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1.1 นโยบายการลงทนุ  
1.1.1 ทรัพย์สินที่กองทนุรวมลงทนุ 
กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน  
JPMorgan Funds - Income Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class C ซึ่งเป็น 
Class ที่เสนอขายผู้ลงทนุสถาบนั ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอตัราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปี
บญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ กองทนุหลกัมีนโยบายลงทนุ
ในตราสารหนีป้ระเภทต่าง ๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชนทัว่โลก จดทะเบียนในประเทศลกัเซมเบิร์ก 
(Luxembourg) ด าเนินงานตามระเบียบของ UCITS กองทุนหลกัดงักล่าวบริหารจัดการโดย 
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.  และลงทนุในรูปสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทนุรวมในอนาคต
เป็น Fund of Funds หรือลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลกัทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือ
เปลี่ยนกลับมาเป็น Feeder Fund ได้ โดยไม่ท าให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk 
spectrum) เพิ่มขึน้ ทัง้นี ้ให้เป็นดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึน้กับสถานการณ์ตลาด 
และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ อนึ่ง บริษัทจดัการจะด าเนินการแจ้ง
ผู้ ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่าน www.tmbameastspring.com หรือ
ช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด ก่อนด าเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทนุดงักลา่ว 
ทัง้นี ้การลงทนุของกองทนุใน กองทนุหลกัจะอยู่ในรูปของเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทนุอาจ
เข้าท าสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงใน
อตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ  
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารการลงทนุ (efficient portfolio management (EPM)) ได้ รวมถึงอาจลงทนุในหรือ
มีไว้ซึง่ตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) นอกจากนี ้การลงทนุทัง้ใน
และต่างประเทศอาจมีการลงทุนในตราสารหนีท้ี่มีอันดับความน่าเชื่อถือต ่ากว่าที่สามารถ
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ลงทุนได้ (Non – Investment Grade) ตราสารหนีท้ี่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
(Unrated) และหลกัทรัพย์ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ (Unlisted Securities)  
1.1.2 นโยบายการลงทนุของกองทนุต่างประเทศ 
กองทนุหลกัเป็นกองทนุที่มุ่งหาผลตอบแทนผ่านการลงทนุในตราสารหนีท้ัว่โลก โดยกองทนุมี
หลกัการส าคญัในการกระจายการลงทนุไปในตราสารหนีป้ระเภทต่าง ๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชน
ทัว่โลก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 67 ของมลูค่าทรัพย์สิน 
นอกจากนี ้กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ เพื่ อป้องกันความเสี่ยง เพื่อเพิ่ม
ประสิท ธิภาพการบริหารการลงทุน  (Efficient Portfolio Management) และเพื่ อสร้าง
ผลตอบแทนเพิ่มเติมให้กองทนุ 
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถศกึษาข้อมลูของกองทนุหลกัเพิ่มเติมได้

ที่www.jpmorganassetmanagement.lu 

 

1.2 กลยทุธ์ในการบริหารจดัการลงทนุ 

1.2.1กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond มุ่งหวงัให้ผลการด าเนินงาน

เคลื่อนไหวตามกองทนุหลกั (passive management) 

1.2.2 กองทนุ JPMorgan Funds - Income Fund (กองทนุหลกั) มีกลยทุธ์ในการบริหารแบบ

เชิงรุก (Active)  

 

นกัลงทนุที่ต้องการกระจายการความเสี่ยงในการลงทนุไปยงัต่างประเทศ โดยสามารถลงทนุ

ระยะยาวและยอมรับความเสี่ยงของการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินทัว่โลก ความเสี่ยงจาก

อตัราแลกเปลี่ยน  และความผนัผวนของการเปลี่ยนแปลงของมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุ

ต่างประเทศ (กองทนุหลกั) ได้ 
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1.นกัลงทนุที่มีความจ าเป็นต้องใช้เงินลงทนุนีใ้นระยะอนัใกล้ 

2.นกัลงทนุที่ไม่สามารถรับความผนัผวนของของเงินลงทนุและผลตอบแทนทัง้ในระยะสัน้ 

และระยะยาวได้ 

ท ำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี ้

▪ อ่ำนหนงัสือชีช้วนฉบบัเต็ม  หรือสอบถำมผู้สนบัสนนุการขายและบริษัทจดัการ 

         อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลกัษณะและความเสี่ยงของกองทนุรวมนีด้ีพอ 

