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1.1 นโยบายการลงทนุ  
1.ทรัพย์สินท่ีกองทนุรวมลงทนุ 
กองทนุจะเน้นลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทนุdb 
x-trackers DAX UCITS ETF (DR) ในอตัราสว่นโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
80 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เยอรมนัในรูปสกลุเงิน
ยโูร 
2.นโยบายการลงทนุของกองทนุตา่งประเทศ 
มุ่งเน้นลงทนุในหุ้นทัง้หมดท่ีเป็นสว่นประกอบของดชันี DAX ในสดัสว่นการลงทนุเดียวกบั
น า้หนกัของหุ้นแตล่ะตวัท่ีน ามาค านวณในดชันี DAX (Fully-Replication) โดยมีวตัถปุระสงค์ 
เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทนุให้ไปในทิศทางเดียวกนัหรือใกล้เคียงกบัดชันี DAX ดงักลา่ว 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถศกึษาข้อมลูของกองทนุหลกัเพิ่มเติมได้

ท่ีwww.etf.db.com/GBR/ENG 

1.2 กลยทุธ์ในการบริหารจดัการลงทนุ 

 1.กองทนุเปิดทหารไทย German Equity มุ่งหวงัให้ผลการด าเนินงานเคลื่อนไหวตามกองทนุ

หลกั (passive management) 

2.กองทนุ db x-trackers DAX UCITS ETF (DR) (กองทนุหลกั) เคลื่อนไหวตามดชันี  (Index 

Tracking) 

 

นกัลงทนุท่ีต้องการกระจายการความเสี่ยงในการลงทนุไปยงัตา่งประเทศ และยอมรับความเสี่ยง

ของการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีเป็นตราสารทนุในตา่งประเทศ เพื่อสร้างผลตอบแทน

จากการลงทนุในกองทนุให้ได้ใกล้เคียงกบัผลตอบแทนของดชันี DAX  
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• นกัลงทนุท่ีมีความจ าเป็นต้องใช้เงินลงทนุนีใ้นระยะอนัใกล้ 

• นกัลงทนุท่ีไม่สามารถรับความเสี่ยงจากการลดลงของเงินต้นจากการลงทนุในหุ้น 

ท าอย่างไรหากยงัไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี ้

 อ่านหนงัสือชีช้วนฉบบัเต็ม  หรือสอบถามผู้สนบัสนนุการขายและบริษัทจดัการ 

         อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลกัษณะและความเสี่ยงของกองทนุรวมนีด้ีพอ 

 

 

ค าเตอืนที่ส าคัญ 

1. กองทนุนีมิ้ใชก่องทนุคุ้มครองเงินต้น ผู้ลงทนุจงึมีความเสี่ยงของเงินต้นจากการลงทนุ     

2.กองทนุรวมนีล้งทนุกระจกุตวัในประเทศเยอรมนั ผู้ลงทนุจงึควรพิจารณาการกระจายความ

เสี่ยงของพอร์ตการลงทนุโดยรวมของตนเองด้วย 

3. การลงทนุของกองทนุเปิดทหารไทย German Equity ในกองทนุ db x-trackers DAX 

UCITS ETF (DR) จะอยู่ในรูปของเงินยโูร เป็นสกลุเงินหลกัโดยกองทนุเปิดทหารไทย 

German Equityอาจจะเข้าท าสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อ

ป้องกนัความเสี่ยงในอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ 

และเน่ืองจากกองทนุ db x-trackers DAX UCITS ETF (DR) มีการระดมเงินจากนกัลงทนุใน

รูปสกลุเงินยโูรและน าไปลงทนุในรูปสกลุเงินยโูร จงึไม่มีความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยน      
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4. กองทนุหลกัอาจพิจารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารการลงทนุ (Efficient Portfolio Management) เพื่อท าให้กองทนุหลกั

สามารถสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกบัดชันีอ้างอิง ดงันัน้ กองทุนหลกัจงึมีความเสี่ยง

