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การลงทนุในกองทนุรวมไม่ใช่การฝากเงิน 

หนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ 

 
 

30 กันยำยน 2563 

กองทุนเปิดทเีอม็บี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ 
อนิฟรำสตรัคเจอร์ อนิคัม พลัส เฟล็กซเิบิล้ 

TMBPIPF 
กองทุนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ / REITs / 

กองทุนรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำน กองทุนที่ลงทุนแบบ 
มีควำมเส่ียงทัง้ในและต่ำงประเทศ  

กองทุนนีล้งทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสำหกรรม จงึมีควำมเส่ียงที่ 
ผู้ลงทุนอำจสูญเสียเงนิลงทุนจ ำนวนมำก 

บริษัทหลักทรัพย์จัดกำร
กองทนุ ทหำรไทย จ ำกัด 
กำรเข้ำร่วมกำรต่อต้ำนทจุริต 
: ได้รับกำรรับรอง CAC 

  
  
  
  
  
  
  

 
 

http://www.thai-cac.com/th
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1.1 นโยบายการลงทนุ  
กองทนุมีนโยบายลงทนุในหลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีอยูใ่นหมวดอตุสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์ 
(Property Sector) และ/หรือ หน่วย Infra ทัง้ในและตา่งประเทศ รวมถงึอยูร่ะหวา่งการ
ด าเนินการกระจายการถือหน่วยลงทนุ หรือเปิดเสนอขายครัง้แรก โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลา
บญัชีไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ  
โดยหลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีอยูใ่นหมวดอตุสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์ (Property Sector) 
ประกอบไปด้วย  
1. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ  
2. หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และ/หรือ 
3. ตราสารของกองทนุอสงัหาริมทรัพย์และ Exchange Traded Fund ท่ีเน้นลงทนุในตราสาร
ของกองทนุอสงัหาริมทรัพย์ (REITs ETF) รวมถงึตราสารอื่นใดท่ีให้สิทธิในการได้มาซึง่ตรา
สารดงักลา่ว หรือท่ีมีผลตอบแทนอ้างอิงกบัตราสารดงักลา่วหรือกลุม่ของตราสาร/หน่วย
ลงทนุดงักลา่ว  
4. หุ้นของบริษัทจดทะเบียนท่ีอยูภ่ายใต้หมวดอตุสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์หรือท่ีมีลกัษณะ
เทียบเคียงได้กบัหมวดอตุสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์ รวมถงึตราสารหรือสญัญาทางการเงินท่ี
ให้สิทธิในการได้มาซึง่หุ้นดงักลา่วหรือให้ผลตอบแทนอ้างอิงกบัหุ้น / กลุม่หุ้นนัน้ ๆ 
1.2 กลยทุธ์ในการบริหารจดัการลงทนุ 

มุ่งหวงัให้ผลประกอบการสงูกวา่ดชันีชีว้ดั (Benchmark) โดยมีแนวทางการบริหารแบบ 

Active Management 

 

นกัลงทนุท่ีต้องการโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวม

อสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และ/หรือตรา
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สารของกองทนุอสงัหาริมทรัพย์ และ Exchange Traded Fund ท่ีเน้นลงทนุในตราสารของ

กองทนุอสงัหาริมทรัพย์ (REITs ETF) ท่ีจดทะเบียนทัง้ในและตา่งประเทศ  

 

• ผู้ลงทนุท่ีเน้นการได้รับผลตอบแทนในจ านวนเงินท่ีแน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยูค่รบ 

ท ำอย่ำงไรหำกยงัไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี ้

 อ่ำนหนงัสือชีช้วนฉบบัเต็ม  หรือสอบถำมผู้สนบัสนนุการขายและบริษัทจดัการ 

         อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลกัษณะและความเสี่ยงของกองทนุรวมนีด้ีพอ 

 

 

ค ำเตอืนที่ส ำคัญ 

1.กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคมั พลสั เฟล็ก     

ซิเบิล้ มีนโยบายการลงทนุเฉพาะเจาะจงในหมวดอตุสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์ จงึอาจมี

ความเสี่ยงและความผนัผวนของ ราคาสงูกวา่กองทนุรวมทัว่ไป ท่ีมีการกระจายการลงทนุใน

หลายอตุสาหกรรม ดงันัน้ ผู้ลงทนุควรศกึษาข้อมลูของหมวดอตุสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์

