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กองทุนเปิด วี เฟล็กซิเบิล้ พร็อพเพอรตี์ ้อินฟรา อินคัม  
WE FLEXIBLE PROPERTY INFRA INCOME FUND 

 (WE-XPROP) 
หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล : WE-XPROP-A 

 
กองทุนรวมผสม 

กองทุนรวมท่ีมีนโยบายเปิดให้มกีารลงทุนในกองทุนรวมอ่ืนภายใต้ 
บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund) 

กองทุนท่ีลงทุนแบบมีความเสี่ยงท้ังในและตา่งประเทศ 

หนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ 

บริษัทหลักทรัพยจ์ดัการกองทุน วี จ ากดั 
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต :  
ได้รับการรับรอง CAC  

  
  
  
  
  

ข้อมูลอ่ืนๆ 

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใชก่ารฝากเงนิ  

ขอ้มลู ณ วนัที่ 27 พฤษภาคม 2565 

คุณก าลังจะลงทุนอะไร? 

กองทุนรวมนีเ้หมาะกับใคร? 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 

สัดส่วนของประเภททรัพยส์ินท่ีลงทุน 

ผลการด าเนินงาน 

ค่าธรรมเนียม 

กองทุนน้ีลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย ์  
จึงมีความเสี่ยงท่ีผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจ านวนมาก 
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นโยบายการลงทุน 
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรพัยห์รือตราสารที่เกี่ยวขอ้งกับอุตสาหกรรมอสังหาริมทรพัยแ์ละ/หรือ

กลุ่มกิจการโครงสรา้งพืน้ฐานทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 
ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทุน โดยจะพิจารณาลงทุนในต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชไีม่เกินรอ้ยละ 79  
ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทุน ทัง้นี ้หลกัทรพัยห์รือตราสารดงักล่าว ไดแ้ก่ 
1. หน่วยของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์และ/หรือ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรพัย์ 
(REITs) และ/หรือ กองทรสัตห์รือกองอสังหาริมทรพัยท์ี่จัดตั้งขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศที่จัดตั้งในรูปบริษัท 
ทรสัต ์หรือรูปแบบอ่ืนใด ซึ่งมีวัตถุประสงคห์ลักในการลงทุนในอสังหาริมทรพัยห์รือในกิจการที่ประกอบธุรกิจ
พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์และ/หรือ กองทุนรวมที่เนน้ลงทุนในกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์และ/หรือ หลกัทรพัยห์รือ
ตราสารที่เกี่ยวขอ้งกบัอตุสาหรรมอสงัหาริมทรพัยท์ัง้ในและต่างประเทศ 
2. หน่วยของกองทุนโครงสรา้งพืน้ฐาน และ/หรือ หน่วยของกองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศที่จดัตั้งขึน้ตาม
กฎหมายต่างประเทศ และ/หรือทรสัตท์ี่จดัตัง้ในรูปบริษัท ทรสัต ์หรือรูปแบบอ่ืนใด ซึ่งมีวัตถุประสงคห์ลกัในการ
ลงทุนในลักษณะท านองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพืน้ฐาน และ/หรือ กองทุนรวมที่เน้นลงทุนในกองทุนรวม
โครงสร้างพืน้ฐาน และ/หรือ หลักทรัพย์หรือตราสารที่เกี่ ยวข้องกับกลุ่มกิจการโครงสร้างพืน้ฐานทั้งในและ
ต่างประเทศ 
3. หุน้ของบริษัทจดทะเบียน และ/หรือ หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนที่เกี่ยวขอ้งกบัอตุสาหกรรมอสงัหาริมทรพัยแ์ละ/หรือ
กลุ่มกิจการโครงสรา้งพืน้ฐานที่จดทะเบียน หรืออยู่ระหว่างเปิดเสนอขายครัง้แรก เพื่อการจดทะเบียนซือ้ขาย หรือ
ที่มีลกัษณะเทียบเคียงไดก้บักลุ่มดงักล่าว รวมถึงตราสารหรือสญัญาทางการเงินที่ใหส้ิทธิในการไดม้าซึ่งหุน้และ/
หรือหลักทรพัยด์งักล่าวหรือใหผ้ลตอบแทนอา้งอิงกบัหุน้ / กลุ่มหุน้นัน้ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ตามหลกัเกณฑท์ี่ 
ส  านกังาน ก.ล.ต. เห็นชอบใหล้งทุนได ้
4. หน่วยของกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) ทัง้ในและต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งกบัอตุสาหกรรม
อสงัหาริมทรพัยแ์ละ/หรือกลุ่มกิจการโครงสรา้งพืน้ฐาน 
5. หลกัทรพัยห์รือตราสารอ่ืนใดทัง้ในและต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรมอสงัหาริมทรพัยแ์ละ/หรือกลุม่
กิจการโครงสรา้งพืน้ฐาน 
 

