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กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย
บริษัทหลักทรั พย์ จัดการ
กองทุน ทหารไทย จากัด
การเข้ าร่ วมการต่ อต้ านทุจริต
: ได้ รับการรั บรอง CAC

TMB-THAICG
กองทุนกองทุนรวมตราสารแห่ งทุน
กองทุนรวมที่ลงทุนแบบไม่ มีความเสี่ยงต่ างประเทศ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ ใช่ การฝากเงิน
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1.1 นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และ/หรื อตลาดรองอื่นๆ ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกองทุนจะเน้ นลงทุนบริ ษัทที่มีการกากับดูแลกิจการที่ดี
รวมถึงบริ ษัทที่ได้ รับการรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฎิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ าน
การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ (CAC) ซึง่ การพิจารณาการกากับดูแลกิจการที่ดีอาจพิจารณาจากการ
จัดอันดับ CG Scoring ของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย หรื อหน่วยงานอื่นใด
ที่เกี่ยวข้ องโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ส่วนที่เหลือ ลงทุนในตราสารแห่งทุนนอกเหนือจากที่กล่าวข้ างต้ น รวมถึงหุ้นที่ไม่ได้ จด
ทะเบียน (Unlisted Securities) ตราสารแห่งหนี ้ ตราสารการเงิน และหรื อเงินฝาก ตลอดจน
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นหรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนดหรื อ
ให้ ความเห็นชอบ
กองทุนอาจเข้ าทาสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริ หาร
กองทุน (efficient portfolio management) ซึง่ รวมถึงการป้องกันความเสี่ยง (Hedging)
รวมถึงอาจลงทุนใน ตราสารหนี ้ที่ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) หรื อได้ รับ
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และ
ตราสารทุนที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted Securities)

1.2 กลยุทธ์ในการบริ หารจัดการลงทุน
มุ่งหวังให้ ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี ้วัด
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เงินลงทุนส่วนที่ต้องการลงทุนหรื อแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวในหุ้นของบริ ษัท
ที่มีการกากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงบริ ษัทที่ได้ รับการรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฎิบตั ิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ (CAC) ซึง่ จะนาไปสูผ่ ลตอบแทนที่ดีในระยะ
ยาวอย่างยัง่ ยืน

• ผู้ลงทุนที่เน้ นการได้ รับผลตอบแทนในจานวนเงินที่แน่นอน หรื อรักษาเงินต้ นให้ อยูค่ รบ
• นักลงทุนที่ไม่สามารถรับความเสี่ยงจากการลดลงของเงินต้ น จากการลงทุนในหุ้น

ทาอย่ างไรหากยังไม่ เข้ าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี ้
 อ่ านหนังสือชี ้ชวนฉบับเต็ม หรื อสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริ ษัทจัดการ
อย่ าลงทุนหากไม่เข้ าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี ้ดีพอ

คาเตือนที่สาคัญ
1.กองทุนนี ้มิใช่กองทุนคุ้มครองเงินต้ น ผู้ลงทุนจึงมีความเสี่ยงของการลงทุนของเงินต้ นจาก
การลงทุน
2.กองทุ น จะน าเงิ น ส่ ว นใหญ่ ไ ปลงทุ น ในหรื อ มี ไว้ ซึ่ง หุ้ นของบริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนัน้ ผู้ลงทุนอาจได้ รับผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญ อันเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นที่กองทุนได้ ลงทุนหรื อมีไว้ การเปลี่ยนแปลงของผลประกอบการ
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ของบริ ษัทผู้ออกหุ้น ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรม ปั จจัยทางการเมือง หรื อปริ มาณการ
ซื ้อ ขายหุ้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ย ดังนัน้ ผู้ลงทุนควรมีความเข้ าใจ และ
สามารถยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนได้
3.กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการบริ หารการลงทุน
(efficient portfolio management (EPM)) และตราสารที่ มี สั ญ ญาซื อ้ ขายล่ ว งหน้ าแฝง
กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่นจึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทน
สูงและสามารถรับความเสี่ยงได้ สงู กว่าผู้ลงทุนทัว่ ไป ผู้ลงทุนจึงควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมี
ความเข้ า ใจในความเสี่ ย งของสัญ ญาซื อ้ ขายล่ ว งหน้ า และผู้ล งทุ น ควรพิ จ ารณาความ
เหมาะสมของการลงทุน โดยคานึงถึงประสบการณ์ การลงทุนวัตถุประสงค์ การลงทุน และ
ฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
4.กองทุน สามารถลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ ตราสาร non-investment grade/unrated และตราสาร
ทุนที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่สงู ขึ ้น
มากกว่ากองทุนรวมทัว่ ไป เช่น ความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระหนี ้ของผู้ออกตราสาร หรื อ
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร เป็ นต้ น
5.ในกรณีที่มีแนวโน้ มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุน
ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
บริ ษัทจัดการอาจใช้ ดลุ ยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิก
คาสัง่ ซื ้อขายหน่วยลงทุนที่ได้ รับไว้ แล้ วหรื อหยุดรับคาสัง่ ดังกล่าวได้
6.บริ ษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรื อเพื่อประโยชน์
กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริ กา หรื อผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึง่ รวมถึงดินแดน
ของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อที่ประเทศสหรัฐอเมริ กาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือ
เดินทางของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริ กา 2)
นิติบคุ คล รวมถึงบริ ษัท หรื อห้ างหุ้นส่วน เป็ นต้ นซึง่ จัดตังขึ
้ ้นภายใต้ กฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา รวมถึงสาขาของนิติบคุ คลดังกล่าว 3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาทังใน
้
4