มากกวา่กองทนุรวมอื่น   

5. เน่ืองจากกองทนุเน้นลงทนุใน กองทนุ db x-trackers DAX UCITS ETF (DR)  ซึง่มีนโยบาย

ลงทุนในหุ้นของบริษัทท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดและมีมูลค่าการซือ้ขายมากท่ีสุดท่ีจดทะเบียนซือ้

ขายในตลาดหลกัทรัพย์แฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนั จ านวน 30 บริษัทเพื่อสร้างผลตอบแทน

ให้ใกล้เคียงกบัดชันี DAX ดงันัน้  กองทุนจึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

สภาวะเศรษฐกิจรวมถึงข้อจ ากัดทางกฏหมายของประเทศเยอรมนัดงักล่าว ผู้ลงทุนจึงอาจ

ขาดทนุหรือได้รับเงินคืนต ่ากวา่เงินลงทนุเร่ิมแรกได้          

6.บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุ กบัหรือเพื่อประโยชน์

กบั  

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้ มีถ่ินฐานอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่รวมถงึดินแดนของ

ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถงึผู้ ท่ีมีหนงัสือเดินทาง

ของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ ถือ Green Card ท่ีออกประเทศสหรัฐอเมริกา  

2) นิติบคุคล รวมถงึบริษัท หรือห้างหุ้นสว่น เป็นต้น ซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศ

สหรัฐอเมริการวมถงึสาขาของนิติบคุคลดงักลา่ว        

3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 

4) ผู้ลงทนุซึง่ติดตอ่หรือรับข้อมลู หรือส่งค าสัง่เก่ียวกบัหน่วยลงทนุของบริษัทจดัการ หรือ

ช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกบัหน่วยลงทนุดงักลา่วในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถงึผู้ลงทนุท่ี

ใช้ตวัแทนหรือผู้จดัการท่ีตัง้อยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักลา่ว       

5) กองทรัพย์สินของบคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามข้อ1 - 4       
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บริษัทจดัการจงึขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือการโอน

หน่วยลงทนุ ไม่วา่ทางตรงหรือทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 

7.ในกรณีท่ีบริษัทจดัการมีพนัธะสญัญาหรือข้อตกลงกบัรัฐตา่งประเทศหรือหน่วยงานของรัฐ

ตา่งประเทศหรือมีความจ าเป็นต้องปฏิบตัิตามกฎหมายของรัฐตา่งประเทศไม่วา่ท่ีเกิดขึน้แล้ว

ในขณะนี ้หรือจะเกิดขึน้ในอนาคต เชน่ ด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance 

Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้รับทราบและตกลง

ยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจดัการท่ีจะปฏิบตัิการและด าเนินการตา่งๆ เพื่อให้เป็นไปตามพนัธ

สญัญาหรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐตา่งประเทศนัน้ ซึง่รวมถงึการเปิดเผยข้อมลูตา่งๆ 

ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ การหกัภาษี ณ ที่จา่ยจากเงินได้ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตลอดจนการขอ

ค ายินยอมข้อมลู และเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ และมีสิทธิด าเนินการอื่นใดเท่าท่ี

จ าเป็นส าหรับการปฏิบตัิตามพนัธสญัญาหรือ ข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐตา่งประเทศทัง้นี ้

ผู้ ถือหน่วยลงทนุโปรดศกึษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนงัสือชีช้วน  

*คณุสามารถดขู้อมลูเพิ่มเติมได้ท่ี www.tmbameastspring.com 

 

 

http://www.tmbameastspring.com/
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 ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (market risk) 
 

พิจารณาคา่ความผนัผวนของผลการด าเนินงานกองทนุรวม (standard deviation : SD) ตอ่ปี 

 
ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงท่ี

มลูคา่ของหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุรวมลงทนุจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้หรือลดลงจากปัจจยัภายนอก 

เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทัง้ในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่ง

พิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สงู 

แสดงวา่กองทนุรวมมีความผนัผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลกัทรัพย์สงู  

