สรุ ปข้ อมูลสาคัญของนโยบายการลงทุน

31 ธันวาคม 2564

กองทุนสารองเลีย้ งชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ ว
นโยบายลงทุนในตราสารหนีร้ ะยะกลาง
บริษัทหลักทรัพย์ จัดการ
กองทุน ทหารไทย จากัด
การเข้ าร่ วมการต่ อต้ านทุจริต
: ได้ รับการรับรอง CAC

นโยบายตราสารหนี ้

ทาไมต้ องเลือกนโยบายการลงทุน
นโยบายนี ้เหมาะกับใคร
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ผลการดาเนินงาน
ความเสี่ยงจากการลงทุน
ค่าธรรมเนียม
ข้ อมูลอื่น ๆ
ปั จจุบันนโยบายนีไ้ ม่ ได้ เสนอขายแล้ ว
บริษัทหลักทรัพย์จดั 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 แต่ละคนมีความแตกต่างและมีความคาดหวังต่อ
ผลตอบแทนและระดับความเสี่ยงที่ยอมรั บได้ ต่างกัน จึงควรมีโอกาสได้ เลือกนโยบายการ
ลงทุ น ที่ เ หมาะสมกั บ ตนเอง และสามารถปรั บ เปลี่ ย นนโยบายการลงทุ น ได้ ต ามความ
เหมาะสมของแต่ละช่วงอายุ เพื่อให้ เงินออมในกองทุนสารองเลี ้ยงชีพมีโอกาสเติบโตและเพียง
พอที่จะรองรับชีวิตยามเกษี ยณ ตัวอย่างเช่น สมาชิกที่เป็ นวัย หนุ่มสาว มีระยะเวลาในการ
ลงทุนในกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ อีกนาน สามารถยอมรับความผันผวนของราคาทรัพย์สินที่
ลงทุนได้ มาก น่าจะมีโอกาสได้ ลงทุนในนโยบายการลงทุนตราสารทุ น เพื่อให้ มีโอกาสได้ รับ
ผลตอบแทนในระยะยาวที่สูงกว่าการลงทุนในตราสารหนี ้ ขณะที่สมาชิกที่ใกล้ เกษี ยณ มี
ระยะเวลาในการลงทุนอีกไม่นาน ต้ องการรักษาเงินต้ นให้ อยู่ครบ ควรมีนโยบายตราสารหนี ้
ให้ เลือกลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงของการขาดทุนจากความผันผวนของราคาตราสารทุนจนทา
ให้ เงินที่ได้ รับจากกองทุนสารองเลี ้ยงชีพไม่พอใช้ จ่ายหลังเกษียณ

2.
ตราสารหนี ้ 100% โดยมีกรอบการลงทุน ดังนี ้
กรอบการลงทุนก่อน 1 มกราคม 2565
1.) ตัว๋ เงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ตราสารหนี ้ที่รัฐบาล
กระทรวงการคลัง รับรอง รับอาวัล หรื อค ้าประกันเงินต้ น และดอกเบี ้ย (รวมถึงการทา
ธุรกรรมซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน) (โดยมีสดั ส่วนการลงทุนสูงสุดไม่จากัด และมีกรอบ
สัดส่วนการลงทุนต่อรายบริ ษัท/กองทุนไม่จากัด)
2.) เงินฝากธนาคาร บัตรเงินฝาก ตราสารหนี ้ออกโดย ธนาคารพาณิชย์ เงินฝากหรื อตรา
สารเทียบเท่าเงินฝากที่ออกโดยธนาคารออมสิน (เฉพาะเงินฝากหรื อตราสารที่รัฐบาล
เป็ นประกัน) ตัว๋ แลกเงิน/ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ที่ธนาคารพาณิชย์รับรอง หรื ออาวัลหรื อผู้
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สลักหลังที่ไม่มีข้อความจากัดความรับผิด (โดยมีสดั ส่วนการลงทุนสูงสุด 35% และมี
กรอบสัดส่วนการลงทุนต่อรายบริ ษัท/กองทุน 10%)
3.) ตราสารหนี ้ที่ออกโดย รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น รัฐวิสาหกิจตาม
กฎหมายว่าด้ วยวิธีงบประมาณ องค์กรที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น (โดยมีสดั ส่วนการ
ลงทุนสูงสุด 60% และมีกรอบสัดส่วนการลงทุนต่อรายบริ ษัท/กองทุน 10%)
4.) ตราสารหนี ้ที่ออกโดยบริ ษัทเอกชน (โดยมีสดั ส่วนการลงทุนสูงสุด 30% และมีกรอบ
สัดส่วนการลงทุนต่อรายบริ ษัท/กองทุน 10%)
5.) สินทรัพย์ที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ (โดยมีสดั ส่วนการลงทุนสูงสุด 50% และมี
กรอบสัดส่วนการลงทุนต่อรายบริ ษัท/กองทุน 10%)
5.1) เงินฝากธนาคาร หรื อบัตรเงินฝาก (CD)
5.2) พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ ตราสารหนี ้ที่ออกโดยองค์การระหว่างประเทศ
หรื อพันธบัตรรัฐวิสาหกิจต่างประเทศ อายุคงเหลือไม่เกิน 2 ปี
หมายเหตุ * ต้ องได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรื อบริ ษัทผู้ออกจาก
สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้ รับการรับรองหรื อยอมรับจาก ก.ล.ต. ระดับตังแต่
้ A
หรื อเทียบเท่าขึ ้นไป
** ลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้ อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
และปิ ดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินต้ นทังจ
้ านวน (Fully Hedge ทังแบบ
้
Cross
Currency Swap และ Rolling FX Forward)
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กรอบการลงทุนตังแต่
้ 1 มกราคม 2565
สินทรัพย์ ท่ลี งทุน

