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  1.1 นโยบายการลงทนุ  
1.1.1 ทรัพย์สินท่ีกองทนุรวมลงทนุ 
กองทนุมีนโยบายการลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ และ/หรือ กองทนุรวม

อีทีเอฟตา่งประเทศ (กองทนุปลายทาง) โดยกองทนุปลายทางมีนโยบายมุง่เน้นลงทนุในตราสารทนุของ

บริษัทท่ีอยูใ่นประเทศเวียดนามหรือบริษัทเก่ียวข้องกบัประเทศเวียดนาม ทัง้นี ้กองทนุจะลงทนุในหน่วย

ลงทนุของกองทนุรวมข้างต้น ตัง้แต ่2 กองทนุขึน้ไป โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ

มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ โดยมีสดัส่วนการลงทนุเฉล่ียในรอบปีบญัชีกองทนุละไมเ่กินร้อยละ  79 

ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทุน ซึ่งสดัส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของแต่ละกองทนุจะขึน้อยู่กับ

ดุลยพินิจของผู้ จัดการกองทุน โดยสามารถปรับเปล่ียนได้ตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์

สภาวะการลงทนุในแตล่ะขณะ 

ส่วนท่ีเหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามท่ี

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยจะลงทนุทัง้ในประเทศ

และ/หรือตา่งประเทศ 

กองทนุรวมปลายทางท่ีกองทนุไปลงทนุเกินร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ได้แก่  

1.กองทนุ Vietnam Equity (UCITS) Fund  
Vietnam Equity (UCITS) Fund - Share Class A มีนโยบายมุ่งเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทท่ีอยู่
ในประเทศเวียดนามหรือบริษัทเก่ียวข้องกบัประเทศเวียดนามท่ีคดัสรรแล้ววา่มีศกัยภาพในการเตบิโตสงู 
รวมถึงมีการลงทนุในตราสารหนีท่ี้ออกโดยบริษัทข้างต้น ทัง้ตราสารหนีด้อกเบีย้คงท่ี ตราสารหนีด้อกเบีย้
ลอยตัว และตราสารท่ีมีการจัดอันดับความน่าเช่ือถือและไม่มีการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ ทัง้นี ้
หลกัทรัพย์ท่ีกองทุนลงทุนจะเป็นหลกัทรัพย์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์โฮจิมิน , ตลาดหลกัทรัพย์
ฮานอย, Unlisted Public Company Market (UPCoM) หรือตลาดหลักทรัพย์ใดๆ ก็ได้ โดยจะมีการ
ลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีซือ้ขายนอกตลาดหรือลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีไม่ได้จดทะเบียนในสดัส่วนไม่เกินร้อย
ละ 10 ของมลูคา่สทุธิของกองทนุ และกองทนุจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) ด าเนินงานตาม
ระเบียบของ UCITS 
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2.กองทนุ  Lumen Vietnam UCITS Fund - Share Class USD-I 

Lumen Vietnam UCITS Fund - Share Class USD-I มีนโยบายมุง่เน้นลงทนุในตราสารทนุของบริษัทท่ี
มีภูมิล าเนาอยู่ในประเทศเวียดนาม หรือมีธุรกิจหลกัท่ีเก่ียวข้องกับประเทศเวียดนามท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์หรือตลาดอ่ืนใดท่ีมีข้อมลูเปิดเผยต่อสาธารณะ โดยจะลงทนุไม่ต ่ากว่าร้อยละ 51 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และจะใช้ปัจจยัทางด้าน ESG และธรรมาภิบาลของบริษัทเข้ามาร่วม
พิจารณาในการลงทนุ เพ่ือมุ่งหวงัให้การลงทุนสามารถสร้างผลตอบแทนท่ีดีในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน 
และกองทนุจดทะเบียนในประเทศลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein) ด าเนินงานตามระเบียบของ UCITS 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น 

Feeder Fund หรือลงทนุโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลกัทรัพย์ตา่งประเทศได้ หรือเปล่ียนกลบัมาเป็น 

Fund of Funds ได้ โดยไม่ท าให้ระดบัความเส่ียงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึน้ ทัง้นี ้ให้เป็น

ดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ โดยขึน้กบัสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือ

หน่วยลงทนุ อนึ่ง บริษัทจดัการจะด าเนินการแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั โดยผ่าน 

www.tmbameastspring.com หรือช่องทางอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการก าหนด ก่อนด าเนินการเปล่ียนแปลง

การลงทนุดงักลา่ว 

ทัง้นี ้การลงทนุของกองทุนใน กองทนุปลายทางจะอยู่ในรูปของเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทนุอาจเข้า

ท าสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือป้องกนัความเส่ียงในอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราตา่งประเทศตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ  

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

การลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้ รวมถึงอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารท่ีมี

สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) นอกจากนี ้การลงทนุทัง้ในและต่างประเทศอาจมีการ

ลงทุนในตราสารหนีท่ี้มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากว่าท่ีสามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) 

ตราสารหนีท่ี้ไมไ่ด้รับการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ (Unrated) และหลกัทรัพย์ท่ีมิได้จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์ (Unlisted Securities)  

1.2 กลยทุธ์ในการบริหารจดัการลงทนุ 
กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Vietnam Active Equity มุ่งหวงัให้ผลประกอบการสงูกวา่ดชันีชีว้ดั (active 
management) 
 
 



4 

 

 

- นกัลงทุนท่ีต้องการกระจายความเส่ียงในการลงทุนไปยงัต่างประเทศ โดยสามารถลงทุนระยะยาว และ
ยอมรับความเส่ียงของการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และความผนัผวนของการ
เปล่ียนแปลงของมลูคา่หนว่ยลงทนุของกองทนุตา่งประเทศ (Master Fund) ได้ 

 

 

-      ผู้ลงทนุท่ีเน้นการได้รับผลตอบแทนในจ านวนเงินท่ีแน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ 

 

ท ำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเส่ียงของกองทนุนี ้
 อ่ำนหนงัสือชีช้วนฉบบัเตม็หรือสอบถำมผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ และบริษัท

จดัการ 
 อย่ำลงทุนหากไมเ่ข้าใจลกัษณะและความเส่ียงของกองทนุรวมนีดี้พอ 

 
 

 

 

ค ำเตือนที่ส ำคัญ 

1.กองทนุนีม้ิใชก่องทนุคุ้มครองเงินต้น ผู้ลงทนุจงึมีความเส่ียงของเงินต้นจากการลงทนุ 
2.กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Vietnam Active Equity อาจจะเข้าลงทนุในกองทุนปลายทางในรูปสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ และอาจจะเข้าท าสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือป้องกนัความ
เส่ียงในอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทุน ทัง้นี ้เน่ืองจากกองทุนไม่ได้
ป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนทัง้จ านวนผู้ลงทนุอาจจะขาดทนุหรือได้รับก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน/ หรือ
ได้รับเงินคืนต ่ากวา่เงินลงทนุเร่ิมแรกได้   
3.กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Vietnam Active Equity อาจลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าเพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารการลงทนุ (efficient portfolio management (EPM)) และอาจลงทนุในตราสารท่ีมี
สัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง ท าให้กองทุนนีมี้ความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมท่ีลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิง
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โดยตรง เน่ืองจากใช้เงินลงทุนในจ านวนท่ีน้อยกว่าจึงมีก าไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิง
โดยตรง จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเส่ียงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทัว่ไป      
ผู้ลงทนุจงึควรลงทนุในกองทนุรวมเม่ือมีความเข้าใจในความเส่ียงของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า และผู้ลงทนุควร
พิจารณาความเหมาะสมของการลงทนุ โดยค านงึถึงประสบการณ์การลงทนุวตัถปุระสงค์การลงทนุ และฐานะ
การเงินของผู้ลงทนุเอง 
4. การลงทนุทัง้ในและตา่งประเทศอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ตราสาร non- investment grade / unrated / unlisted 
ดงันัน้ ผู้ลงทนุอาจมีความเส่ียงท่ีสงูขึน้จากการไมไ่ด้รับช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้    
5.กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Vietnam Active Equity เป็นกองทนุท่ีมีคา่ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน
สงูจงึไมเ่หมาะกบัผู้ลงทนุท่ีรับความผนัผวนของผลการด าเนินงานได้ต ่าหรือปานกลาง 

