
การประชาสัมพันธ์สมาชิกกองทุนส ารองเลีย้งชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

เฉพาะส่วน มหาวทิยาลัยมหดิล

วันที่ 10 สิงหาคม 2564



หวัข้อในการประชาสัมพนัธ์สมาชิก

• รูปแบบกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ และแผนกำรลงทนุ (เพิ่มนโยบำย และแผนกำรลงทนุใหม ่มีผล 1 ส.ค. 64)
• รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน

• กำรปรับพอร์ตกำรลงทนุ

• ระบบ FundLink M online

• สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเพ่ือสมำชิกกองทนุ
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รูปแบบกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ และแผนกำรลงทนุ



นโยบำยกำรลงทนุ
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กองทุนส ารองเลีย้งชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

ตราสารหนี ้
ตราสารทุน
ในประเทศ

SET50
(หุ้นไทย - ทั่วไป)

JUMBO25
(หุ้นไทย - ขนาดใหญ่)

ตราสารทุนต่างประเทศ

Global Quality Growth*
(หุ้นต่างประเทศทั่วโลก)

Asia Active Equity*
(หุ้นประเทศกลุ่มเอเชีย

ยกเว้นญ่ีปุ่น)

1
3
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6 พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ 
อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม

พลัส เฟล็กซิเบิล้***
(อสังหาริมทรัพย์)

หมายเหตุ : ส าหรับเดือนมิถุนายน และ เดือนธันวาคม บลจ.ทหารไทย ขอสงวนสิทธิ ไม่ รับค าสั่งท ารายการ Rebalance หากผลของการ Rebalance นัน้ท าให้สมาชกิ
ไม่สามารถเข้าลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม/นโยบายปลายทางได้ทนัก่อนวนัท าการสุดท้ายของเดอืน

* เป็นนโยบายที่ลงทุนในกองทุนรวมที่มีการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า Derivatives Investment (DI) 

** เป็นนโยบายที่ลงทุนในกลุ่มทรัพย์สินทางเลือก Alternative Investment (AI) และสินทรัพย์พิเศษ Special Investment Products(SIP) ลงทุนรวมกันไม่เกิน 15% ของ NAV

ตลาดเงนิภาครัฐ
ส าหรับกองทุนส ารองเลีย้งชีพ

ตราสารหนี ้                    
ส าหรับกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

1

2

ทางเลือก หมวด
อสังหาริมทรัพย์และ
โครงสร้างพืน้ฐาน

ลงทุนได้

≤ 15% ของ NAV

Global Innovation*
(หุ้นนวัตกรรมใหม่)

ลงทุนได้ ≤ 5% ของ NAV

***กองทุนนีจ้ะเข้าลงทุนในตราสารทางเลือก  AI –Property ได้แก่  หน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือตราสารกองทุนอสังหาริมทรัพย์ (Property) รวมกันได้ไม่เกิน 15% ของเงนิลงทุน 
เดิมช่ือ กองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี ้อินคัม พลัส เปลี่ยนช่ือเป็นกองทุนเปิดทเีอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิล้ ตัง้แต่ 1 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป
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นโยบายการลงทุน (เพิ่ม 2 นโยบายใหม่ มีผล 1 สิงหาคม 2564)

NEW



ลักษณะของกองทนุ
ตลาดเงนิภาครัฐ                       

ส าหรับกองทุนส ารองเลีย้งชีพ
ตราสารหนี ้                   

ส าหรับกองทุนส ารองเลีย้งชีพ

ขนำดกองทนุ (ล้ำนบำท) 4,679 7,967
ประเภทของกองทนุ ตลำดเงิน ตรำสำรหนี ้

ประเภทตรำสำรท่ีลงทนุ รัฐ รัฐและเอกชน

Fund Rating by Fitch Thailand
อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือระยะสัน้ต ่ำสดุ F1 F2

นโยบำยกำรลงทนุต่ำงประเทศ ไมมี่ ไมเ่กินร้อยละ 79

อำยเุฉล่ียตรำสำรของกองทนุ
ณ มิ.ย. 64)

ไมเ่กิน 92 วนั 0.5-3 ปี

พอร์ตการลงทนุปัจจุบัน
พนัธบตัร ตัว๋เงินคลงั รัฐบำล 97.83% 24.80%
เงินฝำกและตรำสำรสถำบนักำรเงิน 1.71% 9.22%
ตรำสำรภำคเอกชนอ่ืนๆ 0.00% 65.84%
สินทรัพย์และหนีส้ินอ่ืนๆ* -0.03% -0.05%

ขอ้มูล ณ มิ.ย. 64

กองทนุรวมตลำดเงินและกองทนุรวมตรำสำรหนี ้
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* ไดแ้ก่ ธุรกรรมการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน และหน้ีสินอื่นๆ



กองทนุรวมตรำสำรทนุในประเทศ
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ลักษณะของกองทนุ ทหารไทยSET50 JUMBO25

ขนำดกองทนุ (ล้ำนบำท) 13,188 4,208

ประเภทของกองทนุ ตรำสำรทนุ (หุ้น) ในประเทศ
นโยบำยกำรลงทนุ ลงทนุในหุ้นสำมญัของบริษัทจดทะเบียน

50 หลกัทรัพย์ตำมหลกัทรัพย์ในดชันี SET 50 
เพ่ือสร้ำงผลตอบ แทนจำกกำรลงทนุในกองทนุ
ให้ใกล้เคียงกบัผลตอบแทนของดชันี SET 50 
ให้มำกท่ีสดุ 

ลงทนุในหุ้นสำมญัของบริษัทจดทะเบียน 25 หลกัทรัพย์ท่ี
เข้ำเกณฑ์กำรคดัเลือกหลกัทรัพย์แรกท่ีเข้ำเกณฑ์ในกำร
คดัเลือกหลกัทรัพย์ ซึง่พจิำรณำถึงมลูค่ำหลกัทรัพย์ตำม
รำคำตลำด (Market Capitalization) ผลประกอบกำรของ
บริษัท กำรจ่ำยปันผล หรือประกำศท่ีจะจ่ำยเงินปันผล และ 
สภำพคล่องของหลกัทรัพย์ 

จ ำนวนหุ้นท่ีลงทนุ 50 25
ดชันีอ้ำงอิง SET50 TRI SET50 TRI

ควำมถ่ีในกำรปรับพอร์ตกำรลงทนุ ปีละ 2 ครัง้ ปีละ 2 ครัง้

ระดบัควำมเส่ียง สงู สงู
ขอ้มูล ณ. 30 มิ.ย. 64

*BM ตั้งแต่จดัตั้งกองทุน – ปี 2559 (พ.ย.) ใช ้ดชัน้ี SET 50



กองทนุรวมที่ลงทนุในหุ้นตำ่งประเทศ 
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ลักษณะของกองทนุ ทหารไทย Global Quality Growth ทเีอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity

ขนำดกองทนุ (ล้ำนบำท) 22,824 6,424
ประเภทสินทรัพย์ ตรำสำรทนุ (หุ้น) ต่ำงประเทศ

กองทนุหลกั (Master Fund)
Wellington Management Portfolios 

(Luxembourg) - Global Quality Growth 
Portfolio

Schroder International Selection Fund -
Emerging Asia

ดชันีอ้ำงอิง
MSCI All Country World Daily 

Total Return Net Index
MSCI EM Asia NR Index และ

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD Index
วนัท่ีได้รับ NAV T+1 T+1
สินทรัพย์ท่ีเน้นลงทนุ หุ้นทัว่โลก หุ้นในกลุ่มประเทศทวีปเอเชีย (ยกเว้นญ่ีปุ่ น)
สกลุเงินท่ีลงทนุ ดอลลำร์สหรัฐฯ ดอลลำร์สหรัฐฯ
นโยบำยกำรป้องกนัควำมเส่ียง
จำกอตัรำแลกเปล่ียน

ตำมดลุยพนิิจของผู้จดักำรกองทนุ

ระดบัควำมเส่ียง สงู สงู
ขอ้มูล ณ 30 มิ.ย. 64

นโยบายการลงทุนใหม่ 
เร่ิมมีผลตัง้แต่ 1 สิงหาคม 2564



STRICTLY PRIVATE AND CONFIDENTIAL. FOR PROFESSIONAL INVESTORS ONLY.
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SCHRODER ISF EMERGING ASIA FUND

ชื่อกองทุน: Schroder ISF Emerging Fund
Fund Managers: Lousia Lo, CFA
Bloomberg Code: SCHEAAA LX
สินทรัพย์สุทธิ: 5.03 Bn USD (around 153 Bn Baht)
จัดตั้งกองทุน: 9 January 2004
Benchmark: MSCI Emerging Asia, MSCI Asia Ex Japan 

