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กองทุนเปิด ว ีเวยีดนาม โกรท  
WE VIETNAM GROWTH FUND 

 (WE-VIETGROWTH) 
 

กองทนุรวมตราสารทนุ 
กองทนุรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) 

กองทนุรวมทีเ่น้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 

หนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ 

บริษัทหลักทรัพยจั์ดการกองทุน วี จ ากัด 
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต :  
ได้รับการรับรอง CAC  

  
  
  
  
  

คุณก าลังจะลงทุนอะไร? 

กองทุนรวมนีเ้หมาะกับใคร? 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพเิศษ? 

สัดส่วนของประเภททรัพยสิ์นทีล่งทุน 

ผลการด าเนินงาน 

ค่าธรรมเนียม 

ข้อมูลอื่นๆ 

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงนิ  

ขอ้มลู ณ วนัท่ี 12 เมษายน 2565 
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นโยบายการลงทนุ 
กองทนุเปิด วี เวียดนาม โกรท จะเนน้ลงทนุในหน่วยลงทนุของ KIM Investment Funds – KIM Vietnam 

Growth Fund (กองทุนหลกั) Class I USD (Accumulating shares) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชี
ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ 

กองทนุ KIM Investment Funds – KIM Vietnam Growth Fund (กองทนุหลกั) มีวตัถปุระสงคก์ารลงทนุ
เพ่ือเพิ่มมลูคา่ของเงินลงทนุในระยะยาว โดยเนน้ลงทนุในตราสารทนุและหลกัทรพัยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัตราสารทนุของ
บรษิัทท่ีจดัตัง้หรือจดทะเบียนในประเทศเวียดนาม และ/หรือหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนหรือจดัตัง้ในประเทศอ่ืนท่ีไดร้บั
ประโยชนจ์ากการด าเนินธุรกิจหลกัในประเทศเวียดนาม 

นอกจากนี ้กองทุนอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
การลงทุน (Efficient Portfolio Management) รวมทั้งกองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 
(Derivatives) ท่ีมีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปล่ียนเงิน โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือปอ้งกนัความเส่ียง (Hedging) จากอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศโดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดใน
ขณะนัน้ 

อนึ่ง บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น
กองทนุรวมหน่วยลงทนุประเภท Fund of Funds หรือลงทนุโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลกัทรพัยต์่างประเทศ 
หรือเปล่ียนกลบัมาเป็นกองทนุรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) ได ้โดยไมท่  าใหร้ะดบัความเส่ียงของการลงทนุ (Risk 
Spectrum) เพิ่มขึน้ ทั้งนี ้การเปล่ียนแปลงดังกล่าวให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึน้กับ
สถานการณต์ลาด และตอ้งเป็นไปเพ่ือประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหน่วยลงทนุ อนึ่ง บริษัทจดัการจะด าเนินการแจง้  
ผูถื้อหนว่ยลงทนุลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ก่อนด าเนินการเปล่ียนแปลงการลงทนุดงักลา่ว 

 
คณุสามารถศกึษาขอ้มลูกองทนุหลกัไดจ้าก  www.kimfunds.com 
 
กลยุทธใ์นการบริหารจัดการลงทนุ 

• กองทนุหลกัมุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการสงูกว่าดชันีชีว้ดั (active management) ส่วนกองทนุเปิด วี เวียดนาม 
โกรท มุง่หวงัใหผ้ลประกอบการเคล่ือนไหวตามกองทนุหลกั  
 

  

คุณก าลังจะลงทุนอะไร? 
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• ผูล้งทนุท่ีสามารถรบัความผนัผวนของราคาหนว่ยลงทนุท่ีกองทนุรวมไปลงทนุ ซึ่งอาจจะปรบัตวัเพิ่มสงูขึน้ หรือ
ลดลงจนต ่ากวา่มลูคา่ท่ีลงทนุและท าใหข้าดทนุได ้            

• ผูท่ี้สามารถลงทนุในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวงัผลตอบแทนในระยะยาวจากการลงทนุในตราสารทนุของ
บรษิัทท่ีจดัตัง้หรือจดทะเบียนในประเทศเวียดนาม และ/หรือจดทะเบียนหรือจดัตัง้ในประเทศอ่ืนท่ีไดร้บัประโยชน์
จากการด าเนินธุรกิจหลกัในประเทศเวียดนาม 

 

กองทุนรวมนีเ้หมาะกับใคร? 

