รองรับกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ

หนังสือชีช้ วนส่ วนสรุ ปข้ อมูลสาคัญ
บริษัทหลักทรั พย์ จัดการ
กองทุน ทหารไทย จากัด
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กองทุนเปิ ดทหารไทย ธนไพศาล
เพื่อการเลีย้ งชีพ
TMBBFRMF
กองทุนตราสารหนี ้
กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทัง้ ในและต่ างประเทศ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ ใช่ การฝากเงิน
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1.1 นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนีภ้ าครัฐ ตราสารหนีท้ ี่ ออกโดยธนาคารที่ มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตังขึ
้ ้น ตราสารหนี ้ภาคสถาบันการเงิน ตราสารหนี ้ภาคเอกชนชันดี
้ และตราสารด้ อย
สิทธิเพื่อนับเป็ นเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel III โดยจะลงทุนทังในและต่
้
างประเทศ และ
มีสดั ส่วนการลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้ อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทังนี
้ ้
ตราสารหนี ้ภาคเอกชน ตราสารหนี ้ภาคสถาบันการเงิน รวมถึงตราสารหนี ้ต่างประเทศที่เข้ า
ลงทุน และ/หรื อผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อ ผู้ค ้าประกัน จะต้ องได้ รับการจัด
อันดับ ดังนี ้
การลงทุนภายในประเทศ
1. การลงทุนในตราสารหนี ้ที่มีอายุคงเหลือต่ากว่าหรื อเท่ากับ 1 ปี จะต้ องได้ รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือระยะสันสองอั
้
นดับแรก (ในระดับ F1/F2 หรื อเทียบเท่า) หรื อได้ รับการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวตังแต่
้ ระดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (ในระดับ BBB
หรื อเทียบเท่า) ขึ ้นไป
2. การลงทุนในตราสารหนี ้ที่มีอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี จะต้ องได้ รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือระยะยาวตังแต่
้ ระดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (ในระดับ BBB หรื อ
เทียบเท่า) ขึ ้นไป
การลงทุนต่างประเทศ
1. การลงทุนในตราสารหนี ้ที่มีอายุคงเหลือต่ากว่าหรื อเท่ากับ 1 ปี จะต้ องได้ รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือระยะสันสองอั
้
นดับแรก (ในระดับ F1/F2 หรื อเทียบเท่า) หรื อได้ รับการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวตังแต่
้ ระดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ ในระดับ Aหรื อเทียบเท่า ขึ ้นไป
2. การลงทุนในตราสารหนี ้ที่มีอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี จะต้ องได้ รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือระยะยาวตังแต่
้ ระดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ ในระดับ A- หรื อเทียบเท่า
ขึ ้นไป
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1.2 กลยุทธ์ในการบริ หารจัดการลงทุน
มุ่งหวังให้ ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี ้วัด (active management)

1.เพื่อส่งเสริ มการออมผูกพันแบบระยะยาวเพื่อการเลี ้ยงชีพหลังเกษี ยณอายุของผู้ถือหน่วย
ลงทุน และมีวตั ถุประสงค์ที่จะลงทุนในระยะปานกลาง ถึง ระยะยาว
2.สามารถรับความเสี่ยงในการถือครองตราสารแห่งหนี ้ที่ออกโดยภาคเอกชนซึง่ ให้ ผลตอบแทน
สูงกว่า และในขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงสูงกว่าตราสารภาครัฐ
3.ผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาสามารถนาเงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพไปลดหย่อน
จากเงินได้ สทุ ธิ เพื่อประหยัดภาษี ได้

• นักลงทุนที่มีความจาเป็ นต้ องใช้ เงินลงทุนนี ้ในระยะอันใกล้
• ผู้ลงทุนที่เน้ นการได้ รับผลตอบแทนในจานวนเงินที่แน่นอน หรื อรักษาเงินต้ นให้ อยูค่ รบ
• ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนเฉพาะในตราสารหนี ้ที่มีคณ
ุ ภาพดีสภาพคล่องสูง และมีความเสี่ยง
จากความผันผวนของราคาต่า เนื่องจากกองทุนรวมนี ้ไม่ถกู จากัดโดยกฎเกณฑ์ให้ ต้องลงทุน
ในทรัพย์สินดังกล่าวเช่นเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน

