กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ ำ หุ้นระยะยำว
(TMBTMSMVLTF)
บริ ษัทหลักทรั พย์จัดกำรกองทุน
อีสท์สปริ ง (ประเทศไทย) จำกัด

หนังสือชี ้ชวนส่วนสรุ ปข้ อมูลสำคัญ
Factsheet
ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2565

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
กองทุนรวมตรำสำรทุน (Equity Fund)
กองทุนรวมหุ้นระยะยำว (Long Term Equity Fund)
กลุม่ Equity General
นโยบำยและกลยุทธ์ กำรลงทุน
ลงทุนในหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียน และ/หรื อหน่วย Infra และ/หรื อหน่วยProperty ขนำดกลำง
และขนำดเล็กที่จดทะเบียนซื ้อขำยในตลำดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลีย่ ในรอบปี บัญชี
ไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 80 ของ NAV ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับ FTSE Thailand Mid / Small Cap
Minimum Variance (Total Return)
มุ่งหวังให้ ได้ รับผลประกอบกำรเคลือ่ นไหวตำมดัชนีชี ้วัด
ผลกำรดำเนินงำนและดัชนีชวี ้ ัดย้ อนหลัง 5 ปี ปฏิทิน (% ต่อปี )

ระดับควำมเสี่ยง
ต่ำ
1 2 3 4 5 6 7 8
สูง
คำอธิบำย
ลงทุนในตรำสำรทุนเป็ นหลักโดยเฉลีย่ ในรอบปี ไม่น้อยกว่ำ 80 %
ของ NAV
ข้ อมูลกองทุนรวม
วันจดทะเบียนกองทุน

21 พ.ย. 2559

วันเริ่ มต้ น class

-

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผล
อำยุกองทุน

ไม่มีนโยบำยจ่ำยเงินปั นผล
ไม่กำหนด

ดัชนีชวี ้ ัด :
1. ดัชนี FTSE Thailand Mid Small Cap (Total Return) สัดส่วน
100%
สำหรั บผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังแบบปั กหมุด ผลกำร
ดำเนินงำนน้ อยกว่ำ 1 ปี คำนวณตำมระยะเวลำจริ ง
คำเตือน :
กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน
ผลกำรดำเนินงำนในอดีตของกองทุนรวม มิได้ เป็ นสิง่ ยืนยันถึง
ผลกำรดำเนินงำนในอนำคต

ผลกำรดำเนินงำนย้ อนหลังแบบปั กหมุด (%ต่อปี )
กองทุน
ดัชนีชี ้วัด (THB)

YTD
-6.30
-6.81

3 เดือน
-2.20
-0.34

6 เดือน
-10.25
-10.38

1 ปี
-6.77
-5.44

ค่ำเฉลี่ยในกลุ่ม เดียวกัน
ควำมผันผวนกองทุน
ควำมผันผวนดัชนีชี ้วัด (THB)

-2.31
8.90
11.98

2.06
8.40
10.77

-3.26
9.40
12.43

0.07
8.42
11.80

กองทุน
ดัชนีชี ้วัด (THB)
ค่ำเฉลี่ยในกลุ่ม เดียวกัน

3 ปี
0.46
3.55
0.75

5 ปี
-0.53
0.98
-0.84

10 ปี
-

ตัง้ แต่ จดั ตัง้
0.86
3.33
-

ควำมผันผวนกองทุน
ควำมผันผวนดัชนีชี ้วัด (THB)

16.05
21.07

13.34
17.80

-

12.41
16.60
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กำรเข้ ำร่ วมต่อต้ ำนทุจริ ต: ได้ รับกำรรั บรองจำก CAC
จัดอันดับกองทุน Morningstar

กำรซือ้ หน่ วยลงทุน
วันทำกำรซื ้อ : ทุกวันทำกำร

กำรขำยคืนหน่ วยลงทุน
วันทำกำรขำยคืน : ทุกวันทำกำร

ข้ อมูลเชิงสถิต ิ
Maximum Drawdown

-38.41%

เวลำทำกำร : 08:30 น. -15:30 น.
กำรซื ้อครั ง้ แรกขั ้นต่ำ : 1 บำท

เวลำทำกำร : 08:30 น. -15:30 น.
กำรขำยคืนขั ้นต่ำ : 1 บำท

Recovering Period

1 ปี 12 เดือน

Sharpe Ratio

-0.01

กำรซื ้อครั ง้ ถัดไปขั ้นต่ำ : 1 บำท

ยอดคงเหลือขั ้นต่ำ : ไม่กำหนด
ระยะเวลำรั บเงินค่ำขำยคืน : T+4

Alpha
Beta

-3.09
0.70%

อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุน

59.75%

Remark : ปั จจุบันและในภำวะปกติจะชำระภำยใน 4 วันทำกำรนับถัดจำกวันที่คำสัง่ ขำยสำมำรถ
ดำเนินกำรได้
ค่ ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)
ค่ ำธรรมเนียม
สูงสุดไม่ เกิน
เก็บจริง
กำรจัดกำร
1.6050
1.3375
รวมค่ำใช้ จ่ำย
1.9795
1.5213
หมำยเหตุ : สำมำรถดูค่ำธรรมเนียมอื่นๆ เพิม่ เติมได้ ที่หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม
ค่ ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้ถือหน่ วย (% ของมูลค่ ำซือ้ ขำย)
ค่ ำธรรมเนียม
สูงสุดไม่ เกิน
กำรขำย
ไม่มี

