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1.1 นโยบายการลงทนุ  
กองทุนมีนโยบายการลงทุนทัง้ในและต่างประเทศ ในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 
ตราสารหนี (้ตราสารแห่งหนีภ้าคเอกชน และ/หรือตราสารแห่งหนีภ้าครัฐ และ/หรือ
รัฐวิสาหกิจ) ตราสารด้อยสิทธิ ศุกูก ธุรกรรมการซือ้โดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) 
ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) โดยหลักทรัพย์ท่ีให้ยืมเป็นตราสารหนี ้
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี ้และ/หรือสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (derivatives)     
ตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ท่ีมี underlying ตามท่ีสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด  รวมถึงอาจลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด รวมกนัไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 
และกองทุนอาจลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 
ส่วน ท่ี เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารกึ่ งหนี ก้ึ่ งทุน  ตราสาร Basel III และ/ห รือ 
derivatives หรือ Structured Note ท่ีมี underlying เป็นตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน ตราสาร Basel 
III รวมกนัไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 
กองทุนมีนโยบายท่ีจะจดัการลงทุนเพื่อให้อายุดูเรชัน่เฉลี่ยของตราสารทัง้หมดของกองทุน 
(Portfolio Duration) ไม่เกิน 1 ปีโดยประมาณ ทัง้นี ้โดยอายดุเูรชัน่เฉลี่ยของตราสารทัง้หมด
ของกองทุน (Portfolio Duration) ณ ขณะใดขณะหนึ่ง อาจเกิน 1 ปีได้ในบางกรณี เช่น 
ในช่วงระยะรอการลงทุน ซึง่มีระยะเวลาประมาณ 15 วนันบัแต่วนัถดัจากวนัจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สิน หรือ ชว่งท่ีมีการสัง่ซือ้หรือไถ่ถอนหน่วยลงทนุมากผิดปกติ เป็นต้น 
กองทนุอาจเข้าทําสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทนุ
(Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฏข้อบงัคบั 
และปัจจัยอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบีย้ และสภาวะอัตรา
แลกเปลี่ยน รวมถงึคา่ใช้จา่ยในการป้องกนัความเสี่ยง เป็นต้น 
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สําหรับการลงทุนต่างประเทศ กองทุนนีมี้นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน 
โดยจะทําสญัญาสวอป และ/หรือฟอร์เวิร์ดท่ีอ้างอิงกบัอตัราแลกเปลี่ยน หรือสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าอื่นใด เพื่อป้องกนัความเสี่ยง (Hedging) จากอตัราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange 
Rate Risk) ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของจํานวนเงินลงทุนในต่างประเทศ และอาจคุ้มครองใน
สว่นของดอกเบีย้ท่ีคาดวา่จะได้รับด้วย 
อนึ่ง กองทุนจะไม่เข้าลงทุนในตราสารหนีท่ี้ไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated) 
หรือได้รับการจดัอันดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ (non-investment 
grade) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนีท่ี้มีอันดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าท่ี
สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีท่ีตราสารหนีน้ัน้ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือท่ีสามารถ
ลงทนุได้ (investment grade) ขณะท่ีกองทนุลงทนุเท่านัน้ 
 

1.2 กลยทุธ์ในการบริหารจดัการลงทนุ 

 มุ่งหวงัให้ผลประกอบการสงูกวา่ดชันีชีว้ดั (active management) 

 

 

1. ผู้ลงทนุท่ีต้องการผลตอบแทนในการลงทนุในตราสารหนีร้ะยะสัน้ และต้องการลงทนุในตรา

สารท่ีมีสภาพคลอ่งคอ่นข้างสงู 

2.ผู้ลงทนุท่ีต้องการสภาพคลอ่งในการซือ้ขายหน่วยลงทนุได้ทกุวนัทําการ  

 

ผู้ลงทนุท่ีไม่สามารถรับความผนัผวนของเงินลงทนุและผลตอบแทนทัง้ในระยะสัน้ และระยะ

ยาว 
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ท าอย่างไรหากยงัไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี ้