สัดส่ วนการลงทุน กรอบสัดส่ วนการลงทุน
สูงสุด
ต่ อรายบริษัท/กองทุน
ไม่จากัด

ไม่จากัด

เงินฝากธนาคาร, บัตรเงินฝาก, ตราสารหนี ้ออกโดย ธนาคารพาณิชย์, เงินฝาก
หรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ออกโดย ธนาคารออมสิน (เฉพาะเงินฝากหรื อ
ตราสารที่รัฐบาลเป็ นประกัน), ตัว๋ แลกเงิน /ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ที่ธนาคารพาณิชย์
รับรอง หรื ออาวัล หรื อผู้สลักหลัง ที่ไม่มีข้อความจากัดความรับผิด

35%

10%

3) ตราสารหนี ้ที่ออกโดย รัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั ้งขึ ้น, รัฐวิสาหกิจตาม
กฎหมายว่าด้ วยวิธีงบประมาณ, องค์กรที่มกี ฎหมายเฉพาะจัดตั ้งขึ ้น

60%

10%

4) ตราสารหนี ้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน

60%

10%

5) สินทรัพย์ที่เป็ นสกุลเงินต่างประเทศ

50%

10%

1) ตัว๋ เงินคลัง, พันธบัตรรัฐบาล, พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย, ตราสารหนี ้ที่
รัฐบาล กระทรวงการคลัง รับรอง รับอาวัล หรื อค ้าประกันเงินต้ น และดอกเบี ้ย
(รวมถึงการทาธุรกรรมซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน)
2)

5.1) เงินฝากธนาคาร หรื อบัตรเงินฝาก (CD)
5.2) พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ ตราสารหนี ้ที่ออกโดยองค์การระหว่าง

