
หนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ

ประเภทกองทุนรวม กองทนุรวมตราสารแห่งหนี ้ทีม่กีารกระจายการลงทนุ ได้รับอนุมัติจัดต้ังกองทุนรวมโดย
นอ้ยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน บริษัทจัดการอยู่ภายใต้การก ากับของ
Mid Term General Bond กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมมีประกัน 

ช่ือบริษัทจัดการกองทุนรวม บลจ.ทหารไทย (ได้รับการรับรอง CAC2) หรือกองทุนรวมคุ้มครองเงินต้น หรือไม่
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ช่ือผู้ประกัน
นโยบายจ่ายเงินปันผล ไมม่ี วนัที่จดทะเบียน
ความถี่ในการเปิดซ้ือขาย อายโุครงการ
ค่าใช้จ่ายรวม ไมเ่กิน 1.0700% ของมลูค่าทรัพย์สินสุทธิ

ได้ทีน่ี่

ระดับความเสี่ยงของกองทุน (Fund Risk Level)
ความเสี่ยง/มีความซับซ้อนต่ า                   ความเสี่ยง/มีความซับซ้อนสงู

กองทนุจะลงทนุในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารที่มกีฎหมาย เหมาะส าหรับผู้ที่มคีวามประสงค์จะลงทนุในหลกัทรัพย ์หรือตราสารหนี้ ทั้งในประเทศและ/หรือ
เฉพาะจัดต้ังข้ึน ตราสารหนี้ภาคสถาบนัการเงิน ตราสารหนี้ภาคเอกชน และตราสารด้อย ต่างประเทศ และมวีตัถุประสงค์ที่จะลงทนุในระยะเวลาปานกลางถึงระยะยาว เพ่ือสร้างโอกาส
สทิธเิพ่ือนบัเป็นเงินกองทนุตามหลกัเกณฑ์ Basel III โดยจะลงทนุทั้งใน และต่างประเทศ ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยง
กองทนุมนีโยบายที่จะจัดการลงทนุเพ่ือให้อายดูุเรช่ันเฉลี่ยของตราสารทั้งหมดของกองทนุ 
(Portfolio Duration) ไมเ่กิน 4 ปีโดยประมาณ ทั้งนี้ กองทนุอาจมไีวซ่ึ้งตราสารที่มลีกัษณะ
สญัญาซ้ือขายลว่งหนา้แฝง (Structure note) และกองทนุอาจเข้าลงทนุในตราสารหนี้ 1. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) คือความเสี่ยงทีม่ลูค่า
ที่ไมไ่ด้รับการจัดอนัดับความนา่เช่ือถือ (Unrated) หรือได้รับการจัดอนัดับความนา่เช่ือถือ     ของกองทนุลดลง อันเนือ่งจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ในตลาดเงิน
ต่ ากวา่อนัดับที่สามารถลงทนุได้ (non-investment grade) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 2. ความเสี่ยงเร่ืองความสามารถในการช าระหนี ้(Credit Risk) คือความเสี่ยงทีผู้่ออกตราสารหรือ

