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กองทุนสารองเลีย้ งชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ ว
นโยบายลงทุนในหน่ วยลงทุน
กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง

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

นโยบายผสม

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
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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.
 ลงทุนในกองทุนปลายทาง กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะกลาง
 กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะกลาง จะลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่ง
หนี ้กึง่ ทุน ตราสารแห่งหนี ้ และหรื อเงินฝากรวมทังหลั
้ กทรัพย์และทรัพย์สินอื่น หรื อการ
หาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรื อหลายอย่างทังในและต่
้
างประเทศ และมี
สัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้ อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
โดยมี สัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิ นร้ อยละ 45 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพื่อให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
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วัตถุประสงค์ การลงทุน
เพื่อสร้ างผลตอบแทนจากการลงทุนในนโยบายให้ ได้ ใกล้ เคียงกับผลตอบแทนของกองทุนเปิ ด
ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะกลาง
นโยบายการลงทุนนีเ้ หมาะกับใคร
 สมาชิกที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้น ซึง่ อาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ ้น หรื อลดลง
จนต่ากว่ามูลค่าที่ลงทุนและทาให้ ขาดทุนได้
 สมาชิกที่คาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี ้
 สมาชิกที่อยากให้ เงิน PVD เติบโตเพื่อรองรับชีวิตหลังเกษี ยณ
นโยบายการลงทุนนีไ้ ม่ เหมาะกับใคร
 สมาชิกที่ไม่สามารถรับความเสี่ยงจากการลดลงของเงินต้ น จากการลงทุนในหุ้น
 สมาชิกที่คาดหวังผลตอบแทนสูง
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

นโยบายลงทุนในหน่ วยลงทุน
กองทุนเปิ ด ทหารไทยจัดทัพ
ลงทุนระยะปานกลาง
99.90

เงินฝาก
ธนาคาร
ประเภท
ออมทรัพย์
0.03

ทรั สต์ เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรั พย์
9.95

พันธบัตร
14.08

หุ้นกู้
35.34

อื่นๆ
0.07

ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินฝาก
ธนาคาร
ประเภทออม
ทรั พย์
11.58
ประเภท
รายการค้ าง
รั บอื่นๆ
0.82

หุ้นสามัญ
29.03

ประเภท
รายการค้ าง
จ่ ายหรื อ
หนีส้ ินอื่นๆ
-0.79

ข้ อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

ชื่อทรั พย์ สนิ

Credit rating

%ของ NAV

Fitch AAA (tha)

9.52

2.หุ้นกู้ บจ. นา้ ตาลมิตรผล

TRIS A+

7.62

3.หุ้นกู้ บมจ. ปูนซีเมนต์ ไทย

Fitch A+(tha)

5.68

4.หุ้นกู้ บมจ. ทางด่ วนและรถไฟฟ้ากรุ งเทพ

TRIS A

4.73

5.หุ้นกู้ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร

TRIS A+

4.26

1.พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร ธปท.

ข้ อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
ศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ https://www.tmbameastspring.com/THDocs/FS/T02_03.pdf
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4.
* ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต *
9.0%
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
-1.0%
-2.0%
-3.0%
-4.0%
-5.0%
-6.0%

ผลตอบแทน

5.50%

ดัชนีชี ้วัด
8.25%
7.57%
7.61%
7.06%

8.85%
6.93%

5.40%
4.57%

3.50%
0.81%

-1.03%
-0.98%

-1.09%
-3.37%

2564

-5.65%
2563

2562

2561

2560

2559

2558

2557
จัดตังวั
้ นที่
5 ก.พ. 57

หมายเหตุ : คานวณเป็ นอัตราผลตอบแทนสุทธิตอ่ ปี (annualized)
1. ดัชนีชี ้วัดคานวณมาจาก
1) ดัชนีผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพนั ธบัตรรัฐบาล Mark to Market อายุน้อยกว่าหรื อเท่ากับ
10 ปี (22.5%) และ
2) ดัชนีผลตอบแทนรวมสุทธิ ของดัชนีตราสารหนี ้ภาคเอกชนระดับ BBB ขึ ้นไป อายุ 1 ถึง 3 ปี
(22.5%) และ
3) อัตราดอกเบี ้ยกู้ยืมระหว่างธนาคารสาหรับ ระยะเวลา 12 เดือน สกุลเงินดอลล่าร์ สหรัฐ (15%)
และ
4) ดัชนีผลตอบแทนรวม SET (35%) และ
5) ดัช นี ผ ลตอบแทนรวมของกองทุน รวมอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละกองทรั ส ต์ เ พื่ อ การลงทุน ใน
อสังหาริ มทรัพย์ (SETPFREIT TR) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (10%)
2. ความผันผวนของการดาเนินงาน (standard deviation) คือ 8.14% ต่อปี
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5.
คาเตือนที่สาคัญ
 นโยบายผสม มีความผันผวนของผลตอบแทนในระยะสัน้ อาจขาดทุนได้ แต่ในระยะยาว
ผลตอบแทนสามารถชนะเงินเฟ้อได้
 กองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง มีนโยบายที่ลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ่
สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivative) เพื่อเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน (Efficient
Portfolio Management) เช่นการทาสัญญาสวอป และหรื อสัญญาฟอร์ เวิร์ดที่อ้างอิงกับ
อัตราแลกเปลี่ยน/ราคาตราสาร/ราคาดอกเบี ้ย หรื อตามที่สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกาหนด ซึง่ อาจทาให้ กองทุนนี ้มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น
 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง เมื่อมีความเข้ าใจ
ในความเสี่ยงของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของ
การลงทุน โดยคานึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงิน
ของผู้ลงทุนเอง

 ความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระหนีข้ องผู้ออกตราสาร (credit risk)
National Credit Rating

 ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่ าหน่ วยลงทุน (market risk)
พิจารณาจากอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน (portfolio duration) :
กองทุนนี ้มี portfolio duration เท่ากับ 0.80 ปี (ข้ อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 )
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พิจารณาค่าความผันผวนของผลการดาเนินงานกองทุนรวม (standard deviation : SD) ต่อปี

หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ยซึ่งขึ ้นกับปั จจัยภายนอก
เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทังในและต่
้
างประเทศ เป็ นต้ น โดยราคา
ตราสารหนีจ้ ะเปลี่ยนแปลง ในทิศทางตรงข้ ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ย เช่น
หากอัตราดอกเบี ้ยในตลาดเงินมีแนวโน้ มปรับตัวสูงขึ ้น อัตราดอกเบี ้ยของตราสารหนี ้ที่ออก
ใหม่ก็จะสูงขึ ้นด้ วย ดังนันราคาตราสารหนี
้
้ที่ออกมาก่อนหน้ าจะมีการซื ้อขาย ในระดับราคาที่
ต่าลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาส
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมที่มี portfolio duration ต่ากว่า และ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่
มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงจากปั จจัยภายนอก
เช่ น สภาวะเศรษฐกิ จ การลงทุน ปั จ จัย ทางการเมื อ งทัง้ ในและต่ า งประเทศ เป็ นต้ น ซึ่ง
พิจารณาได้ จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง
แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สงู
 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (High issuer
concentration risk)

 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)
พิจารณาจากนโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนรวม
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ความเสี่ ย งจากการเปลี่ ย นแปลงของอั ต ราแลกเปลี่ ย น (Currency Risk) หมายถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุน
ด้ วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทากาไรในช่วงที่ บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้
เงินบาทกลับมาน้ อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนใน ช่วงที่บาทแข็งและขายทากาไร
ในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ ผลตอบแทนมากขึ ้นกว่าเดิมด้ วยเช่นกัน ดังนัน้ การป้องกัน ความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการบริ หารความเสี่ยงจากดังกล่าว ซึง่ ทาได้
ดังต่อไปนี ้
อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุนรวมใน
การพิจารณาว่า จะป้องกันความเสี่ยงหรื อไม่
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6.
อัตราค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรายนโยบาย
ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ค่าธรรมเนียมรายนโยบายของกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
(ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมกรณีลงทุนผ่านกองทุนรวม (ถ้ ามี))
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)
ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิก (Member registrar fee)
ค่าใช้ จ่ายรวม (Total expenses)
การลงทุนผ่านกองทุนรวม
การเก็บค่าธรรมเนียมรวมในระดับกองทุนรวม
(Total expenses) (% ต่อปี ของ NAV)

ไม่มี

 มี  ไม่มี
อัตราที่เก็บจริง 1.2626%
อัตราสูงสุด 1.9795%

อัตราค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรายนายจ้ าง
ค่าผู้สอบบัญชีกองทุน

บลจ.ทหารไทยเป็ น
ผู้ดแู ลรับผิดชอบ

อัตราค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกกองทุน
ค่าใช้ จ่ายในการซื ้อหลักทรัพย์ (%ของมูลค่าซื ้อ) ที่เรี ยกเก็บจาก
ผู้ทารายการนี ้ (เก็บเข้ ากองทุน)
ค่าใช้ จ่ายในการขายหลักทรัพย์ (%ของมูลค่าขาย) ที่เรี ยกเก็บจาก
ผู้ทารายการนี ้ (เก็บเข้ ากองทุน)
ค่าธรรมเนียมการออกรายงานยอดเงินกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ

ค่าธรรมเนียมขอคงเงินไว้ ในกองทุน
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนนโยบายการลงทุน

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
500 บาท ต่อปี
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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