
1 

 

              
             
          

 

           
             
   

 

 

 

    

การลงทนุในกองทนุรวมไม่ใช่การฝากเงิน 
 

กองทุนเปิดทเีอ็มบี Thai Mid Small  
Minimum Variance 

TMBTMSMV 
กองทุนกองทุนรวมผสม 

กองทุนรวมที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ 
 

หนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ทหารไทย จ ากัด 
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต 
: ได้รับการรับรอง CAC 

  
  
  
  
  
  
  

 
 

31 พฤษภาคม 2565 

 
 

http://www.thai-cac.com/th


2 

 

 

1.1 นโยบายการลงทนุ  
กองทนุจะลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และ/หรือหน่วย Infra และ/หรือหน่วย
Property รวมถึงหลักทรัพย์อื่นที่มีขนาดกลางและขนาดเล็กที่จดทะเบียนซือ้ขายในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุ 
โดยกองทนุจะพิจารณาลงทนุในหลกัทรัพย์ต่างๆข้างต้นในสดัสว่นที่ใกล้เคียงกบัน า้หนกัที่เป็น
ส่วนประกอบของ Model ที่พฒันาโดย FTSE Group (FTSE) ที่เรียกว่า FTSE Thailand Mid 
/ Small Cap Minimum Variance (Total Return) โดยการน าหลักท รัพ ย์ ในดัช นี  FTSE 
Thailand Mid / Small Cap (Total Return) เข้าสูตรการค านวณเพื่อคัดเลือกหลักทรัพย์ 
เพื่อให้ความผนัผวนของพอร์ตการลงทุน โดยรวมอยู่ในระดบัต ่า (Minimum Variance) เมื่อ
เทียบกบัดชันี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return) 
ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพัฒนา/เปลี่ยนแปลง Model ที่อาจพัฒนาโดยบริษัท
จดัการหรือผู้พฒันาโปรแกรมรายอื่น โดยยงัคงวตัถปุระสงค์การลงทนุเช่นเดิมและถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
ส่วนที่เหลือบริษัทจดัการอาจลงทนุในหลกัทรัพย์ หรือตราสารที่นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น 
และ/หรือตราสารทางการเงิน ตราสารแห่งหนี ้และ/หรือเงินฝากรวมถึงทรัพย์สินอื่น หรือการ
หาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ 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)อาจลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note 
) ตราสารหนีท้ี่ไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated) หรือได้รับการจดัอนัดบัความ
น่าเชื่อถือต ่ากว่าอนัดบัที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และตราสารทุนที่ไม่ได้
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ (Unlisted Securities) 
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1.2 กลยทุธ์ในการบริหารจดัการลงทนุ 

 กลยทุธ์การลงทนุตาม Model ที่พฒันาโดย FTSE Group (FTSE) ที่เรียกว่า FTSE Thailand  

Mid / Small Cap MinimumVariance (Total Return) เพื่อให้ความผนัผวนของพอร์ตการ

ลงทนุโดยรวมอยู่ในระดบัต ่า (Minimum Variance) เมื่อเทียบกบัดชันีอ้างอิง 

 

 

เงินลงทนุส่วนที่ต้องการลงทนุหรือแสวงหาผลตอบแทนจากการกระจายการลงทนุไปยงัหุ้นของ

บริษัทจดทะเบียน และ/หรือ หน่วย Infra และ/หรือ หน่วยProperty รวมถึงหลักทรัพย์อื่นตาม

นิยามของ FTSE โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อให้ความผนัผวนของพอร์ตการลงทนุโดยรวมอยู่ในระดบั

ต ่าเมื่อเทียบกบัดชันี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return) โดยมุ่งหวงัผลตอบแทน

ที่กองทุนจะได้รับจากเงินปันผลหรือก าไรส่วนเกินทุนจากการลงทุนในตราสารแห่งทุนดงักล่าว  

ทัง้นี ้ผู้ลงทนุควรมีความเข้าใจและสามารถยอมรับความเสี่ยงของการลงทนุได้ 

 

• ผู้ลงทนุที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจ านวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ 

• นกัลงทนุที่ไม่สามารถรับความเสี่ยงจากการลดลงของเงินต้น จากการลงทนุในหุ้น 

ท าอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี ้

▪ อ่านหนงัสือชีช้วนฉบบัเต็ม  หรือสอบถามผู้สนบัสนนุการขายและบริษัทจดัการ 

         อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลกัษณะและความเสี่ยงของกองทนุรวมนีด้ีพอ 

