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การลงทุนในกองทุนรวมไม่ ใช่ การฝากเงิน
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1.1 นโยบายการลงทุน
ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน
กองทุน จะลงทุน ในหรื อมี ไว้ ซึ่งหุ้น ของบริ ษั ท จดทะเบียน และ/หรื อ หน่ ว ย Infra และ/หรื อ
หน่วยProperty รวมถึงหลักทรัพย์อื่น ที่มีขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่จดทะเบียนซื ้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ตา่ งๆข้ างต้ น ในสัดส่วน
ที่ใกล้ เคียงกับนา้ หนักที่ เป็ นส่วนประกอบของ Model ที่พัฒนาโดย FTSE Group (FTSE) ที่
เรี ย กว่า FTSE Thailand Mid / Small Cap Minimum Variance (Total Return) โดยการน า
หลัก ทรั พ ย์ ในดัช นี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return) เข้ า สูต รการค านวณ
เพื่อคัด เลือกหลักทรั พ ย์ เพื่ อให้ ค วามผัน ผวนของพอร์ ต การลงทุน โดยรวมอยู่ในระดับต่ า
(Minimum Variance) เมื่อเทียบกับดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return)
ทัง้ นี ้ บริ ษั ทจัด การขอสงวนสิ ทธิ ที่ จะพัฒ นา/เปลี่ ยนแปลง Model ที่ อาจพัฒ นาโดยบริ ษั ท
จัดการหรื อผู้พฒ
ั นาโปรแกรมรายอื่น โดยยังคงวัตถุประสงค์การลงทุนเช่นเดิม และถือว่าได้ รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
ส่วนที่เหลือบริ ษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรื อตราสารที่นอกเหนือจากที่กล่าวข้ างต้ น
และ/หรื อ ตราสารทางการเงิน ตราสารแห่งหนี ้ และ/หรื อเงินฝาก รวมถึงทรัพย์สินอื่น หรื อการ
หาดอกผลโดยวิ ธี อื่ น ตามที่ ค ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ ส านัก งานคณะกรรมการก.ล.ต.
ประกาศกาหนดเพิ่มเติมหรื อให้ ความเห็นชอบ
กองทุน อาจจะเข้ าท าสัญ ญาซือ้ ขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่ อเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
บริ หารกองทุ น (efficient portfolio management) ซึ่ ง รวมถึ ง การป้ องกั น ความเสี่ ย ง
(Hedging) อาจลงทุน ในหรื อ มี ไว้ ซึ่งตราสารที่ มี สัญ ญาซื อ้ ขายล่ ว งหน้ า แฝง (Structured
Note ) ตราสารหนี ้ที่ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) หรื อได้ รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือต่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และตราสารทุนที่
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ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted Securities) ส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุน
ในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นใดตามที่ระบุไว้ ในโครงการ
1.2 กลยุทธ์ในการบริ หารจัดการลงทุน
กลยุทธ์การลงทุนตาม Model ที่พฒ
ั นาโดย FTSE Group (FTSE) ที่เรี ยกว่า FTSE Thailand
Mid / Small Cap MinimumVariance (Total Return) เพื่อให้ ความผันผวนของพอร์ ตการ
ลงทุนโดยรวมอยูใ่ นระดับต่า (Minimum Variance) เมื่อเทียบกับดัชนีอ้างอิง

1.เงินลงทุนส่วนที่ต้องการลงทุนหรื อแสวงหาผลตอบแทนจากการกระจายการลงทุนไปยังตรา
สารแห่งทุนของบริ ษัทที่ มีขนาดกลางและขนาดเล็กตามนิ ยามของ FTSE โดยมี วตั ถุประสงค์
เพื่ อ ให้ ความผัน ผวนของพอร์ ต การลงทุ น โดยรวมอยู่ใ นระดับ ต่ า เมื่ อ เที ย บกั บ ดัช นี FTSE
Thailand Mid / Small Cap (Total Return) โดยมุ่งหวังผลตอบแทนที่ กองทุนจะได้ รับจากเงิน
ปั นผลหรื อกาไรส่วนเกินทุนจากการลงทุนในตราสารแห่งทุนดังกล่าว ทังนี
้ ้ ผู้ลงทุนควรมีความ
เข้ าใจ และสามารถยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนได้
2.เหมาะสาหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่สามารถนาเงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี ้ยงชีพไปลดหย่อนจากเงินได้ สทุ ธิ เพื่อประหยัดภาษี เงินได้

• นักลงทุนที่มีความจาเป็ นต้ องใช้ เงินลงทุนนี ้ในระยะอันใกล้
• นักลงทุนที่ไม่สามารถรับความเสี่ยงจากการลดลงของเงินต้ นจากการลงทุนในหุ้น
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ทำอย่ ำงไรหำกยังไม่ เข้ ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี ้
 อ่ ำนหนังสือชี ้ชวนฉบับเต็ม หรื อสอบถำมผู้สนับสนุนการขายและบริ ษัทจัดการ
อย่ ำลงทุนหากไม่เข้ าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี ้ดีพอ