กองทุนรวมนีไ้ม่เหมาะกับใคร 

 
• ผูล้งทนุท่ีเนน้การไดร้บัผลตอบแทนในจ านวนเงินท่ีแนน่อนหรือรกัษาเงินตน้ใหอ้ยู่ครบ 

  
 
 
 

 
ท าอยา่งไรหากยงัไม่เข้าใจนโยบาย และความเสีย่งของกองทุนนี ้
• อ่านหนงัสือชีช้วนฉบบัเตม็  หรือสอบถามผูส้นบัสนนุการขายและบรษิัทจดัการ  

• อย่าลงทุนหากไมเ่ขา้ใจลกัษณะและความเส่ียงของกองทนุรวมนีดี้พอ 
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คุณต้องระวังอะไรเป็นพเิศษ? 

ค าเตอืนทีส่ าคัญ 

• ผลตอบแทนของกองทุนรวมจะขึน้อยู่กับผลการด าเนินงานของกองทุน KIM Investment Funds – KIM 
Vietnam Growth Fund (กองทนุหลกั)  

• กองทุนรวมนีล้งทุนกระจุกตวัในประเทศเวียดนาม ผูล้งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเส่ียงของพอรต์
การลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย 

• ผูล้งทุนควรค านึงถึงความเส่ียงจากการลงทุนในประเทศเวียดนาม ซึ่งอาจมีความเส่ียงดา้นกฎระเบียบและ
กฎหมาย ความเส่ียงดา้นการเมืองและเศรษฐกิจ เป็นตน้ 

• กองทนุอาจลงทนุในตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) ส่งผลใหก้องทนุมีความเส่ียง
มากกวา่กองทนุรวมทั่วไป 

• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือป้องกันความเส่ียง (Hedging) จากอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศโดยขึน้อยู่กับดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทนุ ทัง้นี ้เน่ืองจากกองทนุท่ีลงทุนใน
ตา่งประเทศไมไ่ดป้อ้งกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนทัง้จ  านวน ผูล้งทนุอาจจะขาดทนุ หรือไดร้บัก าไรจากอตัรา
แลกเปล่ียน หรือไดร้บัเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทนุเริ่มแรกได ้

• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio 
Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  จึง
เหมาะสมกบัผูล้งทุนท่ีตอ้งการผลตอบแทนสงูหรือสามารถรบัความเส่ียงไดส้งูกว่าผูล้งทุนทั่วไป ผูล้งทนุควร
ลงทุนในกองทุนรวมเม่ือมีความเขา้ใจในความเส่ียงของสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ และผูล้งทุนควรพิจารณา
ความเหมาะสมในการลงทุน โดยค านึงถึงประสบการณก์ารลงทนุ วตัถปุระสงค ์และฐานะทางการเงินของผู้
ลงทนุเอง 

• กองทุนหลักอาจมีการจ ากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนในแต่ละวนัท าการซือ้ขายไม่เกินรอ้ยละ 10 ของมูลค่า
ทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุหลกั กรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุหลกัมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนรวมกันในวัน
ท าการซือ้ขายใดเกินกว่าอตัราท่ีก าหนดไวด้งักล่าว ค าสั่งไถ่ถอนหน่วยลงทุนส่วนท่ีเกินรอ้ยละ 10 ของมลูค่า
ทรพัยส์ินสุทธิของกองทุนหลกัจะถูกเล่ือนการท ารายการ โดยไม่เกิน 15 วนัตามดลุยพินิจของบริษัทจัดการ
กองทนุหลกั ทัง้นี ้ผูถื้อหนว่ยอาจไมไ่ดร้บัการจดัสรรหนว่ยลงทนุและมลูคา่หน่วยลงทนุในวนัท่ีสง่ค าสั่งขายคืน
หรือสบัเปล่ียนหนว่ยลงทนุนัน้ รวมทัง้อาจไมไ่ดร้บัเงินคา่ขายคืนภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้

• กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุน
ทัง้หมด ดงันัน้ หากผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเส่ียงใหก้องทุนตอ้งเลิกกองทุน
รวมได ้ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ไดท่ี้ www.weasset.co.th 
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 แผนภาพแสดงต าแหน่งความเสีย่งของกองทุนรวม 