 

 

ค ำเตือนที่ส ำคัญ 

1.กองทนุนีม้ิใช่กองทนุคุ้มครองเงินต้น ผู้ลงทนุจึงมีความเสี่ยงของเงินต้นจากการลงทนุ 

2.กองทุน JPMorgan Funds - Income Fund (กองทุนหลกั) มีการระดมเงินจากนักลงทุนใน

รูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และน าไปลงทุนในรูปสกุลเงินประเทศตามแต่ละประเทศที่กองทุน

หลักลงทุน  และอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมี

วตัถปุระสงค์เพื่อป้องกนัความเสี่ยงในอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดลุยพินิจของ

ผู้จดัการกองทนุ อนึ่ง กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond อาจจะเข้าลงทนุใน

กองทุนหลักในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และอาจจะเข้าท าสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 

(Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนัน้ กองทุนหลักอาจมีผลกระทบทัง้ด้าน

บวกและด้านลบจากความผันผวนของสกุลเงินต่างประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากสกุลเงิน
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ดอลลาร์สหรัฐ เน่ืองจากกองทุนหลักมีการลงทุนในทรัพย์สินสกุลเงินต่างประเทศที่

หลากหลายผู้ลงทนุอาจจะขาดทนุหรือได้รับผลก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืน

ต ่ากว่าเงินลงทนุเร่ิมแรกได้        

3.กองทุนเปิดที เอ็มบี  อีสท์สปริง Global Smart Bond และกองทุน JPMorgan Funds - 

Income Fund (กองทุนหลัก) อาจลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) กองทุนจึงมีความเสี่ยง

มากกว่ากองทนุรวมอื่นจึงเหมาะสมกบัผู้ลงทนุที่ต้องการผลตอบแทนสงูและสามารถรับความ

เสี่ยงได้สูงกว่าผู้ ลงทุนทั่วไป  ผู้ลงทุนจึงควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจในความ

เสี่ยงของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า และผู้ลงทนุควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทนุ โดย

ค านึงถึงประสบการณ์การลงทนุวตัถปุระสงค์การลงทนุ และฐานะการเงินของผู้ลงทนุเอง 

4.กองทุน เปิดที เอ็มบี  อี ส ท์สป ริง Global Smart Bond ลงทุนกระจุกตัวในประเทศ

สหรัฐอเมริกา ผู้ลงทนุจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทนุโดยรวมของ

ตนเองด้วย 

5.กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond อาจลงทนุในตราสารที่มีสญัญาซือ้ขาย

ล่วงหน้าแฝงท าให้กองทุนนี ้มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่

ต้องการผลตอบแทนสงู และสามารถรับความเสี่ยงได้สงูกว่าผู้ลงทนุทัว่ไป        

6. การลงทนุทัง้ในและต่างประเทศสามารถลงทนุหรือมีไว้ซึง่ตราสาร non-investment grade 

/ unrated / unlisted ดังนัน้ ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่สูงขึน้มากกว่ากองทุนรวมทั่วไป เช่น 

ความเสี่ยงจากการผิดนดัช าระหนีข้องผู้ออกตราสารหรือความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง

ของตราสาร เป็นต้น      

7. กองทุนหลักมีการจ ากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก กรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุน

ของกองทุนหลกัไถ่ถอนหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

หลกั กองทนุหลกัจะทยอยรับค าสัง่ไถ่ถอนหน่วยลงทนุ และจดัสรรการไถ่ถอนตามสดัส่วนที่ผู้
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ถือหน่วยลงทุนได้ส่งค าสั่งมา เพื่อไม่ให้มีการไถ่ถอนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สิน

สุทธิของกองทุนหลัก โดยค าสั่งไถ่ถอนที่เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ

กองทุนหลกั กองทุนหลกัจะท ารายการให้ในวนัท าการถดัไป โดยค าสัง่ดงักล่าวจะได้รับสิทธิ

ในการจดัสรรก่อน 

อย่างไรก็ดี บริษัทจดัการมิได้จ ากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง 

Global Smart Bond แต่อย่างใด เพียงแต่เปิดเผยข้อจ ากัดของกองทุนหลักดังกล่าวไว้ใน

รายละเอียดโครงการเท่านัน้ 

8.เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฏเกณฑ์ของกองทุนหลัก บริษัทจัดการอาจน าส่งข้อมูล