คำเตือนที่สำคัญ
1. ผู้ลงทุนไม่สามารถนาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพไปจาหน่าย โอน จานา
หรื อนาไปเป็ นประกัน
2.สิทธิ ประโยชน์ ท างภาษี ที่ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี ย้ งชีพ นี พ้ ึงได้ รับจะ
สิ ้นสุดลงเมื่ อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ปฏิ บัติตามเงื่อนไขการลงทุนโดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ อง
ชาระคืนสิทธิ ประโยชน์ ทางภาษี ที่เคยได้ รับภายในกาหนดเวลา และหากการชาระคืนสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี ดงั กล่าวไม่เป็ นไปตามที่กาหนด ผู้ถือหน่วยจะต้ องชาระเงินเพิ่มและ/หรื อ
เบี ้ยปรับ ตามประมวลรัษฎากรด้ วย
3.ผู้ล งทุ น ควรศึ ก ษาเงื่ อ นไขการลงทุ น ในกองทุ น รวมเพื่ อ การเลี ย้ งชี พ รวมทั ง้ สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับคู่มือการลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมหรื อที่ผ้ สู นับสนุน
การขายหรื อรับซื ้อคืน
4.กองทุนนี ้มิใช่กองทุนคุ้มครองเงินต้ น ผู้ลงทุนจึงมีความเสี่ยงของการลงทุนของเงินต้ นจาก
การลงทุน
5.การลงทุนในกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่า เพื่อการเลี ้ยงชีพ มีวตั ถุประสงค์
หลักเพื่อให้ ความผันผวนของพอร์ ตการลงทุนโดยรวมอยู่ในระดับต่า (Minimum Variance)
ตัวอย่าง
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เมื่ อเที ยบกับ ดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return) อย่า งไรก็ ต ามกองทุน
ยังคงมีความผันผวนอยู่ซึ่งบางช่วงเวลาการลงทุนในหุ้ นรายตัว หรื อการลงทุนในหุ้นขนาด
ใหญ่ (Large Cap) หรื อการลงทุนในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็ก (Mid / Small) อาจมีความ
ผันผวนที่มากน้ อยแตกต่างกันได้
6.กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่า เพื่อการเลี ้ยงชีพ มีนโยบายที่ลงทุนในหรื อมี
ไว้ ซึ่งสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่ อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการบริ หารการลงทุน (EPM) และตรา
สารที่ มีสัญ ญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง ทาให้ กองทุนนี ม้ ี ความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่นจึง
เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงกว่าผู้ลงทุนทัว่ ไปและรับความเสี่ยงได้ สงู
7.ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิ ด สมอล ผันผวนต่า เพื่อการเลี ้ยงชีพ เมื่อมี
ความเข้ าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า และความเสี่ยงของตราสารที่มีสญ
ั ญา
ซื ้อขายล่วงหน้ าแฝงล่วงหน้ าแฝงผู้ลงทุนควรพิ จารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดย
คานึงถึงประสบการณ์การลงทุนวัตถุประสงค์การลงทุนและฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
8.กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่า เพื่อการเลี ้ยงชีพ สามารถลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่ง
ตราสาร non-investment grade/unrated และตราสารทุ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์ (Unlisted) ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่สงู ขึ ้นมากกว่ากองทุนรวมทัว่ ไป เช่นความ
เสี่ยงจากการผิดนัดชาระหนี ้ของผู้ออกตราสาร หรื อความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของ
ตราสาร เป็ นต้ น
9.บริ ษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรื อเพื่อประโยชน์
กับ
1) พลเมืองสหรัฐอเมริ กา หรื อผู้มีถิ่นฐานอยูใ่ นประเทศสหรัฐอเมริ กา(ซึง่ รวมถึงดินแดนของ
ประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อที่ประเทศสหรัฐอเมริ กาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทาง
ของประเทศสหรัฐอเมริ กาหรื อผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริ กา
5

