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หนังสือชีช้ วนส่วนสรุ ปข้อมูลสาคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน วี จากัด
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต :
ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนเปิ ด วี แคนนาบิส บิสสิเนส
WE CANNABIS BUSINESS FUND
(WE-CANAB)
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Pharmaceuticals
จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจานวนมาก

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

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน

คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ
ตราสารทุนต่างประเทศ ที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารของบริษัทที่ดาเนินธุรกิจหรือได้รบั ประโยชน์
จากการเติบโตทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมที่ใช้ประโยชน์จากกัญชา หรือกัญชง หรือสารสกัดอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
กับกัญชาอย่างถูกกฎหมาย อาทิ การปลูก การผลิต หรือการจาหน่ายกัญชา กัญชาเพื่อการอุตสาหกรรม กัญชาเพื่อ
วัตถุประสงค์ทางการแพทย์หรือที่ไม่ใช่ทางการแพทย์ การใช้กญ
ั ชาทางเภสัชกรรม สินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้กญ
ั ชาเป็ น
ส่วนประกอบ รวมถึงธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) เช่น การให้บริการทางการเงินหรือจัดหา
เงินทุนให้กบั บริษัทที่ดาเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับกัญชา การผลิตและจาหน่ายอุปกรณ์เพื่อใช้ในการปลูกกัญชา เป็ นต้น
โดยการลงทุนในหลักทรัพย์ดงั กล่าว กองทุนจะกระจายการลงทุนในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุนตามสภาวะการลงทุน
หรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ ละขณะ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือ
กองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศที่มีนโยบายการลงทุนข้างต้นตั้งแต่ 2 กองทุนขึน้ ไป โดยมีสัดส่วนการลงทุนในแต่ ละ
กองทุนโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีกองทุนละไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือกองทุนอาจ
ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่ างหนึ่งหรือหลายอย่ างตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด
หรือให้ความเห็นชอบ
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการ
ลงทุน (Efficient Portfolio Management) รวมทัง้ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่
มีตัวแปรเป็ นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศโดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดในขณะนัน้
อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็ น
กองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund) หรือลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือเปลี่ยน
กลับ มาเป็ น กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) ได้ โดยไม่ท าให้ระดับ ความเสี่ย งของการลงทุน (Risk
Spectrum) เพิ่มขึน้ ทั้งนี้ การเปลี่ย นแปลงดังกล่าวให้เ ป็ น ไปตามดุลยพินิจ ของผู้จัดการกองทุน โดยขึน้ กับ
สถานการณ์ตลาด และต้องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถ้ ือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดาเนินการแจ้ง
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วันก่อนดาเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว
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ทัง้ นี้ กองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ได้แก่
1. ETFMG Alternative Harvest ETF บริห ารจัดการโดย ETF Managers Group LLC มีวัตถุ ป ระสงค์เพื่อสร้าง
ผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับผลการดาเนินงานของดัชนี Prime Alternative
Harvest Index ซึ่งเป็ นดัชนีที่ใช้วดั ผลการดาเนินงานของบริษัทที่ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับกัญชา โดยได้รบั ประโยชน์
จากการใช้กฎหมายกัญชาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์หรือที่ไม่ใช่ทางการแพทย์ท่วั โลก
2. Global X Cannabis ETF บริหารจัดการโดย Mirae Asset มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับ
ราคาและผลการดาเนินงานก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของดัชนี Solactive Cannabis Index ซึ่งเป็ นดัชนี
ที่สะท้อนบริษัทจดทะบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมกัญชา

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน
• กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชวี้ ดั (active management)
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กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?
• ผูล้ งทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหน่วยลงทุนทีก่ องทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึน้ หรือ
ลดลงจนต่ากว่ามูลค่าที่ลงทุนและทาให้ขาดทุนได้
• ผูท้ ี่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวจากการลงทุนในบริษัททีด่ าเนิน
ธุรกิจหรือได้รบั ประโยชน์จากการเติบโตทางธุรกิจทีเ่ กี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกัญชาอย่างถูกกฎหมายทั่วโลก

