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หนังสือชีช้ วนส่วนสรุ ปข้อมูลสาคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จากัด
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต :
ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนเปิ ด วี เวียดนาม โกรท
WE VIETNAM GROWTH FUND
(WE-VIETGROWTH)
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund)
กองทุนรวมทีเ่ น้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินทีล่ งทุน
ค่าธรรมเนียม
ผลการดาเนินงาน
ข้อมูลอื่นๆ
l

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
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คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน
กองทุนเปิ ด วี เวียดนาม โกรท จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ KIM Investment Funds – KIM Vietnam
Growth Fund (กองทุนหลัก) Class I USD (Accumulating shares) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชี
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุน KIM Investment Funds – KIM Vietnam Growth Fund (กองทุนหลัก) มีวตั ถุประสงค์การลงทุน
เพื่อเพิ่มมูลค่าของเงินลงทุนในระยะยาว โดยเน้นลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ท่ีเกี่ยวข้องกับตราสารทุนของ
บริษัทที่จดั ตัง้ หรือจดทะเบียนในประเทศเวียดนาม และ/หรือหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือจัดตัง้ ในประเทศอื่ นที่ได้รบั
ประโยชน์จากการดาเนินธุรกิจหลักในประเทศเวียดนาม
นอกจากนี ้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
การลงทุน (Efficient Portfolio Management) รวมทั้ง กองทุนอาจลงทุนในหรือมี ไ ว้ซ่ึง สัญญาซื อ้ ขายล่วงหน้า
(Derivatives) ที่มีตวั แปรเป็ นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน 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 วให้เ ป็ นไปตามดุล ยพินิจ ของผู้จัด การกองทุน โดยขึน้ กับ
สถานการณ์ตลาด และต้องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดาเนินการแจ้ง
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน ก่อนดาเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว
คุณสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้จาก www.kimfunds.com

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน
• กองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชีว้ ดั (active management) ส่วนกองทุนเปิ ด วี เวียดนาม
โกรท มุง่ หวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก
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กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร?
• ผูล้ งทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหน่วยลงทุนที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึน้ หรือ
ลดลงจนต่ากว่ามูลค่าที่ลงทุนและทาให้ขาดทุนได้
• ผูท้ ่ีสามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวจากการลงทุนในตราสารทุนของ
บริษัทที่จดั ตัง้ หรือจดทะเบียนในประเทศเวียดนาม และ/หรือจดทะเบียนหรือจัดตัง้ ในประเทศอื่นที่ได้รบั ประโยชน์
จากการดาเนินธุรกิจหลักในประเทศเวียดนาม

กองทุนรวมนีไ้ ม่เหมาะกับใคร
• ผูล้ งทุนที่เน้นการได้รบั ผลตอบแทนในจานวนเงินที่แน่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทาอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสีย่ งของกองทุนนี้
• อ่านหนังสือชีช้ วนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูส้ นับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
• อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนีด้ ีพอ

