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หนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส ำคญั 
Factsheet 

บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ 

อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จ ำกดั 
ข้อมลู ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2566 

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม 

 

กองทนุรวมตรำสำรทนุ (Equity Fund) 

 

กองทนุรวมเพื่อกำรเลีย้งชีพ (Retirement Mutual Fund) 

 

กองทนุรวมหน่วยลงทนุ (Fund of Funds) 

 

กลุม่ Vietnam Equity 

นโยบำยและกลยุทธ์กำรลงทุน 

 

ลงทนุในตรำสำรทนุของบริษัทที่อยูใ่นประเทศเวียดนำมหรือบริษัทเก่ียวข้องกบัประเทศ
เวียดนำม ทัง้นี ้กองทนุจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมข้ำงต้น ตัง้แต ่2 กองทนุขึน้ไป 
โดยเฉลี่ยนในรอบปีบญัชีไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 80 ของ NAV โดยมีสดัสว่นกำรลงทนุเฉลี่ยในรอบปี
บญัชีกองทนุละไมเ่กินร้อยละ 79 ของ NAV กองทนุหลกัอำจลงทนุในสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรกำรลงทนุ (EPM) 

 

มุง่หวงัให้ได้รับผลประกอบกำรเคลื่อนไหวสงูกวำ่ดชันีชีว้ดั 

ผลกำรด ำเนินงำนและดัชนีชีว้ัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทนิ (% ต่อปี) 

 

ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี) 

 
YTD 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 

กองทนุ 0.87 0.87 -11.38 - 

ดชันีชีว้ดั (THB) 5.42 5.42 -6.81 - 

ดชันีชีว้ดั (USD) 6.43 6.43 -4.40 - 

คำ่เฉล่ียในกลุม่เดียวกนั 2.24 2.24 -11.49 - 

ควำมผนัผวนกองทนุ 17.54 17.54 26.23 - 

ควำมผนัผวนดชันีชีว้ดั (THB) 19.42 19.42 27.46 - 

ควำมผนัผวนดชันีชีว้ดั (USD) 19.47 19.47 27.61 - 
 

 
3 ปี 5 ปี 10 ปี ตัง้แต่จัดตัง้ 

กองทนุ - - - -17.20 

ดชันีชีว้ดั (THB) - - - -13.72 

ดชันีชีว้ดั (USD) - - - -11.56 

คำ่เฉล่ียในกลุม่เดียวกนั - - - - 

ควำมผนัผวนกองทนุ - - - 24.31 

ควำมผนัผวนดชันีชีว้ดั (THB) - - - 25.01 

ควำมผนัผวนดชันีชีว้ดั (USD) - - - 25.23 
 

ระดับควำมเส่ียง 

ต ่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง 

ค ำอธิบำย 

ลงทนุในตรำสำรทนุเป็นหลกัโดยเฉลี่ยในรอบปีไมน้่อยกวำ่ 80% 

ของ NAV 

 

ข้อมูลกองทุนรวม 

วนัจดทะเบียนกองทนุ 04 ก.ค. 2565 

วนัเร่ิมต้น class - 

นโยบำยกำรจำ่ยเงินปันผล ไมมี่นโยบำยจำ่ยเงินปันผล 

กำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ - 

อำยกุองทนุ ไมก่ ำหนด 

 

ดัชนีชีว้ัด :  

1. Vietnam Ho Chi Minh Stock Index สดัสว่น 100% 

หมำยเหต ุ: ในรูปสกลุเงินดอลลำร์สหรัฐ ปรับด้วยอตัรำแลกเปลี่ยนเพ่ือ
เทียบเท่ำค่ำสกลุเงินบำท ณ วนัท่ีค ำนวณผลตอบแทน  

    ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลงัแบบปักหมดุ ผลกำร
ด ำเนินงำนน้อยกวำ่ 1 ปี ค ำนวณตำมระยะเวลำจริง  

 

ค ำเตือน : 
  กำรลงทนุในกองทนุรวมไมใ่ชก่ำรฝำกเงิน  

  ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตของกองทนุรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถึง
ผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 

 

กำรเข้ำร่วมตอ่ต้ำนทจุริต: มีบริษัทแมด่แูลให้ท ำตำมกฎหมำย 
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กำรซือ้หน่วยลงทุน กำรขำยคืนหน่วยลงทุน 

วนัท ำกำรซือ้ : ทกุวนัท ำกำร 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 

