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EASTSPRING Indonesia Active Equity Fund 
(ES-INDONESIA) 

หนงัสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมลูส ำคญั 
Factsheet 

บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ อีสท์สปริง  
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

ข้อมลู ณ วนัที่ 27 กรกฎำคม 2565 

ประเภทกองทนุรวม / กลุ่มกองทุนรวม 

 

กองทนุรวมตรำสำรทนุ 

 

กองทนุรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) 

 

กลุ่มกองทนุรวม Asia Pacific Ex Japan 

นโยบายและกลยทุธ์การลงทนุ 

 

 กองทนุจะเน้นลงทนุในกองทนุ Fidelity Fund Indonesia Fund (กองทนุหลกั) ในหน่วย
ลงทนุชนิด Class Y  Acc USD  
 กองทนุหลกัจะเน้นลงทนุในตรำสำรทนุของประเทศอินโดนีเซียเป็นหลกั โดยจะลงทนุ  
อย่ำงน้อยร้อยละ 70 ในบริษัทที่อยู่ในประเทศอินโดนีเซีย และมีกำรลงทนุใน derivative 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรลงทนุ (Efficient Portfolio Management) 
 กลยทุธ์กำรลงทนุ กองทนุไทยมุ่งหวงัให้ผลประกอบกำรเคลื่อนไหวตำมกองทนุหลกั      
ส่วนกองทนุหลกัมุ่งหวงัให้ผลประกอบกำรสงูกว่ำดชันีชีว้ดั (active management)  

 ผลการด าเนินงานและดัชนีชีว้ัดย้อนหลัง5 ปีปฏิทนิ (%ต่อปี) 
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                  2565        2566        2567        2568        2569  

  ผลการด าเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)  

 YTD 3M 6M 1Y 

Fund return na na na na 
Benchmark na na na na 
Peer Group na na na na 
Standard Deviation of Fund na na na na 
Standard Deviation of 
Benchmark 

na na na na 

 

 3Y 5Y 10Y      Since 
Inception 

Fund return na na na na 
Benchmark na na na na 
Peer Group na na na na 
Standard Deviation of Fund na na na na 
Standard Deviation of 
Benchmark 

na na na na 

 

ระดับความเสี่ยง 
ต ่า 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง 

ค าอธิบาย 
ลงทนุในตรำสำรทนุเป็นหลกัโดยเฉลี่ย 

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
 

ข้อมูลกองทุนรวม 
วนัจดทะเบียนกองทนุ - 

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล -ไม่มีนโยบำยจ่ำยเงินปันผล  

อำยกุองทนุ -ไม่ก ำหนด 

  
 

 

ผู้จดักำรกองทนุ : พรศจี วรสทุธิพิศิษฎ์ (ตัง้แต่วนัจดทะเบียนกองทนุ) 
 

 

ดัชนีชีว้ดั : MSCI Indonesia IMI Capped to 8% Index  
สดัสว่น 100% 

ในรูปสกลุเงินดอลลำร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทนุกำรป้องกนัควำม
เสี่ยงด้ำนอตัรำแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบเท่ำค่ำสกลุเงินบำท ณ วนัที่
ค ำนวณผลตอบแทน ประมำณร้อยละ 90 และปรับด้วยอตัรำ
แลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบกบัค่ำสกลุเงินบำท ณ วนัที่ค ำนวณ
ผลตอบแทน ประมำณร้อยละ 10 
 

 

ค าเตอืน : 
  กำรลงทนุในกองทนุรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน  

  ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตของกองทนุรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถึง
ผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 
 

กำรเข้ำร่วมต่อต้ำนทจุริต: ได้รับกำรรับรองจำก CAC 
 
                                                                หนงัสือชีช้วนฉบบัเต็ม 

 

www.eastspring.co.th                                                 
ผู้ลงทนุสำมำรถศกึษำเร่ืองเคร่ืองมือ                     
บริหำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง 
ได้ในหนงัสือชีช้วนฉบบัเต็ม 
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การซือ้หน่วยลงทนุ ช่วง IPO การขายคนืหน่วยลงทนุ 
วนัท ำกำรซือ้ช่วง IPO : ระหว่างวันท่ี 3 – 9 สิงหาคม 2565 