และนอกประเทศสหรัฐอเมริ กา 4) ผู้ลงทุนซึง่ ติดต่อหรื อรับข้ อมูล หรื อส่งคาสัง่ เกี่ยวกับหน่วย
ลงทุนของบริ ษัทจัดการ หรื อชาระ/รับชาระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศ
สหรัฐอเมริ กา ทังนี
้ ้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ ตวั แทนหรื อผู้จดั การที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นประเทศสหรัฐอเมริ กาใน
การดาเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่าวตามข้ อ 1 – 4
บริ ษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสัง่ ซื ้อ การจัดสรร และ/หรื อ การโอน
หน่วยลงทุน ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อม สาหรับผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้ างต้ น
7.ในกรณีที่บริ ษัทจัดการมีพนั ธะสัญญาหรื อข้ อตกลงกับรัฐต่างประเทศหรื อหน่วยงานของรัฐ
ต่างประเทศหรื อมีความจาเป็ นต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศไม่วา่ ที่เกิดขึ ้นแล้ ว
ในขณะนี ้ หรื อจะเกิดขึ ้นในอนาคต เช่น ดาเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance
Act (FATCA) ของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า เป็ นต้ น ผู้ถื อหน่ ว ยลงทุน ได้ รับ ทราบและตกลง
ยินยอมให้ สิทธิ แก่บริ ษัทจัดการที่จะปฏิบตั ิการและดาเนินการต่างๆ เพื่อให้ เป็ นไปตามพันธ
สัญญาหรื อข้ อตกลง หรื อกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลต่างๆ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนการขอ
คายินยอมข้ อมูล และเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ถือหน่วยลงทุน และมีสิทธิดาเนินการอื่นใดเท่าที่
จาเป็ นสาหรับการปฏิ บัติตามพันธสัญ ญาหรื อ ข้ อตกลง หรื อกฎหมายของรัฐต่างประเทศ
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี ้ชวน

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

ระบุมิติความเสี่ยงของลักษณะหุ้นที่กองทุนรวมเน้ นลงทุน (ประมาณ 80% ของ NAV)

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ยซึง่ ขึ ้นกับปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการ
ลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทังในและต่
้
างประเทศ เป็ นต้ น โดยราคาตราสารหนี ้จะเปลี่ยนแปลง
ในทิศทางตรงข้ ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ย เช่น หากอัตราดอกเบี ้ยในตลาดเงิน
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มีแนวโน้ มปรับตัวสูงขึ ้น อัตราดอกเบี ้ยของตราสารหนี ้ที่ออกใหม่ก็จะสูงขึ ้นด้ วย ดังนัน้ ราคา
ตราสารหนี ้ที่ออกมาก่อนหน้ าจะมีการซื ้อขาย ในระดั บราคาที่ต่าลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุ
เฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาส เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของ
ราคามากกว่ากองทุนรวมที่มี portfolio duration ต่ากว่า และ ความเสี่ยงจากความผันผวน
ของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่ มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุน
รวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงจากปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิ จการ
ลงทุน ปั จจัยทางการเมื องทัง้ ในและต่างประเทศ เป็ นต้ น ซึ่งพิจารณาได้ จากค่า standard
deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมี ความผัน
ผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สงู
 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (High issuer
concentration risk)

*คุณสามารถดูข้อมูลปั จจัยความเสี่ยงเพิ่มเติมได้ ที่ www.tmbameastspring.com
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ใบสาคัญแสดงสิทธิท่ ี
จะซือ้ หุ้น
0.08
เงินฝากธนาคาร
ประเภทออมทรัพย์
0.72
หุ้นสามัญ
99.28

ประเภทรายการค้ าง
รับอื่นๆ
0.04
ประเภทรายการค้ าง
จ่ ายหรือหนีส้ ินอื่นๆ
-0.11

ข้ อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

ชื่อทรัพย์ สิน

%ของ NAV

1.บมจ. ปตท.

