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กองทุนเปิ ดทหารไทย Japan Active Equity
บริษัทหลักทรั พย์ จัดการ
กองทุน ทหารไทย จากัด
การเข้ าร่ วมการต่ อต้ านทุจริต
: ได้ รับการรั บรอง CAC

TMBJPNAE
กองทุนตราสารทุน
กองทุนรวมที่เน้ นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่ างประเทศ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ ใช่ การฝากเงิน
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1.1 นโยบายการลงทุน
1.ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน
กองทุนจะเน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน
Schroder International Selection Fund- Japanese Opportunities ในหน่วยลงทุนชนิด
Class A (acc) - JPY ในอัตราส่วน โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึง่ จดทะเบียนในประเทศ Luxembourg และลงทุนในรูปสกุลเงิน
เยน
ส่วนที่เหลือบริ ษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอื่น หรื อการหาดอกผลโดยวิธี
อื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรื อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดโดยจะ
ลงทุนทังในประเทศ
้
และ/หรื อต่างประเทศ
2.นโยบายการลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
เพื่อสร้ างผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวโดยการลงทุนในหุ้นของบริ ษัทญี่ปนุ่ ทังนี
้ ้จะ
ลงทุนไม่ต่ากว่าร้ อยละ 67 ของสินทรัพย์ของกองทุน (ไม่รวมในส่วนของเงินสด และตราสาร
เสมือนเงินสด) ในตราสารทุนของบริ ษัท ที่มีถิ่นฐาน, หรื อมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่อยู่
ในประเทศญี่ปนุ่ โดยการลงทุนส่วนใหญ่จะอยูใ่ นสกุลเยน และอาจมีการใช้ ตราสารอนุพนั ธ์
ทางการเงินเพื่อการป้องกันความเสี่ยง
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้ อมูลของกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ ที่www.schroders.com
1.2 กลยุทธ์ในการบริ หารจัดการลงทุน
1.กองทุนเปิ ดทหารไทย Japan Active Equity มุ่งหวังให้ ผลการดาเนินงานเคลื่อนไหวตาม
กองทุนหลัก (passive management)
2.กองทุน Schroder International Selection Fund- Japanese Opportunities (กองทุน
หลัก)มีกลยุทธ์ในการบริ หารแบบเชิงรุก (Active)
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1.สามารถรับความเสี่ยงจากการลดลงของเงินต้ นจากการลงทุนในหุ้น เพื่อแลกกับโอกาสที่ได้ รับ
ผลตอบแทนมากกว่าการลงทุนในตราสารหนี ้ทัว่ ไป
2.นักลงทุนประเภทตราสารทุน(หุ้น)ที่ต้องการลงทุนในพอร์ ตโฟลิโอที่มีการกระจายความเสี่ยง
ของหุ้นของบริ ษัทที่มีภมู ิลาเนา หรื อมีธุรกิจหลักอยูใ่ นประเทศญี่ปนุ่

• นักลงทุนที่มีความจาเป็ นต้ องใช้ เงินลงทุนนี ้ในระยะอันใกล้
• นักลงทุนที่ไม่สามารถรับความเสี่ยงจากการลดลงของเงินต้ นจากการลงทุนในหุ้น

ทาอย่ างไรหากยังไม่ เข้ าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี ้
 อ่ านหนังสือชี ้ชวนฉบับเต็ม หรื อสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริ ษัทจัดการ
อย่ าลงทุนหากไม่เข้ าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี ้ดีพอ

คาเตือนที่สาคัญ
1. กองทุนนี ้มิใช่กองทุนคุ้มครองเงินต้ น ผู้ลงทุนจึงมีความเสี่ยงของเงินต้ นจากการลงทุน
2. การลงทุนของกองทุนเปิ ดทหารไทย Japan Active Equity ในหน่วยลงทุนของกองทุน
Schroder International Selection Fund- Japanese Opportunities จะอยูใ่ นรูปสกุลเงิน
เยน โดยกองทุนเปิ ดทหารไทย Japan Active Equity อาจจะเข้ าทาสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
(Derivatives) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
3