    ผู้ค้ าประกัน ผิดนดัช าระหนีเ้งินต้นและดอกเบีย้ของตราสาร เมือ่ครบก าหนดช าระ 
กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม 3. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารหนี ้(Liquidity Risk) คือความเสี่ยงทีก่องทนุ
มุง่หวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนช้ีีวัด (active management)     ไมส่ามารถขายตราสารในระยะเวลาหรือราคาทีต้่องการหรือราคาทีเ่หมาะสม เนือ่งจากตราสาร
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนรวม     ทีก่องทนุถืออยู่ขาดสภาพคล่อง หรือเปน็ไปตามสภาวะตลาด
1.ความเสี่ยงในการผิดนดัชาระหนี้ของผู้ออกตราสารหรือผู้ค้าประกันหรือของคู่ 4. ความเสี่ยงจากการลงทนุในตราสารทีม่ลีักษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง (Structure Note)
สญัญาที่กองทนุท าธรุกรรมด้วย     คือความเสี่ยงทีก่องทนุอาจลงทนุใน Structure Note ซ่ึงตราสารดังกล่าวอาจมคีวามเสี่ยงที่
2.ความเสี่ยงของความผันผวนของราคาตลาดของหลกัทรัพยท์ี่กองทนุถืออยู่     สูงกว่าทัง้ในด้านตลาดและสภาพคล่อง รวมถึงการไถ่ถอนก่อนครบก าหนด
ดัชนีช้ีวัด (benchmark) ของกองทุนรวม 5. ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) คือความเสี่ยงทีเ่กิดจากความผันผวนของ
กองทนุจะใช้ Government Bond Index อายรุะหวา่ง 1-3 ปี (60%) และTBMA Short-term     อัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทเมือ่เทยีบกับเงินสกุลต่างประเทศ ทัง้นีผู้้จัดการกองทนุจะพิจารณา
Government Bond Index (10%) และCorporate Zero Rate Return Index (BBB) 3-year     ปอ้งกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไมต่่ ากว่าร้อยละ 90 ดังนัน้กองทนุจึงยังคงมคีวามเสี่ยง
(10%) และอัตราดอกเบีย้กู้ยืมระหว่างธนาคารส าหรับระยะเวลา1 ป ีสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ     จากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่บา้งในส่วนทีไ่มไ่ด้ท าการปอ้งกันความเสี่ยงไว้
ปรับด้วยต้นทนุการปอ้งกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนบวกด้วย ค่าเฉลี่ยของ Credit 
Spread ของตราสารทีม่กีารจัดอันดับเครดิตในระดับ BBB อายุ 1 ป ีในช่วงระยะเวลา
ทีค่ านวณผลตอบแทน (20%) เปน็ตัวช้ีวัด 

•กองทนุเปดิทหารไทย ธนไพบลูย์ มกีารกระจายการลงทนุนอ้ยกว่ากองทนุรวม ช าระหนีข้องผู้ออกตราสาร ซ่ึงส่งผลให้ผู้ลงทนุอาจขาดทนุจากการลงทนุบางส่วนหรือทัง้
ตราสารหนีท้ัว่ไปจึงมคีวามเสีย่งมากกว่าในเร่ืองของการกระจุกตัวของการลงทนุ จ านวนได้ 
ในบริษัทใดบริษัทหนึง่ • บริษัทจัดการมวีัตถุประสงค์ทีจ่ะไมเ่สนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุกับหรือเพ่ือประโยชน์
•กองทนุเปดิทหารไทย ธนไพบลูย์ มนีโยบายทีล่งทนุในหรือมไีว้ซ่ึงสัญญาซ้ือขายล่วง กับ 1) พลเมอืงสหรัฐอเมริกา หรือผู้มถีิน่ฐานอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกา(ซ่ึงรวมถึงดินแดน
หนา้เพ่ือแสวงหาผลประโยชนต์อบแทน และตราสารทีม่สีัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง ของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือทีป่ระเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ทีม่หีนงัสือ
ท าให้กองทนุนีม้คีวามเสีย่งมากกว่ากองทนุรวมอืน่ จึงเหมาะสมกับผู้ลงทนุทีต้่องการ เดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ทีอ่อกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 
ผลตอบแทนสูงและรับความเสีย่งได้สูงกว่าผู้ลงทนุทัว่ไป 2) นติิบคุคลรวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน เปน็ต้นซ่ึงจัดต้ังข้ึนภายใต้กฎหมายของประเทศ
•ผู้ลงทนุควรลงทนุในกองทนุเปดิทหารไทย ธนไพบลูย์ เมือ่มคีวามเข้าใจในความ สหรัฐอเมริการวมถึงสาขาของนติิบคุคลดังกล่าว
เสีย่งของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ และความเสีย่งของตราสารทีม่สีัญญาซ้ือขายล่วง 3)หนว่ยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
หนา้แฝง ผู้ลงทนุควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทนุ โดยค านงึถึงประสบ- 4) ผู้ลงทนุซ่ึงติดต่อหรือรับข้อมลูหรือส่งค าสัง่เก่ียวกับหนว่ยลงทนุของบริษัทจัดการหรือ
การณก์ารลงทนุวัตถุประสงค์การลงทนุและฐานะการเงินของผู้ลงทนุเอง ช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกับหนว่ยลงทนุดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกาทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทนุ
•กองทนุเปดิทหารไทย ธนไพบลูย์ มนีโยบายปอ้งกันความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น ทีใ่ช้ตัวแทนหรือผู้จัดการทีต้ั่งอยู ่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนนิการดังกล่าว
เกือบทัง้หมด โดยจะท าสัญญาสวอป และ/หรือฟอร์เวิร์ดทีอ่้างอิงกับอัตราแลกเปลีย่น 5) กองทรัพย์สินของบคุคล และนติิบคุคลดังกล่าวตามข้อ1 – 4
หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้อืน่ใด เพ่ือปอ้งกันความเสีย่ง (Hedging) จากอัตรา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิทีจ่ะปฏิเสธหรือระงับการสัง่ซ้ือ การจัดสรร และ /หรือ การโอน
แลกเปลีย่น (Foreign Exchange Rate Risk) ไมต่่ ากว่าร้อยละ 90 ของจ านวนเงิน หนว่ยลงทนุ ไมว่่าทางตรงหรือทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุทีม่ลีักษณะดังกล่าวข้างต้น
ลงทนุในต่างประเทศ และอาจคุ้มครองในส่วนของดอกเบีย้ทีค่าดว่าจะได้รับด้วย  •ในกรณทีีบ่ริษัทจัดการมพัีนธะสัญญาหรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศหรือหนว่ยงานของ