วนัท ำกำรซือ้หลงั IPO : ตัง้แต่ 15 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป  
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 : ไม่ก ำหนด  
 ระยะเวลำรับเงินคำ่ขำยคืน : T+4 

หมำยเหต ุ1.ปัจจบุนั และในภำวะปกติจะช ำระภำยใน 4 วนัท ำกำรซือ้ขำยถดัจำกวนัท ำกำรซือ้ขำย 
(T*+4 วนัท ำกำรซือ้ขำย)) 
2.ช่องทำงซือ้  2.1 ซือ้ผ่ำนบริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน 
2.2 หกัเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนบริกำรธุรกรรมทำงอิเล็คทรอนิกส์ผ่ำนบญัชี ดงันี ้ 
ธ.ทหำรไทยธนชำต  ธ.ไทยพำณิชย์  ธ.กรุงศรีอยธุยำ  ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย ธ.ยโูอบี       
ธ.แลนดแ์อนด์ เฮ้ำส์ ธ.เกียรตินำคินภทัร ธ.ซีไอเอ็มบีไทย 

2.3 รำยชื่อกองทนุต้นทำงที่สำมำรถสบัเปลี่ยนเข้ำกองทนุนีไ้ด้ถึงวนัที่ 9 สิงหาคม 2565 
ทหารไทยธนบด ี ทหารไทยธนรัฐ ชอร์ทเทอม อินคมั พลสั       
ธนชาตบริหารเงิน ธนชาตตลาดเงิน ธนชาตธีรสมบตัิ                                                                    
ทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง เดลี่ อินคมั พลสั ทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง อินคมั พลสั 

 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 
ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 

กำรจดักำร 2.1400 1.6050 
รวมค่ำใช้จ่ำย 3.7450 1.7881 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซือ้ขาย) 

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 
กำรขำย 1.50 1.00* 
กำรรับซือ้คืน ไม่มี ไม่มี 
กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้ำ 1.50 1.00* 
กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก ไม่มี ไม่มี 
กำรโอนออก 5 บำทต่อ 1,000 หน่วย 5 บำทต่อ 1,000 หน่วย 

*ค่าธรรมเนียมการขาย/สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้า ชว่ง IPO เรียกเก็บ 1.00              
หลงั IPO เรียกเก็บ 1.50 และส าหรับส่วนต่างมลูค่าหน่วยลงทนุ (spread) ปัจจบุนัไม่
เก็บทัง้ช่วง IPO และหลงั IPO 
สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน 
ช่ือประเภททรัพย์สิน % NAV 

หน่วยลงทนุ 100.00 
 

สัดส่วนประเภททรัพย์สินท่ีลงทุน
ของกองทุนหลัก 

ช่ือประเภททรัพย์สิน % NAV 

Equity 98.1 

Uninvested Cash 1.9 
 

 

ทรัพย์สินท่ีลงทุน 5 อันดับแรกของกองไทย 

ช่ือหลักทรัพย์  % NAV 

หน่วยลงทนุของกองทนุ Fidelity Fund 
Indonesia Fund 

100 

 
ทรัพย์สินท่ีลงทุน 5 อันดับแรกของกองทุนหลัก 

ช่ือหลักทรัพย์  % NAV 

BANK MANDIRI PERSERO TBK PT 9.4 

BANK RAKYAT INDONESIA TBK 
PT 

6.2 

UNITED TRACTORS TBK PT 5.6 

BANK NEGARA INDO PT TBK 5.5 

BANK CENTRAL ASIA TBK PT 5.4 
 

 