เก็บจริง
ยกเว้ น

กำรรั บซื ้อคืน
กำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้ ำ

ไม่มี
ไม่มี

ยกเว้ น
ยกเว้ น

กำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก

ไม่มี

ยกเว้ น

กำรโอนหน่วย
ไม่มี
ยกเว้ น
หมำยเหตุ : 1.ส่วนต่ำงมูลค่ำหน่วยลงทุน (Spread) ไม่เกิน 0.25% ปั จจุบันเก็บ 0.10% 2.ค่ำโอน 5
บำทต่อ1,000หน่วย
สัดส่ วนประเภททรัพย์ สินที่ลงทุน
ชื่อประเภททรัพย์ สิน
% NAV
หุ้นสำมัญ
74.71
หน่วยลงทุนของกองทุนประเภท
อื่น
กองทรั สต์เพือ่ กำรลงทุนใน
อสังหำริ มทรั พย์

16.18
8.23

เงินฝำกธนำคำรประเภทออม
ทรั พย์

0.80

รำยกำรอื่นๆ

0.08
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ทรัพย์ สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก
ชื่อหลักทรัพย์
% NAV
บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ ป
4.79
จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท ควอลิตี ้เฮ้ ำส์ จำกัด
(มหำชน)

4.77

กองทุนรวมโครงสร้ ำงพื ้นฐำน
โทรคมนำคม ดิจิทัล

4.77

บริ ษัท โรงพยำบำลจุฬำรั ตน์
จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท บำงกอก เชน ฮอสปิ
ทอล จำกัด (มหำชน)

4.62
4.49

กำรจัดสรรกำรลงทุนในกลุ่มอุตสำหกรรม
กลุ่มอุตสำหกรรม

% NAV

พลังงำนและสำธำรณูปโภค

19.40

กำรแพทย์

14.34

ขนส่งและโลจิสติกส์

9.93

เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่ สำร

9.72

อำหำรและเครื่ องดื่ม

9.45

ผู้จัดกำรกองทุนรวม
น.ส. ดำรำวรรณ ประกำยทิพย์

( ตั ้งแต่ 18 พ.ค. 2564 )

ผู้ลงทุนสำมำรถศึกษำเครื่ องมือบริ หำรควำมเสีย่ ง
ด้ ำนสภำพคล่องได้ ในหนังสือชี ้ชวนฉบับเต็ม

