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หนังสือชีช้ วนส่ วนสรุ ปข้ อมูลสำคัญ

กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์ สปริง Vietnam Active Equity
TMB-ES-VIETNAM
บริษัทหลักทรั พย์ จัดกำรกองทุน
กองทุนรวมตรำสำรทุน
ทหำรไทย จำกัด
กองทุนรวมหน่ วยลงทุน (Fund of Funds)
กำรเข้ ำร่ วมกำรต่ อต้ ำนทุจริต :
ได้ รับกำรรั บรอง CAC
กองทุนรวมที่เน้ นลงทุนแบบมีควำมเสี่ยงต่ ำงประเทศ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ ใช่ การฝากเงิน
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1.1 นโยบายการลงทุน
1.1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ่ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรื อ กองทุนรวม
อีทีเอฟต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยกองทุนปลายทางมีนโยบายมุง่ เน้ นลงทุนในตราสารทุนของ
บริษัทที่อยูใ่ นประเทศเวียดนามหรื อบริษัทเกี่ยวข้ องกับประเทศเวียดนาม ทังนี
้ ้ กองทุนจะลงทุนในหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมข้ างต้ น ตังแต่
้ 2 กองทุนขึ ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีสดั ส่วนการลงทุนเฉลี่ยในรอบปี บัญชีกองทุนละไม่เกินร้ อยละ 79
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนจะขึ ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยสามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามสภาวะการลงทุนหรื อการคาดการณ์
สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ
ส่วนที่เหลือบริ ษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอื่น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด โดยจะลงทุนทังในประเทศ
้
และ/หรื อต่างประเทศ
กองทุนรวมปลายทางที่กองทุนไปลงทุนเกินร้ อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ได้ แก่
1.กองทุน Vietnam Equity (UCITS) Fund
Vietnam Equity (UCITS) Fund - Share Class A มีนโยบายมุ่งเน้ นลงทุนในตราสารทุนของบริ ษัทที่อยู่
ในประเทศเวียดนามหรื อบริ ษัทเกี่ยวข้ องกับประเทศเวียดนามที่คดั สรรแล้ วว่ามีศกั ยภาพในการเติบโตสูง
รวมถึงมีการลงทุนในตราสารหนี ้ที่ออกโดยบริ ษัทข้ างต้ น ทังตราสารหนี
้
้ดอกเบี ้ยคงที่ ตราสารหนี ้ดอกเบี ้ย
ลอยตัว และตราสารที่ มี ก ารจัด อัน ดับ ความน่า เชื่ อ ถื อ และไม่มี ก ารจัด อัน ดับ ความน่า เชื่ อ ถื อ ทัง้ นี ้
หลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนจะเป็ นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โฮจิมิน , ตลาดหลักทรัพย์
ฮานอย, Unlisted Public Company Market (UPCoM) หรื อ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ ใ ดๆ ก็ ไ ด้ โดยจะมี ก าร
ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื ้อขายนอกตลาดหรื อลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่ได้ จดทะเบียนในสัดส่วนไม่เกินร้ อย
ละ 10 ของมูลค่าสุทธิของกองทุน และกองทุนจดทะเบียนในประเทศไอร์ แลนด์ (Ireland) ดาเนินงานตาม
ระเบียบของ UCITS
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2.กองทุน Lumen Vietnam UCITS Fund - Share Class USD-I
Lumen Vietnam UCITS Fund - Share Class USD-I มีนโยบายมุง่ เน้ นลงทุนในตราสารทุนของบริ ษัทที่
มีภูมิลาเนาอยู่ในประเทศเวียดนาม หรื อมีธุรกิจหลักที่เกี่ ยวข้ องกับประเทศเวียดนามที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์หรื อตลาดอื่นใดที่มีข้อมูลเปิ ดเผยต่อสาธารณะ โดยจะลงทุนไม่ต่ากว่ าร้ อยละ 51 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และจะใช้ ปัจจัยทางด้ าน ESG และธรรมาภิบาลของบริ ษัทเข้ ามาร่ วม
พิจารณาในการลงทุน เพื่อมุ่งหวังให้ การลงทุนสามารถสร้ างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวได้ อย่างยั่งยืน
และกองทุนจดทะเบียนในประเทศลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein) ดาเนินงานตามระเบียบของ UCITS
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิ ทธิ เ ปลี่ ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็ น
Feeder Fund หรื อลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรื อหลักทรัพย์ตา่ งประเทศได้ หรื อเปลี่ยนกลับมาเป็ น
Fund of Funds ได้ โดยไม่ทาให้ ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้ ให้ เป็ น
ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน โดยขึ ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้ องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือ
หน่วยลงทุน อนึ่ง บริ ษัทจัดการจะดาเนินการแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่าน
www.tmbameastspring.com หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนด ก่อนดาเนินการเปลี่ยนแปลง
การลงทุนดังกล่าว
ทังนี
้ ้ การลงทุนของกองทุนใน กองทุน ปลายทางจะอยู่ในรูปของเงินดอลลาร์ สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้ า
ทาสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริ หาร
การลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้ รวมถึง อาจลงทุนในหรื อมี ไว้ ซึ่งตราสารที่มี
สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note) นอกจากนี ้ การลงทุนทังในและต่
้
างประเทศอาจมีการ
ลงทุนในตราสารหนีท้ ี่มีอนั ดับความน่าเชื่อถื อต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade)
ตราสารหนี ้ที่ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถื อ (Unrated) และหลักทรัพย์ที่มิได้ จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ (Unlisted Securities)
1.2 กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน
กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Vietnam Active Equity มุ่งหวังให้ ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี ้วัด (active
management)
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- นักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนไปยังต่างประเทศ โดยสามารถลงทุนระยะยาว และ
ยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินในต่างประเทศ และความผันผวนของการ
เปลี่ยนแปลงของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ (Master Fund) ได้