2) นิติบุคคลรวมถึงบริ ษั ทหรื อห้ างหุ้นส่วน เป็ นต้ นซึ่งจัดตังขึ
้ ้นภายใต้ กฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริ การวมถึงสาขาของนิติบคุ คลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาทังในและนอกประเทศสหรั
้
ฐอเมริ กา
4) ผู้ลงทุนซึ่งติด ต่อหรื อรั บข้ อมูลหรื อส่งค าสั่งเกี่ ยวกับหน่ วยลงทุนของบริ ษั ท จัด การ หรื อ
ชาระ/รับชาระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริ กา ทังนี
้ ้ รวมถึงผู้ลงทุนที่
ใช้ ตวั แทนหรื อผู้จดั การที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นประเทศสหรัฐอเมริ กาในการดาเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สินของบุคคล และนิติบคุ คลดังกล่าวตามข้ อ 1 – 4 บริ ษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิ
ที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสัง่ ซื ้อ การจัดสรร และ/หรื อการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรื อ
ทางอ้ อม สาหรับผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้ างต้ น
10.ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการมีพนั ธะสัญญาหรื อข้ อตกลงกับรัฐต่างประเทศหรื อหน่วยงานของ
รั ฐต่างประเทศหรื อมี ค วามจาเป็ นจะต้ องปฏิ บัติ ต ามกฎหมายของรั ฐ ต่า งประเทศไม่ ว่า ที่
เกิ ดขึน้ แล้ วในขณะนีห้ รื อจะเกิ ดขึ ้นในอนาคต เช่น ดาเนิ นการตาม Foreign Account Tax
Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริ กา เป็ นต้ น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ รับทราบ
และตกลงยินยอมให้ สิทธิ แก่บริ ษัทจัดการที่จะปฏิบตั ิการและดาเนินการ เพื่อให้ เป็ นไปตาม
พันธสัญญา หรื อข้ อตกลง หรื อกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูล
ต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจน
การขอคายินยอมข้ อมูลและเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ถือหน่วยลงทุน และมีสิทธิดาเนิน การอื่นใด
เท่ า ที่ จ าเป็ นส าหรั บ การปฏิ บั ติ ต าม พั น ธสั ญ ญาหรื อ ข้ อตกลง หรื อ กฎหมายของ รั ฐ
ต่างประเทศ
11.ในกรณีที่มีแนวโน้ มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุน
ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
บริ ษัทจัดการอาจใช้ ดลุ ยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิก
คาสัง่ ซื ้อขายหน่วยลงทุนที่ได้ รับไว้ แล้ วหรื อหยุดรับคาสัง่ ดังกล่าวได้
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ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ในหนังสือชี ้ชวน
*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ www.tmbameastspring.com

 ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ ำหน่ วยลงทุน (market risk)
พิจารณาค่าความผันผวนของผลการดาเนินงานกองทุนรวม (standard deviation : SD) ต่อปี

ระบุมิติความเสี่ยงของลักษณะหุ้นที่กองทุนรวมเน้ นลงทุน (ประมาณ 80% ของ NAV)
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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
 ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรำยใดรำยหนึ่ง (High issuer
concentration risk)

*คุณสามารถดูข้อมูลปั จจัยความเสี่ยงเพิ่มเติมได้ ที่ www.tmbameastspring.com

ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ ี
จะซือ้ หุ้น
0.13

หุ้นสำมัญ
71.04

ทรัสต์ เพื่อกำรลงทุนใน
อสังหำริมทรัพย์
27.01

เงินฝำกธนำคำร
ประเภทออมทรัพย์
1.97
ประเภทรำยกำรค้ ำง
รับอื่นๆ
0.49
ประเภทรำยกำรค้ ำง
จ่ ำยหรือหนีส้ ินอื่นๆ
-0.64

ข้ อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
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ชื่อทรัพย์ สิน

%ของ NAV

1.บมจ. โรงพยำบำลจุฬำรั ตน์

5.56

2.บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป

5.16

3.ทรัสต์ เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ และสิทธิกำรเช่ ำ
ดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท

4.69

4.ทรัสต์ เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ และสิทธิกำรเช่ ำ
อสังหำริมทรัพย์ เพื่ออุตสำหกรรม เฟรเซอร์ ส

4.60

5.บมจ. ทีพไี อ โพลีน

4.26

ข้ อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
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* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่ ำธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจำกกองทุนรวม

ค่ ำธรรมเนียมที่เรี 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

1.4713

1.3375
สูงสุดไม่ เกิน 0.1070
0.0268

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
https://www.tmbameastspring.com/THDocs/QA/RFV_02.pdf
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รำยกำร
อัตรำตำมโครงกำร
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 : ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) จะถูกนาส่งเข้ าหรื อตกเป็ นของกองทุนทัง้
จานวน เพื่อนาไปชาระเป็ นค่าใช้ จ่ายในการซื ้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้ า
ซื ้อขายหลักทรัพย์ ภาษี มลู ค่าเพิม่ หรื อ อื่นๆ ตามที่กองทุนจะถูกเรี ยกเก็บเมื่อสัง่ ซื ้อหรื อสัง่ ขาย
หลักทรัพย์
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* ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต *
ผลกำรดำเนินงำนแบบย้ อนหลังตำมปี ปฏิทิน
15.00%
10.00%

