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กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์ สปริง Global Core
Equity
TMB-ES-GCORE
กองทุนกองทุนรวมตรำสำรทุน
กองทุนรวมหน่ วยลงทุนประเภท Feeder Fund
กองทุนรวมที่เน้ นลงทุนแบบมีควำมเสี่ยงต่ ำงประเทศ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ ใช่ การฝากเงิน
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1.1 นโยบายการลงทุน
1.1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน
กองทุนจะเน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน
Goldman Sachs Global CORE® Equity Portfolio (กองทุ น หลั ก ) ในหน่ ว ยลงทุ น ชนิ ด
Class I Shares (Acc.) (Snap) ซึ่ ง เป็ น Class ที่ เสนอขายผู้ ลงทุ น สถาบั น ไม่ มี น โยบาย
จ่ายเงินปั นผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุท ธิ ข องกองทุ น กองทุ น หลัก มี น โยบายลงทุ น ในตราสารทุ น ซึ่งจดทะเบี ย นในประเทศ
ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดาเนินงานตามระเบียบของ UCITS กองทุนหลักดังกล่าวบริ หาร
จัด การโดย Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited และลงทุน ใน
รู ป สกุล เงิน ดอลลาร์ ส หรั ฐ ทัง้ นี ้ กองทุน หลัก มี ก ารระดมเงิน จากนักลงทุน ในรู ป สกุล เงิน
ดอลลาร์ สหรัฐ และนาไปลงทุนในรูปสกุลเงินประเทศตามแต่ละประเทศที่กองทุนหลักลงทุน
1.1.2 นโยบายการลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
กองทุนหลักมี วตั ถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าเงินลงทุน โดยกองทุนจะลงทุนอย่าง
น้ อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินในตราสารทุน และ/หรื อตราสารที่มีความเกี่ยวข้ องกับตรา
สารทุน (equity related transferable securities) และกองทุน ซึ่งมีการลงทุนกระจายอยู่ทุก
ประเทศทัว่ โลก
ทังนี
้ ้ ตราสารทุนและตราสารที่มีความเกี่ยวข้ องกับตราสารทุน (equity related transferable
securities) อาจจะประกอบด้ วย หุ้นสามัญ , หุ้นบุริมสิทธิ , warrants, ใบแสดงสิทธิ เทียบเท่า
ตราทุน, ADRs (American Depositary Receipt) , EDRs (European Depository Receipt)
และ GDRs (Global Depositary Receipt)
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ส่วนที่เหลือไม่เกิน 1 ใน 3 กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารที่ไม่มีความเกี่ยวข้ องกับตราสาร
ทุน (non-equity related transferable securities) และกองทุน รวมถึงตราสารตลาดเงินเพื่อ
จุดประสงค์ ในการบริ ห ารเงิน กองทุน หลักอาจลงทุนในกองทุน อื่นไม่ เกิ น 10% ของมูลค่า
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลัก
นอกจากนี ้ กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์ เพื่อป้องกันความเสี่ยง เพื่อเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารการลงทุ น (Efficient Portfolio Management) และเพื่ อ สร้ าง
ผลตอบแทนเพิ่มเติมให้ กองทุนหลัก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้ าถึงข้ อมูลกองทุนหลักเพื่อศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่
https://www.gsam.com/ TMBGlobalCoreEquityFund
1.2 กลยุทธ์ในการบริ หารจัดการลงทุน
1.2.1กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Global Core Equity มุ่งหวังให้ ผลการดาเนินงาน
เคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (passive management)
1.2.2 กองทุน Goldman Sachs Global CORE® Equity Portfolio (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์
ในการบริ หารแบบเชิงรุก (Active)

นักลงทุนที่ต้องการกระจายการความเสี่ยงในการลงทุนไปยังต่างประเทศ โดยสามารถลงทุน
ระยะยาวและยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่เป็ นตราสารทุนใน
ต่างประเทศ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และความผันผวนของการเปลี่ยนแปลงของมูลค่า
หน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ได้
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1.นักลงทุนที่มีความจาเป็ นต้ องใช้ เงินลงทุนนี ้ในระยะอันใกล้
2.นักลงทุนที่ไม่สามารถรับความผันผวนของของเงินลงทุนและผลตอบแทนทังในระยะสั
้
น้
และระยะยาวได้