หมายเหตุ : ความเส่ียงสงู 

 

โอกาสขาดทุนเงนิต้น ต ่า สูง 

1 8 

7 2 

3 
4 5 6 

เส่ียงต ่า 

เส่ียงปานกลาง 
ค่อนข้างต ่า 

เส่ียงปานกลาง 
ค่อนข้างสูง 

เส่ียงสูง 

เส่ียงสูงมาก 
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ปัจจัยความเสี่ยงทีส่ าคัญ 

 

 
ความเส่ียงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (market risk) 
 
ความผันผวนของ
ผลการด าเนินงาน 
(SD) 

ต ่า                                                                                                 สูง 
<= 5% 5 – 10% 10 – 15% 15 – 25% > 25%  

 
ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตัว (high concentration risk) 
 
การลงทุนกระจุก
ตัวในผู้ออกตรา
สารรวม 

ต ่า                                                                                                 สูง 
<= 10% 10 – 20% 20 – 50% 50 – 80% > 80%  

  
การลงทุนกระจุก
ตัวในหมวด
อุตสาหกรรมรวม 

ต ่า                                                                                                 สูง 
<= 20% 20 – 50% 50 – 80% > 80% 

หมายเหต:ุ กองทนุรวมมีการลงทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรม Financials และ 
Industrials                                                                                                                                                                             

 
การลงทุนกระจุก
ตัวรายประเทศ
รวม 

ต ่า                                                                                                 สูง 
<= 20% 20 – 50% 50 – 80% > 80% 

หมายเหต:ุ กองทนุรวมมีการลงทนุกระจกุตวัในประเทศเวียดนาม  
 
ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน (exchange rate risk) 
 
การป้องกันความ
เส่ียง fx 

ต ่า                                                                                                 สูง 
ท้ังหมด/เกือบท้ังหมด บางส่วน ดุลยพนิิจ ไม่ป้องกัน  

หมายเหต:ุ กองทนุรวมมีการปอ้งกนัความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน
คดิเป็น xx % ของเงินลงทนุในตา่งประเทศ 

  

*คณุสามารถดขูอ้มลูเพิ่มเตมิไดท้ี่ www.weasset.co.th 

http://www.weasset.co.th/
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ช่ือทรัพยส์ินทีล่งทนุสูงสุด 5 อันดับแรกของกองทนุหลัก 

ชื่อทรัพยสิ์น % ของ NAV 
FPT Corp 9.9 
Sacombank 9.7 
Techcombank 8.1 
Quang Ngai Sugar 6.1 
Gemadept Corp 5.9 

 
หมายเหตุ : เป็นขอ้มลู ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2565 
ทัง้นี ้คณุสามารถดขูอ้มลูที่เป็นปัจจบุนัไดท้ี่ www.weasset.co.th 

สัดส่วนของประเภททรัพยส์นิทีล่งทุน 
 

กองทนุ KIM Investment Funds – KIM Vietnam Growth Fund (กองทนุหลัก)  

 
% NAV 
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รายการ สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 
คา่ธรรมเนียมการขาย 2.14 1.50 
คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คืน 2.14 ยกเวน้การเรียกเก็บ 
คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหนว่ยลงทนุเขา้ 2.14 1.50 
คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหนว่ยลงทนุออก 2.14 ยกเวน้การเรียกเก็บ 
คา่ธรรมเนียมการโอน ตามท่ีนายทะเบียนเรียกเก็บ ตามท่ีนายทะเบียนเรียกเก็บ 

 

 
  

* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนท่ีคณุจะไดร้บั  
ดงันัน้ คณุควรพิจารณาการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมดงักลา่วก่อนการลงทนุ * 

ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเกบ็จากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 

ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเกบ็จากผู้ถอืหน่วย (% ของมูลค่าซือ้ขาย) 

ค่าธรรมเนียม 

 