 
 

 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตวัในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึง 
(High sector concentration risk) 

พิจารณาจากการลงทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึง่มากกวา่ 20% ของ 
NAV รวมกนั 
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 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตวัในประเทศใดประเทศหน่ึง (High country 
concentration risk) 

พิจารณาการลงทนุแบบกระจกุตวัในประเทศใดประเทศหนึง่มากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั 
ทัง้นีไ้ม่รวมถงึการลงทนุในตราสารท่ีผู้ออกเสนอขายอยูใ่นประเทศไทย 

 
 หมายเหต ุ: กองทนุรวมมีการลงทนุกระจกุตวัในประเทศ เยอรมนี (GERMANY) 
 

 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk) 
พิจารณาจากนโยบายการป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนของกองทนุรวม 

 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถงึ                 การ

เปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมลูค่าของหน่วยลงทนุ เช่น กองทนุรวมลงทนุ

ด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงท่ีเงินบาทอ่อน แต่ขายท าก าไรในช่วงท่ีบาทแข็ง กองทุนรวมจะได้

เงินบาทกลบัมาน้อยลง ในทางกลบักนัหากกองทนุรวมลงทนุในช่วงท่ีบาทแข็งและขายท าก าไร

ในชว่งท่ีบาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึน้กวา่เดิมด้วยเชน่กนั ดงันัน้ การป้องกนัความเสี่ยง

จากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าวซึ่งท าได้

ดงัตอ่ไปนี ้

• อาจป้องกนัความเสี่ยงตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจาก

อตัราแลกเปลี่ยน เน่ืองจากการป้องกนัความเสี่ยงขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุรวมใน

การพิจารณาวา่  จะป้องกนัความเสี่ยงหรือไม่ 

*คณุสามารถดขู้อมลูปัจจยัความเสี่ยงเพิ่มเติมได้ท่ี www.tmbameastspring.com 
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ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 

 
 

 
ข้อมลูกองทนุหลกั ณ วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2563 

หน่วยลงทุนของ
กองทุนตราสารทุน

99.97

เงนิฝากธนาคาร
ประเภทออมทรัพย์

2.87

ประเภทรายการค้าง
รับอื่นๆ
0.13

ประเภทรายการค้าง
จ่ายหรือหนีสิ้นอื่นๆ

-2.97

Consumer Goods
16.37

Financials
19.30

Basic Materials
15.17

Industrials
14.31

Technology
12.36

Health Care
12.29

Telecommunications
5.15

Utilities
4.54

Consumer Services
0.47

Cash & Derivatives
0.04
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ช่ือทรัพย์สิน %ของ NAV 

กองทุน db x-trackers DAX UCITS ETF (DR) 99.97 

ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 
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ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากกองทนุรวม

 * ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ  
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน * 
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  ค าอธิบายเพิ่มเติม :  
1.ร้อยละตอ่ปี ของมลูค่าทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วยมลูคา่หนีส้ินทัง้หมด เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการ
จดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ นายทะเบียน และคา่โฆษณาประชาสมัพนัธ์และสง่เสริมการขาย
กองทนุรวม ณ วนัท่ีค านวณ (รวมภาษีมลูคา่เพิ่มแล้ว) 
2.คา่ใช้จา่ยอื่นๆ เป็นคา่ใช้จา่ยท่ีประมาณการได้ 
3.สามารถดคูา่ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมย้อนหลงั 3 ปี เพิ่มเติมได้ท่ี 
https://www.tmbameastspring.com/THDocs/QA/I17_02.pdf 
 

   
 

รายการ อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง 

คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ / 
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้า 

1.50 1.00 

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

0.25% ปัจจบุนัไม่เรียกเก็บ 

คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ 5 บาท ตอ่หน่วย
ลงทนุ 1,000 หน่วย 

