หนังสือชีช้ วนส่ วนสรุ ปข้ อมูลสำคัญ
บริษัทหลักทรัพย์ จัดกำร
กองทุน ทหำรไทย จำกัด
กำรเข้ ำร่ วมกำรต่ อต้ ำนทุจริต
: ได้ รับกำรรับรอง CAC

31 พฤษภำคม 2565

กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์ สปริง Asia Pacific
Property Flexible
TMB-ES-APPF

กองทุนผสม
กองทุนรวมที่เน้ นลงทุนแบบมีควำมเสี่ยงต่ ำงประเทศกองทุนนี ้
ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอสังหำริมทรั พย์ จงึ มีควำมเสี่ยงที่ผ้ ู
ลงทุนอำจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมำก

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ ใช่ การฝากเงิน
1

1.1 นโยบายการลงทุน
1.1 นโยบายการลงทุน
กองทุน มี น โยบายลงทุน ในหลักทรัพ ย์ ห รื อตราสาร ดังต่ อไปนี ้ ที่ อยู่ในหมวดอุต สาหกรรม
อสังหาริ มทรัพย์ (Property Sector) ที่จดทะเบียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงอยู่ระหว่าง
การด าเนิ น การกระจายการถื อ หน่ ว ยลงทุ น หรื อ เปิ ดเสนอขายครั ง้ แรกโดยเฉลี่ ย ในรอบ
ระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
1.หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ ตราสารของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อกองทรัสต์หรื อ
กองอสังหาริ มทรัพ ย์ที่จัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ (Foreign REIT) และ/หรื อทรัสต์
หรื อ การจั ด ตั ง้ ในรู ป บริ ษั ท ทรั ส ต์ หรื อ รู ป อื่ น ใด ซึ่ ง มี วัต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ในการลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์ หรื อในกิจการที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อกองทุนรวม
และ/หรื อ Exchange Traded Fund ที่ เน้ น ลงทุ น ในตราสารของกองทุ น อสังหาริ ม ทรั พ ย์
(REITs ETF) รวมถึ ง ตราสารอื่ น ใดที่ ใ ห้ สิ ท ธิ ใ นการได้ มาซึ่ ง ตราสารดั ง กล่ า ว หรื อ ที่ มี
ผลตอบแทนอ้ างอิงกับตราสารดังกล่าวหรื อกลุม่ ของตราสาร/หน่วยลงทุนดังกล่าว
2.หน่ ว ยลงทุน ของกองทุน โครงสร้ างพื น้ ฐาน และ/หรื อกองทุน รวม และ/หรื อ Exchange
Traded Fund ที่เน้ นลงทุนในกองทุนโครงสร้ างพืน้ ฐาน และ/หรื อทรัสต์หรื อการจัดตัง้ ในรู ป
บริ ษัท ทรัสต์ หรื อรู ปอื่นใด ซึ่งมีวัตถุประสงค์ หลักในการลงทุนในลักษณะทานองเดียวกับ
กองทุนโครงสร้ างพื ้นฐาน รวมถึงตราสารอื่นใดที่ให้ สิทธิในการได้ มาซึง่ ตราสารดังกล่าว หรื อที่
มีผลตอบแทนอ้ างอิงกับตราสารดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงาน ก.ล.ต.เห็นชอบให้ ลงทุน
ได้
3.หุ้นของบริ ษัทจดทะเบียนที่อยู่ภายใต้ หมวดอุตสาหกรรมอสังหาริ มทรัพย์หรื อที่มีลกั ษณะ
เทียบเคียงได้ กบั หมวดอุตสาหกรรมอสังหาริ มทรัพย์ รวมถึงตราสารหรื อสัญญาทางการเงินที่
ให้ สิทธิในการได้ มาซึง่ หุ้นดังกล่าวหรื อให้ ผลตอบแทนอ้ างอิงกับหุ้น / กลุม่ หุ้นนั ้น ๆ
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ส่วนที่เหลือบริ ษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอื่น หรื อการหาดอกผลโดยวิธี
อื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด โดยจะ
ลงทุนทังในประเทศและ/หรื
้
อต่างประเทศ
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคต
เป็ น Feeder fund หรื อ Fund of Funds ได้ โดยไม่ทาให้ ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk
spectrum) เพิ่มขึ ้น ทัง้ นี ้ ให้ เป็ นดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึน้ กับสถานการณ์ ตลาด
และต้ องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริ ษัทจัดการจะดาเนินการแจ้ ง
ผู้ถือหน่วยลงทุน ล่วงหน้ าไม่ น้ อยกว่า 30 วัน โดยผ่ าน www.tmbameastspring.com หรื อ
ช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนด ก่อนดาเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว
บริ ษัทจัดการอาจจะมอบหมายให้ Eastspring Investments (Singapore) Limited เป็ นผู้รับ
ดาเนินการในส่วนของการลงทุนทัง้ หมด (outsource) แต่ไม่ รวมในส่วนของการลงทุนเพื่ อ
สภาพคล่อง และการลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งสัญ ญาซือ้ ขายล่วงหน้ า (Derivatives) ที่มีตัวแปร
เป็ นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน (Hedging)
ซึง่ บริ ษัทจัดการจะดาเนินการลงทุนเอง
1.2 กลยุทธ์ในการบริ หารจัดการลงทุน
มุ่งหวังให้ ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี ้วัด (Benchmark) โดยมีแนวทางการบริ หารแบบ
Active Management

ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในทรัพย์สินประเภทอสังหาริ มทรัพย์ที่ต้องการโอกาสรับผลตอบแทนจาก
การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ ตราสารของกองทุนอสังหาริ มทรัพย์ และ Exchange
Traded Fund ที่เน้ นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริ มทรัพย์ (REITs ETF) และ/หรื อหน่วย
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ลงทุนของกองทุนโครงสร้ างพื ้นฐาน รวมถึงหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียนที่อยู่ภายใต้ หมวด
อุตสาหกรรมอสังหาริ มทรัพย์ ที่จดทะเบียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

• ผู้ลงทุนที่เน้ นการได้ รับผลตอบแทนในจานวนเงินที่แน่นอน หรื อรักษาเงินต้ นให้ อยู่ครบ

ทำอย่ ำงไรหำกยังไม่ เข้ ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี ้
▪ อ่ ำนหนังสือชี ้ชวนฉบับเต็ม หรื อสอบถำมผู้สนับสนุนการขายและบริ ษัทจัดการ
อย่ ำลงทุนหากไม่เข้ าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี ้ดีพอ

คำเตือนที่สำคัญ
1. กองทุนนี ้มิใช่กองทุนคุ้มครองเงินต้ น ผู้ลงทุนจึงมีความเสี่ยงของเงินต้ นจากการลงทุน
2.กองทุนเปิ ดทีเอ็ม บี อีสท์ สปริ ง Asia Pacific Property Flexible ลงทุนกระจุกตัวในหมวด
อสังหาริ มทรัพย์จึงมีความเสี่ยงที่ผ้ ลู งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจานวนมาก
3. กองทุ น เปิ ดที เอ็ ม บี อี ส ท์ ส ปริ ง Asia Pacific Property Flexible มี น โยบายการลงทุ น
เฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรม จึงอาจมีความเสี่ยงและความผัน ผวนของราคาสูงกว่า
กองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม ดังนัน้ ผู้ลงทุนควรศึกษา
ข้ อมูลของหมวดอุตสาหกรรมดังกล่าวเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนด้ วย
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4.เนื่องจากกองทุนนี ้มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการ
กองทุน ดังนัน้ ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรื อได้ รับผลกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรื อได้ รับเงินคืน
ต่ากว่าเงินลงทุนเริ่ มแรกได้
ส าหรั บ การลงทุ น ของกองทุ น จะอยู่ ใ นรู ป ของเงิ น ดอลล่ า ร์ ส หรั ฐ โดยผ่ า น Eastspring
Investments (Singapore) Limited ซึ่ ง เป็ นผู้ รั บ ด าเนิ น การในส่ ว นของการลงทุ น ทัง้ หมด
(outsource) โดยกองทุน อาจเข้ าท าสัญ ญาซือ้ ขายล่ว งหน้ า (Derivatives) ที่ มี ตัวแปรเป็ น
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั ้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรื อได้ รับกาไร
จากอัตราแลกเปลี่ยน/หรื อได้ รับเงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่ มแรกได้ เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลดอล
ล่ า ร์ ส หรั ฐ มี แ นวโน้ ม อ่ อ นค่ า ลง ผู้จัด การกองทุน อาจพิ จ ารณาลงทุ น ในสัญ ญาซื อ้ ขาย
ล่วงหน้ าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางส่วน
อย่างไรก็ต าม ผู้ จัด การกองทุน อาจพิ จารณาลงทุน ในสัด ส่วนที่น้ อย หรื ออาจพิ จารณาไม่
ป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลล่าร์ สหรัฐมีแนวโน้ มแข็งค่า
ในขณะที่ กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินในหลายสกุลเงิน จึงทาให้
กองทุนอาจมีกาไรขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างๆ ซึ่งรวมถึง
แต่ไม่จากัดเพียงสกุลเงินดอลล่าร์ สหรัฐ ดอลลาร์ ออสเตรเลีย ดอลลาร์ สิงคโปร์ เยน หยวนจีน
ดอลลาร์ ฮ่องกง ดอลลาร์ ไต้ หวัน เป็ นต้ น
5.กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริ หารการลงทุน
(efficient portfolio management (EPM)) กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่นจึง
เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงได้ สูงกว่าผู้ลงทุน
ทัว่ ไป ผู้ลงทุนจึงควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้ าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื ้อขาย
ล่วงหน้ า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคานึงถึงประสบการณ์
การลงทุนวัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
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6. กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Asia Pacific Property Flexible มีการลงทุนกระจุกตัวอยู่ใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เช่น ประเทศ สิงค์โปร์ ออสเตรเลีย ฮ่องกง ญี่ปนุ่ เป็ นต้ น ผู้ลงทุนจึงควร
พิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้ วย
7.กองทุน นีม้ ีการลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ท างการของต่างประเทศอาจออก
มาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ ที่ไม่ปกติ ทาให้ กองทุนไม่สามารถนาเงินกลับเข้ ามาใน
ประเทศ ซึง่ อาจส่งผลให้ ผ้ ลู งทุนไม่ได้ รับคืนเงินตามระยะเวลาที่กาหนด
8.บริ ษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรื อเพื่อประโยชน์
กับ
1) พลเมืองสหรัฐอเมริ กา หรื อผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของ
ประเทศสหรัฐอเมริ กาหรื อที่ประเทศสหรัฐอเมริ กาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทาง
ของประเทศสหรัฐอเมริ กาหรื อผู้ถือ Green Card ที่ออกประเทศสหรัฐอเมริ กา
2) นิติบุคคล รวมถึงบริ ษัท หรื อห้ างหุ้นส่วน เป็ นต้ น ซึ่งจัดตังขึ
้ ้นภายใต้ กฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา รวมถึงสาขาของนิติบคุ คลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาทังในและนอกประเทศสหรั
้
ฐอเมริ กา
4) ผู้ลงทุนซึง่ ติดต่อหรื อรับข้ อมูล หรื อส่งคาสัง่ เกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการ หรื อ
ชาระ/รับชาระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริ กา ทังนี
้ ้ รวมถึงผู้ลงทุนที่
ใช้ ตวั แทนหรื อผู้จดั การที่ตงอยู
ั ้ ่ในประเทศสหรัฐอเมริ กาในการดาเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่าวตามข้ อ1 - 4
บริ ษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสัง่ ซื ้อ การจัดสรร และ/หรื อการโอน
หน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อม สาหรับผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้ างต้ น
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9.ในกรณีที่บริ ษัทจัดการมีพนั ธะสัญญาหรื อข้ อตกลงกับรัฐต่างประเทศหรื อหน่วยงานของรัฐ
ต่างประเทศหรื อมีความจาเป็ นต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศไม่ว่าที่เกิดขึ ้นแล้ ว
ในขณะนี ้ หรื อจะเกิดขึ ้นในอนาคต เช่น ดาเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance
Act (FATCA) ของประเทศสหรั ฐอเมริ กา เป็ นต้ น ผู้ถื อหน่ ว ยลงทุน ได้ รับ ทราบและตกลง
ยินยอมให้ สิทธิแก่บริ ษัทจัดการที่จะปฏิบตั ิการและดาเนินการต่างๆ เพื่อให้ เป็ นไปตามพันธ
สัญญาหรื อข้ อตกลง หรื อกฎหมายของรัฐต่างประเทศนั ้น ซึ่งรวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลต่างๆ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนการขอ
คายินยอมข้ อมูล และเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ถื อหน่วยลงทุน และมีสิทธิดาเนินการอื่นใดเท่าที่
จาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิตามพันธสัญญาหรื อข้ อตกลง หรื อกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ทังนี
้ ้
ผู้ถือหน่วยลงทุนโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี ้ชวน