หมายเหตุ :  
1. คา่ใชจ้่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัยไ์มเ่กิน 2.14% ทัง้นี ้บรษัิทจดัการยกเวน้การเรยีกเก็บ 
2. คา่ธรรมเนียมดงักลา่วรวมภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรอืภาษีอื่นใดแลว้ 
3. บรษัิทจดัการอาจพิจารณายกเวน้ ลดหยอ่น หรอืเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจากผูถื้อหนว่ยลงทนุ โดยอาจเรยีกเก็บ
คา่ธรรมเนียมดงักลา่วจากผูส้ ั่งซือ้หนว่ยลงทนุแตล่ะกลุม่ และ/หรอืแตล่ะรายในอตัราที่ไมเ่ทา่กนั โดยขึน้กบัดลุยพินิจของบรษัิทจดัการ 
โดยบรษัิทจดัการจะพิจารณาจากมลูคา่การท ารายการ ประเภทการท ารายการ ระยะเวลาการถือครองหนว่ยลงทนุ เป็นตน้ 
 



9 
WE-VIETGROWTH 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายที่ส  าคญัของกองทนุ 
- Management Company Fee: ไมเ่กิน 0.07% ตอ่ปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิของกองทนุ โดยมีคา่ธรรมเนียมขัน้ต ่า 15,000 ยโูร
ตอ่ปี ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมดงักลา่วจะทยอยรบัรูเ้ป็นรายวนั และจ่ายเป็นรายเดือน 
- Investment Management Fee: ไมเ่กิน 1.5% ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิของกองทนุ 
- Sales charge: ไมม่ ี
- Redemption charge: ไมเ่กิน 1% ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ  
- Conversion charge: ไมเ่กิน 1% ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ 
- Central Administration Fee: คา่ธรรมเนียมรายปีไมเ่กิน 0.08% ขึน้อยูก่บัมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิของบรษัิท โดยมคีา่ธรรมเนียมราย
ปีขัน้ต ่า 48,000 ยโูร ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมดงักลา่วจะทยอยรบัรูเ้ป็นรายวนั และจา่ยเป็นรายเดือน 
- Depositary Fees: คา่ธรรมเนียมขึน้อยูก่บัตลาดที่มีการลงทนุในทรพัยส์ินของบรษัิท ซึง่อยูใ่นช่วงอตัรา 0.008% ตอ่ปี ของมลูคา่
ทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ กรณีเก็บรกัษาทรพัยส์ินไวใ้นตลาดที่พฒันาแลว้ (developed markets) จนถึงอตัรา 0.10% ต่อปี ของ
มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิของกองทนุ กรณีเก็บรกัษาทรพัยส์นิไวใ้นตลาดเกิดใหม่ (emerging markets) (ทัง้นี ้ไมร่วมคา่ใชจ้่ายอื่นๆของ
ผูร้บัฝากทรพัยส์นิยอ่ย) นอกจากนี ้คา่ธรรมเนียมการท ารายการ (Trade Settlement) จะขึน้อยูก่บัประเทศที่ช าระเงินคา่หลกัทรพัย ์
ซึง่อยูใ่นช่วงตัง้แต่ 10 ยโูร จนถึง 65 ยโูรตอ่รายการ  

ค่าธรรมเนียมกองทุนหลัก 
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ดัชนีชีวั้ด คือ ดชันี FTSE Vietnam Index สดัส่วน 100.00% ปรบัดว้ยตน้ทนุการป้องกนัความเส่ียง

อัตราแลกเปล่ียน เพ่ือค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ร ้อยละ 80 และปรับด้วยอัตร า

แลกเปล่ียน เพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงินบาท รอ้ยละ 20 
 
ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการการด าเนินงาน ณ จุดขาย คือ VIETNAM 
Equity 
 
  

 * ผลการด าเนินงานในอดีต มไิดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต * 

ผลการด าเนินงานในอดตี 

 

*คณุสามารถดขูอ้มลูที่เป็นปัจจบุนัไดท้ี่ www.weasset.co.th 
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ผลการด าเนินงานย้อนหลังของกองทนุหลัก  
 

 
  
 
หมายเหตุ : เป็นขอ้มลู ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2565 
*คณุสามารถดขูอ้มลูที่เป็นปัจจบุนัไดท้ี่ www.kimfunds.com 
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นโยบายการจ่ายเงนิปันผล ไมจ่า่ย 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์ ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
วันทีจ่ดทะเบียน 29 เมษายน 2565 
อายุโครงการ ไมก่ าหนด  
ซือ้และขายคืนหน่วยลงทุน วันท าการซือ้ (IPO) : 21- 28 เมษายน 2565 เวลา 09.00 –  15.30 น. 

