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1.1 นโยบายการลงทนุ  
ทรัพย์สินท่ีกองทนุรวมลงทนุ 
กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้ นของบริษัทจดทะเบียน และ/หรือ หน่วย Infra และ/หรือ 
หน่วยProperty รวมถึงหลกัทรัพย์อื่น ท่ีมีขนาดกลางและขนาดเล็ก ท่ีจดทะเบียนซือ้ขายใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ โดยกองทนุจะพิจารณาลงทนุในหลกัทรัพย์ตา่งๆข้างต้น ในสดัส่วน
ท่ีใกล้เคียงกับน า้หนักท่ีเป็นส่วนประกอบของ Model ท่ีพัฒนาโดย FTSE Group (FTSE) ท่ี
เรียกว่า FTSE Thailand Mid / Small Cap Minimum Variance (Total Return) โดยการน า
หลักทรัพย์ในดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return) เข้าสูตรการค านวณ
เพื่อคัดเลือกหลักทรัพย์ เพื่อให้ความผันผวนของพอร์ตการลงทุน โดยรวมอยู่ในระดับต ่า 
(Minimum Variance) เม่ือเทียบกบัดชันี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return)  
ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพัฒนา/เปลี่ยนแปลง Model ท่ีอาจพัฒนาโดยบริษัท
จดัการหรือผู้พฒันาโปรแกรมรายอื่น โดยยงัคงวตัถปุระสงค์การลงทนุเชน่เดิม และถือวา่ได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว   
ส่วนท่ีเหลือบริษัทจดัการอาจลงทนุในหลกัทรัพย์ หรือตราสารท่ีนอกเหนือจากท่ีกล่าวข้างต้น 
และ/หรือ ตราสารทางการเงิน ตราสารแห่งหนี ้และ/หรือเงินฝาก รวมถึงทรัพย์สินอื่น หรือการ
หาดอกผลโดยวิธีอื่นตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต. 
ประกาศก าหนดเพิ่มเติมหรือให้ความเห็นชอบ 
กองทุนอาจจะเข้าท าสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บ ริหารกองทุน  (efficient portfolio management) ซึ่ งรวมถึ งการป้องกันความ เสี่ ย ง
(Hedging) อาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารท่ีมีสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured 
Note ) ตราสารหนีท่ี้ไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated) หรือได้รับการจดัอนัดบั
ความน่าเชื่อถือต ่ากว่าอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (non-investment grade) และตราสารทนุท่ี
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ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ (Unlisted Securities) ส่วนท่ีเหลือ กองทุนอาจลงทุน
ในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามท่ีระบไุว้ในโครงการ 
 

1.2 กลยทุธ์ในการบริหารจดัการลงทนุ 

 กลยทุธ์การลงทนุตาม Model ท่ีพฒันาโดย FTSE Group (FTSE) ท่ีเรียกวา่ FTSE Thailand  

Mid / Small Cap MinimumVariance (Total Return) เพื่อให้ความผนัผวนของพอร์ตการ

ลงทนุโดยรวมอยูใ่นระดบัต ่า (Minimum Variance) เม่ือเทียบกบัดชันีอ้างอิง 

 

 

1.เงินลงทนุสว่นที่ต้องการลงทนุหรือแสวงหาผลตอบแทนจากการกระจายการลงทนุไปยงัตรา

สารแห่งทนุของบริษัทท่ีมีขนาดกลางและขนาดเล็กตามนิยามของ FTSE โดยมีวตัถปุระสงค์

เพื่อให้ความผนัผวนของพอร์ตการลงทนุโดยรวมอยูใ่นระดบัต ่าเม่ือเทียบกบัดชันี FTSE 

Thailand Mid / Small Cap (Total Return) โดยมุ่งหวงัผลตอบแทนท่ีกองทนุจะได้รับจากเงิน

ปันผลหรือก าไรสว่นเกินทนุจากการลงทนุในตราสารแห่งทนุดงักลา่ว  ทัง้นี ้ผู้ลงทนุควรมีความ

เข้าใจ และสามารถยอมรับความเสี่ยงของการลงทนุได้ 

2.เหมาะส าหรับผู้ลงทนุประเภทบคุคลธรรมดาท่ีสามารถน าเงินลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการ

เลีย้งชีพไปลดหยอ่นจากเงินได้สทุธิ เพื่อประหยดัภาษีเงินได้ 

 

