รองรับกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ

กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์ สปริง Vietnam Active Equity เพื่อกำรเลีย้ งชีพ
(TMB-ES-VIETNAM-RMF)
บริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ข้ อมูล ณ วันที่ 14 มิถนุ ำยน 2565

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
กองทุนรวมตรำสำรทุน (Equity Fund)
กองทุนรวมเพื่อกำรเลี ้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund)
กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)
VIETNAM Equity

นโยบำยและกลยุทธ์ กำรลงทุน
ลงทุนในตรำสำรทุนของบริษัทที่อยู่ในประเทศเวียดนำมหรือบริษัทเกี่ยวข้ องกับประเทศ
เวียดนำม ทังนี
้ ้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมข้ ำงต้ น ตังแต่
้ 2 กองทุนขึ ้นไป
โดยเฉลี่ยนในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 80 ของ NAV โดยมีสดั ส่วนกำรลงทุนเฉลี่ยใน
รอบปี บญ
ั ชีกองทุนละไม่เกินร้ อยละ 79 ของ NAV กองทุนหลักอำจลงทุนในสัญญำซื ้อขำย
ล่วงหน้ ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรกำรลงทุน (EPM)
มุ่งหวังให้ ได้ รับผลประกอบกำรเคลื่อนไหวสูงกว่ำดัชนีชี ้วัด (active management)

หนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสำคัญ
Factsheet

ระดับควำมเสี่ยง
ต่ำ

1

2

3

4 5 6 7 8
สูง
คำอธิบำย
ลงทุนในตรำสำรทุนเป็ นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่ำ 80%
ของ NAV

ข้ อมูลกองทุนรวม
วันจดทะเบียนกองทุน

-

วันเริ่มต้ น class

-

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผล

ไม่มีนโยบำยจ่ำยเงินปั นผล

อำยุกองทุน

ไม่กำหนด

ดัชนีชีว้ ดั :
1. ดัชนี Vietnam Ho Chi Minh Stock Index สัดส่วน 100%
หมำยเหตุ : ในรูปสกุลเงินดอลลำร์ สหรัฐ ปรับด้ วยต้ นทุนกำร
ป้ องกันควำมเสี่ยงด้ ำนอัตรำแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ำค่ำสกุลเงิน
บำท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมำณร้ อยละ 90 และปรับ
ด้ วยอัตรำแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่ำสกุลเงินบำท ณ วันที่
คำนวณผลตอบแทน ประมำณร้ อยละ 10

คำเตือน :
กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน
ผลกำรดำเนินงำนในอดีตของกองทุนรวม มิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึง
ผลกำรดำเนินงำนในอนำคต
กำรเข้ ำร่วมต่อต้ ำนทุจริต: ได้ รับกำรรับรองจำก CAC

กำรซือ้ หน่ วยลงทุน

กำรขำยคืนหน่ วยลงทุน

วันทำกำรซื ้อ : เสนอขำยครัง้ แรกระหว่ำงวันที่ 24-30 มิถนุ ำยน
2565

วันทำกำรขำยคืน : ทุกวันทำกำร

เวลำทำกำร : 08:30 น.-15:30 น.

เวลำทำกำร : 08:30 น.-15:30 น.

กำรซื ้อครัง้ แรกขันต
้ ่ำ : 1 บำท

กำรขำยคืนขันต
้ ่ำ : 1 บำท

กำรซื ้อครัง้ ถัดไปขันต
้ ่ำ : 1 บำท

ยอดคงเหลือขันต
้ ่ำ : ไม่กำหนด
ระยะเวลำรับเงินค่ำขำยคืน : T+6

หมำยเหตุ : 1.ในภำวะปกติจะชำระภำยใน 6 วันทำกำรซื ้อขำยถัดจำกวันทำกำรซื ้อขำย
2.ช่องทำงซื ้อ 2.1 ซื ้อผ่ำนบริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื ้อคืน 2.2 หักเงินค่ำซื ้อหน่วย
ลงทุนผ่ำนบริกำรธุรกรรมทำงอิเล็คทรอนิกส์ผ่ำนบัญชี ดังนี ้
ธ.ทหำรไทยธนชำต ธ.ไทยพำณิชย์ ธ.กรุงศรีอยุธยำ ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย ธ.ยูโอบี
ธ.แลนด์แอนด์ เฮ้ ำส์ ธ.ทิสโก้ ธ.ซีไอเอ็มบีไทย
2.3 รำยชื่อกองทุนต้ นทำงที่สำมำรถสับเปลี่ยนเข้ ำกองทุนนี ้ได้
1. ธนบดี 2. ธนรัฐ 3.ชอร์ ทเทอม อินคัม พลัส

