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การลงทุนในกองทุนรวมไม่ ใช่ การฝากเงิน
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1.1 นโยบายการลงทุน
1.ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน
กองทุนจะเน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน
Lazard Emerging Markets Equity Fund ในหน่ ว ยลงทุ น ชนิ ด Class A (acc) - USD ซึ่ ง
เป็ น Class ที่ เสนอขายผู้ล งทุน สถาบัน ไม่ มี น โยบายจ่ายเงิน ปั น ผล และลงทุน ในรู ป สกุล
เงินดอลล่าร์ สหรัฐโดยกองทุนจะลงทุนในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ
80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนซึง่ จดทะเบียนในประเทศไอร์ แลนด์ (Ireland)
ส่วนที่เหลือบริ ษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอื่น หรื อการหาดอกผลโดยวิธี
อื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรื อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด โดยจะ
ลงทุนทังในประเทศ
้
และ/หรื อต่างประเทศ
2.นโยบายการลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
กองทุน Lazard Emerging Markets Equity Fund (Master Fund) มีวตั ถุประสงค์ที่จะสร้ าง
ผลตอบแทนในระยะยาวจากส่ ว นต่ า งราคาผ่ า นการลงทุ น ในตราสารทุ น และตราสารที่
เทียบเท่าตราสารทุนของผู้ออกที่มีการดาเนินธุรกิจในประเทศตลาดเกิดใหม่ ประกอบด้ วย หุ้น
สามัญ , หุ้นบุริมสิทธิ Warrant, Rightsและ Depository Receipts กองทุนอาจลงทุนในตรา
สารหนี ท้ ี่ มี อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ระดั บ investment grade ที่ ออกโดยรั ฐ บาลและ
บริ ษัทเอกชน หลักทรัพย์ที่แปลงสภาพ (Convertible Security) ที่สามารถเปลี่ยนเป็ นตราสาร
ทุนได้ ในภายหลังกองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึง่ รวมถึง ETF และกองทุน
ย่อยของกองทุนภายใต้ ระเบียบของ UCITS
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้ อมูลของกองทุนหลักเพิ่มเติมได้
ที่www.lazardassetmanagement.com

2

1.2 กลยุทธ์ในการบริ หารจัดการลงทุน
1.กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลี ้ยงชีพ มุ่งหวังให้ ผลการดาเนินงาน
เคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (passive management)
2.กองทุน Lazard Emerging Markets Equity Fund (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์ในการบริ หาร
แบบเชิงรุก (Active)

1.ผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่สามารถนาเงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพไป
ลดหย่อนจากเงินได้ สทุ ธิเพื่อประหยัดภาษี ได้ และ
2.นักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนไปยังต่างประเทศ โดยสามารถลงทุนระยะ
ยาวและยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินในต่างประเทศ และความ
ผันผวนของการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ (Master Fund) ได้

• นักลงทุนที่มีความจาเป็ นต้ องใช้ เงินลงทุนนี ้ในระยะอันใกล้
• นักลงทุนที่ไม่สามารถรับความเสี่ยงจากการลดลงของเงินต้ นจากการลงทุนในหุ้น