ทาอย่ างไรหากยังไม่ เข้ าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี ้
 อ่ านหนังสือชี ้ชวนฉบับเต็ม หรื อสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริ ษัทจัดการ
อย่ าลงทุนหากไม่เข้ าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี ้ดีพอ
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คาเตือนที่สาคัญ
1. กองทุนรวมนี ้ไม่ได้ ถกู จากัดโดยกฎเกณฑ์ให้ ต้องลงทุนเฉพาะในตราสารที่มีความเสี่ยงต่า
เช่นเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน ดังนัน้ จึงมีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนรวมตลาดเงิน
2. กองทุนรวมนี ้อาจมีการลงทุนในตราสารหนี ้ที่มีสภาพคล่องต่า จึงอาจไม่สามารถซื ้อขาย
ตราสารหนี ้ได้ ในเวลาที่ต้องการหรื อในราคาที่เหมาะสม
3.ผู้ลงทุนไม่สามารถนาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพไปจาหน่าย โอน จานา
หรื อนาไปเป็ นประกัน
4.สิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพนี ้พึงได้ รับจะ
สิ ้นสุดลงเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ อง
ชาระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่เคยได้ รับภายในกาหนดเวลา และหากการชาระคืนสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี ดงั กล่าวไม่เป็ นไปตามที่กาหนด ผู้ถือหน่วยจะต้ องชาระเงินเพิ่มและ/หรื อ
เบี ้ยปรับตามประมวลรัษฎากรด้ วย
5.ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ รวมทังสอบถาม
้
รายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับคูม่ ือการลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมหรื อที่ผ้ สู นับสนุน
การขายหรื อรับซื ้อคืน
6.กองทุนเปิ ดทหารไทย ธนไพศาล เพื่อการเลี ้ยงชีพ มีนโยบายที่ลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ่ สัญญา
ซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ทาให้ กองทุนนี ้มีความเสี่ยงมากกว่า
กองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้ สงู กว่าผู้
ลงทุนทัว่ ไป
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7.บริ ษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรื อเพื่อประโยชน์
กับ
1) พลเมืองสหรัฐอเมริ กา หรื อผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของ
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 กาขาของนิติบคุ คลดังกล่าว
3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาทังในและนอกประเทศสหรั
้
ฐอเมริ กา
4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรื อรั บข้ อมูล หรื อส่งคาสั่งเกี่ ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษั ทจัดการ ห รื อ
ชาระ/รับชาระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริ กา ทังนี
้ ้ รวมถึงผู้ลงทุนที่
ใช้ ตวั แทนหรื อผู้จดั การที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นประเทศสหรัฐอเมริ กาในการดาเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่าวตามข้ อ1 - 4
บริ ษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิ ที่จะปฏิเสธหรื 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) ของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า เป็ นต้ น ผู้ถื อหน่ ว ยลงทุน ได้ รับ ทราบและตกลง
ยินยอมให้ สิทธิ แก่บริ ษัทจัดการที่จะปฏิบตั ิการและดาเนินการต่างๆ เพื่อให้ เป็ นไปตามพันธ
สัญญาหรื อข้ อตกลง หรื อกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลต่างๆ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนการขอ
คายินยอมข้ อมูล และเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ถือหน่วยลงทุน และมีสิทธิดาเนินการอื่นใดเท่าที่
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จาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิตามพันธสัญญาหรื อข้ อตกลง หรื อกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ทังนี
้ ้
ผู้ถือหน่วยลงทุนโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี ้ชวน
*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ www.tmbameastspring.com

 ความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระหนีข้ องผู้ออกตราสาร (credit risk)
National Credit Rating

พิจารณาจากอันดับความน่ าเชื่อถือ (credit rating) ที่กองทุนรวมลงทุนเกินกว่ า20% ของ
NAV
ทัง้ นี ้ หากกองทุนรวมใดมีการกระจายการลงทุนในตราสารหนีท้ ่ มี ี credit rating หลาย
ระดับ กองทุนรวมสามารถแรเงา credit rating มากกว่ า 1 ช่ องได้
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 ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่ าหน่ วยลงทุน (market risk)
พิจารณาจากอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน (portfolio duration) : กองทุนนี ้มี
portfolio duration เท่ากับ 2.90 ปี (ข้ อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562)

พิจารณาค่าความผันผวนของผลการดาเนินงานกองทุนรวม (standard deviation : SD) ต่อปี

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ยซึง่ ขึ ้นกับปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการ
ลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทังในและต่
้
างประเทศ เป็ นต้ น โดยราคาตราสารหนี ้จะเปลี่ยนแปลง
ในทิศทางตรงข้ ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ย เช่น หากอัตราดอกเบี ้ยในตลาดเงิน
มีแนวโน้ มปรับตัวสูงขึ ้น อัตราดอกเบี ้ยของตราสารหนี ้ที่ออกใหม่ก็จะสูงขึ ้นด้ วย ดังนัน้ ราคา
ตราสารหนี ้ที่ออกมาก่อนหน้ าจะมีการซื ้อขาย ในระดับราคาที่ต่าลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุ
เฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาส เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของ
ราคามากกว่ากองทุนรวมที่มี portfolio duration ต่ากว่า
 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (High issuer
concentration risk)
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 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)
พิจารณาจากนโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนรวม