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

คำเตือนที่สำคัญ
1.กองทุนนี ้มิใช่กองทุนคุ้มครองเงินต้ น ผู้ลงทุนจึงมีความเสี่ยงของเงินต้ นจากการลงทุน
2.กองทุน Goldman Sachs Global CORE® Equity Portfolio (กองทุนหลัก) มีการระดมเงิน
จากนักลงทุนในรู ปสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ และนาไปลงทุนในรู ปสกุลเงินประเทศตามแต่ละ
ประเทศที่กองทุนหลักลงทุน และอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives)
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลย
พินิจของผู้จดั การกองทุน อนึ่ง กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Global Core Equity ลงทุนใน
กองทุน หลัก โดยเฉลี่ ย ในรอบปี บัญ ชีไม่ น้ อยกว่า ร้ อยละ 80 ของมูล ค่ าทรั พ ย์ สิ น สุท ธิ ของ
กองทุน และการลงทุน ในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญ ชีไม่น้ อยกว่าร้ อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเข้ าลงทุนในกองทุนหลักในรู ปสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ
และอาจจะเข้ าทาสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันความ
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เสี่ ย งในอัต ราแลกเปลี่ ย นเงิน ตราต่ า งประเทศตามดุล ยพิ นิ จของผู้จัด การกองทุ น ดังนัน้
กองทุ น หลั ก อาจมี ผ ลกระทบทั ง้ ด้ านบวกและด้ านลบจากความผั น ผวนของสกุ ล เงิ น
ต่างประเทศอื่น ๆ นอกเหนื อจากสกุล ดอลลาร์ ส หรั ฐ เนื่ องจากกองทุน หลักมี การลงทุน ใน
ทรั พย์ สิ นสกุลเงินต่างประเทศที่ ห ลากหลาย ผู้ลงทุน อาจจะขาดทุนหรื อได้ รับผลกาไรจาก
อัตราแลกเปลี่ยน / หรื อได้ รับเงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่ มแรกได้
3.กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Global Core Equity และกองทุน Goldman Sachs Global
CORE® Equity Portfolio (กองทุ น หลั ก ) อาจลงทุ น ในสัญ ญาซื อ้ ขายล่ ว งหน้ าเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการบริ หารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) กองทุนจึงมี
ความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่นจึงเหมาะสมกับ ผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและ
สามารถรับความเสี่ยงได้ สงู กว่าผู้ลงทุนทัว่ ไป ผู้ลงทุนจึ งควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความ
เข้ าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของ
การลงทุน โดยคานึงถึงประสบการณ์การลงทุนวัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของ
ผู้ลงทุนเอง
4.กองทุน เข้ าลงทุน ในกองทุน หลักในหน่ วยลงทุน ชนิ ด Class Snap ซึ่งค านวณราคาของ
สิ น ทรั พ ย์ ที่ ก องทุ น หลั ก ลงทุ น ณ “เวลาประเมิ น มู ล ค่ า ” (Valuation Point) ซึ่ ง เป็ นเวลา
ประมาณ 16.00 น. ตามเวลายุโรปกลาง (Central European time) ซึ่งแตกต่างจากกองทุน
รวมทัว่ ไป ที่คานวณราคาของสินทรัพย์ที่กองทุนหลักลงทุน ณ เวลาที่ตลาดหลักทรัพย์นั น้ ๆ
ปิ ดทาการ ดังนัน้ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้ รับราคาของสินทรัพย์ที่กองทุนหลักลงทุน ณ ราคาที่ตลาด
หลักทรัพย์นนๆปิ
ั ้ ดทาการ
5. กองทุ น เปิ ดที เ อ็ ม บี อี ส ท์ ส ปริ ง Global Core Equity ลงทุ น กระจุ ก ตั ว ในประเทศ
สหรัฐอเมริ กา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ ตการลงทุนโดยรวมของ
ตนเองด้ วย
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6.กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Global Core Equity อาจลงทุนในตราสารที่มีสญ
ั ญาซื ้อขาย
ล่วงหน้ าแฝงทาให้ กองทุนนี ้ มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่
ต้ องการผลตอบแทนสูง และสามารถรับความเสี่ยงได้ สงู กว่าผู้ลงทุนทัว่ ไป
7.การลงทุนทังในและต่
้
างประเทศสามารถลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ ตราสาร non- investment grade
/ unrated / unlisted ดังนัน้ ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่สูงขึ ้นมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป เช่น
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระหนี ้ของผู้ออกตราสารหรื อความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง
ของตราสาร เป็ นต้ น