คุณก าลงัจะลงทนุอะไร? 
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 กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์(กอง1) หรือทรสัตเ์พื่อ
การลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์(REITs) หรือกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใตก้ารจดัการของบริษัท
จดัการในสดัส่วนไม่เกินรอ้ยละ 50 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทุน ยกเวน้กรณีที่กองทุนปลายทางเป็นกองทนุ
รวมสงัหาริมทรพัย ์(กอง 1) และกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน (infra) จะลงทุนสงูสดุไดไ้ม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวน
หน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนปลายทาง และกองทุนปลายทางสามารถลงทุนต่อในกองทุนอ่ืนภายใต้บริ ษัท
จดัการเดียวกนั (cascade investment) ไดอี้กไม่เกิน 1 ทอด ทัง้นี ้การลงทุนในหน่วยลงทุนดงักล่าวตอ้งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์งื่อนไขที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
อย่างไรก็ดี กองทุนปลายทางและกองทุนอ่ืนไม่สามารถลงทุนยอ้นกลบัในกองทุนตน้ทาง (circle investment) ได ้

นอกจากนี ้กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
การลงทุน (Efficient Portfolio Management) รวมทั้งกองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ 
(Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จาก 
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึน้อยู่กับดุลยพินิจของผูจ้ัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของ
ตลาดในขณะนัน้ 
 
กลยุทธใ์นการบริหารจัดการลงทุน 

• กองทุนมุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการสงูกว่าดชันีชีว้ดั (active management)  
  



4 
WE-XPROP-A 

 

 

  

• ผูล้งทุนที่สามารถรบัความผนัผวนของราคาหลกัทรพัยห์รอืตราสารที่กองทุนรวมไปลงทนุ ซึ่งอาจจะปรบัตวัเพิ่ม
สงูขึน้ หรือลดลงจนต ่ากว่ามลูค่าที่ลงทุนและท าใหข้าดทุนได ้            

• ผูท้ี่สามารถลงทุนในระยะกลางถงึระยะยาว โดยตอ้งการกระจายการลงทนุไปยงัหลกัทรพัยห์รือตราสารทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัอตุสาหกรรมอสงัหาริมทรพัยแ์ละ/หรือกลุ่มกิจการโครงสรา้งพืน้ฐาน 

• กองทุนเปิด วี เฟลก็ซเิบิล้ พร็อพเพอรต์ี ้อินฟรา อินคมั มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด โดยหน่วยลงทุน

ชนิดไม่จ่ายเงนิปันผล เหมาะส าหรบัผูล้งทนุที่ตอ้งการรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน โดยกองทุนจะน า

ผลประโยชนจ์ากการลงทุนไปลงทุนต่อ 

•  

 

 

กองทุนรวมนีเ้หมาะกบัใคร? 

กองทุนรวมนีไ้ม่เหมาะกบัใคร 

 
• ผูล้งทุนที่เนน้การไดร้บัผลตอบแทนในจ านวนเงินที่แน่นอนหรือรกัษาเงินตน้ใหอ้ยู่ครบ 

  
 
 
 

 

ท าอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้ 
• อ่านหนงัสือชีช้วนฉบบัเต็ม  หรือสอบถามผูส้นบัสนุนการขายและบริษัทจดัการ  

• อย่าลงทุนหากไม่เขา้ใจลกัษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนีด้ีพอ 
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คุณตอ้งระวังอะไรเป็นพิเศษ? 

ค าเตือนท่ีส าคัญ 

• กองทุนรวมดงักล่าวมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรพัย์ จึงอาจมีความ
เสี่ยงและความผนัผวนของราคาสงูกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอตุสาหกรรม 

• กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) ส่งผลใหก้องทุนมีความเสี่ยง
มากกว่ากองทุนรวมทั่วไป 

• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึน้อยู่กบัดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน ทั้งนี ้เนื่องจากกองทุนที่ลงทุนใน
ต่างประเทศไม่ไดป้้องกนัความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนทัง้จ านวน ผูล้งทุนอาจจะขาดทุน หรือไดร้บัก าไรจากอตัรา
แลกเปลี่ยน หรือไดร้บัเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได ้

• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio 
Management)  โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้อง  
จึงเหมาะสมกบัผูล้งทุนที่ตอ้งการผลตอบแทนสงูหรือสามารถรบัความเสี่ยงไดส้งูกว่าผูล้งทุนทั่วไป ผูล้งทุนควร
ลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเขา้ใจในความเสี่ยงของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า และผูล้งทุนควรพิจารณา
ความเหมาะสมในการลงทุน โดยค านึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค ์และฐานะทางการเงินของ  
ผูล้งทุนเอง 

• ในกรณีที่มีแนวโนม้ว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมด บริษัทจดัการอาจใชด้ลุยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกค าสั่งซือ้ขายหน่วยลงทุนที่ได้รบั
ไวแ้ลว้หรือหยุดรบัค าสั่งดงักล่าวได ้

• กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุน
ทั้งหมด ดังนั้น หากผูถ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงใหก้องทุนตอ้งเลิกกองทุน
รวมได ้ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบขอ้มลูการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ไดท้ี่ www.weasset.co.th 
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 แผนภาพแสดงต าแหน่งความเสี่ยงของกองทนุรวม 

หมายเหตุ : ความเสีย่งสงูมาก 

 

โอกาสขาดทุนเงินต้น ต ่า สูง 

1 8 

7 2 

3 
4 5 6 

เสี่ยงต ่า 

เสี่ยงปานกลาง 
ค่อนข้างต ่า 

เสี่ยงปานกลาง 
ค่อนข้างสูง 

เสี่ยงสูง 

เสี่ยงสูงมาก 
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ปัจจัยความเสี่ยงทีส่ าคัญ 

 

 
ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (market risk) 
 
ความผันผวนของ
ผลการด าเนินงาน 
(SD) 

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

 
ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจกุตัว (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:ุ กองทนุรวมมีการลงทนุกระจุกตวัในหมวดอตุสาหกรรมอสงัหาริมทรพัย ์                                                                                                                                                                            
 
การลงทุนกระจุก
ตัวรายประเทศ
รวม 

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

หมายเหต:ุ กองทนุรวมไมม่ีการลงทุนกระจกุตวัในประเทศ  
 
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk) 
 
การป้องกันความ
เสี่ยง fx 

ต ่า                                                                                                 สูง 
ท้ังหมด/เกือบท้ังหมด บางส่วน ดุลยพินิจ ไม่ป้องกัน  

หมายเหต:ุ กองทนุรวมมีการป้องกนัความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยน
คิดเป็น xx.xx% ของเงินลงทนุในต่างประเทศ 

  

*คุณสามารถดูขอ้มูลเพิ่มเติมไดท้ี่ www.weasset.co.th 

http://www.weasset.co.th/
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* ค่าธรรมเนยีมมีผลกระทบตอ่ผลตอบแทนทีค่ณุจะไดร้บั  
ดงันัน้ คณุควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าวก่อนการลงทนุ * 

ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 

ค่าธรรมเนียม 

 

หมายเหตุ :  
1.ค่าธรรมเนียมดงักล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว้ 
2.อตัราที่เรียกเก็บจริงของค่าใชจ้า่ยอื่นเป็นขอ้มูลตามรอบปีบัญชีหรือรอบ 6 เดือนล่าสดุของกองทุน  
3.กรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตก้ารจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บ ค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนตน้ทางซ า้ซอ้นกับกองทุนปลายทาง เช่น กองทุนตน้ทาง มีมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 1,000 ลา้น
บาท ไปลงทุนในกองทุนปลายทาง 100 ลา้นบาท บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการจากมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 900 ลา้น
บาท ในอตัราที่กองทุนตน้ทางก าหนด และเรียกเก็บจากมูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 100 ลา้นบาท ในอตัราที่กองทุนปลายทางก าหนด เป็นตน้ 
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รายการ สูงสุดไม่เกิน เกบ็จริง 
ค่าธรรมเนียมการขาย 2.14 1.07 
ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืน 2.14 ยกเวน้การเรียกเก็บ 
ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ 2.14 1.07 
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ออก 

2.14 ยกเวน้การเรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการโอน ตามที่นายทะเบยีนเรียกเกบ็ ตามที่นายทะเบยีนเรียกเกบ็ 
 

 
  

ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซือ้ขาย) 

