้ นระดับต่าและมี
กระแสเงินสดอิสระ และมีโอกาสเติบโตทางเศรษฐกิจใน
ประเทศกาลังพัฒนา โดยพึ่งพาเงินทุนจากต่างประเทศอย่าง
จากัด

การขายและรับซือ้ คืน

ทุกวันทาการ
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อายุกองทุน

ไม่กาหนด

สกุลเงิน (Fund Currency)

สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ

นโยบายการจ่ายเงินปั นผล

ไม่จ่าย

ดัชนีชวี ้ ดั

MSCI Emerging Markets Index (USD)

ISIN Code

IE00BYQRBG58

Investment Manager

Artisan Partners Limited Partnership
875 East Wisconsin Avenue, Suite 800, Milwaukee, WI
53202 United States

Depositary

J.P. Morgan Bank (Ireland) plc
200 Capital Dock, 79 Sir John Rogerson’s Quay Dublin
2 Ireland

Administrator, Registrar and
Transfer Agent

J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited
200 Capital Dock, 79 Sir John Rogerson’s Quay Dublin
2 Ireland

Distributors

Artisan Partners UK LLP
Third Floor 25 St. James's Street London SW1A 1HA
United Kingdom
APEL Financial Distribution Services Limited
Fitzwilliam Hall Office Suites Suites 202 to 204 Upper
Pembroke Street Dublin 2 Ireland

Auditor

Deloitte Ireland LLP
29 Earlsfort Terrace Dublin 2 Ireland

มูลค่าขัน้ ต่าของการถือครองหน่วยลงทุน

500,000 USD
ทัง้ นี ้ กองทุนหลักยกเว้นมูลค่าขัน้ ต่าของการถือครองหน่วย
ลงทุนดังกล่าว

มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ หน่วยลงทุน

500,000 USD
ทัง้ นี ้ กองทุนหลักยกเว้นมูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ หน่วย
ลงทุนดังกล่าว

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยที่สาคัญของกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนหลัก
- Investment Management Fee: 0.95%
- Preliminary Charge: None
- Redemption Charge: None
- Conversion Charge: None
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- Expense Cap: 0.20%
Website

www.artisanpartners.com

หมายเหตุ
(1) ข้อความในส่วนของกองทุน ARTISAN PARTNERS GLOBAL FUNDS PLC – Artisan Developing World Fund ได้ถกู
คัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สาคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนัน้ ในกรณีท่มี ีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับ
ต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็ นเกณฑ์
(2) ในกรณีท่กี องทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการซึง่ บริษัทจัดการเห็นว่าไม่สง่ ผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญ บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิท่จี ะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนแล้ว
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