โดยเปิดท าการซือ้ขายหลงั IPO ตัง้แตว่นัท่ี 6 พฤษภาคม 2565 เป็นตน้ไป 
 
วันท าการซือ้ : ทกุวนัท าการ โดยสง่ค าสั่งซือ้หนว่ยลงทนุลว่งหนา้เป็นเวลา 1 
วนัท าการ ภายในเวลา 15.30 น. (ทัง้นี ้ผูส้ั่งซือ้ท่ีไดช้  าระค่าซือ้หน่วยลงทุน
แลว้ จะเพิกถอนการสั่งซือ้หนว่ยลงทนุและขอคืนเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุไมไ่ด)้ 
 
ทัง้นี ้กรณีวนัสง่ค  าสั่งลว่งหนา้หรือวนัท ารายการเป็นวนัหยดุ บรษิัทจดัการจะ
เล่ือนวนัสง่ค  าสั่งลว่งหนา้หรือวนัท ารายการดงักลา่วเป็นวนัท าการถดัไป 
 
มูลค่าข้ันต ่าของการซือ้คร้ังแรก (ชว่ง IPO) : 5,000 บาท 
มูลค่าข้ันต ่าของการซือ้คร้ังแรก (ชว่งหลงั IPO) : 1 บาท 
มูลค่าข้ันต ่าของการซือ้คร้ังถัดไป : 1 บาท 
 
วันท าการขายคืน  : ทกุวนัท าการ โดยส่งค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุล่วงหนา้
เป็นเวลา 1 วนัท าการ ภายในเวลา 15.30 น. 
 
ทัง้นี ้กรณีวนัส่งค าสั่งล่วงหนา้หรือวนัท ารายการเป็นวนัหยดุ บริษัทจดัการจะ
เล่ือนวนัสง่ค  าสั่งลว่งหนา้หรือวนัท ารายการดงักลา่วเป็นวนัท าการถดัไป 
 
มูลค่าข้ันต ่าของการขายคืน : ไมก่ าหนด 
ยอดคงเหลือข้ันต ่า : ไมก่ าหนด 
จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต ่า : 100 หนว่ย 
ระยะเวลาการรับเงนิค่าขายคืน  : ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันค านวณราคารับ
ซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (โดยกองทนุผอ่นผนัการค านวณ NAV 1 วนั) 

ข้อมูลอืน่ๆ 
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ทัง้นี ้ปัจจบุนัผูถื้อหน่วยลงทนุจะไดร้บัเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ ภายใน 5 วนัท าการ
นับแต่วันท ารายการ  (ไม่นับรวมวันส่งค าสั่ งล่วงหน้า)  โดยไม่นับรวมวันหยุด
ตา่งประเทศ 
 
การรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ เม่ือเกิดเหตุการณต์ามเง่ือนไขในการเลิก
กองทนุ 
บริษัทจดัการจะด าเนินการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ 
เม่ือเกิดเหตตุามเง่ือนไขในการเลิกกองทนุ และน าเงินท่ีไดร้บัจากการช าระคา่ขายคืน
หน่วยลงทุนตามสัดส่วนจ านวนเงินท่ีรวบรวมไดจ้ากการจ าหน่ายหลักทรพัยห์รือ
ทรพัยส์ินท่ีเหลืออยู่ของกองทุน ไปซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด วี มนัน่ี มารเ์ก็ต 
ภายใน 10 วันท าการนับแต่วันท าการท่ีปรากฏเหตุตามเง่ือนไขในการเลิกกองทุน 
ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถด าเนินการขายคืน หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไปยงั
กองทนุอ่ืนได ้โดยเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบไุวใ้นหนงัสือชีช้วน 
 
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพยสิ์นรายวันได้ที ่www.weasset.co.th 
 

รายชื่อผู้จัดการกองทุน ชื่อ - นามสกุล ขอบเขตหน้าที ่ วันที่เร่ิมบริหารกองทุน 
นายสรุเชษฐ์ ศรวีฒันกลุวงศ ์ ผูจ้ดัการกองทนุ วนัท่ีจดทะเบียนกองทนุ 
นางสาวรณิษฐา เพชรณรงค ์ ผูจ้ดัการกองทนุ วนัท่ีจดทะเบียนกองทนุ 
นายอนพทัย ์วนสัชยัพฤกษ์ ผูจ้ดัการกองทนุ วนัท่ีจดทะเบียนกองทนุ 

