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การลงทนุในกองทนุรวมไม่ใช่การฝากเงิน 

หนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ 

 
 

31 พฤษภำคม 2565 

กองทุนเปิดทเีอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ 
อินฟรำสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซเิบิล้ 

TMBPIPF 
กองทนุหน่วยลงทนุของกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์/REITs / 

กองทนุรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำน 
กองทนุที่ลงทนุแบบมีควำมเสี่ยงทัง้ในและต่ำงประเทศ  

กองทนุนีล้งทนุกระจกุตัวในหมวดอุตสำหกรรม จึงมีควำมเส่ียงที่ผู้
ลงทุนอำจสูญเสียเงนิลงทนุจ ำนวนมำก 
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1.1 นโยบายการลงทนุ  
กองทนุมีนโยบายลงทนุในหลกัทรัพย์หรือตราสารที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์ 
(Property Sector) และ/หรือ หน่วย Infra ทัง้ในและต่างประเทศ รวมถึงอยู่ระหว่างการ
ด าเนินการกระจายการถือหน่วยลงทนุ หรือเปิดเสนอขายครัง้แรก โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลา
บญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ  
โดยหลักทรัพย์หรือตราสารที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector) 
ประกอบไปด้วย  
1. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ  
2. หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และ/หรือ 
3. ตราสารของกองทนุอสงัหาริมทรัพย์และ Exchange Traded Fund ที่เน้นลงทนุในตราสาร
ของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ (REITs ETF) รวมถึงตราสารอื่นใดที่ให้สิทธิในการได้มาซึ่งตรา
สารดังกล่าว หรือที่มีผลตอบแทนอ้างอิงกับตราสารดังกล่าวหรือกลุ่มของตราสาร/หน่วย
ลงทนุดงักลา่ว  
4. หุ้นของบริษัทจดทะเบียนทที่อยู่ภายใต้หมวดอตุสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์หรือที่มีลกัษณะ
เทียบเคียงได้กบัหมวดอตุสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงตราสารหรือสญัญาทางการเงินที่
ให้สิทธิในการได้มาซึง่หุ้นดงักลา่วหรือให้ผลตอบแทนอ้างอิงกบัหุ้น / กลุม่หุ้นนัน้ ๆ 
 

1.2 กลยทุธ์ในการบริหารจดัการลงทนุ 

 มุ่งหวงัให้ผลประกอบการสงูกว่าดชันีชีว้ดั (Benchmark) โดยมีแนวทางการบริหารแบบ 

Active Management 
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นกัลงทนุที่ต้องการโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวม

อสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และ/หรือตรา

สารของกองทนุอสงัหาริมทรัพย์ และ Exchange Traded Fund ที่เน้นลงทนุในตราสารของ

กองทนุอสงัหาริมทรัพย์ (REITs ETF) ที่จดทะเบียนทัง้ในและต่างประเทศ  

 

• ผู้ลงทนุที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจ านวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ 

ท ำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี ้

▪ อ่ำนหนงัสือชีช้วนฉบบัเต็ม  หรือสอบถำมผู้สนบัสนนุการขายและบริษัทจดัการ 

         อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลกัษณะและความเสี่ยงของกองทนุรวมนีด้ีพอ 

 

 

ค ำเตือนที่ส ำคัญ 

1.กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคมั พลสั เฟล็กซิ

เบิล้ มีนโยบายการลงทนุเฉพาะเจาะจงในหมวดอตุสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์ จึงอาจมีความ

เสี่ยงและความผนัผวนของ ราคาสงูกว่ากองทนุรวมทัว่ไป ที่มีการกระจายการลงทนุในหลาย

อุตสาหกรรม ดังนัน้ ผู้ ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์เพื่อ

ประกอบการตดัสินใจลงทนุ 
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2.เน่ืองจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทัง้จ านวน ดังนัน้ ผู้ ลงทุน

อาจจะขาดทุนหรือได้รับผลก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทุน

เร่ิมแรกได้ 

3.กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออก

มาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ท าให้กองทุนไม่สามารถน าเงินกลับเข้ามาใน

ประเทศ ซึง่อาจสง่ผลให้ผู้ลงทนุไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่ก าหนด 

4. ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทนุเกินกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุ

ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด บริษัทจดัการอาจใช้ดลุยพินิจในการเลิกกองทนุรวม และอาจยกเลิก

ค าสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุที่ได้รับไว้แล้วหรือหยดุรับค าสัง่ดงักลา่วได้         

5.บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุกบัหรือเพื่อประโยชน์

กบั  

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้มีถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา(ซึ่งรวมถึงดินแดนของ

ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทาง

ของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 

2)นิติบุคคลรวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจัดตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศ

สหรัฐอเมริการวมถึงสาขาของนิติบคุคลดงักลา่ว 

3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 

4) ผู้ลงทนุซึง่ติดต่อหรือรับข้อมลูหรือสง่ค าสัง่เก่ียวกบัหน่วยลงทนุของบริษัทจดัการหรือช าระ/

รับช าระเงินเก่ียวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกาทัง้นี ้รวมถึงผู้ ลงทุนที่ใช้

ตวัแทนหรือผู้จดัการที่ตัง้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักลา่ว 
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5) กองทรัพย์สินของบคุคล และนิติบคุคลดงักล่าวตามข้อ1 – 4 บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิ

ที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่าทางตรงหรือ

ทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุที่มีลกัษณะดงักลา่ว ข้างต้น 

6.ในกรณีที่บริษัทจดัการมีพนัธะสญัญาหรือข้อตกลงกบัรัฐต่างประเทศหรือหน่วยงานของรัฐ

ต่างประเทศ หรือมีความจ าเป็นจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศไม่ว่าที่เกิดขึน้

แล้วในขณะนีห้ รือจะเกิดขึ น้ ในอนาคต เช่น  ด าเนินการตาม Foreign Account Tax 

Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบ

และตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจดัการที่จะปฏิบตัิการและด าเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไป

ตามพันธสัญญา หรือข้อตกลงหรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงการเปิดเผย

ข้อมูลต่างๆ ของผู้ ถือหน่วยลงทุน  การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ ถือหน่วยลงทุน

ตลอดจนการขอค ายินยอม ข้อมูล และเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ ถือหน่วยลงทุน และมีสิทธิ

ด าเนินการอื่นใดเท่าที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบตัิตามพนัธสญัญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมาย

ของรัฐ ต่างประเทศ  

ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุโปรดศกึษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนงัสือชีช้วน 

  

*คณุสามารถดขู้อมลูเพิ่มเติมได้ที่ www.tmbameastspring.com 

 

 

 

 

 

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

 

พิจารณาค่าความผนัผวนของผลการด าเนินงานกองทนุรวม (standard deviation : SD) ต่อปี 

 
 
ระบมุิติความเสี่ยงของลกัษณะหุ้นที่กองทนุรวมเน้นลงทนุ (ประมาณ 80% ของ NAV) 
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• ควำมเส่ียงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรำยใดรำยหน่ึง (High issuer 
concentration risk) 

 
  

• 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 

 
 

 

ชื่อทรัพย์สิน %ของ NAV 

1.กองทุนรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำนโทรคมนำคม ดิจิทัล 9.37 

2.Ascendas Real Estate Investment Trust 8.84 

3.CapitaLand Integrated Commercial Trust 7.33 

4.ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ CPN รี
เทล โกรท 

7.19 

5.กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์และสิทธิกำรเช่ำเทสโก้ โลตัส รี
เทล โกรท 

6.75 

 ข้อมลู ณ วนัที่ 31 พฤษภาคม 2565 

หุ้นสำมัญ
0.89

ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนใน
อสังหำริมทรัพย์

97.03

เงนิฝำกธนำคำร
ประเภทออมทรัพย์

1.51

ประเภทรำยกำรค้ำง
รับอื่นๆ
0.83

ประเภทรำยกำรค้ำง
จ่ำยหรือหนีสิ้นอื่นๆ

-0.27
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  ค าอธิบายเพิ่มเติม :  
1.ร้อยละต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วยมลูค่าหนีส้ินทัง้หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการ
จดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ นายทะเบียน และค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์และสง่เสริมการขาย
กองทนุรวม ณ วนัที่ค านวณ (รวมภาษีมลูค่าเพิ่มแล้ว) 
2.ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เป็นค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ 
3.สามารถดคู่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมย้อนหลงั 3 ปี เพิ่มเติมได้ที่ 
https://www.tmbameastspring.com/THDocs/QA/T05_02.pdf 
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ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จำกกองทนุรวม

 * ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ  
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน * 
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รำยกำร อัตรำตำมโครงกำร เรียกเก็บจริง 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ / 
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้า 

1.00 1.00 

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

0.25% 0.10% 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ 5 บาท ต่อหน่วย
ลงทนุ 1,000 หน่วย 

5 บาท ต่อหน่วย
ลงทนุ 1,000 หน่วย 

 
หมายเหต ุ: ค่าธรรมเนียมดงักลา่วรวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว (ถ้ามี) 
 ค าอธิบายเพ่ิมเติม :  
1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุกบัผู้ลงทนุแต่ละกลุม่
หรือแต่ละประเภทของผู้ลงทนุไม่เท่ากนั   
2.บริษัทจัดการจะขอยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าวส าหรับผู้ลงทุนประเภทสถาบนัที่เปิด
บญัชีซือ้ขายหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการโดยตรง ได้แก่ ผู้ลงทนุสถาบนัที่ไม่แสวงหาผลก าไร ซึง่จดัตัง้
ขึน้โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ผู้ ลงทุนสถาบันที่จัดตัง้ขึน้ตาม
พระราชบญัญัติประกนัสงัคม พ.ศ. 2533 ธุรกิจประกนัชีวิตและประกนัภยั ธนาคารเฉพาะกิจ กองทุน
ส ารองเลีย้งชีพภายใต้การจดัการของ บลจ.ทหารไทย บญัชีหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต หรือ
ที่เรียกว่า กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-linked) ของบริษัทประกันชีวิต  ที่ บลจ.ทหาร
ไทย  มอบหมายให้เป็นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
3.สว่นต่างมลูค่าหน่วยลงทนุ (Spread)* ที่เรียกเก็บจากผู้ท ารายการนี ้เรียกเก็บเฉพาะเม่ือมีการสัง่
ขาย หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก และจะถกูน าส่งเข้าหรือตกเป็นของกองทนุทัง้จ านวน เพ่ือน าไป
ช าระเป็นค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของกองทนุ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
ภาษีมลูค่าเพ่ิม หรือ อ่ืนๆ ตามที่กองทนุจะถกูเรียกเก็บเมื่อสัง่ซือ้หรือสัง่ขายหลกัทรัพย์ 
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• กองทุนนีเ้คยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คือ -32.98 
• ควำมผันผวนของผลกำรด ำเนินงำน (standard deviation) คือ 11.64 
• ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน ณ จุดขำยคือ 
 Fund of Property fund -Thai and Foreign 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2564 2563 2562 2561 2560 2559 2558

กองทุนรวม 2.81% -10.89% 24.36% 0.41% 17.30% 13.78% 1.90%

Benchmark 8.93% -11.62% 20.21% 3.31% 17.70% 11.01% 4.84%
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ผลกำรด ำเนินงำนแบบย้อนหลังตำมปีปฏิทิน 

 * ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต * 
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ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด  
 

ตำรำงแสดงผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด 
กองทุน Year to date 3 เดือน Percentile 6 เดือน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile ตัง้แต่จัดตัง้ 

ผลตอบแทนกองทุนรวม -3.48% -1.25% 75th -2.40% 25th -0.20% 25th -1.07% 25th 4.01% 50th 5.53% 

ผลตอบแทนตัวชีว้ัด -2.14% 1.59% 5th -1.56% 25th 3.24% 5th 0.55% 5th 5.54% 5th 6.28% 

ควำมผันผวนของกองทุน 9.36% 8.85% 50th 9.07% 75th 8.35% 75th 14.53% 5th 11.64% 5th 10.11% 

ควำมผันผวนของตัวชีว้ัด 8.84% 8.17% 50th 8.49% 25th 8.06% 50th 14.67% 5th 11.78% 5th 10.10% 

หมายเหต ุ: ส าหรับผลการด าเนินงานย้อนหลงัแบบปักหมดุตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป แสดงเป็น % ต่อปี 
ข้อมลู ณ วนัที่ 31 พฤษภาคม 2565 
สามารถดผูลด าเนินงานที่เป็นปัจจบุนัได้ที่ www.tmbameastspring.com  
 
