
1 

 

              
             
      

 
              

             

 

 

 

 

    

 

 
 
 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั ชัน้ 9 อาคาร มติรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถ.พระราม วงัใหม ่ปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

โทร. 02-838-1800 หรือ 1725  website: www.tmbameastspring.com   

นโยบาย ทเีอม็บี เพื่อเกษียณ 2030 
 
 

นโยบายการลงทุนแบบสมดุลตามอายุ 
(Target Retirement Fund) 

 
 

สรุปข้อมูลส าคัญของนโยบายการลงทนุ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทนุ ทหารไทย จ ากัด 
การเข้าร่วมการต่อต้านทจุริต 
: ได้รับการรับรอง CAC 

  
  
  
  
  
  
  

31 ธันวาคม 2564 
 

 
 

กองทุนส ารองเลีย้งชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 

   ท าไมต้องเลือกนโยบายการลงทนุ 

   นโยบายนีเ้หมาะกบัใคร 

   สดัส่วนของประเภททรัพย์สินท่ีลงทนุ 

 
   ผลการด าเนินงาน 

   ความเส่ียงจากการลงทนุ 

   ค่าธรรมเนียม 

   ข้อมลูอ่ืน ๆ 

http://www.thai-cac.com/th
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เน่ืองจากสมาชิกกองทุนส ารองเลีย้งชีพแต่ละคนมีความแตกต่างและมีความคาดหวังต่อ
ผลตอบแทนและระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ต่างกัน จึงควรมีโอกาสได้เลือกนโยบายการ
ลงทุนท่ีเหมาะสมกับตนเอง และสามารถปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนได้ตามความ
เหมาะสมของแตล่ะชว่งอาย ุเพื่อให้เงินออมในกองทนุส ารองเลีย้งชีพมีโอกาสเติบโตและเพียง
พอท่ีจะรองรับชีวิตยามเกษียณ ตวัอย่างเช่น สมาชิกท่ีเป็นวยัหนุ่มสาว มีระยะเวลาในการ
ลงทุนในกองทุนส ารองเลีย้งชีพอีกนาน สามารถยอมรับความผนัผวนของราคาทรัพย์สินท่ี
ลงทุนได้มาก น่าจะมีโอกาสได้ลงทุนในนโยบายการลงทุนตราสารทุน เพื่อให้มีโอกาสได้รับ
ผลตอบแทนในระยะยาวท่ีสูงกว่าการลงทุนในตราสารหนี ้ขณะท่ีสมาชิกท่ีใกล้เกษียณ มี
ระยะเวลาในการลงทุนอีกไม่นาน ต้องการรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ ควรมีนโยบายตราสารหนี ้
ให้เลือกลงทนุเพื่อลดความเสี่ยงของการขาดทนุจากความผนัผวนของราคาตราสารทนุจนท า
ให้เงินท่ีได้รับจากกองทนุส ารองเลีย้งชีพไม่พอใช้จา่ยหลงัเกษียณ 
 

 

ลงทนุในกองทนุปลายทางมากกวา่หนึง่กองทนุ ซึง่เป็นกองทนุปลายทางท่ีมีประเภทการลงทนุ 
อนัได้แก่ กองทนุรวมตราสารหนี ้กองทนุรวมตราสารทนุ กองทนุรวมทรัพย์สินทางเลือก และ
กองทนุรวมผสม โดยลงทนุหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตราสารทนุในสดัส่วนการลงทนุสงูสดุ
ไม่เกินร้อยละ 55 

ทัง้นี ้หากกองทนุรวมดงักลา่วข้างต้นมีการลงทนุในตา่งประเทศ กองทนุดงักลา่วอาจมี
นโยบายเข้าท าสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อป้องกนัความ
เสี่ยงในอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ 

1. 

2. 
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วัตถุประสงค์การลงทุน 
มุ่งเน้นความสมดลุของผลตอบแทนและความเสี่ยง 

นโยบายการลงทุนนีเ้หมาะกับใคร 
 สมาชิกท่ีคาดหวงัผลตอบแทนในระยะยาวท่ีดีกวา่การลงทนุในตราสารหนีท้ัว่ไป 
 สมาชิกท่ีอยากให้เงิน PVD เติบโตเพื่อรองรับชีวิตหลงัเกษียณ 
 สมาชิกท่ีรับความเสี่ยงของการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีเป็นตราสารทนุใน

ตา่งประเทศได้ 

นโยบายการลงทุนนีไ้ม่เหมาะกับใคร 

 สมาชิกท่ีเน้นการได้รับผลตอบแทนในจ านวนท่ีแน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ 
 สมาชิกท่ีคาดหวงัผลตอบแทนสงู 