เพื่อประกอบการตดัสินใจลงทนุ 

2.เน่ืองจากกองทนุไม่ได้ป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนทัง้จ านวน ดงันัน้ ผู้ลงทนุ

อาจจะขาดทนุหรือได้รับผลก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต ่ากวา่เงินลงทนุ

เร่ิมแรกได้ 
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3.กองทนุมีการลงทนุในตา่งประเทศ จงึมีความเสี่ยงท่ีทางการของตา่งประเทศอาจออก

มาตรการในภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณ์ท่ีไม่ปกติ ท าให้กองทนุไม่สามารถน าเงินกลบัเข้ามาใน

ประเทศ ซึง่อาจสง่ผลให้ผู้ลงทนุไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

4.ในกรณีท่ีมีแนวโน้มวา่จะมีการขายคืนหน่วยลงทนุเกินกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุ

ท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด บริษัทจดัการอาจใช้ดลุยพินิจในการเลิกกองทนุรวม และอาจยกเลิก

ค าสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุท่ีได้รับไว้แล้วหรือหยดุรับค าสัง่ดงักลา่วได้ 

5.บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุกบัหรือเพื่อประโยชน์

กบั  

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ มีถ่ินฐานอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกา(ซึง่รวมถงึดินแดนของ

ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถงึผู้ ท่ีมีหนงัสือเดินทาง

ของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ ถือ Green Card ท่ีออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 

2)นิติบคุคลรวมถงึบริษัทหรือห้างหุ้นสว่น เป็นต้นซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศ

สหรัฐอเมริการวมถงึสาขาของนิติบคุคลดงักลา่ว 

3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 

4) ผู้ลงทนุซึง่ติดตอ่หรือรับข้อมลูหรือส่งค าสัง่เก่ียวกบัหน่วยลงทนุของบริษัทจดัการหรือช าระ/

รับช าระเงินเก่ียวกบัหน่วยลงทนุดงักลา่วในประเทศสหรัฐอเมริกาทัง้นี ้รวมถงึผู้ลงทนุท่ีใช้

ตวัแทนหรือผู้จดัการท่ีตัง้อยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักลา่ว 

5) กองทรัพย์สินของบคุคล และนิติบคุคลดงักล่าวตามข้อ1 – 4 บริษัทจดัการจงึขอสงวนสิทธิ

ท่ีจะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทนุ ไม่วา่ทางตรงหรือ

ทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่ว ข้างต้น 

6.ในกรณีท่ีบริษัทจดัการมีพนัธะสญัญาหรือข้อตกลงกบัรัฐตา่งประเทศหรือหน่วยงานของรัฐ

ตา่งประเทศ หรือมีความจ าเป็นจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายของรัฐตา่งประเทศไม่วา่ท่ีเกิดขึน้
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แล้วในขณะนีห้รือจะเกิดขึน้ในอนาคต เชน่ ด าเนินการตาม Foreign Account Tax 

Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้รับทราบ

และตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจดัการท่ีจะปฏิบตัิการและด าเนินการตา่งๆ เพื่อให้เป็นไป

ตามพนัธสญัญา หรือข้อตกลงหรือกฎหมายของรัฐตา่งประเทศนัน้ ซึง่รวมถงึการเปิดเผย

ข้อมลูตา่งๆ ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  การหกัภาษี ณ ที่จา่ยจากเงินได้ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ

ตลอดจนการขอค ายินยอม ข้อมลู และเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ และมีสิทธิ

ด าเนินการอื่นใดเท่าท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบตัิตามพนัธสญัญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมาย

ของรัฐ ตา่งประเทศ  

ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุโปรดศกึษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนงัสือชีช้วน 

  

*คณุสามารถดขู้อมลูเพิ่มเติมได้ท่ี www.tmbameastspring.com 
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 ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (market risk) 
 

พจิารณาค่าความผนัผวนของผลการด าเนินงานกองทนุรวม (standard deviation : SD) ต่อปี 

 
 
ระบมิุติความเสี่ยงของลกัษณะหุ้นท่ีกองทนุรวมเน้นลงทนุ (ประมาณ 80% ของ NAV) 

 