ต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน ดังนัน้ ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรื อได้ รับผล
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรื อได้ รับเงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่ มแรกได้
3. กองทุน Schroder International Selection Fund- Japanese Opportunities มีการ
ระดมเงินจากนักลงทุนในรูปสกุลเงินเยนและนาไปลงทุนในรู ปสกุลเงินเยน ดังนัน้ กองทุนหลัก
จึงไม่มีความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน
4.เนื่องจากกองทุนเน้ นลงทุนในกองทุนหลักเพียงกองทุนเดียวซึง่ มีนโยบายเน้ นลงทุนในใน
ตราสารทุนของบริ ษัทที่มีถิ่นฐานหรื อมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่อยูใ่ นประเทศญี่ปนซึ
ุ่ ง่
มีผลทาให้ เกิดความผันผวนสูงกว่าการลงทุนที่มีการกระจายการลงทุนในหลายประเทศ และ
หลายกลุม่ อุตสาหกรรม จึงช่วยลดความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาได้ ระดับหนึง่
5. เนื่องจากกองทุนนี ้ลงทุนในกองทุน Schroder International Selection Fund- Japanese
Opportunities (Master Fund) ซึง่ มีนโยบายลงทุนในหุ้นของบริ ษัทญี่ปนไม่
ุ่ ต่ากว่าร้ อยละ
67 ของสินทรัพย์ของกองทุน ดังนัน้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงประเภท
กองทุนเป็ นกองทุนรวมผสม รวมถึงชื่อกองทุนรวม โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ ว ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ วิธีการที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรื อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศ
กาหนดในอนาคต6. เพื่อให้ สอดคล้ องและเป็ นไปตามกฏเกณฑ์ของกองทุนหลัก บริ ษัทจัดการ
สงวนสิทธิ์ในการนาส่งข้ อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนนี ้ (รวมถึงผู้เคยถือหน่วยลงทุนนี ้) ไปยัง
กองทุนหลัก(รวมถึงผู้เกี่ยวข้ อง) และหน่วย งานราชการที่เกี่ยวข้ องทังในและต่
้
างประเทศใน
กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนรายใดรายหนึง่ ถือครองกองทุน (ทังทางตรงและทางอ้
้
อม) มากกว่า
10% ของกองทุน หรื อ ตามคาขอ/เกณฑ์ของกองทุนหลัก รวมถึงการขอข้ อมูลเพิ่มเติมจากผู้
ถือหน่วยและ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทารายการ
ซื ้อขายหน่วยลงทุนผ่าน นอกจากนี ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับหรื อหยุดให้ บริ การ
และดาเนินการให้ มีการขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ไม่ให้ ความร่ วมมือหรื อผู้
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ถือหน่วยลงทุนที่เข้ าเกณฑ์ต้องห้ ามตามข้ อกาหนดของกองทุนหลักในการดาเนินการดังกล่าว
ข้ างต้ นทังหมด
้
ทังนี
้ ้ ให้ ถือว่าบริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ได้ รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วในการให้ ข้อมูลดังกล่าว
7.บริ ษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรื อเพื่อประโยชน์
กับ
1) พลเมืองสหรัฐอเมริ กา หรื อผู้มีถิ่นฐานอยูใ่ นประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึง่ รวมถึงดินแดนของ
ประเทศสหรัฐอเมริ กาหรื อที่ประเทศสหรัฐอเมริ กาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทาง
ของประเทศสหรัฐอเมริ กาหรื อผู้ถือ Green Card ที่ออกประเทศสหรัฐอเมริ กา
2) นิติบคุ คล รวมถึงบริ ษัท หรื อห้ างหุ้นส่วน เป็ นต้ น ซึง่ จัดตังขึ
้ ้นภายใต้ กฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริ การวมถึงสาขาของนิติบคุ คลดังกล่าว
3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาทังในและนอกประเทศสหรั
้
ฐอเมริ กา
4) ผู้ลงทุนซึง่ ติดต่อหรื อรับข้ อมูล หรื อส่งคาสัง่ เกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการ หรื อ
ชาระ/รับชาระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริ กา ทังนี
้ ้ รวมถึงผู้ลงทุนที่
ใช้ ตวั แทนหรื อผู้จดั การที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นประเทศสหรัฐอเมริ กาในการดาเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่าวตามข้ อ1 - 4
บริ ษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสัง่ ซื ้อ การจัดสรร และ/หรื อการโอน
หน่วยลงทุน ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อม สาหรับผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้ างต้ น
8.ในกรณีที่บริ ษัทจัดการมีพนั ธะสัญญาหรื อข้ อตกลงกับรัฐต่างประเทศหรื อหน่วยงานของรัฐ
ต่างประเทศหรื อมีความจาเป็ นต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศไม่วา่ ที่เกิดขึ ้นแล้ ว
ในขณะนี ้ หรื อจะเกิดขึ ้นในอนาคต เช่น ดาเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance
Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริ กา เป็ นต้ น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ รับทราบและตกลง
ยินยอมให้ สิทธิแก่บริ ษัทจัดการที่จะปฏิบตั ิการและดาเนินการต่างๆ เพื่อให้ เป็ นไปตามพันธ
5

