
 

รองรับกองทุนส ำรองเลีย้งชพี  
กองทุนเปิดทเีอม็บี อีสท์สปริง Vietnam Active Equity เพื่อกำรเลีย้งชีพ 

(TMB-ES-VIETNAM-RMF)  

หนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส ำคญั 
Factsheet 

บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ 
ทหำรไทย จ ำกดั 

ข้อมลู ณ วนัที่ 14 มิถนุำยน 2565 

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม 

 กองทนุรวมตรำสำรทนุ (Equity Fund) 

 กองทนุรวมเพ่ือกำรเลีย้งชีพ (Retirement Mutual Fund) 

 กองทนุรวมหน่วยลงทนุ (Fund of Funds) 

 VIETNAM Equity 

นโยบำยและกลยทุธ์กำรลงทุน 

 

ลงทนุในตรำสำรทนุของบริษัทที่อยูใ่นประเทศเวียดนำมหรือบริษัทเก่ียวข้องกบัประเทศ
เวียดนำม ทัง้นี ้กองทนุจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมข้ำงต้น ตัง้แต ่2 กองทนุขึน้ไป 
โดยเฉลี่ยนในรอบปีบญัชีไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 80 ของ NAV โดยมีสดัสว่นกำรลงทนุเฉลี่ยใน
รอบปีบญัชีกองทนุละไมเ่กินร้อยละ 79 ของ NAV กองทนุหลกัอำจลงทนุในสญัญำซือ้ขำย
ลว่งหน้ำเพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรกำรลงทนุ (EPM)  

 มุง่หวงัให้ได้รับผลประกอบกำรเคลื่อนไหวสงูกวำ่ดชันีชีว้ดั (active management) 
 

ระดับควำมเสี่ยง 
ต ่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง 

ค ำอธิบำย 
ลงทนุในตรำสำรทนุเป็นหลกัโดยเฉลี่ยในรอบปีไมน้่อยกวำ่ 80% 

ของ NAV 
 

ข้อมูลกองทุนรวม 
วนัจดทะเบียนกองทนุ - 

วนัเร่ิมต้น class - 

นโยบำยกำรจำ่ยเงินปันผล ไมมี่นโยบำยจำ่ยเงินปันผล  

อำยกุองทนุ ไมก่ ำหนด 
 

ดัชนีชีว้ดั :  

1. ดชันี Vietnam Ho Chi Minh Stock Index สดัสว่น 100% 

หมำยเหต ุ: ในรูปสกลุเงินดอลลำร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทนุกำร
ป้องกนัควำมเสี่ยงด้ำนอตัรำแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบเทำ่คำ่สกลุเงิน
บำท ณ วนัที่ค ำนวณผลตอบแทน ประมำณร้อยละ 90 และปรับ
ด้วยอตัรำแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบกบัคำ่สกลุเงินบำท ณ วนัที่
ค ำนวณผลตอบแทน ประมำณร้อยละ 10 

 

 

ค ำเตอืน : 
  กำรลงทนุในกองทนุรวมไมใ่ชก่ำรฝำกเงิน  

  ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตของกองทนุรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถึง
ผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 
 

กำรเข้ำร่วมตอ่ต้ำนทจุริต: ได้รับกำรรับรองจำก CAC 
 

  



กำรซือ้หน่วยลงทุน กำรขำยคนืหน่วยลงทุน 
วนัท ำกำรซือ้ : เสนอขำยครัง้แรกระหวำ่งวนัที่ 24-30 มิถนุำยน 
2565 

วนัท ำกำรขำยคืน : ทกุวนัท ำกำร 

เวลำท ำกำร : 08:30 น.-15:30 น. เวลำท ำกำร : 08:30 น.-15:30 น. 

กำรซือ้ครัง้แรกขัน้ต ่ำ : 1 บำท กำรขำยคืนขัน้ต ่ำ : 1 บำท 

กำรซือ้ครัง้ถดัไปขัน้ต ่ำ : 1 บำท ยอดคงเหลือขัน้ต ่ำ : ไมก่ ำหนด  
 ระยะเวลำรับเงินคำ่ขำยคืน : T+6 

หมำยเหต ุ: 1.ในภำวะปกติจะช ำระภำยใน 6 วนัท ำกำรซือ้ขำยถดัจำกวนัท ำกำรซือ้ขำย  
2.ชอ่งทำงซือ้ 2.1 ซือ้ผ่ำนบริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน 2.2 หกัเงินคำ่ซือ้หน่วย
ลงทนุผ่ำนบริกำรธุรกรรมทำงอิเล็คทรอนิกส์ผ่ำนบญัชี ดงันี ้ 
ธ.ทหำรไทยธนชำต ธ.ไทยพำณิชย์ ธ.กรุงศรีอยธุยำ ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย ธ.ยโูอบี  
ธ.แลนด์แอนด์ เฮ้ำส์ ธ.ทิสโก้ ธ.ซีไอเอ็มบีไทย  
2.3 รำยชื่อกองทนุต้นทำงที่สำมำรถสบัเปลี่ยนเข้ำกองทนุนีไ้ด้  
1. ธนบดี 2. ธนรัฐ 3.ชอร์ทเทอม อินคมั พลสั 