 ควำมเส่ียงจำกกำรกระจุกตวัลงทุนในผู้ออกรำยใดรำยหน่ึง (High issuer 
concentration risk) 

 
  

 ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (exchange rate risk) 
พิจารณาจากนโยบายการป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนของกองทนุรวม 
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ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถงึ การ

เปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมลูคา่ของหน่วยลงทนุ เชน่ กองทนุรวมลงทนุ

ด้วยสกลุเงินดอลลาร์ในชว่งท่ีเงินบาทอ่อน แต่ขายท าก าไรในชว่งท่ีบาทแข็ง กองทนุรวมจะได้

เงินบาทกลบัมาน้อยลง ในทางกลบักนัหากกองทนุรวมลงทนุในชว่งท่ีบาทแข็งและขายท าก าไร

ในชว่งท่ีบาทออ่นก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึน้กวา่เดิมด้วยเชน่กนั ดงันัน้ การป้องกนัความเสี่ยง

จากอตัราแลกเปลี่ยนจงึเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการบริหารความเสี่ยงจากดงักลา่ว ซึง่ท าได้

ดงัตอ่ไปนี ้

• อาจป้องกนัความเสี่ยงตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุรวม : ผู้ลงทนุอาจมีความเสี่ยงจาก

อตัราแลกเปลี่ยน เน่ืองจากการป้องกนัความเสี่ยงขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุรวมใน

การพิจารณาวา่  จะป้องกนัความเสี่ยงหรือไม่ 

 
*คณุสามารถดขู้อมลูปัจจยัความเสี่ยงเพิ่มเติมได้ท่ี www.tmbameastspring.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tmbameastspring.com/
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ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

 
 

 

ช่ือทรัพย์สิน %ของ NAV 

1.กองทุนรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำนโทรคมนำคม ดจิิทลั 7.86 

2.Ascendas Real Estate Investment Trust 7.18 

3.Frasers Logistics & Commercial Trust 7.15 

4.ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ CPN รี
เทล โกรท 

5.96 

5.Capitaland Mall Trust 5.68 

 ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

 

หน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม

อสังหำริมทรัพย์
1.76

ทรัสต์เพื่อกำรลงทุน
ในอสังหำริมทรัพย์

96.83

เงนิฝำกธนำคำร
ประเภทออมทรัพย์

1.92
ประเภทรำยกำรค้ำง

รับอื่นๆ
0.3

ประเภทรำยกำรค้ำง
จ่ำยหรือหนีสิ้นอื่นๆ

-0.81
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หมายเหต ุ: ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุท่ีเรียกเก็บจริงจะเปล่ียนแปลงจากเดิมร้อยละ 
0.0803 เป็นร้อยละ 0.1160 จะมีผลส าหรับรายการท่ีมีผลตัง้แต่วนัท่ี 9 ตลุาคม 2563 เป็นต้นไป 
ค าอธิบายเพิ่มเติม :  
1.ร้อยละตอ่ปี ของมลูค่าทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วยมลูคา่หนีส้ินทัง้หมด เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการ
จดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ นายทะเบียน และคา่โฆษณาประชาสมัพนัธ์และสง่เสริมการขาย
กองทนุรวม ณ วนัท่ีค านวณ (รวมภาษีมลูคา่เพิ่มแล้ว) 
2.คา่ใช้จา่ยอื่นๆ เป็นคา่ใช้จา่ยท่ีประมาณการได้ 

1.0700

0.0375 0.0803 0.0000

1.1878

สูงสุดไม่เกิน 2.1400

สูงสุดไม่เกิน 0.1070
สูงสุดไม่เกิน 0.5350

สูงสุดไม่เกิน 0.2140

สูงสุดไม่เกิน 2.9960

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

ค่ำ
ธร
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เนี
ยม

ที่เ
รีย
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ก็บ

จริ
ง 

%
 ต่
อปี

ขอ
ง 

N
A

V

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จำกกองทนุรวม

 * ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ  
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน * 
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3.สามารถดคูา่ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมย้อนหลงั 3 ปี เพิ่มเติมได้ท่ี 
https://www.tmbameastspring.com/THDocs/QA/T05_02.pdf 
 

   
 

รำยกำร อัตรำตำมโครงกำร เรียกเก็บจริง 

คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ / 
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้า 