*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ www.tmbameastspring.com
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• ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ ำหน่ วยลงทุน (market risk)
พิจารณาค่าความผันผวนของผลการดาเนินงานกองทุนรวม (standard deviation : SD) ต่อปี

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ยซึ่งขึ ้นกับปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการ
ลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทังในและต่
้
างประเทศ เป็ นต้ น โดยราคาตราสารหนี ้จะเปลี่ยนแปลง
ในทิศทางตรงข้ ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ย เช่น หากอัตราดอกเบี ้ยในตลาดเงิน
มีแนวโน้ มปรับตัวสูงขึ ้น อัตราดอกเบี ้ยของตราสารหนี ้ที่ออกใหม่ก็จะสูงขึ ้นด้ วย ดังนัน้ ราคา
ตราสารหนี ้ที่ออกมาก่อนหน้ าจะมีการซื ้อขาย ในระดับราคาที่ต่าลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุ
เฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาส เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของ
ราคามากกว่ากองทุนรวมที่มี portfolio duration ต่ากว่า
• ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)
พิจารณาจากนโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนรวม

ความ เสี่ ย งจากการเป ลี่ ย น แปล งของอั ต ราแลกเป ลี่ ยน (Currency Risk) ห ม ายถึ ง
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวม
ลงทุนด้ วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทากาไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวม
จะได้ เงินบาทกลับมาน้ อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทา
กาไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ ผลตอบแทนมากขึ ้นกว่าเดิมด้ วยเช่นกัน ดังนั ้น การป้องกันความ
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เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการบริ หารความเสี่ยงจากดังกล่าว ซึง่ ทาได้
ดังต่อไปนี ้
• อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมใน
การพิจารณาว่า จะป้องกันความเสี่ยงหรื อไม่

*คุณสามารถดูข้อมูลปั จจัยความเสี่ยงเพิ่มเติมได้ ที่ www.tmbameastspring.com

เงินฝำกธนำคำร
ประเภทออมทรัพย์
1.86

ทรัสต์ เพื่อกำรลงทุนใน
อสังหำริมทรัพย์
97.83

ประเภทรำยกำรค้ ำง
รับอื่นๆ
0.73
ประเภทรำยกำรค้ ำง
จ่ ำยหรือหนีส้ ินอื่นๆ
-0.43

ข้ อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
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ชื่อทรัพย์ สิน

%ของ NAV

1.Link REIT

5.00

2.Cromwell European Real Estate

4.84

3.Sun Hung Kai Properties Ltd

4.82

4.HKT Trust and HKT Ltd

3.97

5.ESR-REIT

3.89

ข้ อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
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* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่ ำธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจำกกองทุนรวม

ค่ ำธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจริง
% ต่ อปี ของ NAV

9.00
8.00
7.00
6.00

5.00
สูงสุดไม่ เกิน 4.0660
4.00
3.00

สูงสุดไม่ เกิน 2.1400

2.00
1.00
0.00

สูงสุดไม่ เกิน 1.2840

1.6050

สูงสุดไม่ เกิน 0.1070
0.0963

สูงสุดไม่ เกิน 0.5350
0.0803

1.7816
0.0000

คาอธิบายเพิ่มเติม :
1.ร้ อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทังหมด
้
หักด้ วยมูลค่าหนี ้สินทังหมด
้
เว้ นแต่ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ นายทะเบียน และค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ กองทุนรวม ณ วันที่
คานวณ (รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม)
2.ค่าใช้ จ่ายอื่นๆเป็ นค่าใช้ จ่ายที่ประมาณการได้
3.สามารถดูค่าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมย้ อนหลัง 3 ปี เพิ่มเติมได้ ที่
https://www.tmbameastspring.com/THDocs/QA/I27_02.pdf
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4. เนื่องจาก บลจ.ทหารไทย ได้ ว่าจ้ าง (Outsource) Eastspring Investment Singapore ให้
จัดการการลงทุนในกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Asia Pacific Property Flexible (กองทุน) นี ้
กองทุนจึงมีภาระภาษี capital gain tax ตามข้ อกาหนดของประเทศสิงคโปร์ (17% ของ net
realized capital gain ในปี ภาษีนนๆ)
ั ้ อย่างไรก็ตามกองทุนมีสิทธิที่จะได้ รับการยกเว้ นภาษี
ดังกล่าว หากกองทุนมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อกาหนด S13X ของประเทศสิงคโปร์ ซึง่ มี
รายละเอียดโดยสังเขปดังนี ้
4.1.กองทุนมีขนาดทรัพย์สินมากกว่า 50 ล้ านดอลล่าร์ สิงคโปร์ (ประมาณ 1,207.24 ล้ านบาท
โดยใช้ อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2561) และ
4.2.Eastspring Investment Singapore ได้ รับค่าบริ หารจัดการกองทุนมากกว่า 200,000 ดอล
ล่าร์ สิงคโปร์ ต่อปี (ประมาณ 4,828,960 บาทต่อปี โดยใช้ อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 18 ธันวาคม
2561)
ทังนี
้ ้ บลจ ทหารไทย จะดาเนินการใดๆ เพื่อให้ กองทุนไม่ต้องเสียภาษีดงั กล่าว ซึง่ อาจรวมถึงการ
รับภาระภาษีดงั กล่าวแทนกองทุนหากกองทุนมีภาระภาษีเกิดขึ ้นในปี ภาษีใดๆ

รำยกำร
อัตรำตำมโครงกำร เรียกเก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน /
1.50
1.00
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า
ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ไม่มี
ไม่มี
ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ที่เรี ยก
0.25%
ปั จจุบนั ไม่เรี ยกเก็บ
เก็บจากผู้ทารายการนี ้ (เก็บเข้ ากองทุน)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
5 บาท ต่อหน่วย
5 บาท ต่อหน่วย
ลงทุน 1,000 หน่วย ลงทุน 1,000 หน่วย
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรื อภาษีอื่นใดแล้ ว (ถ้ ามี)
คาอธิบายเพิ่มเติม : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มหรื อแต่ละประเภทของผู้ลงทุนไม่เท่ากัน โดยบริ ษัทจัดการจะขอยกเว้ นการเรี ยกเก็บ
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ค่าธรรมเนียมดังกล่าวสาหรับผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่เปิ ดบัญชีซื ้อขายหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ
โดยตรง ได้ แก่ ผู้ลงทุนสถาบันที่ไม่แสวงหาผลกาไร ซึ่งจัดตังขึ
้ น้ โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ผู้ลงทุนสถาบันที่จัดตังขึ
้ ้นตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
ธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัย ธนาคารเฉพาะกิจ กองทุนสารองเลี ้ยงชีพภายใต้ การจัดการของ บลจ.
ทหารไทย บัญชีหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรื อที่เรี ยกว่า กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วย
ลงทุน (Unit-linked) ของบริ ษัทประกันชีวิต ที่ บลจ.ทหารไทย มอบหมายให้ เป็ นผู้สนับสนุนการขาย
หรื อรับซื ้อคืน
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* ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต *
ผลกำรดำเนินงำนแบบย้ อนหลังตำมปี ปฏิทิน
10.00%