ประเภทกองทุนรวม1

ข้อมลูสรุปนีเ้ปน็ส่วนหนึง่ของหนงัสือช้ีชวน ซ่ึงเปน็เพียงข้อมลูสรุปเก่ียวกับนโยบายลักษณะผลตอบแทน ความเสีย่ง และเง่ือนไขต่าง ๆ ของกองทนุ ดังนัน้ ผู้ลงทนุต้องศึกษาข้อมลู

ซ้ือหนว่ยลงทนุ โดยควรลงทนุเมือ่เห็นว่า การลงทนุในกองทนุรวมนี ้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทนุของตน และยอมรับความเสีย่งทีอ่าจเกิดข้ึนจากการลงทนุดังกล่าวได้
ช้ีชวนทีบ่ริษัทจัดการกองทนุรวมยืน่ต่อส านกังาน ก .ล.ต. ได้ที ่website ของส านกังาน ก.ล.ต. ทัง้นี ้หากผู้ลงทนุมข้ีอสงสัยควรสอบถามผู้แนะน าการลงทนุให้เข้าใจก่อนตัดสินใจ

ปัจจัยความเสี่ยงทีส่ าคัญ

ค าเติอนที่ส าคัญ

1ประเภทกองทุนรวมตามการจัดกลุ่มของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC Category Performance Report) สามารถดูข้อมูลเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทุน

 กองทนุรวมตลาดเงิน        กองทนุรวม                กองทนุรวม                   กองทนุรวม          กองทนุรวมผสม         กองทนุรวม              กองทนุรวม              กองทนุรวม

ข้อมูล ณ วนัที ่31 สิงหาคม 2559

ไม่มี

(ปจัจุบนั [ 0.5404% ของมลูค่าทรัพย์สินสุทธิ])

ในรายละเอียดจากหนงัสือช้ีชวนฉบบัเต็มก่อนการตัดสินใจลงทนุ ซ่ึงสามารถขอได้จากผู้สนบัสนนุการขายและบริษัทจัดการกองทนุรวม หรืออาจศึกษาข้อมลูได้จากหนงัสือ

ที่ลงทนุเฉพาะในประเทศ ตลาดเงินที่ลงทนุใน      พันธบตัรรัฐบาล             ตราสารหนี้                                           ตราสารแห่งทนุ     หมวดอตุสาหกรรม    ที่ลงทนุในทรัพยส์นิทางเลอืก       

กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบูลย์ : TMBABF

                                     ต่างประเทศบางสว่น

นโยบายการลงทุน กองทุนรวมเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทใด

ส านักงาน ก.ล.ต.
ส านักงาน ก.ล.ต.