ท าอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี ้

 สอบถามคณะกรรมการกองทนุ 
 ศกึษาข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัการเลือกนโยบายได้ท่ี www.thaipvd.com 
 ติอตอ่ศนูย์ท่ีปรึกษาการลงทนุของ บลจ.ทหารไทย โทร. 1725 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.thaipvd.com/
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สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน 

 

 

ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 

 

 

 

 

เงนิฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
5.87

หน่วยลงทุนกองทุนเปิด ทเีอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนีส้ าหรับ
กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

27.75

หน่วยลงทุนกองทุนเปิด ทหารไทย SET50
21.47

หน่วยลงทุนกองทุนเปิดทหารไทย 
โกลบอล อินคัม ฟันด์

27.77

หน่วยลงทุนกองทุนเปิด ทหารไทย 
Global Quality Growth

7.12

หน่วยลงทุนกองทุนเปิดทเีอ็มบี อีสท์สปริง 
พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ 

อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิล้ 
9.54อื่นๆ

0.46

3. 
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ช่ือทรัพย์สิน %ของ NAV 

1.หน่วยลงทุนกองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล อินคัม ฟันด์ 27.77 

2.หน่วยลงทุนกองทุนเปิดทเีอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี ้ 
ส าหรับกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

27.75 

3.หน่วยลงทุนกองทุนเปิดทหารไทย SET50 21.47 

4. หน่วยลงทุนกองทุนเปิดทเีอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์  
อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิล้  

9.54 

5.หน่วยลงทุนกองทุนเปิด ทหารไทย Global Quality Growth 7.12 

ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
ศกึษาข้อมลูเพิ่มเติมได้ท่ี www.tmbameastspring.com   
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* ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต * 

หมายเหต ุ: ค านวณเป็นอตัราผลตอบแทนสทุธิต่อปี (annualized)  
1. ดชันีชีว้ดัค านวณมาจาก 

1.) Government Bond Index อายรุะหวา่ง 1-3 ปี (30%) และ  
2.) TBMA Short-term Government Bond Index (5%) และ  
3.) Corporate Zero Rate Return Index (BBB) 3-Year (5%) และ  
4.) อตัราอ้างอิง THBFIX ส าหรับรอบระยะเวลา 1 ปี บวกด้วยคา่เฉลี่ยของ Credit 
Spread ของตราสารท่ีมีการจดัอนัดบัเครดิตในระดบั A อาย ุ1 ปี ในชว่งระยะเวลาที
ค านวณผลตอบแทน (10%) และ  
5.) ดชันีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 Total Return Index) (50%) 

2. ความผนัผวนของการด าเนินงาน (standard deviation) คือ ไม่มี  
(เน่ืองจากข้อมลูไม่เพียงพอ) 

4. 

5.25%

-1.39%

4.52%

6.38%

3.36%

1.63%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

2564 2563 2562
จดัตัง้กองทนุ 26 ก.พ.62

ผลตอบแทน ดชันีชีว้ดั
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ค าเตอืนที่ส าคัญ 
 นโยบายผสม มีความผนัผวนของผลตอบแทนในระยะสัน้ อาจขาดทนุได้ แตใ่นระยะยาว 

ผลตอบแทนสามารถชนะเงินเฟ้อได้ 

 

 ความเส่ียงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (market risk) 

พิจารณาจากอายเุฉลี่ยของทรัพย์สินท่ีกองทนุรวมลงทนุ (portfolio duration) :  

กองทนุนีมี้ portfolio duration เท่ากบั 0.41 ปี (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564) 

พิจารณาคา่ความผนัผวนของผลการด าเนินงานกองทนุรวม (standard deviation : SD) ตอ่ปี  

หมายถงึ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ซึง่ขึน้กบัปัจจยัภายนอก   เชน่ 

สภาวะเศรษฐกิจการลงทนุ ปัจจยัทางการเมืองทัง้ในและตา่งประเทศ เป็นต้น โดยราคาตราสาร

หนีจ้ะเปลี่ยนแปลง ในทิศทางตรงข้ามกบัการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ เชน่ หากอตัรา

ดอกเบีย้ในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตวัสงูขึน้ อตัราดอกเบีย้ของตราสารหนีท่ี้ออกใหม่ก็จะสงูขึน้

ด้วย ดงันัน้ราคาตราสารหนีท่ี้ออกมาก่อนหน้าจะมีการซือ้ขาย ในระดบัราคาท่ีต ่าลง โดยกองทนุ

รวมที่มีอายเุฉลี่ยของทรัพย์สินท่ีลงทนุ (portfolio duration) สงูจะมีโอกาส เผชิญกบัการ