% ต่ อปี ของ NAV

5.00%
0.00%
-5.00%
-10.00%
-15.00%

2564

2563

กองทุนรวม

-0.14%

-12.92%

MSCI AC Asia Pacific Real Estate USD Net Total
Return Index (USD)

-1.94%

-7.99%

MSCI AC Asia Pacific Real Estate USD Net Total
Return Index(THB)

8.90%

-7.99%

• กองทุนนีเ้ คยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่ วงเวลำ 5 ปี คือ -37.80
• ควำมผันผวนของผลกำรดำเนินงำน (standard deviation) คือ 17.00
• ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้ เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน ณ จุดขำยคือ
Foreign Investment Allocation
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ผลกำรดำเนินงำนย้ อนหลังแบบปั กหมุด
ตำรำงแสดงผลกำรดำเนินงำนย้ อนหลังแบบปั กหมุด
กองทุน

Year to date

3 เดือน

Percentile

6 เดือน

Percentile

1 ปี

Percentile

3 ปี

Percentile

ตัง้ แต่ จัดตัง้

ผลตอบแทนกองทุนรวม

-6.02%

-1.54%

25th

-5.72%

25th

-12.53%

95th

-4.64%

95th

-3.92%

ผลตอบแทนตัวชีว้ ัด

-5.90%

-0.70%

5th

-5.42%

25th

-7.43%

50th

-1.29%

95th

-0.72%

ควำมผันผวนของกองทุน

13.48%

14.64%

75th

13.20%

75th

12.52%

75th

17.77%

95th

17.00%

ควำมผันผวนของตัวชีว้ ัด

15.20%

16.66%

95th

14.80%

75th

13.35%

75th

17.66%

95th

17.13%

หมายเหตุ : สาหรับผลการดาเนินงานย้ อนหลังแบบปั กหมุดตังแต่
้ 1 ปี ขึ ้นไป แสดงเป็ น % ต่อปี
ข้ อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
สามารถดูผลดาเนินงานที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ www.tmbameastspring.com
ตำรำงแสดงผลกำรดำเนินงำนกลุ่ม Foreign Investment Allocation
ณ วันที่ 31 พฤษภำคม 2565
Peer Percentile
5th Percentile
25th Percentile
50th Percentile
75th Percentile
95th Percentile

3M
-0.78
-3.18
-4.51
-5.84
-9.50

6M
-1.81
-5.97
-8.91
-11.33
-18.48

Return (%)
1Y
3Y
0.52
11.52
-6.03
3.73
-9.34
2.44
-11.59 0.24
-18.34 -1.51

5Y
7.64
3.18
1.86
0.79
-1.21

10Y
9.73
6.87
3.02
1.93
0.63

3M
3.48
7.83
10.81
16.39
28.28

Standard Deviation (%)
6M
1Y
3Y
5Y
3.37
2.72
6.04
5.42
7.65
6.33
9.35
8.09
9.83
8.35
10.72 8.92
15.23 13.55 13.68 10.36
25.87 20.34 18.79 16.77

10Y
7.72
8.32
12.92
13.48
14.18

ดัชนีชี ้วัด(Benchmark) ของกองทุนรวม คือ ควรเปรี ยบเทียบกับตัวชี ้วัดของกองทุน คือ MSCI
AC Asia Pacific Real Estate USD Net Total Return Index ปรับด้ วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อ
คานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
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นโยบายการจ่ายเงินปั นผล

ไม่เกินปี ละ 4 ครัง้

ผู้ดแู ลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

วันที่จดทะเบียน

31 มกราคม 2562

อายุโครงการ
ซื ้อและขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่กาหนด
วันทาการซื ้อขาย : ทุกวันทาการ
ภายในระยะเวลาตังแต่
้ : 8.30 น.
ถึงระยะเวลา : 12.00 น.

