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กองทุนสารองเลีย้ งชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ ว
นโยบายลงทุนในหน่ วยลงทุน
กองทุนเปิ ดทหารไทย Global Income

บริษัทหลักทรั พย์ จัดการ
กองทุน ทหารไทย จากัด
การเข้ าร่ วมการต่ อต้ านทุจริต
: ได้ รับการรั บรอง CAC

นโยบายตราสารหนี(้ ต่ างประเทศ)
ทาไมต้ องเลือกนโยบายการลงทุน
นโยบายนี ้เหมาะกับใคร

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ผลการดาเนินงาน
ความเสี่ยงจากการลงทุน
ค่าธรรมเนียม
ข้ อมูลอื่น ๆ

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ 944 ถ.พระราม วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
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1.
เนื่ องจากสมาชิกกองทุนสารองเลีย้ งชีพ แต่ละคนมี ความแตกต่างและมี ความคาดหวังต่อ
ผลตอบแทนและระดับความเสี่ยงที่ ยอมรั บได้ ต่างกัน จึงควรมีโอกาสได้ เลือกนโยบายการ
ลงทุ น ที่ เ หมาะสมกับ ตนเอง และสามารถปรั บ เปลี่ ย นนโยบายการลงทุ น ได้ ต ามความ
เหมาะสมของแต่ละช่วงอายุ เพื่อให้ เงินออมในกองทุนสารองเลี ้ยงชีพมีโอกาสเติบโตและเพียง
พอที่จะรองรั บชีวิตยามเกษี ยณ ตัวอย่างเช่น สมาชิกที่เป็ นวัย หนุ่มสาว มีระยะเวลาในการ
ลงทุนในกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ อีกนาน สามารถยอมรั บความผันผวนของราคาทรั พย์สินที่
ลงทุนได้ มาก น่าจะมีโอกาสได้ ลงทุนในนโยบายการลงทุนตราสารทุน เพื่อให้ มีโอกาสได้ รับ
ผลตอบแทนในระยะยาวที่ สูงกว่าการลงทุนในตราสารหนี ้ ขณะที่ สมาชิกที่ ใกล้ เกษี ยณ มี
ระยะเวลาในการลงทุนอีกไม่นาน ต้ องการรักษาเงินต้ นให้ อยู่ครบ ควรมีนโยบายตราสารหนี ้
ให้ เลือกลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงของการขาดทุนจากความผันผวนของราคาตราสารทุนจนทา
ให้ เงินที่ได้ รับจากกองทุนสารองเลี ้ยงชีพไม่พอใช้ จา่ ยหลังเกษี ยณ

2.
 นาเงินกองทุนไปลงทุนในกองทุนปลายทาง ได้ แก่ กองทุนเปิ ดทหารไทย Global Income
 ทรัพย์สินที่นโยบายลงทุน
นโยบายจะเน้ น ลงทุน นโยบายลงทุน ในหน่ ว ยลงทุน กองทุน เปิ ดทหารไทย Global
Income ซึ่งกองทุนจะเน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกอง
เดียว คือ กองทุนPIMCO GIS Income Fund ในหน่วยลงทุนชนิดClass I ในอัตราส่วน
โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึง่
จดทะเบียนในประเทศไอร์ แลนด์ (Ireland) และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลล่าร์ สหรัฐ
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ส่วนที่เหลือบริ ษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอื่น หรื อการหาดอกผล
โดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรื อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กาหนด โดยจะลงทุนทังในประเทศ
้
และ/หรื อต่างประเทศ
 นโยบายการลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
เพื่อสร้ างกระแสรายได้ ในระดับสูงโดยการบริ หารการลงทุนอย่างรอบคอบ และมี
วัตถุประสงค์รองในการสร้ างการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว กองทุนมีหลักการ
สาคัญในการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี ้ประเภทต่างๆ ทังภาครั
้
ฐและเอกชน
ทัว่ โลก อย่างน้ อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน
วัตถุประสงค์ การลงทุน
เพื่อสร้ างผลตอบแทนจากการลงทุนในนโยบายให้ ได้ ใกล้ เคียงกับผลตอบแทนของกองทุนเปิ ด
ทหารไทย Global Income
นโยบายการลงทุนนีเ้ หมาะกับใคร
 สมาชิกที่สามารถรับความผันผวนของราคาทรัพย์สิน ซึง่ อาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ ้น หรื อ
ลดลงจนต่ากว่ามูลค่าที่ลงทุน และทาให้ ขาดทุนได้
 สมาชิกที่ต้องการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือกเพื่อกระจายการลงทุนในทรัพย์สินประเภท
ต่างๆ
 สมาชิกที่ต้องการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนไปยังต่างประเทศและยอมรับความ
เสี่ยงของการลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่เป็ นตราสารทุนในต่างประเทศ
นโยบายการลงทุนนีไ้ ม่ เหมาะกับใคร
 สมาชิกที่เน้ นการได้ รับผลตอบแทนในจานวนที่แน่นอน หรื อรักษาเงินต้ นให้ อยู่ครบ
 สมาชิกที่ไม่สามารถรับความเสี่ยงจากการลดลงของเงินต้ นได้
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ทาอย่ างไรหากยังไม่ เข้ าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี ้
 สอบถามคณะกรรมการกองทุน
 ศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกนโยบายได้ ที่ www.thaipvd.com
 ติอต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุนของ บลจ.ทหารไทย โทร. 1725