ของผู้ ถือหน่วยลงทุนนี ้(รวมถึงผู้ เคยถือหน่วยลงทุนนี)้ ไปยงักองทนุหลกั (รวมถึงผู้ เก่ียวข้อง) 

และหน่วย งานราชการที่เก่ียวข้องทัง้ในและต่างประเทศในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใดราย

หนึ่งถือครองหน่วยกองทุน (ทัง้ทางตรงและทางอ้อม) มากกว่า 10% ของหน่วยกองทุน หรือ 

ตามค าขอ/เกณฑ์ของกองทุนหลัก รวมถึงการขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ ถือหน่วยและ/หรือ

ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท ารายการซือ้ขายหน่วยลงทนุ

ผ่าน นอกจากนี ้บริษัทจดัการอาจจะระงบัหรือหยดุให้บริการและด าเนินการให้มีการขายคืน

หน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนที่เข้าเกณฑ์

ต้องห้ามตามข้อก าหนดของกองทนุหลกัในการด าเนินการดงักล่าวข้างต้นทัง้หมด ทัง้นี ้ให้ถือ

ว่า บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนได้รับความยินยอมจากผู้

ถือหน่วยลงทนุแล้วในการให้ข้อมลูดงักลา่ว  

9.บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุ กบัหรือเพื่อประโยชน์

กบั  

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของ

ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทาง

ของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ ถือ Green Card ที่ออกประเทศสหรัฐอเมริกา  
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2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศ

สหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบคุคลดงักลา่ว        

3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 

4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งค าสั่งเก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือ

ช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกบัหน่วยลงทนุดงักลา่วในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทนุที่

ใช้ตวัแทนหรือผู้จดัการที่ตัง้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักลา่ว       

5) กองทรัพย์สินของบคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามข้อ1 - 4       

บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสั่งซื อ้ การจัดสรร และ/หรือการโอน

หน่วยลงทนุ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุที่มีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 

10.ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธะสญัญาหรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศหรือหน่วยงานของ

รัฐต่างประเทศหรือมีความจ าเป็นต้องปฏิบตัิตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศไม่ว่าที่เกิดขึน้

แล้วในขณะนี  ้หรือจะเกิดขึน้ในอนาคต เช่น  ด าเนินการตาม Foreign Account Tax 

Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบ

และตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจดัการที่จะปฏิบตัิการและด าเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไป

ตามพันธสัญญาหรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงการเปิดเผย

ข้อมูลต่างๆ ของผู้ ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ ถือหน่วยลงทุน 

ตลอดจนการขอค ายินยอมข้อมูล และเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ ถือหน่วยลงทุน และมีสิทธิ

ด าเนินการอื่นใดเท่าที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบตัิตามพนัธสญัญาหรือข้อตกลง หรือกฎหมาย

ของรัฐต่างประเทศ ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุโปรดศกึษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนงัสือชีช้วน  

  

*คณุสามารถดขู้อมลูเพิ่มเติมได้ที่ www.tmbameastspring.com 

 

http://www.tmbameastspring.com/
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• ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (market risk) 

พิจารณาจากอายเุฉลี่ยของทรัพย์สินที่กองทนุรวมลงทนุ (portfolio duration) : กองทนุนีมี้ 
portfolio duration เท่ากบั 3.20 ปี (ข้อมลู ณ วนัที่ 30 เมษายน 2565) 
 

 

พิจารณาค่าความผนัผวนของผลการด าเนินงานกองทนุรวม (standard deviation : SD) ต่อปี 

 
ความเสี่ยงจากความผนัผวนของมลูค่าหน่วยลงทนุ (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิด

จากการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ซึ่งขึน้กบัปัจจัยภายนอก   เช่น สภาวะเศรษฐกิจการ

ลงทนุ ปัจจยัทางการเมืองทัง้ในและต่างประเทศ เป็นต้น โดยราคาตราสารหนีจ้ะเปลี่ยนแปลง 
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ในทิศทางตรงข้ามกบัการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ เช่น หากอตัราดอกเบีย้ในตลาดเงิน

มีแนวโน้มปรับตวัสงูขึน้ อตัราดอกเบีย้ของตราสารหนีท้ี่ออกใหม่ก็จะสงูขึน้ด้วย ดงันัน้ราคา