www.eastspring.co.th
คำอธิบำย
Maximum Drawdown เปอร์ เซ็นต์ ผลขำดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลำ 5 ปี ย้ อนหลัง (หรือตัง้ แต่ จดั ตัง้ กองทุนกรณีท่ยี ังไม่ ครบ 5 ปี ) โดยวัดจำกระดับ NAV ต่ อหน่ วยที่จดุ สูงสุดไป
จนถึงจุดต่ำ สุดในช่ วงที่ NAV ต่ อหน่ วยปรับตัวลดลง ค่ ำ Maximum Drawdown เป็ นข้ อมูลที่ช่วยให้ทรำบถึงควำมเสี่ย งที่อำจจะขำดทุนจำกกำรลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลำกำรฟื ้ นตัว เพื่อเป็ นข้ อมูลให้ผ้ ลู งทุนทรำบถึงระยะเวลำตัง้ แต่ กำรขำดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลำที่ฟื้นกลั บมำที่เ งิน ทุน เริ่มต้ นใช้ ระยะเวลำนำนเท่ำ ใด
FX Hedging เปอร์ เซ็นต์ ของกำรลงทุนในสกุลเงินต่ ำ งประเทศที่มีกำรป้ องกันควำมเสี่ย งจำกอัตรำแลกเปลี่ย น
อัตรำส่ วนหมุนเวีย นกำรลงทุน ควำมถี่ของกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ ในพอร์ ตกองทุนในช่ วงเวลำใดช่ วงเวลำหนึ่ง โดยคำนวณจำกมูลค่ ำ ที่ต่ำ กว่ ำ ระหว่ ำ งผลรวมของมูลค่ ำกำรซือ้ หลักทรัพย์ กับ
ผลรวมของมูลค่ ำ กำรขำยหลักทรัพย์ ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลำ 1 ปี หำรด้ วยมูลค่ ำ NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ย ในรอบระยะเวลำเดีย วกัน กองทุนรวมที่มีค่ำ portfolio turnover สูง บ่งชี ้
ถึงกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ บ่อยครัง้ ของผู้จดั กำรกองทุนและทำให้มีต้นทุนกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ ท่สี ูง จึงต้ องพิจำรณำเปรีย บเทีย บกับผลกำ รดำเนินงำนของกองทุนรวมเพื่อ ประเมินควำม
คุ้มค่ ำ ของกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ ดังกล่ ำ ว
Sharpe Ratio อัตรำส่ วนระหว่ ำ งผลตอบแทนส่ วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรีย บเทีย บกั บควำมเสี่ย งจำกกำรลงทุน โดยคำนวณจำกผลต่ ำ งระหว่ ำ งอัตรำผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตรำ
ผลตอบแทนที่ปรำศจำกควำมเสี่ย ง (risk-free rate) เปรีย บเทีย บกับค่ ำ เบี่ย งเบนมำตรฐำน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่ ำ Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตรำผลตอบแทนที่กองทุนรวม
ควรได้ รับเพิ่มขึน้ เพื่อชดเชยกับควำมเสี่ย งที่กองทุนรวมรับมำ โดยกองทุนรวมที่มีค่ำ Sharpe Ratio สูงกว่ ำ จะเป็ นกองทุนที่มีประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรลงทุน ที่ดีกว่ ำ เนื่องจำกได้ รับ
ผลตอบแทนส่ วนเพิ่มที่สูงกว่ ำ ภำยใต้ ระดับควำมเสี่ย งเดีย วกัน
Alpha ผลตอบแทนส่ วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรีย บเทีย บกั บดัชนีชวี ้ ัด (benchmark) โดยค่ ำ Alpha ที่สูง หมำยถึง กองทุนสำมำรถสร้ ำ งผลตอบแทนได้ สูงกว่ ำ ดัชนีชวี ้ ัด ซึ่งเป็ นผลจำก
ประสิทธิภำพของผู้จดั กำรกองทุนในกำรคัดเลือกหรือหำจังหวะเข้ ำ ลงทุนในหลักทรัพย์ ได้ อย่ ำ งเหมำะสม
Beta ระดับและทิศทำงกำรเปลี่ย นแปลงของอัตรำผลตอบแทนของหลักทรัพย์ ในพอร์ ตกำรลงทุน โดยเปรีย บเทีย บกับอัตรำกำรเปลี่ย นแปลงของตลำด Beta น้ อยกว่ ำ 1 แสดงว่ ำ หลักทรัพย์
ในพอร์ ตกำรลงทุนมีกำรเปลี่ย นแปลงของอัตรำผลตอบแทนน้ อยกว่ ำ กำรเปลี่ย นแปลงของอัตรำผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ ของตลำด Beta มำกกว่ ำ 1 แสดงว่ ำ หลักทรัพย์ ในพอร์ ต
กำรลงทุนมีกำรเปลี่ย นแปลงของอัตรำผลตอบแทนมำกกว่ ำ กำรเปลี่ย นแปลงของอัตรำผลตอบแทนของกลุ่มหลัก ทรัพย์ ของตลำด
Tracking Error อัตรำผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภำพในกำรเลีย นแบบดัชนีชวี ้ ัด โดยหำก tracking error ต่ำ หมำยถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภำพในกำรสร้ ำ งผลตอบแทนให้ใกล้ เคีย ง
กับดัชนีชวี ้ ัด กองทุนรวมที่มีค่ำ tracking error สูง จะมีอัตรำผลตอบแทนโดยเฉลี่ย ห่ำ งจำกดัชนีชวี ้ ัด มำกขึน้
Yield to Maturity อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในตรำสำรหนีโ้ ดยถือจนครบกำหนดอำยุ ซึ่งคำนวณจำกดอกเบียที
้ ่จะได้ รับในอนำคตตลอดอำยุตรำสำรและเงินต้ นที่จะไ ด้ รับคืน นำมำคิด
ลดเป็ นมูลค่ ำ ปัจจุบนั โดยใช้ วัดอัตรำผลตอบแทนของกองทุนรวมตรำสำรหนี ้ คำนวณจำกค่ ำ เฉลี่ย ถ่ วงนำ้ หนักของ Yield to Maturity ของตรำสำรหนีแ้ ต่ ละตัวที่กองทุนมีกำรลงทุน และ
เนื่องจำก Yield to Maturity มีหน่ วยมำตรฐำนเป็ นเปอร์ เซ็นต์ ต่อปี จึงสำมำรถนำไปใช้ เปรีย บเทีย บอัตรำผลตอบแทนระหว่ ำ งกองทุนรวมตรำสำรหนีท้ ่ มี ีนโยบำยถือครองตรำสำร หนีจ้ นครบ
กำหนดอำยุและมีลักษณะกำรลงทุนที่ใกล้ เคีย งกันได้
www.eastspring.co.th
บริษัท หลักทรัพย์จัดกำรกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
ชัน้ 9 อำคำร มิตรทำวน์ ออฟฟิ ศ ทำวเวอร์ 944 ถนนพระรำม 4
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330
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