3.
สัดส่ วนประเภททรั พย์ สินที่ลงทุน
Aerospace/Defense
2.20
เงินฝากธนาคารประเภท
ออมทรัพย์ 1.15
นโยบายลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุน
เปิ ดทหารไทย Global Income
98.52

Electric
Utility
2.60

Technology
1.70
Gaming
1.40

Banks
10.20
อื่นๆ 0.33

Financial Other
1.10Wireless
1.10

Satellite
1.30
Airlines
1.20
Captive Consumer
1.10

ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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%ของ
NAV

credit
rating

1. FNMA TBA 3.5% DEC 30YR

5.2

AAA

2. FNMA TBA 3.0% DEC 30YR

2.8

AAA

3. BNP PARIBAS ISSUANCE BV SR SEC **ABS**

2.5

4. U S TREASURY INFLATE PROT BD

1.5

AAA

5. U S TREASURY NOTE

1.5

AAA

ชื่อทรัพย์ สิน

ข้ อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
ศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ https://www.tmbameastspring.com/THDocs/FS/I20_03.pdf
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4.
* ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต *
ผลตอบแทน
10.0%
9.0%
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
-1.0%
-2.0%
-3.0%

ดัชนีชี ้วัด

9.29%
7.32%

6.76%

4.80%

1.97%
0.56%

0.49%
-0.33%
-2.03%

2564

2563

2562

2561

-1.25%
2560
เริ่ มจัดตัง้ 22 ก.ย.60

หมายเหตุ : คานวณเป็ นอัตราผลตอบแทนสุทธิต่อปี (annualized)
1. ดัชนีชี ้วัดคานวณมาจาก Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value
Unhedged USD ในรูปสกุลเงินดอลล่าร์ สหรัฐ ปรับด้ วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุล
เงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
2. ความผันผวนของการดาเนินงาน (standard deviation) คือ 6.13% ต่อปี
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5.
คาเตือนที่สาคัญ
 นโยบายตราสารหนี ้ต่างประเทศ มีความผันผวนของผลตอบแทนในระยะสัน้ อาจขาดทุน
ได้ แต่ในระยะยาว ผลตอบแทนสามารถชนะเงินเฟ้อได้
 นโยบายนี ้มิใช่กองทุนคุ้มครองเงินต้ น ผู้ลงทุนจึงมีความเสี่ยงของเงินต้ นจากการลงทุน
 การลงทุ น ของกองทุ น เปิ ดทหารไทย Global Income ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุน
PIMCO GIS Income Fund จะอยู่ในรู ปสกุลเงินดอลล่าร์ สหรัฐ โดยกองทุนเปิ ดทหาร
ไทย Global Income อาจจะเข้ า ท าสัญ ญาซื อ้ ขายล่ ว งหน้ า (Derivatives) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลย
พินิจของผู้จดั การกองทุน ดังนัน้ ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุน หรื อได้ รับผลกาไร จากอัตรา
แลกเปลี่ยน / หรื อได้ รับเงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่ มแรกได้
 กองทุนหลักที่กองทุนเปิ ดทหารไทย Global Income เข้ าไปลงทุนอาจลงทุนในสัญญา
ซือ้ ขายล่ว งหน้ าเพื่ อเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารการลงทุน (efficient portfolio
management (EPM)) กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับ
ผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรั บความเสี่ยงได้ สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไปผู้
ลงทุน จึงควรลงทุนในกองทุนรวม เมื่อมีความเข้ าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื ้อขาย
ล่ ว งหน้ า และผู้ล งทุ น ควรพิ จ ารณาความเหมาะสมของการลงทุ น โดยค านึ ง ถึ ง
ประสบการณ์การลงทุนวัตถุประสงค์การลงทุนและฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
 กองทุนเปิ ดทหารไทย Global Income อาจมีผลกระทบทัง้ ด้ านบวกและด้ านลบจาก
ความผัน ผวนของสกุ ล เงิ น ต่ า งประเทศอื่ น ๆ นอกเหนื อ จากสกุ ล ดอลล่ า ร์ ส หรั ฐ
เนื่องจากกองทุน PIMCO GIS Income Fund(กองหลัก)มีการลงทุนในทรัพย์สินสกุล
เงินต่างประเทศที่ หลากหลาย ดังนัน้ ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรื อได้ รับผลกาไรจาก
อัตราแลกเปลี่ยน / หรื อได้ รับเงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่ มแรกได้
 การลงทุนของกองทุนเปิ ดทหารไทย Global Income สามารถลงทุนหรื อมี ไว้ ซึ่งตรา
