TMBAM Eastspring: โปรโมชันกองทุนรวมเพือการประหยัดภาษี (RMF) ปี
โอกาสสู่ความมังคังในอนาคตและความสุขทีเพิมมากขึน
กับกองทุน RMF ของ TMBAM Eastspring
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เพียงสะสมยอดเงินลงทุนสุทธิใน RMF ของ TMBAM Eastspring ทุกๆ 50,000 บาท รับเงินลงทุนพิเศษใน
กองทุนเปิ ดทหารไทยธนบดี 100 บาท* (ตามเงือนไขที TMBAM Eastspring กําหนด)
กองทุนทีเข้าร่วมโครงการ
ชือกองทุนเพือการเลียงชีพ
(RMF)
1
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Star50 Chinese
Technology
RMF**/***
Global Innovation
RMF**/***
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ธนบดี RMF*

4

ธนไพศาล RMF

5

ธนไพบูลย์ RMF

6

Global Bond
RMF**/***
Global Income
RMF**
Thai Mid Small
Minimum Variance
RMF
SET50 RMF

7
8

9

สินทรัพย์
ทีลงทุน
หุน้ ทัวโลก

หุน้ ทัวโลก

นโยบายกองทุน

กองทุนหลัก คือ KraneShares STAR
Market 50 Index ETF

นโยบายป้องกัน
ความเสียง
ความเสียงจาก ผูล้ งทุน กองทุน
อัตราแลกเปลียน
ตามดุลพินิจของ
4
6
ผูจ้ ดั การกองทุน

กองทุนหลัก คือ Nikko AM ARK
ตามดุลพินิจของ
Disruptive Innovation Fund ในหน่วย
ผูจ้ ดั การกองทุน
ลงทุนชนิด Class A USD
ตลาดเงิน
ตราสารหนีระยะสัน ภาครัฐ ภาคสถาบัน
การเงิน ภาคเอกชนชันดีในประเทศและเงิน
ฝาก
ตราสารหนี
ตราสารหนี ภาครัฐ ภาคสถาบันการเงิน
ป้องกันความ
ภาคเอกชนชันดีในประเทศและ
เสียงเต็มจํานวน
ต่างประเทศ และเงินฝาก
ตราสารหนี
ตราสารหนี ภาครัฐ ภาคสถาบันการเงิน
ไม่ตากว่
ํ าร้อยละ
ภาคเอกชนในประเทศและต่างประเทศ
90
โดยลงทุนต่างประเทศไม่เกินร้อยละ
ตราสารหนี
กองทุนหลัก คือ PIMCO GIS Global
ตามดุลพินิจของ
ทัวโลก
Bond Fund โดย PIMCO
ผูจ้ ดั การกองทุน
ตราสารหนี
กองทุนหลัก คือ PIMCO GIS Income
ตามดุลพินิจของ
ทัวโลก
Fund Class I โดย PIMCO
ผูจ้ ดั การกองทุน
หุน้ ไทยกลาง- หุน้ ไทย-กลาง หน่วย Infrastructure หรือ
เล็ก
Property Fund ตามโมเดลของ FTSE
(เน้นความผันผวนตําของพอร์ตลงทุน)
หุน้ ใหญ่ไทย หุน้ ไทยขนาดใหญ่ บริษัท โดย
เลียนแบบสัดส่วนตามดัชนี SET50
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ชือกองทุนเพือการเลียงชีพ
(RMF)

สินทรัพย์
ทีลงทุน

10 JUMBO 25 RMF*** หุน้ ใหญ่ไทย
11 US500 RMF**/***

12 European Growth
RMF**/***
13 Asia Active Equity
RMF**/***
14 China Opportunity
RMF**/***
15 Japan Equity
RMF**/***
16 Global Quality
Growth RMF**/***