6.บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยดุรับค าสัง่ซือ้ / ค าสัง่สบัเปล่ียนหนว่ยลงทนุเข้ากองทนุเป็นการชัว่คราวหรือ
ถาวรก็ได้ในกรณีท่ีบริษัทจดัการเห็นว่า การหยุดรับค าสัง่ดงักล่าวจะเป็นการรักษาประโยชน์กองทุนและผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วนัก่อนการหยดุรับค าสัง่ซือ้ / ค าสัง่สบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุเข้า โดยติดประกาศดงักล่าวไว้ท่ีบริษัทจดัการ ส านกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืน และแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 3 วนันบัแต่วนัท่ีประกาศหยุดรับค าสัง่ซือ้ / ค าสัง่
สบัเปล่ียนหนว่ยลงทนุเข้าเป็นการชัว่คราวหรือถาวร 
7.เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกองทุนหลัก บริษัทจัดการอาจน าส่งข้อมูลของผู้ ถือหน่วย
ลงทุนนี ้(รวมถึงผู้ เคยถือหน่วยลงทุนนี)้ ไปยงักองทุนปลายทาง(รวมถึงผู้ เก่ียวข้อง) และหน่วยงานราชการท่ี
เก่ียวข้องทัง้ในและตา่งประเทศในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใดรายหนึง่ถือครองหนว่ยกองทนุ (ทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อม) มากกว่า 10% ของหน่วยกองทนุ หรือ ตามค าขอ/เกณฑ์ของปลายทาง รวมถึงการขอข้อมลูเพิ่มเติม
จากผู้ ถือหน่วยและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนท ารายการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุผ่าน นอกจากนี ้บริษัทจดัการอาจจะระงบัหรือหยดุให้บริการและด าเนินการให้มีการขายคืนหนว่ย
ลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีไม่ให้ความร่วมมือหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีเข้าเกณฑ์ต้องห้ามตามข้อก าหนดของ
ปลายทางในการด าเนินการดงักล่าวข้างต้นทัง้หมด ทัง้นี ้ให้ถือวา่ บริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืนหนว่ยลงทนุได้รับความยินยอมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วในการให้ข้อมลูดงักลา่ว  
8.บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์ท่ีจะไมเ่สนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุ กบัหรือเพ่ือประโยชน์กบั  
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้ มี ถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ
สหรัฐอเมริกาหรือท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ ท่ีมีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือผู้ ถือ Green Card ท่ีออกประเทศสหรัฐอเมริกา  
2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา 
รวมถึงสาขาของนิตบิคุคลดงักลา่ว        
3) หนว่ยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 
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4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งค าสัง่เก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือช าระ/รับช าระเงิน
เก่ียวกบัหน่วยลงทนุดงักล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทนุท่ีใช้ตวัแทนหรือผู้จดัการท่ีตัง้อยู่ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักลา่ว       
5) กองทรัพย์สินของบคุคลและนิตบิคุคลดงักล่าวตามข้อ1 - 4       
บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 
9.ในกรณีท่ีบริษัทจดัการมีพนัธะสญัญาหรือข้อตกลงกบัรัฐตา่งประเทศหรือหน่วยงานของรัฐตา่งประเทศหรือมี
ความจ าเป็นต้องปฏิบตัิตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศไม่ว่าท่ีเกิดขึน้แล้วในขณะนี ้หรือจะเกิดขึน้ในอนาคต 
เช่น ด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น     
ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการท่ีจะปฏิบตัิการและด าเนินการต่าง  ๆ 
เพ่ือให้เป็นไปตามพนัธสญัญาหรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูล
ตา่งๆ ของผู้ ถือหน่วยลงทุน การหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายจากเงินได้ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตลอดจนการขอค ายินยอม
ข้อมลู และเอกสารเพิ่มเตมิจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และมีสิทธิด าเนินการอ่ืนใดเทา่ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบตัิตาม
พันธสัญญาหรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนโปรดศึกษารายละเอียด
เพิ่มเตมิในหนงัสือชีช้วน  

*คณุสามารถดขู้อมลูเพิ่มเติมได้ท่ี www.tmbameastspring.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tmbam.com/
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 ควำมเส่ียงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (market risk) 

- ควำมผันผวนของผลกำรด ำเนินงำน (SD)  
 

 
 

 ควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนกระจุกตัว (high concentration risk) 

- ควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตรำสำรรำยใดรำยหน่ึง (high issuer concentration 
risk) 
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- ควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหน่ึง (high sector 
concentration risk)  

 
หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดธุรกิจ Financials และ Real Estate 

 
- ควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนกระจุกตัว ในประเทศใดประเทศหน่ึง (high country concentration risk) 

 

 
หมายเหต:ุ กองทนุรวมมีการลงทนุกระจกุตวัในประเทศเวียดนาม 
 
ข้อมลูท่ีใช้ในการค านวณ Market Risk, high issuer concentration risk, High Sector Concentration Risk, 
High Country Concentration Risk เป็นข้อมลู ณ เดือน ตลุาคม 2564  

 ควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำแลกเปล่ียน (exchange rate risk) 
พิจารณาจากนโยบายการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนของกองทนุรวม 

 
 

 
*คณุสามารถดขู้อมลูปัจจยัความเส่ียงเพิ่มเตมิได้ท่ี www.tmbameastspring.com 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.tmbam.com/
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ข้อมูลกำรลงทุนของ Vietnam Equity (UCITS) Fund  

 
 
 
 

ช่ือทรัพย์สินที่ลงทนุสูงสุด 10 อันดับแรก 

 
 

หมายเหต ุ: ข้อมลู ณ วนัท่ี 21 ตลุาคม 2564 
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ข้อมูลกำรลงทุนของ Lumen Vietnam Fund UCITS 

 
 
 
ช่ือทรัพย์สินที่ลงทนุสูงสุด 10 อันดับแรก 

 
 

หมายเหต ุ: ข้อมลู ณ วนัท่ี 15 ตลุาคม 2564 
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ค าอธิบายเพิ่มเตมิ :  