ประเทศ หรื อพันธบัตรรัฐวิสาหกิจต่างประเทศ อายุคงเหลือไม่เกิน 2 ปี

หมายเหตุ
*ต้ องได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร หรื อ บริ ษัทผู้ออกจากสถาบันการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือที่ได้ รับการ รับรองหรื อยอมรับจาก กลต. ระดับตังแต่
้ A- หรื อเทียบเท่าขึ ้นไป และ
สาหรับพอร์ ตการลงทุนเฉลี่ย AA- ขึ ้นไป โดยไม่รวมกับสินทรัพย์ในข้ อ 1
** ลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้ อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และปิ ดความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินต้ นทังจ
้ านวน (Fully Hedge ทังแบบ
้
Cross Currency Swap และ
Rolling FX Forward)
ทังนี
้ ้ การคานวณอัตราส่วนการลงทุน เพื่อให้ เป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการกากับ
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ตลาดทุน เรื่ องการลงทุนของกองทุน ดังนี ้
1. คานวณอัตราส่วนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit) โดยการลงทุนในทรัพย์สิน
ของบริ ษัททุกบริ ษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรื อการเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาในธุรกรรมทาง
การเงินกับบริ ษัทดังกล่าว ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี ้ แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
- ร้ อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) หรื อ
- อัตราที่คานวณได้ จากน ้าหนักของกลุม่ กิจการเมื่อเทียบกับตัวชี ้วัด (benchmark)
ที่กองทุนรวมดังกล่าวใช้ บวกร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(NAV)
นอกจากนี ้ หากการลงทุน ในบริ ษั ท ของกลุ่ม กิ จการใดเป็ นองค์ ประกอบที่ ใ ช้ ค านวณ
ตัวชี ้วัด (Benchmark) ของกองทุน บริ ษัทจัดการอาจลงทุนโดยมีสดั ส่วนตามน ้าหนักของ
บริ ษัทในตัวชี ้วัด (Benchmark) บวกร้ อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV)
ทัง้ นี ้ เฉพาะในกรณีที่อัตราดังกล่าวสูงกว่าอัตราส่วนที่กาหนดไว้ ตามกรอบสัดส่วนการ
ลงทุนต่อรายบริ ษัท/กองทุน (ใช้ บังคับกับสินทรั พย์ที่ลงทุนตามข้ อ 3) 4) และ5)) ตาม
ตารางข้ างต้ น
อนึ่ง กลุม่ กิจการ หมายถึง บริ ษัทใหญ่และบริ ษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภา
วิชาชีพบัญชีกาหนดเกี่ยวกับการจัดทางบการเงินรวม
2. อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้ เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration
limit) สาหรับตราสารหนี ้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี ้สินทางการเงิน (financial liability)
ของผู้ออกตราสารรายนัน้ ตามที่เปิ ดเผยไว้ ในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ล่าสุด โดยไม่ให้ นบั รวมมูลค่าหนี ้สินดังกล่าวของเจ้ าหนี ้ที่มีความเกี่ยวข้ องกับผู้ออก เช่น
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ อู อกตราสารไม่มีหนี ้สินทางการเงินตามที่เปิ ดเผยไว้ ในงบการเงินสาหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ให้ ใช้ อตั ราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอ
ขายตราสารตามข้ อนี ้ของผู้ออกรายนั ้นเป็ นรายครัง้ เว้ นแต่ในกรณีที่ผ้ อู อกตราสารได้ มี
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การยื่นแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond
issuance program) ให้ พิจารณาเป็ นรายโครงการ
ทั ง้ นี ้ ค่ า Portfolio Modified Duration ของกองทุ น สามารถเบี่ ย งเบนจากเกณฑ์
มาตรฐานได้ ไม่เกิน +/- 0.5 ปี ยกเว้ นกรณีคณะกรรมการกองทุนกาหนดเป้าหมาย Modified
Duration แตกต่างไปจากเกณฑ์มาตรฐานเกินกว่าข้ อจากัดข้ างต้ นโดยแจ้ งต่อผู้จดั การกองทุน
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทังนี
้ ้บริ ษัทจัดการจะใช้ ความพยายามในการปรับ Portfolio Modified
Duration ให้ อยู่ในกรอบดังกล่าวข้ างต้ นภายใน 15 วันทาการหลังจากบริ ษัทจัดการเข้ าทา
หน้ าที่ผ้ จู ดั การกองทุน หรื อหลังจากได้ รับเอกสารแจ้ งดังกล่าว
วัตถุประสงค์ การลงทุน
มุ่งเน้ นผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับความเสี่ยง
นโยบายการลงทุนนีเ้ หมาะกับใคร
▪ สมาชิกที่คาดหวังผลตอบแทนที่สงู กว่าเงินฝาก ยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ากว่าหุ้น
และความเสี่ยงที่อาจมีเงินไม่พอใช้ ยามเกษียณได้
นโยบายการลงทุนนีไ้ ม่ เหมาะกับใคร
สมาชิกที่คาดหวังผลตอบแทนสูง
ทาอย่ างไรหากยังไม่ เข้ าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี ้
▪ สอบถามคณะกรรมการกองทุน
▪ ศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกนโยบายได้ ที่ www.thaipvd.com
▪ ติอต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุนของ บลจ.ทหารไทย โทร. 1725

6

3.
สัดส่ วนประเภททรั พย์ สินที่ลงทุน
เงินฝาก
7.19
พันธบัตร ธ.แห่ งประเทศไทย
6.22

หุ้นกู้เอกชน
20.87
หู้นกู้ธนาคาร
8.70

พันธบัตรรัฐบาล
57.06

อื่นๆ
-0.05

ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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ชื่อทรัพย์ สิน

Credit rating %ของ NAV

1.พันธบัตรเพื่อการบริหารหนี ้ ในปี งบประมาณ
พ.ศ. 2559 ครัง้ ที่ 1

FITCH(Thai)
AAA(tha)

12.82

2.พันธบัตรเพื่อการบริหารหนี ้ ในปี งบประมาณ
พ.ศ. 2553 ครัง้ ที่ 3

FITCH(Thai)
AAA(tha)

8.25

3.พันธบัตรเพื่อการปรับโครงสร้ างหนี ้ ในปี งบประมาณ
พ.ศ. 2560 ครัง้ ที่ 3

FITCH(Thai)
AAA(tha)