กองทุนรวมนีไ้ ม่เหมาะกับใคร
• ผูล้ งทุนที่เน้นการได้รบั ผลตอบแทนในจานวนเงินที่แน่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทาอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
• อ่านหนังสือชีช้ วนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
• อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนีด้ ีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
คาเตือนที่สาคัญ
• กองทุนรวมนีล้ งทุนกระจุกตัวในประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกา ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความ
เสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
• กองทุนรวมนีม้ ีค่าความผันผวนของผลการดาเนินงาน (Standard Deviation) สูงกว่ากองทุนรวมตราสารทุน
ทั่วไป ผูล้ งทุนจึงควรตระหนักถึงความผันผวนของกองทุนดังกล่าวก่อนพิจารณาลงทุน
• กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ส่งผลให้กองทุนมีความเสี่ยง
มากกว่ากองทุนรวมทั่วไป
• กองทุนไทยอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน ทั้งนี้ เนื่องจากกองทุนที่ลงทุนใน
ต่างประเทศไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจานวน ผูล้ งทุนอาจจะขาดทุน หรือได้รบั กาไรจาก
อัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รบั เงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) โดยพิ จ ารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น กฎข้อ บัง คับ และปั จ จัย อื่น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อง จึ ง
เหมาะสมกับผูล้ งทุนที่ตอ้ งการผลตอบแทนสูงหรือสามารถรับความเสี่ยงได้สงู กว่าผูล้ งทุนทั่วไป ผูล้ งทุนควร
ลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า และผูล้ งทุนควรพิจารณา
ความเหมาะสมในการลงทุน โดยคานึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์ และฐานะทางการเงินของผู้
ลงทุนเอง
• กองทุน รวมอาจมีก ารกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุ คคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุน
ทั้งหมด ดังนั้น 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

เสี่ยงสูงมาก

สูง

หมายเหตุ : ความเสีย่ งสูง
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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

สูง
<= 10%

10 – 20%

20 – 50%

50 – 80%

> 80%

การลงทุนกระจุก ต่า
สูง
<= 20%
20 – 50%
50 – 80%
> 80%
ตัวในหมวด
อุตสาหกรรมรวม หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Pharmaceuticals
การลงทุนกระจุก
ตัวรายประเทศ
รวม

ต่า

สูง
<= 20%

20 – 50%

50 – 80%

> 80%

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศแคนาดา และสหรัฐอเมริกา

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)
การป้ องกันความ
เสี่ยง fx

ต่า
ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด

สูง
บางส่วน

ดุลยพินิจ

ไม่ป้องกัน

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
คิดเป็น 99.00% ของเงินลงทุนในต่างประเทศ
*คุณสามารถดูขอ้ มูลเพิ่มเติมได้ที่ www.weasset.co.th
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สนิ ทีล่ งทุน
% NAV

ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

% NAV

หมายเหตุ : เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 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
ค่าธรรมเนีย มการสับ เปลี่ย นหน่วยลงทุ น
ออก
ค่าธรรมเนียมการโอน

สูงสุดไม่เกิน
2.14
2.14
2.14
2.14

เก็บจริง
1.50
ยกเว้นการเรียกเก็บ
1.50
ยกเว้นการเรียกเก็บ

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ :
1. ค่าใช้จ่ายในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ไม่เกิน 2.14% ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการยกเว้นการเรียกเก็บ
2. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
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ผลการดาเนินงานในอดีต
* ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต *
ดัชนีชวี้ ัด คือ ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตรา
แลกเปลี่ยน เพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
ผลการดาเนินงานแบบย้อนหลังตามปี ปฏิทิน

* ในปี ที่กองทุนจดทะเบียน ผลการดาเนินงานจะแสดงตัง้ แต่วนั ที่จดทะเบียนกองทุนจนถึงสิน้ ปี ปฏิทิน

กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -55.09%
* กรณีกองทุนจดทะเบียนไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ ตัง้ แต่จดทะเบียนกองทุนจนถึงวันทีร่ ายงาน

ความผันผวนของผลการดาเนินงาน (standard deviation) คือ 40.57% ต่อปี
* กรณีกองทุนจดทะเบียนไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ ตัง้ แต่จดทะเบียนกองทุนจนถึงวันทีร่ ายงาน

ความผันผวนของส่วนต่างผลการดาเนินงานและดัชนีชวี้ ัด (Tracking Error : TE) คือ N/A
ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการการดาเนินงาน ณ จุดขาย คือ Global Equity
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ผลการดาเนินงานย้อนหลังแบบปั กหมุด