เน้นการลงทนุในหุน้กลุม่ประเทศเอเชยีทีก่ าลงัพฒันา (Emerging Asia)
มุ่งสร้างหวังผลตอบแทนให้อยู่ใน Top Quartile ในช่วง 3 ปี เมื่อเทียบกับกองทุนที่มนีโยบายบริหารทีค่ล้ายคลึงกัน
บริหารจัดการกองทุนโดย Schroder ซึ่งเน้นการลงทุนในหุ้นสร้างผลตอบแทนทีด่ีในระยะยาวซ่ึงมีราคาไม่แพง
ใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ bottom up โดยถือหุ้นประมาณ 50-90 บริษัท
ผู้จัดการกองทุนมีประสบการณ์การบริหารกองทนุกว่า 27 ปี
ได้รับรางวัล Morning Star 5 ดาว 
สามารถใช้เป็น Satellite Portfolio เพ่ือช่วยสร้างผลตอบแทน

Lousia Lo, CFA – Fund Manager

นโยบายกองทุนเปิดทเีอ็มบี อีสท์สปริง ASIA ACTIVE



Master Fund : Schroder International Selection Fund - Emerging Asia – Asia Active Equity Fund 9

As of Apr 30, 2021



กองทนุรวมที่ลงทนุในหุ้นตำ่งประเทศ
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ลักษณะของกองทนุ ทเีอ็มบี อีสท์สปริง
Global Innovation

ขนำดกองทนุ (ล้ำนบำท) 10,134
ประเภทสินทรัพย์ ตรำสำรทนุ (หุ้น) ต่ำงประเทศ

กองทนุหลกั (Master Fund)
Nikko AM ARK Disruptive 

Innovation Fund Class A USD

ดชันีอ้ำงอิง
MSCI World Total Return Net 

Index
วนัท่ีได้รับ NAV T+1

สินทรัพย์ท่ีเน้นลงทนุ หุ้นนวตักรรมทัว่โลก

สกลุเงินท่ีลงทนุ ดอลลำร์สหรัฐฯ
นโยบำยกำรป้องกนัควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน ตำมดลุยพนิิจของผู้จดักำรกองทนุ
ระดบัควำมเส่ียง สงู

ขอ้มูล ณ 30 มิ.ย. 64

นโยบายการลงทุนใหม่ 
เร่ิมมีผลตัง้แต่ 1 สิงหาคม 2564



11นโยบำยกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation

ชื่อกองทุน: NIKKO AM ARK DISRUPTIVE INNOVATION CLASS A USD
FUND MANAGERS: LAWRENCE PRAGER AND TAKESHI NODA 
BLOOMBERG CODE: NIKAADA
ISIN: : LU1861556378 
สินทรัพย์สุทธิ: 4.25 BILLION USD (AROUND 132 BILLION BATH)
วันจัดตั้งกองทุน : 29/9/2018 (ใช้กลยุทธ์เดียวกับ ARK INNOVATION ETF ที่
มี INCEPTION DATE = 30/1/2014)
REFERENCE BENCHMARK: MSCI ALL COUNTRY WORLD INDEX 
ออกและบริหารจัดการโดย NIKKO ASSET MANAGEMENT บริษัทจัดการ
กองทุนอันดับ 2 ของญ่ีปุ่นมีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ 235.4 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ
โดย NIKKO มอบหมาย ARK เป็นผู้แนะน าเป็นที่ปรึกษาการลงทุน (ADVISER)
จ านวนหลักทรัพย์ที่คาดว่าจะลงทุน 30-50 บริษัท
การป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน TMB-ES-GINNO

: ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน Source Nikko Asset Management as of 30 June 2020

เอกสารนี้มิใช่เอกสารส าหรับแจกผู้ลงทุน เพราะอาจขาดขอ้มูลค าเตือนและค าแนะน าตามเกณฑ์ข้อก าหนดของ ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และเนื่องจากเนื้อหาในเอกสารนี้อาจไม่เป็นปัจจบุันหากกองทนุมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เอกสารควรใช้คู่กับหนังสือชี้ชวน
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As of Jun 30, 2021

Master Fund : Nikko AM ARK Disruptive Innovation Class A USD– Global Innovation Fund
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ลักษณะของกองทนุ
กองทนุเปิดทเีอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ 

อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซเิบิล้

ขนำดกองทนุ (ล้ำนบำท) 23,426

ประเภทของกองทนุ กองทนุรวมหมวดอสงัหำริมทรัพย์และโครงสร้ำงพืน้ฐำน

สินทรัพย์ท่ีเน้นลงทนุ หน่วยลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์

ดชันีอ้ำงอิง

SET Property Fund & REITs Total Return Index ร้อยละ 50 
และ The FTSE Strait times REIT Total Return Index ร้อยละ 50 

ปรับด้วยอตัรำแลกเปล่ียนเพ่ือคำนวณผลตอบแทนเป็นสกลุ
บำท ณ วนัท่ีคำนวณผลตอบแทน

วนัท่ีได้รับ NAV T

นโยบำยกำรป้องกนัควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลี่ยน ตำมดลุยพนิิจของผู้จดักำรกองทนุ 

ระดบัควำมเส่ียง สงู

ขอ้มูล ณ 30 มิ.ย. 64

ตัง้แต ่1 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป กองทนุเปิดทหำรไทย พร็อพเพอร์ตี ้อินคมั พลสั เปลีย่นช่ือเป็นกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟรำสตรัคเจอร์ อินคมั พลสั เฟลก็ซิเบิล้

กองทนุรวมที่ลงทนุในสินทรัพย์ทำงเลือก



แผนกำรลงทนุ



แผนการลงทุน (เพิ่ม 3 แผนใหม่ มีผล 1 สิงหาคม 2564) 15

ตลาดเงนิ
ภาครัฐ

ตราสารหนี ้ SET 50 JUMBO 25

Global 

Quality 

Growth

Asia Active 

Equity

Global 

Innovation

พร็อพเพอร์ตี ้
แอนด์ อินฟรา
สตรัคเจอร์ ฯ

แผนที่ 1 100% - - - - - - -

แผนที่ 2 75% 25% - - - - - -

แผนที่ 3 50% 50% - - - - - -

แผนที่ 4 50% 40% 10% - - - - -

แผนที่ 5 40% 40% 10% 10% - - - -

แผนที่ 6 40% 30% 20% 10% - - - -

แผนที่ 7 - 60% 20% - 5% - - 15%

แผนที่ 8 - 50% 25% - 10% - - 15%

แผนที่ 9 - 30% 40% - 15% - - 15%

แผนที่ 10 40% 40% 5% - 10% 5% -

แผนที่ 11 20% 30% - - 20% 15% 5% 10%

แผนที่ 12 - 20% 10% - 35% 20% 5% 10%

การลงทนุแบบ Free Hand (สมาชิกสามารถผสมสัดส่วนจาก 8 นโยบายการลงทนุ ดูรายละเอียดหน้า 4)

NEW



16แผนการลงทุน (เพิ่ม 3 แผนใหม่ มีผล 1 สิงหาคม 2564) ต่อ
นโยบาย แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4 แผนที่ 5 แผนที่ 6 แผนที่ 7 แผนที่ 8 แผนที่ 9 แผนที่ 10 แผนที่ 11 แผนที่ 12 Freehand

ตลาดเงินภาครัฐ 100% 75% 50% 50% 40% 40% - - - 40% 20% -

ตราสารหนี ้ - 25% 50% 40% 40% 30% 60% 50% 30% 40% 30% 20%

SET 50 - - - 10% 10% 20% 20% 25% 40% 5% - 10%

JUMBO 25 - - - - 10% 10% - - - - - -

Global Quality Growth - - - - - - 5% 10% 15% 10% 20% 35%

Asia Active Equity - - - - - - - - - 5% 15% 20%

Global Innovation - - - - - - - - - 5% 5%

พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ 

อินฟราสตรัคเจอร์ ฯ
- - - - - - 15% 15% 15% - 10% 10%

เหมาะส าหรับ

ผู้ที่มีอาย ุ50 ปี

ขึน้ไป หรือ ผู้ที่

รับความเสีย่ง

ได้ต า่ถึง

คอ่นข้างต า่

ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ

ด้านการลงทนุ

วตัถปุระสงค์ รักษาอ านาจซือ้

ความผนัผวน และ

ความเสีย่ง
คอ่นข้างต า่ ต า่ - สงู

รักษาเงินต้น

ต า่

ผู้ที่มีอาย ุ40-50 ปี

 หรือ ผู้ที่รับความ

เสีย่งได้ ปานกลาง

ผู้ที่มีอาย ุ50 ปีขึน้ไป หรือ ผู้ที่รับความเสีย่งได้ต า่ถึง

คอ่นข้างต า่

เน้นความสมดลุ

ของผลตอบแทน 

และความเสีย่ง

รักษาอ านาจซือ้

ปานกลางคอ่นข้างต า่ สงู

สมาชิกเลือกผสม

สดัสว่นการลงทนุด้วย

ตนเองจาก  8 นโยบาย

*โดยสามารถเลือกลงทนุ 

Global Innovation ได้

ไม่เกิน 5% 

และ PIPF ได้ไม่เกิน 

15% 

ผู้ที่มีอายตุ า่กวา่ 

40 ปี หรือ ผู้ที่รับ

ความเสีย่งได้ 

คอ่นข้างสงู-สงู

ผู้ที่มีอายตุ า่กวา่ 40 ปี 

หรือ ผู้ที่รับความเสีย่ง

ได้ คอ่นข้างสงู-สงู

เน้นการเตบิโต เน้นการเตบิโต

สงู



รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
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An investment in a fund involves investment risks. Please read the fund's prospectus carefully before investing.
Past Performance is not a guarantee of future results

นโยบายลงทุน
ในหน่วยลงทุน

2564
(ม.ิย..) 2563 2562 2561 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 2553

2552
(ก.ค.
–ธ.ค.)