ตราสารหนีท้ี่ออกมาก่อนหน้าจะมีการซือ้ขาย ในระดบัราคาที่ต ่าลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุ

เฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทนุ (portfolio duration) สงูจะมีโอกาส เผชิญกบัการเปลี่ยนแปลงของ

ราคามากกว่ากองทนุรวมที่มี portfolio duration ต ่ากว่า    

• ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหน่ึง 
(High sector concentration risk) 

พิจารณาจากการลงทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึ่งมากกว่า 20% ของ 
NAV รวมกนั 

 
หมายเหต ุ: กองทนุรวมมีการกระจกุตวัในหมวดAgency MBS and HY Corporate 
 

• ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหน่ึง (High country 
concentration risk) 

พิจารณาการลงทนุแบบกระจกุตวัในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกนั 
ทัง้นีไ้ม่รวมถึงการลงทนุในตราสารที่ผู้ออกเสนอขายอยู่ในประเทศไทย 

 
 หมายเหต ุ: กองทนุรวมมีการลงทนุกระจกุตวัในประเทศ สหรัฐอเมริกา (UNITED STATES) 
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• ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (exchange rate risk) 
พิจารณาจากนโยบายการป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนของกองทนุรวม 

 

ความ เสี่ ย งจากการเปลี่ ยนแปลงของอัต ราแลก เปลี่ ยน  (Currency Risk) หมายถึ ง                        

การเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมลูค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวม

ลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายท าก าไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวม

จะได้เงินบาทกลบัมาน้อยลง ในทางกลบักนัหากกองทนุรวมลงทนุในช่วงที่บาทแข็งและขายท า

ก าไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึน้กว่าเดิมด้วยเช่นกนั ดงันัน้ การป้องกนัความ

เสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการบริหารความเสี่ยงจากดงักล่าว ซึง่ท าได้

ดงัต่อไปนี ้

• อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจาก

อตัราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกนัความเสี่ยงขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุรวมใน

การพิจารณาว่า  จะป้องกนัความเสี่ยงหรือไม่ 

 

*คณุสามารถดขู้อมลูปัจจยัความเสี่ยงเพิ่มเติมได้ที่ www.tmbameastspring.com 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tmbameastspring.com/
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ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

 

 
ข้อมลูกองทนุหลกั ณ วนัที่ 30 เมษายน 2565 

 
 

หน่วยลงทุนของ
กองทุนตรำสำรทุน

98.30

เงนิฝำกธนำคำร
ประเภทออมทรัพย์

3.22

ประเภทรำยกำรค้ำง
รับอื่นๆ
-1.23

ประเภทรำยกำรค้ำง
จ่ำยหรือหนีสิ้นอื่นๆ

-0.30

Agency MBS
21.50

HY Corporate
29.50

Non-agency MBS
4.60

CMBS
17.50

ABS
5.30

IG Corporate
7.40

Cash & Equivalent
9.50

Treasuries
1.60

EM Corporates
1.40

EM Sovereigns& 
Quasi Sovereig

4.70



12 

 

 

ชื่อทรัพย์สิน %ของ NAV 

กองทุน JPMorgan Funds - Income Fund 98.30 

 ข้อมลู ณ วนัที่ 31 พฤษภาคม 2565 

 

 
 

 
 

  

 

 

0.9095

0.0321 0.1510 0.0000

1.0926

สูงสุดไม่เกิน 1.6050

สูงสุดไม่เกิน 0.1070 สูงสุดไม่เกิน 0.2140
สูงสุดไม่เกิน 0.0535

สูงสุดไม่เกิน 1.9795

0.00
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1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

ค่ำ
ธร
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เนี
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ที่เ
รีย

กเ
ก็บ

จริ
ง 

%
 ต่
อปี

ขอ
ง 

N
A

V

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จำกกองทนุรวม

 * ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ  
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน * 
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  ค าอธิบายเพิ่มเติม :  
1.ร้อยละต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วยมลูค่าหนีส้ินทัง้หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการ
จดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ นายทะเบียน และค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์ กองทนุรวม ณ วนัที่
ค านวณ (รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) 
2.ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆเป็นค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ 
3.สามารถดคู่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมย้อนหลงั 3 ปี เพิ่มเติมได้ที่ 
https://www.tmbameastspring.com/THDocs/QA/I30_02.pdf  
4.ในกรณีที่กองทนุรวมต่างประเทศ(กองทนุหลกั) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจดัการบางสว่น เพื่อ
เป็นค่าตอบแทนเน่ืองจากการที่กองทนุน าเงินไปลงทนุในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee 
หรือ rebate) บริษัทจดัการจะด าเนินการให้เงินจ านวนดงักลา่วตกเป็นทรัพย์สินของกองทนุ 
 