สาร non-investment grade / unrated และตราสารทุนที่ ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาด
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หลักทรัพย์ (Unlisted) และกองทุน PIMCO GIS Income Fund สามารถลงทุนหรื อมี
ไว้ ซึ่งตราสารnon-investment grade/ unrated และตราสารทุนที่ไม่ได้ จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์มากกว่าอัตราส่วนกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป ผู้ลงทุนอาจมีความ
เสี่ยงที่สงู ขึ ้นมากกว่ากองทุนรวมทัว่ ไป เช่น ความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระหนีข้ องผู้
ออกตราสาร หรื อ ความ เสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร เป็ นต้ น
 ทังนี
้ ้ จากการที่กองทุนหลักสามารถลงทุนในตราสารต่ากว่าอันดับความน่าเชื่อถื อที่
Baa3 (จากการจัดอับดับความน่าเชื่อถือของ Moody หรื อเทียบเท่ากับการจัดอับดับ
ความน่าเชื่อถือของ S&P or Fitch) หรื อในตราสารที่ไม่ได้ รับการจัดอันดับ(unrated)ได้
ไม่เกิน 50%ของมูลค่าทรัพย์สินทาให้ อาจมีความเสี่ยงด้ านความสามารถในการชาระ
หนี ้หรื อสภาพคล่องที่สงู ขึ ้น กว่ากองทุนที่ไม่มีการลงทุนในตราสารดังกล่าว
 ในกรณีที่กองทุนหลักที่กองทุนเปิ ดทหารไทย Global Income มีการลงทุนในทรัพย์สิน
ประเภทอื่นที่ไม่ใช่ทรัพย์สินที่กองทุนไทยสามารถลงทุนได้ ได้ แก่ loan participations
and loan assignments ในอัตราส่วนที่ มากกว่า 20% ของมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ ของ
กองทุนต่างประเทศบริ ษัทจัดการขอสงวน สิทธิ คดั เลือกกองทุนรวมในต่างประเทศ
กองทุนใหม่หรื อเลิกกองทุน

พิจารณาจากอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน (portfolio duration) :
กองทุนนี ้มี portfolio duration เท่ากับ 1.26 ปี (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
 ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่ าหน่ วยลงทุน (market risk)
พิจารณาค่าความผันผวนของผลการดาเนินงานกองทุนรวม (standard deviation : SD) ต่อปี
หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ยซึง่ ขึ ้นกับปั จจัยภายนอก เช่น
สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทังในและต่
้
างประเทศ เป็ นต้ น โดยราคาตราสาร
หนี ้จะเปลี่ยนแปลง ในทิศทางตรงข้ ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ย เช่น หากอัตรา
ดอกเบี ้ยในตลาดเงินมีแนวโน้ มปรับตัวสูงขึ ้น อัตราดอกเบี ้ยของตราสารหนี ้ที่ออกใหม่ก็จะสูงขึ ้น
ด้ วย ดังนันราคาตราสารหนี
้
้ที่ออกมาก่อนหน้ าจะมีการซื ้อขาย ในระดับราคาที่ต่าลง
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 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)
พิจารณาจากนโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวม
ลงทุนด้ วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทากาไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวม
จะได้ เงินบาทกลับมาน้ อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทา
กาไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ ผลตอบแทนมากขึ ้นกว่าเดิมด้ วยเช่นกัน ดังนัน้ การป้องกันความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการบริ หารความเสี่ยงจากดังกล่าวซึง่ ทาได้
ดังต่อไปนี ้
อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุนรวมใน
การพิจารณาว่า จะป้องกันความเสี่ยงหรื อไม่
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6.
ค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรายนโยบาย
ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ค่าธรรมเนียมรายนโยบายของกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
(ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมกรณีลงทุนผ่านกองทุนรวม (ถ้ ามี))
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิก (Member registrar fee)
ค่าใช้ จ่ายรวม (Total expenses)
การลงทุนผ่านกองทุนรวม
การเก็บค่าธรรมเนียมรวมในระดับกองทุนรวม
(Total expenses) (% ต่อปี ของ NAV)

