หนังสือชีช้ วนส่ วนสรุ ปข้ อมูลสาคัญ

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

ข้ อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์ สปริง
Income Allocation
TMB-ES-IALLO
กองทุนรวมผสม
กองทุนรวมหน่ วยลงทุนประเภท Feeder Fund
กองทุนรวมที่เน้ นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่ างประเทศ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ ใช่ การฝากเงิน
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1.1 นโยบายการลงทุน
1.1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน
กองทุนจะเน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน M&G (Lux)
Income Allocation Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class CI – Accumulation ซึง่ เป็ น Class
ที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปั นผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนใน ตราสารหนี ้ ตราสารทุน
ต่างๆ ทัว่ โลก จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดาเนินงานตามระเบียบของ UCITS
กองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการโดย M&G Luxembourg S.A., และลงทุนในรูปสกุลเงินยูโร
ทัง้ นี ้ กองทุนหลัก อาจมีการระดมเงินจากนักลงทุนในรู ปสกุลเงิน ยูโร และนาไปลงทุนในรู ปสกุลเงิน
ประเทศตามแต่ละประเทศที่กองทุนหลักลงทุน
ส่วนที่เหลือบริ ษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอื่น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด โดยจะลงทุนทังในประเทศ
้
และ/หรื อต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็ น Fund
of Funds หรื อลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรื อหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรื อเปลี่ยนกลับมาเป็ น
Feeder Fund ได้ โดยไม่ทาให้ ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้ ให้ เป็ นดุลย
พินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึน้ กับสถานการณ์ ตลาด และต้ องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือ
หน่วยลงทุน อนึ่ง บริ ษัทจัดการจะดาเนินการแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่าน
www.tmbameastspring.com หรื อช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนด ก่อนดาเนินการเปลี่ยนแปลง
การลงทุนดังกล่าว
กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Income Allocation ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริ กา ผู้ลงทุนจึง
ควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้ วย
ทังนี
้ ้ การลงทุนของกองทุนในกองทุนหลักจะอยู่ในรูปสกุ ลเงินยูโร โดยกองทุนอาจเข้ าทาสัญญาซื ้อขาย
ล่ ว งหน้ า (Derivatives) โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ป้ องกั น ความเสี่ ย งในอัต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
ต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน ดังนัน้ ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรื อได้ รับกาไรจากอัตรา
2

แลกเปลี่ยน/หรื อได้ รับเงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่ มแรกได้ เช่น กรณีที่ค่าเงินยูโร มีแนวโน้ มอ่อนค่าลง
ผู้จดั การกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับอัตรา
แลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จดั การกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัดส่วนที่
น้ อย หรื ออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่คา่ เงินยูโร มีแนวโน้ มแข็งค่า
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริ หาร
การลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้ หรื อ อาจลงทุน ในหรื อ มี ไ ว้ ซึ่ ง ตราสารที่ มี
สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note) โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรื อได้ รับความเห็นชอบจาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทังอาจท
้
าธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์ หรื อธุรกรรมการซื ้อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ นอกจากนี ้ การลงทุนทังในและต่
้
างประเทศอาจมีการลงทุนในตรา
สารหนี ้ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) ตราสารหนี ้ที่
ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และหลักทรัพย์ที่มิได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(Unlisted Securities) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นใด หรื อหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใด
อย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กาหนด
1.1.2 นโยบายการลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
กองทุนหลักมีวตั ถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนผ่านการลงทุนในสินทรัพย์ทวั่ โลก อาทิ
ตราสารหนี ้ ตราสารทุน เงินฝาก และเงินสด กองทุนสามารถลงทุนในค่าเงิน สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง
ใกล้ เคียงเงินสด และใบสาคัญแสดงสิทธิ ซือ้ หุ้นสามัญ โดยกองทุนจะลงทุนมากกว่าร้ อยละ 70 ใน
สินทรัพย์ในสกุลยูโรหรื อลงทุนในสกุลอื่นๆโดยจะป้องกันความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยนกลับไปเป็ น
สกุลยูโร
สาหรับประเภทของสินทรัพย์ กองทุนจะลงทุนในสัดส่วน
ร้ อยละ 40 – 80 ในตราสารหนี ้
ร้ อยละ 10 – 50 ในตราสารทุน
ร้ อยละ 0 – 20 ในสินทรัพย์อื่นๆ (รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ และหุ้นกู้แปลงสภาพชนิดพิเศษ)
นอกจากนี ้ กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์ เพื่อป้องกันความเสี่ยง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อสร้ างผลตอบแทนเพิ่มเติมให้ กองทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้ าถึงข้ อมูลกองทุนหลักเพื่อศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ https://www.mandg.com/
3