   
 

รำยกำร อัตรำตำมโครงกำร เรียกเก็บจริง 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ / 
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้า 

1.00 1.00 

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ไม่มี ไม่มี 
สว่นต่างมลูค่าหน่วยลงทนุ (Spread) ที่เรียก
เก็บจากผู้ท ารายการนี ้(เก็บเข้ากองทนุ) 

0.25% ปัจจบุนัไม่เรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ 5 บาท ต่อหน่วย
ลงทนุ 1,000 หน่วย 

5 บาท ต่อหน่วย
ลงทนุ 1,000 หน่วย 

 

หมายเหต ุ: ค่าธรรมเนียมดงักลา่วรวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว (ถ้ามี) 
 ค าอธิบายเพ่ิมเติม :  
1. บริษัทจัดการอาจจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละ
ประเภทของผู้ ลงทุนไม่เท่ากัน  โดยบริษัทจัดการจะขอยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว
ส าหรับผู้ลงทนุประเภทสถาบนัที่เปิดบญัชีซือ้ขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการโดยตรง ได้แก่ ผู้ ลงทุน
สถาบันที่ไม่แสวงหาผลก าไร ซึ่งจัดตัง้ขึน้โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.

https://www.tmbameastspring.com/THDocs/QA/I30_02.pdf
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2535 ผู้ลงทุนสถาบนัที่จัดตัง้ขึน้ตามพระราชบัญญัติประกันสงัคม พ.ศ. 2533 ธุรกิจประกันชีวิตและ
ประกันภัย ธนาคารเฉพาะกิจ กองทุนส ารองเลีย้งชีพภายใต้การจัดการของ บลจ.ทหารไทย บัญชี
หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือที่เรียกว่า กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-
linked) ของบริษัทประกนัชีวิต  ท่ี บลจ.ทหารไทย  มอบหมายให้เป็นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
2. ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) จะถูกน าส่งเข้าหรือตกเป็นของกองทุนทัง้จ านวน เพ่ือน าไป
ช าระเป็นค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของกองทนุ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
ภาษีมลูค่าเพ่ิม หรือ อื่นๆ ตามที่กองทนุจะถกูเรียกเก็บเมื่อสัง่ซือ้หรือสัง่ขายหลกัทรัพย์ 
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• กองทุนนีเ้คยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คือ -17.37 
• ควำมผันผวนของผลกำรด ำเนินงำน (standard deviation) คือ 6.27 
• ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน ณ จุดขำยคือ Global Bond 
Discretionary F/X Hedge or Unhedge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2564

กองทุนรวม 2.31%

ดัชนี  Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return 
Value Unhedged USD  (สกุลเงนิดอลล่ำร์สหรัฐ)

-1.60%

ดัชนี Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return 
Value Unhedged USD (สกุลเงนิบำท)

9.29%

-4.00%

-2.00%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

%
 ต่
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ง N

A
V

ผลกำรด ำเนินงำนแบบย้อนหลังตำมปีปฏิทิน 

 * ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต * 



16 

 

ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด  
 

ตำรำงแสดงผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด 
กองทุน Year to date 3 เดือน Percentile 6 เดือน Percentile 1 ปี Percentile ตัง้แต่จัดตัง้ 

ผลตอบแทนกองทุนรวม -4.23% -1.85% 25th -3.55% 25th -4.56% 50th -0.62% 

ผลตอบแทนตัวชีว้ัด -6.41% -1.25% 25th -7.86% 75th 0.54% 25th 2.92% 

ควำมผันผวนของกองทุน 3.90% 4.25% 25th 3.65% 50th 2.91% 50th 6.27% 

ควำมผันผวนของตัวชีว้ัด 9.90% 9.68% 95th 9.44% 95th 8.75% 95th 7.76% 

หมายเหต ุ: ส าหรับผลการด าเนินงานย้อนหลงัแบบปักหมดุตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป แสดงเป็น % ต่อปี 
ข้อมลู ณ วนัที่ 31 พฤษภาคม 2565 
สามารถดผูลด าเนินงานที่เป็นปัจจบุนัได้ที่ www.tmbameastspring.com  
 
