สรุ ปข้ อมูลสำคัญของนโยบำยกำรลงทุน

30 มิถุนำยน 2565

กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ ว
นโยบำยลงทุนในหน่ วยลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์ จัดกำรกองทุน
กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์ สปริง พร็อพเพอร์ ตี ้
ทหำรไทย (ประเทศไทย) จำกัด
แอนด์ อินฟรำสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิล้
นโยบำยทรัพย์ สินทำงเลือก (อสังหำริมทรัพย์ / REITs / โครงสร้ ำงพืน้ ฐำน)

ทำไมต้ องเลือกนโยบำยกำรลงทุน
นโยบำยนีเ้ หมำะกับใคร
สัดส่ วนของประเภททรัพย์ สินที่ลงทุน
ผลกำรดำเนินงำน
ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุน
ค่ ำธรรมเนียม
ข้ อมูลอื่นๆ

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด
ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ 944 ถ.พระราม วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2838-1800 หรื อ 1725 website: www. Tmbameastspring.com
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ทาไมต้ องเลือกนโยบายการลงทุน
เนื่องจากสมาชิกกองทุนสารองเลี ้ยงชีพแต่ละคนมีความแตกต่างและมีความคาดหวังต่อผลตอบแทนและระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ต่างกัน จึงควรมีโอกาสได้ เลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง และสามารถ
ปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนได้ ตามความเหมาะสมของแต่ละช่วงอายุ เพื่อให้ เงินออมในกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
มีโอกาสเติบโตและเพียงพอที่จะรองรับชีวิตยามเกษียณ ตัวอย่างเช่น สมาชิกที่เป็ นวัยหนุ่มสาว มีระยะเวลาใน
การลงทุนในกองทุนสารองเลี ้ยงชีพอีกนาน สามารถยอมรับความผันผวนของราคาทรัพย์สินที่ลงทุนได้ มาก น่าจะ
มีโอกาสได้ ลงทุนในนโยบายการลงทุนตราสารทุน เพื่อให้ มีโอกาสได้ รับผลตอบแทนในระยะยาวที่สงู กว่าการ
ลงทุนในตราสารหนี ้ ขณะที่สมาชิกที่ใกล้ เกษียณ มีระยะเวลาในการลงทุนอีกไม่นาน ต้ องการรักษาเงินต้ นให้ อยู่
ครบ ควรมีนโยบายตราสารหนี ้ให้ เลือกลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงของการขาดทุนจากความผันผวนของราคาตรา
สารทุนจนทาให้ เงินที่ได้ รับจากกองทุนสารองเลี ้ยงชีพไม่พอใช้ จ่ายหลังเกษียณ

นโยบายนี ้เหมาะกับใคร
ลงทุนในกองทุนปลายทาง กองทุน เปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง พร็ อพเพอร์ ตี ้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม
พลัส เฟล็กซิเบิ ้ล
ทรัพย์สินที่นโยบายลงทุน
นโยบายจะเน้ นลงทุนนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ ตี ้ แอนด์ อินฟ
ราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ ้ล ซึ่งกองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์หรื อตราสารที่อยู่ในหมวด
อุตสาหกรรมอสังหาริ มทรัพย์ (Property Sector) และ/หรื อ หน่วย Infra ทัง้ ในและต่างประเทศ รวมถึงอยู่
ระหว่างการดาเนินการกระจายการถือหน่วยลงทุน หรื อเปิ ดเสนอขายครัง้ แรก โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลา
บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยหลักทรัพย์หรื อตราสารที่อยู่ในหมวด
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector) ประกอบไปด้ วย
1) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรื อ
2) หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ/หรื อ
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3) ตราสารของกองทุนอสังหาริ มทรัพย์และ Exchange Traded Fund ที่เน้ นลงทุนในตราสารของกองทุน
อสัง หาริ ม ทรั พย์ (REITs ETF) รวมถึ ง ตราสารอื่ น ใดที่ ใ ห้ สิท ธิ ใ นการได้ ม าซึ่ง ตราสารดัง กล่า ว หรื อ ที่มี
ผลตอบแทนอ้ างอิงกับตราสารดังกล่าว หรื อกลุม่ ของตราสาร/หน่วยลงทุนดังกล่าว
4) หุ้นของบริ ษัทจดทะเบียนที่อยู่ภายใต้ หมวดอุตสาหกรรมอสังหาริ มทรัพย์หรื อที่มีลกั ษณะเทียบเคียงได้
กับหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริ มทรัพย์ รวมถึงตราสารหรื อสัญญาทางการเงินที่ให้ สิทธิในการได้ มาซึ่งหุ้น
ดังกล่าวหรื อให้ ผลตอบแทนอ้ างอิงกับหุ้น /กลุม่ หุ้น

วัตถุประสงค์ กำรลงทุน
เพื่อสร้ างผลตอบแทนจากการลงทุนในนโยบายให้ ได้ ใกล้ เคียงกับผลตอบแทนของกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์
สปริง พร็อพเพอร์ ตี ้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ ้ล