• นกัลงทนุท่ีมีความจ าเป็นต้องใช้เงินลงทนุนีใ้นระยะอนัใกล้ 

• นกัลงทนุท่ีไม่สามารถรับความเสี่ยงจากการลดลงของเงินต้นจากการลงทนุในหุ้น 



4 

 

ท ำอย่ำงไรหำกยงัไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี ้

▪ อ่ำนหนงัสือชีช้วนฉบบัเต็ม  หรือสอบถำมผู้สนบัสนนุการขายและบริษัทจดัการ 

         อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลกัษณะและความเสี่ยงของกองทนุรวมนีด้ีพอ 

 

 

ค ำเตอืนที่ส ำคัญ 

1. ผู้ลงทุนไม่สามารถน าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพไปจ าหน่าย โอน จ าน า 

หรือน าไปเป็นประกนั  

2.สิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพนีพ้ึงได้รับจะ

สิน้สุดลงเม่ือผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนโดยผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้อง

ช าระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีเคยได้รับภายในก าหนดเวลา และหากการช าระคืนสิทธิ

ประโยชน์ทางภาษีดงักล่าวไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด ผู้ ถือหน่วยจะต้องช าระเงินเพิ่มและ/หรือ

เบีย้ปรับ ตามประมวลรัษฎากรด้วย 

3.ผู้ลงทนุควรศกึษาเงื่อนไขการลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ รวมทัง้สอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับคูมื่อการลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมหรือท่ีผู้สนบัสนนุ

การขายหรือรับซือ้คืน 

4.กองทนุนีมิ้ใชก่องทนุคุ้มครองเงินต้น ผู้ลงทนุจงึมีความเสี่ยงของการลงทนุของเงินต้นจาก

การลงทนุ 

5.การลงทนุในกองทนุเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผนัผวนต ่า เพื่อการเลีย้งชีพ มีวตัถปุระสงค์

หลกัเพื่อให้ความผนัผวนของพอร์ตการลงทุนโดยรวมอยู่ในระดบัต ่า (Minimum Variance) 

ตัวอย่าง 
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เม่ือเทียบกับดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return) อย่างไรก็ตามกองทุน

ยงัคงมีความผันผวนอยู่ซึ่งบางช่วงเวลาการลงทุนในหุ้ นรายตัว หรือการลงทุนในหุ้นขนาด

ใหญ่ (Large Cap) หรือการลงทนุในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็ก (Mid / Small) อาจมีความ

ผนัผวนท่ีมากน้อยแตกตา่งกนัได้  

6.กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผนัผวนต ่า เพื่อการเลีย้งชีพ มีนโยบายท่ีลงทุนในหรือมี

ไว้ซึ่งสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (EPM) และตรา

สารท่ีมีสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง ท าให้กองทุนนีมี้ความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่นจึง

เหมาะสมกบัผู้ลงทนุท่ีต้องการผลตอบแทนสงูกวา่ผู้ลงทนุทัว่ไปและรับความเสี่ยงได้สงู 

7.ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผนัผวนต ่า เพื่อการเลีย้งชีพ เม่ือมี

ความเข้าใจในความเสี่ยงของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า และความเสี่ยงของตราสารท่ีมีสญัญา

ซือ้ขายล่วงหน้าแฝงล่วงหน้าแฝงผู้ ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดย

ค านงึถงึประสบการณ์การลงทนุวตัถปุระสงค์การลงทนุและฐานะการเงินของผู้ลงทนุเอง  

8.กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผนัผวนต ่า เพื่อการเลีย้งชีพ สามารถลงทุนหรือมีไว้ซึ่ง

ตราสาร non-investment grade/unrated และตราสารทุนท่ีไม่ ได้จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์  (Unlisted) ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงท่ีสงูขึน้มากกว่ากองทุนรวมทัว่ไป เช่นความ

เสี่ยงจากการผิดนดัช าระหนีข้องผู้ออกตราสาร หรือความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของ

ตราสาร เป็นต้น 

9.ในกรณีท่ีมีแนวโน้มวา่จะมีการขายคืนหน่วยลงทนุเกินกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุ

ท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด บริษัทจดัการอาจใช้ดลุยพินิจในการเลิกกองทนุรวม และอาจยกเลิก

ค าสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุท่ีได้รับไว้แล้วหรือหยดุรับค าสัง่ดงักลา่วได้          

 10.บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุกบัหรือเพื่อ

ประโยชน์กบั 
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1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้ มีถ่ินฐานอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกา(ซึง่รวมถงึดินแดนของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถงึผู้ ท่ีมีหนงัสือเดินทาง

ของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ ถือ Green Card ท่ีออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 

2) นิติบคุคลรวมถงึบริษัทหรือห้างหุ้นสว่น เป็นต้นซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศ

สหรัฐอเมริการวมถงึสาขาของนิติบคุคลดงักลา่ว 

3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา  

4) ผู้ลงทนุซึง่ติดตอ่หรือรับข้อมลูหรือส่งค าสัง่เก่ียวกบัหน่วยลงทนุของบริษัทจดัการ หรือ

ช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกบัหน่วยลงทนุดงักลา่วในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถงึผู้ลงทนุท่ี

ใช้ตวัแทนหรือผู้จดัการท่ีตัง้อยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักลา่ว 

5) กองทรัพย์สินของบคุคล และนิติบคุคลดงักล่าวตามข้อ1 – 4 บริษัทจดัการจงึขอสงวนสิทธิ

ท่ีจะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทนุ ไม่วา่ทางตรงหรือ

ทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 

11.ในกรณีท่ีบริษัทจดัการมีพนัธะสญัญาหรือข้อตกลงกบัรัฐต่างประเทศหรือหน่วยงานของ

รัฐต่างประเทศหรือมีความจ าเป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศไม่ว่าท่ี

เกิดขึน้แล้วในขณะนีห้รือจะเกิดขึน้ในอนาคต เช่น ด าเนินการตาม Foreign Account Tax  

Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบ

และตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจดัการท่ีจะปฏิบตัิการและด าเนินการ เพื่อให้เป็นไปตาม

พนัธสญัญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูล

ต่างๆ ของผู้ ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ท่ีจ่ายจากเงินได้ของผู้ ถือหน่วยลงทุน ตลอดจน

การขอค ายินยอมข้อมลูและเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ และมีสิทธิด าเนิน การอื่นใด

เท่าท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติตาม พันธสัญญาหรือข้อตกลง หรือกฎหมายของ รัฐ

ตา่งประเทศ 
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ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุโปรดศกึษารายละเอียดเพิ่มเติม ในหนงัสือชีช้วน  

*คณุสามารถดขู้อมลูเพิ่มเติมได้ท่ี www.tmbameastspring.com 

 

 

 
• ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (market risk) 

 

พิจารณาคา่ความผนัผวนของผลการด าเนินงานกองทนุรวม (standard deviation : SD) ตอ่ปี 

 
 
 
 
 



8 

 

ระบมิุติความเสี่ยงของลกัษณะหุ้นท่ีกองทนุรวมเน้นลงทนุ (ประมาณ 80% ของ NAV) 

 
ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงท่ี

มลูค่าของหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุรวมลงทนุจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้หรือลดลงจากปัจจยัภายนอก 

เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทัง้ในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่ง

พิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง 

แสดงวา่กองทนุรวมมีความผนัผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลกัทรัพย์สงู    

• ควำมเส่ียงจำกกำรกระจุกตวัลงทุนในผู้ออกรำยใดรำยหน่ึง (High issuer 
concentration risk) 

 
 

*คณุสามารถดขู้อมลูปัจจยัความเสี่ยงเพิ่มเติมได้ท่ี www.tmbameastspring.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tmbameastspring.com/


9 

 

 

 
ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

 
 

 

ช่ือทรัพย์สิน %ของ NAV 

1.บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป 5.92 

2.กองทุนรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำนเพื่ออนำคตประเทศไทย 4.97 

3.บมจ. สตำร์ค คอร์เปอเรช่ัน 4.64 

4.กองทุนรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำนโทรคมนำคม ดจิิทลั 4.33 

5.กองทุนรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำนบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จสัมิน 4.32 

 ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

 

หุ้นสำมัญ
76.15

ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่
จะซือ้หุ้น
0.05

ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนใน
อสังหำริมทรัพย์

21.02

เงนิฝำกธนำคำร
ประเภทออมทรัพย์

1.58

ประเภทรำยกำรค้ำง
รับอื่นๆ
2.10

ประเภทรำยกำรค้ำง
จ่ำยหรือหนีสิ้นอื่นๆ

-0.91
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  ค าอธิบายเพิ่มเติม :  
1.ร้อยละตอ่ปี ของมลูค่าทรัพย์สินหมด หกัด้วยมลูคา่หนีส้ินทัง้หมด เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการ
จดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ นายทะเบียน และคา่โฆษณาประชาสมัพนัธ์และสง่เสริมการขาย
กองทนุรวม ณ วนัท่ีค านวณ (รวมภาษีมลูคา่เพิ่มแล้ว) 
2.คา่ใช้จา่ยอื่นๆ เป็นคา่ใช้จา่ยท่ีประมาณการได้ 
3.สามารถดคูา่ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมย้อนหลงั 3 ปี เพิ่มเติมได้ท่ี 
https://www.tmbameastspring.com/THDocs/QA/RFV_02.pdf 