1.ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทัง้หมด หักด้วยมูลค่าหนีส้ินทัง้หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ 
ผู้ ดูแลผลประโยชน์ นายทะเบียน และค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์  กองทุนรวม ณ วันท่ีค านวณ  (รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่ม) 

2.คา่ใช้จา่ยอ่ืน ๆ เป็นคา่ใช้จา่ยท่ีประมาณการได้ 
 
 
 
 
 
 

1.6050

0.0375 0.1510 ตำมที่จ่ำยจริง

1.7935

สูงสุดไม่เกิน 2.1400

สูงสุดไม่เกิน 0.1070 สูงสุดไม่เกิน 0.2140
สูงสุดไม่เกิน 1.2840

สูงสุดไม่เกิน 3.7450
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V

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จำกกองทนุรวม

 * คา่ธรรมเนียมมีผลกระทบตอ่ผลตอบแทนท่ีคณุจะได้รับ  
ดงันัน้ คณุควรพิจารณาการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมดงักล่าวก่อนการลงทนุ * 
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รำยกำร อัตรำตำมโครงกำร เรียกเก็บจริง 

คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ / สบัเปล่ียน
หนว่ยลงทนุเข้า 
 

1.50% 1.50% 

คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ/ 
สบัเปล่ียนหนว่ยลงทนุออก 

ไมมี่ ไมมี่ 

สว่นตา่งมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Spread) ท่ีเรียกเก็บ
จากผู้ท ารายการนี ้(เก็บเข้ากองทนุ) 

0.25% ปัจจบุนัไมเ่รียกเก็บ 

คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ 5 บาท ตอ่หนว่ยลงทนุ 
1,000 หน่วย  

(คดิคา่ธรรมเนียมขัน้ต ่า 
100 บาท  

แตไ่มเ่กิน 1,000 บาทตอ่
ครัง้) 

5 บาท ตอ่หนว่ยลงทนุ 
1,000 หน่วย  

(คดิคา่ธรรมเนียมขัน้ต ่า  
100 บาท  

แตไ่มเ่กิน 1,000 บาทตอ่
ครัง้) 

หมายเหต ุ: คา่ธรรมเนียมดงักลา่วรวมภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล้ว (ถ้ามี) 
ค าอธิบายเพิ่มเตมิ :  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละ

ประเภทของผู้ลงทนุไม่เท่ากนั  โดยบริษัทจดัการจะขอยกเว้นการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมดงักล่าวส าหรับผู้ลงทุน

ประเภทสถาบนัท่ีเปิดบญัชีซือ้ขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการโดยตรง ได้แก่ ผู้ลงทุนสถาบนัท่ีไม่แสวงหาผล

ก าไร ซึ่งจดัตัง้ขึน้โดยพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 ผู้ลงทนุสถาบนัท่ีจดัตัง้ขึน้ตาม

พระราชบญัญตัิประกนัสงัคม พ.ศ. 2533 ธุรกิจประกนัชีวิตและประกนัภยั ธนาคารเฉพาะกิจ กองทนุส ารองเลีย้ง

ชีพภายใต้การจดัการของ บลจ.ทหารไทย บญัชีหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต หรือท่ีเรียกว่า กรมธรรม์

ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-linked) ของบริษัทประกันชีวิต  ท่ี บลจ.ทหารไทย มอบหมายให้เป็น

ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
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1. ตัวชีวั้ดที่ใช้เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนของกองทุน : 

ดชันี VN Index สดัสว่น 100% ในรูปสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบเท่าคา่สกลุ
เงินบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน 

2. ผลกำรด ำเนินงำนแบบย้อนหลังตำมปีปฏิทิน : N/A% 

3. กองทุนนีเ้คยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คือ N/A% 

4. ควำมผันผวนของผลกำรด ำเนินงำน (standard deviation) คือ N/A% 

5.ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน ณ จุดขำยคือ Vietnam Equity 

6.ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด : N/A 

7. ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังของกองทุนหลัก (ถ้ำมี) 
ข้อมูลของ Vietnam Equity (UCITS) Fund  

 
 
หมายเหต ุ: ข้อมลู ณ วนัท่ี 21 ตลุาคม 2564 

*คุณสำมำรถดูข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันได้ท่ี https://www.dragoncapital.com/vef 

 

 

 * ผลการด าเนินงานในอดีต มไิด้เป็นสิง่ยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต * 

https://www.dragoncapital.com/vef
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ข้อมูลกำรลงทุนของ Lumen Vietnam Fund UCITS 
 

 
 

หมายเหต ุ: ข้อมลู ณ วนัท่ี 15 ตลุาคม 2564 
*คุณสำมำรถดูข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันได้ท่ี https://www.ifm.li 

 
 

