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กองทนุเปิด วี อินเดีย 9M 
WE INDIA 9M FUND 

 (WE-INDIA9M) 
 

กองทุนรวมผสม 
กองทนุรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) 

กองทุนรวมท่ีเน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 

หนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จ ากัด 
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต : ได้ประกาศ 
เจตนารมณ์เข้าร่วม CAC  

  
  
  
  
  

คุณก าลังจะลงทุนอะไร? 

กองทุนรวมนีเ้หมาะกับใคร? 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพเิศษ? 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินท่ีลงทุน 

ผลการด าเนินงาน 

ค่าธรรมเนียม 

ข้อมูลอื่นๆ 

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงนิ  

ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2562 

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนีใ้นช่วงเวลา 9 เดือนได้  
ดังนัน้ หากมีปัจจยัลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงนิลงทุนจ านวนมาก 
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นโยบายการลงทุน 
กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ

ต่างประเทศ ที่มีนโยบายการลงทุนในหลกัทรัพย์ที่จดัตัง้ขึน้ หรือด าเนินธุรกิจ หรือได้รับประโยชน์จากการด าเนิน
ธุรกิจในประเทศอินเดียเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน โดยจะพิจารณาลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนประเภทต่างๆ เช่น กองทุนตราสารหนี ้กองทุนตราสาร
ทนุ หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์/REITs และกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน เป็นต้น ในสดัส่วน
ตัง้แต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยขึน้อยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะลงทุนในกองทุน
รวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศที่มีนโยบายการลงทุนข้างต้นตัง้แต่ 2 กองทนุขึน้ไป โดย
มีสดัส่วนการลงทุนในแต่ละกองทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีกองทุนละไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทนุ   

นอกจากนี ้กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
การลงทุน (Efficient Portfolio Management) รวมทัง้กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 
(Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จาก
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึน้อยู่กับดุลยพินิจของผู้ จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของ
ตลาดในขณะนัน้ 
 ทัง้นี ้กองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม 
ได้แก่ 
1. UTI INDIA DYNAMIC EQUITY FUND บริหารจดัการโดย UTI International (Singapore) Private Limited 
ซึง่จดัตัง้ตามกฎเกณฑ์ของ Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) 
ภายใต้กฎหมายที่เก่ียวข้องของประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) โดยกองทนุมีวตัถุประสงค์ในการลงทนุเพื่อสร้าง
ผลตอบแทนในระยะปานกลางถึงระยะยาวจากการเติบโตของสินทรัพย์ โดยเน้นลงทนุในหุ้นอินเดียที่มุ่งเน้นการ
เติบโตที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์มมุไบและตลาดหลกัทรัพย์แห่งชาติในประเทศอินเดีย  
2. iSHARES INDIA 50 ETF บริหารจดัการโดย BlackRock Investments, LLC และจดทะเบียนซือ้ขายในตลาด
หลกัทรัพย์ NASDAQ โดยกองทนุมีวตัถปุระสงค์ในการลงทนุเพื่อสร้างผลตอบแทนในการลงทนุให้ใกล้เคียงกบั
ดชันีที่ประกอบด้วยหุ้นอินเดียขนาดใหญ่จ านวน 50 ตวั  
 
 

คุณก าลังจะลงทุนอะไร? 
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เงื่อนไขในการเลิกกองทนุ : บริษัทจดัการจะเลิกกองทุนเมื่อกองทนุมีมลูค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากบั 10.63 
บาท และมลูค่าหน่วยลงทนุที่จะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติั ต้องไม่ต ่ากว่า 10.60 บาท และบริษัทจดัการ
สามารถรวบรวมเงินสดหรือตราสารสภาพคลอ่งได้เพียงพอ เพื่อรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติัให้กบัผู้ ถือ
หน่วยลงทนุตามที่ระบไุว้ในโครงการ 
 
กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน 

• กองทนุมีกลยทุธ์การลงทนุมุ่งหวงัให้ผลประกอบการสงูกว่าดชันีชีว้ดั (active management) 
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• ผู้ลงทุนที่เข้าใจว่ามูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน และไม่สามารถขาย
หน่วยลงทนุคืนได้ในช่วงเวลา 9 เดือน 

• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหน่วยลงทุนที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึน้ หรือ
ลดลงจนต ่ากว่ามลูค่าที่ลงทนุและท าให้ขาดทนุได้ 

• ผู้ลงทนุที่คาดหวงัผลตอบแทนในการลงทนุระยะสัน้จากการจบัจงัหวะตลาด (market timing) 

กองทุนรวมนีเ้หมาะกับใคร? 