-

ผู้ลงทุนที่เน้ นการได้ รับผลตอบแทนในจานวนเงินที่แน่นอน หรื อรักษาเงินต้ นให้ อยู่ครบ

ทำอย่ ำงไรหำกยังไม่ เข้ ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี ้
▪ อ่ ำนหนังสือชี ้ชวนฉบับเต็มหรื อสอบถำมผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน และบริษัท
จัดการ
▪ อย่ ำลงทุนหากไม่เข้ าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี ้ดีพอ

คำเตือนที่สำคัญ
1.กองทุนนี ้มิใช่กองทุนคุ้มครองเงินต้ น ผู้ลงทุนจึงมีความเสี่ยงของเงินต้ นจากการลงทุน
2.กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Vietnam Active Equity อาจจะเข้ าลงทุนในกองทุนปลายทางในรูปสกุลเงิน
ดอลลาร์ สหรัฐ และอาจจะเข้ าทาสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันความ
เสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน ทังนี
้ ้ เนื่องจากกองทุนไม่ได้
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทังจ
้ านวนผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรื อได้ รับกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/ หรื อ
ได้ รับเงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
3.กองทุน เปิ ดที เ อ็ ม บี อี ส ท์ ส ปริ ง Vietnam Active Equity อาจลงทุน ในสัญ ญาซื อ้ ขายล่ ว งหน้ า เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) และอาจลงทุนในตราสารที่มี
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ าแฝง ทาให้ กองทุน นี ม้ ี ความเสี่ ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพ ย์ อ้างอิง
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โดยตรง เนื่องจากใช้ เงินลงทุนในจานวนที่น้อยกว่าจึงมีกาไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิง
โดยตรง จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงได้ สูงกว่าผู้ลงทุนทัว่ ไป
ผู้ลงทุนจึงควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้ าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า และผู้ลงทุนควร
พิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคานึงถึงประสบการณ์การลงทุนวัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะ
การเงินของผู้ลงทุนเอง
4. การลงทุนทังในและต่
้
างประเทศอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ ตราสาร non- investment grade / unrated / unlisted
ดังนัน้ ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่สงู ขึ ้นจากการไม่ได้ รับชาระคืนเงินต้ นและดอกเบี ้ย
5.กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Vietnam Active Equity เป็ นกองทุนที่มีคา่ ความผันผวนของผลการดาเนินงาน
สูงจึงไม่เหมาะกับผู้ลงทุนที่รับความผันผวนของผลการดาเนินงานได้ ต่าหรื อปานกลาง
6.บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ / คาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ ากองทุนเป็ นการชัว่ คราวหรื อ
ถาวรก็ได้ ในกรณีที่บริ ษัทจัดการเห็นว่า การหยุด รับคาสัง่ ดังกล่าวจะเป็ นการรักษาประโยชน์กองทุนและผู้ถือ
หน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้ าอย่างน้ อย 3 วันก่อนการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ / คาสัง่ สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนเข้ า โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ ที่บริ ษัทจัดการ สานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับ
ซื ้อคืน และแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 3 วันนับแต่วนั ที่ประกาศหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ / คาสัง่
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ าเป็ นการชัว่ คราวหรื อถาวร
7.เพื่อให้ สอดคล้ องและเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของกองทุนหลัก บริ ษัทจัดการอาจนาส่งข้ อมูลของผู้ถือหน่วย
ลงทุนนี ้ (รวมถึงผู้เคยถือหน่วยลงทุนนี ้) ไปยังกองทุน ปลายทาง(รวมถึงผู้เกี่ยวข้ อง) และหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้ องทังในและต่