ตัง้แต่
จัดตัง้

ตัง้แต่จัดตัง้
(เฉล่ียต่อปี)

ตราสารตลาดเงนิ
ตลาดเงนิภาครัฐ 
ส าหรับกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 0.01% 0.38% 1.27% 0.95% 1.01% 1.11% 1.40% 1.88% 2.33% 2.73% 2.44% 1.44% 0.44% 18.83% 1.45%

Benchmark 0.16% 0.84% 1.03% 0.69% 0.69% 0.67% 0.70% 0.84% 1.16% 1.26% 1.18% 0.64% 0.29% 10.62% 0.86%

ตราสารหนี ้
ตราสารหนี ้
ส าหรับกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 0.82% 0.76% 2.75% 1.05% 2.80% 1.85% 2.80% 3.56% 3.12% 3.53% 2.18% 0.60% N/A 29.03% 2.37%

Benchmark 0.33% 2.05% 2.90% 1.58% 2.23% 1.68% 2.94% 3.52% 3.40% 3.75% 3.23% 0.59% N/A 32.08% 2.59%

* การลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงนิไม่ใช่การฝากเงนิ และมีความเส่ียงของการลงทุนโดยผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงนิลงทุนคืนจากกองทุนรวมตลาดเงนิครบเต็มจ านวนได้

ผลตอบแทนกองทุนส ารองเลีย้งชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
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ผลตอบแทนกองทุนส ารองเลีย้งชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

นโยบายลงทุน
ในหน่วยลงทุน

2564
(มิ.ย.) 2563 2562 2561 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 2553

2552
(ก.ค. –
ธ.ค.)

ตัง้แต่
จัดตัง้

ตัง้แต่จัดตัง้
(เฉลี่ยต่อปี)

ตราสาร
ทุนใน
ประเทศ

ทหารไทย
SET50 5.54% -13.66% 5.01% -5.50% 20.77% 22.08% -16.11% 16.14% -3.14% 35.13% 3.63% 48.93% 22.36% 221.48% 10.24%

Benchmark 6.40% -12.41% 5.32% -5.23% 21.52% 22.59% -16.03% 16.98% -3.53% 35.82% 3.74% 44.72% 30.75% 250.61% 11.04%

JUMBO 25 3.80% -12.56% 1.20% -4.15% 22.18% 25.58% -16.39% 13.17% -4.71% 32.48% 6.65% 43.65% 21.61% 201.09% 9.64%

Benchmark 6.40% -12.41% 5.32% -5.23% 21.52% 22.59% -16.03% 16.98% -3.53% 35.82% 3.74% 44.72% 30.75% 250.61% 11.04%

An investment in a fund involves investment risks. Please read the fund's prospectus carefully before investing.
Past Performance is not a guarantee of future results
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ผลตอบแทนกองทุนส ารองเลีย้งชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
นโยบายลงทุน
ในหน่วยลงทุน

2564
(มิ.ย.) 2563 2562 2561 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 2553

2552
(ก.ค.
–ธ.ค.)

ตัง้แต่
จัดตัง้

ตัง้แต่จัดตัง้
(เฉลี่ยต่อปี)

ตราสารทุนต่างประเทศ

Global Quality 
Growth** 9.75% 18.70% 27.63% -5.20% 22.74% -1.04% 2.56% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 96.35% 11.99%

Benchmark-
THB 20.16% 16.26% 17.31% -10.09% 12.79% 6.49% -1.01% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 75.21% 9.87%

Benchmark-
USD 12.30% 16.25% 26.60% -9.41% 23.97% 7.84% -6.81% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 86.58% 11.03%

TMBES Asia 
Active Equity** 4.75% 31.21% 14.08% -22.29% 29.52% 5.54% -7.26% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 54.49% 7.57%

Benchmark-
THB 13.65% 27.43% 10.19% -14.84% 28.94% 5.14% -6.76% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 71.80% 9.51%

Benchmark-
USD 6.02% 28.38% 18.51% -14.37% 41.72% 5.43% -11.35% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 82.94% 10.67%

TMBES Global 
Innovation** 1.26% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4.37% 4.37%

Benchmark-
THB 20.77% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22.74% 22.74%

Benchmark-
USD 13.05% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15.08% 15.08%

** เนื่องจำกกองทนุไมไ่ด้ป้องกนัควำมเสีย่งอตัรำแลกเปลีย่นทัง้จ ำนวน ผู้ลงทนุอำจจะขำดทนุหรือได้รับก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น/หรือ ได้รับเงินคืนต ่ำกวำ่เงินลงทนุเร่ิมแรกได้
ปี 2555  ผลตอบแทนของ Global Quality Growth และ Asia Active เร่ิมค ำนวณตัง้แต ่20 ก.ค. 2558

NEW

นโยบาย Asia Active และ Global Innovation เร่ิมมีผลตัง้แต่ 1 สิงหาคม 2564

An investment in a fund involves investment risks. Please read the fund's prospectus carefully before investing.
Past Performance is not a guarantee of future results
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ผลตอบแทนกองทุนส ารองเลีย้งชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

21

ปี 2559 ผลตอบแทนของทหำรไทยพร็อพเพอร์ตี ้อินคมั พลสั เร่ิมค ำนวณตัง้แต ่1 ส.ค.59

นโยบายลงทุน
ในหน่วยลงทุน

2564
(มิ.ย.) 2563 2562 2561 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 2553

2552
(ก.ค.
–ธ.ค.)

ตัง้แต่
จัดตัง้

ตัง้แต่จัดตัง้
(เฉลี่ยต่อปี)

อ
ส
งั
ห
าริ
ม
ท
ร
พั
ย
แ์
ล
ะ

โค
ร
ง
ส
ร
า้ง
พื้
น
ฐ
าน

พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์
อินฟราสตรัคเจอร์ 
อินคัม พลัส เฟล็กซิ
เบิล้**

2.50% -10.74% 24.20% 0.50% 16.73% -3.94% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 28.04% 5.17%

Benchmark 7.17% -11.65% 20.34% 3.30% 17.64% -4.39% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 32.38% 5.89%

An investment in a fund involves investment risks. Please read the fund's prospectus carefully before investing.
Past Performance is not a guarantee of future results



22ผลตอบแทนและควำมเสี่ยงในอดีต*
นโยบาย แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6

ปี ผลตอบแทนรายปี (% ต่อปี) ยกเว้นปี 2564 เป็นผลตอบแทนตัง้แต่ต้นปี

2550 3.25% 3.26% 3.28% 6.78% 10.75% 14.24%
2551 2.86% 2.86% 2.85% -2.15% -6.88% -11.88%
2552 0.96% 0.95% 0.95% 7.96% 14.23% 21.24%
2553 1.44% 1.42% 1.40% 6.16% 10.38% 15.14%
2554 2.44% 2.38% 2.31% 2.46% 2.88% 3.02%
2555 2.73% 2.93% 3.13% 6.29% 9.26% 12.42%
2556 2.33% 2.53% 2.72% 2.10% 1.39% 0.77%
2557 1.88% 2.30% 2.72% 3.97% 5.10% 6.36%
2558 1.40% 1.75% 2.10% 0.21% -1.57% -3.46%
2559 1.11% 1.30% 1.48% 3.50% 5.95% 7.97%
2560 1.01% 1.46% 1.90% 3.70% 5.82% 7.61%
2561 0.95% 0.98% 1.00% 0.35% -0.16% -0.82%
2562 1.27% 1.64% 2.01% 2.24% 2.23% 2.46%
2563 0.38% 0.48% 0.57% -0.87% -2.16% -3.61%

2564 (มิ.ย.) 0.01% 0.21% 0.42% 0.89% 1.27% 1.74%

ค่าเฉลี่ย (2550 – มิ.ย. 2564) 1.70% 1.87% 2.04% 3.05% 4.00% 4.86%
ค่าสะสม (2550 – มิ.ย.2564) 26.85% 29.89% 32.99% 52.77% 73.81% 95.02%

* จ าลองผลตอบแทนนีจ้ัดท าขึน้เพื่อแสดงถงึลักษณะของผลตอบแทนและความเส่ียงในอดีตของแต่ละแผนการลงทุน โดยค านวณจากผลตอบแทนของกองทุนรวมและตัวแทนของ กองทุนรวม 
เช่น กองทุนหลักหรือเกณฑ์มาตรฐาน ในกรณีที่กองทุนยังไม่ได้จัดตัง้ในช่วงเวลานัน้ๆ ทัง้นีผ้ลการด าเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถงึผลการด าเนินงานในอนาคต



