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การลงทุนในกองทุนรวมไม่ ใช่ การฝากเงิน
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1.1 นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้นสามัญของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และ/หรื อ MAI ตราสารทุน หรื อ สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (derivatives) ที่อ้างอิงกับ
ผลตอบแทนของหุ้น หรื อกลุม่ หุ้นของบริ ษัทจดทะเบียน โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชี ไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ส่วนที่เหลือบริ ษัทจัดการอาจลงทุนใน หน่วย Infra และ/หรื อ หน่วย Property และ/หรื อ ตรา
สารทางการเงิน หรื อ ตราสารแห่งหนี ้ และ/หรื อเงินฝาก รวมถึงทรัพย์สินอื่น หรื อการหาดอก
ผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรื อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
กาหนดเพิ่มเติมหรื อให้ ความเห็นชอบ โดยการลงทุนนันจะต้
้ องเป็ นไปในลักษณะที่ไม่ทาให้
กองทุนมีฐานะการลงทุนสุทธิ (net exposure) ในหุ้นสามัญ หรื อตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบ
ปี บัญชีน้อยกว่าร้ อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
อย่างไรก็ดี การลงทุนในหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียน และ/หรื อ หน่วย Infra และ/หรื อ หน่วย
Property รวมถึงหลักทรัพย์อื่น ที่มีขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่จดทะเบียนซื ้อขายในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีจะไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยกองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ตา่ งๆข้ างต้ น ในสัดส่วน
ที่ใกล้ เคียงกับน ้าหนักที่เป็ นส่วนประกอบของ Model ที่พฒ
ั นาโดย FTSE Group (FTSE) ที่
เรี ยกว่า FTSE Thailand Mid / Small Cap Minimum Variance (Total Return) โดยการนา
หลักทรัพย์ในดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return) เข้ าสูตรการคานวณ
เพื่อคัดเลือกหลักทรัพย์ เพื่อให้ ความผันผวนของพอร์ ตการลงทุน โดยรวมอยูใ่ นระดับต่า
(Minimum Variance) เมื่อเทียบกับ ดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return)
กองทุนอาจจะเข้ าทาสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริ หารกองทุน (efficient portfolio management) ซึง่ รวมถึงการป้องกันความเสี่ยง
(Hedging) อาจลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ่ ตราสารที่มีสญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured
Note ) ตราสารหนี ้ที่ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) หรื อได้ รับการจัดอันดับ
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ความน่าเชื่อถือต่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และตราสารทุนที่
ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted Securities)
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 ษัทที่มีขนาดกลางและขนาดเล็กตามนิยามของ FTSE โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อให้ ความผันผวนของพอร์ ตการลงทุนโดยรวมอยูใ่ นระดับต่าเมื่อเทียบกับดัชนี FTSE
Thailand Mid / Small Cap (Total Return) โดยมุ่งหวังผลตอบแทนที่กองทุนจะได้ รับจากเงิน
ปั นผลหรื อกาไรส่วนเกินทุนจากการลงทุนในตราสารแห่งทุนดังกล่าว ทังนี
้ ้ ผู้ลงทุนควรมีความ
เข้ าใจ และสามารถยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนได้
2.นักลงทุนที่เข้ าใจในลักษณะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และกองทุนนี ้เหมาะกับผู้ลงทุน
ประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จากการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ทังนี
้ ้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี ้ไม่น้อยกว่า 7 ปี ปฏิทิน เพื่อที่จะได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
จากการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามที่กฎหมายกาหนด

