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กองทุนสารองเลีย้ งชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ ว
นโยบายลงทุนในหน่ วยลงทุน
กองทุนเปิ ดทหารไทย China Opportunity

บริษัทหลักทรั พย์ จัดการ
กองทุน ทหารไทย จากัด
การเข้ าร่ วมการต่ อต้ านทุจริต
: ได้ รับการรั บรอง CAC

นโยบายตราสารทุน(ต่ างประเทศ)
ทาไมต้ องเลือกนโยบายการลงทุน
นโยบายนี ้เหมาะกับใคร

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ผลการดาเนินงาน
ความเสี่ยงจากการลงทุน
ค่าธรรมเนียม
ข้ อมูลอื่น ๆ

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ 944 ถ.พระราม วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-838-1800 หรื อ 1725 website: www.tmbameastspring.com
1

1.
เนื่ องจากสมาชิกกองทุนสารองเลีย้ งชีพ แต่ละคนมี ความแตกต่างและมี ความคาดหวังต่อ
ผลตอบแทนและระดับความเสี่ยงที่ ยอมรั บได้ ต่างกัน จึงควรมีโอกาสได้ เลือกนโยบายการ
ลงทุ น ที่ เ หมาะสมกับ ตนเอง และสามารถปรั บ เปลี่ ย นนโยบายการลงทุ น ได้ ต ามความ
เหมาะสมของแต่ละช่วงอายุ เพื่อให้ เงินออมในกองทุนสารองเลี ้ยงชีพมีโอกาสเติบโตและเพียง
พอที่จะรองรั บชีวิตยามเกษี ยณ ตัวอย่างเช่น สมาชิกที่เป็ นวัย หนุ่มสาว มีระยะเวลาในการ
ลงทุนในกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ อีกนาน สามารถยอมรั บความผันผวนของราคาทรั พย์สินที่
ลงทุนได้ มาก น่าจะมีโอกาสได้ ลงทุนในนโยบายการลงทุนตราสารทุน เพื่อให้ มีโอกาสได้ รับ
ผลตอบแทนในระยะยาวที่ สูงกว่าการลงทุนในตราสารหนี ้ ขณะที่ สมาชิกที่ ใกล้ เกษี ยณ มี
ระยะเวลาในการลงทุนอีกไม่นาน ต้ องการรักษาเงินต้ นให้ อยู่ครบ ควรมีนโยบายตราสารหนี ้
ให้ เลือกลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงของการขาดทุนจากความผันผวนของราคาตราสารทุนจนทา
ให้ เงินที่ได้ รับจากกองทุนสารองเลี ้ยงชีพไม่พอใช้ จา่ ยหลังเกษี ยณ

2.
 นาเงินกองทุนไปลงทุนในกองทุนปลายทาง ได้ แก่ กองทุนเปิ ดทหารไทย China
Opportunity
 ทรัพย์สินที่นโยบายลงทุน
นโยบายจะเน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดทหารไทย China Opportunity
ซึ่งจะเน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master
Fund) คื อ กองทุ น UBS (Lux) Equity Fund–China Opportunity (USD) ในหน่ ว ย
ลงทุนชนิด Class I-A1-acc ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ
80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน ซึง่ จดทะเบียนในประเทศ Luxembourg และ
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ลงทุนในรู ปสกุลเงินดอลล่าร์ สหรั ฐ ส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรั พ ย์ ห รื อ
ทรัพย์สินอื่นใดตามที่ระบุไว้ ในโครงการ
 นโยบายการลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
กองทุน UBS (Lux) Equity Fund – China Opportunity (USD) มีการลงทุนอย่าง
น้ อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน ในตราสารทุนของบริ ษัทที่มีภมู ิลาเนา หรื อมี ธุรกิจ
หลักอยูใ่ นประเทศจีน
วัตถุประสงค์ การลงทุน
เพื่อสร้ างผลตอบแทนจากการลงทุนในนโยบายให้ ได้ ใกล้ เคียงกับผลตอบแทนของกองทุนเปิ ด
ทหารไทย China Opportunity
นโยบายการลงทุนนีเ้ หมาะกับใคร
 สมาชิกที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้น ซึง่ อาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ ้น หรื อลดลงจน
ต่ากว่ามูลค่าที่ลงทุน และทาให้ ขาดทุนได้
 สมาชิกที่คาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี ้ทัว่ ไป
 สมาชิกที่อยากให้ เงิน PVD เติบโตเพื่อรองรับชีวิตหลังเกษี ยณ
 สมาชิกที่ต้องการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนไปยังต่างประเทศและยอมรับความ
เสี่ยงของการลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่เป็ นตราสารทุนในต่างประเทศ
นโยบายการลงทุนนีไ้ ม่ เหมาะกับใคร
 สมาชิกที่เน้ นการได้ รับผลตอบแทนในจานวนที่แน่นอน หรื อรักษาเงินต้ นให้ อยู่ครบ
 สมาชิกที่ไม่สามารถรับความเสี่ยงจากการลดลงของเงินต้ น จากการลงทุนในหุ้น
ทาอย่ างไรหากยังไม่ เข้ าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี ้
 สอบถามคณะกรรมการกองทุน
 ศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกนโยบายได้ ที่ www.thaipvd.com
 ติอต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุนของ บลจ.ทหารไทย โทร. 1725
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3.
สัดส่ วนประเภททรั พย์ สินที่ลงทุน