% ต่ อปี ของ NAV

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

2563

2562

2561

2560

กองทุนรวม

-3.57%

7.83%

-8.64%

4.06%

Column1

-3.63%

8.14%

-7.48%

5.19%

ดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return)

3.86%

7.63%

-11.53%

10.50%

• กองทุนนีเ้ คยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่ วงเวลำ 5 ปี คือ -38.40
• ควำมผันผวนของผลกำรดำเนินงำน (standard deviation) คือ 13.44
• ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้ เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน ณ จุดขำยคือ
Aggressive Allocation
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ผลกำรดำเนินงำนย้ อนหลังแบบปั กหมุด
ตำรำงแสดงผลกำรดำเนินงำนย้ อนหลังแบบปั กหมุด
กองทุน
ผลตอบแทนกองทุน
รวม
ผลตอบแทนตัวชีว้ ัด
ควำมผันผวนของ
กองทุน
ควำมผันผวนของ
ตัวชีว้ ัด

Year to
date

3 เดือน Percentile 6 เดือน Percentile

1 ปี

Percentile

3 ปี

Percentile

ตัง้ แต่
จัดตัง้

8.09%

7.94%

25th

8.54%

75th

17.12%

50th

1.86%

25th

2.06%

11.16%

7.01%

25th

20.77%

25th

32.58%

25th

4.40%

25th

5.35%

9.23%

9.95%

50th

11.86%

50th

12.32%

50th

15.96%

25th

13.44%

16.94%

12.27%

75th

21.71%

95th

19.28%

95th

21.16%

95th

17.94%

หมายเหตุ : สาหรับผลการดาเนินงานย้ อนหลังแบบปั กหมุดตังแต่
้ 1 ปี ขึ ้นไป แสดงเป็ น % ต่อปี
ข้ อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
สามารถดูผลดาเนินงานที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ www.tmbameastspring.com
ตำรำงแสดงผลกำรดำเนินงำนกลุ่ม Aggressive Allocation ณ วันที่ 31 พฤษภำคม 2564
Peer Percentile
5th Percentile
25th Percentile
50th Percentile
75th Percentile
95th Percentile

3M
13.70
6.98
5.13
3.12
1.13

6M
34.40
15.61
11.61
8.54
1.34

Return (%)
1Y
3Y
39.77 8.04
25.06 1.86
16.25 -1.53
11.35 -4.01
3.07 -5.47

5Y
10.62
4.35
2.39
0.99
-1.25

10Y
10.28
5.96
5.09
4.06
2.69

3M
3.20
8.21
11.48
13.01
19.05

Standard Deviation (%)
6M
1Y
3Y
5Y
3.07
2.20 14.03 12.06
10.21 12.04 16.73 14.53
14.15 14.93 18.48 15.44
17.24 18.10 19.98 16.34
20.54 19.15 23.80 17.77

10Y
13.34
14.50
15.17
16.36
16.72

ดัชนีชี ้วัด(Benchmark) ของกองทุนรวม คือ ดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total
Return)
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นโยบายการจ่ายเงินปั นผล

ไม่มี

ผู้ดแู ลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

วันที่จดทะเบียน

21 พฤศจิกายน 2559

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
(ในภาวะปกติจะชาระภายใน 4 วันทาการนับถัดจากวันที่
คาสัง่ ขายสามารถดาเนินการได้ )
สามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ ที่
website : www.tmbameastspring.com

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของ
22.89 %
กองทุน (Portfolio Turnover Ratio)
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และทุกสาขาทัว่
หน่วยลงทุน
ประเทศ โทรศัพท์ 0-2299-1111 หรื อผู้สนับสนุนการขาย
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หรื อรับซื ้อคืนอื่น ๆ ที่ บลจ.ทหารไทย แต่งตัง้ หรื อทาง
Website ของบริษัทจัดการ ที่
www.tmbameastspring.com
รายชื่อผู้จดั การกองทุน
ดาราวรรณ ประกายทิพย์
วันที่เริ่มบริ หาร 18 พฤษภาคม 2564
ติดต่อสอบถาม
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด
รับหนังสือชี ้ชวน
ที่อยู่ ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
ร้ องเรี ยน
944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
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 ้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิ ได้ เป็ นการ
แสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต. ได้ รับรองถึงความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสื อชี ้ชวนของกองทุน
รวม หรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้ ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการ
กองทุ น รวม ได้ สอบทานข้ อมู ล ในหนั ง สื อชี ช้ วนส่ วนสรุ ปข้ อมู ล ส าคั ญ ณ วั น ที่
31 พฤษภาคม 2564 แล้ วด้ วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิด ชอบในการดาเนิ นการของ
กองทุนรวมและขอรับรองว่าข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ อง ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด
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