ราคา IPO (บาท) : 10 บาท
มูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ แรก : 1 บาท
มูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ ถัดไป : 1 บาท
วันที่ทาการขายคืนภายในระยะเวลาตังแต่
้ : 8.30 น.
วันที่ทาการขายคืนถึงระยะเวลา : 12.00 น.
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มี
การชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการ1
นับแต่วนั รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
(ปั จจุบนั และในภาวะปกติจะชาระภายใน 5 วันทาการซื ้อ
ขายถัดจากวันทาการซื ้อขาย (T*+5 วันทาการซื ้อขาย))
หมายเหตุ :
1
มิให้ นบั รวมวันหยุดทาการในต่างประเทศของผู้ประกอบ
ธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะใน
ทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม ซึง่ บริ ษัท
จัดการกองทุนรวมได้ ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทาการใน
ต่างประเทศดังกล่าวไว้ แล้ วในหนังสือชี ้ชวน
สามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ ที่
website : www.tmbameastspring.com
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของ 31.46 %
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กองทุน (Portfolio Turnover Ratio)
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน) และทุกสาขา
หน่วยลงทุน
ทัว่ ประเทศ โทรศัพท์ 0-2299-1111 หรื อผู้สนับสนุนการ
ขายหรื อรับซื ้อคืนอื่น ๆ ที่ บลจ.ทหารไทย แต่งตัง้ หรื อ
ทาง Website ของบริษัทจัดการ ที่
www.tmbameastspring.com
รายชื่อผู้จดั การกองทุน
ดาราวรรณ ประกายทิพย์
วันที่เริ่มบริ หาร 18 พฤษภาคม 2564
ติดต่อสอบถาม
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด
รับหนังสือชี ้ชวน
ที่อยู่ ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
ร้ องเรี ยน
944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2838-1800
website : www.tmbameastspring.com
อนุญาตให้ ผ้ ทู ี่มีสญ
ั ชาติ US ลงทุน ไม่ใช่
ธุรกรรมที่อาจก่อให้ เกิดความ
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้ เกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ได้ ที่
www.tmbameastspring.com
ข้ อมูลอื่นๆ

ประวัตกิ ำรจ่ ำยเงินปั นผลย้ อนหลัง 4 ครัง้ หลังสุด
วันที่ปิดสมุดทะเบียนครัง้ ที่
4
3
2
1

วันที่จ่ำย/ครัง้ ที่
20 กรกฎาคม 2564
19 มกราคม 2564
21 มกราคม 2563
25 กรกฎาคม 2562

จำนวนเงินปั นผล
0.1600
0.2000
0.2000
0.3000
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▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทังไม่
้ ได้ อยู่ภายใต้ ความคุ้มครองของสถาบัน
คุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้ รับเงินลงทุนคืนเต็ม
จานวน
▪ ได้ รับอนุมตั ิจดั ตัง้ และอยู่ภายใต้ การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต
▪ การพิจารณาร่ างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิได้ เป็ นการ
แสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต. ได้ รับรองถึงความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสื อชีช้ วนของกองทุน
รวม หรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั ้น ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการ
กองทุ น รวม ได้ สอบทานข้ อมู ล ในหนั งสื อชี ช้ วนส่ วนสรุ ปข้ อมู ล ส าคั ญ ณ วั น ที่
31 พฤษภาคม 2565 แล้ วด้ วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิด ชอบในการดาเนินการของ
กองทุนรวมและขอรับรองว่าข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ อง ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด
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