  ข้อมูลเชิงสถิติ  

    Maximum Drawdown -   
 

    Recovering Period -   
 

    FX Hedging -   
 

    Sharpe Ratio -   

 

    Alpha -  

  

    Beta -  

    อตัรำส่วนหมนุเวียนกำรลงทนุ -  
  

 

 

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนหลกั 
country % NAV 

Indonesia 92.2% 

Singapore 3.7 % 

Australia 2.2 % 
 

 

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอตุสาหกรรมของ
กองทุนหลกั 

sector % NAV 

Financials 32.8 % 

Energy 13.1 % 

Consumer Staples 12.8 % 

Communication Services 9.0 % 

Consumer Discretionary 8.5 % 
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การลงทนุในกองทนุอืน่เกนิกว่า 20 % (กองในประเทศและกองตา่งประเทศ) 

 

ชือ่กอง : กองทนุ Fidelity Fund Indonesia Fund (กองทนุหลัก)   ISIN code :  LU0346391328 

 

Class Y Acc USD Bloomberg code : FFINDOY LX 
  

 

ค าอธิบาย  
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขำดทนุสงูสดุของกองทนุรวมในระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลงั (หรือตัง้แต่จดัตัง้กองทนุกรณีที่ยงัไม่ครบ 5 ปี) โดยวดัจำกระดบั NAV ต่อ
หน่วยที่จดุสงูสดุไปจนถึงจดุต ่ำสดุในชว่งที่ NAV ต่อหน่วยปรับตวัลดลง ค่ำ Maximum Drawdown เป็นข้อมลูที่ช่วยให้ทรำบถึงควำมเสี่ยงที่อำจจะขำดทนุจำกกำรลงทนุใน
กองทนุรวม  
Recovering Period ระยะเวลำกำรฟืน้ตวั เพ่ือเป็นข้อมลูให้ผู้ลงทนุทรำบถึงระยะเวลำตัง้แต่กำรขำดทนุสงูสดุจนถงึระยะเวลำที่ฟืน้กลบัมำที่เงินทนุเร่ิมต้นใช้ระยะเวลำนำน
เท่ำใด  
FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของกำรลงทนุในสกลุเงินต่ำงประเทศที่มีกำรป้องกนัควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยน  
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ควำมถี่ของกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ในพอร์ตกองทนุในช่วงเวลำใดช่วงเวลำหนึ่ง โดยค ำนวณจำกมลูค่ำที่ต ำ่กว่ำระหว่ำงผลรวมของมลูค่ำ
กำรซือ้หลกัทรัพย์กบัผลรวมของมลูค่ำกำรขำยหลกัทรัพย์ของกองทนุรวมในรอบระยะเวลำ 1 ปีหำรด้วยมลูค่ำ NAV ของกองทนุรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลำเดียวกนั กองทนุ
รวมที่มีค่ำ portfolio turnover สงู บ่งชีถ้ึงกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์บ่อยครัง้ของผู้จดักำรกองทนุและท ำให้มีต้นทนุกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ที่สงู จึงต้องพิจำรณำเปรียบเทียบกบั
ผลกำรด ำเนินงำนของกองทนุรวมเพ่ือประเมิน ควำมคุ้มค่ำของกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ดงักล่ำว  
Sharpe Ratio อตัรำส่วนระหว่ำงผลตอบแทนส่วนเพ่ิมของกองทนุรวมเปรียบเทียบกบัควำมเสี่ยงจำกกำรลงทนุ โดยค ำนวณจำกผลต่ำงระหว่ำงอตัรำผลตอบแทนของ
กองทนุรวมกบั อตัรำผลตอบแทนที่ปรำศจำกควำมเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกบัคำ่เบี่ยงเบนมำตรฐำน (standard deviation) ของกองทนุรวม ค่ำ Sharpe Ratio 