กองทุนเปิ ดทหารไทย ธนไพศาล เพื่อการเลี ้ยงชีพ เป็ นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน
โดยมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงเกือบทังหมด
้
โดยจะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่
ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของจานวนเงินลงทุนในต่างประเทศ และอาจคุ้มครองในส่วนของดอกเบี ้ยที่
คาดว่าจะได้ รับด้ วย ดังนัน้ กองทุนจึงยังคงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่บ้างในส่วนที่
ไม่ได้ ทาการป้องกันความเสี่ยงไว้
ความเสี่ ย งจากการเปลี่ ย นแปลงของอั ต ราแลกเปลี่ ย น (Currency Risk) หมายถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุน
ด้ วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทากาไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้
เงินบาทกลับมาน้ อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทากาไร
ในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ ผลตอบแทนมากขึ ้นกว่าเดิมด้ วยเช่นกัน ดังนัน้ การป้องกันความเสี่ยง
จากอัต ราแลกเปลี่ ยนจึงเป็ นเครื่ องมื อส าคัญ ในการบริ ห ารความเสี่ ยงจากดังกล่า วซึ่งท าได้
ดังต่อไปนี ้
• ป้องกันความเสี่ยงทังหมดหรื
้
อเกือบทังหมด
้
: ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

*คุณสามารถดูข้อมูลปั จจัยความเสี่ยงเพิ่มเติมได้ ที่ www.tmbameastspring.com
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เงินฝากธนาคาร
ประเภทออมทรัพย์
0.66
พันธบัตร
16.63
หุ้นกู้
82.72

ประเภทรายการค้ าง
รับอื่นๆ
0.04
ประเภทรายการค้ าง
จ่ ายหรือหนีส้ ินอื่นๆ
-0.05

ข้ อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

ชื่อทรัพย์ สิน

%ของ NAV

1.พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร ธปท.

15.89

2.บมจ. ปูนซิเมนต์ ไทย

8.25

3.บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล

7.36

4.บริษัท แอดวานซ์ ไวร์ เลส เน็ทเวอร์ ค จากัด

7.28

5.บมจ. ทรู คอร์ ปอเรชั่น

6.61

ข้ อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562
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อันดับความน่ าเชื่อถือของตราสารหนี ้
ตราสารหนีใ้ นประเทศ
พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร
ธปท.
บมจ. ปูนซิเมนต์ ไทย
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์ เลส เน็ทเวอร์ ค
จากัด
บมจ. ทรู คอร์ ปอเรชั่น

FITCH(Thai)
AAA(tha)

15.89%

FITCH(Thai) A(tha)

8.25%

TRIS Rating A

7.36%

FITCH(Thai)
AA(tha)

7.28%

TRIS Rating BBB

6.61%
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อันดับเครดิต

ตราสารหนีใ้ นประเทศ
BBB/BBB(tha)
AA/AA(tha)
GOV/AAA/AAA(tha)
A/A(tha)

9.20%

17.23%
23.36%
49.61%

อันดับเครดิต

ตราสารหนีต้ ่ างประเทศ
credit rating ตาม
national rating scale

A

0.71%

อันดับเครดิต

ตราสารหนีต้ ่ างประเทศ
credit rating ตาม
internatinal rating scale

A

0.66%

ข้ อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562
คุณสามารถดูข้อมูลปั จจุบนั ได้ ที่ www.tmbameastspring.com
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* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่ าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม

ค่ าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจริง
% ต่ อปี ของ NAV

2.50

2.00

1.50
สูงสุดไม่ เกิน 1.0700
1.00

สูงสุดไม่ เกิน 0.8025

0.50
0.4280
0.00

สูงสุดไม่ เกิน 0.1070
0.0321

สูงสุดไม่ เกิน 0.1070

สูงสุดไม่ เกิน 0.0535

0.0803

0.0000

0.5404

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
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รายการ
อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน /
ไม่มี
ไม่มี
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า
ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ไม่มี
ไม่มี
ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ที่เรี ยก
0.25%
ปั จจุบนั ไม่เรี ยกเก็บ
เก็บจากผู้ทารายการนี ้ (เก็บเข้ ากองทุน)
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะหรื อภาษี อื่นใดแล้ ว (ถ้ ามี)
คาอธิบายเพิม่ เติม : ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) จะถูกนาส่งเข้ าหรื อตกเป็ นของกองทุนทัง้
จานวน เพื่อนาไปชาระเป็ นค่าใช้ จ่ายในการซื ้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้ า
ซื ้อขายหลักทรัพย์ ภาษี มลู ค่าเพิม่ หรื อ อื่นๆ ตามที่กองทุนจะถูกเรี ยกเก็บเมื่อสัง่ ซื ้อหรื อสัง่ ขาย
หลักทรัพย์
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* ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต *
ผลการดาเนินงานแบบย้ อนหลังตามปี ปฏิทิน
4.50%
4.00%