้
างประเทศในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนรายใดรายหนึง่ ถือครองหน่วยกองทุน (ทังทางตรงและ
้
ทางอ้ อม) มากกว่า 10% ของหน่วยกองทุน หรื อ ตามคาขอ/เกณฑ์ของปลายทาง รวมถึงการขอข้ อมูลเพิ่มเติม
จากผู้ถือหน่วยและ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทารายการซือ้ ขาย
หน่วยลงทุนผ่าน นอกจากนี ้ บริ ษัทจัดการอาจจะระงับหรื อหยุดให้ บริ การและดาเนินการให้ มีการขายคืนหน่วย
ลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ไม่ให้ ความร่วมมือหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้ าเกณฑ์ต้องห้ ามตามข้ อกาหนดของ
ปลายทางในการดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ นทังหมด
้
ทังนี
้ ้ ให้ ถือว่า บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับ
ซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้ รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วในการให้ ข้อมูลดังกล่าว
8.บริษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรื อเพื่อประโยชน์กบั
1) พลเมื อ งสหรั ฐ อเมริ ก า หรื อ ผู้มี ถิ่ น ฐานอยู่ใ นประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า (ซึ่ ง รวมถึ ง ดิ น แดนของประเทศ
สหรัฐอเมริ กาหรื อที่ประเทศสหรัฐอเมริ กาครอบครอง) รวมถึงผู้ ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริ กา
หรื อผู้ถือ Green Card ที่ออกประเทศสหรัฐอเมริกา
2) นิติบุคคล รวมถึงบริ ษัท หรื อห้ างหุ้นส่วน เป็ นต้ น ซึ่งจัดตังขึ
้ น้ ภายใต้ กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา
รวมถึงสาขาของนิตบิ คุ คลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทังในและนอกประเทศสหรั
้
ฐอเมริกา
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4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรื อรับข้ อมูล หรื อส่งคาสัง่ เกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการ หรื อชาระ/รับชาระเงิน
เกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริ กา ทังนี
้ ้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ ตวั แทนหรื อผู้จดั การที่ตงอยู
ั ้ ่ใ น
ประเทศสหรัฐอเมริกาในการดาเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิตบิ คุ คลดังกล่าวตามข้ อ1 - 4
บริ ษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสัง่ ซื ้อ การจัดสรร และ/หรื อการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่า
ทางตรงหรื อทางอ้ อม สาหรับผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้ างต้ น
9.ในกรณีที่บริ ษัทจัดการมีพนั ธะสัญญาหรื อข้ อตกลงกับรัฐต่างประเทศหรื อหน่วยงานของรัฐต่างประเทศหรื อมี
ความจาเป็ นต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศไม่ว่าที่เกิดขึ ้นแล้ วในขณะนี ้ หรื อจะเกิดขึ ้นในอนาคต
เช่น ดาเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐ อเมริ กา เป็ นต้ น
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ รับทราบและตกลงยินยอมให้ สิทธิ แก่บริ ษัทจัดการที่จะปฏิบตั ิการและดาเนินการต่าง ๆ
เพื่อให้ เป็ นไปตามพันธสัญญาหรื อข้ อตกลง หรื อกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูล
ต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนการขอคายินยอม
ข้ อมูล และเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ถือหน่วยลงทุน และมีสิทธิดาเนินการอื่นใดเท่าที่จาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิตาม
พันธสัญญาหรื อข้ อตกลง หรื อกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ทัง้ นี ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนโปรดศึกษารายละเอี ยด
เพิ่มเติมในหนังสือชี ้ชวน
*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ www.tmbameastspring.com
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• ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ ำหน่ วยลงทุน (market risk)
- ควำมผันผวนของผลกำรดำเนินงำน (SD)

• ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัว (high concentration risk)
- ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตรำสำรรำยใดรำยหนึ่ง (high issuer concentration
risk)
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- ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหนึ่ง (high sector
concentration risk)

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดธุรกิจ Financials และ Real Estate
-

ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัว ในประเทศใดประเทศหนึ่ง (high country concentration risk)

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศเวียดนาม
ข้ อมูลที่ใช้ ในการคานวณ Market Risk, high issuer concentration risk, High Sector Concentration Risk,
High Country Concentration Risk เป็ นข้ อมูล ณ เดือน ตุลาคม 2564
• ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)
พิจารณาจากนโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนรวม

หมายเหตุ: กองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนคิดเป็ น 50-100% ของ
เงินลงทุนในต่างประเทศ
*คุณสามารถดูข้อมูลปั จจัยความเสี่ยงเพิ่มเติมได้ ที่ www.tmbameastspring.com
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ข้ อมูลกำรลงทุนของ Vietnam Equity (UCITS) Fund

ชื่อทรั พย์ สินที่ลงทุนสูงสุด 10 อันดับแรก

หมายเหตุ : ข้ อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2564
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ข้ อมูลกำรลงทุนของ Lumen Vietnam Fund UCITS

ชื่อทรั พย์ สินที่ลงทุนสูงสุด 10 อันดับแรก

หมายเหตุ : ข้ อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564
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* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คณ
ุ จะได้ รับ
ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่ ำธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจำกกองทุนรวม

ค่ ำธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจริง
% ต่ อปี ของ NAV

6.00
5.00
4.00
3.00

สูงสุดไม่ เกิน 3.7450
สูงสุดไม่ เกิน 2.1400

2.00
1.00

1.7935

1.6050
สูงสุดไม่ เกิน 0.1070

0.00

0.0375

สูงสุดไม่ เกิน 0.2140
0.1510

สูงสุดไม่ เกิน 1.2840
ตำมที่จ่ำยจริง

คาอธิบายเพิ่มเติม :
1.ร้ อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สิน ทัง้ หมด หักด้ วยมูลค่าหนีส้ ินทัง้ หมด เว้ นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ นายทะเบี ย น และค่า โฆษณาประชาสัม พัน ธ์ กองทุน รวม ณ วัน ที่ ค านวณ (รวม
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม)
2.ค่าใช้ จา่ ยอื่น ๆ เป็ นค่าใช้ จา่ ยที่ประมาณการได้
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รำยกำร
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนเข้ า
ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน/
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ที่เรี ยกเก็บ
จากผู้ทารายการนี ้ (เก็บเข้ ากองทุน)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

อัตรำตำมโครงกำร

เรียกเก็บจริง

1.50%

*1.00%

ไม่มี

ไม่มี

0.25%

ปั จจุบนั ไม่เรี ยกเก็บ

5 บาท ต่อหน่วยลงทุน
1,000 หน่วย
(คิดค่าธรรมเนียมขันต
้ ่า
100 บาท แต่ไม่เกิน
1,000 บาทต่อครัง้ )

5 บาท ต่อหน่วยลงทุน
1,000 หน่วย
(คิดค่าธรรมเนียมขันต
้ ่า
100 บาท แต่ไม่เกิน 1,000
บาทต่อครัง้ )

*มีผลสำหรับรำยกำรที่มีผลตัง้ แต่ วันที่ 1 เมษำยน 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภำคม 2565
เท่ ำนัน้ สำหรั บรำยกำรที่มีผลตัง้ แต่ วันที่ 1 มิถุนำยน 2565 เป็ นต้ นไป ทำงบริษัทฯ จะ
เรียกเก็บในอัตรำค่ ำธรรมเนียมร้ อยละ 1.50 ตำมเดิม
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรื อภาษีอื่นใดแล้ ว (ถ้ ามี)
คาอธิบายเพิ่มเติม :
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรื อแต่ละ
ประเภทของผู้ลงทุนไม่เท่ากัน โดยบริ ษัทจัดการจะขอยกเว้ นการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวสาหรับผู้ลงทุน
ประเภทสถาบันที่เปิ ดบัญชีซื ้อขายหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการโดยตรง ได้ แก่ ผู้ลงทุนสถาบันที่ไม่แสวงหาผล
กาไร ซึ่งจัดตังขึ
้ ้นโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ผู้ลงทุนสถาบันที่จดั ตังขึ
้ ้นตาม
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัย ธนาคารเฉพาะกิจ กองทุนสารองเลี ้ยง
ชีพภายใต้ การจัดการของ บลจ.ทหารไทย บัญชีหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรื อที่เรี ยกว่า กรมธรรม์
ประกัน ชี วิ ต ควบหน่ ว ยลงทุน (Unit-linked) ของบริ ษั ท ประกัน ชี วิ ต ที่ บลจ.ทหารไทย มอบหมายให้ เ ป็ น
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
12

* ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้ เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต *
1. ตัวชีว้ ัดที่ใช้ เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำนของกองทุน :
ดัชนี VN Index สัดส่วน 100% ในรูปสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ ปรับด้ วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุล
เงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
2. ผลกำรดำเนินงำนแบบย้ อนหลังตำมปี ปฏิทิน : N/A%
3. กองทุนนีเ้ คยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่ วงเวลำ 5 ปี คือ N/A%
4. ควำมผันผวนของผลกำรดำเนินงำน (standard deviation) คือ N/A%
5.ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้ เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน ณ จุดขำยคือ Vietnam Equity
6.ผลกำรดำเนินงำนย้ อนหลังแบบปั กหมุด : N/A
7. ผลกำรดำเนินงำนย้ อนหลังของกองทุนหลัก (ถ้ ำมี)
ข้ อมูลของ Vietnam Equity (UCITS) Fund

หมายเหตุ : ข้ อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2564
*คุณสำมำรถดูข้อมูลที่เป็ นปั จจุบันได้ ท่ ี https://www.dragoncapital.com/vef
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ข้ อมูลกำรลงทุนของ Lumen Vietnam Fund UCITS

หมายเหตุ : ข้ อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564
*คุณสำมำรถดูข้อมูลที่เป็ นปั จจุบันได้ ท่ ี https://www.ifm.li

นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ผู้ดแู ลผลประโยชน์
อายุโครงการ
วันที่จดทะเบียนกองทุน

ไม่มี
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ไม่กาหนด
20 มกราคม 2565

ข้ อมูลเกี่ยวกับการซื ้อและขายคืน
หน่วยลงทุน

วันทำกำรซือ้ (หลัง IPO) : ตัง้ แต่ วันที่ 21 มกรำคม 2565
มูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ แรก : 1 บาท
มูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ ถัดไป : 1 บาท
ในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ ถัดไป บริ ษัท
จัดการจะคานึง ถึง ประโยชน์ ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ
โดยบริ ษัทจัดการจะประกาศการเปลี่ยนแปลงและแจ้ งให้ ผ้ ูถือ
หน่ ว ยลงทุ น ทราบล่ ว งหน้ าอย่ า งชั ด เจนถึ ง วั น ที่ มี กา ร
เปลี่ยนแปลงมูลค่า ขันต
้ ่าของการสัง่ ซือ้ ครัง้ ถัดไป คาอธิ บาย
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เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง และเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงข้ อมูล
ดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนสามารถใช้ ประโยชน์ จ ากข้ อมูล ในการตัด สิ น ใจ
ลงทุนได้

ข้ อมูลเกี่ยวกับการซื ้อและขายคืน
หน่วยลงทุน

วันทำกำรขำยคืนหน่ วยลงทุน (หลัง IPO) : 21 มกรำคม

2565
ทุกวันทาการ ถึงเวลา : 15.30 น.
มูลค่าขันต
้ ่าของการขายคืน : 1 บาท
ยอดคงเหลือขันต
้ ่า : ไม่กาหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มี
การชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการ 1
ถัดจากวันคานวณมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุนของวันทาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
(ในภาวะปกติจะชาระภายใน 6 วันทาการซื ้อขายถัดจากวัน
ทาการซื ้อขาย (T*+6 วันทาการซื ้อขาย))
หมายเหตุ :
1
. มิ ใ ห้ นั บ ร ว ม วั น ห ยุ ด ท า กา ร ใ นต่ า ง ป ร ะ เ ท ศของ
ผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะ
ในท านองเดี ย วกั บ ธุ ร กิ จ การจั ด การกองทุ น รวม และ
ผู้ป ระกอบธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในต่ า งประเทศ ซึ่ง จะส่ ง ผล
กระทบต่อการชาระราคา ซึง่ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมได้ ระบุ
เกี่ ยวกับวันหยุดทาการในต่างประเทศดังกล่า วไว้ แ ล้ ว ใน
หนังสือชี ้ชวน
สามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ ที่ website :
www.tmbameastspring.com