5 บาท ตอ่หน่วย
ลงทนุ 1,000 หน่วย 

 
หมายเหต ุ: คา่ธรรมเนียมดงักลา่วรวมภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว (ถ้ามี) 
 ค าอธิบายเพิม่เติม :  
1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุกบัผู้ลงทนุแต่ละกลุ่ม
หรือแต่ละประเภทของผู้ลงทนุไม่เท่ากนั   
2.บริษัทจดัการจะขอยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าวส าหรับผู้ลงทุนประเภทสถาบนัท่ีเปิด
บญัชีซือ้ขายหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการโดยตรง ได้แก่ ผู้ลงทนุสถาบนัท่ีไม่แสวงหาผลก าไร ซึง่จดัตัง้
ขึน้โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ผู้ ลงทุนสถาบันท่ีจัดตัง้ขึน้ตาม
พระราชบญัญัติประกนัสงัคม พ.ศ. 2533 ธุรกิจประกนัชีวิตและประกนัภยั ธนาคารเฉพาะกิจ กองทนุ
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ส ารองเลีย้งชีพภายใต้การจดัการของ บลจ.ทหารไทย บญัชีหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต หรือ
ท่ีเรียกว่า กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-linked) ของบริษัทประกันชีวิต  ท่ี บลจ.ทหาร
ไทย  มอบหมายให้เป็นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
3.ส่วนต่างมลูค่าหน่วยลงทนุ (Spread) จะถกูน าส่งเข้าหรือตกเป็นของกองทนุทัง้จ านวน เพ่ือน าไป
ช าระเป็นค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของกองทนุ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
ภาษีมลูค่าเพิม่ หรือ อ่ืนๆ ตามท่ีกองทนุจะถกูเรียกเก็บเม่ือสัง่ซือ้หรือสัง่ขายหลกัทรัพย์ 
 

 
 

 

 

 

 
• กองทุนนีเ้คยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -38.41 
• ความผันผวนของผลการด าเนินงาน (standard deviation) คือ 20.04 
• ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการด าเนินงาน ณ จุดขายคือ 
 European Equity 

2563 2562 2561 2560

กองทุนรวม 3.48% 23.89% 12.11% 5.19%

ดัชนี Deutsche Boerse AG German Stock Index 
(DAX) (สกุลเงนิยโูร)

3.54% 25.32% 12.55% 6.85%

ดัชนี Deutsche Boerse AG German Stock Index 
(DAX) (สกุลเงนิบาท)

13.31% 12.99% 16.46% 2.30%
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ผลการด าเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน 

 * ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต * 
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ผลการด าเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด  
 

ตารางแสดงผลการด าเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด 
กองทุน 

Year to 
date 

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

ผลตอบแทนกองทุน
รวม 

3.48% 7.14% 95th 11.66% 75th 3.48% 50th 1.74% 75th 4.42% 50th 5.77% 

ผลตอบแทนตวัชีว้ัด 13.35% 6.66% 95th 18.36% 25th 13.31% 25th 0.06% 95th 3.59% 75th 4.81% 

ความผันผวนของ
กองทุน 

32.60% 21.24% 95th 21.10% 95th 32.60% 95th 22.18% 95th 20.04% 95th 20.10% 

ความผันผวนของ
ตวัชีว้ัด 

33.98% 22.60% 95th 22.11% 95th 33.98% 95th 23.57% 95th 21.41% 95th 21.64% 

หมายเหต ุ: ส าหรับผลการด าเนินงานย้อนหลงัแบบปักหมดุตัง้แต ่1 ปีขึน้ไป แสดงเป็น % ต่อปี 
ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
สามารถดผูลด าเนินงานท่ีเป็นปัจจบุนัได้ท่ี www.tmbameastspring.com  
 
ตารางแสดงผลการด าเนินงานกลุ่ม European Equity ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 Return (%) Standard Deviation (%) 

Peer Percentile 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 

5th Percentile 18.42 32.07 19.73 9.82 8.25 5.64 15.18 15.33 24.82 14.82 13.23 13.22 