8.เพื่อให้ สอดคล้ องและเป็ นไปตามกฏเกณฑ์ของกองทุนหลัก บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิ์ในการ
น าส่ งข้ อมูล ของ ผู้ถือ หน่ วยลงทุน นี ้ (รวมถึ งผู้เคยถื อหน่ ว ยลงทุน นี )้ ไปยังกองทุน หลัก
(รวมถึงผู้เกี่ยวข้ อง) และหน่วย งานราชการที่เกี่ยวข้ องทัง้ ในและต่างประเทศในกรณี ที่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่ง ถือครองกองทุน (ทัง้ ทางตรงและทางอ้ อม) มากกว่า 10% ของ
กองทุน หรื อ ตามคาขอ/เกณฑ์ของกองทุนหลัก รวมถึงการขอข้ อมูลเพิ่มเติมจาก ผู้ถือหน่วย
และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทารายการซื ้อขาย
หน่ วยลงทุน ผ่าน นอกจากนี ้ บริ ษัท จัด การขอสงวนสิท ธิ ที่ จะระงับหรื อหยุด ให้ บริ การและ
ดาเนินการให้ มีการขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ไม่ให้ ความร่ วมมือหรื อผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่เข้ าเกณฑ์ ต้องห้ ามตามข้ อกาหนดของกองทุนหลักในการดาเนินการดังกล่าว
ข้ างต้ นทังหมด
้
ทังนี
้ ้ ให้ ถือว่า บริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ได้ รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วในการให้ ข้อมูลดังกล่าว
9.บริ ษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรื อเพื่อประโยชน์
กับ
1) พลเมืองสหรัฐอเมริ กา หรื อผู้มีถิ่น ฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของ
ประเทศสหรัฐอเมริ กาหรื อที่ประเทศสหรัฐอเมริ กาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทาง
ของประเทศสหรัฐอเมริ กาหรื อผู้ถือ Green Card ที่ออกประเทศสหรัฐอเมริ กา
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2) นิติบคุ คล รวมถึงบริ ษัท หรื อห้ างหุ้นส่วน เป็ นต้ น ซึง่ จัด ตังขึ
้ ้นภายใต้ กฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา รวมถึงสาขาของนิติบคุ คลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาทังในและนอกประเทศสหรั
้
ฐอเมริ กา
4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรื อรั บข้ อมูล หรื อส่งคาสั่งเกี่ ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษั ทจัดการ หรื อ
ชาระ/รับชาระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริ กา ทังนี
้ ้ รวมถึงผู้ลงทุนที่
ใช้ ตวั แทนหรื อผู้จดั การที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นประเทศสหรัฐอเมริ กาในการดาเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่าวตามข้ อ1 - 4
บริ ษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิ ที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสั่ งซื ้อ การจัดสรร และ/หรื อการโอน
หน่วยลงทุน ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อม สาหรับผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้ างต้ น
10.ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการมีพนั ธะสัญญาหรื อข้ อตกลงกับรัฐต่างประเทศหรื อหน่วยงานของ
รัฐต่างประเทศหรื อมีความจาเป็ นต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศไม่ว่ าที่เกิดขึ ้น
แล้ วในขณะนี ้ หรื อ จะเกิ ด ขึ น้ ในอนาคต เช่ น ด าเนิ น การตาม Foreign Account Tax
Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า เป็ นต้ น ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ได้
รับทราบและตกลงยินยอมให้ สิทธิแก่บริ ษัทจัดการที่จะปฏิบตั ิการและดาเนินการต่างๆ เพื่อให้
เป็ นไปตามพัน ธสัญ ญาหรื อข้ อตกลง หรื อกฎหมายของรั ฐต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงการ
เปิ ดเผยข้ อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่ จ่ายจากเงินได้ ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ตลอดจนการขอคายินยอมข้ อมูล และเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ถือหน่วยลงทุน และมีสิทธิ
ดาเนินการอื่นใดเท่าที่จาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิตามพันธสัญญาหรื อข้ อตกลง หรื อกฎหมาย
ของรัฐต่างประเทศ 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 ้ยซึง่ ขึ ้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 ดังนันราคา
้
ตราสารหนี ้ที่ออกมาก่อนหน้ าจะมีการซื ้อขาย ในระดับราคาที่ต่าลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุ
8

เฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาส เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของ
ราคามากกว่ากองทุนรวมที่มี portfolio duration ต่ากว่า
• ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหนึ่ง
(High sector concentration risk)
พิจารณาจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึง่ มากกว่า 20% ของ
NAV รวมกัน

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการกระจุกตัวในหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
• ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (High country
concentration risk)
พิจารณาการลงทุนแบบกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึง่ มากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน
ทังนี
้ ้ไม่รวมถึงการลงทุนในตราสารที่ผ้ อู อกเสนอขายอยูใ่ นประเทศไทย

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศ สหรัฐอเมริ กา (UNITED STATES)
• ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)
พิจารณาจากนโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนรวม
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ความ เสี่ ยงจากการเป ลี่ ย น แป ลงของอั ต ราแล กเปลี่ ยน (Currency Risk) ห ม ายถึ ง
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวม
ลงทุนด้ วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทากาไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวม
จะได้ เงินบาทกลับมาน้ อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทา
กาไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ ผลตอบแทนมากขึ ้นกว่าเดิมด้ วยเช่นกัน ดังนัน้ การป้องกันความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการบริ หารความเสี่ยงจากดังกล่าว ซึง่ ทาได้
ดังต่อไปนี ้
• อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุนรวมใน
การพิจารณาว่า จะป้องกันความเสี่ยงหรื อไม่
*คุณสามารถดูข้อมูลปั จจัยความเสี่ยงเพิ่มเติมได้ ที่ www.tmbameastspring.com

เงินฝำกธนำคำร
ประเภทออมทรัพย์
3.18
ประเภทรำยกำรค้ ำง
รับอื่นๆ
1.26
หน่ วยลงทุนของ
กองทุนตรำสำรทุน
95.75

ประเภทรำยกำรค้ ำง
จ่ ำยหรือหนีส้ ินอื่นๆ
-0.20

ข้ อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
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Financials
11.73
Health Care
13.53
Communication
Services
9.18

Consumer
Discretionary
12.80

Consumer Staples
5.56

Industrials
10.16

Materials
4.78
Real Estate
3.47
Information
Technology
24.87

Energy
1.99
Utilities
1.94

ข้ อมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อทรัพย์ สิน
กองทุน Goldman Sachs Global Core Equity Port Class I Fund

%ของ NAV
95.75

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

ค่ ำธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจำกกองทุนรวม

ค่ ำธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจริง
% ต่ อปี ของ NAV

6.00

5.00

4.00

3.00

สูงสุดไม่ เกิน 2.5145
สูงสุดไม่ เกิน 2.1400

2.00

1.00

1.0700
0.00

สูงสุดไม่ เกิน 0.1070
0.0321

สูงสุดไม่ เกิน 0.2140
0.1510

สูงสุดไม่ เกิน 0.0535
0.0000

1.2531

คาอธิบายเพิ่มเติม :
1.ร้ อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทังหมด
้
หักด้ วยมูลค่าหนี ้สินทังหมด
้
เว้ นแต่คา่ ธรรมเนียมการ
จัดการ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ นายทะเบียน และค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ กองทุนรวม ณ วันที่
คานวณ (รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม)
2.ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆเป็ นค่าใช้ จา่ ยที่ประมาณการได้
3.สามารถดูคา่ ธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมย้ อนหลัง 3 ปี เพิ่มเติมได้ ที่
https://www.tmbameastspring.com/THDocs/QA/I28_02.pdf
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4.ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศ(กองทุนหลัก) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วน เพื่อ
เป็ นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนาเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee
หรื อ rebate) บริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้ เงินจานวนดังกล่าวตกเป็ นทรัพย์สินของกองทุน