 

 



4 

 

 

ค าเตือนที่ส าคัญ 

1.กองทนุนีม้ิใช่กองทนุคุ้มครองเงินต้น ผู้ลงทนุจึงมีความเสี่ยงของการลงทนุของเงินต้นจาก

การลงทนุ  

2.การลงทนุในกองทนุเปิดทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance  มีวตัถปุระสงค์หลกั

เพื่อให้ความผันผวนของพอร์ตการลงทุนโดยรวมอยู่ในระดับต ่า (Minimum Variance) เมื่อ

เทียบกบัดชันี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return) อย่างไรก็ตามกองทนุยงัคงมี

ความผันผวนอยู่ซึ่งบางช่วงเวลาการลงทุนในหุ้ นรายตัวหรือการลงทุนในหุ้ นขนาดใหญ่ 

(Large Cap) หรือการลงทุนในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็ก (Mid / Small) อาจมีความผัน

ผวนที่มากน้อยแตกต่างกนัได้         

3.กองทุนเปิดทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance  มีนโยบายที่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง

สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (EPM)และตราสารที่มี

สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง ท าให้กองทุนนีม้ีความเสี่ยงมากกว่ากองทนุรวมอื่นจึงเหมาะสม

กบัผู้ลงทนุที่ต้องการผลตอบแทนสงูกว่าผู้ลงทนุทัว่ไปและรับความเสี่ยงได้สงู        

4.ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance เมื่อมีความ

เข้าใจในความเสี่ยงของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า และความเสี่ยงของตราสารที่มีสญัญาซือ้ขาย

ลว่งหน้าแฝง   ผู้ลงทนุควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทนุ โดยค านึงถึงประสบการณ์

การลงทนุ วตัถปุระสงค์การลงทนุและฐานะการเงินของผู้ลงทนุเอง         

5.กองทุนเปิดทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance  สามารถลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตรา

สาร non-investment grade/unrated และตราสารทนุที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

(Unlisted) ผู้ลงทนุอาจมีความเสี่ยงที่สงูขึน้มากกว่ากองทนุรวมทัว่ไป เช่น ความเสี่ยงจากการ
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ผิดนัดช าระหนีข้องผู้ออกตราสาร หรือความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร เป็น

ต้น        

6.ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทนุเกินกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุน

ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด บริษัทจดัการอาจใช้ดลุยพินิจในการเลิกกองทนุรวม และอาจยกเลิก

ค าสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุที่ได้รับไว้แล้วหรือหยดุรับค าสัง่ดงักลา่วได้           

7.บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุ กบัหรือเพื่อประโยชน์

กบั  

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของ

ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทาง

ของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ ถือ Green Card ที่ออกประเทศสหรัฐอเมริกา  

2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศ

สหรัฐอเมริการวมถึงสาขาของนิติบคุคลดงักลา่ว        

3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 

4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งค าสั่งเก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือ

ช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกบัหน่วยลงทนุดงักลา่วในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทนุที่

ใช้ตวัแทนหรือผู้จดัการที่ตัง้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักลา่ว        

5) กองทรัพย์สินของบคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามข้อ1 - 4      

บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสั่งซือ้ การจัดสรร และ/หรือการโอน

หน่วยลงทนุ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุที่มีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 

8.ในกรณีที่บริษัทจดัการมีพนัธะสญัญาหรือข้อตกลงกบัรัฐต่างประเทศหรือหน่วยงานของรัฐ

ต่างประเทศหรือมีความจ าเป็นต้องปฏิบตัิตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศไม่ว่าที่เกิดขึน้แล้ว

ในขณะนี ้หรือจะเกิดขึน้ในอนาคต เช่น ด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance 
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Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลง

ยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบตัิการและด าเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามพนัธ

สญัญาหรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมลูต่างๆ 

ของผู้ ถือหน่วยลงทุน การหกัภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนการขอ

ค ายินยอมข้อมลู และเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ และมีสิทธิด าเนินการอื่นใดเท่าที่

จ าเป็นส าหรับการปฏิบตัิตามพนัธสญัญาหรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ทัง้นี ้

ผู้ ถือหน่วยลงทนุโปรดศกึษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนงัสือชีช้วน         

  

*คณุสามารถดขู้อมลูเพิ่มเติมได้ที่ www.tmbameastspring.com 
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• ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (market risk) 

 