กองทุนรวมนีไ้ม่เหมาะกับใคร 

 
• ผู้ลงทนุที่ต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทนุเพื่อรับเงินในช่วงเวลา 9 เดือน 
• ผู้ลงทนุที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจ านวนเงินที่แน่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ 

 
 
 
 

 

ท าอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเส่ียงของกองทุนนี ้
• อ่านหนงัสือชีช้วนฉบบัเต็ม  หรือสอบถามผู้สนบัสนนุการขายและบริษัทจดัการ  

• อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลกัษณะและความเสี่ยงของกองทนุรวมนีดี้พอ 
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คุณต้องระวังอะไรเป็นพเิศษ? 

ค าเตือนท่ีส าคญั 

• กองทุนรวมมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนใน
จ านวนที่น้อยกว่าจึงมีก าไร/ขาดทนุสงูกว่าการลงทนุในหลกัทรัพย์อ้างอิงโดยตรง 

• กองทุนรวมนีล้งทุนกระจุกตวัในประเทศอินเดีย ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการ
ลงทนุโดยรวมของตนเองด้วย 

• ในสว่นของการลงทนุทัง้ในประเทศและต่างประเทศ กองทุนอาจลงทนุในตราสารที่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือของ
ตราสารหรือผู้ ออกตราสารต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ตราสารที่ไม่ได้รับการจัด
อนัดับความน่าเชื่อถือของตราสารและผู้ออกตราสาร (Unrated Securities) และหลกัทรัพย์ท่ีไม่มีการซือ้ขาย
ในตลาดหลกัทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ 

• การก าหนดเป้าหมาย 10.63 บาทต่อหน่วยไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทน ทัง้นี ้ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืน
หน่วยลงทนุนีใ้นช่วงเวลา 9 เดือนแรกได้ 

• จ านวนเงินที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้รับจากการเลิกกองทุนเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุน
ดังกล่าว เมื่อค านวณเป็นราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนอาจมีมูลค่าต ่ากว่า 10.60 บาทต่อหน่วย ซึ่งเป็นมูลค่า
หน่วยลงทุนที่ก าหนดเป็นเงื่อนไขในการเลิกกองทุน เนื่องจากการหักค่าใช้จ่าย การกันส ารองค่าใช้จ่ ายที่
เก่ียวข้องของกองทุน (ถ้ามี) อัตราแลกเปลี่ยน และ/หรือการปรับตัวขึน้ลงของราคาหรือผลตอบแทนของ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนในระหว่างที่กองทุนด าเนินการจ าหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
ดงักลา่ว 

• กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ส่งผลให้กองทุนมีความเสี่ยง
มากกว่ากองทนุรวมทัว่ไป 

• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึน้อยู่กบัดุลยพินิจของผู้จดัการกองทุน ทัง้นี ้เนื่องจากกองทุนที่ลงทุนใน
ต่างประเทศไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทัง้จ านวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุน หรือได้รับก าไรจาก
อตัราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทนุเร่ิมแรกได้ 

• ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกค าสั่งซือ้ขายหน่วยลงทุนที่ได้รับ
ไว้แล้วหรือหยดุรับค าสัง่ดงักลา่วได้ 
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  แผนภาพแสดงต าแหน่งความเส่ียงของกองทุนรวม 

หมายเหตุ : ความเสี่ยงสงู 

 

โอกาสขาดทุนเงนิต้น ต ่า สูง 

1 8 

7 2 

3 
4 5 6 

เสี่ยงต ่า 

เสี่ยงปานกลาง 
ค่อนข้างต ่า 

เสี่ยงปานกลาง 
ค่อนข้างสูง 

เส่ียงสูง 

เสี่ยงสูงมาก 
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ปัจจัยความเส่ียงที่ส าคัญ 

 

 
ความเส่ียงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (market risk) 
 
ความผันผวนของ
ผลการด าเนินงาน 
(SD) 

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

 
ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหน่ึง (high issuer concentration risk) 
 
การกระจุกตัว
ลงทุนในผู้ออก
ตราสารรวม 

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

 
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk) 
 
การป้องกันความ
เสี่ยง fx 

ต ่า                                                                                                  สูง 
ทัง้หมด/เกือบทัง้หมด บางส่วน ดุลยพินิจ ไม่ป้องกัน  