% ต่ อปี ของ NAV

3.50%
3.00%
2.50%
2.00%
1.50%
1.00%
0.50%
0.00%

2561

2560

2559

2558

2557

2556

2555

2554

2553

กองทุนรวม

1.13%

2.42%

1.41%

2.52%

3.28%

3.06%

3.58%

2.56%

0.33%

Benchmark

1.81%

2.50%

1.81%

3.13%

3.87%

3.63%

4.09%

3.07%

0.10%

• กองทุนนีเ้ คยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่ วงเวลา 5 ปี คือ -0.73
• ความผันผวนของผลการดาเนินงาน (standard deviation) คือ 0.45
• ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้ เปรียบเทียบผลการดาเนินงาน ณ จุดขายคือ
Mid Term General Bond
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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

5 ปี

Percentile

ตัง้ แต่ จดั ตัง้

ผลตอบแทนกองทุนรวม

0.48%

0.48%

75th

1.24%

25th

0.89%

75th

1.60%

25th

2.06%

75th

2.44%

ผลตอบแทนตัวชีว้ ัด

0.63%

0.63%

25th

1.43%

5th

1.84%

5th

1.99%

5th

2.48%

25th

2.89%

ความผันผวนของกองทุน

0.81%

0.81%

95th

0.80%

95th

0.76%

95th

0.54%

75th

0.45%

25th

0.39%

ความผันผวนของตัวชีว้ ัด

0.37%

0.37%

95th

0.34%

75th

0.32%

75th

0.29%

5th

0.33%

5th

0.49%

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 Mid Term General Bond ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562
Peer Percentile
5th Percentile
25th Percentile
50th Percentile
75th Percentile
95th Percentile

3M
0.64
0.54
0.49
0.43
0.31

6M
1.26
1.07
0.99
0.90
0.68

Return (%)
1Y
3Y
1.40 1.84
1.11 1.55
0.93 1.36
0.77 1.17
0.63 0.97

5Y
2.71
2.35
2.12
1.91
1.56

10Y
2.81
2.37
2.18
1.95
1.62

3M
0.13
0.20
0.27
0.35
0.77

Standard Deviation (%)
6M
1Y
3Y
5Y
0.17
0.21
0.33
0.41
0.22
0.24
0.43
0.53
0.29
0.31
0.50
0.58
0.35
0.38
0.62
0.68
0.66
0.63
0.79
1.01

10Y
0.44
0.62
0.69
0.77
1.33

ดั ช นี ชี ว้ ั ด (Benchmark) ของกองทุ น รวม คื อ Government Bond Total Return Index อายุ
ระห ว่ า ง 1-3 ปี (60%) แล ะThaiBMA Government Short-term Bond Index (10%) แล ะ
Corporate Zero Rate Return Index (BBB) 3-year (10%) และอัต ราดอกเบี ย้ กู้ ยื ม ระหว่ า ง
ธนาคารสาหรับระยะเวลา 1 ปี สกุลเงินดอลล่าร์ สหรัฐฯ* ปรับด้ วยต้ นทุนการป้องกันความเสี่ยง
ด้ านอัต ราแลกเปลี่ ยน บวกด้ วย ค่า เฉลี่ ยของ Credit Spread ของตราสารที่ มี การจัด อัน ดับ
เครดิตในระดับ A อายุ 1 ปี ในช่วงระยะเวลาที่คานวณผลตอบแทน (20%) เป็ นตัวชี ้วัด
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นโยบายการจ่ายเงินปั นผล

ไม่มี

ผู้ดแู ลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

วันที่จดทะเบียน

22 กันยายน 2553

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 2 วันทาการนับ
แต่วนั ที่คาสัง่ ขายสามารถดาเนินการได้
สามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ ที่
website : www.tmbameastspring.com

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของ
135.00 %
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 1 กันยายน 2558
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ธีระศันส์ ทุติยะโพธิ
วันที่เริ่มบริ หาร 22 กันยายน 2553
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

 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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