หมายเหตุ :  
1. ค่าใชจ้่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่เกิน 2.14% ทัง้นี ้บริษัทจดัการยกเวน้การเรียกเก็บ 
2. ค่าธรรมเนียมดงักล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว้ 
3. กรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตก้ารจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียก
เก็บ ค่าธรรมเนียมการขาย/รบัซือ้คืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางซ า้ซอ้นกับกองทุนปลายทาง เช่น กองทุนตน้ทาง มีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
1,000 ลา้นบาท ไปลงทุนในกองทุนปลายทาง 100 ลา้นบาท กองทุนรวมตน้ทางจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย/รบัซือ้คืนหน่วยลงทุน
จากเงินลงทุน 1,000 ลา้นบาท ในอตัราที่กองทุนตน้ทางก าหนดเท่านัน้ โดยกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย/ 
รบัซือ้คืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมตน้ทางเพิ่มเติมอีก เป็นตน้ 
4.บริษัทจดัการอาจพิจารณายกเวน้ ลดหย่อน หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน โดยอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวจากผู้สั่งซือ้หน่วยลงทุนแต่ละกลุ่ม และ/หรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน โดยขึน้กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยบริษัท
จดัการจะพิจารณาจากมลูค่าการท ารายการ ประเภทการท ารายการ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน เป็นตน้ 
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ดัชนีชีว้ัด คือ  

1.ดชันีผลตอบแทนรวมของกองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยแ์ละกองทรสัตเ์พื่อการลงทนุใน
อสงัหาริมทรพัย ์(PF&REIT Total Return Index) สดัส่วน 65.00%  
2.ดชันีพนัธบตัรรฐับาลอาย ุ1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย สดัส่วน 20.00%   
3.ดชันี FTSE EPRA NAREIT Global REITS Net Total Return Index สดัส่วน 15.00% ปรบัดว้ย
อตัราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน 
 
 

ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการการด าเนินงาน ณ จุดขาย คือ Fund of 
Property Fund - Thai and Foreign  
 

 
 
  

  

 * ผลการด าเนินงานในอดีต มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต * 

ผลการด าเนินงานในอดีต 

 

*คุณสามารถดูขอ้มูลที่เป็นปัจจุบนัไดท้ี่ www.weasset.co.th 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์ ธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) 
วันท่ีจดทะเบียน 10 มิถุนายน 2565 
อายุโครงการ ไม่ก าหนด  
ซือ้และขายคืนหน่วยลงทุน วันท าการซือ้ (IPO) : 31 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 –  15.30 น. 

โดยเปิดท าการซือ้ขายหลงั IPO ตัง้แต่วนัที่ 13 มิถุนายน 2565 เป็นตน้ไป 
 
วันท าการซือ้ : ทุกวนัท าการ เวลา 09.00 –  15.30 น.  
มูลค่าข้ันต ่าของการซือ้คร้ังแรก (ช่วง IPO) : 5,000 บาท 
มูลค่าข้ันต ่าของการซือ้คร้ังแรก (ช่วงหลัง IPO) : 1 บาท 
มูลค่าข้ันต ่าของการซือ้คร้ังถัดไป : 1 บาท 
 
วันท าการขายคืน  : ทุกวนัท าการ เวลา 09.00 –  15.30 น. 
มูลค่าข้ันต ่าของการขายคืน : ไม่ก าหนด 
ยอดคงเหลือข้ันต ่า : ไม่ก าหนด 
จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต ่า : 100 หน่วย 
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันค านวณราคา 
รบัซือ้คืนหน่วยลงทุน (กองทุนจะค านวณNAV 1 วนัท าการถดัไป) 
ทัง้นี ้ปัจจุบนัผูถ้ือหน่วยลงทุนจะไดร้บัเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ ภายใน 5 วนัท าการ
นบัแต่วนัท ารายการ โดยไมน่บัรวมวนัหยุดต่างประเทศ 
 
การรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขในการเลิก
กองทุน 
บริษัทจดัการจะด าเนินการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน 
เมื่อเกิดเหตตุามเงื่อนไขในการเลิกกองทุน และน าเงินที่ไดร้บัจากการช าระค่าขายคนื
หน่วยลงทุนตามสัดส่วนจ านวนเงินที่รวบรวมไดจ้ากการจ าหน่ายหลักทรัพยห์รือ
ทรพัยส์ินที่เหลืออยู่ของกองทุน ไปซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด วี มันนี่ มารเ์ก็ต 
ภายใน 10 วันท าการนับแต่วันท าการที่ปรากฏเหตุตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุน  

ข้อมูลอืน่ๆ 
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ทั้งนี ้ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถด าเนินการขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยงั
กองทุนอ่ืนได ้โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไวใ้นหนงัสือชีช้วน 
 
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพยส์ินรายวันได้ท่ี www.weasset.co.th 
 

รายช่ือผู้จัดการกองทุน ช่ือ - นามสกุล ขอบเขตหน้าท่ี วันท่ีเร่ิมบริหารกองทุน 
นายสรุเชษฐ์ ศรีวฒันกุลวงศ ์ ผูจ้ดัการกองทุน 10 มิถุนายน 2565 
นางสาวรณิษฐา เพชรณรงค ์ ผูจ้ดัการกองทุน 10 มิถุนายน 2565 
นาย อนพทัย ์วนสัชยัพฤกษ์ ผูจ้ดัการกองทุน 10 มิถุนายน 2565 