▪ อ่านหนงัสือชีช้วนฉบบัเต็ม  หรือสอบถามผู้สนบัสนนุการขายและบริษัทจดัการ 

         อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลกัษณะและความเสี่ยงของกองทนุรวมนีด้ีพอ 

 

 

ค าเตอืนที่ส าคัญ 

1. กองทุนนีไ้ม่ได้ถูกจํากัดโดยกฎเกณฑ์ให้ต้องลงทุนเฉพาะในตราสารท่ีมีความเสี่ยงตํ่า

เชน่เดียวกบักองทนุรวมตลาดเงิน ดงันัน้ จงึมีความเสี่ยงสงูกวา่กองทนุรวมตลาดเงิน 

2.กองทนุนีอ้าจมีการลงทนุในตราสารหนีท่ี้มีสภาพคลอ่งตํ่า จงึอาจไม่สามารถซือ้ขายตราสาร

หนีไ้ด้ในเวลาท่ีต้องการหรือในราคาที่เหมาะสม  

3.กองทุนเปิดอีสท์สปริง ชอร์ทเทอม อินคมั พลสั มีนโยบายท่ีลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซือ้

ขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน และตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง 

ทําให้กองทนุนีมี้ความเสี่ยงมากกว่ากองทนุรวมที่ลงทนุในหลกัทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เน่ืองจาก

ใช้เงินลงทุนในจํานวนท่ีน้อยกว่าจึงมีกําไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิง

โดยตรง         

4.ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดอีสท์สปริง ชอร์ทเทอม อินคมั พลัส เม่ือมีความเข้าใจใน

ความเสี่ยงของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า และความเสี่ยงของตราสารที่มีลกัษณะของสญัญาซือ้

ขายล่วงหน้าแฝง ผู้ ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึง

ประสบการณ์การลงทนุวตัถปุระสงค์การลงทนุและฐานะการเงินของผู้ลงทนุเอง   

ตัวอย่าง 
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5.บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยดุรับคําสัง่ซือ้ / คําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน

เป็นการชัว่คราวหรือถาวรก็ได้ในกรณีท่ีบริษัทจดัการเห็นว่า การหยดุรับคําสัง่ดงักล่าวจะเป็น

การรักษาประโยชน์กองทุนและผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการจะประกาศล่วงหน้าอย่าง

น้อย 3 วันก่อนการหยุดรับคําสั่งซือ้ / คําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า โดยติดประกาศ

ดงักล่าวไว้ท่ีบริษัทจดัการ สํานกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และแจ้ง

ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 3 วนันบัแต่วนัท่ีประกาศหยดุรับคําสัง่ซือ้ / คําสัง่

สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้าเป็นการชัว่คราวหรือถาวร 

6.บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุ กบัหรือเพื่อประโยชน์

กบั                                                                                                                                     

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้ มีถ่ินฐานอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่รวมถงึดินแดนของ

ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถงึผู้ ท่ีมีหนงัสือเดินทาง

ของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ ถือ Green Card ท่ีออกประเทศสหรัฐอเมริกา  

2) นิติบคุคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศ

สหรัฐอเมริกา รวมถงึสาขาของนิติบคุคลดงักลา่ว        

3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 

4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั่งเก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือ

ชําระ/รับชําระเงินเก่ียวกบัหน่วยลงทนุดงักลา่วในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถงึผู้ลงทนุท่ี

ใช้ตวัแทนหรือผู้จดัการท่ีตัง้อยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดงักลา่ว       

5) กองทรัพย์สินของบคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามข้อ1 - 4       

บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือการโอน

หน่วยลงทนุ ไม่วา่ทางตรงหรือทางอ้อม สําหรับผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 
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7.ในกรณีท่ีบริษัทจดัการมีพนัธะสญัญาหรือข้อตกลงกบัรัฐต่างประเทศหรือหน่วยงานของรัฐ

ตา่งประเทศหรือมีความจําเป็นต้องปฏิบตัิตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศไม่วา่ท่ีเกิดขึน้แล้ว

ในขณะนี ้หรือจะเกิดขึน้ในอนาคต เชน่ ดําเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance 

Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลง

ยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจดัการท่ีจะปฏิบตัิการและดําเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามพนัธ

สญัญาหรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมลูต่างๆ 

ของผู้ ถือหน่วยลงทุน การหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายจากเงินได้ของผู้ ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนการขอ

คํายินยอมข้อมลู และเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ และมีสิทธิดําเนินการอื่นใดเท่าท่ี

จําเป็นสําหรับการปฏิบตัิตามพนัธสญัญาหรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ทัง้นี ้

ผู้ ถือหน่วยลงทนุโปรดศกึษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนงัสือชีช้วน  

  

*คณุสามารถดขู้อมลูเพิ่มเติมได้ท่ี www.tmbameastspring.com 
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• ความเส่ียงจากการผิดนัดช าระหนีข้องผู้ออกตราสาร (credit risk) 

National Credit Rating 

 
 

• ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (market risk) 
พิจารณาจากอายเุฉลี่ยของทรัพย์สินท่ีกองทนุรวมลงทนุ (portfolio duration) :  
กองทนุนีมี้ portfolio duration เท่ากบั 1.09 ปี (ข้อมลู ณ วนัท่ี  31 พฤษภาคมม 2565) 

 
 

พิจารณาคา่ความผนัผวนของผลการดําเนินงานกองทนุรวม (standard deviation : SD) ตอ่ปี 

 
ความเสี่ยงจากความผนัผวนของมลูค่าหน่วยลงทนุ (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิด

จากการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ซึง่ขึน้กบัปัจจยัภายนอก   เช่น สภาวะเศรษฐกิจการ

ลงทนุ ปัจจยัทางการเมืองทัง้ในและต่างประเทศ เป็นต้น โดยราคาตราสารหนีจ้ะเปลี่ยนแปลง 

ในทิศทางตรงข้ามกบัการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ เชน่ หากอตัราดอกเบีย้ในตลาดเงิน

มีแนวโน้มปรับตวัสงูขึน้ อตัราดอกเบีย้ของตราสารหนีท่ี้ออกใหม่ก็จะสงูขึน้ด้วย ดงันัน้ราคา

ตราสารหนีท่ี้ออกมาก่อนหน้าจะมีการซือ้ขาย ในระดบัราคาท่ีตํ่าลง โดยกองทุนรวมท่ีมีอายุ

เฉลี่ยของทรัพย์สินท่ีลงทนุ (portfolio duration) สงูจะมีโอกาส เผชิญกบัการเปลี่ยนแปลงของ

ราคามากกวา่กองทนุรวมท่ีมี portfolio duration ตํ่ากวา่    
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• ความเส่ียงจากการกระจุกตวัลงทุนในผู้ออกรายใดรายหน่ึง (High issuer 
concentration risk) 

 
  

• ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk) 
พิจารณาจากนโยบายการป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนของกองทนุรวม 

 

ค วาม เสี่ ย งจาก ก ารเป ลี่ ย น แป ล งขอ งอัต ราแล ก เป ลี่ ย น  (Currency Risk) ห ม าย ถึ ง                           

การเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมลูค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวม

ลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงท่ีเงินบาทอ่อน แต่ขายทํากําไรในช่วงท่ีบาทแข็ง กองทุนรวม

จะได้เงินบาทกลบัมาน้อยลง ในทางกลบักนัหากกองทนุรวมลงทนุในช่วงท่ีบาทแข็งและขายทํา

กําไรในช่วงท่ีบาทออ่นก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึน้กว่าเดิมด้วยเช่นกนั ดงันัน้ การป้องกนัความ

เสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนจงึเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการบริหารความเสี่ยงจากดงักล่าว ซึง่ทําได้

ดงัตอ่ไปนี ้

• ป้องกนัความเสี่ยงทัง้หมดหรือเกือบทัง้หมด : ผู้ลงทนุไม่มีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน 

 

 

 

*คณุสามารถดขู้อมลูปัจจยัความเสี่ยงเพิ่มเติมได้ท่ี www.tmbameastspring.com 
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ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หุ้นกู้
44.55