17 Emerging Active
Equity RMF**/***

18 Property and
Infrastructure
Income Plus
Flexible RMF**/***
19 Gold Singapore
RMF**/***
20 Global Property
RMF**/***

นโยบายกองทุน

หุน้ ไทยขนาดใหญ่ บริษัทแรกทีเข้า
หลักเกณฑ์ของ TMBAM Eastspring
หุน้ ใหญ่
กองทุนหลัก คือ iShare Core S&P 500
สหรัฐฯ
ETF Fund โดย BlackRock Fund
Advisors
หุน้ ยุโรป
กองทุนหลัก คือ Wellington Strategic
European Equity Fund Class S Acc
EUR โดย Wellington
หุน้ เอเชีย
กองทุนหลัก คือ Schroder International
Selection Fund - Emerging Asia
หุน้ จีน
กองทุนหลัก คือ UBS (LUX) Equity FundChina Opportunity (USD) Class I-A1acc โดย UBS
หุน้ ใหญ่ญีปุ่ น กองทุนหลัก คือ Nikkei 225 Exchange
Traded Fund โดย Nomura
หุน้ ทัวโลก
กองทุนหลัก คือ Wellington Global
Quality Growth Portfolio USD Class S
Accumulating Unhedged โดย
Wellington
หุน้ ตลาดเกิด กองทุนหลัก คือ Baillie Gifford
ใหม่
Worldwide Emerging Markets Leading
Companies Fund – ใน Class B (acc) USD
อสังหาริม
มีนโยบายลงทุนในหมวดอุตสาหกรรม
ทรัพย์
อสังหาริมทรัพย์ (Property Fund/REITs)
โครงสร้าง
และ/หรือ หน่วย Infra ทังในและ
พืนฐาน
ต่างประเทศ
ทองคํา
กองทุนหลัก คือ SPDR Gold Trust ซึงทํา
การซือขายในตลาดหลักทรัพย์สงิ คโปร์
หน่วยทรัสต์ กองทุนหลัก คือ Brookfield Global Listed
Real Estate UCITS Fund Class E Acc –
USD โดย Brookfield

นโยบายป้องกัน
ความเสียง
ความเสียงจาก ผูล้ งทุน กองทุน
อัตราแลกเปลียน
4
6
ตามดุลพินิจของ
ผูจ้ ดั การกองทุน

4
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ไม่ตากว่
ํ าร้อยละ
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4
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ตามดุลพินิจของ
ผูจ้ ดั การกองทุน
ตามดุลพินิจของ
ผูจ้ ดั การกองทุน
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ตามดุลพินิจของ
ผูจ้ ดั การกองทุน
ตามดุลพินิจของ
ผูจ้ ดั การกองทุน
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ตามดุลพินิจของ
ผูจ้ ดั การกองทุน
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ตามดุลพินิจของ
ผูจ้ ดั การกองทุน
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ตามดุลพินิจของ
ผูจ้ ดั การกองทุน
ตามดุลพินิจของ
ผูจ้ ดั การกองทุน
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กองทุนทีได้รับตามโปรโมชันส่งเสริมการขาย
ประเภท
กองทุน
ตราสาร
ตลาดเงิน

ชือกองทุน
ธนบดี*

สินทรัพย์
ทีลงทุน
ตราสาร
ตลาดเงิน

นโยบายกองทุน
ลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนีภาครัฐ ตรา
สารหนีภาคสถาบันการเงิน และตราสารหนี
ภาคเอกชนชันดีในประเทศ