รายชื่อผู้จดั การกองทุนรวม
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของ
กองทุนรวม (PTR) %

ชื่อ

วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี ้

พรศจี วรสุทธิพิศิษฎ์

วันจดทะเบียนกองทุน

N/A
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รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
สถานที่ตดิ ต่อสอบถาม /รับหนังสือ
ชี ้ชวน / ร้ องเรี ยน

ธุรกรรมที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์
ข้ อมูลอื่น ๆ

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
ได้ ที่ www.tmbameastspring.com
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด
ที่อยู่ ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10330
โทรศัพท์ : 0-2838-1800 website :
www.tmbameastspring.com
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ได้ ที่ www.tmbameastspring.com
ไม่อนุญาตให้ ผ้ ทู ี่มีสญ
ั ชาติ US ลงทุน

▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทังไม่
้ ได้ อยู่ภายใต้ ความคุ้มครองของสถาบัน
คุ้มครองเงินฝาก จึงมี ความเสี่ ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้ รับ เงิ นลงทุนคื นเต็ ม
จานวน
▪ ได้ รับอนุมตั ิจดั ตัง้ และอยู่ภายใต้ การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต
▪ การพิจารณาร่ างหนังสือชี ้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้มิได้ เป็ นการ
แสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต. ได้ รับรองถึงความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนของกองทุน
รวม หรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั น้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการ
กองทุนรวม ได้ สอบทานข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุ ปข้ อมูลสาคัญ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2565
แล้ วด้ วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่า
ข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ อง ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด

▪ ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ ำหน่ วยลงทุน (Market Risk)
หมายถึง ความเสี่ยงที่มลู ค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงจากปั จจัยภายนอก
เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทังในและต่
้
างประเทศ เป็ นต้ น ซึง่ พิจารณาได้ จากค่า standard
deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีคา่ SD สูงแสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลง
ของราคาหลักทรัพย์สงู
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▪ ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึง่ (High Issuer Concentration Risk)
เกิดจากกองทุนลงทุนในผู้ออกตราสารรายใด ๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึง่ หากเกิดเหตุการณ์ที่สง่ ผล
กระทบต่อการดาเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรื อความมัน่ คงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผล
การดาเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร
(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึง่ (Sector Concentration Risk)
เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึง่ หากเกิดเหตุการณ์ที่สง่ ผล
กระทบต่ออุตสาหกรรมนัน้ กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดาเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการ
ลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
(3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึง่ (Country Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึง่ มากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึง่ หากเกิดเหตุการณ์ที่สง่ ผลกระทบ
ต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็ นต้ น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดาเนินงานที่ผนั ผวน
มากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
▪ ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุน
ด้ วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทากาไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้ เงินบาทกลับมา
น้ อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนใน ช่วงที่บาทแข็งและขายทากาไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้
ผลตอบแทนมากขึ ้นกว่าเดิมด้ วยเช่นกัน ดังนัน้ การป้องกัน ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็ นเครื่ องมือ
สาคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ซึง่ ทาได้ ดงั ต่อไปนี ้
• ป้องกันความเสี่ยงทังหมดหรื
้
อเกือบทังหมด
้
: ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
• ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้ องระบุสดั ส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้ อย่างชัดเจน : ผู้ลงทุนอาจมี
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
• อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุนรวมในการพิจารณา
ว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรื อไม่
• ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย : ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
สรุปสาระสาคัญของกองทุนทีล่ งทุนเกินกว่า 20% ของ NAV