นโยบำยกำรลงทุนนีเ้ หมำะกับใคร
สมาชิกที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้น ซึง่ อาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ ้น หรื อลดลงจนต่ากว่ามูลค่าที่
ลงทุน และทาให้ ขาดทุนได้
สมาชิกที่ต้องการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือกเพื่อกระจายการลงทุนในทรัพย์สินประเภทต่างๆ
สมาชิกที่ต้องการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนไปยังต่างประเทศและยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนใน
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่เป็ นตราสารทุนในต่างประเทศ

นโยบำยกำรลงทุนนีไ้ ม่ เหมำะกับใคร
สมาชิกที่เน้ นการได้ รับผลตอบแทนในจานวนเงินที่แน่นอน หรื อรักษาเงินต้ นให้ อยู่ครบ
สมาชิกที่ไม่สามารถรับความเสี่ยงจากการลดลงของเงินต้ น จากการลงทุนในหุ้น
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ทำอย่ ำงไรหำกยังไม่ เข้ ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี ้
สอบถามคณะกรรมการกองทุน
ศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกนโยบายได้ ที่ www.thaipvd.com
ติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุนของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) โทร. 1725

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
34.35%
หน่วยลงุทน
นโยบายลงทุนในหน่วย
ลงทุนกองทุนเปิ ดทีเอ็ม
บี อีสท์สปริง พร็อพ
เพอร์ ตี ้ แอนด์ อินฟรา
สตรัคเจอร์ อินคัม พลัส
เฟล็กซิเบิ ้ล

11.16%
98.40%

1.73%

2.12%

กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์และ
กองทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์

-0.52%

51.95%

ข้ อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2565

ข้ อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2565

ชื่อหลักทรัพย์ที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน
1. Ascendas Real Estate Investment Trust
2. กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
3. CapitaLand Integrated Commercial Trust
4. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
5. กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รี เทล โกรท

% ของ NAV
9.58
9.37
7.71
7.39
6.95

ข้ อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2565
ศึกษาข้ อมูลเพิม่ เติมได้ ที่ https:// www.tmbameastspring.com/THDocs/FS/T05_03.pdf
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ผลการดาเนินงาน
* ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต *

ผลการดาเนินงานแบบย้ อนหลังตามปี ปฏิทิน
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%

0.0%
-10.0%
-20.0%
-30.0%

ผลตอบแทน
ดัชนีชี ้วัด

30 มิ.ย.65

2564

2563

2562

2561

2560

2559
ตั ้งแต่วนั ที่
5 ส.ค. 59

-5.53%
-2.91%

2.72%
8.93%

-10.74%
-11.65%

24.20%
20.34%

0.50%
3.30%

16.73%
17.64%

-3.94%
-4.39%

หมายเหตุ: คานวณเป็ นอัตราผลตอบแทนสุทธิต่อปี (annualized) ยกเว้ นข้ อมูล ณ 30 มิถนุ ายน 2565 เป็ นการ
คานวณผลตอบแทนตังแต่
้ ต้นปี ปัจจุบนั (Year-to-Date)
1. ดัชนีชี ้วัดคานวณมาจาก ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Property Fund & REITs Total Return
Index) ร้ อยละ 50 และ The FTSE Strait times REIT Total Return Index ร้ อยละ 50 ปรับด้ วยอัตรา
แลกเปลี่ยนเพือ่ คานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
2. ความผันผวนของการดาเนินงาน (standard deviation) คือ 14.10% ต่อปี
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ความเสี่ยงจากการลงทุน
คาเตือนที่สาคัญ
กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ ตี ้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ ้ล มีนโยบาย
การลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของ
ราคาสูงกว่ากองทุนรวมทัว่ ไป ที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม ดังนัน้ ผู้ลงทุนควรศึกษา
ข้ อมูลของหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน
เนื่องจากกองทุนไม่ได้ ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทังจ
้ านวน ดังนัน้ ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรื อ
ได้ รับผลกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรื อได้ รับเงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่ มแรกได้
กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่
เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทาให้ กองทุนไม่สามารถนาเงินกลับเข้ ามาในประเทศ ซึง่ อาจส่งผลให้ ผ้ ลู งทุน
ไม่ได้ รับคืนเงินตามระยะเวลาที่กาหนด

ปั จจัยความเสี่ยงที่สาคัญ
ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ ำหน่ วยลงทุน (market risk)
พิจารณาค่าความผันผวนของผลการดาเนินงานกองทุนรวม (standard deviation : SD) ต่อปี
< 5%
ต่า

5 - 10%

10 - 15%

15 - 25%

> 25%
สูง

หมายถึง ความเสี่ยงที่มลู ค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงจากปั จจัย
ภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทังในและต่
้
างประเทศ เป็ นต้ น ซึง่ พิจารณาได้ จาก
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ค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวน
จากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สงู
ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในอุตสำหกรรม (High sector concentration risk)
≤ 10%