1.2 กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน
1.2.1กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation มุง่ หวังให้ ผลการดาเนินงานเคลื่อนไหวตาม
กองทุนหลัก (passive management)
1.2.2 กองทุน M&G (Lux) Income Allocation Fund (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์ในการบริ หารแบบเชิงรุ ก
(Active)

นักลงทุนที่ต้องการกระจายการความเสี่ยงในการลงทุนไปยังต่างประเทศ โดยสามารถลงทุนระยะยาวและ
ยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินทัว่ โลก ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และ
ความผันผวนของการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ได้

1.นักลงทุนที่มีความจาเป็ นต้ องใช้ เงินลงทุนนี ้ในระยะอันใกล้
2.นักลงทุนที่ไม่สามารถรับความผันผวนของของเงินลงทุนและผลตอบแทนทังในระยะสั
้
น้ และระยะยาวได้

ทาอย่ างไรหากยังไม่ เข้ าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี ้
 อ่ านหนังสือชี ้ชวนฉบับเต็มหรื อสอบถามผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน และบริษัท
จัดการ
 อย่ าลงทุนหากไม่เข้ าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี ้ดีพอ

คาเตือนที่สาคัญ
1.กองทุนนี ้มิใช่กองทุนคุ้มครองเงินต้ น ผู้ลงทุนจึงมีความเสี่ยงของเงินต้ นจากการลงทุน
2.กองทุน M&G (Lux) Income Allocation Fund (กองทุนหลัก) มีการระดมเงินจากนักลงทุนในรู ปสกุลเงิน
ยูโร และนาไปลงทุนในรูปสกุลเงินประเทศตามแต่ละประเทศที่กองทุนหลักลงทุน และอาจพิจารณาลงทุนใน
สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน อนึง่ กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation อาจจะ
เข้ าลงทุนในกองทุนหลักในรู ปสกุลเงิน ยูโร และอาจจะเข้ าทาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ า (Derivatives) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน
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ดังนัน้ กองทุนหลักอาจมีผลกระทบทังด้
้ านบวกและด้ านลบจากความผันผวนของสกุลเงินต่างประเทศอื่นๆ
นอกเหนื อจากสกุล ยูโร เนื่ องจากกองทุนหลักมี การลงทุนในทรั พย์ สินสกุลเงิ นต่างประเทศที่ หลากหลาย
ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรื อได้ รับผลกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรื อได้ รับเงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
3.กองทุน เปิ ดที เ อ็ ม บี อี ส ท์ ส ปริ ง Income Allocation และกองทุน M&G (Lux) Income Allocation Fund
(กองทุนหลัก) อาจลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริ หารการลงทุน (efficient
portfolio management (EPM)) กองทุนจึง มี ความเสี่ ยงมากกว่า กองทุนรวมอื่ นจึง เหมาะสมกับ ผู้ล งทุน ที่
ต้ องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงได้ สงู กว่าผู้ลงทุนทัว่ ไป ผู้ลงทุนจึงควรลงทุนในกองทุนรวม
เมื่อมีความเข้ าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการ
ลงทุน โดยคานึงถึงประสบการณ์การลงทุนวัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
4.กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Income Allocation ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริ กา ผู้ลงทุนจึงควร
พิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้ วย
5.กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Income Allocation อาจลงทุนในตราสารที่ มีสญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝงทา
ให้ กองทุนนี ้ มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ ต้องการผลตอบแทนสูง และ
สามารถรับความเสี่ยงได้ สงู กว่าผู้ลงทุนทัว่ ไป
6. การลงทุนทัง้ ในและต่างประเทศสามารถลงทุนหรื อมี ไ ว้ ซึ่ง ตราสาร non- investment grade / unrated /
unlisted ดังนัน้ ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่สงู ขึ ้นมากกว่ากองทุนรวมทัว่ ไป เช่น ความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระ
หนี ้ของผู้ออกตราสารหรื อความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร เป็ นต้ น
7. กองทุนหลักมีการจากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไถ่
ถอนหน่วยลงทุนเกินกว่าร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก กองทุนหลักจะทยอยรับคาสัง่ ไถ่
ถอนหน่วยลงทุน และจัดสรรการไถ่ถอนตามสัดส่วนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ สง่ คาสัง่ มา เพื่อไม่ให้ มีการไถ่ถอนเกิน
กว่าร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์ สิ นสุทธิ ของกองทุนหลัก โดยคาสั่งไถ่ถอนที่เกินกว่าร้ อยละ 10 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก กองทุนหลักจะทารายการให้ ในวันทาการถัดไป โดยคาสัง่ ดังกล่าวจะได้ รับสิทธิ
ในการจัดสรรก่อน
อย่า งไรก็ ดี บริ ษั ท จัด การมิ ไ ด้ จ ากัด การไถ่ ถ อนหน่ว ยลงทุน ของกองทุน เปิ ดที เ อ็ ม บี อี ส ท์ ส ปริ ง Income