 

อัตราส่วนหมุนเวียนการ
ล ง ทุ น ข อ ง ก อ ง ทุ น ร ว ม 
(PTR) 

xx% 

ผู้สนับสนุนการขาย 
หรือรับซือ้คืน 

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ วี จ  ากดั  
หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีไดร้บัแตง่ตัง้จากบรษิัทจดัการ 
ทัง้นี ้ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบรายช่ือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนท่ีใหบ้ริการ
เพิ่มเตมิไดท่ี้ www.weasset.co.th 

ตดิต่อสอบถาม 
รับหนังสือชีช้วน 
ร้องเรียน 

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ วี จ  ากดั 
ท่ีอยู่: 87/2 อาคารซีอารซี์ทาวเวอร ์ชัน้ 52 ออลซีซั่นสเ์พลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี 
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330   
โทรศพัท:์ 0-2351-1800 กด 2 
website : www.weasset.co.th 

http://www.weasset.co.th/
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ธุรกรรมทีอ่าจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน ์

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขัดแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท่ี้ 
www.weasset.co.th 

 
 
 
 

  
▪ การลงทนุในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ไม่ไดอ้ยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก จึงมี

ความเส่ียงจากการลงทนุซึ่งผูล้งทนุอาจไมไ่ดร้บัเงินลงทนุคืนเตม็จ านวน 
▪ ไดร้บัอนมุตัจิดัตัง้ และอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดแูลของส านกังาน ก.ล.ต 
▪ การพิจารณารา่งหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีม้ิไดเ้ป็นการแสดงว่าส านกังาน ก.ล.ต. 

ไดร้บัรองถึงความถกูตอ้งของขอ้มลูในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม หรือไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วย
ลงทนุท่ีเสนอขายนัน้  ทัง้นี ้บรษิัทจดัการกองทนุรวมไดส้อบทานขอ้มลูในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั ณ วนัท่ี 
12 เมษายน 2565 แลว้ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะผูร้บัผิดชอบในการด าเนินการของกองทนุรวมและขอรบัรองวา่
ขอ้มลูดงักลา่วถกูตอ้ง ไมเ่ป็นเท็จ และไมท่  าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด 
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ความเส่ียงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)  
กองทนุรวมตราสารทนุ หมายถึง ความเส่ียงท่ีมลูคา่ของหลกัทรพัยท่ี์กองทนุรวมลงทนุจะเปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้หรือ
ลดลงจากปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทนุ ปัจจยัทางการเมืองทัง้ในและต่างประเทศ เป็นตน้ ซึ่ง
พิจารณาไดจ้ากคา่ standard deviation (SD) ของกองทนุรวม หากกองทนุรวมมีคา่ SD สงู แสดงวา่กองทนุรวมมี
ความผนัผวนจากการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรพัยส์งู 
 
ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk) 
(1) ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตวัในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิด
จากกองทนุลงทนุในผูอ้อกตราสารรายใด ๆ มากกวา่ 10% ของ NAV รวมกนั ซึ่งหากเกิดเหตกุารณท่ี์สง่ผลกระทบ
ต่อการด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการ
ด าเนินงานท่ีผนัผวนมากกวา่กองทนุท่ีกระจายการลงทนุในหลายผูอ้อกตราสาร 
(2) ความเส่ียงจากการลงทนุกระจุกตวัในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) 
เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตกุารณท่ี์ส่งผล
กระทบตอ่อตุสาหกรรมนัน้ กองทนุดงักล่าวอาจมีผลการด าเนินงานท่ีผนัผวนมากกว่ากองทนุท่ีกระจายการลงทนุ
ในหลายหมวดอตุสาหกรรม  
(3) ความเส่ียงจากการกระจกุตวัลงทนุในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทนุ
ลงทนุในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกนั ซึ่งหากเกิดเหตกุารณท่ี์ส่งผลกระทบตอ่ประเทศ
ดงักลา่ว เชน่ การเมือง เศรษฐกิจ สงัคม เป็นตน้ กองทนุดงักลา่วอาจมีผลการด าเนินงานท่ีผนัผวนมากกว่ากองทนุ
ท่ีกระจายการลงทนุในหลายประเทศ 
 
ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน (Currency Risk) หมายถึง การเปล่ียนแปลงของอตัรา
แลกเปล่ียนมีผลกระทบตอ่มลูคา่ของหนว่ยลงทนุ เชน่ กองทนุรวมลงทนุดว้ยสกลุเงินดอลลารใ์นชว่งท่ีเงินบาทอ่อน 
แต่ขายท าก าไรในช่วงท่ีบาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเ้งินบาทกลบัมานอ้ยลง ในทางกลบักันหากกองทุนรวมลงทนุ
ในช่วงท่ีบาทแข็งและขายท าก าไรในช่วงท่ีบาทอ่อนก็อาจไดผ้ลตอบแทนมากขึน้กว่าเดิมดว้ยเช่นกัน ดงันัน้ การ
ป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนจึงเป็นเครื่องมือส าคญัในการบริหารความเส่ียงจากดงักล่าว ซึ่งท าได้
ดงัตอ่ไปนี ้
- อาจป้องกันความเส่ียงตามดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทุนรวม : ผูล้งทุนอาจมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
เน่ืองจากการป้องกันความเส่ียงขึน้อยู่กับดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความ
เส่ียงหรือไม ่
 

ค าอธิบายเพิม่เตมิ 
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อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) คือ ปริมาณการซือ้ขาย
ทรพัยส์ินของกองทนุ ซึ่งสะทอ้นกลยทุธก์ารลงทุนของผูจ้ดัการกองทุนไดดี้ยิ่งขึน้ โดยค านวณจากมลูค่าท่ีต  ่ากว่า
ระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ทรัพยส์ินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพยส์ิ นท่ีกองทุนรวมลงทุนในรอบ
ระยะเวลาผา่นมายอ้นหลงั 1 ปี หารดว้ยมลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิเฉล่ียของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาเดียวกนั  
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รายละเอียดของกองทนุ KIM Investment Funds – KIM Vietnam Growth Fund (กองทนุหลกั) : 
ช่ือกองทนุหลกั KIM Investment Funds – KIM Vietnam Growth Fund 

วนัท่ีจดทะเบียนกองทนุหลกั 17 มกราคม 2561 

วัตถุประสงค์ นโยบาย และกลยุทธ์การลงทุนของ
กองทนุหลกั 

กองทุนหลกัมีวตัถุประสงคก์ารลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าของเงิน
ลงทุนในระยะยาว โดยเน้นลงทุนในตราสารทุนและ
หลกัทรพัยท์ี่เก่ียวขอ้งกับตราสารทุนของบริษัทที่จัดตัง้หรือ
จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม และ/หรือหลักทรัพย์จด
ทะเบียนหรือจัดตัง้ในประเทศอื่นที่ไดร้บัประโยชนจ์ากการ
ด าเนินธุรกิจหลักในประเทศเวียดนาม ทั้งนี ้กองทุนหลัก
มุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนโดยการคัดเลือกหุ้นที่มี
ศกัยภาพในการเติบโตเป็นหลกั โดยเพิ่มมลูค่าการลงทนุใน
หลกัทรพัยด์ว้ยกลยทุธก์ารคดัเลอืกหุน้และลงทนุระยะยาวใน
ลกัษณะ buy and hold strategy 
 
กองทุนหลกัอาจลงทุนในตราสารตลาดเงิน เงินฝาก หน่วย
ลงทุนของกองทุนตลาดเงิน หรือเงินสดเป็นการชั่วคราว  
 
นอกจากนี ้กองทนุหลกัอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ 
(Financial Derivative Instruments) เพื่อป้องกนัความเสี่ยง
และ/หรือเพื่อวตัถปุระสงคใ์นการลงทนุ โดยกองทนุหลกัอาจ
ใชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงินประเภทใด ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่
จ ากัดเพียง) ฟิวเจอรส์ (Futures) และออปชั่น (Options) ที่
ท าใหม้ีสดัสว่นการลงทนุในประเทศเวียดนามและเศรษฐกิจ
ของประเทศเวียดนาม ทั้งนี  ้กองทุนหลักค านวน Global 
Exposure ดว้ยวิธี commitment approach  