ทาอย่ างไรหากยังไม่ เข้ าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี ้
 อ่ านหนังสือชี ้ชวนฉบับเต็ม หรื อสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริ ษัทจัดการ
อย่ าลงทุนหากไม่เข้ าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี ้ดีพอ
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คาเตือนที่สาคัญ
1.ผู้ลงทุนจะต้ องถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพไว้ ไม่น้อยกว่า 5 ปี และไถ่ถอน
หน่วยลงทุนดังกล่าวเมื่อผู้ลงทุนนันมี
้ อายุไม่ต่ากว่า 55 ปี บริ บรู ณ์ เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี
2. ผู้ลงทุนไม่สามารถนาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพไปจาหน่าย โอน จานา
หรื อนาไปเป็ นประกัน
3. สิทธิ ประโยชน์ ทางภาษี ที่ผ้ ถู ื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพนีพ้ ึงได้ รับจะ
สิ ้นสุดลงเมื่ อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ปฏิ บัติตามเงื่อนไขการลงทุนโดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ อง
ชาระคืนสิทธิ ประโยชน์ ทางภาษี ที่เคยได้ รับภายในกาหนดเวลา และหากการชาระคืนสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี ดงั กล่าวไม่เป็ นไปตามที่กาหนดผู้ถือหน่วยจะต้ องชาระเงินเพิ่มและ/หรื อ
เบี ้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
4. ผู้ล งทุ น ควรศึ ก ษาเงื่อ นไขการลงทุ น ในกองทุ น รวมเพื่ อ การเลี ย้ งชี พ รวมทัง้ สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับคู่มือการลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมหรื อที่ผ้ สู นับสนุน
การขายหรื อรับซื ้อคืน
5. กองทุนนี ้มิใช่กองทุนคุ้มครองเงินต้ น ผู้ลงทุนจึงมีความเสี่ยงของเงินต้ นจากการลงทุน
6.กองทุน Lazard Emerging Markets Equity Fund (กองทุน หลัก) มี การระดมเงิน จากนัก
ลงทุนในรู ปสกุลเงินดอลล่าร์ สหรัฐ และนาไปลงทุนในรู ปสกุลเงินต่างๆ ตามประเทศที่ลงทุน
และอาจพิ จารณาลงทุน ในสัญ ญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า (Derivatives) โดยมี วัต ถุประสงค์ เพื่ อ
ป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน
อนึ่ง กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลี ้ยงชีพ จะเข้ าลงทุนในกองหลัก
ในรู ปสกุลเงินดอลล่าร์ สหรัฐ และอาจจะเข้ าทาสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า(Derivatives) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของ
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ผู้จดั การกองทุน ดังนัน้ กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลี ้ยงชีพ อาจมี
ผลกระทบทั ง้ ด้ านบวกและด้ านลบจากความผั น ผวนของสกุ ล เงิ น ต่ า งประเทศอื่ น ๆ
นอกเหนื อจากสกุล ดอลล่าร์ ส หรั ฐ เนื่ องจากกองทุน หลักมี การลงทุน ในทรั พ ย์ สิ น สกุลเงิน
ต่างประเทศที่หลากหลาย ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรื อได้ รับผลกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน /
หรื อได้ รับเงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่ มแรกได้
7.กองทุ น เปิ ดที เ อ็ ม บี Emerging Active Equity เพื่ อ การเลี ย้ งชี พ และกองทุ น Lazard
Emerging Markets Equity Fund (กองทุนหลัก) อาจลงทุนในสัญ ญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่ อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริ หารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) กองทุน
จึงมีความเสี่ยงมากเสี่ยงกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูง
และสามารถรับความเสี่ยง ได้ สงู กว่าผู้ลงทุนทั่วไปผู้ลงทุนจึงควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมี
ความเข้ าใจในเสี่ยงของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าและผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของ
การลงทุน โดยคานึงถึงประสบการณ์การลงทุนวัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของ
ผู้ลงทุนเอง
8.กองทุนเปิ ดที เอ็มบี Emerging Active Equity เพื่ อการเลี ย้ งชีพ อาจลงทุน ในตราสารที่ มี
สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝงทาให้ กองทุนนี ้มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสม
กับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูง และสามารถรับความเสี่ยงได้ สงู กว่าผู้ลงทุนทัว่ ไป
9.การลงทุ น ของกองทุน เปิ ดที เอ็ ม บี Emerging Active Equity เพื่ อ การเลี ย้ งชี พ สามารถ
ลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ ตราสาร non- investment grade / unrated / unlisted และกองทุน Lazard
Emerging Markets Equity Fund สามารถลงทุ น หรื อ มี ไ ว้ ซึ่ ง ตราสาร non-investment
grade /unrated /unlisted ได้ เกินอัตราส่วนที่มากกว่าอัตราส่วนกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป
ผู้ลงทุนอาจมี ความเสี่ยงที่ สูงขึน้ มากกว่ากองทุน รวมทั่วไป เช่น ความเสี่ยงจากการผิดนัด
ชาระหนี ้ของผู้ออกตราสาร หรื อความเสี่ยง จากการขาดสภาพคล่องของตราสาร เป็ นต้ น
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10. เพื่อให้ สอดคล้ องและเป็ นไปตามกฏเกณฑ์ ของกองทุนหลัก บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิ์ ใน
การน าส่งข้ อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน นี ้ (รวมถึงผู้เคยถื อหน่ วยลงทุน นี )้ ไปยังกองทุน หลัก
(รวมถึงผู้เกี่ยวข้ อง) และหน่วย งานราชการที่เกี่ยวข้ องทัง้ ในและต่างประเทศในกรณี ที่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่ง ถือครองกองทุน (ทัง้ ทางตรงและทางอ้ อม) มากกว่า 10% ของ
กองทุน หรื อ ตามคาขอ/เกณฑ์ ของกองทุนหลัก รวมถึงการขอข้ อมูลเพิ่มเติมจากผู้ถือหน่วย
และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคื นหน่วยลงทุนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทารายการซื ้อขาย
หน่ วยลงทุน ผ่าน นอกจากนี ้ บริ ษัท จัด การขอสงวนสิท ธิ ที่ จะระงับหรื อหยุด ให้ บริ การและ
ดาเนินการให้ มีการขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ไม่ให้ ความร่ วมมือหรื อผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่เข้ าเกณฑ์ ต้องห้ ามตามข้ อกาหนดของกองทุ นหลักในการดาเนินการดังกล่าว
ข้ างต้ น ทัง้ หมด ให้ ถื อว่า บริ ษั ท จัด การได้ รั บ ความยิ น ยอมจากผู้ถือหน่ ว ยลงทุน แล้ ว และ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนก็ได้ รับคายินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วใน
การเปิ ดเผยข้ อ มูล ของผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน ให้ กับ บริ ษั ท จัด การ กองทุน หลัก แล ะหน่ ว ยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้ องทังในและต่
้
างประเทศ
11.บริ ษั ท จัด การมี วัต ถุป ระสงค์ ที่ จ ะไม่ เสนอขายหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น กั บ หรื อ เพื่ อ
ประโยชน์กบั
1) พลเมืองสหรัฐอเมริ กา หรื อผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของ
ประเทศสหรัฐอเมริ กาหรื อที่ป ระเทศสหรัฐอเมริ กาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทาง
ของประเทศสหรัฐอเมริ กาหรื อผู้ถือ Green Card ที่ออกประเทศสหรัฐอเมริ กา
2) นิติบคุ คล รวมถึงบริ ษัท หรื อห้ างหุ้นส่วน เป็ นต้ น ซึง่ จัดตังขึ
้ ้นภายใต้ กฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา รวมถึงสาขาของนิติบคุ คลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาทังในและนอกประเทศสหรั
้
ฐอเมริ กา
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4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรื อรั บข้ อมูล หรื อส่งคาสั่งเกี่ ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษั ทจัดการ หรื อ
ชาระ/รับชาระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริ กา ทังนี
้ ้ รวมถึงผู้ลงทุนที่
ใช้ ตวั แทนหรื อผู้จดั การที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นประเทศสหรัฐอเมริ กาในการดาเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่าวตามข้ อ1 - 4
บริ ษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิ ที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสัง่ ซื ้อ การจัดสรร และ/หรื อการโอน
หน่วยลงทุน ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อม สาหรับผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้ างต้ น
12.ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการมีพนั ธะสัญญาหรื อข้ อตกลงกับรัฐต่างประเทศหรื อหน่วยงานของ
รัฐต่างประเทศหรื อมีความจาเป็ นต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศไม่ว่าที่เกิดขึ ้น
แล้ วในขณะนี ้ หรื อ จะเกิ ด ขึ น้ ในอนาคต เช่ น ด าเนิ น การตาม Foreign Account Tax
Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริ กา เป็ นต้ น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ รับทราบ
และตกลงยินยอมให้ สิทธิ แก่บริ ษัทจัดการที่จะปฏิบตั ิการและดาเนินการต่างๆ เพื่อให้ เป็ นไป
ตามพันธสัญ ญาหรื อข้ อตกลง หรื อกฎหมายของรั ฐต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงการเปิ ดเผย
ข้ อมูล ต่ า งๆ ของผู้ถือ หน่ ว ยลงทุน การหักภาษี ณ ที่ จ่ ายจากเงิน ได้ ของผู้ถื อหน่ วยลงทุน
ตลอดจนการขอค ายิน ยอมข้ อ มูล และเอกสารเพิ่ ม เติ ม จากผู้ถือ หน่ ว ยลงทุน และมี สิ ท ธิ
ดาเนินการอื่นใดเท่าที่จาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิตามพันธสัญญาหรื อข้ อตกลง หรื อกฎหมาย
ของรัฐต่างประเทศ ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี ้ชวน
*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ www.tmbam.com