รำยกำร
อัตรำตำมโครงกำร เรียกเก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน /
1.50
1.50
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 : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะหรื อภาษี อื่นใดแล้ ว (ถ้ ามี)
คาอธิบายเพิม่ เติม :
1. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่ม
หรื อแต่ละประเภทของผู้ลงทุนไม่เท่ากัน
2.บริ ษัทจัดการจะขอยกเว้ นการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวสาหรับผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่เปิ ด
บัญชีซื ้อขายหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการโดยตรง ได้ แก่ ผู้ลงทุนสถาบันที่ไม่แสวงหาผลกาไร ซึง่ จัดตัง้
ขึน้ โดยพระราชบัญ ญั ติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ผู้ลงทุนสถาบันที่ จัดตัง้ ขึน้ ตาม
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัย ธนาคารเฉพาะกิจ กองทุน
สารองเลี ้ยงชีพภายใต้ การจัดการของ บลจ.ทหารไทย บัญชีหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรื อ
ที่เรี ยกว่า กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-linked) ของบริ ษัทประกันชีวิต ที่ บลจ.ทหาร
ไทย มอบหมายให้ เป็ นผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
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3.ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) จะถูกนาส่งเข้ าหรื อตกเป็ นของกองทุนทังจ
้ านวน เพื่อนาไป
ชาระเป็ นค่าใช้ จ่ายในการซื ้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์
ภาษี มลู ค่าเพิม่ หรื อ อื่นๆ ตามที่กองทุนจะถูกเรี ยกเก็บเมื่อสัง่ ซื ้อหรื อสัง่ ขายหลักทรัพย์

* ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต *
ผลกำรดำเนินงำนแบบย้ อนหลังตำมปี ปฏิทิน
40.00%
35.00%

% ต่ อปี ของ NAV

30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%

2564

2563

กองทุนรวม

21.97%

12.30%

MSCI World Index - USD (Net Total Return) (USD)

22.20%

15.94%

MSCI World Index - USD (Net Total Return)(THB)

35.71%

26.88%

• กองทุนนีเ้ คยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่ วงเวลำ 5 ปี คือ -36.25
• ควำมผันผวนของผลกำรดำเนินงำน (standard deviation) คือ 20.57
• ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้ เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน ณ จุดขำยคือ
Global Equity
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ผลกำรดำเนินงำนย้ อนหลังแบบปั กหมุด
ตำรำงแสดงผลกำรดำเนินงำนย้ อนหลังแบบปั กหมุด
กองทุน
ผลตอบแทนกองทุนรวม
ผลตอบแทนตัวชีว้ ัด
ควำมผันผวนของกองทุน
ควำมผันผวนของตัวชีว้ ัด

Year to date 3 เดือน Percentile 6 เดือน Percentile
1 ปี
Percentile ตัง้ แต่ จัดตัง้
-5.85%
-5.85%
50th
-0.36%
50th
8.98%
25th
11.72%
-5.36%
-5.36%
50th
0.61%
25th
17.19%
25th
17.74%
24.23%
24.23%
50th
19.66%
50th
16.24%
50th
20.57%
19.42%
19.42%
50th
16.80%
50th
14.10%
50th
20.43%

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

3M
7.90
-4.66
-9.66
-12.83
-20.31

6M
13.55
0.40
-5.95
-14.25
-34.47

Return (%)
1Y
3Y
18.46 19.08
8.73 12.58
2.71 10.43
-3.40 8.13
-35.74 5.61

5Y
12.06
9.26
8.04
5.88
3.98

10Y
10.69
8.28
5.70
1.40
-3.95

3M
12.90
19.35
24.70
31.69
51.97

Standard Deviation (%)
6M
1Y
3Y
5Y
11.92 10.36 12.29 11.89
16.57 13.55 15.09 13.02
20.45 16.45 16.31 14.24
26.48 21.47 19.95 16.29
48.67 34.83 29.88 25.57

10Y
11.08
12.00
14.48
16.11
29.88

ผลกำรดำเนินงำนย้ อนหลังของกองทุนหลักแบบปั กหมุด
Year to date

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

ตัง้ แต่ จัดตัง้

Share Class

-5.32%

-5.32%

0.41%

9.81%

14.33%

Benchmark

-5.15%

-5.15%

2.21%

10.12%

15.44%
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ผลกำรดำเนินงำนย้ อนหลังของกองทุนหลักตำมปี ปฏิทิน
2021