• 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.กองทุนนี ้มิใช่กองทุนคุ้มครองเงินต้ น ผู้ลงทุนจึงมีความเสี่ยงของการลงทุนของเงินต้ นจาก
การลงทุน
2.ผู้ลงทุนไม่สามารถนาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไปจาหน่าย จ่าย โอน จานา
หรื อนาไปเป็ นประกัน
3.ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว จะไม่ได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้ องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่เคยได้ รับภายใน
กาหนดเวลามิฉะนันจะต้
้ องชาระเงินเพิ่มและ/หรื อเบี ้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
4.ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวรวมทังสอบถามรายละเอี
้
ยด
เพิ่มเติมและขอรับคูม่ ือการลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
5.เมื่อครบกาหนดระยะเวลา ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ลงทุนตังแต่
้ วนั ที่ 1 ม.ค. 2563 จะไม่สามารถ
ได้ รับ สิทธิประโยชน์ทางภาษี อีกต่อไป และบริ ษัทจัดการจะดาเนินการเปลี่ยนชื่อกองทุน โดย
ให้ ถือว่าได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
6.การลงทุนในกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่า หุ้นระยะยาว มีวตั ถุประสงค์
หลักเพื่อให้ ความผันผวนของพอร์ ตการลงทุนโดยรวมอยูใ่ นระดับต่า (Minimum Variance)
ตัวอย่าง
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เมื่อเทียบกับดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return) อย่างไรก็ตามกองทุน
ยังคงมีความผันผวนอยู่ซงึ่ บางช่วงเวลาการลงทุนในหุ้นรายตัว หรื อการลงทุนในหุ้นขนาด
ใหญ่ (Large Cap) หรื อการลงทุนในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็ก (Mid / Small) อาจมีความ
ผันผวนที่มากน้ อยแตกต่างกันได้
7.กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่า หุ้นระยะยาว มีนโยบายที่ลงทุนในหรื อ มีไว้
ซึง่ สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริ หารการลงทุน (EPM) และตราสารที่
มีสญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง ทาให้ กองทุนนี ้มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่นจึงเหมาะสม
กับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงกว่าผู้ลงทุนทัว่ ไปและรับความเสี่ยงได้ สงู
8.ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่า หุ้นระยะยาว เมื่อมี
ความเข้ าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า และความเสี่ยงของตราสารที่มีสญ
ั ญา
ซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง ผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคานึงถึง
ประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุนและฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
9.กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่า หุ้นระยะยาว สามารถลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ ตรา
สาร non-investment grade/unrated และตราสารทุนที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(Unlisted) ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่สงู ขึ ้นมากกว่ากองทุนรวมทัว่ ไป เช่น ความเสี่ยงจาก
การผิดนัดชาระหนี ้ของผู้ออกตราสาร หรื อความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร
เป็ นต้ น
10.บริ ษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรื อเพื่อ
ประโยชน์กบั
1) พลเมืองสหรัฐอเมริ กา หรื อผู้มีถิ่นฐานอยูใ่ นประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึง่ รวมถึงดินแดนของ
ประเทศสหรัฐอเมริ กาหรื อที่ประเทศสหรัฐอเมริ กาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทาง
ของประเทศสหรัฐอเมริ กาหรื อผู้ถือ Green Card ที่ออกประเทศสหรัฐอเมริ กา
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2) นิติบคุ คล รวมถึงบริ ษัท หรื อห้ างหุ้นส่วน เป็ นต้ น ซึง่ จัดตัง้ ขึ ้นภายใต้ กฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา รวมถึงสาขาของนิติบคุ คลดังกล่าว
3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาทังในและนอกประเทศสหรั
้
ฐอเมริ กา
4) ผู้ลงทุนซึง่ ติดต่อหรื อรับข้ อมูล หรื อส่งคาสัง่ เกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการ หรื อ
ชาระ/รับชาระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริ กา ทังนี
้ ้ รวมถึงผู้ลงทุนที่
ใช้ ตวั แทนหรื อผู้จดั การที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นประเทศสหรัฐอเมริ กาในการดาเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่าวตามข้ อ1 - 4
บริ ษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสัง่ ซื ้อ การจัดสรร และ/หรื อการโอน
หน่วยลงทุน ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อม สาหรับผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้ างต้ น
11.ในกรณีที่บริ ษัทจัดการมีพนั ธะสัญญาหรื อข้ อตกลงกับรัฐต่างประเทศหรื อหน่วยงานของ
รัฐต่างประเทศหรื อมีความจาเป็ นต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศไม่วา่ ที่เกิดขึ ้น
แล้ วในขณะนี ้ หรื อจะเกิดขึ ้นในอนาคต เช่น ดาเนินการตาม Foreign Account Tax
Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริ กา เป็ นต้ น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ รับทราบ
และตกลงยินยอมให้ สิทธิแก่บริ ษัทจัดการที่จะปฏิบตั ิการและดาเนินการต่างๆ เพื่อให้ เป็ นไป
ตามพันธสัญญาหรื อข้ อตกลง หรื อกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึง่ รวมถึงการเปิ ดเผย
ข้ อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จา่ ยจากเงินได้ ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ตลอดจนการขอคายินยอมข้ อมูล และเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ถือหน่วยลงทุน และมีสิทธิ
ดาเนินการอื่นใดเท่าที่จาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิตามพันธสัญญาหรื อข้ อตกลง หรื อกฎหมาย
ของรัฐต่างประเทศ ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี ้ชวน
*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ www.tmbameastspring.com
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มี net exposure ในตราสารทุนเป็ นหลักโดยเฉลี่ยรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของ
NAV

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

ระบุมิติความเสี่ยงของลักษณะหุ้นที่กองทุนรวมเน้ นลงทุน (ประมาณ 80% ของ NAV)

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
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พิจารณาได้ จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง
แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สงู
 ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรำยใดรำยหนึ่ง (High issuer
concentration risk)

พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คูส่ ญ
ั ญา หรื อ บุคคลอื่นที่มี
ภาระผูกพันตามตราสารหรื อสัญญานัน้ รายใดรายหนึง่ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ทังนี
้ ้
การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี ้
1. ตราสารหนี ้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับ ที่สามารถลงทุนได้
3. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผ้ รู ับฝากหรื อผู้ออกตราสารที่มี การจัดอันดับความ
น่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้
*คุณสามารถดูข้อมูลปั จจัยความเสี่ยงเพิ่มเติมได้ ที่ www.tmbameastspring.com
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ทรัสต์ เพื่อกำรลงทุนใน
อสังหำริมทรัพย์
14.71
เงินฝำกธนำคำร
ประเภทออมทรัพย์
0.67

หุ้นสำมัญ
83.62

ประเภทรำยกำรค้ ำง
รับอื่นๆ
5.29
ประเภทรำยกำรค้ ำง
จ่ ำยหรือหนีส้ ินอื่นๆ
-4.29

ข้ อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

ชื่อทรัพย์ สิน

%ของ NAV

1.ทรัสต์ เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ และสิทธิกำรเช่ ำ
ดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท

5.09

2.บมจ. ผลิตไฟฟ้ำรำชบุรีโฮลดิง้

5.00

3.บมจ. บีทเี อส กรุ๊ ป โฮลดิง้ ส์

4.97

4.กองทุนรวมโครงสร้ ำงพืน้ ฐำนระบบขนส่ งมวลชนทำงรำง บีที
เอสโกรท

4.91

5.บมจ. ปูนซีเมนต์ นครหลวง

4.74

ข้ อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562
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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
www.tmbameastspring.com
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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%

2561

2560

2559

กองทุนรวม

-8.65%

4.08%

2.63%

ดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return)

-11.53%

10.50%

4.17%

• กองทุนนีเ้ คยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่ วงเวลำ 5 ปี คือ -12.11
• ควำมผันผวนของผลกำรดำเนินงำน (standard deviation) คือ 6.72
• ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้ เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน ณ จุดขำยคือ
Equity General
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ผลกำรดำเนินงำนย้ อนหลังแบบปั กหมุด
ตำรำงแสดงผลกำรดำเนินงำนย้ อนหลังแบบปั กหมุด
กองทุน
Year to date 3 เดือน Percentile 6 เดือน Percentile
1 ปี
Percentile ตัง้ แต่ จัดตัง้
ผลตอบแทนกองทุนรวม
7.70%
7.70%
5th
-0.05%
5th
1.00%
5th
2.14%
ผลตอบแทนตัวชีว้ ัด
7.92%
7.92%
5th
-4.78%
25th
-0.73%
5th
4.10%
ควำมผันผวนของกองทุน
5.84%
5.84%
5th
7.30%
5th
7.82%
5th
6.72%
ควำมผันผวนของตัวชีว้ ัด
10.85%
10.85%
95th
12.80%
95th
12.67%
95th
10.35%

หมายเหตุ : สาหรับผลการดาเนินงานย้ อนหลังแบบปั กหมุดตังแต่
้ 1 ปี ขึ ้นไป แสดงเป็ น % ต่อปี
ข้ อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562
สามารถดูผลดาเนินงานที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ www.tmbameastspring.com
ตำรำงแสดงผลกำรดำเนินงำนกลุ่ม Equity General ณ วันที่ 29 มีนำคม 2562
Peer Percentile
5th Percentile
25th Percentile
50th Percentile
75th Percentile
95th Percentile

3M
7.41
5.08
4.37
3.22
2.05

6M
-2.51
-5.60
-6.73
-8.39
-11.40

Return (%)
1Y
3Y
-2.14 10.29
-5.56 7.88
-7.64 6.22
-10.13 4.92
-14.14 1.61

5Y
7.92
6.64
5.47
3.88
1.88

10Y
18.46
16.97
16.04
13.27
10.33

3M
6.32
7.75
8.66
9.30
10.86

Standard Deviation (%)
6M
1Y
3Y
5Y
8.38 8.60 7.87 8.13
10.42 10.62 9.38 9.64
11.64 11.83 10.65 10.80
12.57 12.59 11.62 11.54
13.94 14.12 14.13 14.18

10Y
11.87
15.06
16.20
16.78
18.16

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

ไม่มี

ผู้ดแู ลผลประโยชน์

ธนาคารไทยพาณิชย์ 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 : ภายใน 4 วันทาการนับ
แต่วนั ที่คาสัง่ ขายสามารถดาเนินการได้
สามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ ที่
website : www.tmbameastspring.com

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของ
61.00 %
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
Website ของบริษัทจัดการ ที่
www.tmbameastspring.com
รายชื่อผู้จดั การกองทุน
พิพฒ
ั น์ พิศณุวงรักษ์
วันที่เริ่มบริ หาร 21 พฤศจิกายน 2559
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พรศจี วรสุทธิพศิ ิษฎ์
วันที่เริ่มบริ หาร 21 พฤศจิกายน 2559
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.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 29 มีนาคม 2562
แล้ วด้ วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวมและขอรับรอง
ว่าข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ อง ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด
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