 มี  ไม่มี
อัตราที่เก็บจริง 1.0926%
อัตราสูงสุด 1.9795%

อัตราค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกกองทุน
บลจ.ทหารไทยเป็ น
ค่าผู้สอบบัญชีกองทุน
ผู้ดแู ลรับผิดชอบ
อัตราค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกกองทุน
ค่าใช้ จ่ายในการซื ้อหลักทรัพย์ (%ของมูลค่าซื ้อ) ที่เรี ยกเก็บจาก
ผู้ทารายการนี ้ (เก็บเข้ ากองทุน)
ค่าใช้ จ่ายในการขายหลักทรัพย์ (%ของมูลค่าขาย) ที่เรี ยกเก็บจาก
ผู้ทารายการนี ้ (เก็บเข้ ากองทุน)
ค่าธรรมเนียมการออกรายงานยอดเงินกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ

ปั จจุบนั ไม่เรี ยกเก็บ
ปั จจุบนั ไม่เรี ยกเก็บ

ไม่มี
ค่าธรรมเนียมของคงเงินไว้ ในกองทุน
500 บาท ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนนโยบายการลงทุน
ไม่มี
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะหรื อภาษี อื่นใดแล้ ว (ถ้ ามี)
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7.
ช่องทางขอรับคาแนะนา
ในการเลือก/เปลี่ยนนโยบาย
/แผนการลงทุน

 ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร. 1725
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น.
(ยกเว้ นวันหยุดนักขัตฤกษ์ )
 ระบบ FundLink M
ผ่าน www.tmbameastspring.com
 E-mail : pvd@tmbameastspring.com

ช่องทางการศึกษาข้ อมูล
การเปลี่ยนนโยบายการลงทุน

* ทังนี
้ ้ สิทธิการทารายการต่าง ๆ ขึ ้นอยู่กบั การกาหนด
ของคณะกรรมการกองทุนเฉพาะส่วนบริษัท
ความถี่การปรับเปลี่ยนการลงทุน ระบบ FundLink M ผ่าน www.tmbameastspring.com
เมนู กรอบการลงทุนเฉพาะส่วนบริษัท
วันทารายการปรับเปลี่ยนการลงทุน ทุกวันทาการ (Daily)
ช่องทางการยื่นขอเปลี่ยนการลงทุน  เอกสาร : ถึงระยะเวลา 12.00 น.
 ระบบ FundLink M : ถึงระยะเวลา 13.30 น.
ข้ อมูลนโยบายการลงทุนอื่น ๆ

ระบบ FundLink M ผ่าน www.tmbameastspring.com
เมนู ดูนโยบายการลงทุนทังหมด
้
การติดตามข้ อมูลรายการย้ อนหลัง ระบบ FundLink M ผ่าน www.tmbameastspring.com
เมนู รายการเคลื่อนไหว (ตลอด 24 ชัว่ โมง)
ช่องทางการออมต่อ
 การคงเงิน
เมื่อออกจากงาน/เกษี ยณ
 กองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ สาหรับกองทุนสารอง
เลี ้ยงชีพ
 กองทุนรวมของบลจ.ทหารไทย ซึง่ สามารถส่งคาสัง่
ขายหน่วยลงทุน เพื่อรับเงินเป็ นรายงวดได้ ด้ วยคาสัง่
Auto Investment Plan (AIP)
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โปรแกรมช่วยคาดการณ์ความ
ระบบ FundLink M ผ่าน www.tmbameastspring.com
เพียงพอของเงินกองทุนสารองเลี ้ยง เมนู วางแผนเกษี ยณ (Retire Rich Workbook)
ชีพยามเกษี ยณ

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทังไม่
้ ได้ อยูภ่ ายใต้ ความคุ้มครองของ
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึง่ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้ รับเงินลงทุนคืน
เต็มจานวน
 ผลการดาเนินงานของกองทุนสารองเลี ้ยงชีพได้ จดั ทาขึ ้นตามมาตรฐานการวัดผลการ
ดาเนินงานของกองทุนสารองเลี ้ยงชีพของสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน ผลการดาเนินงาน
ในอดีตมิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
 ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
 การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาข้ อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
 ทาความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
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