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 
ค่ำธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 

กำรจดักำร 2.1400 1.6050 

รวมคำ่ใช้จำ่ย 3.7450 1.7935 

หมำยเหต ุ: สำมำรถดคูำ่ธรรมเนียมอ่ืนๆ ได้ในหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูกองทนุรวม 
 

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้ถอืหน่วย (% ของมูลค่ำซือ้ขำย) 
ค่ำธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 

กำรขำย ไมมี่ ไมมี่ 

กำรรับซือ้คืน ไมมี่ ไมมี่ 

กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้ำ ไมมี่ ไมมี่ 

กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก ไมมี่ ไมมี่ 

กำรโอนหน่วย ไมมี่ ไมมี่ 
 

 

 

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อนัดบัแรก 
ช่ือหลักทรัพย์  % NAV 

กองทนุ Vietnam Equity (UCITS) Fund - Share  
Class A  

75.00 

กองทนุ Lumen Vietnam UCITS Fund - Share  
Class USD-I  

25.00 
 

 

 

  



ผู้จัดกำรกองทุนรวม 
น.ส. พรศจี วรสทุธิพิศิษฏ์ (ตัง้แต ่-วนัจดทะเบียนกองทนุ- ) 

 

 

ผู้ลงทนุสำมำรถศกึษำเคร่ืองมือบริหำรควำมเสี่ยง 
ด้ำนสภำพคลอ่งได้ในหนงัสือชีช้วนฉบบัเต็ม  

 

www.tmbameastspring.com 
 

กำรลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่ำ 20% (กองในประเทศ และหรือกอง
ต่ำงประเทศ) 

  

ช่ือกองทุน : กองทุน Lumen Vietnam UCITS Fund - Share Class USD-I (กองทุนปลำยทำง)  ISIN code : LI0408681091 
Bloomberg code : LUMENUS LE 

ช่ือกองทุน : กองทุน Vietnam Equity (UCITS) Fund - Share Class A (กองทุนปลำยทำง)  ISIN code : IE00BD5HPH84 
Bloomberg code : VIETNAM ID 

 

