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Fund insight

กองทุนเปิด ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย (TMB Thai Equity CG Fund : TMB-THAICG)

นโยบำยกำรลงทุน ลงทุนในตรำสำรแห่งทุนไทย โดยเน้นลงทุนบริษัทที่มีกำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดี รวมถึงบริษัทที่ได้รับกำรรับรองเป็นสมำชิกแนวร่วมปฎิบัติ
ของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น (CAC) ซึ่งกำรพิจำรณำ
กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีอำจพิจำรณำจำกกำรจัดอันดับ CG Scoring ของ
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย หรือหน่วยงำนอื่นใดที่เกี่ยวข้องโดย
เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
จุดเด่น เป็นกองทุนที่นำเงิน 40% ของค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรมอบให้
องค์กรที่ส่งเสริมกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่นและธรรมำภิบำล และนำเงิน10% ของ
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรมอบให้มูลนิธีทีเอ็มบีโครงกำรไฟ-ฟ้ำ เพื่อจุด
ประกำยเยำวชน
เหมำะสำหรับ ผู้ลงทุนที่ต้องกำรลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีกำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ดี ยอมรับควำมเสี่ยงของกำรลงทุนในหุ้นได้ ไม่ตื่นตระหนกกับควำม
ผันผวนของตลำดหุ้น และพร้อมลงทุนในระยะยำว

วันที่ 29 มกราคม 2564
ผลการดาเนิ นงานย้อนหลั ง (%)
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ผลตอบแทน
TMB-THAICG
เกณฑ์มาตรฐาน 1(1)
Information Ratio**
Standard Devitation

* % ต่อปี ** Informaition Ratio : กำรวัดค่ำเฉลี่ยของอัตรำผลตอบแทนของกองทุนรวมในส่วนที่มำกกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน
โดยนำมำเปรียบเทียบกับค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของอัตรำผลตอบแทนส่วนเกินที่เกิดขึ้น และหน่วยเป็นจำนวน

ผลการดาเนินงานรายปี (%)***
TMB-THAICG
เกณฑ์มาตรฐาน 1(1)
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กองทุนรวมตราสารแห่งทุน (หุ้น)
26 ก.ย. 2560
681 ล้านบาท
7.8340 บาท
ไม่จา่ ยเงินปันผล
1 บาท
2 วันทาการหลังจากวันทารายการ (T+2)
ต่า
1 2 3 4 5 สูง
ต่า 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง
Standard Deviation
Sharpe Ratio
Beta
Portfolio Turnover

17.60%
-0.09
0.77
14.8%
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เปรียบเทียบเงินลงทุ น 100,000 บาท ตั้งแต่ วันที่จัดตั้ง 26 ก.ย. 2559
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(1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลำดหลักทรัพย์ SET Total Return Index
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ความเสี่ยงที่สาคัญ
1. ความเสี่ยงของตลาด (Market Risk)
2. ความเสี่ยงของตราสารทุน (Equity Risk)
3. ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk)
4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
5. ความเสี่ยงจากการเข้าทาธุรกรรมซื้อขายตราสารล่วงหน้า
ค่าธรรมเนี ยมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย % ของมูลค่าซื้อขาย (รวม VAT)
ไม่เกิน 1.50% (ปัจจุบัน 1.00%)
ค่าธรรมเนียมขาย / สับเปลี่ยนเข้า
-ไม่มีค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน / สับเปลี่ยนออก
ไม่เกิน 0.25% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
ค่าใช้จา่ ยในการซื้อหลักทรัพย์
ไม่เกิน 0.25% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
ค่าใช้จา่ ยในการขายหลักทรัพย์
ค่าธรรมเนี ยมที่เก็บจากกองทุนรวม % ของ NAV (รวม VAT)
ไม่เกิน 1.6050% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2140% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ไม่เกิน 0.0535% ต่อปี
ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ที่ประมาณการได้
ไม่เกิน 1.9795% ต่อปี
รวมค่าธรรมเนียม

2563 2562 2561 2560
-10.07 -0.79 -17.10 5.90
-5.23 4.27 -8.10 5.37

*** กรณีกองทุนมีการจัดตั้งในระหว่างปี ผลการดาเนินงานจะคานวณตั้งแต่วันจัดตั้ง
**** ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป
ประเภทกองทุน
วันที่จดทะเบียน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าซื้อขั้นต่าครั้งแรก
การคืนเงินค่าขายหน่วยลงทุน
ระดับความเสี่ยงผู้ลงทุน
ระดับความเสี่ยงกองทุน

2564****
0.05
1.24

(ปัจจุบัน 1.0700% ต่อปี)
(ปัจจุบัน 0.0268% ต่อปี)
(ปัจจุบัน 0.1370% ต่อปี)
(ปัจจุบัน 0.0000% ต่อปี)
(ปัจจุบัน 1.2338% ต่อปี)

10 หลั กทรัพย์ ที่มีการลงทุ นสูงสุด
1 บมจ. ปตท. (PTT)
2 บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย (SCC)
3 บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC)
4 บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL)
5 บมจ. ปตท. สารวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP)
6 บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
7 บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC)
8 บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ (INTUCH)
9 บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (CPN)
10 บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC)
รวมตราสาร 10 อันดับแรก

ผลกำรดำเนินงำนในอดีต / ผลกำรเปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลำดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต
กำรลงทุนในกองทุนมิใช่กำรฝำกเงินและมีควำมเสี่ยงของกำรลงทุน ผู้ลงทุนอำจจะได้รับเงินลงทุนคืนมำกกว่ำหรือน้อยกว่ำเงินลงทุนเริ่มแรกได้
และอำจไม่ได้รับชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนภำยในระยะเวลำที่กำหนด หรืออำจไม่สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนได้ตำมที่มีคำสั่งไว้
ก่อนกำรตัดสินใจลงทุนควรศึกษำหนังสือชี้ชวนอย่ำงรอบคอบ
ทำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เงื่อนไขผลตอบแทน และควำมเสีย่ งก่อนตัดสินใจลงทุน

เอกสารฉบับนี้ ต้องใช้ประกอบกับ Fund Fact Sheet

สัดส่วน
การลงทุน (%)

10.97
6.37
6.14
5.09
4.61
2.83
2.71
2.68
2.63
2.41
46.44