สัญญาหรื อข้ อตกลง หรื อกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึง่ รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลต่างๆ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จา่ ยจากเงินได้ ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนการขอ
คายินยอมข้ อมูล และเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ถือหน่วยลงทุน และมีสิทธิดาเนินการอื่นใดเท่าที่
จาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิตามพันธสัญญาหรื อ ข้ อตกลง หรื อกฎหมายของรัฐต่างประเทศทังนี
้ ้
ผู้ถือหน่วยลงทุนโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี ้ชวน
*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ www.tmbameastspring.com

 ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่ าหน่ วยลงทุน (market risk)
พิจารณาค่าความผันผวนของผลการดาเนินงานกองทุนรวม (standard deviation : SD) ต่อปี
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ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่
มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงจากปั จจัยภายนอก
เช่ น สภาวะเศรษฐกิ จ การลงทุ น ปั จ จัย ทางการเมื อ งทัง้ ในและต่ า งประเทศ เป็ นต้ น ซึ่ ง
พิจารณาได้ จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง
แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สงู
 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)
พิจารณาจากนโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนรวม

ความ เสี่ ยงจากการเป ลี่ ย น แป ลงของอั ต ราแล กเปลี่ ยน (Currency Risk) ห ม ายถึ ง
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวม
ลงทุนด้ วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทากาไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวม
จะได้ เงินบาทกลับมาน้ อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทา
กาไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ ผลตอบแทนมากขึ ้นกว่าเดิมด้ วยเช่นกัน ดังนัน้ การป้องกันความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการบริ หารความเสี่ยงจากดังกล่าวซึง่ ทาได้
ดังต่อไปนี ้
• อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุนรวมใน
การพิจารณาว่า จะป้องกันความเสี่ยงหรื อไม่

*คุณสามารถดูข้อมูลปั จจัยความเสี่ยงเพิ่มเติมได้ ที่ www.tmbameastspring.com
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เงินฝากธนาคาร
ประเภทออมทรัพย์
2.02
ประเภทรายการค้ าง
รับอื่นๆ
1.28
หน่ วยลงทุนของ
กองทุนตราสารทุน
96.87

ประเภทรายการค้ าง
จ่ ายหรือหนีส้ ินอื่นๆ
-0.17

ข้ อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

Electric Appliances
8.50

Wholesale Trade
8.00
Chemicals
7.60

Retail Trade
5.90
Banks
5.70

Information &
Communication
8.50
Transportation
Equipment
10.90
Liquid Assets
0.7

Other Financing
Business
6.10

Other Sectors
19.10

Machinery
4.80
Land Transportation
4.00
Insurance
3.60
Real Estate
3.30
Rubber Products
3.30

ข้ อมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 31 มกราคม 2562
8

ชื่อทรัพย์ สิน

%ของ NAV
96.87

กองทุน Schroder International Selection Fund- Japanese
Opportunities
ข้ อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

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

1.7441

1.6050
สูงสุดไม่ เกิน 0.1070

0.00

0.0321

สูงสุดไม่ เกิน 0.2140
0.1070

สูงสุดไม่ เกิน 0.0535
0.0000
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คาอธิบายเพิ่มเติม :
1.ร้ อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินหมด หักด้ วยมูลค่าหนี ้สินทังหมด
้
เว้ นแต่คา่ ธรรมเนียมการ
จัดการ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ นายทะเบียน และค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่งเสริ มการขาย
กองทุนรวม ณ วันที่คานวณ (รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มแล้ ว)
2.ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ เป็ นค่าใช้ จา่ ยที่ประมาณการได้
3.สามารถดูคา่ ธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมย้ อนหลัง 3 ปี เพิ่มเติมได้ ที่
www.tmbameastspring.com
4.ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพื่อ
เป็ นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนาเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee
หรื อ rebate) บริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้ เงินจานวนดังกล่าวตกเป็ นทรัพย์สินของกองทุน