2020

2019

Share Class

22.38%

14.73%

9.58%

Benchmark

21.94%

15.94%

11.63%

ข้ อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
สามารถดูผลดาเนินงานที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ www.tmbameastspring.com
ดัชนีชี ้วัด(Benchmark) ของกองทุนรวม คือ ควรเปรี ยบเทียบกับตัวชี ้วัดของกองทุนหลัก คือ
MSCI World Index - USD (Net Total Return) ในรูปสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ ปรับด้ วยอัตรา
แลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน

นโยบายการจ่ายเงินปั นผล

ไม่มี

ผู้ดแู ลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

วันที่จดทะเบียน

23 กรกฎาคม 2562

อายุโครงการ
ซื ้อและขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่กาหนด
วันทาการซื ้อขาย : ทุกวันทาการ
ภายในระยะเวลาตังแต่
้ : 8.30 น.
ถึงระยะเวลา : 15.30 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 : 15.30 น.
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มี
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การชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการ1
นับแต่วนั รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
(ปั จจุบนั และในภาวะปกติจะชาระภายใน 4 วันทาการซื ้อ
ขายถัดจากวันทาการซื ้อขาย (T*+4 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
52.58 %

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของ
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
พรศจี วรสุทธิพศิ ิษฎ์
วันที่เริ่มบริ หาร 11 มิถนุ ายน 2561
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
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ข้ อมูลอื่นๆ

www.tmbameastspring.com
ชื่อกองทุนหลัก :Goldman Sachs Global CORE®
Equity Portfolio ในหน่วยลงทุนชนิด I Shares (Acc.)
(Snap)
Inception Date : 6 มิถนุ ายน 2562
(6 June 2019 )
Bloomberg Code : GSGMIAS LX
นโยบายการลงทุนของกองทุนต่างประเทศ :
กองทุน Goldman Sachs Global CORE® Equity
Portfolio มีวตั ถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อเพิม่ มูลค่าเงิน
ลงทุน โดยกองทุนจะลงทุนอย่างน้ อย 2 ใน 3 ของมูลค่า
ทรัพย์สินในตราสารทุน และ/หรื อตราสารที่มีความ
เกี่ยวข้ องกับตราสารทุน (equity related transferable
securities) และกองทุน ซึง่ มีการลงทุนกระจายอยู่ทกุ
ประเทศทัว่ โลก
ทังนี
้ ้ ตราสารทุนและตราสารที่มีความเกี่ยวข้ องกับตรา
สารทุน (equity related transferable securities)
อาจจะประกอบด้ วย หุ้นสามัญ, หุ้นบุริมสิทธิ, warrants,
ใบแสดงสิทธิเทียบเท่าตราทุน, ADRs (American
Depositary Receipt), EDRs (European Depository
Receipt) และ GDRs (Global Depositary Receipt)
ส่วนที่เหลือไม่เกิน 1 ใน 3 กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่
ไม่มีความเกี่ยวข้ องกับตราสารทุน (non-equity related
transferable securities) และกองทุน รวมถึงตราสาร
ตลาดเงินเพื่อจุดประสงค์ในการบริหารเงิน กองทุนหลัก
อาจลงทุนในกองทุนอื่นไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพยสิน
สุทธิของกองทุนหลัก
นอกจากนี ้ กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสาร
อนุพนั ธ์ เพื่อป้องกันความเสี่ยง เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการ
บริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)
และเพื่อสร้ างผลตอบแทนเพิม่ เติมให้ กองทุน
บริษัทจัดการกองทุนหลัก :Goldman Sachs Asset
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Management Fund Services Limited
ผู้รักษาทรัพย์สินของกองทุน : State Street Bank
International GmbH
Management fee : 0.50% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน

▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทังไม่
้ ได้ อยูภ่ ายใต้ ความคุ้มครองของสถาบัน
คุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึง่ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้ รับเงินลงทุนคืนเต็ม
จานวน
▪ ได้ รับอนุมตั ิจดั ตัง้ และอยู่ภายใต้ การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต
▪ การพิจารณาร่ างหนังสือชี ้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้มิได้ เป็ นการ
แสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต. ได้ รับรองถึงความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนของกองทุน
รวม หรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการ
กองทุนรวม ได้ สอบทานข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสาคัญ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
แล้ วด้ วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวมและขอรับรอง
ว่าข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ อง ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด
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