สรุ ปข้ อมูลสาคัญของนโยบายการลงทุน

30 มิถุนายน 2565

กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
ทหารไทยเพิ่มพูนผล 2 ซึ่งจดทะเบียนแล้ ว
บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน
ทหารไทย จากัด

นโยบายลงทุนในตราสารหนี ้
นโยบายตราสารหนี ้

ทาไมต้ องเลือกนโยบายการลงทุน
นโยบายนีเ้ หมาะกับใคร
สัดส่ วนของประเภททรัพย์ สินที่ลงทุน
ผลการดาเนินงาน
ความเสี่ยงจากการลงทุน
ค่ าธรรมเนียม
ข้ อมูลอื่นๆ

ปั จจุบันนโยบายนีไ้ ม่ ได้ เสนอขายแล้ ว
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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นโยบายนี ้เหมาะกับใคร
ลงทุนในตราสารหนี ้ 100% (สาหรับเงินลงทุนที่สามารถลงทุนได้ จะนาไปลงทุนเฉพาะกองทุนรวมตราสาร
หนี ้ ภายใต้ การบริหารของบลจ.ทหารไทย จากัด)
กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี ้ระยะสัน้ สาหรับกองทุนสารองเลี ้ยงชีพจะลงทุนในเงินฝากตรา
สารเทียบเท่าเงินฝาก ตราสารหนี ้ ตราสารด้ อยสิทธิ ศุกกู สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (derivatives) สัญญาซื ้อ
ขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note) ธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์ หรื อธุรกรรมการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน
(Reverse Repo) หน่วย CIS โดยจะลงทุนทังในและต่
้
างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน ตราสาร Basel III และ/หรื อ derivatives หรื อ
Structured Note ที่มี underlying เป็ นตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน ตราสาร Basel III รวมกันไม่เกินร้ อยละ 20 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนมีนโยบายที่จะจัดการลงทุนเพื่อให้ อายุดเู รชัน่ เฉลี่ยของตราสารทังหมดของกองทุ
้
น (Portfolio
Duration) ไม่เกิน 1 ปี โดยประมาณ ทังนี
้ ้ โดยอายุดเู รชัน่ เฉลี่ยของตราสารทังหมดของกองทุ
้
น (Portfolio
Duration) ณ ขณะใดขณะหนึ่ง อาจเกิน 1 ปี ได้ ในบางกรณี เช่น ในช่วงระยะรอการลงทุน ซึง่ มีระยะเวลา
ประมาณ 15 วันนับแต่วนั ถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน หรื อ ช่วงที่มีการสัง่ ซื ้อหรื อไถ่ถอนหน่วย
ลงทุนมากผิดปกติ เป็ นต้ น
กองทุนอาจเข้ าทาสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า เพื่อเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน(Efficient
Portfolio Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฏข้ อบังคับ และปั จจัยอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี ้ย และสภาวะอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงค่าใช้ จ่ายในการ
ป้องกันความเสี่ยง เป็ นต้ น
สาหรับการลงทุนต่างประเทศ กองทุนนี ้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยจะทา
สัญญาสวอป และ/หรื อฟอร์ เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน หรื อสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าอื่นใด เพื่อ
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ป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ไม่ต่ากว่าร้ อยละ
90 ของจานวนเงินลงทุนในต่างประเทศ
อนึ่ง กองทุนอาจเข้ าลงทุนในตราสารที่ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) หรื อได้ รับการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) ทังในประเทศและ
้
ต่างประเทศ ได้ ไม่เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี ้ สาหรับกองทุนสารองเลี ้ยงชีพจะลงทุนในเงินฝากตราสาร
เทียบเท่าเงินฝาก ตราสารหนี ้ ตราสารด้ อยสิทธิ ศุกกู สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (derivatives) สัญญาซื ้อขาย
ล่วงหน้ าแฝง (Structured Note) ธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์ หรื อธุรกรรมการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน
(Reverse Repo) หน่วย CIS โดยจะลงทุนทังในและต่
้
างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน ตราสาร Basel III และ/หรื อ
derivatives หรื อ Structured Note ที่มี underlying เป็ นตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน ตราสาร Basel III รวมกันไม่
เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนอาจเข้ าทาสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า เพื่อเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน(Efficient
Portfolio Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้ อบังคับ และปั จจัยอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้ อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี ้ย และสภาวะอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงค่าใช้ จ่ายในการ
ป้องกันความเสี่ยง เป็ นต้ น
สาหรับการลงทุนต่างประเทศ กองทุนนี ้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยจะทา
สัญญาสวอป และ/หรื อฟอร์ เวิร์ด ที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน หรื อสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าอื่นใดเพื่อ
ป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ไม่ต่ากว่าร้ อยละ
90 ของจานวนเงินลงทุนในต่างประเทศ
อนึ่ง กองทุนอาจเข้ าลงทุนในตราสารที่ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) หรื อได้ รับการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) ทังในประเทศและ
้
ต่างประเทศ ได้ ไม่เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
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วัตถุประสงค์ การลงทุน
มุ่งเน้ นผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับความเสี่ยง