3
WE-VIETGROWTH

คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
คาเตือนทีส่ าคัญ
• ผลตอบแทนของกองทุน รวมจะขึน้ อยู่กับ ผลการด าเนิ น งานของกองทุน KIM Investment Funds – KIM
Vietnam Growth Fund (กองทุนหลัก)
• กองทุนรวมนีล้ งทุนกระจุกตัวในประเทศเวียดนาม ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ต
การลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
• ผูล้ งทุนควรคานึงถึงความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศเวียดนาม ซึ่งอาจมีความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและ
กฎหมาย ความเสี่ยงด้านการเมืองและเศรษฐกิจ เป็ นต้น
• กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ส่งผลให้กองทุนมีความเสี่ยง
มากกว่ากองทุนรวมทั่วไป
• กองทุน อาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่ อป้องกันความเสี่ ยง (Hedging) จากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน 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 จึง
เหมาะสมกับผูล้ งทุนที่ตอ้ งการผลตอบแทนสูงหรือสามารถรับความเสี่ยงได้สงู กว่าผูล้ งทุนทั่วไป ผูล้ งทุนควร
ลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสั ญญาซือ้ ขายล่วงหน้า และผูล้ งทุนควรพิจารณา
ความเหมาะสมในการลงทุน โดยคานึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์ และฐานะทางการเงินของผู้
ลงทุนเอง
• กองทุนหลักอาจมีการจากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนในแต่ละวันทาการซือ้ ขายไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก กรณีท่ีผถู้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนรวมกันในวัน
ทาการซือ้ ขายใดเกินกว่าอัตราที่กาหนดไว้ดงั กล่าว คาสั่งไถ่ถอนหน่วยลงทุนส่วนที่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักจะถูกเลื่อนการทารายการ โดยไม่เกิน 15 วันตามดุลยพินิจของบริษัทจั ดการ
กองทุนหลัก ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยอาจไม่ได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุนและมูลค่าหน่วยลงทุนในวันที่สง่ คาสั่งขายคืน
หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ รวมทัง้ อาจไม่ได้รบั เงินค่าขายคืนภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้
• 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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แผนภาพแสดงตาแหน่งความเสีย่ งของกองทุนรวม
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%

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: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Financials และ
Industrials
สูง
<= 20%

20 – 50%

50 – 80%

> 80%

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศเวียดนาม

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)
การป้ องกันความ
เสี่ยง fx

ต่า
ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด

สูง
บางส่วน

ดุลยพินิจ

ไม่ป้องกัน

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
คิดเป็ น xx % ของเงินลงทุนในต่างประเทศ
*คุณสามารถดูขอ้ มูลเพิ่มเติมได้ที่ www.weasset.co.th
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สนิ ทีล่ งทุน
กองทุน KIM Investment Funds – KIM Vietnam Growth Fund (กองทุนหลัก)
% NAV

ชื่อทรัพย์สินทีล่ งทุนสูงสุด 5 อันดับแรกของกองทุนหลัก
ชื่อทรัพย์สิน
FPT Corp
Sacombank
Techcombank
Quang Ngai Sugar
Gemadept Corp

% ของ NAV
9.9
9.7
8.1
6.1
5.9

หมายเหตุ : เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ทัง้ นี ้ คุณสามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ที่ 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
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
ค่าธรรมเนียมการโอน

สูงสุดไม่เกิน
2.14
2.14
2.14
2.14
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

เก็บจริง
1.50
ยกเว้นการเรียกเก็บ
1.50
ยกเว้นการเรียกเก็บ
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ :
1. ค่าใช้จ่ายในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ไม่เกิน 2.14% ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการยกเว้นการเรียกเก็บ
2. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะหรือภาษี อื่นใดแล้ว
3. บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเว้น ลดหย่อน หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน โดยอาจเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนแต่ละกลุม่ และ/หรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน โดยขึน้ กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากมูลค่าการทารายการ ประเภทการทารายการ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน เป็ นต้น
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ค่าธรรมเนียมกองทุนหลัก