เงินฝากธนาคารประเภท
ออมทรัพย์ 0.13
นโยบายลงทุนในหน่ วยลงทุนของ
เปิ ดทหารไทย China Opportunity
99.78

Consumer
Staples
15.87

Communication
Services
Consumer 19.42
Discretionary
10.16

Health Care
11.12

Financial
Services
26.00

อื่นๆ 0.09

Others Utility
1.77 0.98

Materials
1.32

Industrials
2.27

Real estate
8.26
Information
Technology
2.83

ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ชื่อทรัพย์ สิน

%ของ NAV

1. TENCENT HOLDINGS LTD

9.94

2. KWEICHOW MOUTAI 'A' CNY1

9.60

3. NETEASE INC

7.96

4. ALIBABA GROUP HOLDING LTD

6.27

5. HONG KONG EXCHANGES & CLEAR HKD1

5.15

ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ https://www.tmbameastspring.com/THDocs/FS/I12_03.pdf
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4.
* ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต *
ผลตอบแทน
40.0%

ดัชนีชี ้วัด
39.09%

29.33%
24.07%
20.0%

13.90%

0.0%

-20.0%

-12.22%
-23.09%
-25.44%

-26.96%
-40.0%
2564

2563

2562

2561
(เริ่ มจัดตัง้ 11 มิ.ย. 61)

หมายเหตุ : คานวณเป็ นอัตราผลตอบแทนสุทธิต่อปี (annualized)
1. ดัชนีชี ้วัดคานวณมาจาก MSCI China 10/40 Idx Net TR USD ในรูปสกุลเงินดอลล่าร์ สหรัฐ
ปรับด้ วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
2. ความผันผวนของการดาเนินงาน (standard deviation) คือ 19.32% ต่อปี
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5.
คาเตือนที่สาคัญ
 นโยบายตราสารทุน มีความผันผวนของผลตอบแทนในระยะสัน้ อาจขาดทุนได้ แต่ใน
ระยะยาว ผลตอบแทนสามารถชนะเงินเฟ้อได้
 นโยบายนี ้มิใช่กองทุนคุ้มครองเงินต้ น ผู้ลงทุนจึงมีความเสี่ยงของการลงทุนของเงินต้ น
จากการลงทุน
 นโยบายนี ้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีน ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยง
ของพอร์ ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้ วย
 การลงทุนของกองทุนเปิ ดทหารไทย China Opportunity ใน UBS (Lux) Equity Fund –
China Opportunity (USD) จะอยูใ่ นรูปของเงินสกุลดอลล่าร์ สหรัฐเป็ นสกุลเงินหลัก โดย
กองทุนเปิ ดทหารไทย China Opportunity อาจจะเข้ าทาสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
(Derivatives) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน ทังนี
้ ้ เนื่องจากกองทุนไม่ได้ ป้องกันความ
เสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทังจ
้ านวนผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรื อได้ รับกาไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยน/ หรื อได้ รับเงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่ มแรกได้
 กองทุน UBS (Lux) Equity Fund – China Opportunity (USD) อาจมีการลงทุนใน
หลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื ้อขายในตลาด (Unlisted) รวมทังตราสารหนี
้
้ที่มีอนั ดับความ
น่าเชื่อถือต่ากว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี ้ที่
ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ในอัตราส่วนที่มากกว่าเกณฑ์ที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนดได้
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 ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่ าหน่ วยลงทุน (market risk)
หมายถึง ความเสี่ยงที่มลู ค่าของหลักทรัพย์ที่ลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงจากปั จจัย
ภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทังในและต่
้
างประเทศ เป็ นต้ น ซึง่
พิจารณาได้ จากค่า standard deviation (SD) ของนโยบาย หากนโยบายมีคา่ SD สูง แสดงว่า
นโยบายมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สงู
 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง
(High sector concentration risk)
พิจารณาจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึง่ มากกว่า 20% ของ
NAV รวมกัน
หมายเหตุ : นโยบายนี ้มีการกระจุกตัวในหมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ (FIN)
 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (High country
concentration risk)
พิจารณาการลงทุนแบบกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึง่ มากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน
ทังนี
้ ้ไม่รวมถึงการลงทุนในตราสารที่ผ้ อู อกเสนอขายอยูใ่ นประเทศไทย
หมายเหตุ : นโยบายนี ้มีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศ จีน (CHINA)
 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)
พิจารณาจากนโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น
กองทุนลงทุนด้ วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทากาไรในช่วงที่บาทแข็ง
กองทุนจะได้ เงินบาทกลับมาน้ อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขาย
ทากาไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ ผลตอบแทนมากขึ ้นกว่าเดิมด้ วยเช่นกัน ดังนัน้ การป้องกัน
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการบริ หารความเสี่ยงจากดังกล่าวซึง่
ทาได้ ดงั ต่อไปนี ้
อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุนในการ
พิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรื อไม่
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6.
ค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรายนโยบาย
ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ค่าธรรมเนียมรายนโยบายของกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
(ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมกรณีลงทุนผ่านกองทุนรวม (ถ้ ามี))
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิก (Member registrar fee)
ค่าใช้ จ่ายรวม (Total expenses)
การลงทุนผ่านกองทุนรวม
การเก็บค่าธรรมเนียมรวมในระดับกองทุนรวม
(Total expenses) (% ต่อปี ของ NAV)