 

อัตราส่วนหมุนเวียนการ
ล ง ทุ น ข อ ง ก อ ง ทุ นร วม 
(PTR) 

 xx% 

ผู้สนับสนุนการขาย 
หรือรับซือ้คืน 

บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วี จ ากดั  
หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ไดร้บัแต่งตัง้จากบริษัทจดัการ 
ทั้งนี ้ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนที่ใหบ้ริการ
เพิ่มเติมไดท้ี่ www.weasset.co.th 

ติดต่อสอบถาม 
รับหนังสือชีช้วน 
ร้องเรียน 

บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน วี จ ากดั 
ที่อยู่: 87/2 อาคารซีอารซ์ีทาวเวอร ์ชั้น 52 ออลซีซั่นสเ์พลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330   
โทรศพัท:์ 0-2351-1800 กด 2 
website : www.weasset.co.th 

ธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกดิ
ความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน ์

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อใหเ้กิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ได้ที่ 
www.weasset.co.th 

 
 
 
 
 
 

  

▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ไดอ้ยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก จึงมี
ความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผูล้งทุนอาจไม่ไดร้บัเงินลงทุนคืนเต็มจ านวน 

▪ ไดร้บัอนุมตัิจดัตัง้ และอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของส านกังาน ก.ล.ต 
▪ การพิจารณาร่างหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิไดเ้ป็นการแสดงว่าส านกังาน ก.ล.ต. 

ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี ้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของ  
หน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้  ทั้งนี ้บริษัทจดัการกองทุนรวมไดส้อบทานขอ้มลูในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั 
ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 แลว้ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะผูร้บัผิดชอบในการด าเนินการของกองทุนรวมและ
ขอรบัรองว่าขอ้มลูดงักล่าวถูกตอ้ง ไม่เป็นเท็จ และไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด 

http://www.weasset.co.th/
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ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)  
กองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่มลูค่าของหลกัทรพัยท์ี่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้หรือ
ลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นตน้  
ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD)  ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่า 
กองทุนรวมมีความผนัผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลกัทรพัยส์งู 
 
ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk) 
(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk)  
เกิดจากกองทุนลงทุนในผูอ้อกตราสารรายใด ๆ  มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผล
กระทบต่อการด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผูอ้อกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผล 
การด าเนินงานที่ผนัผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายผูอ้อกตราสาร 
(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตวัในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) 
เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผล
กระทบต่ออตุสาหกรรมนัน้ กองทุนดงักล่าวอาจมีผลการด าเนินงานที่ผนัผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุน
ในหลายหมวดอตุสาหกรรม  
(3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตวัลงทุนในประเทศใดประเทศหนึง่ (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทนุ
ลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกนั ซึ่งหากเกิดเหตกุารณท์ี่ส่งผลกระทบต่อประเทศ
ดงักล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สงัคม เป็นตน้ กองทุนดงักล่าวอาจมีผลการด าเนินงานที่ผนัผวนมากกว่ากองทนุ
ที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ 
 
ความเสี่ยงจากการเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลีย่น (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอตัรา
แลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมลูค่าของหนว่ยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนดว้ยสกุลเงินดอลลารใ์นชว่งที่เงินบาทอ่อน 
แต่ขายท าก าไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเ้งินบาทกลับมานอ้ยลง ในทางกลับกนัหากกองทุนรวมลงทุน
ในช่วงที่บาทแข็งและขายท าก าไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึน้กว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น  
การป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือส าคญัในการบริหารความเสี่ยงจากดงักล่าว ซึ่งท าได้
ดงัต่อไปนี ้
- อาจป้องกันความเสี่ยงตามดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทุนรวม : ผูล้งทุนอาจมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึน้อยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกัน  
ความเสี่ยงหรือไม่ 
 

ค าอธิบายเพิ่มเติม 
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อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) คือ ปริมาณการซือ้ขาย
ทรพัยส์ินของกองทุน ซึ่งสะทอ้นกลยุทธก์ารลงทุนของผูจ้ดัการกองทุนไดด้ียิ่งขึ ้น โดยค านวณจากมูลค่าที่ต  ่ากว่า
ระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สิ นที่กองทุนรวมลงทุนในรอบ
ระยะเวลาผ่านมายอ้นหลงั 1 ปี หารดว้ยมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิเฉล่ียของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกนั  
 