ค่ ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่ อปี ของ NAV)
ค่ ำธรรมเนียม

สูงสุดไม่ เกิน

เก็บจริง

กำรจัดกำร

2.1400

1.6050

รวมค่ำใช้ จ่ำย

3.7450

1.7935

หมำยเหตุ : สำมำรถดูค่ำธรรมเนียมอื่นๆ ได้ ในหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม

ค่ ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้ถือหน่ วย (% ของมูลค่ ำซือ้ ขำย)
ค่ ำธรรมเนียม

สูงสุดไม่ เกิน

เก็บจริง

กำรขำย

ไม่มี

ไม่มี

กำรรับซื ้อคืน

ไม่มี

ไม่มี

กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ ำ

ไม่มี

ไม่มี

กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก

ไม่มี

ไม่มี

กำรโอนหน่วย

ไม่มี

ไม่มี

ทรัพย์ สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก
ชื่อหลักทรัพย์

% NAV

กองทุน Vietnam Equity (UCITS) Fund - Share
Class A

75.00

กองทุน Lumen Vietnam UCITS Fund - Share
Class USD-I

25.00

ผู้จัดกำรกองทุนรวม
น.ส. พรศจี วรสุทธิพิศิษฏ์ (ตังแต่
้ -วันจดทะเบียนกองทุน- )

ผู้ลงทุนสำมำรถศึกษำเครื่องมือบริหำรควำมเสี่ยง
ด้ ำนสภำพคล่องได้ ในหนังสือชี ้ชวนฉบับเต็ม

