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Information Ratio**
Standard Devitation

 ผลการด าเนินงานรายปี (%)***
TMBTMSMVLTF
เกณฑ์มาตรฐาน 1(1)

***  กรณีกองทุนมีการจัดต้ังในระหว่างปี ผลการด าเนินงานจะค านวณต้ังแต่วันจัดต้ัง

**** ผลตอบแทนต้ังแต่ต้นปีปัจจุบัน ถึง

 เปรียบเทียบเงินลงทุน 100,000 บาท ต้ังแต่วันท่ีจัดต้ัง 21 พ.ย. 2559

 ข้อมูลท่ัวไป
ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารทุน
วันท่ีจดทะเบียน 21 พ.ย. 2559
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM) ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่ายเงินปันผล
มูลค่าซ้ือข้ันต่ าคร้ังแรก
การคืนเงินค่าขายหน่วยลงทุน 4 วันท าการหลังจากวันท ารายการ (T+4) 5  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ระดับความเส่ียงผู้ลงทุน ต่ า 1 2 3 4 5 สูง 4  อาหารและเคร่ืองด่ืม
ระดับความเส่ียงกองทุน ต่ า 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง 3  พลังงานและสาธารณูปโภค

2  เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
1. ความเส่ียงของตลาด (Market Risk) 1  การแพทย์
2. ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
3. ความเส่ียงทางธุรกิจ (Business Risk)
4. ความเส่ียงจากการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า เพ่ือป้องกันความเส่ียง (Hedging)
    หรือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารกองทุน (efficent portfolio management) 1
 ค่าธรรมเนียมท่ีเก็บจากผู้ถือหน่วย % ของมูลค่าซ้ือขาย (รวม VAT) 2
ค่าธรรมเนียมขาย / สับเปล่ียนเข้า -ไม่มี- 3
ค่าธรรมเนียมรับซ้ือคืน / สับเปล่ียนออก -ไม่มี- 4
ค่าใช้จ่ายในการซ้ือหลักทรัพย์ ไม่เกิน 0.25% (ปัจจุบัน 0.10% ต่อคร้ัง) 5
ค่าใช้จ่ายในการขายหลักทรัพย์ ไม่เกิน 0.25% (ปัจจุบัน 0.10% ต่อคร้ัง) 6
 ค่าธรรมเนียมท่ีเก็บจากกองทุนรวม % ของ NAV (รวม VAT) 7
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.6050% ต่อปี 8
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี 9
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.2140% ต่อปี 10
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีประมาณการได้ ไม่เกิน 0.0535% ต่อปี รวมตราสาร 10 อันดับแรก
รวมค่าธรรมเนียม ไม่เกิน 1.9795% ต่อปี

เอกสารฉบับน้ี ต้องใช้ประกอบกับ Fund Fact Sheet

(ปัจจุบัน 0.1570% ต่อปี) บมจ. โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ (BH) 3.94
(ปัจจุบัน 0.0000% ต่อปี) 43.70
(ปัจจุบัน 1.5213% ต่อปี)

บมจ. น้ ามันพืชไทย (TVO) 4.25
(ปัจจุบัน 1.3375% ต่อปี) บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) (STGT) 4.18
(ปัจจุบัน 0.0268% ต่อปี) บมจ. น้ าประปาไทย (TTW) 4.12

กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF) 4.35
กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) 4.34
บมจ. สตาร์ค คอร์เปอเรช่ัน (STARK) 4.28

บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (THG) 4.96
กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทย (TFFIF) 4.89
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ (CHG) 4.39