23ผลตอบแทนและควำมเสี่ยงในอดีต*
นโยบาย แผน 7 แผน 8 แผน 9 แผน 10 แผน 11 แผน 12

ปี ผลตอบแทนรายปี (% ต่อปี) ยกเว้นปี 2564 เป็นผลตอบแทนตัง้แต่ต้นปี

2550 9.83% 12.00% 17.66% 7.66% 9.56% 16.12%
2551 -18.21% -22.95% -32.70% -6.88% -22.32% -36.80%
2552 29.54% 34.73% 46.94% 11.38% 28.05% 43.67%
2553 14.21% 17.15% 24.85% 5.81% 8.09% 15.44%
2554 1.11% 0.70% 0.44% 0.43% -3.39% -5.71%
2555 16.80% 19.24% 24.84% 7.45% 14.04% 20.88%
2556 2.59% 3.96% 4.69% 6.87% 13.66% 19.25%
2557 7.77% 8.77% 11.03% 4.55% 6.54% 9.55%
2558 -0.72% -1.26% -3.70% 2.12% 4.15% 3.76%
2559 7.54% 8.41% 11.30% 2.46% 2.68% 4.60%
2560 9.48% 11.37% 15.07% 6.31% 16.06% 22.54%
2561 -0.66% -1.30% -2.59% -1.11% -3.65% -6.39%
2562 7.66% 9.02% 10.60% 5.33% 12.89% 17.71%
2563 -2.95% -2.78% -4.04% 3.21% 15.29% 18.14%

2564 (มิ.ย.) 2.46% 3.15% 4.30% 1.82% 3.22% 5.39%

ค่าเฉลี่ย (2550 – มิ.ย. 2564) 5.61% 6.35% 7.63% 3.99% 6.80% 8.86%
ค่าสะสม (2550 – มิ.ย.. 2564) 115.74% 137.89% 181.56% 73.45% 152.50% 230.68%

* จ าลองผลตอบแทนนีจ้ัดท าขึน้เพื่อแสดงถงึลักษณะของผลตอบแทนและความเส่ียงในอดีตของแต่ละแผนการลงทุน โดยค านวณจากผลตอบแทนของกองทุนรวมและตัวแทนของ กองทุนรวม 
เช่น กองทุนหลักหรือเกณฑ์มาตรฐาน ในกรณีที่กองทุนยังไม่ได้จัดตัง้ในช่วงเวลานัน้ๆ ทัง้นีผ้ลการด าเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถงึผลการด าเนินงานในอนาคต

แผนการลงทุนใหม่ 
เร่ิมมีผลตัง้แต่ 1 สิงหาคม 2564



การปรับพอร์ตการลงทุน



วธีิการปรับพอร์ตการลงทุน มี 3 วธีิ ดังนี ้

25

วันที่เป็นสมาชิก (อดีต) วันที่ต้องการเปล่ียนแผนการลงทนุ

 การเปล่ียนสัดส่วนการลงทุนส าหรับเงนิเข้าใหม่ (Reallocation) - เงนิใหม่

 การปรับสัดส่วนของมูลค่าเงนิลงทุน (Rebalance) – เงนิ ณ ปัจจุบัน

 การเปล่ียนสัดส่วนการลงทุนส าหรับเงนิเข้าใหม่ (Reallocation)      

และ การปรับสัดส่วนของมูลค่าเงนิลงทุน (Rebalance)

 เงนิ ณ ปัจจุบัน

(Rebalance)

เงนิเข้ากองทุน

ปรับทัง้เงนิใหม่และเงนิ ณ ปัจจุบัน

(Reallocation & Rebalance)

อนาคต

เกิดจากเงินสะสม, เงินสมทบ รวมทั ้ง
ผลประโยชน์ ตัง้แต่วันที่เป็นสมาชิกจนถึง
วันที่ต้องการเปล่ียนแผน

เงินเก่า เงินใหม่

 เงนิใหม่

(Reallocation)



การปรับพอร์ตการลงทุน 26

1. จ านวนครัง้ในการปรับพอร์ต : 
 Reallocation ปีละ 1 ครัง้ ส าหรับการเปล่ียนแปลงโดยเอกสารผ่านฝ่ายงานกองทนุทรัพยากรบุคคล (ให้เลือกเฉพาะแผนที่ 1 -

แผนที่ 9 เท่านัน้) / ปีละ 6 ครัง้ ส าหรับการเปล่ียนแปลงผ่านระบบ FundLink M Choice Online (ให้เลือกเฉพาะแผนที่ 1 - แผนที่ 12 
Freehand เท่านัน้) 

 Rebalance ปีละ 1 ครัง้ ส าหรับการเปล่ียนแปลงโดยเอกสารผ่านฝ่ายงานกองทนุทรัพยากรบุคคล (ให้เลือกเฉพาะแผนที่ 1 -

แผนที่ 9 เท่านัน้) / ปีละ 6 ครัง้ ส าหรับการเปล่ียนแปลงผ่านระบบ FundLink M Choice Online (ให้เลือกเฉพาะแผนที่ 1 - แผนที่ 12 
Freehand เท่านัน้) 

2. วธีิการปรับพอร์ตการลงทุน
2.1 เอกสาร

 เอกสารแนบ 3 : หนังสือแจ้งความประสงค์ก าหนด / เปล่ียนสัดส่วนการลงทุนส าหรับเงนิเข้าใหม่
 เอกสารแนบ 4 : หนังสือแจ้งความประสงค์ปรับสัดส่วนของมูลค่าเงนิลงทุน 

2.2  ผ่านระบบ FundLink M Online

3. ข้อจ ากัดในการปรับพอร์ตการลงทุน : ส าหรับเดือนมิถุนายน และ เดือนธันวาคม บลจ.ทหารไทย ขอสงวนสิทธิ ไม่รับค ำส่ัง ท า
รายการ Rebalance หากผลของการ Rebalance นัน้ท าให้สมาชกิไม่สามารถเข้าลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม/นโยบายปลายทาง
ได้ทันก่อนวันท าการสุดท้ายของเดือน
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Cut off Time
Rebalance

การปรับพอร์ตการลงทนุ

ผ่านเอกสาร

ภายในเวลา 12.00 น.*

* ถ้าท ารายการ ภายใน เวลา cut off time และไม่มีรายการปรับสัดส่วนมูลค่าเงนิลงทุน (Rebalance)

ที่ได้รับก่อนหน้านีอ้ยู่ในระหว่างด าเนินการจะท ารายการให้ในวันนัน้
* ถ้าท ารายการ หลัง เวลา cut off time จะท ารายการในวันท าการถัดไป หรือในวันที่สามารถท ารายการได้

ผ่านระบบ FundLink M

ภายในเวลา 13.30 น.*



ระบบ FundLink M
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ระบบเพื่อสมำชิกกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ

1.  ข้อมูลทั่วไป

• ข้อมลูเฉพำะสว่นบริษัทนำยจ้ำง 

• ข้อมลูที่ควรทรำบ

2.  สอบถามข้อมูล

• เงินลงทนุของสมำชิก

• รำยกำรเคลื่อนไหว

• ข้อมลูกำรเปลี่ยนสดัสว่นเงินเข้ำ
ใหม ่และเงินปัจจบุนั

3.  ข้อมูลย้อนหลัง

• มลูค่ำหน่วยลงทนุย้อนหลงั

• ข้อมลูย้อนหลงั
- กำรเปลี่ยนสดัสว่นเงินเข้ำใหม ่
และเงินปัจจบุนั

• ใบรับรอง/แจ้งยอดสมำชิก
กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ

สมาชิกสามารถดูข้อมูลของตัวเองจากระบบ ดังนี ้



www.tmbameastspring.com

30การเข้าสู่ระบบ



การลงทะเบียน : คลิกสมัครสมาชิก

31



การลงทะเบียน (ต่อ): กรอกข้อมูลจากชุดข้อมูลลงทะเบียน และข้อมูลตดิต่อ

32
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การลงทะเบยีน (ต่อ) : ก าหนดรหสัผู้ใช้งานและรหสัผ่าน

คลิก เพ่ือตรวจสอบ “รหสัผู้ใช้งำน (USERNAME)” ป้องกนักำรก ำหนดรหสัผู้ใช้งำนซ ำ้กบัสมำชิกท่ำนอ่ืน

เง่ือนไขกำรก ำหนดรหสัผ่ำน

เง่ือนไขกำรก ำหนดรหสัผู้ใช้งำน
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การลงทะเบียน (ต่อ) : คลิกยอมรับค าเตือน และใส่รหสัยืนยันตัวตน
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การลงทะเบียน (ต่อ) : คลิกลิงค์จากอีเมล