 มี  ไม่มี
อัตราที่เก็บจริง 1.7881%
อัตราสูงสุด 1.9795%

อัตราค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรายนายจ้ าง
บลจ.ทหารไทยเป็ น
ค่าผู้สอบบัญชีกองทุน
ผู้ดแู ลรับผิดชอบ
อัตราค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกกองทุน
ค่าใช้ จ่ายในการซื ้อหลักทรัพย์ (%ของมูลค่าซื ้อ) ที่เรี ยกเก็บจาก
ผู้ทารายการนี ้ (เก็บเข้ ากองทุน)
ค่าใช้ จ่ายในการขายหลักทรัพย์ (%ของมูลค่าขาย) ที่เรี ยกเก็บจาก
ผู้ทารายการนี ้ (เก็บเข้ ากองทุน)
ค่าธรรมเนียมการออกรายงานยอดเงินกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ

ปั จจุบนั ไม่เรี ยกเก็บ
ปั จจุบนั ไม่เรี ยกเก็บ

ไม่มี
ค่าธรรมเนียมของคงเงินไว้ ในกองทุน
500 บาท ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนนโยบายการลงทุน
ไม่มี
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะหรื อภาษี อื่นใดแล้ ว (ถ้ ามี)
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7.
ช่องทางขอรับคาแนะนา
ในการเลือก/เปลี่ยนนโยบาย
/แผนการลงทุน

 ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร. 1725
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น.
(ยกเว้ นวันหยุดนักขัตฤกษ์ )
 ระบบ FundLink M
ผ่าน www.tmbameastspring.com
 E-mail : pvd@tmbameastspring.com

ช่องทางการศึกษาข้ อมูล
การเปลี่ยนนโยบายการลงทุน

* ทังนี
้ ้ สิทธิการทารายการต่าง ๆ ขึ ้นอยู่กบั การกาหนด
ของคณะกรรมการกองทุนเฉพาะส่วนบริษัท
ความถี่การปรับเปลี่ยนการลงทุน ระบบ FundLink M ผ่าน www.tmbameastspring.com
เมนู กรอบการลงทุนเฉพาะส่วนบริษัท
วันทารายการปรับเปลี่ยนการลงทุน ทุกวันทาการ (Daily)
ช่องทางการยื่นขอเปลี่ยนการลงทุน  เอกสาร : ถึงระยะเวลา 12.00 น.
 ระบบ FundLink M : ถึงระยะเวลา 13.30 น.
ข้ อมูลนโยบายการลงทุนอื่น ๆ

ระบบ FundLink M ผ่าน www.tmbameastspring.com
เมนู ดูนโยบายการลงทุนทังหมด
้
การติดตามข้ อมูลรายการย้ อนหลัง ระบบ FundLink M ผ่าน www.tmbameastspring.com
เมนู รายการเคลื่อนไหว (ตลอด 24 ชัว่ โมง)
ช่องทางการออมต่อ
 การคงเงิน
เมื่อออกจากงาน/เกษี ยณ
 กองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ สาหรับกองทุนสารอง
เลี ้ยงชีพ
 กองทุนรวมของบลจ.ทหารไทย ซึง่ สามารถส่งคาสัง่
ขายหน่วยลงทุน เพื่อรับเงินเป็ นรายงวดได้ ด้ วยคาสัง่
Auto Investment Plan (AIP)
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โปรแกรมช่วยคาดการณ์ความ
ระบบ FundLink M ผ่าน www.tmbameastspring.com
เพียงพอของเงินกองทุนสารองเลี ้ยง เมนู วางแผนเกษี ยณ (Retire Rich Workbook)
ชีพยามเกษี ยณ

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทังไม่
้ ได้ อยูภ่ ายใต้ ความคุ้มครองของ
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึง่ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้ รับเงินลงทุนคืน
เต็มจานวน
 ผลการดาเนินงานของกองทุนสารองเลี ้ยงชีพได้ จดั ทาขึ ้นตามมาตรฐานการวัดผลการ
ดาเนินงานของกองทุนสารองเลี ้ยงชีพของสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน ผลการดาเนินงาน
ในอดีตมิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
 ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
 การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาข้ อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
 ทาความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
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