รายการ
อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน /
1.50
1.50
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า
ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ไม่มี
ไม่มี
ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ที่เรี ยก
0.25%
ไม่มี
เก็บจากผู้ทารายการนี ้ (เก็บเข้ ากองทุน)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
5 บาท ต่อหน่วย
5 บาท ต่อหน่วย
ลงทุน 1,000 หน่วย ลงทุน 1,000 หน่วย
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะหรื อภาษี อื่นใดแล้ ว (ถ้ ามี)
คาอธิบายเพิม่ เติม :
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่ม
หรื อแต่ละประเภทของผู้ลงทุนไม่เท่ากัน
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2.บริษัทจัดการจะขอยกเว้ นการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวสาหรับผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่เปิ ด
บัญชีซื ้อขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการโดยตรง ได้ แก่ ผู้ลงทุนสถาบันที่ไม่แสวงหาผลกาไร ซึง่ จัดตัง้
ขึ ้นโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ผู้ลงทุนสถาบันที่จดั ตังขึ
้ ้นตาม
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัย ธนาคารเฉพาะกิจ กองทุน
สารองเลี ้ยงชีพภายใต้ การจัดการของ บลจ.ทหารไทย บัญชีหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรื อ
ที่เรี ยกว่า กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-linked) ของบริษัทประกันชีวิต ที่ บลจ.ทหาร
ไทย มอบหมายให้ เป็ นผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
3.ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) จะถูกนาส่งเข้ าหรื อตกเป็ นของกองทุนทังจ
้ านวน เพื่อนาไป
ชาระเป็ นค่าใช้ จ่ายในการซื ้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์
ภาษี มลู ค่าเพิม่ หรื อ อื่นๆ ตามที่กองทุนจะถูกเรี ยกเก็บเมื่อสัง่ ซื ้อหรื อสัง่ ขายหลักทรัพย์
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* ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต *
ผลการดาเนินงานแบบย้ อนหลังตามปี ปฏิทิน
40.00%
30.00%

% ต่ อปี ของ NAV

20.00%
10.00%
0.00%
-10.00%
-20.00%
-30.00%

2561

2560

2559

กองทุนรวม

-22.72%

28.46%

5.30%

TOPIX (Total Return Net) Index (JPY)

-16.02%

22.12%

19.15%

TOPIX (Total Return Net) Index (THB)

-14.40%

15.15%

15.70%

• กองทุนนีเ้ คยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่ วงเวลา 5 ปี คือ -27.10
• ความผันผวนของผลการดาเนินงาน (standard deviation) คือ 15.35
• ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้ เปรียบเทียบผลการดาเนินงาน ณ จุดขายคือ Japan Equity
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ผลการดาเนินงานย้ อนหลังแบบปั กหมุด
ตารางแสดงผลการดาเนินงานย้ อนหลังแบบปั กหมุด
กองทุน

Year to date

3 เดือน

Percentile

6 เดือน

Percentile

1 ปี

Percentile

3 ปี

Percentile

ตัง้ แต่ จัดตัง้

ผลตอบแทนกองทุนรวม

5.74%

5.74%

95th

-12.75%

75th

-13.86%

95th

1.61%

95th

3.31%

ผลตอบแทนตัวชีว้ ัด

4.76%

4.76%

95th

-10.62%

50th

-7.39%

75th

4.76%

75th

5.95%

ความผันผวนของกองทุน

15.75%

15.75%

50th

17.16%

25th

14.76%

25th

15.22%

95th

15.35%

ความผันผวนของตัวชีว้ ัด

14.59%

14.59%

25th

18.88%

50th

15.04%

50th

13.55%

50th

13.55%

หมายเหตุ : สาหรับผลการดาเนินงานย้ อนหลังแบบปั กหมุดตังแต่
้ 1 ปี ขึ ้นไป แสดงเป็ น % ต่อปี
ข้ อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562
สามารถดูผลดาเนินงานที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ www.tmbameastspring.com
ตารางแสดงผลการดาเนินงานกลุ่ม Japan Equity ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562
Peer Percentile
5th Percentile
25th Percentile
50th Percentile
75th Percentile
95th Percentile