ค ำอธิบำย  
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขำดทนุสงูสดุของกองทนุรวมในระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลงั (หรือตัง้แต่จดัตัง้กองทนุกรณีท่ียงัไมค่รบ 5 ปี) โดยวดัจำกระดบั NAV ต่อหน่วยท่ีจดุสงูสดุไปจนถึงจดุต ่ำสดุ
ในช่วงท่ี NAV ต่อหน่วยปรับตวัลดลง ค่ำ Maximum Drawdown เป็นข้อมลูท่ีช่วยให้ทรำบถึงควำมเสี่ยงท่ีอำจจะขำดทนุจำกกำรลงทนุในกองทนุรวม  
Recovering Period ระยะเวลำกำรฟืน้ตวั เพ่ือเป็นข้อมลูให้ผู้ลงทนุทรำบถึงระยะเวลำตัง้แต่กำรขำดทนุสงูสดุจนถึงระยะเวลำท่ีฟืน้กลบัมำท่ีเงินทนุเร่ิมต้นใช้ระยะเวลำนำนเท่ำใด  
FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของกำรลงทนุในสกลุเงินต่ำงประเทศท่ีมีกำรป้องกนัควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยน  
อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุน ควำมถ่ีของกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ในพอร์ตกองทนุในช่วงเวลำใดช่วงเวลำหนึ่ง โดยค ำนวณจำกมลูค่ำท่ีต ่ำกวำ่ระหวำ่งผลรวมของมลูค่ำกำรซือ้หลกัทรัพย์กบัผลรวมของ
มลูค่ำกำรขำยหลกัทรัพย์ของกองทนุรวมในรอบระยะเวลำ 1 ปีหำรด้วยมลูค่ำ NAV ของกองทนุรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลำเดียวกนั กองทนุรวมท่ีมีค่ำ portfolio turnover สงู บง่ชีถ้ึงกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์
บอ่ยครัง้ของผู้จดักำรกองทนุและท ำให้มีต้นทนุกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ท่ีสงู จึงต้องพิจำรณำเปรียบเทียบกบัผลกำรด ำเนินงำนของกองทนุรวมเพ่ือประเมิน ควำมคุ้มค่ำของกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ดงักลำ่ว  
Sharpe Ratio อตัรำสว่นระหวำ่งผลตอบแทนสว่นเพิ่มของกองทนุรวมเปรียบเทียบกบัควำมเสี่ยงจำกกำรลงทนุ โดยค ำนวณจำกผลต่ำงระหวำ่งอตัรำผลตอบแทนของกองทุนรวมกบั อตัรำผลตอบแทนท่ี
ปรำศจำกควำมเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกบัค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (standard deviation) ของกองทนุรวม ค่ำ Sharpe Ratio สะท้อนถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีกองทนุรวมควรได้รับเพิ่มขึน้เพื่อชดเชย
กบัควำมเสี่ยงท่ีกองทนุรวมรับมำ โดยกองทนุรวมท่ีมีค่ำ Sharpe Ratio สงูกวำ่จะเป็นกองทนุท่ีมีประสิทธิภำพในกำรบริหำรจดักำรลงทนุท่ีดีกวำ่ เน่ืองจำกได้รับผลตอบแทนสว่นเพิ่มท่ีสงูกวำ่ภำยใต้ระดบั
ควำมเสี่ยงเดียวกนั  
Alpha ผลตอบแทนสว่นเกินของกองทนุรวมเมือ่เปรียบเทียบกบัดชันีชีว้ดั (benchmark) โดยค่ำ Alpha ท่ีสงู หมำยถึง กองทนุสำมำรถสร้ำงผลตอบแทนได้สงูกวำ่ดชันีชีว้ดั ซึง่เป็นผลจำกประสิทธิภำพของ
ผู้จดักำรกองทนุในกำรคดัเลือกหรือหำจงัหวะเข้ำลงทนุในหลกัทรัพย์ได้อยำ่งเหมำะสม  
Beta ระดบัและทิศทำงกำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ในพอร์ตกำรลงทนุ โดยเปรียบเทียบกบัอตัรำกำรเปลี่ยนแปลงของตลำด Beta น้อยกวำ่ 1 แสดงวำ่ หลกัทรัพย์ในพอร์ตกำร
ลงทนุมีกำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำผลตอบแทนน้อยกวำ่กำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำผลตอบแทนของกลุม่หลกัทรัพย์ของตลำด Beta มำกกวำ่ 1 แสดงวำ่ หลกัทรัพย์ในพอร์ตกำรลงทนุมีกำรเปลี่ยนแปลงของ
อตัรำผลตอบแทนมำกกวำ่กำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำผลตอบแทนของกลุม่หลกัทรัพย์ของตลำด  
Tracking Error อตัรำผลตอบแทนของกองทนุมีประสิทธิภำพในกำรเลียนแบบดชันีชีว้ดั โดยหำก tracking error ต ่ำ หมำยถึงกองทนุรวมมีประสิทธิภำพในกำรสร้ำงผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกบัดชันีชีว้ดั 
กองทนุรวมท่ีมีค่ำ tracking error สงู จะมีอตัรำผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่ำงจำกดชันีชีว้ดัมำกขึน้  
Yield to Maturity อตัรำผลตอบแทนจำกกำรลงทนุในตรำสำรหนีโ้ดยถือจนครบก ำหนดอำย ุซึง่ค ำนวณจำกดอกเบีย้ท่ีจะได้รับในอนำคตตลอดอำยตุรำสำรและเงินต้นท่ีจะได้รับคืน น ำมำคิดลดเป็นมลูค่ำ
ปัจจบุนั โดยใช้วดัอตัรำผลตอบแทนของกองทนุรวมตรำสำรหนี ้ค ำนวณจำกค่ำเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกัของ Yield to Maturity ของตรำสำรหนีแ้ต่ละตวัท่ีกองทนุมี กำรลงทนุ และเน่ืองจำก Yield to Maturity มี
หน่วยมำตรฐำนเป็นเปอร์เซน็ต์ต่อปี จึงสำมำรถน ำไปใช้เปรียบเทียบอตัรำผลตอบแทนระหวำ่งกองทนุรวมตรำสำรหนีท่ี้มีนโยบำยถือครองตรำสำรหนีจ้นครบก ำหนดอำยแุละมีลกัษณะกำรลงทุนท่ีใกล้เคียง
กนัได้  

 

tmbameastspring.com 
บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ ทหำรไทย จ ำกดั 
ชัน้ 9 อำคำร มิตรทำวน์ ออฟฟิศ ทำวเวอร์ 944 ถนนพระรำม 4 
แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 

  

ลงทุนได้ที่ tmbameastspring.com หำกท่ำนต้องกำรสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมกรุณำติดต่อ ส่วนลูกค้ำสัมพันธ์ โทร.1725  

Expert in Asia. Invest in Your Future.  

 