เปลี่ยนแปลงของราคามากกวา่กองทนุรวมท่ีมี portfolio duration ต ่ากวา่   และ ความเสี่ยงจาก

ความผนัผวนของมลูคา่หน่วยลงทนุ (Market Risk) หมายถงึ ความเสี่ยงที่มลูคา่ของหลกัทรัพย์

ท่ีกองทนุรวมลงทนุจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้หรือลดลงจากปัจจยัภายนอก เชน่ สภาวะเศรษฐกิจ

การลงทนุ ปัจจยัทางการเมืองทัง้ในและตา่งประเทศ เป็นต้น ซึง่พิจารณาได้จากคา่ standard 

deviation (SD) ของกองทนุรวม หากกองทนุรวมมีคา่ SD สงู แสดงวา่กองทนุรวมมีความผนั

ผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลกัทรัพย์สงู 

 

5. 
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 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk) 

พิจารณาจากนโยบายการป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนของกองทนุรวม 

 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถงึ                             

การเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบตอ่มลูคา่ของหน่วยลงทนุ เชน่ กองทนุรวม

ลงทนุด้วยสกลุเงินดอลลาร์ในชว่งท่ีเงินบาทออ่น แตข่ายท าก าไรในชว่งท่ีบาทแข็ง กองทนุรวม

จะได้เงินบาทกลบัมาน้อยลง ในทางกลบักนัหากกองทนุรวมลงทนุใน  ชว่งท่ีบาทแข็งและขายท า

ก าไรในชว่งท่ีบาทออ่นก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึน้กวา่เดิมด้วยเชน่กนั ดงันัน้ การป้องกนั  

ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนจงึเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการบริหารความเสี่ยงจากดงักลา่ว ซึง่

ท าได้ดงัตอ่ไปนี ้

อาจป้องกนัความเสี่ยงตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุรวม : ผู้ลงทนุอาจมีความเสี่ยงจาก

อตัราแลกเปลี่ยน เน่ืองจากการป้องกนัความเสี่ยงขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของผู้ จดัการกองทนุรวมใน

การพิจารณาวา่จะป้องกนัความเสี่ยงหรือไม่ 
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ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรายนโยบาย 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ค่าธรรมเนียมรายนโยบายของกองทนุส ารองเลีย้งชีพ                 

(ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียมกรณีลงทนุผ่านกองทนุรวม (ถ้ามี)) 

ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management fee) 

ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิก (Member registrar fee) 

ค่าใช้จ่ายรวม (Total expenses) 

การลงทนุผ่านกองทนุรวม   มี    ไม่มี 

การเก็บคา่ธรรมเนียมรวมในระดบักองทนุรวม 
 (Total expenses) (% ตอ่ปีของ NAV) 
-  กองทนุเปิดทหารไทย โกลบอล อินคมั ฟันด์    
 
-  กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี ้ 
   ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
-  กองทนุเปิดทหารไทย SET50 
 
-  กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์     
   อินฟราสตรัคเจอร์ อินคมั พลสั เฟล็กซิเบิล้ 
-  กองทนุเปิด ทหารไทย Global Quality Growth 

 
 
เก็บจริง 1.0926%  
สงูสดุ 1.9795% 
เก็บจริง 0.5017%  
สงูสดุ 1.000% 
เก็บจริง 0.6321%  
สงูสดุ 1.2000% 
เก็บจริง 1.2235%  
สงูสดุ 2.9960% 
เก็บจริง 1.7881%  
สงูสดุ 2.7820% 

 
 
 

6. 
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อัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรายนายจ้าง 

ค่าผู้สอบบญัชีกองทนุ 
บลจ.ทหารไทยเป็นผู้ดแูล

รับผิดชอบ 
 

อัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกกองทุน 
ค่าใช้จ่ายในการซือ้หลกัทรัพย์ (%ของมลูค่าซือ้) ท่ีเรียกเก็บ
จากผู้ท ารายการนี ้(เก็บเข้ากองทนุ) 
-  กองทนุเปิดทหารไทย โกลบอล อินคมั ฟันด์    

-  กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี ้ 

   ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

-  กองทนุเปิดทหารไทย SET50 

-  กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์     

   อินฟราสตรัคเจอร์ อินคมั พลสั เฟล็กซเิบิล้ 

-  กองทนุเปิด ทหารไทย Global Quality Growth 

 
 
ปัจจบุนัไม่เรียกเก็บ 
ปัจจบุนัไม่เรียกเก็บ 

 