9.33

2.บมจ. ปูนซีเมนต์ ไทย

7.06

3.บมจ. ซีพี ออลล์

5.51

4.บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส

5.37

5.บมจ. ปตท. สารวจและผลิตปิ โตรเลียม

4.36

ข้ อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564
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* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่ าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม

ค่ าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจริง
% ต่ อปี ของ NAV

4.50
4.00

3.50
3.00
2.50
2.00

สูงสุดไม่ เกิน 1.9795
สูงสุดไม่ เกิน 1.6050

1.50
1.00
0.50
0.00

1.0700

สูงสุดไม่ เกิน 0.1070

0.0268

สูงสุดไม่ เกิน 0.2140

0.1370

1.2338
สูงสุดไม่ เกิน 0.0535

0.0000

คาอธิบายเพิ่มเติม :
1.ร้ อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทังหมด
้
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
https://www.tmbameastspring.com/THDocs/QA/T09_02.pdf
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4.บริ ษัทจัดการจะนาไปบริ จาคใน อัตราร้ อยละ 40 ของค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรี ยกเก็บจาก
กองทุน ให้ กบั หน่วยงานที่สง่ เสริ มธรรมาภิบาลไทย และหรื อหน่วยงานที่สง่ เสริ มการต่อต้ าน
คอร์ รัปชัน่ และหรื อองค์กรอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับหน่วยงานดังกล่าว

รายการ
อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน /
1.50
1.00
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า
ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ไม่มี
ไม่มี
ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ที่เรี ยก
0.25%
ปั จจุบนั ไม่เรี ยกเก็บ
เก็บจากผู้ทารายการนี ้ (เก็บเข้ ากองทุน)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
5 บาท ต่อหน่วย
5 บาท ต่อหน่วย
ลงทุน 1,000 หน่วย ลงทุน 1,000 หน่วย
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะหรื อภาษี อื่นใดแล้ ว (ถ้ ามี)
คาอธิบายเพิม่ เติม :
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่ม
หรื อแต่ละประเภทของผู้ลงทุนไม่เท่ากัน
2.บริษัทจัดการจะขอยกเว้ นการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวสาหรับผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่เปิ ด
บัญชีซื ้อขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการโดยตรง ได้ แก่ ผู้ลงทุนสถาบันที่ไม่แสวงหาผลกาไร ซึง่ จัดตัง้
ขึ ้นโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ผู้ลงทุนสถาบันที่จดั ตังขึ
้ ้นตาม
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัย ธนาคารเฉพาะกิจ กองทุน
สารองเลี ้ยงชีพภายใต้ การจัดการของ บลจ.ทหารไทย บัญชีหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรื อ
ที่เรี ยกว่า กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-linked) ของบริษัทประกันชีวิต ที่ บลจ.ทหาร
ไทย มอบหมายให้ เป็ นผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
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3.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 *
ผลการดาเนินงานแบบย้ อนหลังตามปี ปฏิทิน
10.00%
5.00%

% ต่ อปี ของ NAV

0.00%
-5.00%
-10.00%
-15.00%
-20.00%

2563

2562

2561

กองทุนรวม

-10.07%

-0.79%

-17.10%

ดัชนี ผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 Total Return
Index)

-5.23%

4.27%

-8.10%

• กองทุนนีเ้ คยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่ วงเวลา 5 ปี คือ -45.15
• ความผันผวนของผลการดาเนินงาน (standard deviation) คือ 17.05
• ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้ เปรียบเทียบผลการดาเนินงาน ณ จุดขายคือ
Equity General
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ผลการดาเนินงานย้ อนหลังแบบปั กหมุด
ตารางแสดงผลการดาเนินงานย้ อนหลังแบบปั กหมุด
กองทุน