ไม่มี

7 กรกฎาคม 2557
ไม่ก าหนดทกุวันท าการ

                    

ตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด

2 Thailand’s Private Sector Collective Action against Corruption : “CAC”)

(IVR 0108)

ใชแ้จกผูส้นใจลงทนุพรอ้มใบค ำส ัง่ซือ้ / ใบจองซือ้ 

ธนไพบลูย ์
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http://www.tmbam.com/pdfs/AIMC_Category_Performance_Report.pdf


•เนือ่งจากกองทนุเปดิทหารไทย ธนไพบลูย์ มกีารลงทนุในต่างประเทศบางส่วนไม่ รัฐต่างประเทศ หรือมคีวามจ าเปน็จะต้องปฏิบติัตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศไมว่่าทีเ่กิด
เกินร้อยละ 79 ของมลูค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ ในภาวะทีเ่กิดวิกฤตการณท์ีไ่ม่ ข้ึนแล้วในขณะนีห้รือจะเกิดข้ึนในอนาคต เช่น ด าเนนิการตาม Foreign Account Tax  
ปกติท าให้กองทนุไมส่ามารถน าเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซ่ึงอาจส่งผลให้ผู้ลงทนุ Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เปน็ต้น ผู้ถือหนว่ยลงทนุได้รับทราบ
ไมไ่ด้รับคืนเงินตามระยะเวลาทีก่ าหนด และตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการทีจ่ะปฏิบติัการและด าเนนิการต่างๆ เพ่ือให้เปน็ไป
• กองทนุอาจเข้าลงทนุในตราสารหนีท้ีไ่มไ่ด้รับการจัดอันดับความนา่เช่ือถือ ตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซ่ึงรวมถึงการเปดิเผย
(Unrated) หรือได้รับการจัดอันดับความนา่เช่ือถือต่ ากว่าอันดับทีส่ามารถลงทนุได้ ข้อมลูต่างๆ ของผู้ถือหนว่ยลงทนุ  การหักภาษี ณ ทีจ่่ายจากเงินได้ของผู้ถือหนว่ยลงทนุ
(non-investment grade) ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ทีส่ านกังาน ตลอดจนการขอค ายินยอม ข้อมลูและเอกสารเพ่ิมเติมจากผู้ถือหนว่ยลงทนุ และมสีิทธิด าเนนิ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  ผู้ลงทนุอาจมคีวามเสีย่งจากการผิดนดั การอืน่ใดเทา่ทีจ่ าเปน็ส าหรับการปฏิบติัตามพันธสัญญาหรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐ 

ต่างประเทศ ทัง้นี ้ผู้ถือหนว่ยลงทนุโปรดศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมในหนงัสือช้ีชวน

1.สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ต้ังแต่จัด
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี* 3 ปี* 5 ปี* 10 ปี* ต้ังกองทุน*

กองทนุรวม 1.23% 2.24% 3.31% N.A N.A N.A 3.31%
Benchmark 0.67% 0.85% 2.14% N.A N.A N.A 3.08%
Information Ratio** 19.53% 29.44% 12.91% N.A N.A N.A 2.77%
ความผันผวนของ 0.76% 0.68% 0.61% N.A N.A N.A 0.54%
ผลการด าเนินงาน

* %ต่อปี
** Information Ratio :  การวดัค่าเฉลีย่ของอัตราผลตอบแทนของกองทนุรวมในส่วนทีม่ากกวา่เกณฑ์ช้ีวดั
(benchmark) โดยน ามาเปรียบเทยีบกับค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนส่วนเกินทีเ่กิดข้ึน

2.ช่ือทรัพย์สิน และการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
         กับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต

7.64%
3.46%
3.39%
3.31%
3.17%

3.น้ าหนักการลงทุนตามอันดับความน่าเช่ือถือ (% NAV)
A- A+ AA- AAA BBB+

0.43% 4.16% 0.12% 2.96% 4.04%
F1+(tha) F2(tha) total    - วันท าการซ้ือ
5.08% 1.54% 18.99%

A3 Aa3 Baa1 F1 F1+    - มลูค่าข้ันต่ าของการซ้ือคร้ังแรก
0.23% 3.84% 2.45% 28.76% 13.35%    - มลูค่าข้ันต่ าของการซ้ือคร้ังถัดไป
total

56.32%
24.69% TOTAL 24.69%

4.Portfolio duration 2.02 ปี    - วันท าการขายคืน

ที่เป็นปัจจุบนัได้ที่ www.tmbam.com    - มลูค่าข้ันต่ าของการขายคืน
   - ยอดคงเหลือข้ันต่ า