การขายและรบัซือ้คืน ทกุวนัท าการ 

อายกุองทนุ ไมก่ าหนด 

สกลุเงิน (Fund Currency) สกลุเงินดอลลา่รส์หรฐั 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไมจ่่าย 

ดชันีชีว้ดั FTSE Vietnam TR USD 

ISIN Code LU1586949999 

Management Company  Lemanik Asset Management S.A. 
106, route d’Arlon 

อืน่ๆ 
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L-8210 Mamer 
Grand Duchy of Luxembourg 

Investment Manager Korea Investment Management Co., Limited 
12F FKI Tower 24, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 
Seoul, Korea 

Depositary Bank State Street Bank International GmbH, Luxembourg 
Branch,49, avenue J.F. Kennedy 
L-1855 Luxembourg 
Grand Duchy of Luxembourg 

Administration, Paying Agent, Registrar and 
Transfer Agent 

State Street Bank International GmbH, Luxembourg 
Branch, 49, avenue J.F. Kennedy 
L-1855 Luxembourg 
Grand Duchy of Luxembourg 

Auditors PricewaterhouseCoopers, société coopérative, 
2, rue Gerhard Mercator, 
L-2182 Luxembourg, 
Grand Duchy of Luxembourg 

มูลค่าขั้นต ่าของการสั่งซือ้หน่วยลงทุนครัง้แรกและ
มลูคา่ขัน้ต ่าของการถือครองหนว่ยลงทนุ 

500,000 USD 

มลูคา่ขัน้ต ่าของการสั่งซือ้หนว่ยลงทนุครัง้ถดัไป 100,000 USD 

คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายที่ส  าคญัของกองทนุ คา่ธรรมเนียมที่เรยีกเก็บจากกองทนุหลกั 
- Management Company Fee: ไม่เ กิน 0.07% ต่อปี ของ
มูลค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุน โดยมีค่าธรรมเนียมขัน้ต ่า 
15,000 ยูโรต่อปี ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะทยอยรบัรู ้
เป็นรายวนั และจ่ายเป็นรายเดือน 
- Investment Management Fee: ไม่เกิน 1.5% ของมูลค่า
ทรพัยส์นิสทุธิของกองทนุ 
- Sales charge: ไมม่ี 
- Redemption charge: ไมเ่กิน 1% ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ  
- Conversion charge: ไมเ่กิน 1% ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ 
- Central Administration Fee: ค่าธรรมเนียมรายปีไม่เกิน 
0.08% ขึน้อยู่กับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมี
ค่าธรรมเนียมรายปีขัน้ต ่า 48,000 ยูโร ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียม
ดงักลา่วจะทยอยรบัรูเ้ป็นรายวนั และจ่ายเป็นรายเดือน 
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- Depositary Fees: ค่าธรรมเนียมขึน้อยู่กับตลาดที่กองทุน
ไปลงทุน ซึ่ งอยู่ ในช่วงอัตรา 0.008% ต่อปี ของมูลค่า
ทรพัยส์นิสทุธิของกองทนุ กรณีเก็บรกัษาทรพัยส์นิไวใ้นตลาด
ที่พฒันาแลว้ (developed markets) จนถึงอตัรา 0.10% ต่อ
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กรณีเก็บรักษา
ทรพัยส์ินไวใ้นตลาดเกิดใหม ่(emerging markets) (ทัง้นี ้ไม่
รวมคา่ใชจ้่ายอื่นๆของผูร้บัฝากทรพัยส์นิยอ่ย)  

Website www.kimfunds.com 

หมายเหต ุ
(1) ขอ้ความในสว่นของกองทนุ KIM Investment Funds – KIM Vietnam Growth Fund ไดถ้กูคดัเลอืกมาเฉพาะสว่นท่ีส าคญัและ
จัดแปลมาจากตน้ฉบับภาษาอังกฤษ ดังนัน้ ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคลอ้งกับตน้ฉบับภาษาอังกฤษ ใหถื้อตาม
ตน้ฉบบัภาษาองักฤษเป็นเกณฑ ์
(2) ในกรณีที่กองทนุหลกัมีการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการซึง่บรษัิทจดัการเห็นวา่ไมส่ง่ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญั บรษัิทจดัการ
ขอสงวนสิทธิที่จะแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงของกองทนุหลกั โดยถือวา่ไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อ
หนว่ยลงทนุแลว้ 
 