0.10% 

ไม่มี 
 

ไม่มี 

ค่าใช้จ่ายในการขายหลกัทรัพย์ (%ของมลูค่าขาย) ท่ีเรียกเก็บ
จากผู้ท ารายการนี ้(เก็บเข้ากองทนุ) 
-  กองทนุเปิดทหารไทย โกลบอล อินคมั ฟันด์    
-  กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี ้ 
   ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
-  กองทนุเปิดทหารไทย SET50 
-  กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์     
   อินฟราสตรัคเจอร์ อินคมั พลสั เฟล็กซเิบิล้ 
-  กองทนุเปิด ทหารไทย Global Quality Growth 

 
 
ปัจจบุนัไม่เรียกเก็บ 
ปัจจบุนัไม่เรียกเก็บ 
 
0.10% 
0.10% 
 
ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการออกรายงานยอดเงินกองทนุส ารองเลีย้งชีพ ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมของคงเงินไว้ในกองทนุ 500 บาท ต่อปี 
ค่าธรรมเนียมการเปล่ียนนโยบายการลงทนุ ไม่มี 

หมายเหต ุ: คา่ธรรมเนียมดงักลา่วรวมภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว (ถ้ามี) 
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ช่องทางขอรับค าแนะน า 
ในการเลือก/เปล่ียนนโยบาย 
/แผนการลงทนุ  

 ศนูย์ท่ีปรึกษาการลงทนุ โทร. 1725 
วนัจนัทร์ – วนัศกุร์ เวลา 8.30-17.00 น.  
(ยกเว้นวนัหยดุนกัขตัฤกษ์) 

  ระบบ FundLink M  
ผ่าน www.tmbameastspring.com 

  E-mail : pvd@tmbameastspring.com 
ช่องทางการศกึษาข้อมลู 
การเปล่ียนนโยบายการลงทนุ 

* ทัง้นี ้สิทธิการท ารายการต่าง ๆ ขึน้อยู่กบัการก าหนด
ของคณะกรรมการกองทนุเฉพาะส่วนบริษัท 

ความถ่ีการปรับเปล่ียนการลงทนุ ระบบ FundLink M ผ่าน www.tmbameastspring.com
เมน ูกรอบการลงทนุเฉพาะส่วนบริษัท 

วนัท ารายการปรับเปล่ียนการลงทนุ ทกุวนัท าการ (Daily) 
ช่องทางการย่ืนขอเปล่ียนการลงทนุ  เอกสาร : ถึงระยะเวลา 12.00 น. 
ข้อมลูนโยบายการลงทนุอ่ืน ๆ ระบบ FundLink M ผ่าน www.tmbameastspring.com

เมน ูดนูโยบายการลงทนุทัง้หมด 
การติดตามข้อมลูรายการย้อนหลงั ระบบ FundLink M ผ่าน www.tmbameastspring.com

เมน ูรายการเคล่ือนไหว (ตลอด 24 ชัว่โมง) 
ช่องทางการออมต่อ 
เม่ือออกจากงาน/เกษียณ 

 การคงเงิน 

  กองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ส าหรับกองทนุส ารอง
เลีย้งชีพ 

  กองทนุรวมของบลจ.ทหารไทย ซึง่สามารถส่งค าสัง่
ขายหน่วยลงทนุ เพ่ือรับเงินเป็นรายงวดได้ ด้วยค าสัง่ 
Auto Investment Plan (AIP) 

โปรแกรมช่วยคาดการณ์ความ
เพียงพอของเงินกองทนุส ารองเลีย้ง
ชีพยามเกษียณ 

ระบบ FundLink M ผ่าน www.tmbameastspring.com
เมน ูวางแผนเกษียณ (Retire Rich Workbook) 

 

7. 

http://www.tmbameastspring.com/
http://www.tmbameastspring.com/
http://www.tmbameastspring.com/
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 การลงทนุในหน่วยลงทนุไม่ใชก่ารฝากเงิน รวมทัง้ไม่ได้อยูภ่ายใต้ความคุ้มครองของ
สถาบนัคุ้มครองเงินฝาก จงึมีความเสี่ยงจากการลงทนุซึง่ผู้ลงทนุอาจไม่ได้รับเงินลงทนุคืน
เต็มจ านวน 

 ผลการด าเนินงานของกองทนุส ารองเลีย้งชีพได้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการ
ด าเนินงานของกองทนุส ารองเลีย้งชีพของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ  ผลการด าเนินงาน
ในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต 

 ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทนุรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
 การลงทนุยอ่มมีความเสี่ยง ก่อนการตดัสินใจลงทนุควรศกึษาข้อมลูก่อนตดัสินใจลงทนุ 
 ท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตดัสินใจลงทนุ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 