Year to date

3 เดือน

Percentile

6 เดือน

Percentile

1 ปี

Percentile

3 ปี

Percentile

ตัง้ แต่ จดั ตัง้

ผลตอบแทนกองทุนรวม

3.58%

-7.61%

95th

3.53%

95th

9.47%

75th

-5.66%

95th

-5.29%

ผลตอบแทนตัวชีว้ ัด

6.89%

-3.46%

50th

5.58%

75th

17.58%

25th

-0.60%

25th

0.60%

ความผันผวนของกองทุน

12.89%

12.24%

75th

12.64%

50th

17.29%

95th

18.43%

50th

17.05%

ความผันผวนของตัวชีว้ ัด

13.10%

12.19%

75th

12.27%

50th

16.23%

75th

19.60%

75th

17.96%

หมายเหตุ : สาหรับผลการดาเนินงานย้ อนหลังแบบปั กหมุดตังแต่
้ 1 ปี ขึ ้นไป แสดงเป็ น % ต่อปี
ข้ อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
สามารถดูผลดาเนินงานที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ www.tmbameastspring.com
ตารางแสดงผลการดาเนินงานกลุ่ม Equity General ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
Return (%)

Standard Deviation (%)

Peer
Percentile

3M

6M

1Y

3Y

5Y

10Y

3M

6M

1Y

3Y

5Y

10Y

5th Percentile

1.74
-2.99
-4.68
-6.08
-7.95

18.51
8.63
6.33
3.84
0.65

26.88
17.08
11.41
8.43
3.62

4.11
-1.60
-3.38
-4.73
-7.83

4.62
1.60
0.58
-0.62
-2.61

6.84
5.71
4.67
3.74
2.04

9.30
11.13
12.07
13.40
15.64

9.38
11.66
12.66
13.77
15.32

11.75
14.77
16.13
16.64
18.27

14.29
18.31
19.37
20.32
22.98

12.96
15.56
16.39
17.18
18.65

12.16
15.59
16.10
16.53
17.85

25th Percentile
50th Percentile
75th Percentile
95th Percentile

ดัชนีชี ้วัด(Benchmark) ของกองทุนรวม คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):100.00
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นโยบายการจ่ายเงินปั นผล

ไม่มี

ผู้ดแู ลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

วันที่จดทะเบียน

25 กันยายน 2560

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 บาท
มูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ ถัดไป : 1 บาท
วันที่ทาการขายคืนภายในระยะเวลาตังแต่
้ : 8.30 น.
วันที่ทาการขายคืนถึงระยะเวลา : 15.30 น.
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ระยะเวลาการรับเงินค่า
ขายคืน :
บริษัทจัดการจะจัดให้ มีการชาระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยภายใน 5 วันทาการถัดจากวันทา
การขายหน่วยลงทุน
(ปั จจุบนั และในภาวะปกติจะชาระภายใน 2 วันทาการนับ
ถัดจากวันที่คาสัง่ ขายสามารถดาเนินการได้ )
สามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ ที่
website : www.tmbameastspring.com
14.78 %

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของ
กองทุน (Portfolio Turnover Ratio)
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน) และทุกสาขา
หน่วยลงทุน
ทัว่ ประเทศ โทรศัพท์ 0-2299-1111 หรื อผู้สนับสนุนการ
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ขายหรื อรับซื ้อคืนอื่น ๆ ที่ บลจ.ทหารไทย แต่งตัง้ หรื อ
ทาง Website ของบริษัทจัดการ ที่
www.tmbameastspring.com
รายชื่อผู้จดั การกองทุน
ดาราวรรณ ประกายทิพย์
วันที่เริ่มบริ หาร 18 พฤษภาคม 2564
ติดต่อสอบถาม
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด
ที่อยู่ ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
รับหนังสือชี ้ชวน
944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
ร้ องเรี ยน
กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 0-2838-1800
website : www.tmbameastspring.com
อนุญาตให้ ผ้ ทู ี่มีสญ
ั ชาติ US ลงทุน ไม่ใช่
ธุรกรรมที่อาจก่อให้ เกิดความ
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้ เกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ได้ ที่
www.tmbameastspring.com

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทังไม่
้ ได้ อยูภ่ ายใต้ ความคุ้มครองของสถาบัน
คุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึง่ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้ รับเงินลงทุนคืนเต็ม
จานวน
 ได้ รับอนุมตั ิจดั ตัง้ และอยู่ภายใต้ การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต
 การพิจารณาร่ างหนังสือชี ้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้มิได้ เป็ นการ
แสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต. ได้ รับรองถึงความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนของกองทุน
รวม หรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการ
กองทุนรวม ได้ สอบทานข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสาคัญ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564
แล้ วด้ วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวมและขอรับรอง
ว่าข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ อง ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด
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