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Information Ratio**
Standard Devitation

 ผลการด าเนินงานรายปี (%)***
TMBBFRMF
เกณฑ์มาตรฐาน 1(1)

***  กรณีกองทุนมีการจัดต้ังในระหว่างปี ผลการด าเนินงานจะค านวณต้ังแต่วันจัดต้ัง

**** ผลตอบแทนต้ังแต่ต้นปีปัจจุบัน ถึง

 เปรียบเทียบเงินลงทุน 100,000 บาท ต้ังแต่วันท่ีจัดต้ัง 22 ก.ย. 2553
 ข้อมูลท่ัวไป
ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารแห่งหน้ี
วันท่ีจดทะเบียน 22 ก.ย. 2553
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM) ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV) บาท
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่ายเงินปันผล
นโยบายการป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียน ≥ 90 %
มูลค่าซ้ือข้ันต่ าคร้ังแรก 1 บาท
การคืนเงินค่าขายหน่วยลงทุน 2 วันท าการหลังจากวันท ารายการ (T+2)
Standard Deviation %
Sharpe Ratio
Portfolio Duration ปี
ระดับความเส่ียงผู้ลงทุน ต่ า 1 2 3 4 5 สูง
ระดับความเส่ียงกองทุน ต่ า 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง
 ความเส่ียงท่ีส าคัญ
1. ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย (Interest Rate Risk)
2. ความเส่ียงเร่ืองความสามารถในการช าระหน้ี (Credit Risk)
3. ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
4. ความเส่ียงของการลงทุนในตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน
5. ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง
    (Structure Note)
6. ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียน (Currency Risk)
7. ความเส่ียงของประเทศท่ีลงทุน (Country Risk) 1
8. ความเส่ียงจากการเข้าท าธุรกรรมซ้ือขายล่วงหน้า เพ่ือป้องกันความเส่ียง (Hedging) หรือเพ่ือ 2
    เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน (efficient portfolio management) 3
 ค่าธรรมเนียมท่ีเก็บจากผู้ถือหน่วย % ของมูลค่าซ้ือขาย (รวม VAT) 4
ค่าธรรมเนียมขาย / สับเปล่ียนเข้า -ไม่มี- 5
ค่าธรรมเนียมรับซ้ือคืน / สับเปล่ียนออก -ไม่มี- 6
ค่าใช้จ่ายในการซ้ือหลักทรัพย์ ไม่เกิน 0.25% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ) 7
ค่าใช้จ่ายในการขายหลักทรัพย์ ไม่เกิน 0.25% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ) 8
 ค่าธรรมเนียมท่ีเก็บจากกองทุนรวม % ของ NAV (รวม VAT) 9
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 0.8025% ต่อปี 10
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี รวมตราสาร 10 อันดับแรก
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีประมาณการได้ ไม่เกิน 0.0535% ต่อปี
รวมค่าธรรมเนียม ไม่เกิน 1.0700% ต่อปี 

(ปัจจุบัน 0.0321% ต่อปี) 43.83
(ปัจจุบัน 0.1070% ต่อปี)
(ปัจจุบัน 0.0000% ต่อปี)
(ปัจจุบัน 0.5671% ต่อปี)

เอกสารฉบับน้ี ต้องใช้ประกอบกับ Fund Fact Sheet

หุ้นกู้ระยะส้ัน บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2564 รุ่นท่ี 27 TRIS : - / A- 4.00
(ปัจจุบัน 0.4280% ต่อปี) หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 3/2564 ชุดท่ี 1 TRIS : - / AA 3.88

หุ้นกู้ของบริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2562 TRIS : - / A- 4.05
หุ้นกู้ระยะส้ัน บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2564 รุ่นท่ี 22 TRIS : - / A- 4.01

หุ้นกู้มีประกันบางส่วนของบริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2558 TRIS : - / BBB+ 4.43
หุ้นกู้ธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงไทย (KTB) Fitch : F1+(tha) / AA+(tha) 4.31

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 13/91/65 (GOV/MOF) GOV/MOF 4.70
หุ้นกู้ของบริษัท น้ าตาลมิตรผล จ ากัด คร้ังท่ี 1/2561 ชุดท่ี 2 TRIS : - / A+ 4.44

หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2560 TRIS : - / A 5.01
หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จ ากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2565 ชุดท่ี 1  : - / - 5.00

ตราสารหน้ีภาครัฐ 23.15 Total 92

10 หลักทรัพย์ท่ีมีการลงทุนสูงสุด

F2
1.29 22.60 39.87 4.96 0.54 -

- - - -
ความน่าเช่ือถือ
ระดับประเทศ

AAA AA A BBB F1

 สัดส่วนการลงทุนแบ่งตามอันดับความน่าเช่ือถือ (%)