Allocation แต่อย่างใด เพียงแต่เปิ ดเผยข้ อจากัดของกองทุนหลักดังกล่าวไว้ ในรายละเอียดโครงการเท่านัน้
ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั บริ ษัทจัดการสามารถชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ ภายใน 4 วันทาการซื ้อขายถัดจากวันทา
การซื ้อขาย แต่อย่างไรก็ตามหากเกิดเหตุการณ์ตามวรรคแรก บริ ษัทจัดการจะชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทาการซื ้อขายถัดจากวันทาการซื ้อขาย
8.เพื่อให้ สอดคล้ องและเป็ นไปตามกฏเกณฑ์ของกองทุนหลัก บริ ษัทจัดการอาจนาส่งข้ อมูลของผู้ถือหน่วย
ลงทุนนี ้ (รวมถึงผู้เคยถือหน่วยลงทุนนี ้) ไปยังกองทุนหลัก(รวมถึงผู้เกี่ยวข้ อง) และหน่วย งานราชการที่เกี่ยวข้ อง
ทัง้ ในและต่า งประเทศในกรณี ที่ ผ้ ูถื อ หน่ว ยลงทุน รายใดรายหนึ่ง ถื อ ครองหน่ว ยกองทุน (ทัง้ ทางตรงและ
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ทางอ้ อม) มากกว่า 10% ของหน่วยกองทุน หรื อ ตามคาขอ/เกณฑ์ของกองทุนหลัก รวมถึงการขอข้ อมูลเพิ่มเติม
จากผู้ถือหน่วยและ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทารายการซือ้ ขาย
หน่วยลงทุนผ่าน นอกจากนี ้ บริ ษัทจัดการอาจจะระงับหรื อหยุดให้ บริ การและดาเนินการให้ มีการขายคืนหน่วย
ลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ไม่ให้ ความร่วมมือหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้ าเกณฑ์ต้องห้ ามตามข้ อกาหนดของ
กองทุนหลักในการดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ นทังหมด
้
ทังนี
้ ้ ให้ ถือว่า บริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อ
รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้ รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วในการให้ ข้อมูลดังกล่าว
9.บริษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรื อเพื่อประโยชน์กบั
1) พลเมื อ งสหรั ฐ อเมริ ก า หรื อ ผู้มี ถิ่ น ฐานอยู่ใ นประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า (ซึ่ ง รวมถึ ง ดิ น แดนของประเทศ
สหรัฐอเมริ กาหรื อที่ประเทศสหรัฐอเมริ กาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริ กา
หรื อผู้ถือ Green Card ที่ออกประเทศสหรัฐอเมริกา
2) นิติบุคคล รวมถึงบริ ษัท หรื อห้ างหุ้นส่วน เป็ นต้ น ซึ่งจัดตังขึ
้ น้ ภายใต้ กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา
รวมถึงสาขาของนิตบิ คุ คลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทังในและนอกประเทศสหรั
้
ฐอเมริกา
4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรื อรับข้ อมูล หรื อส่งคาสัง่ เกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการ หรื อชาระ/รับชาระเงิน
เกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริ กา ทังนี
้ ้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ ตวั แทนหรื อผู้จดั การที่ตงอยู
ั ้ ่ใ น
ประเทศสหรัฐอเมริกาในการดาเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิตบิ คุ คลดังกล่าวตามข้ อ1 - 4
บริ ษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสัง่ ซื ้อ การจัดสรร และ/หรื อการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่า
ทางตรงหรื อทางอ้ อม สาหรับผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้ างต้ น
10.ในกรณีที่บริ ษัทจัดการมีพนั ธะสัญญาหรื อข้ อตกลงกับรัฐต่างประเทศหรื อหน่วยงานของรัฐต่างประเทศหรื อ
มีความจาเป็ นต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศไม่วา่ ที่เกิดขึ ้นแล้ วในขณะนี ้ หรื อจะเกิดขึ ้นในอนาคต
เช่น ดาเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐ อเมริ กา เป็ นต้ น
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ รับทราบและตกลงยินยอมให้ สิทธิ แก่บริ ษัทจัดการที่จะปฏิบตั ิการและดาเนินการต่างๆ
เพื่อให้ เป็ นไปตามพันธสัญญาหรื อข้ อตกลง หรื อกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูล
ต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนการขอคายินยอม
ข้ อมูล และเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ถือหน่วยลงทุน และมีสิทธิดาเนินการอื่นใดเท่าที่จาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิตาม
พันธสัญญาหรื อข้ อตกลง หรื อกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ทัง้ นี ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนโปรดศึกษารายละเอี ยด
เพิ่มเติมในหนังสือชี ้ชวน
11.บลจ.ทหารไทย และ M&G Luxembourg S.A. (บริ ษัทจัดการกองทุนหลัก) อยู่ภายใต้ Prudential Plc ซึ่ง
อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (conflict of interests)
*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ www.tmbameastspring.com
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 ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่ าหน่ วยลงทุน (market risk)
ความผันผวนของผลการดาเนินงาน (SD)