ระบบจะแจ้งผลกำรลงทะเบียนไปยงัอีเมล
ของสมำชิกท่ีได้ระบไุว้ในขัน้ตอนลงทะเบียน
ทัง้นี ้สมำชิกจะต้องยืนยนักำรลงทะเบียน 
ภายใน 1 วัน นบัจำกวนัท่ีลงทะเบียน

Type equation here.
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การลงทะเบียน (ต่อ) : ใส่รหสัยืนยันตวัตนอีกครัง้

คลิก กรณีต้องกำรขอรหสัยืนยนัตวัตน 
(CAPTCHA) ใหม่
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การลงทะเบยีน (ต่อ) : ลงทะเบียนส าเร็จเรียบร้อย



แบบประเมินควำมเสี่ยง



แบบประเมินความเส่ียง
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ข้อมลูสว่นตวั (Profile) -แบบประเมินควำมเสี่ยง


ตอบค ำถำม 11 ข้อ



คลิก “ยอมรับเง่ือนไข” 
พร้อม “กรอกรหสัผำ่นเพ่ือ
ยืนยนั” และกด “ตกลง”



แบบประเมินความเสี่ยง (ต่อ)
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ข้อมลูสว่นตวั (Profile) -แบบประเมินควำมเสี่ยง

ระดบัควำมเส่ียงของสมำชิก

ท ำแบบประเมินควำมเส่ียงใหม่

สดัสว่นกำรลงทนุท่ีแนะน ำ
จำกแบบประเมินควำมเส่ียง

สดัสว่นท่ีสมำชิกก ำหนด
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ภำพรวมของระบบ
คลิก เพ่ือดเูมนทูัง้หมด



ข้อมลูยอดเงินกองทนุปัจจบุนั
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ข้อมลูยอดเงินกองทนุปัจจบุนั
กำรลงทนุของคณุ - ยอดรวม

แสดงยอดเงินกองทนุส ำรองเลีย้งชีพปัจจบุนั พร้อมรำยละเอียด

สดัส่วนเงินกองทนุระหว่ำง
นำยจ้ำงและลกูจ้ำง

“MY RETURN” ผลตอบแทน
จำกกำรลงทนุของสมำชิก

ยอดเงินกองทนุ

เช่ือมไปยงัเมน ู
“ปรับแผนกำรลงทนุ”
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ข้อมลูยอดเงินกองทนุปัจจบุนั
กำรลงทนุของคณุ - สดัสว่นกำรลงทนุ

แสดงสดัสว่นกำรลงทนุของเงินน ำสง่และเงินกองทนุ ณ ปัจจบุนั



ปรับเปลี่ยนแผนกำรลงทนุ



46

ปรับเปลี่ยนแผนกำรลงทนุ

กรณีคณะกรรมกำรกองทนุเปิดให้
สมำชิกท ำรำยกำรผ่ำนระบบ FundLink M 

สมำชิกจะต้องท ำกำรเปิดสิทธิก่อน
ท่ีเมน ู“สิทธิท าธุรกรรม”

*ทัง้นี ้สมำชิกจะท ำรำยกำรปรับแผนกำรลงทนุได้หรือไม ่
ขึน้อยู่กบัข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรกองทนุ



สิทธิการท าธุรกรรม (ต่อ)
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อ่ำนรำยละเอียดเง่ือนไขข้อตกลง

คลิก เพ่ือ “ยอมรับ” และ “ตกลง”



สิทธิการท าธุรกรรม (ต่อ)
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* ทัง้นี ้วิธีกำรขอสทิธิกำรท ำธุรกรรมขึน้อยู่กบัข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรกองทนุ

คลิก เปิดสิทธ์ิ และตกลง หำกประสงค์ท ำรำยกำร กรุณำออกจำกระบบ 
และเข้ำสู่ระบบใหม่อีกครัง้





ปรบัเปลีย่นแผนการลงทุน
49

* ทัง้นี ้สมำชิกจะท ำรำยกำรปรับแผนกำรลงทนุได้หรือไม ่ขึน้อยูก่บัข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรกองทนุ
** รูปแบบกำรลงทนุขึน้อยูก่บักรอบกำรลงทนุท่ีคณะกรรมกำรกองทนุก ำหนด

“ก ำหนดสดัส่วนเงินลงทนุเข้ำใหม”่

“ปรับสดัส่วนเงินลงทนุปัจจบุนั (%)”

แบบ “แผนกำรลงทนุ” แบบ “Free Hand”

สมำชิกก ำหนดนโยบำย
และสดัส่วนกำรลงทนุด้วยตนเอง

“ยกเลิกกำรท ำรำยกำร”

“สบัเปล่ียนระหว่ำงนโยบำย”



ปรบัเปลีย่นแผนการลงทุน
50

ก ำหนดสดัสว่นเงินลงทนุเข้ำใหม ่แบบ “แผนกำรลงทนุ”









คลิก เพ่ือดรูำยละเอียดของนโยบำยกำรลงทนุ

จ ำนวนครัง้ในกำรท ำรำยกำร
เลือก “แผนกำรลงทนุ”

ท่ีต้องกำร



ปรบัเปลีย่นแผนการลงทุน
51

ก ำหนดสดัสว่นเงินลงทนุเข้ำใหม ่แบบ “Free Hand”

จ ำนวนครัง้ในกำรท ำรำยกำร

สดัสว่นกำรลงทนุปัจจบุนั

ก ำหนดสดัสว่นกำรลงทนุ โดย “เล่ือนบำร์” หรือ “ระบตุวัเลข”

สดัสว่นกำรลงทนุเดมิ

“ลบ” นโยบำยกำรลงทนุเดมิ

กรณีต้องกำรลงทนุในนโยบำยอ่ืน
คลิก “เพิ่มนโยบำยกำรลงทนุ”

แสดงสดัสว่นท่ีก ำหนด
(ต้องก ำหนดให้ครบ 100%)



ปรบัเปลีย่นแผนการลงทุน
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เลือก “นโยบำยกำรลงทนุ” และ
ก ำหนด “สดัส่วนกำรลงทนุ” ท่ีต้องกำร



คลิก เพ่ือ 
“เพิม่นโยบำยกำรลงทนุ”

ก ำหนดสดัสว่นเงินลงทนุเข้ำใหม ่แบบ “Free Hand” (ตอ่)







ปรบัเปลีย่นแผนการลงทุน
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เลือก “แผนกำรลงทนุ” 
ท่ีต้องกำร

ปรับสดัสว่นเงินลงทนุปัจจบุนัแบบ “แผนกำรลงทนุ”









จ ำนวนครัง้ในกำรท ำรำยกำร

คลิก เพ่ือดรูำยละเอียดของนโยบำยกำรลงทนุ



ปรบัเปลีย่นแผนการลงทุน
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ปรับสดัสว่นเงินลงทนุปัจจบุนั แบบ “Free Hand”

แสดงสดัสว่นท่ีก ำหนด
(ต้องก ำหนดให้ครบ 100%)

จ ำนวนครัง้ในกำรท ำรำยกำร

สดัสว่นกำรลงทนุปัจจบุนั

ก ำหนดสดัสว่นกำรลงทนุ โดย “เล่ือนบำร์” หรือ “ระบตุวัเลข”

สดัสว่นกำรลงทนุเดมิ

“ลบ” นโยบำยกำรลงทนุเดมิ

กรณีต้องกำรลงทนุในนโยบำยอ่ืน
คลิก “เพิ่มนโยบำยกำรลงทนุ”



ปรบัเปลีย่นแผนการลงทุน
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ปรับสดัสว่นเงินลงทนุปัจจบุนั แบบ “Free Hand”(ตอ่)

คลิก เพ่ือ 
“เพิม่นโยบำยกำรลงทนุ”

เลือก “นโยบำยกำรลงทนุ” และ
ก ำหนด “สดัส่วนกำรลงทนุ” ท่ีต้องกำร







ปรบัเปลีย่นแผนการลงทุน
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สบัเปลี่ยนระหวำ่งนโยบำย



ปรบัเปลีย่นแผนการลงทุน
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สบัเปลี่ยนระหวำ่งนโยบำย(ตอ่)

เลอืก “นโยบำย” สบัเปลีย่นเข้ำ และสบัเปลีย่นออก

เลอืก “สบัเปลีย่นทัง้หมด” หรือ “ระบจุ ำนวน” หนว่ย

กรณีเลือก “ระบจุ ำนวน”  
สมำชิกต้องระบจุ ำนวนหนว่ยท่ีต้องกำร

สบัเปล่ียน ทศนิยม 4 ต ำแหนง่







โปรแกรมประมำณกำรณ์จ ำนวนเงินเป็นจ ำนวนหนว่ย

*จ ำนวนหนว่ยที่แสดงเป็นกำรค ำนวณจำกรำคำวนัท ำกำรก่อนหน้ำ



ปรบัเปลีย่นแผนการลงทุน
58

สบัเปลี่ยนระหวำ่งนโยบำย (ตอ่) 

คลิก “ยอมรับเง่ือนไข” 
พร้อม “กรอกรหสัผ่ำนเพ่ือยืนยนั” และ

กด “ตกลง”