ความน่าเช่ือถือ
ระดับสากล
AAA AA A BBB F1 F2

- -

เงินฝาก ตราสารหน้ีเอกชน ตราสารหน้ีรัฐ สินทรัพย์และหน้ีสินอ่ืนๆ
0.54 76.44 23.15 -0.13

1,999
12.7845

0.69
-0.93
1.64  สัดส่วนของสินทรัพย์ลงทุน (%)

-0.64 0.57 2.04 2.90 1.81

29/04/65

2565**** 2564 2563 2562 2561
-0.85 1.24 0.29 3.90 1.13

0.66 0.56 0.47 0.74 0.69 0.51
-1.50 -0.50 0.13 -0.09 -0.23 -0.63
-0.64 -0.39 -0.14 1.38 1.64 2.48
-0.75 -0.46 0.00 1.32 1.49 2.14

ธนไพศาล
RMF

วันท่ี 29 เมษายน 2565
ผลตอบแทน

ผลการด าเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี* 3 ปี* 5 ปี* ต้ังแต่จัดต้ัง

จุดเดน่ เป็นกองทุนตราสารหนี้ที่แสวงหาโอกาสของผลตอบแทน ผ่านการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ 
จากตราสารหนี้ที่มีความน่าเชื่อถือระดับลงทนุข้ึนไป (Investment Grade) 

เหมาะส าหรบั 
1.ผู้ที่ต้องการลงทุนในตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีระยะเวลาการลงทุนปานกลางถงึยาว 
สามารถรับความเสี่ยงของตราสารหนี้ภาคเอกชนซึ่งให้ผลตอบแทนที่ดีกวา่ขณะที่มีความเสีย่งสูงกว่า
ตราสารภาครัฐ
2.บุคคลธรรมดาที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี 
(LTF/RMF) สามารถน าเงินลงทุนไปลดหย่อนจากเงินได้สุทธิ โดยเป็นไปตามเกณฑ์กรมสรรพากร

นโยบายการลงทนุ ลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดต้ังข้ึน ตราสารหนี้ภาคสถาบันการเงินและตราสารหนี้ภาคเอกชนชั้นดีและตราสารด้อยสทิธิเพื่อ
นับเป็นเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel III และศุกูก โดยจะลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ตราสารหนี้
ภาคเอกชน ตราสารหนี้ภาคสถาบันการเงิน รวมถึงตราสารหนี้ต่างประเทศที่ เข้าลงทุนและ/หรือผู้ออกผู้
รับรองผู้รับอาวัลผู้สลักหลงั หรืููอผู้ค้ าประกัน จะต้องได้รับการจัดอันดับดังนี้
1.ตราสารหนี้ในประเทศ  ต้องได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสัน้สองอันดับแรก
(ในระดับ F1/F2 หรือเทียบเท่า) หรือระยะยาวต้ังแต่ BBB (หรือเทียบเท่า) ข้ึนไป

2.ตราสารหนี้ต่างประเทศ จะต้องได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสองอันดับแรก
(ในระดับ F1/F2 หรือเทียบเท่า)  หรือระยะยาวต้ังแต่ A- (หรือเทียบเท่า) ข้ึนไป

การลงทนุ ( %)    
อันดบั

ความนา่เชือ่ถอื

กองทนุเปดิทหารไทย ธนไพศาล เพื่อการเลีย้งชพี (TMB Bond RMF : TMBBFRMF)
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กองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน

เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจ านวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
ผลการด าเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑใ์นตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต

การลงทุนในกองทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกวา่เงินลงทุนเริ่มแรกได้ 
และอาจไม่ได้รับช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีค าสั่งไว้

ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสอืชี้ชวนอย่างรอบคอบและควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสทิธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกลา่วดว้ย
ท าความเข้าใจลกัษณะสนิคา้ เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสีย่งกอ่นตดัสนิใจลงทนุ

* % ต่อปี ** Informaition Ratio : การวัดค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมในส่วนท่ีมากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
โดยน ามาเปรียบเทียบกับค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนส่วนเกินท่ีเกิดข้ึน และหน่วยเป็นจ านวน

Fund insight

(1) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรฐับาล Mark-to-Market อายุ 1 -3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (60%)  และผลตอบแทนรวมของ
ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเช่ือถือของผู้ออกตราสารอยูใ่นระดับ BBB ข้ึนไป อายุ 1 -3 ปี ของสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ (10%) และผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ((10%) อัตราอ้างอิง THBFIX 
สาหรับรอบระยะเวลา 1 ปี บวกด้วยค่าเฉลี่ยของ Credit Spread ของตราสารที่มีการจัดอันดับเครดิตในระดับ A อายุ 1 ปี (20%)