 
 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล  ไมมี่ 
ผู้ดแูลผลประโยชน์  ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)   
อายโุครงการ  ไม่ก าหนด 

ข้อมลูเก่ียวกบัการซือ้และขายคืน
หน่วยลงทนุ 
 
 

 วันท ำกำรซือ้ (IPO) : ระหว่ำงวันที่ 12 ถงึ 18 มกรำคม 
2565 

วันท ำกำรซือ้ (หลัง IPO) : ตัง้แต่วันที่ 21 มกรำคม 2565 

มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก     : 1 บาท  

มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป   : 1 บาท 

ในการเปล่ียนแปลงมูลคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถัดไป บริษัท
จัดการจะค านึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั          
โดยบริษัทจดัการจะประกาศการเปล่ียนแปลงและแจ้งให้ผู้ ถือ
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หน่วยลงทุนทราบล่ ว งห น้าอย่ า งชัด เจนถึ ง วัน ท่ี มี กา ร
เปล่ียนแปลงมูลค่า  ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถัดไป ค าอธิบาย
เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง และเหตผุลในการเปล่ียนแปลงข้อมลู
ดงักลา่ว ผา่นเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ภายในระยะเวลาท่ีผู้ ถือ
หน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทนุได้ 

   
 
ข้อมลูเก่ียวกบัการซือ้และขายคืน
หน่วยลงทนุ 
 
 

 ช่องทำงกำรซือ้ / กำรสับเปล่ียนหน่วยลงทุนช่วงกำรเสนอ
ขำยครัง้แรก (ช่วง IPO)  

ท ำรำยกำรซือ้ / หักเงนิ / สับเปล่ียน ได้ถึงวันท่ี  
18 มกรำคม 2565 ภำยในเวลำ 15.30น. 

 ซือ้ผา่นบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน

 หกัเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการธุรกรรมทาง

อิเล็คทรอนิกส์ 
ผา่นบญัชี ดงันี ้ 
ธ.ทหารไทยธนชาต                                   ธ.ไทยพาณิชย์ 
ธ.กรุงศรีอยธุยา ธ.กรุงเทพ 
ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย 
ธ.ธนชาต  ธ.ยโูอบี 
ธ.แลนด์แอนด์ เฮ้าส์ ธ.เกียรตินาคนิภทัร 
ธ.ซีไอเอ็มบีไทย  

 

 รายช่ือกองทนุต้นทางท่ีสามารถสบัเปล่ียนเข้ากองทนุนีไ้ด้ 

ธนบดี ธนรัฐ 
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  วันท ำกำรขำยคืนหน่วยลงทุน (หลัง IPO) : 21 มกรำคม 
2565 
ทกุวนัท าการ ถงึเวลา :  15.30 น. 

มลูคา่ขัน้ต ่าของการขายคนื  : 1 บาท 

ยอดคงเหลือขัน้ต ่า : ไมก่ าหนด 
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :  บริษัทจัดการจะจัดให้มี
การช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันท าการ1    
ถัดจากวันค านวณมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุน 
และราคาหน่วยลงทนุของวนัท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

(ในภาวะปกติจะช าระภายใน 6 วนัท าการซือ้ขายถดัจากวนั
ท าการซือ้ขาย (T*+6 วนัท าการซือ้ขาย)) 

หมายเหต ุ: 
1 . มิ ใ ห้ นับ ร วมวันหยุดท า กา ร ในต่ า งป ร ะ เทศของ                       
ผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุต่างประเทศท่ีมีลกัษณะ
ในท านองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และ               
ผู้ ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผล
กระทบตอ่การช าระราคา ซึง่บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ระบุ
เก่ียวกับวันหยุดท าการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วใน
หนงัสือชีช้วน 
 
สามารถตรวจสอบมลูคา่ทรัพย์สินรายวนัได้ท่ี website : 
www.tmbameastspring.com  

 
รายช่ือผู้จดัการกองทนุรวม  ช่ือ วนัท่ีเร่ิมบริหารกองทนุนี ้

 พรศจี วรสทุธิพิศิษฎ์ วนัจดทะเบียนกองทนุ 

อตัราสว่นหมนุเวียนการลงทนุของ
กองทนุรวม (PTR) % 

 N/A 

รายช่ือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายช่ือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
ได้ท่ี www.tmbameastspring.com 

สถานท่ีตดิตอ่สอบถาม /รับหนงัสือ 
ชีช้วน / ร้องเรียน 

 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั 
ท่ีอยู ่ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  
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944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 
10330 
โทรศพัท์ : 0-2838-1800 website : 
www.tmbameastspring.com 

ธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

 คณุสามารถตรวจสอบธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ได้ท่ี www.tmbameastspring.com 

ข้อมลูอ่ืน ๆ   ไมอ่นญุาตให้ผู้ ท่ีมีสญัชาติ US ลงทนุ 

 