 ความเส่ียงท่ีส าคัญ 0.1
0.1

10 หลักทรัพย์ท่ีมีการลงทุนสูงสุด

0.1
0.1
0.1

282
11.7190 บาท

 5 หมวดธุรกิจแรกท่ีลงทุน (%)
1 บาท

3.99 14.48 3.86 7.63 -11.53

29/04/65

2565**** 2564 2563 2562 2561
4.40 10.50 -3.58 7.97 -8.65

8.77 7.24 7.52 15.95 13.08 12.64
-0.66 -0.54 -0.23 -0.42 -0.42 -0.45
6.13 5.49 8.75 6.19 5.25 5.76
5.06 3.83 7.37 3.30 2.59 2.97

วันท่ี 29 เมษายน 2565

ผลตอบแทน
ผลการด าเนินงานย้อนหลัง (%)

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี* 3 ปี* 5 ปี* ต้ังแต่จัดต้ัง

จุดเดน่ กองทุนสร้างผลตอบแทนจากหลกัทรัพย์ขนาดกลางและเลก็ซ่ึงมักมกีาร
เติบโตสูง ขณะที่ลดความเสี่ยงด้วยการกระจายการลงทนุเพื่อให้ความผันผวน
ของพอร์ตการลงทุนโดยรวมอยู่ในระดับต่่า 

เหมาะส าหรบั 
เงินลงทุนส่วนทีต่้องการกระจายการลงทนุไปยังตราสารแห่งทุนของบริษัท
ขนาดกลางและเล็กตามนิยามของ FTSE โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความผัน
ผวนของพอร์ตการลงทุนต่่าเมือ่เทียบกับดัชนี FTSE Thailand Mid / Small 
Cap (Total Return) ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจ และสามารถยอมรับความ
เสี่ยงของการลงทุนได้ 

นโยบายการลงทนุ กองทุนมีนโยบายลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัทจดทะเบยีนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ MAI ตราสารทุน หรือ สัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้า (derivatives) ที่อ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้น หรือกลุ่มหุ้นของบริษัท
จดทะเบียน โดยเฉลี่ยในรอบปบีัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน  ส่วนที่เหลือบริษัทจัดการอาจลงทุนใน หน่วย Infra และ/หรือ 
หน่วย Property และ/หรือ ตราสารทางการเงิน หรือ ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือ
เงินฝาก รวมถึงทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก่าหนดเพิ่มเติมหรือให้
ความเห็นชอบ โดยการลงทุนนั้นจะต้องเป็นไปในลกัษณะทีไ่มท่่าให้กองทนุมฐีานะ
การลงทุนสุทธิ (net exposure) ในหุ้นสามัญ หรือตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปี
บัญชีน้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธขิองกองทนุ 

(1) ดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return)

สัดส่วน
การลงทุน (%)

กองทนุเปดิ ทีเอม็บ ี ไทย มิด สมอล ผันผวนต  า หุ้นระยะยาว (TMB Thai Mid Small MinimumVariance LTF: TMBTMSMVLTF)
"การลงทนุใน LTF ตั้งแตว่นัที  1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป ผู้ลงทนุไมส่ามารถน ามาลดหยอ่นภาษไีด้"
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การแพทย์

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

พ.ย. 
59

เม.ย. 
60

ก.ย. 
60

ก.พ. 
61

ก.ค. 
61

ธ.ค. 
61

พ.ค. 
62

ต.ค. 
62

มี.ค. 
63

ส.ค. 
63

ม.ค. 
64

มิ.ย. 
64

พ.ย. 
64

เม.ย. 
65

กองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน

Thai Mid
Small Min

var LTF

ผลการด่าเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการด่าเนินงานที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด่าเนินงานในอนาคต
การลงทุนในกองทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ 

และอาจไม่ได้รับช่าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่ก่าหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีค่าสั่งไว้
ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือช้ีชวนอย่างรอบคอบ

ท่าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสีย่งก่อนตดัสนิใจลงทนุ

* % ต่อปี ** Informaition Ratio : การวัดค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมในส่วนที่มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
โดยน่ามาเปรียบเทียบกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนส่วนเกินที่เกิดขึ้น และหน่วยเป็นจ่านวน

Fund insight