ความเสี่ ย งจากความผัน ผวนของมูล ค่า หน่ว ยลงทุน (Market Risk) หมายถึ ง ความเสี่ ย งที่ มูล ค่า ของ
หลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงจากปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจ
การลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทังในและต่
้
างประเทศ เป็ นต้ น ซึ่งพิจารณาได้ จากค่า standard deviation
(SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีคา่ SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลง
ของราคาหลักทรัพย์สงู
 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (high issuer concentration risk)
การกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตราสารรวม
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พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คูส่ ญ
ั ญา หรื อบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพัน
ตามตราสารหรื อสัญญานัน้ รายใดรายหนึง่ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ทังนี
้ ้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี ้
1. ตราสารหนี ้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถื ออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้
3. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผ้ รู ับฝากหรื อผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ น
อันดับที่สามารถลงทุนได้
 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)
พิจารณาจากนโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนรวม

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้ วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่
เงินบาทอ่อน แต่ขายทากาไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้ เงินบาทกลับมาน้ อยลง ในทางกลับกันหาก
กองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทากาไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ ผลตอบแทนมากขึ ้นกว่าเดิม
ด้ วยเช่นกัน ดังนัน้ การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการบริ ห ารความ
เสี่ยงจากดังกล่าว ซึง่ ทาได้ ดงั ต่อไปนี ้
• อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะ
ป้องกันความเสี่ยงหรื อไม่
*คุณสามารถดูข้อมูลปั จจัยความเสี่ยงเพิ่มเติมได้ ที่ www.tmbameastspring.com
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* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คณ
ุ จะได้ รับ
ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่ าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม

ค่ าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจริง
% ต่ อปี ของ NAV

6.00
5.00
4.00
3.00

สูงสุดไม่ เกิน 2.5145
สูงสุดไม่ เกิน 2.1400

2.00
1.00

1.0700

สูงสุดไม่ เกิน 0.1070

0.00

0.0321

สูงสุดไม่ เกิน 0.2140
0.1070

1.2091
สูงสุดไม่ เกิน 0.0535
0.0000

คาอธิบายเพิ่มเติม :
1.ร้ อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินหมด หักด้ วยมูลค่าหนี ้สินทังหมด
้
เว้ นแต่คา่ ธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ นายทะเบียน และค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ กองทุนรวม ณ วันที่คานวณ (รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม)
2.ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆเป็ นค่าใช้ จา่ ยที่ประมาณการได้