ตำรำงแสดงผลกำรด ำเนินงำนกลุ่ม Fund of Property fund -Thai and Foreign  
ณ วันท่ี 31 พฤษภำคม 2565 

 Return (%) Standard Deviation (%) 

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

5th Percentile 0.63 -1.43 2.30 -0.45 4.55 6.33 7.41 7.77 7.12 14.97 12.29 11.22 

25th Percentile -0.67 -2.40 -0.84 -1.56 4.04 6.17 8.11 8.63 7.97 16.07 12.77 11.26 

50th Percentile -1.12 -3.57 -2.93 -1.90 3.55 6.09 9.10 8.98 8.34 16.55 13.44 11.40 

75th Percentile -1.38 -4.21 -3.75 -2.71 2.79 5.89 9.84 9.55 8.50 17.07 13.96 11.49 

95th Percentile -2.17 -6.15 -4.57 -4.89 1.96 5.73 12.39 11.76 10.28 17.71 14.34 11.53 

 
ดชันีชีว้ดั(Benchmark) ของกองทนุรวม คือ ดชันีผลตอบแทนรวมกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์
และกองทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET 
Property Fund & REITs Total Return Index) ร้อยละ 50 และ The FTSE Strait times REIT 
Total Return Index  ร้อยละ 50 ปรับด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุ
บาท ณ วนัที่ค านวณผลตอบแทน 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล  ไม่เกินปีละ 4 ครัง้ 

ผู้ดแูลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ีจดทะเบียน 30 มิถนุายน 2557 

อายโุครงการ ไม่ก าหนด 
ซือ้และขายคืนหน่วยลงทนุ วนัท าการซือ้ขาย :  ทกุวนัท าการ 
 ภายในระยะเวลาตัง้แต่ :  8.30 น. 
 ถึงระยะเวลา :  14.30 น. 
 ราคา IPO (บาท) :  10 บาท 
 มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก :  1 บาท    
 มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป :  1 บาท 
 วนัท่ีท าการขายคืนภายในระยะเวลาตัง้แต่ :  8.30 น. 
 วนัท่ีท าการขายคืนถึงระยะเวลา :  14.30 น. 
 ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :  ระยะเวลาการรับเงินค่า

ขายคืน :   
บริษัทจดัการจะจดัให้มีการช าระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยภายใน 5 วนัท าการถดัจากวนัท า
การขายหน่วยลงทนุ 
(ปัจจบุนัและในภาวะปกติจะช าระภายใน 5 วนัท าการนบั
ถดัจากวนัท่ีค าสัง่ขายสามารถด าเนินการได้) 

 สามารถตรวจสอบมลูค่าทรัพย์สินรายวนัได้ที่ 
website : www.tmbameastspring.com  

อตัราสว่นหมนุเวียนการลงทนุของ
กองทนุ (Portfolio Turnover Ratio) 

5.08 % 

ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ 

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

รายช่ือผู้จดัการกองทนุ ดาราวรรณ  ประกายทิพย์ 
วนัท่ีเร่ิมบริหาร 18 พฤษภาคม 2564 

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 
www.tmbameastspring.com 

 

 

 

 

 
 
 
 

ประวัตกิำรจ่ำยเงินปันผลย้อนหลัง 4 ครัง้หลังสุด 
วันท่ีปิดสมุดทะเบียนครัง้ที่ วันท่ีจ่ำย/ครัง้ท่ี จ ำนวนเงนิปันผล 

4 27 ตลุาคม 2564 0.3013 
3 22 เมษายน 2564 0.1000 
2 17 มิถนุายน 2563 0.1000 
1 17 มีนาคม 2563 0.1900 
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▪ 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 สอบทานข้อมูลในหนั งสื อชี ช้วนส่ วนสรุป ข้อมูลส าคัญ  ณ  วันที่                                 
31 พฤษภาคม 2565 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้ รับผิดชอบในการด าเนินการของ
กองทนุรวมและขอรับรองว่าข้อมลูดงักลา่วถกูต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ท าให้ผู้อื่นส าคญัผิด 

 
 
 
 
 
 

 
 