1.3375

0.0268 0.1070 0.0000

1.4713

สูงสุดไม่เกิน 1.6050

สูงสุดไม่เกิน 0.1070 สูงสุดไม่เกิน 0.2140
สูงสุดไม่เกิน 0.0535

สูงสุดไม่เกิน 1.9795
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ง 

%
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ง 

N
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V

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จำกกองทนุรวม

 * ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ  
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน * 
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รำยกำร อัตรำตำมโครงกำร เรียกเก็บจริง 

คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ / 
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้า 

ไม่มี ไม่มี 

คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ไม่มี ไม่มี 
สว่นตา่งมลูคา่หน่วยลงทนุ (Spread) ท่ีเรียก
เก็บจากผู้ท ารายการนี ้(เก็บเข้ากองทนุ) 

0.25% 0.10 

 
หมายเหต ุ: คา่ธรรมเนียมดงักลา่วรวมภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว (ถ้ามี) 
 ค าอธิบายเพิม่เติม : ส่วนต่างมลูค่าหน่วยลงทนุ (Spread) จะถกูน าส่งเข้าหรือตกเป็นของกองทนุทัง้
จ านวน เพื่อน าไปช าระเป็นค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของกองทนุ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้า
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ ภาษีมลูค่าเพิม่ หรือ อ่ืนๆ ตามท่ีกองทนุจะถกูเรียกเก็บเม่ือสัง่ซือ้หรือสัง่ขาย
หลกัทรัพย์ 
 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 
 

 

 

 

 
• กองทุนนีเ้คยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คือ -38.40 
• ควำมผันผวนของผลกำรด ำเนินงำน (standard deviation) คือ 13.12 
• ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน ณ จุดขำยคือ  
Aggressive Allocation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2564 2563 2562 2561 2560

กองทุนรวม 10.65% -3.57% 7.83% -8.64% 4.06%

Column1 12.06% -3.63% 8.14% -7.48% 5.19%

ดชันี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return) 14.48% 3.86% 7.63% -11.53% 10.50%

-15.00%

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%
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15.00%

20.00%

%
 ต่
อปี

ขอ
ง N

A
V

ผลกำรด ำเนินงำนแบบย้อนหลังตำมปีปฏิทิน 

 * ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต * 



13 

 

ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด  
 

ตำรำงแสดงผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด 
กองทุน Year to date 3 เดอืน Percentile 6 เดอืน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile ตัง้แต่จดัตัง้ 

ผลตอบแทนกองทุนรวม 4.06% 2.02% 25th 5.87% 50th 6.52% 50th 3.75% 50th 2.55% 50th 2.85% 

ผลตอบแทนตวัชีว้ัด 1.96% 2.10% 25th 6.10% 25th 5.00% 50th 6.70% 25th 4.86% 25th 5.29% 

ควำมผันผวนของกองทุน 8.85% 10.40% 25th 8.27% 5th 7.73% 5th 16.00% 25th 13.12% 25th 12.60% 

ควำมผันผวนของตวัชีว้ัด 12.30% 13.47% 75th 11.90% 50th 11.09% 50th 21.02% 95th 17.58% 95th 16.91% 

หมายเหต ุ: ส าหรับผลการด าเนินงานย้อนหลงัแบบปักหมดุตัง้แต ่1 ปีขึน้ไป แสดงเป็น % ต่อปี 
ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 
สามารถดผูลด าเนินงานท่ีเป็นปัจจบุนัได้ท่ี www.tmbameastspring.com  
 
ตำรำงแสดงผลกำรด ำเนินงำนกลุ่ม Aggressive Allocation ณ วันที่ 31 พฤษภำคม 2565 

 Return (%) Standard Deviation (%) 

Peer Percentile 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 

5th Percentile 4.24 10.99 14.19 13.29 11.87 10.99 9.08 8.27 8.08 13.75 12.61 12.16 