3.ในกรณี ที่ ก องทุน รวมต่า งประเทศ (กองทุน หลัก ) คื น เงิ น ค่า ธรรมเนี ย มการจัด การบางส่ว น เพื่ อ เป็ น
ค่าตอบแทนเนื่ องจากการที่ กองทุนนาเงิ นไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรื อ rebate)
บริษัทจัดการจะดาเนินการให้ เงินจานวนดังกล่าวตกเป็ นทรัพย์สินของกองทุน
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รายการ
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน /
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า

อัตราตามโครงการ

1.50

ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน/
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ที่
เรี ยกเก็บจากผู้ทารายการนี ้ (เก็บเข้ า
กองทุน)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

เรียกเก็บจริง
น้ อยกว่า 10 ล้ านบาท เรี ยก
เก็บ 1.00
มากกว่าหรื อเท่ากับ 10 ล้ าน
บาท แต่น้อยกว่า 20 ล้ านบาท
เรี ยกเก็บ 0.75
ตังแต่
้ 20 ล้ านบาทขึ ้นไป เรี ยก
เก็บ 0.50

ไม่มี

ไม่มี

0.25%

ปั จจุบนั ไม่เรี ยกเก็บ

5 บาท ต่อหน่วยลงทุน
1,000 หน่วย
(คิดค่าธรรมเนียมขันต
้ ่า
100 บาท
แต่ไม่เกิน 1,000 บาท
ต่อครัง้ )

5 บาท ต่อหน่วยลงทุน
1,000 หน่วย
(คิดค่าธรรมเนียมขันต
้ ่า
100 บาท
แต่ไม่เกิน 1,000 บาท
ต่อครัง้ )

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน / สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้าจะมี ผลสาหรับรายการทีม่ ี ผลตัง้ แต่วนั ที ่ 7 มกราคม
ถึงวันที ่ 31 มี นาคม 2563 เท่านัน้
คาอธิบายเพิ่มเติม :
1. บริษัทจัดการอาจจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุม่ หรื อแต่ละประเภทของ
ผู้ลงทุนไม่เท่ากัน โดยบริ ษัทจัดการจะขอยกเว้ นการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวสาหรับผู้ลงทุนประเภท
สถาบันที่เปิ ดบัญชีซื ้อขายหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการโดยตรง ได้ แก่ ผู้ลงทุนสถาบันที่ไม่แสวงหาผลกาไร
ซึ่งจัดตังขึ
้ ้นโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ผู้ลงทุนสถาบันที่ จดั ตังขึ
้ น้ ตาม
พระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม พ.ศ. 2533 ธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัย ธนาคารเฉพาะกิจ กองทุนสารอง
เลี ้ยงชีพภายใต้ การจัดการของ บลจ.ทหารไทย บัญชีหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรื อที่เรี ยกว่า
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-linked) ของบริ ษัทประกันชีวิต ที่ บลจ.ทหารไทย มอบหมาย
ให้ เป็ นผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
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2. ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) จะถูกนาส่งเข้ าหรื อตกเป็ นของกองทุนทังจ
้ านวน เพื่อนาไปชาระเป็ น
ค่าใช้ จา่ ยในการซื ้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ ภาษี มลู ค่าเพิ่ม
หรื อ อื่นๆ ตามที่กองทุนจะถูกเรี ยกเก็บเมื่อสัง่ ซื ้อหรื อสัง่ ขายหลักทรัพย์
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่สาคัญของกองทุน M&G (Lux) Income Allocation Fund
ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จา่ ย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Entry charge)
ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (Exit charge)
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (Other Expenses)
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายรวมทังหมดที
้
่ประมาณการได้
(Ongoing charge)