นโยบายการลงทุนนีเ้ หมาะกับใคร
สมาชิกที่คาดหวังผลตอบแทนที่สงู กว่าเงินฝาก ยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ากว่าหุ้นและความเสี่ยงที่อาจมี
เงินไม่พอใช้ ยามเกษียณได้

นโยบายการลงทุนนีไ้ ม่ เหมาะกับใคร
สมาชิกที่คาดหวังผลตอบแทนสูง

ทาอย่ างไรหากยังไม่ เข้ าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี ้
สอบถามคณะกรรมการกองทุน
ศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกนโยบายได้ ที่ www.thaipvd.com
ติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุนของ บลจ.ทหารไทย โทร. 1725
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
หน่วยลงทุนกองทุนเปิ ด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตรา
สารหนี ้ สาหรับกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
70.67
หน่วยลงทุนกองทุนเปิ ด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตรา
สารหนี ้ระยะสัน้ สาหรับกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
29.35

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์

อื่นๆ
0.35

-0.37

ชื่อหลักทรัพย์ที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน
1) หน่วยลงทุนกองทุนเปิ ด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี ้ สาหรับกองทุน
สารองเลี ้ยงชีพ
2) หน่วยลงทุนกองทุนเปิ ด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี ้ระยะสัน้ สาหรับ
กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
3) เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคาร กสิกรไทย จากัด (มหาชน)

%ของ NAV
70.67
29.35
0.35

ข้ อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2565
ศึกษาข้ อมูลเพิม่ เติมได้ ที่ www.tmbameastspring.com
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ผลการดาเนินงาน
* ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต *

ผลการดาเนินงานแบบย้ อนหลังตามปี ปฏิทิน
5.0%

4.0%

3.0%

2.0%

1.0%

0.0%

-1.0%

30 มิ.ย.65

2564

2563

2562

2561

2560

2559

2558

2557

2556

2555

ผลตอบแทน

-0.55% 0.82% 0.79% 2.54% 1.08% 2.17% 1.77% 1.92% 2.51% 2.78% 4.09%

ดัชนีชี ้วัด

0.27% 0.56% 0.64% 0.95% 0.97% 0.98% 0.98% 1.08% 1.33% 1.79% 2.05%

คานวณเป็ นอัตราผลตอบแทนสุทธิต่อปี (annualized) ยกเว้ นข้ อมูล ณ 30 มิถนุ ายน 2565 เป็ นการคานวณ
ผลตอบแทนตังแต่
้ ต้นปี ปัจจุบนั (Year-to-Date)
1. ดัชนีชี ้วัดคานวณมาจาก
50% x เงินฝากประจา 3 เดือนของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคารกรุงเทพ และ บมจ.ธนาคารไทย
พาณิชย์ บวกกับ
50% x เงินฝากประจา 1 ปี ของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคารกรุงเทพ และ บมจ.ธนาคารไทย
พาณิชย์
2. ความผันผวนของการดาเนินงาน (standard deviation) คือ 0.91% ต่อปี
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ความเสี่ยงจากการลงทุน
คาเตือนที่สาคัญ
นโยบายตราสารหนี ้ ในระยะสันโอกาสสู
้
ญเสียเงินต้ นมีน้อย แต่ในระยะยาวการเติบโตของเงินลงทุนอาจไม่
เพียงพอสาหรับค่าใช้ จ่ายหลังเกษียณ
นโยบายนี ้ไม่ได้ ถกู จากัดโดยกฎเกณฑ์ให้ ต้องลงทุนเฉพาะในตราสารที่มีความเสี่ยงต่าเช่นเดียวกับกองทุนรวม
ตลาดเงิน เช่น อาจมีการลงทุนในตราสารหนี ้ที่มีสภาพคล่องต่าซึง่ อาจไม่สามารถซื ้อขายตราสารหนี ้ได้ ในเวลา
ที่ต้องการหรื อในราคาที่เหมาะสม ดังนันจึ
้ งอาจมีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนรวมตลาดเงิน
นโยบายนี ้อาจมีการลงทุนในตราสารหนี ้ที่มีสภาพคล่องต่า จึงอาจไม่สามารถซื ้อขายตราสารหนี ้ได้ ในเวลาที่
ต้ องการหรื อในราคาที่เหมาะสม
กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี ้ระยะสัน้ สาหรับกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ และกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์
สปริง ตราสารหนี ้ สาหรับกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ มีนโยบายที่ลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ่ สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อ
แสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน และตราสารที่มีสญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง ทาให้ กองทุนนี ้มีความเสี่ยง
มากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้ เงินลงทุนในจานวนที่น้อยกว่าจึงมีกาไร/
ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี ้ระยะสัน้ สาหรับกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ และ
กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี ้ สาหรับกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ เมื่อมีความเข้ าใจในความเสี่ยงของ
สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า และความเสี่ยงของตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง ผู้ลงทุนควร
พิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคานึงถึงประสบการณ์การลงทุนวัตถุประสงค์การลงทุนและฐานะ
การเงินของผู้ลงทุนเอง
นโยบายนี ้มีการลงทุนในตราสาร non-investment grade / unrated ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ ้นจากการ
ไม่ได้ รับชาระคืนเงินต้ นและดอกเบี ้ย
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ปั จจัยความเสี่ยงที่สาคัญ
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระหนีข้ องผู้ออกตราสาร (credit risk) National Credit Rating
Gov.bond / AAA