*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ www.tmbam.com
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 ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่ าหน่ วยลงทุน (market risk)
พิจารณาค่าความผันผวนของผลการดาเนินงานกองทุนรวม (standard deviation : SD) ต่อปี

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่
มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงจากปั จจัยภายนอก
เช่ น สภาวะเศรษฐกิ จ การลงทุ น ปั จ จัย ทางการเมื อ งทัง้ ในและต่ า งประเทศ เป็ นต้ น ซึ่ ง
พิจารณาได้ จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง
แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สงู
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 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)
พิจารณาจากนโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนรวม

*คุณสามารถดูข้อมูลปั จจัยความเสี่ยงเพิ่มเติมได้ ที่ www.tmbam.com

เงินฝากธนาคาร
ประเภทออมทรัพย์
2.40

หน่ วยลงทุนของ
กองทุนตราสารทุน
98.31

ประเภทรายการค้ าง
รับอื่นๆ
-0.54
ประเภทรายการค้ าง
จ่ ายหรือหนีส้ ินอื่นๆ
-0.17

ข้ อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
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Industrials
4.00

Consumer
Discretionary
7.90

Energy
9.50
communication
Services
14.40
Information
Technology
19.50

Consumer Staples
6.10
Materials
4.90
Utilities
1.10
Other
0.60

Financials
28.40
Cash
3.50

ข้ อมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

ชื่อทรัพย์ สิน
กองทุน Lazard Emerging Markets Equity Fund

%ของ NAV
98.31

ข้ อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

10

* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่ าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม

ค่ าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจริง
% ต่ อปี ของ NAV

6.00

5.00

4.00

3.00

สูงสุดไม่ เกิน 2.5145
สูงสุดไม่ เกิน 2.1400

2.00

1.00

0.00

1.7441

1.6050
สูงสุดไม่ เกิน 0.1070
0.0321

สูงสุดไม่ เกิน 0.2140
0.1070

สูงสุดไม่ เกิน 0.0535
0.0000

คาอธิบายเพิ่มเติม :
1.ร้ อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินหมด หักด้ วยมูลค่าหนี ้สินทังหมด
้
เว้ นแต่คา่ ธรรมเนียมการ
จัดการ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ นายทะเบียน และค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่งเสริ มการขาย
กองทุนรวม ณ วันที่คานวณ (รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มแล้ ว)
2.ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ เป็ นค่าใช้ จา่ ยที่ประมาณการได้
3.สามารถดูคา่ ธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมย้ อนหลัง 3 ปี เพิ่มเติมได้ ที่
www.tmbam.com
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,

รายการ
อัตราตามโครงการ
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน /
ไม่มี
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า
ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ไม่มี
ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ที่เรี ยก
0.25%
เก็บจากผู้ทารายการนี ้ (เก็บเข้ ากองทุน)