1.00 1.00 

คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ไม่มี ไม่มี 
สว่นตา่งมลูคา่หน่วยลงทนุ (Spread) ท่ีเรียก
เก็บจากผู้ท ารายการนี ้(เก็บเข้ากองทนุ) 

0.25% 0.10%* 

คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ 5 บาท ตอ่หน่วย
ลงทนุ 1,000 หน่วย 

5 บาท ตอ่หน่วย
ลงทนุ 1,000 หน่วย 

 

หมายเหต ุ: คา่ธรรมเนียมดงักลา่วรวมภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว (ถ้ามี) 
 ค าอธิบายเพิม่เติม :  
1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุกบัผู้ลงทนุแต่ละกลุ่ม
หรือแต่ละประเภทของผู้ลงทนุไม่เท่ากนั   
2.บริษัทจดัการจะขอยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าวส าหรับผู้ลงทนุประเภทสถาบนัท่ีเปิด
บญัชีซือ้ขายหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการโดยตรง ได้แก่ ผู้ลงทนุสถาบนัท่ีไม่แสวงหาผลก าไร ซึง่จดัตัง้
ขึน้โดยพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 ผู้ลงทนุสถาบนัท่ีจดัตัง้ขึน้ตาม
พระราชบญัญตัิประกนัสงัคม พ.ศ. 2533 ธุรกิจประกนัชีวิตและประกนัภยั ธนาคารเฉพาะกิจ กองทนุ
ส ารองเลีย้งชีพภายใต้การจดัการของ บลจ.ทหารไทย บญัชีหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต หรือ
ท่ีเรียกว่า กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ (Unit-linked) ของบริษัทประกนัชีวิต  ท่ี บลจ.ทหาร
ไทย  มอบหมายให้เป็นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
3.ส่วนต่างมลูค่าหน่วยลงทนุ (Spread)* ท่ีเรียกเก็บจากผู้ท ารายการนี ้เรียกเก็บเฉพาะเม่ือมีการสัง่
ขาย หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก และจะถกูน าส่งเข้าหรือตกเป็นของกองทนุทัง้จ านวน เพ่ือน าไป
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ช าระเป็นค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของกองทนุ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
ภาษีมลูค่าเพิม่ หรือ อ่ืนๆ ตามท่ีกองทนุจะถกูเรียกเก็บเม่ือสัง่ซือ้หรือสัง่ขายหลกัทรัพย์ 
 

 
 

 

 

 

 
• กองทุนนีเ้คยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คือ -32.98 
• ควำมผันผวนของผลกำรด ำเนินงำน (standard deviation) คือ 11.13 
• ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน ณ จุดขำยคือ  
Fund of Property fund -Thai and Foreign 
 
 
 
 
 
 
 
 

2562 2561 2560 2559 2558

กองทุนรวม 24.36% 0.41% 17.30% 13.78% 1.90%

Benchmark 20.21% 3.31% 17.70% 11.01% 4.84%
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ผลกำรด ำเนินงำนแบบย้อนหลังตำมปีปฏิทิน 

 * ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต * 
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ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด  
 

ตำรำงแสดงผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด 
กองทุน 

Year to 
date 

3 
เดอืน 

Percentile 6 เดอืน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile ตัง้แต่
จดัตัง้ 

ผลตอบแทน
กองทุนรวม 

-12.35% -0.79% 75th 11.07% 25th -14.15% 95th 4.64% 75th 8.14% 25th 6.92% 

ผลตอบแทน
ตวัชีว้ัด 

-11.11% 0.65% 25th 12.82% 25th -13.91% 95th 4.93% 75th 8.25% 25th 7.02% 

ควำมผันผวน
ของกองทุน 

24.64% 9.22% 95th 16.91% 95th 21.71% 95th 13.35% 25th 11.13% 5th 10.36% 

ควำมผันผวน
ของตวัชีว้ัด 

24.86% 9.19% 95th 17.58% 95th 21.98% 95th 13.60% 50th 11.21% 5th 10.38% 

หมายเหต ุ: ส าหรับผลการด าเนินงานย้อนหลงัแบบปักหมดุตัง้แต ่1 ปีขึน้ไป แสดงเป็น % ต่อปี 
ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
สามารถดผูลด าเนินงานท่ีเป็นปัจจบุนัได้ท่ี www.tmbameastspring.com  
 