ตั๋วแลกเงนิแบบมี
ระยะเวลา (BE Term)

6.26

พันธบัตร
45.45

เงนิฝากธนาคาร
ประเภทออมทรัพย์

0.61

เงนิฝากธนาคาร
ประเภทประจ า

3.31

ประเภทรายการค้าง
รับอื่นๆ
-0.05

ประเภทรายการค้าง
จ่ายหรือหนีสิ้นอื่นๆ

-0.11
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ช่ือทรัพย์สิน %ของ NAV 

1.พนัธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/364/64 12.48 

2.DBS GROUP HOLDINGS LTD 8.38 

3.หุ้นกู้ มีผู้ค า้ประกันของ บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงนิ จ ากัด 
ครัง้ที่ 1/2562 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 

7.83 

4.พนัธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 19/91/65 7.23 

5.ตั๋วแลกเงนิ บริษัท บีทเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ากัด (มหาชน) ครัง้
ที่ 21/2022 มูลค่า 1,000.00 ล้านบาท ครบก าหนดไถ่ถอนวันที่ 
24 สิงหาคม 2565 (BTSG22824A) 

5.58 

ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 
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อันดับความน่าเช่ือถือของตราสารหนี ้

ตราสารหนีใ้นประเทศ   

พนัธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 
12/364/64 

FITCH(Thai) 
AAA(tha) 

12.48% 

หุ้นกู้ มีผู้ค า้ประกันของ บริษัท ปตท.สผ. 
ศูนย์บริหารเงนิ จ ากัด ครัง้ที่ 1/2562 ครบ
ก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 

FITCH BBB 7.83% 

พนัธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 
19/91/65 

FITCH(Thai) 
AAA(tha) 

7.23% 

ตั๋วแลกเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ 
จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 21/2022 มูลค่า 
1,000.00 ล้านบาท ครบก าหนดไถ่ถอน
วันที่ 24 สิงหาคม 2565 (BTSG22824A) 

TRIS Rating A 5.58% 

ตราสารหนีต่้างประเทศ   

DBS GROUP HOLDINGS LTD FITCH AA 8.38% 
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ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 
คณุสามารถดขู้อมลูปัจจบุนัได้ท่ี www.tmbameastspring.com  

 
 
 
 
 

42.02%

20.55%

8.22%

7.83%

GOV/AAA/AAA(tha)

A/A(tha)

AA/AA(tha)

BBB/BBB(tha)

อัน
ดับ

เค
รด

ติ
ตราสารหนีใ้นประเทศ

12.58%

4.66%

AA

Aอัน
ดับ

เค
รด

ติ

ตราสารหนีต่้างประเทศ
credit rating ตาม

internatinal rating scale
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  การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมนายทะเบียนที่เรียกเก็บจริงจากเดมิ 0.0875 เป็น 
0.0000 จะมีผลส าหรับรายการที่มีผลตัง้แต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถงึวันที่ 30 มิถุนายน 
2565 เท่านัน้ ส าหรับรายการที่มีผลตัง้แต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป ทางบริษัท
ฯ จะเรียกเก็บในอัตราค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.0875 
 
 
 
 

0.0500 0.0375 0.0000 0.0000
0.0875

สูงสุดไม่เกิน 0.5000

สูงสุดไม่เกิน 0.1000 สูงสุดไม่เกิน 0.0875
สูงสุดไม่เกิน 0.0225

สูงสุดไม่เกิน 0.7100

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

ค่า
ธร

รม
เนี
ยม

ที่เ
รีย

กเ
ก็บ

จริ
ง 

%
 ต่
อปี

ขอ
ง 

N
A

V

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากกองทนุรวม

 * ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ  
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน * 
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คําอธิบายเพิ่มเติม :  
1.ร้อยละตอ่ปี ของมลูค่าทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วยมลูคา่หนีส้ินทัง้หมด เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการ
จดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ นายทะเบียน และคา่โฆษณาประชาสมัพนัธ์และสง่เสริมการขาย
กองทนุรวม ณ วนัท่ีคํานวณ (รวมภาษีมลูคา่เพิ่มแล้ว) 
2.คา่ใช้จา่ยอื่นๆ เป็นคา่ใช้จา่ยท่ีประมาณการได้ 
3.สามารถดคูา่ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมย้อนหลงั 3 ปี เพิ่มเติมได้ท่ี 
https://www.tmbameastspring.com/THDocs/QA/T10_02.pdf 
 