เรียกเก็บจริง
ไม่มี
ไม่มี
0.10%

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะหรื อภาษี อื่นใดแล้ ว (ถ้ ามี)
คาอธิบายเพิม่ เติม :
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่ม
หรื อแต่ละประเภทของผู้ลงทุนไม่เท่ากัน
2.ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) จะถูกนาส่งเข้ าหรื อตกเป็ นของกองทุนทังจ
้ านวน เพื่อนาไป
ชาระเป็ นค่าใช้ จ่ายในการซื ้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์
ภาษี มลู ค่าเพิม่ หรื อ อื่นๆ ตามที่กองทุนจะถูกเรี ยกเก็บเมื่อสัง่ ซื ้อหรื อสัง่ ขายหลักทรัพย์

* ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต *
• กองทุนนีเ้ คยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่ วงเวลา 5 ปี คือ -24.71
• ความผันผวนของผลการดาเนินงาน (standard deviation) คือ 14.21
• ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้ เปรียบเทียบผลการดาเนินงาน ณ จุดขายคือ
Global Emerging Market
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ผลการดาเนินงานย้ อนหลังแบบปั กหมุด
ตารางแสดงผลการดาเนินงานย้ อนหลังแบบปั กหมุด
กองทุน
ผลตอบแทนกองทุนรวม
ผลตอบแทนตัวชีว้ ัด
ความผันผวนของกองทุน
ความผันผวนของตัวชีว้ ัด

3 เดือน
-2.25%
-5.31%
15.24%
16.10%

Percentile
50th
95th
25th
25th

6 เดือน
-9.44%
-8.74%
14.88%
14.53%

Percentile
75th
50th
25th
25th

ตัง้ แต่ จัดตัง้
-20.40%
-14.28%
14.21%
14.31%

หมายเหตุ : สาหรับผลการดาเนินงานย้ อนหลังแบบปั กหมุดตังแต่
้ 1 ปี ขึ ้นไป แสดงเป็ น % ต่อปี
ข้ อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
สามารถดูผลดาเนินงานที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ www.tmbam.com
ตารางแสดงผลการดาเนินงานกลุ่ม Global Emerging Market
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
Peer Percentile
5th Percentile
25th Percentile
50th Percentile
75th Percentile
95th Percentile

3M
5.67
-2.12
-3.41
-4.69
-6.36

6M
2.93
-5.30
-9.02
-10.03
-11.81

Return (%)
1Y
3Y
-3.59
9.42
-8.49
7.47
-10.25 5.03
-12.06 2.08
-15.13 0.27

5Y
2.58
1.19
0.24
-2.32
-5.22

10Y
7.41
6.17
5.71
4.04
3.38

3M
15.09
16.47
19.10
21.28
26.83

Standard Deviation (%)
6M
1Y
3Y
5Y
14.50 13.59 11.22 11.05
15.26 14.33 12.70 12.64
16.05 17.44 13.64 14.70
19.03 21.00 14.51 16.84
26.19 24.35 22.14 21.61

10Y
14.97
16.19
17.74
19.33
21.51

ผลการดาเนินงานย้ อนหลังของกองทุนหลัก
Year to date

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

ตัง้ แต่ จัดตัง้

Share Class

-15.52%

-1.76%

-8.51%

-11.98%

-1.42%

Benchmark

-14.13%

-5.80%

-11.24%

-11.25%

2.26%

ข้ อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
สามารถดูผลดาเนินงานที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ www.tmbam.com
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ดัชนีชี ้วัด(Benchmark) ของกองทุนรวม คือ ควรเปรี ยบเทียบกับตัวชี ้วัดของกองทุนหลักคือ
MSCI Emerging Markets Index ในรูปสกุลเงินดอลล่าร์ สหรัฐ ปรับด้ วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อ
เทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน ทังนี
้ ้ ดัชนีชี ้วัดดังกล่าวเป็ น Price
Index