พิจารณาค่าความผนัผวนของผลการด าเนินงานกองทนุรวม (standard deviation : SD) ต่อปี 

 
ความเสี่ยงจากความผนัผวนของมลูค่าหน่วยลงทนุ (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิด

จากการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ซึ่งขึน้กบัปัจจัยภายนอก   เช่น สภาวะเศรษฐกิจการ

ลงทนุ ปัจจยัทางการเมืองทัง้ในและต่างประเทศ เป็นต้น โดยราคาตราสารหนีจ้ะเปลี่ยนแปลง 

ในทิศทางตรงข้ามกบัการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ เช่น หากอตัราดอกเบีย้ในตลาดเงิน

มีแนวโน้มปรับตวัสงูขึน้ อตัราดอกเบีย้ของตราสารหนีท้ี่ออกใหม่ก็จะสงูขึน้ด้วย ดงันัน้ราคา

ตราสารหนีท้ี่ออกมาก่อนหน้าจะมีการซือ้ขาย ในระดบัราคาที่ต ่าลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุ

เฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทนุ (portfolio duration) สงูจะมีโอกาส เผชิญกบัการเปลี่ยนแปลงของ

ราคามากกว่ากองทุนรวมที่มี portfolio duration ต ่ากว่า  และ ความเสี่ยงจากความผนัผวน

ของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุน

รวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้หรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการ

ลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทัง้ในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard 

deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทนุรวมมีค่า SD สงู แสดงว่ากองทนุรวมมีความผนั

ผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลกัทรัพย์สงู  

• ความเส่ียงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหน่ึง (High issuer 
concentration risk) 

 
*คณุสามารถดขู้อมลูปัจจยัความเสี่ยงเพิ่มเติมได้ที่ www.tmbameastspring.com 
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ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

 
 

 

ชื่อทรัพย์สิน %ของ NAV 

1.บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป 5.55 

2.กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย 4.96 

3.บมจ. สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น 4.94 

4.กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 4.33 

5.บมจ. น า้มันพืชไทย 4.29 

 ข้อมลู ณ วนัที่ 31 พฤษภาคม 2565 

 

หุ้นสามัญ
76.06

ใบส าคัญแสดงสิทธิที่
จะซือ้หุ้น
0.07

ทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์
21.07

เงนิฝากธนาคาร
ประเภทออมทรัพย์

2.54

ประเภทรายการค้าง
รับอื่นๆ
0.39

ประเภทรายการค้าง
จ่ายหรือหนีสิ้นอื่นๆ

-0.13
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  ค าอธิบายเพิ่มเติม :  
1.ร้อยละต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วยมลูค่าหนีส้ินทัง้หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการ
จดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ นายทะเบียน และค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์และสง่เสริมการขาย
กองทนุรวม ณ วนัที่ค านวณ (รวมภาษีมลูค่าเพิ่มแล้ว) 
2.ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เป็นค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ 
3.สามารถดคู่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมย้อนหลงั 3 ปี เพิ่มเติมได้ที่ 
https://www.tmbameastspring.com/THDocs/QA/T08_02.pdf 
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 * ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ  
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน * 
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  , 
 

รายการ อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ / 
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้า 

1.50 1.00 

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ไม่มี ไม่มี 
สว่นต่างมลูค่าหน่วยลงทนุ (Spread) ที่เรียก
เก็บจากผู้ท ารายการนี ้(เก็บเข้ากองทนุ) 

0.25% ปัจจบุนัไม่เรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ 5 บาท ต่อหน่วย
ลงทนุ 1,000 หน่วย 