AA, A

BBB

ต่ากว่า BBB

ต่า

Unrated
สูง

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่ าหน่ วยลงทุน (market risk)
พิจารณาจากอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน (portfolio duration) :
กองทุนนี ้มี portfolio duration เท่ากับ 1.29 ปี (ข้ อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2565)
ต่ากว่า 3 เดือน

3 เดือน - 1 ปี

1 ปี - 3 ปี

3 ปี - 5 ปี

ต่า

มากกว่า 5 ปี
สูง

พิจารณาค่าความผันผวนของผลการดาเนินงานกองทุนรวม (standard deviation : SD) ต่อปี
< 5%
ต่า

5 - 10%

10 - 15%

15 - 25%

> 25%
สูง

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ยซึง่ ขึ ้นกับปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทัง้
ในและต่างประเทศ เป็ นต้ น โดยราคาตราสารหนี ้จะเปลี่ยนแปลง ในทิศทางตรงข้ ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี ้ย เช่น หากอัตราดอกเบี ้ยในตลาดเงินมีแนวโน้ มปรับตัวสูงขึ ้น อัตราดอกเบี ้ยของตราสารหนี ้ที่ออกใหม่ก็จะ
สูงขึ ้นด้ วย ดังนันราคาตราสารหนี
้
้ที่ออกมาก่อนหน้ าจะมีการซื ้อขาย ในระดับราคาที่ต่าลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุ
เฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาส เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่า
กองทุนรวมที่มี portfolio duration ต่ากว่า

8

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (High issuer concentration risk)
> 80%
10 - 20%
20 - 50%
50 - 80%
≤ 10%
สูง

ต่า

แผนภาพแสดงตาแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม
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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)
 มี  ไม่มี

การลงทุนผ่านกองทุนรวม
การเก็บค่าธรรมเนียมรวมในระดับกองทุนรวม
(Total expenses) (% ต่อปี ของ NAV)
- กองทุนเปิ ด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี ้
สาหรับกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
- กองทุนเปิ ด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง
ตราสารหนี ้ระยะสัน้ สาหรับกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ

อัตราที่เก็บจริง 0.5017%
อัตราสูงสุด 1.0000%
อัตราที่เก็บจริง 0.4764%
อัตราสูงสุด 1.0000%

อัตราค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน
ค่าผู้สอบบัญชีกองทุน

ตามที่เจรจาตกลงกันและ
เปิ ดเผยต่อนายจ้ าง
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อัตราค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากสมาชิกกองทุน
ค่าใช้ จ่ายในการซื ้อหลักทรัพย์ (%ของมูลค่าซื ้อ)
ที่เรี ยกเก็บจากผู้ทารายการนี ้ (เก็บเข้ ากองทุน)
- กองทุนเปิ ด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี ้ สาหรับกองทุนสารองเลี ้ยง
ชีพ
- กองทุนเปิ ด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี ้ระยะสัน้ สาหรับกองทุน
สารองเลี ้ยงชีพ
ค่าใช้ จ่ายในการขายหลักทรัพย์ (%ของมูลค่าขาย)
ที่เรี ยกเก็บจากผู้ทารายการนี ้ (เก็บเข้ ากองทุน)
- กองทุนเปิ ด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี ้ สาหรับกองทุนสารองเลี ้ยง
ชีพ
- กองทุนเปิ ด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี ้ระยะสัน้ สาหรับกองทุน
สารองเลี ้ยงชีพ

ปั จจุบนั ไม่เรี ยกเก็บ
ไม่มี

ปั จจุบนั ไม่เรี ยกเก็บ
ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนนโยบายการลงทุน

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการออกรายงานยอดเงินกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมของคงเงินไว้ ในกองทุน

500 บาท ต่อปี

ค่าธรรมเนียมขอรับเงินเป็ นงวด
• ครัง้ แรก
• ค่าธรรมเนียมรายงวด

500 บาท
100 บาท/งวด
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ข้ อมูลอื่น ๆ
อัตราค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากสมาชิกกองทุน

ช่องทางขอรับคาแนะนา
ในการเลือก/เปลี่ยนนโยบาย
/แผนการลงทุน

ช่องทางการศึกษาข้ อมูล
การเปลี่ยนนโยบายการลงทุน
ความถี่การปรับเปลี่ยนการลงทุน
วันทารายการปรับเปลี่ยนการลงทุน
ช่องทางการยื่นขอเปลี่ยนการลงทุน

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.tmbameastspring.com
เมนู กรอบการลงทุนเฉพาะส่วนบริษัท
ทุกวันทาการ (Daily)
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)
การคงเงิน
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การรับเงินงวด
ช่องทางการออมต่อ
เมื่อออกจากงาน/เกษียณ

โปรแกรมช่วยคาดการณ์ความเพียงพอของ
เงินกองทุนสารองเลี ้ยงชีพยามเกษี ยณ

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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