 การลงทนุในหน่วยลงทนุไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบนั
คุ้ มครองเงินฝาก จึงมีความเส่ียงจากการลงทุนซึ่งผู้ ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็ม
จ านวน 

 ได้รับอนมุตัิจดัตัง้ และอยู่ภายใต้การก ากบัดแูลของส านกังาน ก.ล.ต 
 การพจิารณาร่างหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีม้ิได้เป็นการ

แสดงว่าส านักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้วนของ
กองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้  ทัง้นี ้
บริษัทจดัการกองทนุรวม ได้สอบทานข้อมลูในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมลูส าคญั ณ วนัท่ี 
20 ธันวาคม 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้ รับผิดชอบในการด าเนินการของ
กองทนุรวมและขอรับรองว่าข้อมลูดงักล่าวถกูต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ท าให้ผู้ อ่ืนส าคญัผิด 

 

 

 ควำมเส่ียงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk) 
หมายถงึ ความเสี่ยงท่ีมลูคา่ของหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุรวมลงทนุจะเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึน้หรือลดลงจากปัจจยัภายนอก 

เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทนุ ปัจจยัทางการเมืองทัง้ในและตา่งประเทศ เป็นต้น ซึง่พิจารณาได้จากคา่ standard 

deviation (SD) ของกองทนุรวม หากกองทนุรวมมีคา่ SD สงูแสดงวา่กองทนุรวมมีความผนัผวนจากการเปลี่ยนแปลง

ของราคาหลกัทรัพย์สงู 

 ควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk) 

(1) ความเส่ียงจากการลงทนุกระจกุตวัในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึง่ (High Issuer Concentration Risk) 
เกิดจากกองทนุลงทนุในผู้ออกตราสารรายใด ๆ มากกวา่ 10% ของ NAV รวมกนั ซึง่หากเกิดเหตกุารณ์ท่ีสง่ผล
กระทบตอ่การด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือความมัน่คงของผู้ออกตราสารรายดงักลา่ว กองทนุอาจมีผล
การด าเนินงานท่ีผนัผวนมากกวา่กองทนุท่ีกระจายการลงทนุในหลายผู้ออกตราสาร 
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(2) ความเส่ียงจากการลงทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึง่ (Sector Concentration Risk) 
เกิดจากกองทนุลงทนุในบางหมวดอตุสาหกรรมมากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั ซึง่หากเกิดเหตกุารณ์ท่ีสง่ผล
กระทบตอ่อตุสาหกรรมนัน้ กองทนุดงักล่าวอาจมีผลการด าเนินงานท่ีผนัผวนมากกวา่กองทนุท่ีกระจายการ
ลงทนุในหลายหมวดอตุสาหกรรม 
(3) ความเส่ียงจากการกระจกุตวัลงทนุในประเทศใดประเทศหนึง่ (Country Concentration Risk) เกิดจาก
กองทนุลงทนุในประเทศใดประเทศหนึง่มากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั ซึง่หากเกิดเหตกุารณ์ท่ีสง่ผลกระทบ
ตอ่ประเทศดงักลา่ว เชน่ การเมือง เศรษฐกิจ สงัคม เป็นต้น กองทนุดงักลา่วอาจมีผลการด าเนินงานท่ีผนัผวน
มากกวา่กองทนุท่ีกระจายการลงทนุในหลายประเทศ 
 ควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk)  
หมายถึง การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนมีผลกระทบตอ่มลูคา่ของหน่วยลงทนุ เชน่ กองทนุรวมลงทนุ
ด้วยสกลุเงินดอลลาร์ในชว่งท่ีเงินบาทออ่น แตข่ายท าก าไรในชว่งท่ีบาทแข็ง กองทนุรวมจะได้เงินบาทกลบัมา
น้อยลง ในทางกลบักนัหากกองทนุรวมลงทนุใน ชว่งท่ีบาทแข็งและขายท าก าไรในชว่งท่ีบาทออ่นก็อาจได้
ผลตอบแทนมากขึน้กวา่เดมิด้วยเชน่กนั ดงันัน้ การป้องกนั ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนจงึเป็นเคร่ืองมือ
ส าคญัในการบริหารความเส่ียงจากดงักล่าว ซึง่ท าได้ดงัตอ่ไปนี ้

 ป้องกนัความเส่ียงทัง้หมดหรือเกือบทัง้หมด : ผู้ลงทนุไมมี่ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

 ป้องกนัความเส่ียงบางสว่น โดยต้องระบสุดัสว่นการป้องกนัความเส่ียงไว้อยา่งชดัเจน : ผู้ลงทนุอาจมี 
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

 อาจป้องกนัความเส่ียงตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุรวม : ผู้ลงทนุอาจมีความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียน เน่ืองจากการป้องกนัความเส่ียงขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุรวมในการพิจารณา
วา่จะป้องกนัความเส่ียงหรือไม่ 