สะท้อนถึงอตัรำผลตอบแทนที่กองทนุรวมควรได้รับเพ่ิมขึน้เพ่ือชดเชยกบัควำมเสี่ยงที่กองทนุรวมรับมำ โดยกองทนุรวมที่มีค่ำ Sharpe Ratio สงูกว่ำจะเป็นกองทนุที่มี
ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจดักำรลงทนุที่ดีกว่ำ เนื่องจำกได้รับผลตอบแทนสว่นเพ่ิมที่สงูกว่ำภำยใต้ระดบัควำมเสี่ยงเดียวกนั  
Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทนุรวมเม่ือเปรียบเทียบกบัดชันีชีว้ดั (benchmark) โดยค่ำ Alpha ที่สงู หมำยถึง กองทนุสำมำรถสร้ำงผลตอบแทนได้สงูกว่ำดชันีชีว้ดั 
ซึง่เป็นผลจำกประสิทธิภำพของผู้จดักำรกองทนุในกำรคดัเลือกหรือหำจงัหวะเข้ำลงทุนในหลกัทรัพย์ได้อย่ำงเหมำะสม  
Beta ระดบัและทิศทำงกำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ในพอร์ตกำรลงทนุ โดยเปรียบเทียบกบัอตัรำกำรเปลี่ยนแปลงของตลำด Beta น้อยกว่ำ 1 
แสดงว่ำ หลกัทรัพย์ในพอร์ตกำรลงทนุมีกำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำผลตอบแทนน้อยกว่ำกำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำผลตอบแทนของกลุ่มหลกัทรัพย์ของตลำด Beta 
มำกกว่ำ 1 แสดงว่ำ หลกัทรัพย์ในพอร์ตกำรลงทนุมีกำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำผลตอบแทนมำกกวำ่กำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำผลตอบแทนของกลุ่มหลกัทรัพย์ของตลำด  
Tracking Error อตัรำผลตอบแทนของกองทนุมีประสิทธิภำพในกำรเลียนแบบดชันีชีว้ดั โดยหำก tracking error ต ่ำ หมำยถึงกองทนุรวมมีประสิทธิภำพในกำรสร้ำง
ผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกบัดชันีชีว้ดั กองทนุรวมที่มีค่ำ tracking error สงู จะมีอตัรำผลตอบแทนโดยเฉลี่ยหำ่งจำกดชันีชีว้ดัมำกขึน้  
Yield to Maturity อตัรำผลตอบแทนจำกกำรลงทนุในตรำสำรหนีโ้ดยถือจนครบก ำหนดอำย ุซึง่ค ำนวณจำกดอกเบีย้ที่จะได้รับในอนำคตตลอดอำยตุรำสำรและเงินต้นที่จะ
ได้รับคืน น ำมำคดิลดเป็นมลูค่ำปัจจบุนั โดยใช้วดัอตัรำผลตอบแทนของกองทนุรวมตรำสำรหนี ้ค ำนวณจำกค่ำเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนกัของ Yield to Maturity ของตรำสำรหนีแ้ต่
ละตวัที่กองทนุมี กำรลงทนุ และเนื่องจำก Yield to Maturity มีหน่วยมำตรฐำนเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสำมำรถน ำไปใช้เปรียบเทียบอตัรำผลตอบแทนระหวำ่งกองทนุรวม
ตรำสำรหนีท้ี่มีนโยบำยถือครองตรำสำรหนีจ้นครบก ำหนดอำยแุละมีลกัษณะกำรลงทนุที่ใกล้เคยีงกนัได้  

 

www.eastspring.co.th 
บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จ ำกดั 
ชัน้ 9 อำคำร มิตรทำวน์ ออฟฟิศ ทำวเวอร์ 944 ถนนพระรำม 4 
แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 

  

| ศูนย์ท่ีปริกษาการลงทุน 1725 | ผู้สนับสนุนการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ท่ีได้รับการแต่งตัง้  

Expert in Asia. Invest in Your Future.  

 