  , 
 

รายการ อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง 

คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ / 
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้า 

ไม่มี ไม่มี 

คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ไม่มี ไม่มี 
สว่นตา่งมลูคา่หน่วยลงทนุ (Spread) ท่ีเรียก
เก็บจากผู้ ทํารายการนี ้(เก็บเข้ากองทนุ) 

ไม่มี ไม่มี 

คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ 5 บาท ตอ่หน่วย
ลงทนุ 1,000 หน่วย 

5 บาท ตอ่หน่วย
ลงทนุ 1,000 หน่วย 

 
หมายเหต ุ: คา่ธรรมเนียมดงักลา่วรวมภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว (ถ้ามี) 
 คําอธิบายเพิม่เติม : ค่าธรรมเนียมดงักล่าวรวมภาษีมลูค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล้ว 
(ถ้ามี) 
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• กองทุนนีเ้คยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -0.38 
• ความผันผวนของผลการด าเนินงาน (standard deviation) คือ 0.17 
• ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการด าเนินงาน ณ จุดขายคือ Short Term 
General Bond 
 
 
 

ผลการด าเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด  
 

ตารางแสดงผลการด าเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด 
กองทุน Year to date 3 เดือน Percentile 6 เดือน Percentile ตัง้แต่จัดตัง้ 

ผลตอบแทนกองทุนรวม -0.29% -0.23% 95th -0.28% 95th -0.25% 

ผลตอบแทนตัวชีว้ัด -0.35% -0.30% 95th -0.29% 95th -0.25% 

ความผันผวนของกองทุน 0.21% 0.24% 95th 0.20% 95th 0.17% 

ความผันผวนของตัวชีว้ัด 0.38% 0.41% 95th 0.35% 95th 0.30% 

หมายเหต ุ: สําหรับผลการดําเนินงานย้อนหลงัแบบปักหมดุตัง้แต ่1 ปีขึน้ไป แสดงเป็น % ต่อปี 
ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 
สามารถดผูลดําเนินงานท่ีเป็นปัจจบุนัได้ท่ี www.tmbameastspring.com  
 
ตารางแสดงผลการด าเนินงานกลุ่ม Short Term General Bond  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 

 Return (%) Standard Deviation (%) 

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

5th Percentile 0.14 0.30 0.68 1.22 1.39 2.03 0.02 0.02 0.01 0.13 0.13 0.21 

25th Percentile 0.08 0.18 0.52 1.10 1.15 1.70 0.06 0.05 0.04 0.17 0.16 0.25 

50th Percentile 0.03 0.12 0.31 0.84 1.02 1.55 0.13 0.11 0.09 0.28 0.23 0.29 

75th Percentile -0.05 0.05 0.19 0.63 0.85 1.37 0.22 0.16 0.13 0.38 0.32 0.39 

95th Percentile -0.16 -0.28 -0.06 -0.43 0.18 0.83 0.32 0.25 0.19 1.67 1.37 1.34 

 * ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถงึผลการดําเนินงานในอนาคต * 
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ดชันีชีว้ดั(Benchmark) ของกองทนุรวม คือ  
1.ผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัรรัฐบาลระยะสัน้ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (TBMA 
Short-term Government Bond Total Return Index) (ร้อยละ 30) และ 
2.ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนีภ้าคเอกชน Mark-to-Market ท่ีมีอันดับความ
น่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดบั BBB ขึน้ไป อาย ุ1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี ้
ไทย (MTM Corporate Bond BBB up 1-3 Year Net Total Return Index) (ร้อยละ 25) และ 
3. ดัชนีตราสารหนีภ้าคเอกชนระยะสัน้ (ThaiBMA Commercial Paper Index) ท่ีมีอันดับ
ความน่าเชื่อถือของผู้ ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึน้ไป ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 
(ร้อยละ 20) และ 
4. ดั ช นี  Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond Hedged USD 
ปรับด้วยต้นทุนการป้องกนัความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ 
วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน (ร้อยละ 15) และ 
5. ดัชนี Bloomberg 12 Month Short Term Bank Yield Hedged USD ปรับด้วยต้นทุนการ
ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณ
ผลตอบแทน (ร้อยละ 10) 
 