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สาคัญของกองทุน
- Management Company Fee: ไม่เกิน 0.07% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน โดยมีคา่ ธรรมเนียมขัน้ ต่า 15,000 ยูโร
ต่อปี ทัง้ นี ้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะทยอยรับรูเ้ ป็ นรายวัน และจ่ายเป็ นรายเดือน
- Investment Management Fee: ไม่เกิน 1.5% ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
- Sales charge: ไม่มี
- Redemption charge: ไม่เกิน 1% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
- Conversion charge: ไม่เกิน 1% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
- Central Administration Fee: ค่าธรรมเนียมรายปี ไม่เกิน 0.08% ขึน้ อยูก่ บั มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของบริษัท โดยมีคา่ ธรรมเนียมราย
ปี ขนั้ ต่า 48,000 ยูโร ทัง้ นี ้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะทยอยรับรูเ้ ป็ นรายวัน และจ่ายเป็ นรายเดือน
- Depositary Fees: ค่าธรรมเนียมขึน้ อยูก่ บั ตลาดที่มีการลงทุนในทรัพย์สินของบริษัท ซึง่ อยูใ่ นช่วงอัตรา 0.008% ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กรณีเก็บรักษาทรัพย์สินไว้ในตลาดที่พฒ
ั นาแล้ว (developed markets) จนถึงอัตรา 0.10% ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน กรณีเก็บรักษาทรัพย์สนิ ไว้ในตลาดเกิดใหม่ (emerging markets) (ทัง้ นี ้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆของ
ผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ ย่อย) นอกจากนี ้ ค่าธรรมเนียมการทารายการ (Trade Settlement) จะขึน้ อยูก่ บั ประเทศที่ชาระเงินค่าหลักทรัพย์
ซึง่ อยูใ่ นช่วงตัง้ แต่ 10 ยูโร จนถึง 65 ยูโรต่อรายการ
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ผลการดาเนินงานในอดีต
* ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต *
ดัชนีชีว้ ัด คือ ดัชนี FTSE Vietnam Index สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยง
อัต ราแลกเปลี่ ย น เพื่ อ ค านวณผลตอบแทนเป็ น สกุ ล เงิ น บาท ร้อ ยละ 80 และปรับ ด้ว ยอัต ร า
แลกเปลี่ยน เพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ร้อยละ 20
ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้ เปรี ยบเทีย บผลการการดาเนิ นงาน ณ จุดขาย คือ VIETNAM
Equity

*คุณสามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ที่ www.weasset.co.th
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ผลการดาเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก

หมายเหตุ : เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
*คุณสามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ที่ www.kimfunds.com
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ข้อมูลอืน่ ๆ
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันทีจ่ ดทะเบียน
อายุโครงการ
ซือ้ และขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่จา่ ย
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
29 เมษายน 2565
ไม่กาหนด
วันทาการซือ้ (IPO) : 21- 28 เมษายน 2565 เวลา 09.00 – 15.30 น.
โดยเปิ ดทาการซือ้ ขายหลัง IPO ตัง้ แต่วนั ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เป็ นต้นไป
วันทาการซือ้ : ทุกวันทาการ โดยส่งคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็ นเวลา 1
วันทาการ ภายในเวลา 15.30 น. (ทัง้ นี ้ ผูส้ ่ งั ซือ้ ที่ได้ชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุน
แล้ว จะเพิกถอนการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนไม่ได้)
ทัง้ นี ้ กรณีวนั ส่งคาสั่งล่วงหน้าหรือวันทารายการเป็ นวันหยุด บริษัทจัดการจะ
เลื่อนวันส่งคาสั่งล่วงหน้าหรือวันทารายการดังกล่าวเป็ นวันทาการถัดไป
มูลค่าขั้นต่าของการซือ้ ครั้งแรก (ช่วง IPO) : 5,000 บาท
มูลค่าขั้นต่าของการซือ้ ครั้งแรก (ช่วงหลัง IPO) : 1 บาท
มูลค่าขั้นต่าของการซือ้ ครั้งถัดไป : 1 บาท
วันทาการขายคืน : ทุกวันทาการ โดยส่งคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า
เป็ นเวลา 1 วันทาการ ภายในเวลา 15.30 น.
ทัง้ นี ้ กรณีวนั ส่งคาสั่งล่วงหน้าหรือวันทารายการเป็ นวันหยุด บริษัทจัดการจะ
เลื่อนวันส่งคาสั่งล่วงหน้าหรือวันทารายการดังกล่าวเป็ นวันทาการถัดไป
มูลค่าขั้นต่าของการขายคืน : ไม่กาหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่า : ไม่กาหนด
จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่า : 100 หน่วย
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทาการนับแต่วันคานวณราคารับ
ซือ้ คืนหน่วยลงทุน (โดยกองทุนผ่อนผันการคานวณ NAV 1 วัน)
12
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ทัง้ นี ้ ปั จจุบนั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะได้รบั เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทาการ
นับ แต่วัน ท ารายการ (ไม่ นับ รวมวัน ส่ ง ค าสั่ง ล่ ว งหน้า ) โดยไม่ นับ รวมวัน หยุด
ต่างประเทศ
การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่ อนไขในการเลิก
กองทุน
บริษัทจัดการจะดาเนินการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
เมื่อเกิดเหตุตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุน และนาเงินที่ได้รบั จากการชาระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนตามสัดส่วนจานวนเงินที่รวบรวมได้จากการจ าหน่ายหลักทรัพ ย์หรื อ
ทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน ไปซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด วี มันนี่ มาร์เก็ต
ภายใน 10 วันทาการนับแต่วันทาการที่ปรากฏเหตุตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุน
ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถดาเนินการขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยัง
กองทุนอื่นได้ โดยเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้ วน
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
วันที่จดทะเบียนกองทุน
วันที่จดทะเบียนกองทุน
วันที่จดทะเบียนกองทุน