ปรบัเปลีย่นแผนการลงทุน
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ยกเลกิกำรท ำรำยกำร (Reverse) 

คลิกเพ่ือ “ยกเลิก” รำยกำร

คลิก “ยอมรับเง่ือนไข” 
พร้อม “กรอกรหสัผ่ำนเพ่ือยืนยนั” 

และกด “ตกลง”







เมนอูื่นๆ



เมนูอื่นๆ
61

ดำวน์โหลดเอกสำร : ใบรับรองแจ้งยอดสมำชิก
กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ

ยอดเงินสะสมระหว่ำงปี

ย้อนหลงั 2 รอบบญัชี

ดำวน์โหลดเอกสำร







เมนูอื่น ๆ
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วำงแผนเกษียณ
โปรแกรมช่วยคาดการณ์ความพอเพียงของ PVD

เข้ำโปรแกรม ใส่ข้อมลูพืน้ฐำน แสดงผลลพัธ์ ปรับปรุงแผน

เพียง 4 ขัน้ตอนง่ายๆ



เมนูอื่น ๆ

63

วำงแผนเกษียณ (ตอ่)

ใส่ข้อมูลพืน้ฐานเพียง 4 ข้อ เพื่อให้ระบบท าการประมวลผล



เมนูอื่น ๆ
64

วำงแผนเกษียณ (ตอ่)
แสดงผลลัพธ์



เมนูอื่น ๆ
65

วำงแผนเกษียณ (ตอ่)
ปรับปรุงแผน



เมนูอื่น ๆ
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วำงแผนเกษียณ (ตอ่)

*ปรับปรุงแผน  ทดลองปรับแผนการลงทุน และ/หรือ ทดลอง ปรับเปอร์เซ็นต์เงนิน าส่ง

*เง่ือนไขกำรปรับปรุงแผนขึน้อยูก่บักรอบกำรลงทนุและข้อบงัคบักองทนุของบริษัท



เมนูอื่น ๆ
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ดนูโยบำยกำรลงทนุทัง้หมด

เลือก 
“กลุ่มระดบัควำมเส่ียง”

เลือก “นโยบำย”

คลิกไปยงั “Fund Factsheet”



สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อสมำชิกกองทนุ



สวสัดิกำรควำมคุ้มครองประกนัภยัอบุตัิเหตสุว่นบคุคลให้กบัสมำชิกกองทนุ
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บลจ.ทหำรไทย ได้เพิ่มสวสัดิกำร ควำมคุ้มครองประกนัภยัอบุตัิเหตสุว่นบคุคล วงเงนิคุ้มครอง 250,000 บาท 
ให้กบัสมำชิกกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ TMBAM M Choice ซึง่จดทะเบียนแล้วทกุรำย 

(บลจ.ทหำรไทย เป็นผู้ รับภำระคำ่ใช้จ่ำย)

ข้อตกลงคุ้มครอง ทุนประกันภยั

เสียชีวิต สญูเสียอวยัวะ ทพุพลภำพสิน้เชงิถำวร (อบ1.) 250,000

กำรขบัข่ี / โดยสำรรถจกัรยำนยนต์ 125,000

ถกูฆำตกรรม ถกูท ำร้ำยร่ำงกำยโดยเจตนำ 125,000
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ค าเตอืน 
 ผลการด าเนินงานของกองทุนส ารองเลีย้งชีพได้จัดท าขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนส ารองเลีย้งชีพ

ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

 ผลการด าเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถงึผลการด าเนินงานในอนาคต

 แม้ว่ากองทุนรวมตลาดเงนิลงทุนได้เฉพาะทรัพย์สินที่มีความเส่ียงต ่าแต่มีโอกาสขาดทุนได้

 เน่ืองจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนทัง้จ านวนผู้ลงทุนอาจจะขาดทุน หรือได้รับก าไรจากอัตรา
แลกเปล่ียนหรือได้รับเงนิคืนต ่ากว่าเงนิลงทุนเร่ิมแรกได้

 กองทุนนีล้งทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมจงึมีความเส่ียงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงนิจ านวนมาก

 การลงทุนย่อมมีความเส่ียง ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

 ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน

ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน-กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
บลจ. ทหารไทย  โทร 0-2838-1800
www.tmbameastspring.com



ภำคผนวก



กองทนุส ำรองเลีย้งชีพคืออะไร และมีข้อดีอยำ่งไร



วตัถปุระสงค์ของกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ
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กองทนุท่ีลกูจ้ำงและนำยจ้ำงร่วมกนัจดัตัง้ขึน้ด้วยควำมสมคัรใจโดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ 

สง่เสริมกำรออมระยะยำว เพ่ือประโยชน์ในยำมชรำภำพของลกูจ้ำง

เป็นหลกัประกนัของครอบครัวกรณีลกูจ้ำงออกจำกงำน เกษียณอำย ุหรือ เสียชีวิต

เป็นกำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์ท่ีดีระหวำ่งนำยจ้ำงและลกูจ้ำง เพ่ิมแรงจงูใจให้ลกูจ้ำงอยู่กบันำยจ้ำงนำนขึน้



โครงสร้ำงระบบกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ
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ลูกจ้าง
จ่ำยเงินสะสม

เงินสะสม ผลประโยชน์
เงินสะสม

เมื่อสิน้สดุสมำชิกภำพ
ลกูจ้ำงมีสิทธ์ิได้รับเตม็จ ำนวน

นายจ้าง
จ่ำยเงินสมทบ

เงินสมทบ
ผลประโยชน์
เงินสมทบ

นำยจ้ำงมีสิทธิก ำหนดเง่ือนไขในกำรจ่ำยเงิน
โดยระบใุนข้อบงัคบักองทนุ



สถำนภำพของกองทนุและควำมมัน่คงปลอดภยัของทรัพย์สิน
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กองทนุท่ีจดทะเบียนแล้วจะมีสถำนะเป็นนิติบคุคลแยกตำ่งหำกจำกกิจกำรของนำยจ้ำง

สิทธิเรียกร้องเงินจำกกองทนุไม่อำจโอนกนัได้ และไม่อยู่ในควำมรับผิดแห่งกำรบงัคบัคดี

ปลอดภยัสงู เพรำะทรัพย์สินของกองทนุแยกตำ่งหำกจำกทรัพย์สิน ของนำยจ้ำง  สมำชิกจึง
ไม่ได้รับผลกระทบ หำกนำยจ้ำงต้องปิดกิจกำร



ข้อดีของกำรจดัตัง้กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ
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ส าหรับลูกจ้าง

สร้ำงวินยัในกำรออมเป็นประจ ำทกุเดือน และมีนำยจ้ำงช่วยออมอีกทำง
มีหลกัประกนัท่ีมัน่คงเม่ือลำออกจำกงำน เกษียณอำย ุทพุพลภำพ หรือเสียชีวิต
เป็นเงินออมที่มีคนดแูลระดบัมืออำชีพจดักำรลงทนุเพ่ือเพ่ิมผลประโยชน์ให้กองทนุ
กองทนุท่ีจดทะเบียนแล้วจะมีสถำนะเป็นนิติบคุคลแยกตำ่งหำกจำกกิจกำรของนำยจ้ำง สิทธิเรียกร้องเงิน
จำกกองทนุไม่อำจโอนกนัได้ และไม่อยู่ในควำมรับผิดแห่งกำรบงัคบัคดี
ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 3 ชัน้



สิทธิประโยชน์ภำษี 3 ชัน้ส ำหรับลกูจ้ำง
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ชัน้ที่ 1

• เม่ือสมำชิกจ่ำยเงินสะสมเข้ำกองทนุ 

• สำมำรถน ำไปหกัลดหย่อนคำ่ใช้จ่ำยได้ปีละ 500,000 บำท

ชัน้ที่ 2

• ผลประโยชน์ท่ีเกิดขึน้จำกกำรลงทนุ

• ได้รับยกเว้นภำษี

ชัน้ที่ 3

• ได้รับยกเว้นภำษีเมื่อสมำชิกลำออกจำกกองทนุในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

• เมื่ออำยคุรบ 55 ปีบริบรูณ์และเป็นสมำชิกกองทนุมำแล้วไมน้่อยกวำ่ 5 ปี

• ทพุพลภำพ

• เสียชีวิต



78

สิทธิประโยชน์ภำษี - ลกูจ้ำง(ตอ่) 

เงินสะสม
จ่ำยเข้ำกองทนุ

หกัค่ำลดหย่อน

หกัค่ำใช้จ่ำย สว่นท่ีเกิน 10,000 บำท แตไ่ม่เกินร้อยละ 15 ของ
ค่ำจ้ำงและไม่เกิน 490,000 บำท

ตำมท่ีจ่ำยจริง แตไ่ม่เกินปีละ 10,000 บำท

รวม 500,000 บาท

1. เมื่อสมาชิกจ่ายเงนิสะสมเข้ากองทุน

*รวมกำรน ำส่งเงินเข้ำกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ กองทนุรวมเพ่ือกำรเลีย้งชีพ กองทนุบ ำเน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร ประกนัชีวิตแบบบ ำนำญ 
กองทนุสงเครำะห์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงเรียนเอกชน และกองทนุกำรออมแห่งชำติ
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สิทธิประโยชน์ภำษี - ลกูจ้ำง(ตอ่) 