 ไมป้่องกนัความเส่ียงเลย : ผู้ลงทนุมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
 

 

 

1.รำยละเอียดของกองทุนปลำยทำง: กองทุน Vietnam Equity (UCITS) Fund 
กองทนุ Vietnam Equity (UCITS) Fund บริหารและจดัการโดย KBA Consulting Management Limited 
โดยกองทุนดงักล่าวเป็นกองทุนรวมท่ีเสนอขายให้กับผู้ลงทุนต่างๆ ทัง้ผู้ลงทุนทัว่ไป (Retail Investors) และ    
ผู้ลงทนุสถาบนั (Institutional investors)    
 
ปัจจัยความเส่ียงและข้อมูลท่ีเก่ียวกับการลงทุนท่ีส าคญั ของกองทุนหลักได้ถูกเปิดเผยรายละเอียดไว้ใน
หนงัสือชีช้วนฉบบันีแ้ล้ว และผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถเข้าถึงข้อมลูกองทนุ Vietnam Equity (UCITS) Fund - 
Share Class A เพ่ือศกึษาข้อมลูเพิ่มเตมิได้ท่ี https://www.dragoncapital.com/vef 

สรปุสาระส าคญัของกองทุนทีล่งทุนเกนิกว่า 20% ของ NAV 
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ช่ือ Vietnam Equity (UCITS) Fund - Share Class A 
โครงสร้างของกองทนุ  ISIN Code: IE00BD5HPH84 

Bloomberg Code: VIETNAM ID 
วนัจดัตัง้กองทนุ (Inception Date): 30 กนัยายน 2556 
สกลุเงินฐาน (base currency): ดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) 
ตวัชีว้ดั (Benchmark): VN Index 

วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ แ ล ะ
นโยบายการลงทนุ 

Vietnam Equity (UCITS) Fund - Share Class A มีนโยบายมุ่งเน้นลงทุนใน
ตราสารทนุของบริษัทท่ีอยูใ่นประเทศเวียดนามหรือบริษัทเก่ียวข้องกบัประเทศ
เวียดนามท่ีคดัสรรแล้วว่ามีศกัยภาพในการเติบโตสงู รวมถึงมีการลงทนุในตรา
สารหนีท่ี้ออกโดยบริษัทข้างต้น ทัง้ตราสารหนีด้อกเบีย้คงท่ี ตราสารหนี ้
ดอกเบีย้ลอยตวั และตราสารท่ีมีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือและไม่มีการจัด
อนัดบัความน่าเช่ือถือ ทัง้นี ้หลกัทรัพย์ท่ีกองทุนลงทุนจะเป็นหลกัทรัพย์ท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์โฮจิมิน, ตลาดหลกัทรัพย์ฮานอย, Unlisted Public 
Company Market (UPCoM) หรือตลาดหลักทรัพย์ใดๆ ก็ได้ โดยจะมีการ
ลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีซือ้ขายนอกตลาดหรือลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีไม่ได้จด
ทะเบียนในสดัสว่นไมเ่กินร้อยละ 10 ของมลูคา่สทุธิของกองทนุ และกองทนุจด
ทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) ด าเนินงานตามระเบียบของ UCITS 

อายกุองทนุ ไมก่ าหนด 
นโยบายจา่ยเงินปันผล ไมมี่ 
วันท าการซือ้ขายหน่วย
ลงทนุ 

ทกุวนัท าการ 

บริษัทจดัการกองทนุ 
(Management 
Company)  

KBA Consulting Management Limited 
5 George’s Dock IFSC Dublin 1 Ireland 

ผู้ รั กษาท รัพ ย์สิ นของ
ก อ ง ทุ น  ( Custodian 
Bank) 

SEI Investments – Global Fund Services Limited 
Styne House, 2nd Floor, Upper Hatch Street, Dublin 2, Ireland 
 

ผู้ตรวจสอบบญัชีกองทนุ 
(Fund Auditor) 

KPMG 
1 Harbourmaster Place, International Financial Services Centre, Dublin 
1, Ireland 
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 2. คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยท่ีส าคญัของ Vietnam Equity (UCITS) Fund - Share Class A 

คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ย อตัราร้อยละ 
คา่ธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee)* ไม่เกินร้อยละ 2 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ

กองทนุ 
คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ (Entry charge) ไมเ่กินร้อยละ 5 
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน  (Exit 
charge) 

ไมมี่ 

ค่ า ใ ช้ จ่ า ย อ่ื น ๆ  (Other Expenses อ า ทิ  
Administration Fee)  

Administration Fee: ไม่เกินร้อยละ 0.08 ต่อปีของ
มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 
Depositary Fee: ไมเ่กินร้อยละ 0.035 ตอ่ปีของมลูคา่
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 

คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยรวม 
ทัง้หมดท่ีประมาณการได้ (Ongoing charge) 

ไม่เกินร้อยละ 2.5 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทนุ 

อนึ่ง กองทุนหลกัอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ 

ของกองทนุได้ ในกรณีท่ีกองทนุหลกัมีการแก้ไขเพิ่มเตมิโครงการจดัการ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะแก้ไข

เพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของกองทุนหลกัโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ

แล้ว และจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบทางเว็บไซด์ของบริษัทจดัการโดยพลนั 

2.ของกองทุนปลำยทำง: กองทุน Lumen Vietnam Fund UCITS 
กองทุน Lumen Vietnam UCITS Fund บริหารและจัดการโดย IFM Independent Fund Management AG 

โดยกองทนุดงักล่าวเป็นกองทนุรวมท่ีเสนอขายให้ให้กบัผู้ลงทนุตา่ง ๆ ทัง้ผู้ลงทนุทัว่ไป (Retail Investors) และ

ผู้ลงทนุสถาบนั (Institutional investors)    

ปัจจยัความเส่ียงและข้อมลูท่ีเก่ียวกบัการลงทนุท่ีส าคญั ของกองทนุหลกัได้ถกูเปิดเผยรายละเอียดไว้ในหนงัสือ

ชีช้วนฉบบันีแ้ล้ว และผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูล Lumen Vietnam UCITS Fund - Share Class 

USD-I เพ่ือศกึษาข้อมลูเพิ่มเตมิได้ท่ี https://www.ifm.li 

ช่ือ Lumen Vietnam UCITS Fund - Share Class USD-I 

โครงสร้างของกองทนุ  ISIN Code: LI0408681091 

Bloomberg Code: LUMENUS LE 

วนัจดัตัง้กองทนุ (Inception Date): 20 เมษายน 2561 

https://www.ifm.li/
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สกลุเงินฐาน (base currency): ดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) 

ตวัชีว้ดั (Benchmark): ไมก่ าหนด 

วตัถปุระสงค์และ
นโยบายการลงทนุ 

Lumen Vietnam UCITS Fund - Share Class USD-I มีนโยบายมุ่งเน้นลงทุน
ในตราสารทนุของบริษัทท่ีมีภมูิล าเนาอยูใ่นประเทศเวียดนาม หรือมีธุรกิจหลกัท่ี
เก่ียวข้องกบัประเทศเวียดนามท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์หรือตลาดอ่ืนใด
ท่ีมีข้อมูลเปิดเผยต่อสาธารณะ โดยจะลงทุนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 51 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทุน และจะใช้ปัจจยัทางด้าน ESG และธรรมาภิบาลของ
บริษัทเข้ามาร่วมพิจารณาในการลงทุน เพ่ือมุ่งหวงัให้การลงทุนสามารถสร้าง
ผลตอบแทนท่ีดีในระยะยาวได้อย่างยัง่ยืน และกองทุนจดทะเบียนในประเทศ
ลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein) ด าเนินงานตามระเบียบของ UCITS 

อายกุองทนุ ไมก่ าหนด 

นโยบายจา่ยเงินปันผล ไมมี่ 

วนัท าการซือ้ขายหน่วย
ลงทนุ 

ทกุวนัท าการ 

บริษัทจดัการกองทนุ 

(Management 
Company)  

IFM Independent Fund Management AG 

Landstrasse 30, 9494 Schaan, Commercial Registry Number FL-0001-
532-594-8 

ผู้ รั กษาท รัพ ย์สิ นของ
ก อ ง ทุ น  ( Custodian 
Bank) 

NEUE Bank AG 

Marktgass 20, FL-9490 Vaduz 

ผู้ตรวจสอบบญัชีกองทนุ 

(Fund Auditor) 

Ernst & Young AG 

Schanzenstrasse 4a, CH-3008 Bern 
 

 2. คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยท่ีส าคญัของ Lumen Vietnam UCITS Fund - Share Class USD-I  

คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ย อตัราร้อยละ 
คา่ธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee)* ไมเ่กินร้อยละ 1.5 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของ

กองทนุ 
คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ (Entry 
charge) 

ไมมี่ 

คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (Exit 
charge) 

ไมมี่ 
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คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ (Other Expenses อาทิ 
Administration Fee)  

ไมร่ะบ ุ

คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยรวม 
ทัง้หมดท่ีประมาณการได้ (Ongoing charge) 

ร้อยละ 2.04 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 

อนึ่ง กองทุนหลกัอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ 

ของกองทุนได้ ในกรณีท่ีกองทนุหลกัมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะแก้ไข

เพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของกองทุนหลกัโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุน

แล้ว และจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบทางเว็บไซด์ของบริษัทจดัการโดยพลนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