ตำรำงแสดงผลกำรด ำเนินงำนกลุ่ม Fund of Property fund -Thai and Foreign  
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 

 Return (%) Standard Deviation (%) 

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

5th Percentile 2.86 13.01 -9.60 6.87 8.70 7.93 12.59 17.46 13.06 11.80 

25th Percentile 0.63 10.56 -11.50 6.28 7.93 8.18 14.40 19.57 13.50 11.81 

50th Percentile 0.17 10.03 -12.14 5.00 7.85 8.64 14.77 20.44 13.92 11.89 

75th Percentile -1.24 9.25 -13.37 4.60 7.70 9.07 16.85 21.37 14.49 12.43 

95th Percentile -1.51 6.98 -17.23 2.30 6.28 10.58 19.00 22.13 15.01 12.72 

 

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 วนัท่ีค 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 
(โดยทัว่ไปจะช าระภายใน 5 วนัท าการนบัถดัจากวนัท่ี
ค าสัง่ขายสามารถด าเนินการได้) 
 

 สามารถตรวจสอบมลูค่าทรัพย์สินรายวนัได้ท่ี 
website : www.tmbameastspring.com  

อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของ
กองทนุ (Portfolio Turnover Ratio) 

15.11 % 

ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ 

ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) และทกุสาขาทัว่
ประเทศ โทรศพัท์ 0-2299-1111 หรือผู้สนบัสนนุการขาย
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หรือรับซือ้คืนอ่ืน ๆ ท่ี บลจ.ทหารไทย แต่งตัง้ หรือทาง 
Website ของบริษัทจดัการ ท่ี 
www.tmbameastspring.com 

รายช่ือผู้จดัการกองทนุ ภคสนุาท จิตมัน่ชยัธรรม 
วนัท่ีเร่ิมบริหาร 28 มิถนุายน 2560 

ติดต่อสอบถาม 
รับหนงัสือชีช้วน 
ร้องเรียน 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั 
ท่ีอยู่ ชัน้ 32 อาคารอบัดลุลาฮิม เพลส 990 
ถนนพระราม 4 สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท์ : 0-2838-1800  
website : www.tmbameastspring.com 

อนญุาตให้ผู้ ท่ีมีสญัชาติ US ลงทนุ ไม่ใช ่
ธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

คณุสามารถตรวจสอบธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ได้ท่ี 
www.tmbameastspring.com 

ข้อมลูอ่ืนๆ  
 
 

 

 

 
 
 
 

ประวัตกิำรจ่ำยเงนิปันผลย้อนหลัง 4 ครัง้หลังสุด 
วันที่ปิดสมุดทะเบียนครัง้ที่ วันที่จ่ำย/ครัง้ที่ จ ำนวนเงนิปันผล 

4 17 มิถนุายน 2563 0.1000 
3 17 มีนาคม 2563 0.1900 
2 19 ธนัวาคม 2562 0.1900 
1 17 กนัยายน 2562 0.2000 
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 การลงทนุในหน่วยลงทนุไม่ใชก่ารฝากเงิน รวมทัง้ไม่ได้อยูภ่ายใต้ความคุ้มครองของสถาบนั
คุ้มครองเงินฝาก จงึมีความเสี่ยงจากการลงทนุซึง่ผู้ลงทนุอาจไม่ได้รับเงินลงทนุคืนเต็ม
จ านวน 

 ได้รับอนมุตัิจดัตัง้ และอยู่ภายใต้การก ากบัดแูลของส านกังาน ก.ล.ต 
 การพิจารณาร่างหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีมิ้ได้เป็นการ

แสดงวา่ส านกังาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถกูต้องของข้อมลูในหนงัสือชีช้วนของกองทนุ
รวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายนัน้  ทัง้นี ้บริษัทจดัการ
กองทนุรวม ได้สอบทานข้อมลูในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมลูส าคญั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
แล้วด้วยความระมดัระวงัในฐานะผู้ รับผิดชอบในการด าเนินการของกองทนุรวมและขอรับรอง
วา่ข้อมลูดงักลา่วถกูต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ท าให้ผู้อื่นส าคญัผิด 

 
 
 
 
 
 

 
 