Remark : ในภำวะปกติจะช ำระภำยใน 6 วนัท ำกำรซือ้ขำยถดัจำกวนัท ำกำรซือ้ขำย  

 

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 

ค่ำธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 

กำรจดักำร 2.1400 1.6050 

รวมคำ่ใช้จำ่ย 3.7450 1.7935 

หมำยเหต ุ: สำมำรถดคูำ่ธรรมเนียมอ่ืนๆ เพิ่มเติมได้ที่หนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูกองทนุรวม 

 

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่ำซือ้ขำย) 
ค่ำธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 

กำรขำย ไมมี่ ยกเว้น 

กำรรับซือ้คืน ไมมี่ ยกเว้น 

กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้ำ ไมมี่ ยกเว้น 

กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก ไมมี่ ยกเว้น 

กำรโอนหน่วย ไมมี่ ยกเว้น 

หมำยเหต ุ: สว่นตำ่งมลูคำ่หน่วยลงทนุ (Spread)ไมเ่กิน 0.25% ปัจจบุนัไมเ่รียกเก็บ  

 

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน 

ช่ือประเภททรัพย์สิน % NAV 

หน่วยลงทนุของกองทนุ
รวมตรำสำรทนุ 

96.88 

เงินฝำกธนำคำรประเภท
ออมทรัพย์ 

3.72 

ประเภทรำยกำรค้ำงรับอ่ืนๆ 0.14 

ประเภทรำยกำรค้ำงจำ่ย
หรือหนีส้ินอ่ืนๆ 

-0.22 

รำยกำรอ่ืนๆ -0.52 
 

 

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก 

ช่ือหลักทรัพย์  % NAV 

Dragon Capital Developing 

Markets Strategies plc - 

Vietnam Equity UCITS Fund 

70.42 

Lumen Vietnam Fund 26.46 
 

 

  ข้อมูลเชิงสถิต ิ 

    Maximum Drawdown -35.76%   

 

    FX Hedging 90.86%   

 

    อตัรำสว่นหมนุเวียนกำรลงทนุ 0.00% 
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ผู้จัดกำรกองทุนรวม 

น.ส. ธีรนชุ ธรรมภิมขุวฒันำ ( ตัง้แต ่24 ส.ค. 2565 ) 
 

 

ผู้ลงทนุสำมำรถศกึษำเคร่ืองมือบริหำรควำมเสี่ยง 

ด้ำนสภำพคลอ่งได้ในหนงัสือชีช้วนฉบบัเต็ม  

 

www.eastspring.co.th 
 

กำรลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่ำ 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่ำงประเทศ) 
ช่ือกองทุน : Dragon Capital Developing Markets Strategies plc - Vietnam Equity UCITS 

Fund 

ISIN code : IE00BD5HPH84 

Bloomberg code : VIETNAM ID 

EQUITY 

 ช่ือกองทุน : Lumen Vietnam Fund ISIN code : LI0408681091 

Bloomberg code : LUMENUS LE 

EQUITY 
 

 

ค ำอธิบำย 

 

Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขำดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลัง (หรือตัง้แต่จัดตัง้กองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจำกระดับ NAV ต่อหน่วยท่ีจุดสูงสุดไป
จนถึงจุดต ่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่ำ Maximum Drawdown เป็นข้อมูลท่ีช่วยให้ทรำบถึงควำมเส่ียงที่อำจจะขำดทุนจำกกำรลงทุนในกองทุนรวม 

 

Recovering Period ระยะเวลำกำรฟ้ืนตัว เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทรำบถึงระยะเวลำตัง้แต่กำรขำดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลำท่ีฟ้ืนกลับมำท่ีเงินทุนเร่ิมต้นใช้ระยะเวลำนำนเท่ำใด 

 

FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของกำรลงทุนในสกุลเงินต่ำงประเทศที่มีกำรป้องกันควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปล่ียน 

 

อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุน ควำมถ่ีของกำรซือ้ขำยหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลำใดช่วงเวลำหน่ึง โดยค ำนวณจำกมูลค่ำท่ีต ่ำกว่ำระหว่ำงผลรวมของมูลค่ำกำรซือ้หลักทรัพย์กับ
ผลรวมของมูลค่ำกำรขำยหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลำ 1 ปีหำรด้วยมูลค่ำ NAV ของกองทุนรวมเฉล่ียในรอบระยะเวลำเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่ำ portfolio turnover สูง บ่งชี ้
ถึงกำรซือ้ขำยหลักทรัพย์บ่อยครัง้ของผู้จัดกำรกองทุนและท ำให้มีต้นทุนกำรซือ้ขำยหลักทรัพย์ท่ีสูง จึงต้องพิจำรณำเปรียบเทียบกับผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวมเพ่ือประเมินควำม
คุ้มค่ำของกำรซือ้ขำยหลักทรัพย์ดังกล่ำว 

 

Sharpe Ratio อัตรำส่วนระหว่ำงผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับควำมเส่ียงจำกกำรลงทุน โดยค ำนวณจำกผลต่ำงระหว่ำงอัตรำผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตรำ
ผลตอบแทนท่ีปรำศจำกควำมเส่ียง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่ำ Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตรำผลตอบแทนท่ีกองทุนรวม
ควรได้รับเพิ่มขึน้เพื่อชดเชยกับควำมเส่ียงที่กองทุนรวมรับมำ โดยกองทุนรวมท่ีมีค่ำ Sharpe Ratio สูงกว่ำจะเป็นกองทุนท่ีมีประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรลงทุนท่ีดีกว่ำ เน่ืองจำกได้รับ
ผลตอบแทนส่วนเพ่ิมท่ีสูงกว่ำภำยใต้ระดับควำมเส่ียงเดียวกัน 

 

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชีว้ัด (benchmark) โดยค่ำ Alpha ท่ีสูง หมำยถึง กองทุนสำมำรถสร้ำงผลตอบแทนได้สูงกว่ำดัชนีชีว้ัด ซ่ึงเป็นผลจำก
ประสิทธิภำพของผู้จัดกำรกองทุนในกำรคัดเลือกหรือหำจังหวะเข้ำลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่ำงเหมำะสม 

 

Beta ระดับและทิศทำงกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตกำรลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตรำกำรเปล่ียนแปลงของตลำด Beta น้อยกว่ำ 1 แสดงว่ำ หลักทรัพย์
ในพอร์ตกำรลงทุนมีกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำผลตอบแทนน้อยกว่ำกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลำด Beta มำกกว่ำ 1 แสดงว่ำ หลักทรัพย์ในพอร์ต
กำรลงทุนมีกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำผลตอบแทนมำกกว่ำกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลำด 

 

Tracking Error อัตรำผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภำพในกำรเลียนแบบดัชนีชีว้ัด โดยหำก tracking error ต ่ำ หมำยถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภำพในกำรสร้ำงผลตอบแทนให้ใกล้เคียง
กับดัชนีชีว้ัด กองทุนรวมที่มีค่ำ tracking error สูง จะมีอัตรำผลตอบแทนโดยเฉล่ียห่ำงจำกดัชนีชีว้ัดมำกขึน้ 

 

Yield to Maturity อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในตรำสำรหนีโ้ดยถือจนครบก ำหนดอำยุ ซึ่งค ำนวณจำกดอกเบีย้ที่จะได้รับในอนำคตตลอดอำยุตรำสำรและเงินต้นที่จะได้รับคืน น ำมำคิด
ลดเป็นมูลค่ำปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตรำผลตอบแทนของกองทุนรวมตรำสำรหนี ้ค ำนวณจำกค่ำเฉล่ียถ่วงน ำ้หนักของ Yield to Maturity ของตรำสำรหนีแ้ต่ละตัวที่กองทุนมีกำรลงทุน และ
เน่ืองจำก Yield to Maturity มีหน่วยมำตรฐำนเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสำมำรถน ำไปใช้เปรียบเทียบอัตรำผลตอบแทนระหว่ำงกองทุนรวมตรำสำรหนีท้ี่มีนโยบำยถือครองตรำสำรหนีจ้นครบ
ก ำหนดอำยุและมีลักษณะกำรลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้ 

 

www.eastspring.co.th 

บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จ ำกดั 

ชัน้ 9 อำคำร มิตรทำวน์ ออฟฟิศ ทำวเวอร์ 944 ถนนพระรำม 4 

แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 

  

| ศูนย์ที่ปริกษำกำรลงทุน 1725 | ผู้สนับสนุนกำรขำยและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ที่ได้รับกำรแต่งตัง้  

Expert in Asia. Invest in Your Future.  

 