10 - 20%

20 - 50%

50 - 80%

> 80%
สูง

ต่า
ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)
พิจารณาจากนโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนรวม
ทังหมด
้
/ เกือบทังหมด
้
ต่า

บางส่วน

ดุลยพินิจ

ไม่ได้ ป้องกัน
สูง

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้ วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาทอ่อน
แต่ขายทากาไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้ เงินบาทกลับมาน้ อยลงในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุน
ในช่วงที่บาทแข็งและขายทากาไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ ผลตอบแทนมากขึ ้นกว่าเดิมด้ วยเช่นกัน ดังนัน้ การ
ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการบริ หารความเสี่ยงจากดังกล่าว ซึ่งทาได้
ดังต่อไปนี ้
อาจป้องกันความเสี่ย งตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่า จะป้องกันความ
เสี่ยงหรื อไม่
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แผนภาพแสดงตาแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียม
อัตราค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรายนโยบาย
ข้ อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2565
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 1.2235%
อัตราสูงสุด 2.9960%
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อัตราค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน
บลจ.ทหารไทย
เป็ นผู้ดแู ลรับผิดชอบ

ค่าผู้สอบบัญชีกองทุน

อัตราค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากสมาชิกกองทุน
ค่าใช้ จ่ายในการซื ้อหลักทรัพย์ (%ของมูลค่าซื ้อ)
ที่เรี ยกเก็บจากผู้ทารายการนี ้ (เก็บเข้ ากองทุน)
ค่าใช้ จ่ายในการขายหลักทรัพย์ (%ของมูลค่าขาย)
ที่เรี ยกเก็บจากผู้ทารายการนี ้ (เก็บเข้ ากองทุน)

ไม่มี
0.10%

ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนนโยบายการลงทุน

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการออกรายงานยอดเงินกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมของคงเงินไว้ ในกองทุน

500 บาท ต่อปี

ค่าธรรมเนียมขอรับเงินเป็ นงวด
• ครัง้ แรก
• ค่าธรรมเนียมรายงวด

500 บาท
100 บาท/งวด

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ ว (ถ้ ามี)
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ข้ อมูลอื่น ๆ
อัตราค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากสมาชิกกองทุน

ช่องทางขอรับคาแนะนา
ในการเลือก/เปลี่ยนนโยบาย
/แผนการลงทุน

ช่องทางการศึกษาข้ อมูล
การเปลี่ยนนโยบายการลงทุน
ความถี่การปรับเปลี่ยนการลงทุน
วันทารายการปรับเปลี่ยนการลงทุน
ช่องทางการยื่นขอเปลี่ยนการลงทุน

ข้ อมูลนโยบายการลงทุนอื่น ๆ

ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร. 1725
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น.
(ยกเว้ นวันหยุดนักขัตฤกษ์ )
ระบบ FundLink M
ผ่าน www. tmbameastspring.com
E-mail: pvd.th@eastspring.com
* ทังนี
้ ้ สิทธิการทารายการต่าง ๆ ขึ ้นอยู่กบั การกาหนดของ
คณะกรรมการกองทุน
ระบบ FundLink M ผ่าน www.eastspring.co.th
เมนู กรอบการลงทุนเฉพาะส่วนบริษัท
ทุกวันทาการ (Daily)
เอกสาร : ถึงระยะเวลา 12.00 น.
ระบบ FundLink M : ถึงระยะเวลา 13.30 น.
ระบบ FundLink M ผ่าน www. tmbameastspring.com
เมนู ดูนโยบายการลงทุนทังหมด
้
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การติดตามข้ อมูลรายการย้ อนหลัง

ระบบ FundLink M ผ่าน www. tmbameastspring.com
เมนู รายการเคลื่อนไหว (ตลอด 24 ชัว่ โมง)
การคงเงิน
การรับเงินงวด

ช่องทางการออมต่อ
เมื่อออกจากงาน/เกษียณ

โปรแกรมช่วยคาดการณ์ความเพียงพอของ
เงินกองทุนสารองเลี ้ยงชีพยามเกษียณ

กองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ สาหรับกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
กองทุนรวมของบลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ซึง่ สามารถส่ง
คาสัง่ ขายหน่วยลงทุน เพื่อรับเงินเป็ นรายงวดได้ ด้ วยคาสัง่
Auto Investment Plan (AIP)
ระบบ FundLink M ผ่าน www. tmbameastspring.com
เมนู วางแผนเกษียณ (Retire Rich Workbook)

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทังไม่
้ ได้ อยู่ภายใต้ ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงิน
ฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึง่ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้ รับเงินลงทุนคืนเต็มจานวน
ผลการดาเนินงานของกองทุนสารองเลี ้ยงชีพได้ จดั ทาขึ ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของ
กองทุนสารองเลี ้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดาเนินงานในอดีตมิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผล
การดาเนินงานในอนาคต
ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาข้ อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
ทาความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
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