1.รำยละเอียดของกองทุนปลำยทำง: กองทุน Vietnam Equity (UCITS) Fund
กองทุน Vietnam Equity (UCITS) Fund บริหารและจัดการโดย KBA Consulting Management Limited
โดยกองทุนดังกล่าวเป็ นกองทุนรวมที่เสนอขายให้ กับผู้ลงทุนต่างๆ ทังผู
้ ้ ลงทุนทัว่ ไป (Retail Investors) และ
ผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional investors)
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ปั จจัยความเสี่ยงและข้ อมูล ที่เ กี่ ยวกับการลงทุนที่สาคัญ ของกองทุนหลักได้ ถูกเปิ ดเผยรายละเอี ยดไว้ ใ น
หนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้แล้ ว และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้ าถึงข้ อมูลกองทุน Vietnam Equity (UCITS) Fund Share Class A เพื่อศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ https://www.dragoncapital.com/vef
ชื่อ
Vietnam Equity (UCITS) Fund - Share Class A
โครงสร้ างของกองทุน
ISIN Code: IE00BD5HPH84
Bloomberg Code:
VIETNAM ID
วันจัดตังกองทุ
้
น (Inception Date):
30 กันยายน 2556
สกุลเงินฐาน (base currency): ดอลลาร์ สหรัฐฯ (USD)
ตัวชี ้วัด (Benchmark): กองทุนหลักไม่มีดชั นีชีว้ ัด (benchmark) อย่างเป็ น
ทางการ เพี ยงแต่ใช้ ดัช นี อ้างอิง (reference index) โดยตัง้ แต่วันที่ 10 ส.ค.
2564 กองทุนหลักได้ ใช้ ดชั นีอ้างอิงเป็ น Vietnam Index (VNI)
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ แ ล ะ Vietnam Equity (UCITS) Fund - Share Class A มีนโยบายมุ่งเน้ นลงทุน ใน
นโยบายการลงทุน
ตราสารทุนของบริษัทที่อยูใ่ นประเทศเวียดนามหรื อบริ ษัทเกี่ยวข้ องกับประเทศ
เวียดนามที่คดั สรรแล้ วว่ามีศกั ยภาพในการเติบโตสูง รวมถึงมีการลงทุนในตรา
สารหนี ท้ ี่ อ อกโดยบริ ษั ท ข้ า งต้ น ทัง้ ตราสารหนี ด้ อกเบี ย้ คงที่ ตราสารหนี ้
ดอกเบี ้ยลอยตัว และตราสารที่ มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและไม่มีการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือ ทังนี
้ ้ หลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนจะเป็ นหลักทรัพย์ที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โฮจิมิน, ตลาดหลักทรัพย์ฮานอย, Unlisted Public
Company Market (UPCoM) หรื อ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ ใ ดๆ ก็ ไ ด้ โดยจะมี ก าร
ลงทุน ในหลักทรั พ ย์ ที่ ซื อ้ ขายนอกตลาดหรื อ ลงทุน ในหลัก ทรั พ ย์ ที่ ไ ม่ไ ด้ จ ด
ทะเบียนในสัดส่วนไม่เกินร้ อยละ 10 ของมูลค่าสุทธิของกองทุน และกองทุนจด
ทะเบียนในประเทศไอร์ แลนด์ (Ireland) ดาเนินงานตามระเบียบของ UCITS
อายุกองทุน
ไม่กาหนด
นโยบายจ่ายเงินปั นผล ไม่มี
วัน ท าการซื อ้ ขายหน่ว ย ทุกวันทาการ
ลงทุน
บริษัทจัดการกองทุน
KBA Consulting Management Limited
(Management
5 George’s Dock IFSC Dublin 1 Ireland
Company)
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ผู้ รั ก ษาทรั พ ย์ สิ น ข อง
ก อ ง ทุ น ( Custodian
Bank)
ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน
(Fund Auditor)
2.

SEI Investments – Global Fund Services Limited
Styne House, 2nd Floor, Upper Hatch Street, Dublin 2, Ireland
KPMG
1 Harbourmaster Place, International Financial Services Centre, Dublin
1, Ireland

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยที่สาคัญของ Vietnam Equity (UCITS) Fund - Share Class A

ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จา่ ย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)*