ตำรำงแสดงผลกำรด ำเนินงำนกลุ่ม Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge 
ณ วันท่ี 31 พฤษภำคม 2565 

 Return (%) Standard Deviation (%) 

Peer Percentile 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 

5th Percentile 5.00 1.68 5.03 3.20 1.24 1.72 3.04 3.15 2.72 3.72 3.04 4.57 

25th Percentile -1.85 -4.01 -4.36 0.67 0.61 1.46 4.27 3.63 2.90 4.29 3.22 4.64 

50th Percentile -3.42 -6.57 -6.45 -0.24 0.23 1.16 5.17 4.52 3.41 6.29 5.04 4.65 

75th Percentile -5.12 -8.29 -8.23 -0.90 -0.33 -0.58 7.05 5.57 4.60 7.10 5.72 5.77 

95th Percentile -6.11 -9.52 -11.00 -2.48 -2.10 -1.58 12.34 10.18 8.03 8.91 7.02 7.02 

 

 

 Year to date 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี ตัง้แต่จัดตัง้ 

Share Class -4.03% -1.87% -3.21% -4.22% 2.31% 3.65% 4.46% 

Benchmark -8.92% -5.86% -9.15% -8.22% 0.00% 1.17% 1.65% 

 

 

 

 

ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังของกองทุนหลักแบบปักหมุด 
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 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

Share Class 2.77% 3.50% 12.20% 0.72% 6.75% 8.50% -0.78% 

Benchmark -1.45% 7.30% 9.02% -0.23% 3.55% 2.83% -0.41% 

ข้อมลู ณ วนัที่ 31 พฤษภาคม 2565 
สามารถดผูลด าเนินงานที่เป็นปัจจบุนัได้ที่ www.tmbameastspring.com 
 
ดชันีชีว้ดั(Benchmark) ของกองทนุรวม คือ ควรเปรียบเทียบกบัตวัชีว้ดัของกองทนุหลกัคือ 
Bloomberg Barclays US Aggregate Total  Return Value Unhedged USD ในรูปสกลุ
เงินดอลลา่ร์สหรัฐ ปรับด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วนัที่ค านวณ
ผลตอบแทน 
 

 
 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล  ไม่ม ี

ผู้ดแูลผลประโยชน์ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ีจดทะเบียน 23 มกราคม 2563 

อายโุครงการ ไม่ก าหนด 
ซือ้และขายคืนหน่วยลงทนุ วนัท าการซือ้ขาย :  ทกุวนัท าการ 
 ภายในระยะเวลาตัง้แต่ :  8.30 น. 
 ถึงระยะเวลา :  15.30 น. 
 ราคา IPO (บาท) :  10 บาท 
 มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก :  1 บาท    
 มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป :  1 บาท 
 วนัท่ีท าการขายคืนภายในระยะเวลาตัง้แต่ :  8.30 น. 
 วนัท่ีท าการขายคืนถึงระยะเวลา :  15.30 น. 

ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังของกองทุนหลักตำมปีปฏิทิน 
 

http://www.tmbameastspring.com/


18 

 

 ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :  บริษัทจดัการจะจดัให้มี
การช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัท าการ1 
นบัแต่วนัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
(ปัจจบุนัและในภาวะปกติจะช าระภายใน 4 วนัท าการซือ้
ขายถดัจากวนัท าการซือ้ขาย (T*+4 วนัท าการซือ้ขาย)) 
หมายเหต ุ: 
1.มิให้นบัรวมวนัหยดุท าการในต่างประเทศของผู้ประกอบ
ธุรกิจการจดัการกองทนุต่างประเทศที่มีลกัษณะใน
ท านองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุรวม ซึง่บริษัท
จดัการกองทนุรวมได้ระบุเก่ียวกบัวนัหยดุท าการใน
ต่างประเทศดงักลา่วไว้แล้วในหนงัสือชีช้วน 

 สามารถตรวจสอบมลูค่าทรัพย์สินรายวนัได้ที่ 
website : www.tmbameastspring.com  

อตัราสว่นหมนุเวียนการลงทนุของ
กองทนุ (Portfolio Turnover Ratio) 

15.22 % 

ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) และทกุสาขา
ทัว่ประเทศ โทรศพัท์ 0-2299-1111 หรือผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืนอื่น ๆ ที่ บลจ.ทหารไทย แต่งตัง้ หรือ
ทาง Website ของบริษัทจดัการ ที ่
www.tmbameastspring.com 