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี)    - ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
การจัดการ1 ไม่เกิน 0.8025% ปัจจุบัน 0.4280% *
ผู้ดูแลผลประโยชน์1 ไม่เกิน 0.1070% ปัจจุบัน 0.0321%
นายทะเบียน1 ไม่เกิน 0.1070% ปัจจุบัน 0.0803%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด2 ไม่เกิน 1.0700% ปัจจุบัน 0.5404%
*มีผลต้ังแต่วันที ่1 กันยายน 2559
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ไม่เกิน 2.00  (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
( ไม่มี )

ไม่เกิน 0.25 (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ) ● บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จ ากัด
1ร้อยละต่อป ีของมลูค่าทรัพย์สินทัง้หมด หักด้วยมลูค่าหนีส้ินทัง้หมด เว้นแต่ค่าธรรม ทีอ่ยู่ : ช้ัน 32 อาคารอับดุลราฮิม เพลส 
เนยีมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน ์นายทะเบยีน และค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่ง 990 ถนนพระราม 4 สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
เสริมการขายกองทนุรวม ณ วันทีค่ านวณ (รวมภาษมีลูค่าเพ่ิมแล้ว) โทรศัพท ์ :  +66(0)2636-1800
2ร้อยละของมลูค่าทรัพย์สินสุทธิ (รวมภาษมีลูค่าเพ่ิมแล้ว) website : www.tmbam.com

ท าความเข้าใจลกัษณะสนิค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสนิใจลงทุน
การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซ่ึงผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุน
คืนเต็มจ านวน 
ในสถานการณไ์ม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนลา่ช้ากวา่ระยะเวลาที่ก าหนดไวใ้นหนังสอืช้ีชวน
ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ข้ึนอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
การพิจารณาร่างหนังสอืช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงวา่ส านักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสอืช้ีชวน
ของกองทุนรวม  หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น  
ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสอืช้ีชวนสว่นสรุปข้อมูลส าคัญ ณ วนัที่                  แลว้ด้วยความระมัดระวงัในฐานะผู้รับผิดชอบ
ในการด าเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็นเท็จและไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด

National 
Ratings

A
0.62%

คุณพิพัฒน ์พิศณวุงรักษ์ 01 กันยายน 2558
คุณธีระศันส์ ทติุยะโพธิ 07 กรกฎาคม 2557

1.56%
International 

Ratings

หมายเหตุ : เป็นข้อมลู ณ วนัที่ 31 สงิหาคม 2559 ทั้งนี้ ผู้ลงทนุสามารถดูข้อมลู

ข้อมูลการซ้ือ / ขายหน่วยลงทุน

1 บาท

ช าระด้วยเช็ค ภายในเวลา 14.00 น.
1,000 บาท

   ตามที่จ่ายจริง

F2
6.13%

31 ส.ค. 59

ผลการด าเนินงานในอดีต /ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้อง

หลักทรัพย์ อันดับความน่าเช่ือถือ น้ าหนักการ
ลงทุน/สถาบันจัดอันดับ

Fitch: F1+
-

Fitch: F2
Fitch: F1

การขายคืนหน่วยลงทุน
ภายในเวลา 15.30 น.ของทุกวนัท าการ

ไม่มี
ภายใน 2 วนัท าการนับแต่วนัที่ค าสั่งขาย

สามารถด าเนินการได้

ค่าธรรมเนียม

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม

รายช่ือผู้จัดการกองทุน
ช่ือ - นามสกุล วันทีเ่ร่ิมบริหาร

ค่าธรรมเนยีมขาย/สับเปลีย่นเข้า
ค่าธรรมเนยีมรับซ้ือคืน/สับเปลีย่นออก
ค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลกัทรัพย์

1 บาท

ผลการด าเนินงาน (%)สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน

การซ้ือหน่วยลงทุน
ช าระด้วยเงินสด ภายในเวลา 15.30 น.

Abu Dhabi Commercial Bank
Fitch: F1

GOV/MOF

F1(tha)
0.03%

A1

Qatar National Bank
พันธบตัร BOT59/18/183D
Commerzbank AG

CNOOC Ltd.
0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

2016 2015 2014 2013 2012 2011

กองทนุรวม 

Benchmark

พันธบตัร 

24.74% หุน้กู ้

35.65% 

หุน้กูเ้อกชน 
29.47% 

สนิทรัพยแ์ละ

หนีส้นิอืน่ 

-0.48% 

เงนิฝาก

ธนาคาร 
10.62% 
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