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
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ธุรกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ท่ี
www.weasset.co.th

▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุม้ ครองของสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก จึงมี
ความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจานวน
▪ ได้รบั อนุมตั จิ ดั ตัง้ และอยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต
▪ การพิจารณาร่างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิได้เป็ นการแสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต.
ได้รบั รองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วย
ลงทุนที่เสนอขายนัน้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ณ วันที่
12 เมษายน 2565 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่า
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาให้ผอู้ ่ืนสาคัญผิด
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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 หากกองทุนรวมมีคา่ SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมี
ความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สงู
ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูอ้ อกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิด
จากกองทุนลงทุนในผูอ้ อกตราสารรายใด ๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ท่ีสง่ 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 ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อประเทศ
ดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็ นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดาเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุน
ที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อน
แต่ขายทากาไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุน
ในช่วงที่บาทแข็งและขายทากาไรในช่ วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึน้ กว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนัน้ การ
ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็ นเครื่องมือสาคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ซึ่งทาได้
ดังต่อไปนี ้
- อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุนรวม : ผูล้ งทุนอาจมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความ
เสี่ยงหรือไม่
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อั ต ราส่ ว นหมุ นเวี ยนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) คือ ปริมาณการซือ้ ขาย
ทรัพย์สินของกองทุน ซึ่งสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผูจ้ ดั การกองทุนได้ดีย่ิงขึ น้ โดยคานวณจากมูลค่าที่ต่ากว่า
ระหว่างผลรวมของมูล ค่าการซื อ้ ทรัพ ย์สิ น กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพ ย์สิ นที่ ก องทุน รวมลงทุนในรอบ
ระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน
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อืน่ ๆ
รายละเอียดของกองทุน KIM Investment Funds – KIM Vietnam Growth Fund (กองทุนหลัก) :
ชื่อกองทุนหลัก

KIM Investment Funds – KIM Vietnam Growth Fund

วันที่จดทะเบียนกองทุนหลัก

17 มกราคม 2561

วัต ถุป ระสงค์ นโยบาย และกลยุท ธ์ก ารลงทุน ของ กองทุนหลักมีวตั ถุประสงค์การลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าของเงิน
กองทุนหลัก
ลงทุ น ในระยะยาว โดยเน้ น ลงทุ น ในตราสารทุ น และ
หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทที่จัดตัง้ หรือ
จดทะเบี ย นในประเทศเวีย ดนาม และ/หรือ หลัก ทรัพ ย์จด
ทะเบียนหรือจัดตัง้ ในประเทศอื่นที่ได้รบั ประโยชน์จากการ
ด าเนิ น ธุ ร กิ จ หลัก ในประเทศเวี ย ดนาม ทั้ง นี ้ กองทุน หลัก
มุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุน โดยการคัดเลือกหุ้น ที่ มี
ศักยภาพในการเติบโตเป็ นหลัก โดยเพิ่มมูลค่าการลงทุนใน
หลักทรัพย์ดว้ ยกลยุทธ์การคัดเลือกหุน้ และลงทุนระยะยาวใน
ลักษณะ buy and hold strategy
กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารตลาดเงิน เงินฝาก หน่วย
ลงทุน ของกองทุน ตลาดเงิ น หรื อ เงิ น สดเป็ น การชั่ว คราว
นอกจากนี ้ กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
(Financial Derivative Instruments) เพื่อป้องกันความเสี่ยง
และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุน โดยกองทุนหลักอาจ
ใช้ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินประเภทใด ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่
จากัดเพียง) ฟิ วเจอร์ส (Futures) และออปชั่น (Options) ที่
ทาให้มีสดั ส่วนการลงทุนในประเทศเวียดนามและเศรษฐกิจ
ของประเทศเวี ย ดนาม ทั้ง นี ้ กองทุน หลัก ค านวน Global
Exposure ด้วยวิธี commitment approach
การขายและรับซือ้ คืน