อัตราร้ อยละ
ร้ อยละ 0.65 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ร้ อยละ 1.25 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ไม่มี
ไม่มี
ร้ อยละ 0.82 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

* ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้ เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต *
1.ดัชนีชีว้ ัด (Benchmark) ของกองทุนรวม คือ ผลการดาเนินงานของกองทุนรวมหลัก 100% ปรับด้ วย
อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
เนื่องจากกองทุนหลักไม่มีดชั นีชี ้วัด ดังนัน้ กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Income Allocation จึงใช้ ผลการ
ดาเนินงานของกองทุนหลัก
2.ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้ เปรียบเทียบผลการดาเนินงาน ณ จุดขายคือ Foreign Investment
Allocation
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3. ผลการดาเนินงานย้ อนหลังของกองทุนหลัก

นโยบายการจ่ายเงินปั นผล

ไม่มี

ผู้ดแู ลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

วันที่จดทะเบียน

13 กันยายน 2562

อายุโครงการ
ซื ้อและขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่กาหนด
วันทาการซื ้อขาย : ทุกวันทาการ
ภายในระยะเวลาตังแต่
้ : 8.30 น.
ถึงระยะเวลา : 15.30 น.
ราคา IPO (บาท) : 10 บาท
มูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ แรก : 1 บาท
มูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ ถัดไป : 1 บาท
วันที่ทาการขายคืนภายในระยะเวลาตังแต่
้ : 8.30 น.
วันที่ทาการขายคืนถึงระยะเวลา : 15.30 น.
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 4 วันทาการ
ซื ้อขายถัดจากวันทาการซื ้อขาย (T*+ 4)
สามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ ที่
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website : www.tmbameastspring.com
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และทุกสาขาทัว่
หน่วยลงทุน
ประเทศ โทรศัพท์ 0-2299-1111 หรื อผู้สนับสนุนการ
ขายหรื อรับซื ้อคืนอื่น ๆ ที่ บลจ.ทหารไทย แต่งตัง้ หรื อ
ทาง Website ของบริษัทจัดการ ที่
www.tmbameastspring.com
รายชื่อผู้จดั การกองทุน
พรศจี วรสุทธิพศิ ิษฎ์
วันที่เริ่มบริ หาร 13 กันยายน 2562
ติดต่อสอบถาม
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด
รับหนังสือชี ้ชวน
ที่อยู่ ชัน้ 32 อาคารอับดุลลาฮิม เพลส 990
ร้ องเรี ยน
ถนนพระราม 4 สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0-2838-1800
website : www.tmbameastspring.com
อนุญาตให้ ผ้ ทู ี่มีสญ
ั ชาติ US ลงทุน ไม่ใช่
ธุรกรรมที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ ง คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้ เกิดความ
ทางผลประโยชน์
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ได้ ที่
www.tmbameastspring.com
ข้ อมูลรายละเอียดกองทุนหลัก
กองทุน M&G (Lux) Income Allocation Fund
โครงสร้ างของกองทุน M&G (Lux) Shares Class
: CI – Accumulation
Income Allocation Fund
ISIN Code
: LU1582985542
Bloomberg Code : MGICIEA LX
วันจัดตังกองทุ
้
น (Inception Date) : 16 มกราคม 2561
สกุลเงินฐาน (base currency) : ยูโร (EUR)
ตัวชี ้วัด (Benchmark) : ไม่มี
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน ก อ ง ทุ น M&G (Lux) Income Allocation Fund มี
วัตถุประสงค์ ในการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าเงินลงทุน ผ่าน
การลงทุนในสินทรัพย์ทวั่ โลก อาทิ ตราสารหนี ้ ตราสาร
ทุน เงินฝาก และเงินสด กองทุนสามารถลงทุนในค่าเงิน
สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องใกล้ เคียงเงินสด และใบสาคัญ
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อายุกองทุน
นโยบายจ่ายเงินปั นผล
วันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการกองทุนหลัก
(Management company
of the Master Fund)
ผู้รักษาทรัพย์สินของกองทุน
(Custodian Bank)
ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน
(Fund Auditor)

แสดงสิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญ โดยกองทุนจะลงทุนมากกว่ า
ร้ อยละ 70 ในสินทรัพย์ในสกุลยูโร หรื อลงทุนในสกุลอื่นๆ
โดยจะป้องกันความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยนกลับไป
เป็ นสกุลยูโร
สาหรับประเภทของสินทรัพย์ กองทุนจะลงทุนในสัดส่วน
ร้ อยละ 40 – 80 ในตราสารหนี ้
ร้ อยละ 10 – 50 ในตราสารทุน
ร้ อยละ 0 – 20 ในสินทรัพย์อื่น ๆ (รวมถึงหุ้นกู้แปลง
สภาพ และหุ้นกู้แปลงสภาพชนิดพิเศษ)
นอกจากนี ้ กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสาร
อนุพนั ธ์ เพื่อป้องกันความเสี่ยง เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ
การบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และเพื่อสร้ างผลตอบแทนเพิม่ เติมให้
กองทุน
ไม่กาหนด
ไม่มี
ทุกวันทาการ
M&G Luxembourg S.A.
16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
Luxembourg
RBC Investor Services Bank S.A. (Luxembourg)
14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette,
Grand-Duchy of Luxembourg
Ernst & Young S.A.
35E, avenue John F. Kennedy, L-1855
Luxembourg, Luxembourg
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ในกรณี ที่ ก องทุน รวมต่า งประเทศ (กองทุน หลัก ) คื น เงิ น ค่า ธรรมเนี ย มการจัด การบางส่ว นเพื่ อ เป็ น
ค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนาเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรื อ rebate)
บริษัทจัดการจะดาเนินการให้ เงินจานวนดังกล่าวตกเป็ นทรัพย์สินของกองทุน
อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ ไขเพิ่มเติม หรื อเปลี่ยนแปลงการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ
ของกองทุนได้ ในกรณี ที่กองทุนหลักมีการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
แก้ ไขเพิ่มเติมโครงการให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้ รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ ว และจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบตามที่ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทังไม่
้ ได้ อยู่ภายใต้ ความคุ้มครองของสถาบัน
คุ้มครองเงินฝาก จึงมี ความเสี่ ยงจากการลงทุน ซึ่ง ผู้ลงทุน อาจไม่ได้ รับ เงิ นลงทุนคื น เต็ ม
จานวน
 ได้ รับอนุมตั ิจดั ตัง้ และอยู่ภายใต้ การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต
 การพิจารณาร่ างหนังสือชี ้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้มิได้ เป็ นการ
แสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต. ได้ รับรองถึงความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนของกองทุน
รวม หรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการ
ก อ ง ทุ น ร ว ม ได้ สอบทานข้ อมู ล ในหนั ง สื อ ชี ช้ วนส่ ว นสรุ ปข้ อมู ล ส าคั ญ ณ วั น ที่
30 พฤศจิกายน 2562 แล้ วด้ วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดาเนินการของ
กองทุนรวมและขอรับรองว่าข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ อง ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด
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