นโยบายการจ่ายเงินปั นผล

ไม่มี

ผู้ดแู ลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

วันที่จดทะเบียน

5 กุมภาพันธ์ 2561

อายุโครงการ
ซื ้อและขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่กาหนด
วันทาการซื ้อขาย : ทุกวันทาการ
ภายในระยะเวลาตังแต่
้ : 8.30 น.
ถึงระยะเวลา : 15.30 น.
ราคา IPO (บาท) : 10 บาท
มูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ แรก : 1,000 บาท
มูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ ถัดไป : 100 บาท
วันที่ทาการขายคืนภายในระยะเวลาตังแต่
้ : 8.30 น.
วันที่ทาการขายคืนถึงระยะเวลา : 15.30 น.
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 4 วันทาการซื ้อ
ขายถัดจากวันทาการซื ้อขาย (T*+4)
สามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ ที่
website : www.tmbam.com

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของ
0.0000 %
กองทุน (Portfolio Turnover Ratio)
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และทุกสาขาทัว่
หน่วยลงทุน
ประเทศ โทรศัพท์ 0-2299-1111 หรื อผู้สนับสนุนการขาย
หรื อรับซื ้อคืนอื่น ๆ ที่ บลจ.ทหารไทย แต่งตัง้ หรื อทาง
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Website ของบริษัทจัดการ ที่ www.tmbam.com
รายชื่อผู้จดั การกองทุน
พิพฒ
ั น์ พิศณุวงรักษ์
วันที่เริ่มบริ หาร 5 กุมภาพันธ์ 2561
พรศจี วรสุทธิพศิ ิษฎ์
วันที่เริ่มบริ หาร 5 กุมภาพันธ์ 2561
ติดต่อสอบถาม
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด
รับหนังสือชี ้ชวน
ที่อยู่ ชัน้ 32 อาคารอับดุลลาฮิม เพลส 990
ร้ องเรี ยน
ถนนพระราม 4 สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0-2838-1800
website : www.tmbam.com
อนุญาตให้ ผ้ ทู ี่มีสญ
ั ชาติ US ลงทุน ไม่ใช่
ธุรกรรมที่อาจก่อให้ เกิดความ
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้ เกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ได้ ที่ www.tmbam.com
ข้ อมูลอื่นๆ
ชื่อกองทุนหลัก : Lazard Emerging Markets Equity
Fund ใน Class A (acc) - USD
Inception Date : 30 มีนาคม 2560
Bloomberg Code : LAZEAAU:ID
นโยบายการลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
กองทุน Lazard Emerging Markets Equity Fund
(Master Fund) มีวตั ถุประสงค์ที่จะสร้ างผลตอบแทนใน
ระยะยาวจากส่วนต่างราคาผ่านการลงทุนในตราสารทุน
และตราสารที่เทียบเท่าตราสารทุนของผู้ออกที่มีการ
ดาเนินธุรกิจในประเทศตลาดเกิดใหม่ ประกอบด้ วย หุ้น
สามัญ, หุ้นบุริมสิทธิ Warrant, Rights และ Depository
Receipts
ผู้จดั การกองทุน (Investment Manager) : Lazard
Asset Management LLC
ผู้รักษาทรัพย์สินของกองทุน (Custodian Bank) : BNY
Mellon Trust Company(Ireland) Limited
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) : ร้ อยละ
1 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
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 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทังไม่
้ ได้ อยูภ่ ายใต้ ความคุ้มครองของสถาบัน
คุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึง่ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้ รับเงินลงทุนคืนเต็มจานวน
 ได้ รับอนุมตั ิจดั ตัง้ และอยูภ่ ายใต้ การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต
 การพิจารณาร่ างหนังสือชี ้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้มิได้ เป็ นการแสดง
ว่าสานักงาน ก.ล.ต. ได้ รับรองถึงความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนของกองทุนรวม หรื อ
ได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวม
ได้ สอบทานข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสาคัญ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 แล้ วด้ วย
ความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้ อมูล
ดังกล่าวถูกต้ อง ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด
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