5 บาท ต่อหน่วย
ลงทนุ 1,000 หน่วย 

หมายเหต ุ: ค่าธรรมเนียมดงักลา่วรวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว (ถ้ามี) 
 ค าอธิบายเพ่ิมเติม :  
1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุกบัผู้ลงทนุแต่ละกลุ่ม
หรือแต่ละประเภทของผู้ลงทนุไม่เท่ากนั   
2.บริษัทจัดการจะขอยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าวส าหรับผู้ลงทุนประเภทสถาบนัที่เปิด
บญัชีซือ้ขายหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการโดยตรง ได้แก่ ผู้ลงทนุสถาบนัที่ไม่แสวงหาผลก าไร ซึง่จดัตัง้
ขึน้โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ผู้ ลงทุนสถาบันที่จัดตัง้ขึน้ตาม
พระราชบญัญัติประกนัสงัคม พ.ศ. 2533 ธุรกิจประกนัชีวิตและประกนัภยั ธนาคารเฉพาะกิจ กองทุน
ส ารองเลีย้งชีพภายใต้การจดัการของ บลจ.ทหารไทย บญัชีหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต หรือ
ที่เรียกว่า กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-linked) ของบริษัทประกันชีวิต  ที่ บลจ.ทหาร
ไทย  มอบหมายให้เป็นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
3.ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) จะถูกน าส่งเข้าหรือตกเป็นของกองทุนทัง้จ านวน เพ่ือน าไป
ช าระเป็นค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของกองทนุ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
ภาษีมลูค่าเพ่ิม หรือ อื่นๆ ตามที่กองทนุจะถกูเรียกเก็บเมื่อสัง่ซือ้หรือสัง่ขายหลกัทรัพย์ 
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• กองทุนนีเ้คยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -38.69 
• ความผันผวนของผลการด าเนินงาน (standard deviation) คือ 13.17 
• ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการด าเนินงาน ณ จุดขายคือ  
Aggressive Allocation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2564 2563 2562 2561 2560

กองทุนรวม 10.64% -3.08% 6.53% -8.43% 3.98%

Benchmark 14.48% 3.86% 7.63% -11.53% 10.50%

-15.00%

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

%
 ต่
อปี

ขอ
ง N
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V

ผลการด าเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน 

 * ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต * 
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ผลการด าเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด  
 

ตารางแสดงผลการด าเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด 
กองทุน 

Year to 
date 

3 
เดือน 

Percentile 
6 

เดือน 
Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile 

ตัง้แต่
จัดตัง้ 

ผลตอบแทน
กองทุนรวม 

4.33% 2.26% 25th 6.13% 25th 6.78% 50th 3.59% 50th 2.52% 50th 2.94% 

ผลตอบแทน
ตัวชีวั้ด 

1.96% 2.10% 25th 6.10% 25th 5.00% 50th 6.70% 25th 4.86% 25th 5.53% 

ความผันผวน
ของกองทุน 

8.81% 10.34% 25th 8.24% 5th 7.71% 5th 16.07% 25th 13.17% 25th 12.71% 

ความผันผวน
ของตัวชีวั้ด 

12.30% 13.47% 75th 11.90% 50th 11.09% 50th 21.02% 95th 17.58% 95th 16.99% 

หมายเหต ุ: ส าหรับผลการด าเนินงานย้อนหลงัแบบปักหมดุตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป แสดงเป็น % ต่อปี 
ข้อมลู ณ วนัที่ 31 พฤษภาคม 2565 
สามารถดผูลด าเนินงานที่เป็นปัจจบุนัได้ที่ www.tmbameastspring.com  
 
ตารางแสดงผลการด าเนินงานกลุ่ม Aggressive Allocation ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 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) 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล  ไม่ม ี

ผู้ดแูลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ีจดทะเบียน 26 กนัยายน 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) 

 สามารถตรวจสอบมลูค่าทรัพย์สินรายวนัได้ที่ 
website : www.tmbameastspring.com  

อตัราสว่นหมนุเวียนการลงทนุของ
กองทนุ (Portfolio Turnover Ratio) 

25.94 % 

ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ 

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

รายช่ือผู้จดัการกองทนุ ดาราวรรณ  ประกายทิพย์ 
วนัท่ีเร่ิมบริหาร 18 พฤษภาคม 2564 

ติดต่อสอบถาม 
รับหนงัสือชีช้วน 
ร้องเรียน 
 

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

อนญุาตให้ผู้ที่มีสญัชาติ US ลงทนุ ไม่ใช ่
ธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

คณุสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่ 
www.tmbameastspring.com 

 
▪ การลงทนุในหน่วยลงทนุไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบนั

คุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทนุซึ่งผู้ลงทนุอาจไม่ได้รับเงินลงทนุคืนเต็ม
จ านวน 

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

แสดงว่าส านักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมลูในหนังสือชีช้วนของกองทุน
รวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที่เสนอขายนัน้  ทัง้นี ้บริษัทจดัการ
กองทุ น รวม  ได้ สอบทานข้อมูลในหนั งสื อชี ช้วนส่ วนสรุป ข้อมูลส าคัญ  ณ  วันที่                                 
31 พฤษภาคม 2565 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้ รับผิดชอบในการด าเนินการของ
กองทนุรวมและขอรับรองว่าข้อมลูดงักลา่วถกูต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ท าให้ผู้อื่นส าคญัผิด 

 
 
 
 
 
 

 
 