25th Percentile 0.20 6.05 7.25 6.36 3.96 6.02 11.14 10.47 9.79 16.15 14.95 13.33 

50th Percentile -0.88 5.02 4.43 2.20 2.27 4.89 12.85 12.01 11.20 17.55 15.84 14.44 

75th Percentile -2.20 -4.99 -0.41 -0.88 0.40 4.02 14.62 13.72 12.65 19.42 16.89 15.22 

95th Percentile -7.14 -14.49 -8.04 -3.21 -1.03 2.70 21.40 18.39 16.58 23.46 20.49 15.79 

 
ดชันีชีว้ดั(Benchmark) ของกองทนุรวม คือ ดชันี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total 
Return) 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 

 

 
 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล  ไม่มี 

ผู้ดแูลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ีจดทะเบียน 21 พฤศจิกายน 2559 

อายโุครงการ ไม่ก าหนด 
ซือ้และขายคืนหน่วยลงทนุ วนัท าการซือ้ขาย :  ทกุวนัท าการ 
 ภายในระยะเวลาตัง้แต่ :  8.30 น. 
 ถึงระยะเวลา :  15.30 น. 
 ราคา IPO (บาท) :  10 บาท 
 มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก :  1 บาท    
 มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป :  1 บาท 
 วนัท่ีท าการขายคืนภายในระยะเวลาตัง้แต่ :  8.30 น. 
 วนัท่ีท าการขายคืนถึงระยะเวลา :  15.30 น. 
 ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :  ระยะเวลาการรับเงินค่า

ขายคืน :   
บริษัทจดัการจะจดัให้มีการช าระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยภายใน 5 วนัท าการถดัจากวนัท า
การขายหน่วยลงทนุ 
(ปัจจบุนัและในภาวะปกติจะช าระภายใน 4 วนัท าการนบั
ถดัจากวนัท่ีค าสัง่ขายสามารถด าเนินการได้) 

 สามารถตรวจสอบมลูค่าทรัพย์สินรายวนัได้ท่ี 
website : www.tmbameastspring.com  

อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของ
กองทนุ (Portfolio Turnover Ratio) 

32.32 % 

ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) และทกุสาขา
ทัว่ประเทศ โทรศพัท์ 0-2299-1111 หรือผู้สนบัสนนุการ
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ขายหรือรับซือ้คืนอ่ืน ๆ ท่ี บลจ.ทหารไทย แต่งตัง้ หรือ
ทาง Website ของบริษัทจดัการ ท่ี 
www.tmbameastspring.com 

รายช่ือผู้จดัการกองทนุ ดาราวรรณ  ประกายทิพย์ 
วนัท่ีเร่ิมบริหาร 18 พฤษภาคม 2564 

ติดต่อสอบถาม 
รับหนงัสือชีช้วน 
ร้องเรียน 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั 
ท่ีอยู่ ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  
944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่  เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศพัท์ : 0-2838-1800  
website : www.tmbameastspring.com 

อนญุาตให้ผู้ ท่ีมีสญัชาติ US ลงทนุ ไม่ใช ่
ธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

คณุสามารถตรวจสอบธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ได้ท่ี 
www.tmbameastspring.com 

 
▪ การลงทนุในหน่วยลงทนุไม่ใชก่ารฝากเงิน รวมทัง้ไม่ได้อยูภ่ายใต้ความคุ้มครองของสถาบนั

คุ้มครองเงินฝาก จงึมีความเสี่ยงจากการลงทนุซึง่ผู้ลงทนุอาจไม่ได้รับเงินลงทนุคืนเต็ม
จ านวน 

▪ ได้รับอนมุตัิจดัตัง้ และอยู่ภายใต้การก ากบัดแูลของส านกังาน ก.ล.ต 
▪ การพิจารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีมิ้ได้เป็นการ

แสดงว่าส านกังาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถกูต้องของข้อมลูในหนังสือชีช้วนของกองทุน
รวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายนัน้  ทัง้นี ้บริษัทจดัการ
กองทุ น รวม  ได้ สอบทานข้อมูลในหนั งสื อชี ช้วนส่ วนสรุป ข้อมูลส าคัญ  ณ  วัน ท่ี                                  
31 พฤษภาคม 2565 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้ รับผิดชอบในการด าเนินการของ
กองทนุรวมและขอรับรองวา่ข้อมลูดงักลา่วถกูต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ท าให้ผู้อื่นส าคญัผิด 

 
 
 
 
 
 

 
 