ตวัอยำ่ง สมำชิกมีเงินเดือน 30,000 บำท อตัรำสะสม 5% ดงันัน้สง่เงินสะสมเข้ำกองทนุปีละ 18,000 บำท
ไม่เป็นสมำชิกกองทนุ เป็นสมำชิกกองทนุ

เงินเดือนรับรำยปี (30,000 x 12) 360,000 360,000

 หกั เงินสะสมกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ                                     
(ส่วนท่ีเกิน 10,000 บำทแต่ไม่เกิน 490,000 บำท)

0 8,000

คงเหลือ 360,000 352,000

หกั ค่ำใช้จ่ำย 50% แต่ไม่เกิน 100,000 บำท 100,000 100,000

คงเหลือ 260,000 252,000

หกั ค่ำลดหย่อนส่วนตวั 60,000 60,000

คงเหลือ 200,000 192,000
 หกั ค่ำลดหย่อนเงินสะสมไม่เกิน 10,000 บำท 0 10,000

เงินได้สทุธิ 200,000 182,000

2,500 1,600ภำษีเงินได้

ชัน้ที่ 1 :  เมื่อสมำชิกจ่ำยเงินสะสมเข้ำกองทนุ สำมำรถน ำไปหกัลดหย่อนค่ำใช้จ่ำยได้ไม่เกินปีละ 500,000 บำท
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สิทธิประโยชน์ภำษี - ลกูจ้ำง(ตอ่) 
ชัน้ที่ 2  :  ผลประโยชน์ที่เกดิจากการลงทุนในกองทุนส ารองเลีย้งชีพ ได้รับยกเว้นภาษี

ผลประโยชน์จำกเงินลงทนุของ

กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ เช่น ดอกเบีย้ เงินปัน
ผล และก ำไรจำกกำรขำยหลกัทรัพย์

ได้รับ

ยกเว้นภาษี
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สิทธิประโยชน์ภำษี - ลกูจ้ำง(ตอ่) 
ชัน้ที่ 3 :  เมื่อสมาชิกลาออกจากกองทุน

เงินท่ีน ำมำค ำนวณภำษี ประกอบด้วยเงิน 3 สว่น ได้แก่

เงนิสะสม ผลประโยชน์
เงนิสะสม เงนิสมทบ ผลประโยชน์

เงนิสมทบ

ไม่ต้อง
น ำมำค ำนวณภำษี

น ามารวมเพื่อค านวณภาษี
กำรค ำนวณภำษีแบง่ออกเป็นทัง้หมด 3 กรณีดงัตอ่ไปนี ้
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สิทธิประโยชน์ภำษี - ลกูจ้ำง(ตอ่) 

ผลประโยชน์
เงนิสะสม

เงนิสมทบ

ผลประโยชน์
เงนิสมทบ

• ไม่ได้รับการยกเว้น
• เสียภำษีเงินได้ตำมปกติ

1. อายุงาน < 5 ปี
หรือลำออกจำกกองทนุโดยไมล่ำออก
จำกงำน

• ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หักค่าใช้จ่ายได้ 2 ส่วน                                     
1. 7,000 บำท คณูจ ำนวณปีท่ีท ำงำน                                                             
2. เหลือเท่ำใดหกัค่ำใช้จ่ำยได้อีกร้อยละ 50 ของเงินท่ีเหลือ

2. อายุงาน ≥ 5 ปี

• ได้รับการยกเว้นภาษี ไมต้่องน ำไปค ำนวณเงินได้เพ่ือเสยีภำษี
3. อำยคุรบ 55 ปีบริบรูณ์                               
และอายุสมาชกิ ≥ 5 ปี,
ทพุพลภำพ หรือ เสียชีวิต

ชัน้ที่ 3 :  เมื่อสมาชิกลาออกจากกองทุน
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สิทธิประโยชน์ภำษี - ลกูจ้ำง(ตอ่) 

600,000 บาท 
500,000 บาท
ได้รับยกเว้น

หกัค่ำใช้จ่ำยได้ 2 สว่น 1. น ำ 7000 x จ ำนวนปีท่ีท ำงำน
2. หกัค่ำใช้จ่ำยได้อีก 50%

ตวัอย่ำง สมำชิกได้รับเงินจำกกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ 1,100,000 บำท มีอำยงุำน 10 ปี

เงนิสะสม ผลประโยชน์
เงนิสะสม เงนิสมทบ ผลประโยชน์

เงนิสมทบ

 หกัค่ำใช้จ่ำยได้ 7,000 X 10 =    70,000 บำท
เหลือ =  530,000 บำท

 หกัค่ำใช้จ่ำยได้อีก 50% =  265,000 บำท
เงินที่น ำมำคิดภำษีเงินได้          =  265,000 บำท

น ำไปค ำนวณภำษีเงินได้โดยแยกย่ืน 
ไม่ต้องรวมกบัรำยได้อ่ืน ซึง่จะต้อง
เสียภำษี 13,250 บำทเท่ำนัน้

1 - 150,000 บาท   เสียภาษี 5% = 150,000 * 5% = 7,500 บาท

150,001 – 300,000 บาท เสียภาษี 5% = 115,000 * 5% = 5,750 บาท 13,250 บาทวิธีการค านวณภาษี

ชัน้ที่ 3 : เมื่อสมาชกิลาออกจากกองทุน (กรณีสมาชิกลาออกจากกองทุนและลาออกจากงาน เม่ืออายุงาน ≥ 5 ปี)
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กำรจ่ำยเงินส ำหรับสมำชิกที่สิน้สดุสมำชิกภำพ

• สะดวก รวดเร็ว
ได้รับเงินไม่เกิน 7 วนัท ำกำร 
หลงัจำกได้รับเอกสำรครบถ้วน 
(ก่อนเท่ียง)

• Same Day NAV **

เลือกรับเงนิได้ 2 ช่องทาง ..

1. เช็ค (Cheque)

ส่งเช็คสัง่จ่ำยช่ือสมำชิกไปยงั                  
ผู้ประสำนงำนกองทนุ
2. โอนเข้าบัญชี (Internet Banking)

ฟรี! ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงิน

1. แจ้งขอรับเงนิ

• วางแผนประหยัดภาษี
(อายุ ≥ 55 ปี และเป็นสมาชิก
กองทนุ ≥ 5 ปี)

• ออมต่อเน่ืองเม่ือย้ายงาน
• เพื่อการลงทนุ

2. คงเงนิ*

• ประหยัดค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่ำธรรมเนียมคงเงินรำยปี
• เพิ่มโอกาสในการลงทนุ
จดัสรรเงินลงทนุด้วยตนเอง
• หลากหลายนโยบายลงทนุ 

บลจ.ทหำรไทยเปิดให้บริกำร
ทัง้หมด 19 นโยบำย

3.โอน PVD ไป RMF

*เกณฑ์การคงเงนิ
1. กำรคงเงินต้องคงไว้ทัง้ก้อน 
2. คงเงินได้ไม่จ ำกดัระยะเวลำ 
3. ผลตอบแทนเป็นไปตำมนโยบำยกำร
ลงทนุท่ีสมำชิกเลือก 
4. ค่ำใช้จ่ำยในกำรคงเงิน 500 บำทต่อปี 
(รวม VAT แล้ว)

**เม่ือน าส่งขอ้มลูและเงินงวดสุดทา้ยเรียบรอ้ย กองทุนสามารถค านวณจ านวนหน่วยไดท้นัที (Same Day NAV )



ข้อบงัคบักองทนุส ำรองเลีย้งชีพ TMBAM M Choice ซึง่จดทะเบียนแล้ว 
เฉพำะสว่น มหำวิทยำลยัมหิดล



ข้อบังคับกองทุนเฉพาะส่วน
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เงื่อนไขการสมัครเข้าเป็นสมาชกิกองทุน

เงื่อนไขการจ่ายเงนิเข้ากองทุน

 เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หรือลูกจ้างประจ า ทัง้นีห้ากเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่ เปล่ียนสถานภาพมาจาก
ข้าราชการ จะต้องไม่เป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) โดยให้ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกตาม
แบบฟอร์มที่คณะกรรมการกองทุนเฉพาะส่วนก าหนด โดยต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนเฉพาะ
ส่วน และให้มีผลนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ

 สมาชิกลาออกจากกองทุนโดยไม่ออกจากงานได้ สมาชิกไม่สามารถสมัครกลับเข้าเป็นสมาชิกกองทุนได้อีก

 อัตราสะสม : สมาชิกจ่ายเงนิสะสมในอัตราร้อยละ 3 ของค่าจ้าง หรือสมาชิกเลือกได้ร้อยละ 3-15 ของค่าจ้าง