ทุกวันทาการ

อายุกองทุน

ไม่กาหนด

สกุลเงิน (Fund Currency)

สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ

นโยบายการจ่ายเงินปั นผล

ไม่จ่าย

ดัชนีชีว้ ดั

FTSE Vietnam TR USD

ISIN Code

LU1586949999

Management Company

Lemanik Asset Management S.A.
106, route d’Arlon
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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 State Street Bank International GmbH, Luxembourg
Transfer Agent
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

มูลค่า ขั้น ต่ า ของการสั่งซื อ้ หน่วยลงทุน ครัง้ แรกและ 500,000 USD
มูลค่าขัน้ ต่าของการถือครองหน่วยลงทุน
มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนครัง้ ถัดไป

100,000 USD

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สาคัญของกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนหลัก
- Management Company Fee: ไม่ เ กิ น 0.07% ต่ อ ปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน โดยมีค่าธรรมเนียมขัน้ ต่า
15,000 ยูโรต่อปี ทัง้ นี ้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะทยอยรับรู ้
เป็ นรายวัน และจ่ายเป็ นรายเดือน
- Investment Management Fee: ไม่ เ กิ น 1.5% ของมูล ค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
- Sales charge: ไม่มี
- Redemption charge: ไม่เกิน 1% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
- Conversion charge: ไม่เกิน 1% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
- Central Administration Fee: ค่ า ธรรมเนี ย มรายปี ไม่เ กิ น
0.08% ขึ น้ อยู่ กั บ มู ล ค่ า ทรัพ ย์สิ น สุท ธิ ข องกองทุ น โดยมี
ค่าธรรมเนียมรายปี ขนั้ ต่า 48,000 ยูโร ทัง้ นี ้ ค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวจะทยอยรับรูเ้ ป็ นรายวัน และจ่ายเป็ นรายเดือน
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- Depositary Fees: ค่าธรรมเนียมขึน้ อยู่กับตลาดที่กองทุน
ไปลงทุ น ซึ่ ง อยู่ ใ นช่ ว งอั ต รา 0.008% ต่ อ ปี ของมู ล ค่ า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน กรณีเก็บรักษาทรัพย์สนิ ไว้ในตลาด
ที่พฒ
ั นาแล้ว (developed markets) จนถึงอัตรา 0.10% ต่อ
ปี ของมู ล ค่ า ทรัพ ย์สิ น สุท ธิ ข องกองทุ น กรณี เ ก็ บ รัก ษา
ทรัพย์สินไว้ในตลาดเกิดใหม่ (emerging markets) (ทัง้ นี ้ ไม่
รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆของผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ ย่อย)
Website

www.kimfunds.com

หมายเหตุ
(1) ข้อความในส่วนของกองทุน KIM Investment Funds – KIM Vietnam Growth Fund ได้ถกู คัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สาคัญและ
จัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนัน้ ในกรณี ที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตาม
ต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็ นเกณฑ์
(2) ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการซึง่ บริษัทจัดการเห็นว่าไม่สง่ ผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญ บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนแล้ว
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