 
 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล  ไม่มี 

ผู้ดแูลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 

วนัท่ีจดทะเบียน 14 กนัยายน 2564 

อายโุครงการ ไม่กําหนด 
ซือ้และขายคืนหน่วยลงทนุ วนัทําการซือ้ขาย :  ทกุวนัทําการ 
 ภายในระยะเวลาตัง้แต่ :  8.30 น. 
 ถึงระยะเวลา :  15.30 น. 
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 ราคา IPO (บาท) :  10 บาท 
 มลูค่าขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้แรก :  1 บาท    
 มลูค่าขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป :  1 บาท 
 วนัท่ีทําการขายคืนภายในระยะเวลาตัง้แต่ :  8.30 น. 
 วนัท่ีทําการขายคืนถึงระยะเวลา :  15.30 น. 
 ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :  ระยะเวลาการรับเงินค่า

ขายคืน :  
บริษัทจดัการจะจดัให้มีการชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยภายใน 5 วนัทําการถดัจากวนัทํา
การขายหน่วยลงทนุ 
(ปัจจบุนัและในภาวะปกติจะชําระภายใน 1 วนัทําการนบั
ถดัจากวนัท่ีคําสัง่ขายสามารถดําเนินการได้) 

 สามารถตรวจสอบมลูค่าทรัพย์สินรายวนัได้ท่ี 
website : www.tmbameastspring.com  

อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของ
กองทนุ (Portfolio Turnover Ratio) 

129.54 % 

ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน) และทกุสาขา
ทัว่ประเทศ โทรศพัท์ 0-2299-1111 หรือผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืนอ่ืน ๆ ท่ี บลจ.ทหารไทย แต่งตัง้ หรือ
ทาง Website ของบริษัทจดัการ ท่ี 
www.tmbameastspring.com 

รายช่ือผู้จดัการกองทนุ ธีระศนัส์ ทตุิยะโพธิ 
วนัท่ีเร่ิมบริหาร 14 กนัยายน 2564 

ติดต่อสอบถาม 
รับหนงัสือชีช้วน 
ร้องเรียน 
 

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

อนญุาตให้ผู้ ท่ีมีสญัชาติ US ลงทนุ ไม่ใช ่
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ธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

คณุสามารถตรวจสอบธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ได้ท่ี 
www.tmbameastspring.com 

ข้อมลูอ่ืนๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪ การลงทนุในหน่วยลงทนุไม่ใชก่ารฝากเงิน รวมทัง้ไม่ได้อยูภ่ายใต้ความคุ้มครองของสถาบนั

คุ้มครองเงินฝาก จงึมีความเสี่ยงจากการลงทนุซึง่ผู้ลงทนุอาจไม่ได้รับเงินลงทนุคืนเต็ม
จํานวน 

▪ ได้รับอนมุตัิจดัตัง้ และอยู่ภายใต้การกํากบัดแูลของสํานกังาน ก.ล.ต 
▪ การพิจารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีมิ้ได้เป็นการ

แสดงว่าสํานกังาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถกูต้องของข้อมลูในหนังสือชีช้วนของกองทุน
รวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายนัน้  ทัง้นี ้บริษัทจดัการ
ก อ งทุ น รวม  ได้ สอบทานข้ อมูลในหนั งสื อชี ช้วนส่ วนสรุป ข้ อมูลสํ าคัญ  ณ  วัน ท่ี                                          
31 พฤษภาคม 2565 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้ รับผิดชอบในการดําเนินการของ
กองทนุรวมและขอรับรองวา่ข้อมลูดงักลา่วถกูต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทําให้ผู้อื่นสําคญัผิด 

 
 
 
 
 
 

 
 