ตารางแสดงผลการดาเนินงานย้อนหลังแบบปั กหมุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ตารางแสดงผลการดาเนินงานของกลุม่ Global Equity 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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ข้อมูลอืน่ ๆ
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
ซือ้ และขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่จ่าย
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
13 พฤษภาคม 2564
ไม่กาหนด
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 1 วัน)
ทัง้ นี้ ปัจจุบนั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะได้รบั เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทาการ
นับแต่วนั ทารายการ โดยไม่นบั รวมวันหยุดต่างประเทศ
การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขในการเลิก
กองทุน
บริษัทจัดการจะดาเนินการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
เมื่อเกิดเหตุตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุน และนาเงินที่ได้รบั จากการชาระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนตามสัดส่วนจานวนเงินที่รวบรวมได้จากการจาหน่ายหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน ไปซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด วี มันนี่ มาร์เก็ต
ภายใน 10 วันทาการนับแต่วันทาการที่ปรากฏเหตุตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุน
ทั้งนี้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถดาเนินการขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยัง
กองทุนอื่นได้ โดยเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้ วน
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ www.weasset.co.th
12
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รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อ - นามสกุล
นายสุรเชษฐ์ ศรีวฒ
ั นกุลวงศ์
นางสาวรณิษฐา เพชรณรงค์
นายอนพัทย์ วนัสชัยพฤกษ์

ขอบเขตหน้าที่
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การกองทุน

วันที่เริ่มบริหารกองทุน
17 พฤษภาคม 2564
7 พฤษภาคม 2564
16 กันยายน 2564

อั ต ราส่ ว นหมุ น เวี ย นการ 111.62%
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
ทั้งนี้ ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนที่ให้บริการ
เพิ่มเติมได้ที่ www.weasset.co.th
ติดต่อสอบถาม
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน วี จากัด
รับหนังสือชีช้ วน
ที่อยู่: 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 52 ออลซีซ่นั ส์เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
ร้องเรียน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: 0-2351-1800 กด 2
website : www.weasset.co.th
ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิด
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไ ด้ที่
ความขัดแย้งทาง
www.weasset.co.th
ผลประโยชน์
▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุม้ 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 นี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่า
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาให้ผอู้ ื่นสาคัญผิด
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คาอธิบายเพิ่มเติม
ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)
กองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่มลู ค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ หรือ
ลดลงจากปัจจัยภายนอก 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 ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบ
ต่อการดาเนิน งาน ฐานะทางการเงิน หรือความมั่น คงของผู้ออกตราสารรายดั งกล่าว กองทุน อาจมีผลการ
ดาเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายผูอ้ อกตราสาร
(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk)
เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผล
กระทบต่ออุตสาหกรรมนัน้ กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดาเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุน
ในหลายหมวดอุตสาหกรรม
(3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึง่ (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศ
ดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็ นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดาเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุน
ที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
ความเสี่ยงจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ น (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อน
แต่ขายทากาไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุน
ในช่วงที่บาทแข็งและขายทากาไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึน้ กว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การ
ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็ นเครื่องมือสาคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ซึ่งทาได้
ดังต่อไปนี้
- อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุนรวม : ผูล้ งทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของผูจ้ ัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความ
เสี่ยงหรือไม่
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อัต ราส่วนหมุนเวีย นการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) คือ ปริมาณการซือ้ ขาย
ทรัพย์สินของกองทุน ซึ่งสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผูจ้ ดั การกองทุนได้ดียิ่งขึ ้น โดยคานวณจากมูลค่าที่ต่ากว่า
ระหว่างผลรวมของมูลค่ าการซือ้ ทรัพย์สิน กับ ผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สิ น ที่ก องทุน รวมลงทุน ในรอบ
ระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน
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อื่นๆ
ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก Sector ที่ลงทุน และผลการดาเนินงานของกองทุนรวม
ต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
1. ETFMG Alternative Harvest ETF

ดัชนีชวี ้ ดั ของกองทุน ETFMG Alternative Harvest ETF คือ ดัชนี Prime Alternative Harvest Index
แหล่งที่มาของข้อมูล : www.etfmg.com ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
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2. Global X Cannabis ETF

ดัชนีชวี ้ ดั ของกองทุน Global X Cannabis ETF คือ ดัชนี Solactive Cannabis Index
แหล่งที่มาของข้อมูล : http://www.globalxetfs.com ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
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ค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมต่างประเทศทีก่ องทุนไปลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินของ
กองทุนรวม
1. ETFMG Alternative Harvest ETF
Expense Ratios

0.75%

2. Global X Cannabis ETF
Total Expense Ratios

0.51%
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