นโยบายป้องกัน
ความเสียงจาก
อัตราแลกเปลียน
-

ความเสียง
ผูล้ งทุน

กองทุน

1

1

เงือนไขการลงทุนต้ องเป็ นไปตามเงือนไขทางภาษีทีกรมสรรพากรกําหนด / เงือนไขโปรโมชั นตามที TMBAM
Eastspring กําหนด
เงือนไขโปรโมชัน
1. รายการส่งเสริมการขายนี จะคํานวณตามยอดซือและสับเปลียนเข้าสุทธิตงแต่
ั วันที มกราคม – 30 ธันวาคม 2565 ในกองทุน
RMF ภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ.ทหารไทย (TMBAM Eastspring) ทังนี ยอดเงินลงทุนสุทธิตามรายการส่งเสริมการขาย
ดังกล่าวไม่สามารถทําการขาย สับเปลียน หรือโอนเปลียนมือ หรือโอนหน่วยลงทุนไปยัง บลจ.อืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก่อนวันที
28 เมษายน 2566 ยกเว้นการสับเปลียนระหว่างกองทุน RMF ด้วยกันภายใต้การบริหารจัดการของ TMBAM Eastspring เท่านัน
2. สิทธิในการรับเงินลงทุนพิเศษในกองทุนเปิ ดทหารไทยธนบดี (เป็ นกองทุนรวมตลาดเงิน) จะคํานวณตามเลขทีผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดย
นับจากยอดซือ และสับเปลียนเข้าสุทธิในกองทุน RMF หักด้วยยอดการขายคืนหน่วย สับเปลียนออก หรือโอนหน่วยลงทุน RMF
ไปยัง บลจ.อืน ยกเว้นการขายคืนทีถูกต้องตามเงือนไขทางภาษีตามเกณฑ์ของกรมสรรพากร
3. TMBAM Eastspring จะทํา การโอนเงินลงทุนพิเศษเข้า ในกองทุน เปิ ด ทหารไทยธนบดีให้แ ก่ผู้ถือหน่ วยลงทุน ทีได้รับสิ ทธิตาม
รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวภายในวันที 30 มิถนุ ายน 2566
4. TMBAM Eastspring ขอสงวนสิ ท ธิ เปลี ยนแปลงหลัก เกณฑ์และเงือนไข วัน ทํา การสังซื อหน่ วยลงทุ น หรือ เปลี ยนแปลงของ
สมนาคุณที มีมูลค่าเที ยบเท่า และกําหนดระยะเวลาดํา เนิน การ โดยมิ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และคํา ตัดสินของ TMBAM
Eastspring ไม่ว่าประเด็นใดๆ ให้ถือเป็ นทีสุด
คําเตือน: การลงทุนไม่ใช่การฝากเงินและมีความเสียงในการลงทุนผูถ้ ือหน่วยลงทุนอาจได้รบั เงินลงทุนมากกว่าหรือน้อยกว่าการ
ลงทุนเริมแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รบั ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลา ทีกําหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วย
ลงทุนได้ตามทีมีคาํ สังไว้/กองทุนทีมีเครืองหมาย*กํากับ แม้ว่ากองทุนรวมตลาดเงินลงทุนได้เฉพาะทรัพย์สินทีมีความเสียงตํา แต่มี
โอกาสขาดทุนได้/กองทุนทีมีเครืองหมาย**กํากับ เป็ นกองทุนทีไม่ได้ป้องกันความเสียงจากอัตราแลกเปลียนทังจํานวน ผูล้ งทุนอาจจะ
ขาดทุนหรือได้กาํ ไรจากอัตราแลกเปลียนหรือได้รบั เงินทุนตํากว่าเงินลงทุนเริมแรกได้ / กองทุนทีมีเครืองหมาย ***กํากับ เป็ นกองทุนที
กระจุกตัวในผูอ้ อกประเทศหรืออุตสาหกรรม จึงมีความเสียงทีผูล้ งทุนอาจสูญเสียเงินจํานวนมาก /ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลสําคัญของ
กองทุน โดยเฉพาะนโยบายการลงทุน ความเสียง และผลการดําเนินงานของกองทุนทีเปิ ดเผยไว้ในแหล่งต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษทั
จัด การ โดยขอรับ หนัง สื อ ชี ชวนส่ ว นสรุ ป ข้อ มูล สํา คัญ ได้ที TMBAM Eastspring, ธนาคารทหารไทยธนชาต จํา กั ด (มหาชน)
ทุกสาขา และผูส้ นับสนุนการขายและรับซือคืนหน่วยลงทุนทีได้รบั การแต่งตัง
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกียวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีทระบุ
ี ไว้ในคู่มอื การลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าว และควรทํา
ความเข้าใจลักษณะสินค้า เงือนไขผลตอบแทน และความเสียงก่อนการตัดสินใจลงทุน
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