3M
10.01
8.13
6.98
6.32
4.91

6M
-8.72
-10.41
-11.31
-13.42
-16.97

Return (%)
1Y
3Y
0.61
11.16
-0.73
8.32
-5.79
7.41
-11.95 3.72
-13.89 1.61

5Y
13.75
8.62
6.93
3.54
2.94

10Y
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

3M
14.51
15.33
15.80
16.26
19.19

Standard Deviation (%)
6M
1Y
3Y
5Y
16.48 14.41 11.96 12.84
17.52 14.76 13.36 13.75
19.84 16.17 13.66 14.94
20.44 16.62 14.25 15.27
24.29 19.85 17.68 17.14

10Y
18.80
18.80
18.80
18.80
18.80

ผลการดาเนินงานย้ อนหลังของกองทุนหลักแบบปั กหมุด
Year to date

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

ตัง้ แต่ จัดตัง้

Share Class

6.06%

6.06%

-13.67%

-14.41%

1.61%

3.53%

Benchmark

7.74%

7.74%

-11.23%

-5.05%

7.96%

9.34%

ข้ อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562
สามารถดูผลดาเนินงานที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ www.tmbameastspring.com
ดัชนีชี ้วัด(Benchmark) ของกองทุนรวม คือ ใช้ เกณฑ์มาตรฐานตามกองทุนหลัก*ได้ แก่ Tokyo
Stock Exchange 1st Section Index(TOPIX)(TR) (TPXDDVD Index) ในรูปสกุลเงินเยน
ปรับด้ วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
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นโยบายการจ่ายเงินปั นผล

ไม่มี

ผู้ดแู ลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

วันที่จดทะเบียน

29 กุมภาพันธ์ 2559

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 วันทาการซื ้อ
ขายถัดจากวันทาการซื ้อขาย (T*+4)
สามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ ที่
website : www.tmbameastspring.com

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของ
28.67 %
กองทุน (Portfolio Turnover Ratio)
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) และทุกสาขาทัว่
หน่วยลงทุน
ประเทศ โทรศัพท์ 0-2299-1111 หรื อผู้สนับสนุนการขาย
หรื อรับซื ้อคืนอื่น ๆ ที่ บลจ.ทหารไทย แต่งตัง้ หรื อทาง
Website ของบริษัทจัดการ ที่
www.tmbameastspring.com
รายชื่อผู้จดั การกองทุน
พิพฒ
ั น์ พิศณุวงรักษ์
วันที่เริ่มบริ หาร 29 กุมภาพันธ์ 2559
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พรศจี วรสุทธิพศิ ิษฎ์
วันที่เริ่มบริ หาร 29 กุมภาพันธ์ 2559
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 เกิดความ
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้ เกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ได้ ที่
www.tmbameastspring.com
ข้ อมูลอื่นๆ
รายละเอีดกองทุนหลัก
ชื่อกองทุนหลัก : Schroder International Selection
Fund- Japanese Opportunities
ประเภทกองทุน : Equity Class A (acc) - JPY
ผู้จดั การกองทุน (Investment Manager) : Schroder
Investment Management (Japan)
ผู้รักษาทรัพย์สินของกองทุน (Custodian Bank) : J.P.
Morgan Bank Luxembourg S.A.,
รหัสหลักทรัพย์ : Bloomberg Code : SCJLCAA LX
ค่าธรรมเนียมการจัดการ : 1.50% ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
*ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงิน
ค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็ นค่าตอบแทน
เนื่องจากการที่กองทุนนาเงินไปลงทุนในกองทุนรวม
ต่างประเทศ (loyalty fee หรื อ rebate) บริษัทจัดการจะ
ดาเนินการให้ เงินจานวนดังกล่าวตกเป็ นทรัพย์สินของ
กองทุน
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 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทังไม่
้ ได้ อยูภ่ ายใต้ ความคุ้มครองของสถาบัน
คุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึง่ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้ รับเงินลงทุนคืนเต็ม
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
กองทุนรวม ได้ สอบทานข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสาคัญ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562
แล้ วด้ วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวมและขอรับรอง
ว่าข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ อง ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด
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