ประกาศบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด

เรื่อง เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ทหารไทย จากัด (TMBAM Eastspring ) ขอเรียนให้ทราบว่า จะมีการเปลี่ยนแปลง
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนที่เรียกเก็บจริง สาหรับกองทุนรวมภายใต้การจัดการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
กองทุนเปิด
เดิม
ใหม่
ทหารไทยธนบดี และทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงิน สาหรับกองทุนสารองเลีย้ งชีพ

0.0750

0.0875

ทหารไทย World Equity Index , ทหารไทย Emerging Markets Equity Index , ทหารไทย
China Equity Index , ทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ระยะสัน้ สาหรับกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
และทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ สาหรับกองทุนสารองเลีย้ งชีพ

0.0750

0.1000

ทหารไทย SET 50

0.0997

ทหารไทย ธนไพศาล เพือ่ การเลี้ยงชีพ

0.0803

0.1070

JUMBO 25 , JUMBO PLUS ปันผล หุ้นระยะยาว , JUMBO 25 ปันผล หุน้ ระยะยาว ,
JUMBO 25 เพือ่ การเลี้ยงชีพ และทหารไทย SET50 เพื่อการเลีย้ งชีพ

0.1090

0.1094

ทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิล้

0.0803

0.1160

ทีเอ็มบี Global Propertyเพือ่ การเลี้ยงชีพ

0.0803

0.1250

กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย

0.1070

0.1370

ทหารไทยยูเอสออพพอร์ทนู ิตสี้ ์ , ทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท , ทหารไทย China Opportunity
ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity , ทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น , ทหารไทย Global
Quality Growth , ทหารไทย Japan Active Equity , ทหารไทย US Blue Chip Equity ,
ทหารไทย Global Income , ทีเอ็มบี Asian Bond , ทีเอ็มบี Emerging Active Equity , ทีเอ็มบี
Emerging Bond , ทีเอ็มบี India Active Equity , ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity ,
ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation , ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond , ทีเอ็มบี
อีสท์สปริง China A Active , ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capital Growth , ทหารไทย โกลด์
สิงคโปร์ เพื่อการเลีย้ งชีพ , ทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลีย้ งชีพ และ ทีเอ็มบี Emerging
Active Equity เพือ่ การเลี้ยงชีพ

0.1070

0.1510

ทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance , ทหารไทย อินคัมพลัส และทีเอ็มบี ไทย มิด
สมอล ผันผวนต่า หุน้ ระยะยาว

0.1070

0.1570

ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น และทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว

0.1605

0.1900

ทหารไทย Global Bond Fund , ทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล , ทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท
เพื่อการเลีย้ งชีพ , ทหารไทย Global Bond Fund เพือ่ การเลี้ยงชีพ , ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia
Active Equity เพือ่ การเลี้ยงชีพ , ทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ และทหาร
ไทย Global Quality Growth เพือ่ การเลี้ยงชีพ

0.1605

0.2050

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของกองทุนดังกล่าวข้างต้น จะมีผลสาหรับรายการที่มีผล
ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
TMBAM Eastspring ใคร่ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความไว้วางใจ และใช้บริการด้วยดีเสมอมา หากท่านมีข้อสงสัย หรือ
ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ส่วนลูกค้าสัมพันธ์ โทร.1725 ในวันทาการ เวลา 8.30-17.30 น.
ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2563

ทำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เงื่อนไขผลตอบแทนและควำมเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
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