www.eastspring.co.th

กำรลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่ ำ 20% (กองในประเทศ และหรือกอง
ต่ ำงประเทศ)
ชื่อกองทุน : กองทุน Lumen Vietnam UCITS Fund - Share Class USD-I (กองทุนปลำยทำง) ISIN code : LI0408681091
Bloomberg code : LUMENUS LE
ชื่อกองทุน : กองทุน Vietnam Equity (UCITS) Fund - Share Class A (กองทุนปลำยทำง)
ISIN code : IE00BD5HPH84
Bloomberg code : VIETNAM ID
คำอธิบำย
Maximum Drawdown เปอร์ เซ็นต์ผลขำดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลำ 5 ปี ย้อนหลัง (หรือตังแต่
้ จดั ตังกองทุ
้
นกรณีที่ยงั ไม่ครบ 5 ปี ) โดยวัดจำกระดับ NAV ต่อหน่วยที่จดุ สูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุด
ในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่ำ Maximum Drawdown เป็ นข้ อมูลที่ช่วยให้ ทรำบถึงควำมเสี่ยงที่อำจจะขำดทุนจำกกำรลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลำกำรฟื น้ ตัว เพื่อเป็ นข้ อมูลให้ ผ้ ลู งทุนทรำบถึงระยะเวลำตังแต่
้ กำรขำดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลำที่ฟืน้ กลับมำที่เงินทุนเริ่มต้ นใช้ ระยะเวลำนำนเท่ำใด
FX Hedging เปอร์ เซ็นต์ของกำรลงทุนในสกุลเงินต่ำงประเทศที่มีกำรป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
อัตรำส่ วนหมุนเวียนกำรลงทุน ควำมถี่ของกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์ในพอร์ ตกองทุนในช่วงเวลำใดช่วงเวลำหนึ่ง โดยคำนวณจำกมูลค่ำที่ตำ่ กว่ำระหว่ำงผลรวมของมูลค่ำกำรซื ้อหลักทรัพย์กบั ผลรวมของ
มูลค่ำกำรขำยหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลำ 1 ปี หำรด้ วยมูลค่ำ NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลำเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่ำ portfolio turnover สูง บ่งชี ้ถึงกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์
บ่อยครัง้ ของผู้จดั กำรกองทุนและทำให้ มีต้นทุนกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์ที่สงู จึงต้ องพิจำรณำเปรียบเทียบกับผลกำรดำเนินงำนของกองทุนรวมเพื่อประเมิน ควำมคุ้มค่ำของกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์ดงั กล่ำว
Sharpe Ratio อัตรำส่วนระหว่ำงผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรี ยบเทียบกับควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุน โดยคำนวณจำกผลต่ำงระหว่ำงอัตรำผลตอบแทนของกองทุนรวมกับ อัตรำผลตอบแทนที่
ปรำศจำกควำมเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่ำ Sharpe Ratio สะท้ อนถึงอัตรำผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้ รบั เพิ่มขึ ้นเพื่อชดเชย
กับควำมเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมำ โดยกองทุนรวมที่มีค่ำ Sharpe Ratio สูงกว่ำจะเป็ นกองทุนที่มีประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรลงทุนที่ดกี ว่ำ เนื่องจำกได้ รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สงู กว่ำภำยใต้ ระดับ
ควำมเสี่ยงเดียวกัน
Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมือ่ เปรียบเทียบกับดัชนีชี ้วัด (benchmark) โดยค่ำ Alpha ที่สงู หมำยถึง กองทุนสำมำรถสร้ ำงผลตอบแทนได้ สงู กว่ำดัชนีชี ้วัด ซึ่งเป็ นผลจำกประสิทธิภำพของ
ผู้จดั กำรกองทุนในกำรคัดเลือกหรือหำจังหวะเข้ ำลงทุนในหลักทรัพย์ได้ อย่ำงเหมำะสม
Beta ระดับและทิศทำงกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ ตกำรลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงของตลำด Beta น้ อยกว่ำ 1 แสดงว่ำ หลักทรัพย์ในพอร์ ตกำร
ลงทุนมีกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำผลตอบแทนน้ อยกว่ำกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลำด Beta มำกกว่ำ 1 แสดงว่ำ หลักทรัพย์ในพอร์ ตกำรลงทุนมีกำรเปลี่ยนแปลงของ
อัตรำผลตอบแทนมำกกว่ำกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลำด
Tracking Error อัตรำผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภำพในกำรเลียนแบบดัชนีชี ้วัด โดยหำก tracking error ต่ำ หมำยถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภำพในกำรสร้ ำงผลตอบแทนให้ ใกล้ เคียงกับดัชนีชี ้วัด
กองทุนรวมที่มีค่ำ tracking error สูง จะมีอตั รำผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่ำงจำกดัชนีชี ้วัดมำกขึ ้น
Yield to Maturity อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในตรำสำรหนี ้โดยถือจนครบกำหนดอำยุ ซึ่งคำนวณจำกดอกเบี ้ยที่จะได้ รับในอนำคตตลอดอำยุตรำสำรและเงินต้ นที่จะได้ รับคืน นำมำคิดลดเป็ นมูลค่ำ
ปั จจุบนั โดยใช้ วดั อัตรำผลตอบแทนของกองทุนรวมตรำสำรหนี ้ คำนวณจำกค่ำเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักของ Yield to Maturity ของตรำสำรหนี ้แต่ละตัวที่กองทุนมี กำรลงทุน และเนือ่ งจำก Yield to Maturity มี
หน่วยมำตรฐำนเป็ นเปอร์ เซ็นต์ต่อปี จึงสำมำรถนำไปใช้ เปรียบเทียบอัตรำผลตอบแทนระหว่ำงกองทุนรวมตรำสำรหนี ้ที่มีนโยบำยถือครองตรำสำรหนี จ้ นครบกำหนดอำยุและมีลกั ษณะกำรลงทุนที่ใกล้ เคียง
กันได้
eastspring.co.th
บริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
ชัน้ 9 อำคำร มิตรทำวน์ ออฟฟิ ศ ทำวเวอร์ 944 ถนนพระรำม 4
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330

ลงทุนได้ ท่ ี eastspring.co.th หำกท่ ำนต้ องกำรสอบถำมข้ อมูลเพิ่มเติมกรุณำติดต่ อ ศูนย์ ท่ปี รึกษำกำรลงทุน โทร.1725
Expert in Asia. Invest in Your Future.