25th Percentile 11.34 18.23 11.87 6.47 5.97 5.23 16.29 16.13 27.11 16.61 14.32 14.13 

50th Percentile 9.57 13.26 1.65 3.13 4.42 4.72 16.87 17.27 28.94 17.76 15.02 15.26 

75th Percentile 7.56 11.37 -3.07 0.90 2.88 4.21 19.02 18.78 30.86 20.02 16.53 16.39 

95th Percentile 6.40 7.43 -5.35 -0.16 1.13 3.80 21.27 20.92 33.14 22.39 19.30 17.29 

 

 

 Year to date 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตัง้แต่จัดตัง้ 

Share Class 3.11% 7.35% 11.49% 3.10% 1.55% 4.50% 6.69% 5.01% 

Benchmark 3.55% 7.51% 11.44% 3.53% 2.02% 5.00% 7.08% 5.26% 

 

 
 
 

ผลการด าเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลักแบบปักหมุด 
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 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Share Class 3.11% 24.54% -18.58% 12.38% 5.90% 9.27% 2.19% 25.68% 28.98% -15.13% 

Benchmark 3.54% 25.32% -18.30% 12.55% 6.85% 9.56% 2.24% 26.05% 29.15% -14.69% 

 ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
สามารถดผูลด าเนินงานท่ีเป็นปัจจบุนัได้ท่ี www.tmbameastspring.com 
 
ดชันีชีว้ดั(Benchmark) ของกองทนุรวม คือ การลงทนุในกองทนุรวมนี ้ควรเปรียบเทียบกบั
ตวัชีว้ดัของกองทนุหลกัคือดชันี DAX ในรูปสกลุเงินยโูร ปรับด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อ
เทียบเท่าคา่สกลุเงินบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน  
 

 
 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล  ไม่มี 

ผู้ดแูลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ีจดทะเบียน 24 สิงหาคม 2558 

อายโุครงการ ไม่ก าหนด 
ซือ้และขายคืนหน่วยลงทนุ วนัท าการซือ้ขาย :  ทกุวนัท าการ 
 ภายในระยะเวลาตัง้แต่ :  8.30 น. 
 ถึงระยะเวลา :  15.30 น. 
 ราคา IPO (บาท) :  10 บาท 
 มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก :  1 บาท    
 มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป :  1 บาท 
 วนัท่ีท าการขายคืนภายในระยะเวลาตัง้แต่ :  8.30 น. 
 วนัท่ีท าการขายคืนถึงระยะเวลา :  15.30 น. 

ผลการด าเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลักตามปีปฏิทิน 
 

http://www.tmbameastspring.com/
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 ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :  บริษัทจดัการจะจดัให้มี
การช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัท าการ1 
นบัแต่วนัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
(โดยทัว่ไปจะช าระภายใน 3 วนัท าการซือ้ขายถดัจากวนั
ท าการซือ้ขาย (T*+3 วนัท าการซือ้ขาย)) 
หมายเหต ุ: 
1มิให้นบัรวมวนัหยดุท าการในต่างประเทศของผู้ประกอบ
ธุรกิจการจดัการกองทนุต่างประเทศท่ีมีลกัษณะใน
ท านองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุรวม ซึง่บริษัท
จดัการกองทนุรวมได้ระบเุก่ียวกบัวนัหยดุท าการใน
ต่างประเทศดงักล่าวไว้แล้วในหนงัสือชีช้วน 

 สามารถตรวจสอบมลูค่าทรัพย์สินรายวนัได้ท่ี 
website : www.tmbameastspring.com  

อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของ
กองทนุ (Portfolio Turnover Ratio) 

44.40 % 

ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ 

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

รายช่ือผู้จดัการกองทนุ พรศจี วรสทุธิพศิิษฎ์ 
วนัท่ีเร่ิมบริหาร 1 กรกฎาคม 2559 

ติดต่อสอบถาม 
รับหนงัสือชีช้วน 
ร้องเรียน 
 

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

อนญุาตให้ผู้ ท่ีมีสญัชาติ US ลงทนุ ไม่ใช ่
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ธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

คณุสามารถตรวจสอบธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ได้ท่ี 
www.tmbameastspring.com 

ข้อมลูอ่ืนๆ 1.บริษัทจดัการจะด าเนินการช าระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทนุให้แก่ตวัแทนของผู้ ถือกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบ
หน่วยลงทนุ (กล่าวคือ บริษัทประกนัชีวิตท่ีออกกรมธรรม์
ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ) ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่
วนัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (โดยมิให้นบัรวมวนัหยดุท าการ
ในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุ
ต่างประเทศท่ีมีลกัษณะในท านองเดียวกบัธุรกิจการ
จดัการกองทนุรวมซึง่บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ระบุ
เก่ียวกบัวนัหยดุท าการในต่างประเทศดงักล่าวไว้แล้วใน
โครงการ) โดยต้องเป็นไปตามเง่ือนไขและข้อก าหนดใน
โครงการทัง้นี ้เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดของส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
บริษัทประกนัชีวิตมีหน้าท่ีต้องช าระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทนุท่ีได้รับจากบริษัทจดัการให้แก่ผู้ ถือกรมธรรม์
ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (โดยมิ
ให้นบัรวมวนัหยดุท าการในต่างประเทศของผู้ประกอบ
ธุรกิจการจดัการกองทนุต่างประเทศท่ีมีลกัษณะใน
ท านองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุรวมซึง่บริษัท
จดัการกองทนุรวมได้ระบเุก่ียวกบัวนัหยดุท าการใน
ต่างประเทศดงักล่าวไว้แล้วในโครงการ) โดยวิธีการรับค่า
ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทประกนัชีวิต
ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ    
2.รายละเอีดกองทนุหลกั 
ช่ือกองทนุหลกั   :  กองทนุ db x-trackers DAX UCITS 
ETF (DR) 
ประเภทกองทนุ   :  Exchange Traded Fund (ETF)  
บริษัทจดัการ (Management Company) : Deutsche 
Asset Management  S.A. 
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ผู้จดัการการลงทนุ (Investment Manager) : Deutsche 
Asset & Wealth Management Investment GmbH  
ผู้ เก็บรักษาทรัพย์สิน : State Street Bank Luxembourg 
S.C.A. 
รหสัหลกัทรัพย์ :  Bloomberg Ticker : XDAX GY*  หรือ 
Exchange Code : DBXD 
แหล่งข้อมลู : http://www.etf.db.com/GBR/ENG   
ค่าธรรมเนียมการจดัการ : 0.09% ต่อปีของมลูค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 
* กระดานในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ใหม่ (XDAX GY) มี
ผลตัง้แต่วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป 

 
 การลงทนุในหน่วยลงทนุไม่ใชก่ารฝากเงิน รวมทัง้ไม่ได้อยูภ่ายใต้ความคุ้มครองของ

สถาบนัคุ้มครองเงินฝาก จงึมีความเสี่ยงจากการลงทนุซึง่ผู้ลงทนุอาจไม่ได้รับเงินลงทนุคืน
เต็มจ านวน 

 ได้รับอนมุตัิจดัตัง้ และอยู่ภายใต้การก ากบัดแูลของส านกังาน ก.ล.ต 
 การพิจารณาร่างหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีมิ้ได้เป็นการ

แสดงวา่ส านกังาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถกูต้องของข้อมลูในหนงัสือชีช้วนของกองทนุ
รวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายนัน้  ทัง้นี ้บริษัท
จดัการกองทนุรวม ได้สอบทานข้อมลูในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมลูส าคญั ณ วนัท่ี                        
30 ธนัวาคม 2563 แล้วด้วยความระมดัระวงัในฐานะผู้ รับผิดชอบในการด าเนินการของ
กองทนุรวมและขอรับรองวา่ข้อมลูดงักลา่วถกูต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ท าให้ผู้อื่นส าคญัผิด 

 
 
 
 
 
 

 
 