7.50

4.พันธบัตรเพื่อการปรับโครงสร้ างหนี ้ ในปี งบประมาณ
พ.ศ. 2561 ครัง้ ที่ 2

FITCH(Thai)
AAA(tha)

6.67

5.เงินฝากออมทรั พย์ - ธนาคาร กสิกรไทย จากัด
(มหาชน)

6.65

ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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4.
ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต *
ผลตอบแทน

ดัชนีชี ้วัด

7.0%
6.0%

5.61%

5.02%

4.76%

5.0%

4.0%
3.0%
2.0%

2.83% 2.87%
2.09%

3.01%
2.86%

3.39%
3.17%

3.63%
3.66%

3.35%
2.73%

1.61%
1.57%

1.48%
1.12%

1.0%
0.0%

-1.0%

-0.16%
-0.36%
2564
2563

2562

2561

2560

2559

2558

2557

2556

2555

หมายเหตุ : คานวณเป็ นอัตราผลตอบแทนสุทธิต่อปี (annualized)
1. ดัชนีชี ้วัดคานวณมาจาก
▪ ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2565
- 55% x Thai BMA Government Bond Index ช่วงอายุ 0-10 ปี บวกกับ
- 15% x (Thai BMA Government Bond Index ช่วงอายุ 0-10 ปี + 0.60% p.a.)บวกกับ
- 30% x Thai BMA Short-term Government Bond Index
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▪ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2565
- 45% MTM Government Bond Index Total Return Subgroup 5 (TTM<=10) บวกกับ
- 45% MTM Corporate Bond Index Return (A-up) Subgroup 4 (TTM<=10) บวกกับ
- 10% Short-term Government Bond Index
2. ความผันผวนของการดาเนินงาน (standard deviation) คือ 1.25% ต่อปี

5.
คาเตือนที่สาคัญ
▪ นโยบายตราสารหนี ้ ในระยะสั ้นโอกาสสูญเสียเงินต้ นมีน้อย แต่ในระยะยาวการเติบโต
ของเงินลงทุนอาจไม่เพียงพอสาหรับค่าใช้ จ่ายหลังเกษียณ
▪ นโยบายนี ้ไม่ได้ ถกู จากัดโดยกฎเกณฑ์ให้ ต้องลงทุนเฉพาะในตราสารที่มคี วามเสี่ยงต่า
เช่นเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน เช่น อาจมีการลงทุนในตราสารหนี ้ที่มสี ภาพคล่อง
ต่า ซึง่ อาจไม่สามารถซื ้อขายตราสารหนี ้ได้ ในเวลาที่ต้องการหรื อในราคาที่
เหมาะสม ดังนัน้ จึงอาจมีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนรวมตลาดเงิน

▪ ความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระหนีข้ องผู้ออกตราสาร (credit risk)
National Credit Rating

หมายเหตุ : นโยบายนี ้ ตราสารมี Credit rating ระดับ A- ขึ ้นไป
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▪ ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่ าหน่ วยลงทุน (market risk)
พิจารณาจากอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน (portfolio duration) :
กองทุนนี ้มี portfolio duration เท่ากับ 2.60 ปี (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

พิจารณาค่าความผันผวนของผลการดาเนินงานกองทุนรวม (standard deviation : SD) ต่อปี
หมายถึง ความเสี่ยงที่มลู ค่าของหลักทรัพย์ที่ลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงจาก
ปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทังในและต่
้
างประเทศ
เป็ นต้ น ซึง่ พิจารณาได้ จากค่า standard deviation (SD) ของนโยบาย หากนโยบายมีค่า SD
สูง แสดงว่านโยบายมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สงู
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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) (% ต่อปี ของ NAV)
การลงทุนผ่านกองทุนรวม
การเก็บค่าธรรมเนียมรวมในระดับกองทุนรวม
(Total expenses) (% ต่อปี ของ NAV)

0.10%

 มี  ไม่มี
ไม่มี

อัตราค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
ค่าผู้สอบบัญชีกองทุน

ตามที่เจรจาตกลงกัน
และเปิ ดเผยต่อนายจ้ าง

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

ค่าธรรมเนียมของคงเงินไว้ ในกองทุน
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนนโยบายการลงทุน
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม

ไม่มี

0.25%
ไม่มี
500 บาท ต่อปี
ไม่มี
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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/เกษียณ
▪ 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 วางแผนเกษียณ (Retire Rich Workbook)
ชีพยามเกษียณ

▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทังไม่
้ ได้ อยู่ภายใต้ ความคุ้มครองของ
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้ 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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