รายช่ือผู้จดัการกองทนุ พรศจี วรสทุธิพิศิษฎ์ 
วนัท่ีเร่ิมบริหาร 23 มกราคม 2563 

ติดต่อสอบถาม 
รับหนงัสือชีช้วน 
ร้องเรียน 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั 
ที่อยู่ ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  
944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่  เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศพัท์ : 0-2838-1800  
website : www.tmbameastspring.com 

อนญุาตให้ผู้ที่มีสญัชาติ US ลงทนุ ไม่ใช ่
ธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

คณุสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่ 
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www.tmbameastspring.com 
ข้อมลูอื่นๆ ชื่อกองทนุหลกั    : JPMorgan Funds - Income Fund   

ในหน่วยลงทนุชนิด Class C  
Inception Date  : 10 ธนัวาคม 2558 
Bloomberg Code :  JPMINCC LX  
นโยบายการลงทนุของกองทนุต่างประเทศ : 
กองทนุ JPM Income Fund เป็นกองทนุที่มุ่งหา
ผลตอบแทนผ่านการลงทนุในตราสารหนีท้ัว่โลก โดย
กองทนุมีหลกัการสาคญัในการกระจายการลงทนุไปใน
ตราสารหนีป้ระเภทต่างๆทัง้ภาครัฐและเอกชนทัว่โลก ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 67 ของมลูค่าทรัพย์สิน ซึง่รวมถึง 
- ตราสารหนีภ้าครัฐ ที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศภายใน
กลุม่ประเทศยโุรป, และประเทศนอกกลุม่ประเทศยโุรป 
รวมถึงองค์กรท่ีเก่ียวข้องกบัภาครัฐของประเทศเหลา่นัน้ 
- ตราสารหนีภ้าคเอกชน 
- ตราสารท่ีเก่ียวข้องกบัสินเชื่อภาคอสงัหาริมทรัพย์ 
(mortgage-related security) และ Asset-backed 
securities อื่นๆ 
แต่จะไม่ลงทนุในตราสารหนีท้ี่ออกโดยสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนทัง้ที่เสนอขายภายในประเทศและนอก
ประเทศ  
กองทนุไม่สามารถลงทนุในตราสารที่สามารถเปลี่ยนเป็น
ตราสารทนุได้ (convertible securities) เกินร้อยละ 25 
ของมลูค่าทรัพย์สิน; ไม่สามารถลงทนุในตราสารทนุ 
(equity) ซึง่รวมถึง preferred securities และ REITs ได้
เกินร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สิน; ไม่สามารถลงทนุใน
หุ้นกู้แปลงสภาพแบบมีเงื่อนไข (contingent convertible 
bonds) เกินร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สิน 
นอกจากนี ้กองทนุหลกัอาจมีการลงทนุในตราสาร
อนพุนัธ์ เพ่ือป้องกนัความเสี่ยง และเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทนุ (Efficient Portfolio 
Management) 
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บริษัทจดัการกองทนุหลกั :JPMorgan Asset 
Management (Europe) 
ผู้ รักษาทรัพย์สินของกองทนุ  :JP Morgan Bank 
Luxembourg S.A.  
Management fee : 0.50% ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุ 
 

 
▪ การลงทนุในหน่วยลงทนุไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบนั

คุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทนุซึ่งผู้ลงทนุอาจไม่ได้รับเงินลงทนุคืนเต็ม
จ านวน 

▪ ได้รับอนมุตัิจดัตัง้ และอยู่ภายใต้การก ากบัดแูลของส านกังาน ก.ล.ต 
▪ การพิจารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิได้เป็นการ

แสดงว่าส านักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมลูในหนังสือชีช้วนของกองทุน
รวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที่เสนอขายนัน้  ทัง้นี ้บริษัทจดัการ
กองทุ น รวม  ได้ สอบทาน ข้อมูลในหนั งสื อชี ช้วนส่ วนสรุป ข้อมูลส าคัญ  ณ  วันที่                                         
31 พฤษภาคม 2565 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้ รับผิดชอบในการด าเนินการของ
กองทนุรวมและขอรับรองว่าข้อมลูดงักลา่วถกูต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ท าให้ผู้อื่นส าคญัผิด 

 
 
 
 
 
 

 
 