ทัง้นี ้สมาชิกสามารถเปล่ียนแปลงอัตราเงนิสะสมได้ปีละหน่ึงครัง้ และเปล่ียนได้ในเดือนตุลาคมของทุกปี

 อัตราสมทบ : นายจ้างจ่ายเงนิสมทบในอัตราร้อยละ 3 ของค่าจ้าง 



ข้อบังคับกองทุนเฉพาะส่วน
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เงื่อนไขการจ่ายออก

อายุสมาชิก อัตราส่วนเงนิสมทบและผลประโยชน์ของเงนิสมทบ (ร้อยละ)
น้อยกว่า 2 ปี 0
ตัง้แต่ 2 ปีขึน้ไป แต่ไม่ถงึ 3 ปี 25
ตัง้แต่ 3 ปีขึน้ไป แต่ไม่ถงึ 4 ปี 50
ตัง้แต่ 4 ปีขึน้ไป แต่ไม่ถงึ 5 ปี 75
ตัง้แต่ 5 ปีขึน้ไป 100

 เงนิสมทบและผลประโยชน์ของเงนิสมทบส่วนที่ไม่ได้จ่ายให้แก่สมาชิกให้ส่งคืนมหำวิทยำลัย

กรณี ตาย ทุพพลภาพอันเป็นเหตุให้พ้นสภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เกษียณอายุและไม่ได้รับการต่อสัญญาจ้าง
โดยไม่มีความผิด วิกลจริต เสมือนไร้ความสามารถ ไร้ความสามารถ 
สมาชิกจะได้รับเงนิสมทบและผลประโยชน์ของเงนิสมทบ 100%



ข้อบังคับกองทุนเฉพาะส่วน
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เงื่อนไขการจ่ายออก

 กองทุนจะไม่จ่ายเงนิสมทบและผลประโยชน์ของเงนิสมทบกรณีสมาชิกถูกนายจ้าง
เลิกจ้างในกรณีหน่ึง กรณีใดดังต่อไปนี ้

- ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระท าผิดอาญาโดยเจตนาต่อมหาวิทยาลัย หรือกองทุน
- จงใจท าให้มหาวิทยาลัย หรือกองทุนได้รับความเสียหาย 
- ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย
- ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบยีบ ประกาศ หรือค าส่ังอันชอบด้วยกฎหมายของมหาวิทยาลัยในกรณีร้ายแรง
- ได้รับโทษจ าคุกตามค าพพิากษาถงึที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ

- ละทิง้หน้าที่หรือขาดงานตดิต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกนิกว่าสิบห้าวันท างาน โดยไม่มีเหตุอันสมควร 



คำ่ธรรมเนียมกองทนุรวม
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คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใช้จ่ำยของกองทนุรวมตอ่ปี

An investment in a fund involves investment risks. Please read the fund's prospectus carefully before investing.
Past Performance is not a guarantee of future results

กองทุนรวมของ บลจ.ทหารไทย
ตราสารตลาดเงนิ ตราสารหนี ้

ตลาดเงนิภาครัฐ          
ส าหรับกองทุนส ารองเลีย้งชีพ

ตราสารหนี ้                  
ส าหรับกองทุนส ารองเลีย้งชีพ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (% ต่อปี) 0.2000* 0.3750

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (% ต่อปี) 0.0267 0.0267

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ (% ต่อปี)

0.0875 0.1000

รวม (% ต่อปี) 0.3142 0.5017

หมายเหตุ : ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนตามรายนโยบายการลงทุน ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะคิดเฉพาะสมาชิกที่ท าให้เกดิค่าใช้จ่ายนัน้      
โปรดศึกษารายละเอียดในหนังสือชีช้วน 

1. ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุนรวม(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

2. ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย
ค่าใช้จ่ายในการซือ้หลักทรัพย์(%ของมูลค่าซือ้)
ค่าใช้จ่ายในการขายหลักทรัพย์(%ของมูลค่าขาย)

-
-

-
-

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มิ.ย. 64

หมายเหตุ : นโยบายตลาดเงนิภาครัฐ จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ (% ต่อปี) : 0.1000 ตัง้แต่วันที่ 7 ก.ค. 64 เป็นต้นไป 
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คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใช้จ่ำยของกองทนุรวมตอ่ปี

An investment in a fund involves investment risks. Please read the fund's prospectus carefully before investing.
Past Performance is not a guarantee of future results

กองทุนรวมของ บลจ.ทหารไทย
กองทุนรวมตราสารทุน

ทหารไทยSET50 JUMBO 25

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (% ต่อปี) 0.5000 0.8095

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (% ต่อปี) 0.0321 0.0321

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ (% ต่อปี)

0.1000 0.1094

รวม (% ต่อปี) 0.6321 0.9510

หมายเหตุ : ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนตามรายนโยบายการลงทุน ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะคิดเฉพาะสมาชิกที่ท าให้เกดิค่าใช้จ่ายนัน้      
โปรดศึกษารายละเอียดในหนังสือชีช้วน 

1. ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุนรวม(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

2. ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย
ค่าใช้จ่ายในการซือ้หลักทรัพย์(%ของมูลค่าซือ้)
ค่าใช้จ่ายในการขายหลักทรัพย์(%ของมูลค่าขาย)

0.1000
0.1000

0.1000
0.1000

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มิ.ย. 64
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คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใช้จ่ำยของกองทนุรวมตอ่ปี

An investment in a fund involves investment risks. Please read the fund's prospectus carefully before investing.
Past Performance is not a guarantee of future results

หมายเหตุ : ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนตามรายนโยบายการลงทุน ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะคิดเฉพาะสมาชิกที่ท าให้เกดิค่าใช้จ่ายนัน้      
โปรดศึกษารายละเอียดในหนังสือชีช้วน 

1. ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุนรวม(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

2. ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย
ค่าใช้จ่ายในการซือ้หลักทรัพย์(%ของมูลค่าซือ้)
ค่าใช้จ่ายในการขายหลักทรัพย์(%ของมูลค่าขาย)

-
-

-
-

-
-

กองทุนรวมของ บลจ.ทหารไทย

กองทุนรวมที่ลงทุนหุ้นในต่างประเทศ

TMB Global 

Quality Growth

TMBES Asia 

Active Equity

TMBES

Global Innovation

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (% ต่อปี) 1.6050 1.6050 1.6050

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (% ต่อปี) 0.0321 0.0321 0.0321

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ (% ต่อปี)

0.1510 0.1511 0.1510

รวม (% ต่อปี) 1.7881 1.7882 1.7881

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มิ.ย. 64
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คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใช้จ่ำยของกองทนุรวมตอ่ปี

An investment in a fund involves investment risks. Please read the fund's prospectus carefully before investing.
Past Performance is not a guarantee of future results

หมายเหตุ : ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนตามรายนโยบายการลงทุน ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะคิดเฉพาะสมาชิกที่ท าให้เกดิค่าใช้จ่ายนัน้      
โปรดศึกษารายละเอียดในหนังสือชีช้วน 

1. ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุนรวม(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

2. ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย
ค่าใช้จ่ายในการซือ้หลักทรัพย์(%ของมูลค่าซือ้)
ค่าใช้จ่ายในการขายหลักทรัพย์(%ของมูลค่าขาย)

-
0.100

กองทุนรวมของ บลจ.ทหารไทย

กองทุนรวมที่ลงทุนใน
สินทรัพย์ทางเลือก

พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ 

อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม 
พลัส เฟล็กซิเบิล้

ค่าธรรมเนียมการจัดการ(% ต่อปี) 1.0700

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (% ต่อปี) 0.0375

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (% ต่อปี) 0.1160

รวม (% ต่อปี) 1.2235

***กองทนุเปิดทหำรไทย พร็อพเพอร์ตี ้อินคมั พลสั ตัง้แต ่1 มิ.ย. 63 เป็นต้นไปเปลี่ยนชื่อเป็นกองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟรำสตรัคเจอร์ อินคมั พลสั เฟล็กซิเบิล้

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มิ.ย. 64
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ค าเตอืน 
 ผลการด าเนินงานของกองทุนส ารองเลีย้งชีพได้จัดท าขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนส ารองเลีย้งชีพ

ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

 ผลการด าเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถงึผลการด าเนินงานในอนาคต

 แม้ว่ากองทุนรวมตลาดเงนิลงทุนได้เฉพาะทรัพย์สินที่มีความเส่ียงต ่าแต่มีโอกาสขาดทุนได้

 เน่ืองจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนทัง้จ านวนผู้ลงทุนอาจจะขาดทุน หรือได้รับก าไรจากอัตรา
แลกเปล่ียนหรือได้รับเงนิคืนต ่ากว่าเงนิลงทุนเร่ิมแรกได้

 กองทุนนีล้งทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมจงึมีความเส่ียงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงนิจ านวนมาก

 การลงทุนย่อมมีความเส่ียง ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

 ท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตัดสินใจลงทุน

ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน-กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
บลจ. ทหารไทย  โทร 0-2838-1800
www.tmbameastspring.com