 
*คณุสามารถดขู้อมลูเพิ่มเตมิได้ที่ www.weasset.co.th 
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ชื่อทรัพย์สินท่ีลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก 

 

หมายเหตุ : เป็นข้อมลู ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2562 
ทัง้นี ้คณุสามารถดขู้อมลูที่เป็นปัจจบุนัได้ที่ www.weasset.co.th 

% NAV 

% NAV 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน 
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รายการ สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 
ค่าธรรมเนียมการขาย 1.07 1.07 
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืน 1.07 0.30 
ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้า 1.07 1.07 
ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก 1.07 0.30 
ค่าธรรมเนียมการโอน ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ 
 

 

* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีค่ณุจะได้รับ  
ดงันัน้ คณุควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักลา่วกอ่นการลงทนุ * 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซือ้ขาย) 

ค่าธรรมเนียม 

 

หมายเหตุ :  
1. ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ไม่เกิน 2.14% ทัง้นี ้บริษัทจดัการยกเว้นการเรียกเก็บ 
2. ค่าธรรมเนียมดงักล่าวรวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว 

หมายเหตุ : ในระยะเวลา 9 เดือนแรกนับจากวนัที่จดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ
จดัการในอตัราไม่เกนิร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมลูค่าทีจ่ดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม โดยทางบญัชีจะรับรู้ทัง้จ านวน และเรียก
เก็บจากกองทนุ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 วนั นบัจากวนัท่ีจดทะเบียนกองทนุ 
 
ภายหลังระยะเวลา 9 เดือนแรก บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการจดัการในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สิน
ทัง้หมดหักด้วยมูลค่าหนีสิ้นทัง้หมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทนุ ณ วนัท่ีค านวณ   
 
โดยในกรณีที่กองทนุได้รับอตัราผลตอบแทนสงูกว่าที่ระบไุว้ตามเงื่อนไขในการเลิกกองทนุ บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนยีมการ
จดัการเพิ่ม ทัง้นี ้ไม่เกินเพดานค่าธรรมเนยีมการจดัการร้อยละ 2.14 ต่อปี 
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ดัชนีชีว้ัด คือ  

ดัชนี NIFTY 50 Total Returns Index สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพ่ือค านวณ
ผลตอบแทนเป็นสกลุเงินบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน 
 
ผลการด าเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทนิ 

-2.43%

-3.09%

-3.50%

-3.00%

-2.50%

-2.00%

-1.50%

-1.00%

-0.50%

0.00%

%
 ต่
อปี

ขอ
ง 

NA
V

2562

ผลการด าเนินงาน

         BENCHMARK
 

 
กองทุนนีเ้คยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -14.00% 
 
ความผันผวนของผลการด าเนินงาน (standard deviation) คือ 13.95% ต่อปี 
 
ความผันผวนของส่วนต่างผลการด าเนินงานและดัชนีชีว้ัด (Tracking Error : TE) คือ N/A 
 
 

 * ผลการด าเนนิงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนนิงานในอนาคต * 

ผลการด าเนินงานในอดีต 
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ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการการด าเนินงาน ณ จุดขาย คือ Miscellaneous 
 
ผลการด าเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด 
 
ตารางแสดงผลการด าเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2562 

 
 
หมายเหตุ : เป็นข้อมลู ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 

*คณุสามารถดขู้อมลูที่เป็นปัจจบุนัได้ที่ www.weasset.co.th 
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นโยบายการจ่ายเงนิปันผล ไม่จ่าย 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
วันที่จดทะเบียน 7 มิถนุายน 2562 
อายุโครงการ ไม่ก าหนด หรือเมื่อเกิดเหตกุารณ์ตามเงื่อนไขในการเลิกกองทนุ คือ  

1. เมื่อกองทนุมีมลูค่าหน่วยลงทนุมากกว่าหรือเท่ากบั 10.63 บาท และ 
2. มูลค่าหน่วยลงทุนที่จะรับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ต้องไม่ต ่ากว่า 10.60 
บาท และ 
3. บริษัทจัดการสามารถรวบรวมเงินสดหรือตราสารสภาพคล่องได้เพียงพอ เพื่อรับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติัให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุตามที่ระบไุว้ในโครงการ 

ซือ้และขายคืนหน่วยลงทุน วันท าการซือ้ : กองทนุจะไม่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 9 เดือนแรก
นบัแต่วนัจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม  
 
ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครัง้แรกอีก
ครัง้ในวันท าการแรกถดัจากวนัครบก าหนดระยะเวลา 9 เดือนนบัแต่วนัจดทะเบียน
กองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เมื่อไม่เกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุน 
โดยเปิดเสนอขายหน่วยลงทนุทกุวนัท าการ เวลา 09.00 –  15.30 น. 
มูลค่าขัน้ต ่าของการซือ้ครัง้แรก : 5,000.00 บาท 
มูลค่าขัน้ต ่าของการซือ้ครัง้ถัดไป : 1 บาท 
 
วันท าการขายคืน  :  
การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบดลุยพินิจของผู้ลงทนุ  
กองทุนจะไม่เปิดรับซือ้คืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 9 เดือนแรกนับแต่วันจด
ทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะเปิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอขายครัง้แรกอีกครัง้
ในวนัท าการแรกถัดจากวนัครบก าหนดระยะเวลา 9 เดือนนบัแต่วนัจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เมื่อไม่เกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุน โดย
เปิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุทกุวนัท าการ เวลา 09.00 –  15.30 น. 
 

ข้อมูลอ่ืนๆ 
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มูลค่าขัน้ต ่าของการขายคืน : ไม่ก าหนด 
ยอดคงเหลือขัน้ต ่า : ไม่ก าหนด 
จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขัน้ต ่า : 100 หน่วย 
ระยะเวลาการรับเงนิค่าขายคืน  : ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันค านวณราคารับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุ (โดยกองทนุผ่อนผนัการค านวณ NAV 1 วนั) 
ทัง้นี ้ปัจจุบันผู้ ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันท า
การนบัแต่วนัท ารายการ โดยไม่นบัรวมวนัหยดุต่างประเทศ 
 
การรับซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขในการเลิก
กองทนุ 
บริษัทจดัการจะด าเนินการจ าหน่ายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สิน เพื่อรวบรวมเป็นเงินสด
ได้เพียงพอที่จะรับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้กับผู้ ถือหน่วยทุกราย และ
ด าเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่
ระบุในโครงการภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัท าการที่ปรากฏเหตตุามเงื่อนไขในการ
เลิกกองทุน ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะน าเงินที่ได้รับจากการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติ ไปซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด วี มันนี่ มาร์เก็ต หรือกองทุนรวมตลาด
เงินอ่ืนใดภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ หรือช าระเป็นเงินโอนเข้าบญัชีของผู้ ถือ
หน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอเปิดบญัชีกองทุนเปิด ภายใน 5 วนัท าการนับ
แต่วนัท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติั  
 
โดยในช่วงแรกบริษัทจดัการจะเปิดรับค าสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซือ้คืนเท่านัน้ ตามเวลาและวิธีการที่ผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน
ก าหนด  
 
ทัง้นี ้การเปิดรับค าสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการและ/หรือช่องทางอ่ืนใด
เพิ่มเติม เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ
จะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าก่อนการเร่ิมให้บริการ 
 
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ www.weasset.co.th 
 
 

http://www.weasset.co.th/
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รายชื่อผู้จัดการกองทุน ชื่อ - นามสกลุ ขอบเขตหน้าที่ วันที่เร่ิมบริหารกองทนุ 
นายอิศรา พฒุตาลศรี ผู้จดัการกองทนุ วนัทีจ่ดทะเบียนกองทนุ 
นางสาวรณิษฐา เพชรณรงค์ ผู้จดัการกองทนุ วนัท่ีจดทะเบียนกองทนุ 

 

อัตราส่วนหมุนเวียนการ
ล งทุ น ข อ งก อ งทุ น ร วม 
(PTR) 

2.62% 

ผู้สนับสนุนการขาย 
หรือรับซือ้คืน 

บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชัน้ 9, 18, 39, 52 ออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยุ แขวง
ลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศพัท์ 0-2648-1111 โทรสาร 0-2648-1000 
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ได้รับแต่งตัง้จากบริษัทจดัการ 
ทัง้นี ้ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนที่ให้บริการ
เพิ่มเติมได้ที่ www.weasset.co.th 

ติดต่อสอบถาม 
รับหนังสือชีช้วน 
ร้องเรียน 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ว ีจ ากดั 
ที่อยู่: 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชัน้ 52 ออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี 
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330   
โทรศพัท์: 0-2648-1555 
website : www.weasset.co.th 

ธุรกรรมที่ อาจก่อให้ เกิด
ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง ท า ง
ผลประโยชน์ 

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่ 
www.weasset.co.th 

 
 
 
 
 
 
 
 

▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบนัคุ้มครองเงินฝาก จึงมี
ความเสี่ยงจากการลงทนุซึง่ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจ านวน 

▪ ได้รับอนมุติัจดัตัง้ และอยู่ภายใต้การก ากบัดแูลของส านกังาน ก.ล.ต 
▪ การพิจารณาร่างหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงว่าส านกังาน ก.ล.ต. 

ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมลูในหนังสือชีช้วนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วย
ลงทนุที่เสนอขายนัน้  ทัง้นี ้บริษัทจดัการกองทนุรวมได้สอบทานข้อมลูในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมลูส าคญั ณ วนัที่ 
30 ธนัวาคม 2562 แล้วด้วยความระมดัระวงัในฐานะผู้ รับผิดชอบในการด าเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่า
ข้อมลูดงักลา่วถกูต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ท าให้ผู้ อ่ืนส าคญัผิด 
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ความเส่ียงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)  
กรณีกองทุนรวมตราสารหนี ้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ซึ่งขึน้กับปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะ
เศรษฐกิจการลงทุน ปัจจยัทางการเมืองทัง้ในและต่างประเทศ เป็นต้น โดยราคาตราสารหนีจ้ะเปลี่ยนแปลงในทิศ
ทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ เช่น หากอัตราดอกเบีย้ในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึน้ 
อตัราดอกเบีย้ของตราสารหนีท้ี่ออกใหม่ก็จะสงูขึน้ด้วย ดงันัน้ราคาตราสารหนีท้ี่ออกมาก่อนหน้าจะมีการซือ้ขาย
ในระดบัราคาที่ต ่าลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน (portfolio duration) สงูจะมีโอกาสเผชิญ
กบัการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทนุรวมที่มี portfolio duration ต ่ากว่า   
 
กรณีกองทนุรวมตราสารทนุ หมายถึง ความเสี่ยงที่มลูค่าของหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้
หรือลดลงจากปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจยัทางการเมืองทัง้ในและต่างประเทศ เป็นต้น 
ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุน
รวมมีความผนัผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลกัทรัพย์สงู 
 
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอตัรา
แลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาท
อ่อน แต่ขายท าก าไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวม
ลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายท าก าไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึน้กว่าเดิมด้วยเช่นกนั ดงันัน้ 
การป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการบริหารความเสี่ยงจากดงักล่าว ซึ่งท าได้
ดงัต่อไปนี ้
- อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้ จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึน้อยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความ
เสี่ยงหรือไม่ 
 
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) คือ ปริมาณการซือ้ขาย
ทรัพย์สินของกองทุน ซึ่งสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู้จดัการกองทุนได้ดียิ่งขึน้ โดยค านวณจากมลูค่าที่ต ่ากว่า
ระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบ
ระยะเวลาผ่านมาย้อนหลงั 1 ปี หารด้วยมลูค่าทรัพย์สินสทุธิเฉลี่ยของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาเดียวกนั  

ค าอธิบายเพิ่มเตมิ 
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ชื่อทรัพย์สินที่ ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก Sector ที่ลงทุน และผลการด าเนินงานของกองทุนรวม
ต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม  

1. UTI INDIA DYNAMIC EQUITY FUND  

 

 

อื่นๆ 
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ดชันีชีว้ดัของกองทนุ UTI INDIA DYNAMIC EQUITY FUND คือ ดชันี MSCI INDIA (USD) 
แหลง่ที่มาของข้อมลู : http://www.utifunds.com.sg ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 



18 
WE-INDIA9M 

2. iSHARES INDIA 50 ETF 
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ดชันีชีว้ดัของกองทนุ iSHARES INDIA 50 ETF คือ ดชันี Nifty 50 Index  
แหลง่ที่มาของข้อมลู : https://www.ishares.com ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 
หมายเหต ุ: ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยนัผลการด าเนินงานในอนาคต 
 
ค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินของ
กองทุนรวม 
1. UTI INDIA DYNAMIC EQUITY FUND 
Management Fee 0.80% 
 
2. iSHARES INDIA 50 ETF 
Management Fee 0.89%  
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00% 
Foreign Taxes and Other Expenses 0.05% 
 
 
 