อัตราร้ อยละ
ไม่ เ กิ น ร้ อยละ 2 ต่อ ปี ของมูล ค่า ทรั พ ย์ สิ น สุท ธิ ข อง
กองทุน
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Entry charge) ไม่เกินร้ อยละ 5
ค่ า ธรรมเนี ย มการรั บ ซื อ้ คื น หน่ ว ยลงทุ น (Exit ไม่มี
charge)
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย อื่ น ๆ (Other Expenses อ า ทิ Administration Fee: ไม่เ กิ น ร้ อยละ 0.08 ต่อ ปี ของ
Administration Fee)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
Depositary Fee: ไม่เกินร้ อยละ 0.035 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยรวม
ไม่เกินร้ อยละ 2.5 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของ
ทังหมดที
้
่ประมาณการได้ (Ongoing charge)
กองทุน
อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ ไขเพิ่มเติม หรื อเปลี่ยนแปลงการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ
ของกองทุนได้ ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ ไข
เพิ่มเติมโครงการให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ ว และจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการโดยพลัน
2.ของกองทุนปลำยทำง: กองทุน Lumen Vietnam Fund UCITS
กองทุน Lumen Vietnam UCITS Fund บริ หารและจัดการโดย IFM Independent Fund Management AG
โดยกองทุนดังกล่าวเป็ นกองทุนรวมที่เสนอขายให้ ให้ กบั ผู้ลงทุนต่าง ๆ ทังผู
้ ้ ลงทุนทัว่ ไป (Retail Investors) และ
ผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional investors)
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ปั จจัยความเสี่ยงและข้ อมูลที่เกี่ยวกับการลงทุนที่สาคัญ ของกองทุนหลักได้ ถกู เปิ ดเผยรายละเอียดไว้ ในหนังสือ
ชีช้ วนฉบับนีแ้ ล้ ว และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้ าถึงข้ อมูล Lumen Vietnam UCITS Fund - Share Class
USD-I เพื่อศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ https://www.ifm.li
ชื่อ
โครงสร้ างของกองทุน

Lumen Vietnam UCITS Fund - Share Class USD-I
ISIN Code:

LI0408681091

Bloomberg Code:

LUMENUS LE

วันจัดตังกองทุ
้
น (Inception Date): 20 เมษายน 2561
สกุลเงินฐาน (base currency): ดอลลาร์ สหรัฐฯ (USD)
ตัวชี ้วัด (Benchmark):

ไม่กาหนด

วัตถุประสงค์และ
นโยบายการลงทุน

Lumen Vietnam UCITS Fund - Share Class USD-I มีนโยบายมุ่งเน้ นลงทุน
ในตราสารทุนของบริษัทที่มีภมู ิลาเนาอยูใ่ นประเทศเวียดนาม หรื อมีธุรกิจหลักที่
เกี่ยวข้ องกับประเทศเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรื อตลาดอื่นใด
ที่มีข้อมูลเปิ ดเผยต่อสาธารณะ โดยจะลงทุนไม่ต่ากว่าร้ อยละ 51 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และจะใช้ ปัจจัยทางด้ าน ESG และธรรมาภิบาลของ
บริ ษัทเข้ ามาร่ วมพิจารณาในการลงทุน เพื่อมุ่งหวังให้ การลงทุนสามารถสร้ าง
ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวได้ อย่างยัง่ ยืน และกองทุนจดทะเบียนในประเทศ
ลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein) ดาเนินงานตามระเบียบของ UCITS

อายุกองทุน

ไม่กาหนด

นโยบายจ่ายเงินปั นผล

ไม่มี

วันทาการซื ้อขายหน่วย
ลงทุน

ทุกวันทาการ

บริษัทจัดการกองทุน
(Management
Company)
ผู้ รั ก ษาทรั พ ย์ สิ น ข อง
ก อ ง ทุ น ( Custodian
Bank)

IFM Independent Fund Management AG
Landstrasse 30, 9494 Schaan, Commercial Registry Number FL-0001532-594-8
NEUE Bank AG
Marktgass 20, FL-9490 Vaduz

ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน Ernst & Young AG
(Fund Auditor)

Schanzenstrasse 4a, CH-3008 Bern
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2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยที่สาคัญของ Lumen Vietnam UCITS Fund - Share Class USD-I
ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จา่ ย
อัตราร้ อยละ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)* ไม่เกินร้ อยละ 1.5 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Entry
ไม่มี
charge)
ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (Exit
ไม่มี
charge)
ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ (Other Expenses อาทิ
ไม่ระบุ
Administration Fee)
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยรวม
ร้ อยละ 2.04 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ทังหมดที
้
่ประมาณการได้ (Ongoing charge)
อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ ไขเพิ่มเติม หรื อเปลี่ยนแปลงการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ
ของกองทุนได้ ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ ไข
เพิ่มเติมโครงการให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ ว และจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการโดยพลัน
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