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กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี  

(TMBMF)  
หนังสอืชีช้วนสว่นสรุปข้อมูลส ำคัญ 

Factsheet 

บริษัทหลกัทรัพยจั์ดกำรกองทุน 

อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จ ำกัด 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2565 

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม 

 

กองทุนรวมตรำสำรหนี ้(Fixed Income Fund) 

 

กองทุนรวมตลำดเงิน (Money Market Fund) 

 

กลุม่ Money Market Government 

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน 

 

ลงทุนในเงนิฝาก ตราสารหนีภ้าครัฐ และตราสารหนีภ้าคเอกชนช ัน้ดี ในประเทศมีอนัดบัความน่าเช ือ่ถอืระยะสัน้อนัดับแรก ในระดับ 
National Scale และ/หรือ มีอนัดับความนา่เช ือ่ถอืระยะสัน้สองอนัดับแรกในระดับ International Scale เป็นต้น 

 

มุ่งหวังให้ได้รับผลประกอบกำรเคลือ่นไหวสงูกว่ำดัชนีชีว้ ัด  

ผลการดาํเนินงานและดชันีชีว้ัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี) 

 

ผลการดาํเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)  

 
YTD 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 

กองทนุ 0.29 0.11 0.18 0.33 

ดัชนชีีวั้ด (THB) 0.56 0.21 0.35 0.68 

ค่ำเฉล่ียในกลุ่มเดียวกัน 0.23 0.10 0.15 0.28 

ควำมผันผวนกองทนุ 0.02 0.02 0.02 0.02 

ควำมผันผวนดัชนชีีวั้ด (THB) 0.05 0.05 0.06 0.05 
 

 
3 ปี 5 ปี 10 ปี ตัง้แต่จดัตัง้ 

กองทนุ 0.33 0.62 1.10 3.16 

ดัชนชีีวั้ด (THB) 0.97 0.95 1.05 2.15 

ค่ำเฉล่ียในกลุ่มเดียวกัน 0.33 0.62 1.07 - 

ควำมผันผวนกองทนุ 0.03 0.04 0.07 0.36 

ควำมผันผวนดัชนชีีวั้ด (THB) 0.08 0.06 0.06 0.19 
 

ระดบัความเส่ียง 
ตํ่า 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง 

คําอธิบาย 

ลงทุนในเงินฝำก ตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก พนัธบัตรรัฐบำล หรือ
พนัธบัตร ธปท. โดยไม่มีควำมเสีย่งต่ำงประเทศ  

 

ข้อมูลกองทุนรวม 

วันจดทะเบียนกองทุน - 

วันเร่ิมต้น class - 

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล ไม่มีนโยบำยจ่ำยเงินปันผล 

อำยกุองทุน ไม่ก ำหนด 

 

ดชันีชีว้ัด :  

1. ดัชนีตรำสำรหนีภ้ำคเอกชนระยะสัน้ (ThaiBMA Commercial 

Paper Index) ที่มีอันดับควำมน่ำเช่ือถือของผู้ออกตรำสำรอยูใ่น
ระดับ A- ขึน้ไป ของสมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ทย สดัสว่น 50% 

2. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพนัธบัตรรัฐบำลระยะสัน้ของสมำคม
ตลำดตรำสำรหนีไ้ทย สดัสว่น 50% 

    ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลงัแบบปักหมุด ผลกำร
ด ำเนินงำนน้อยกว่ำ 1 ปี ค ำนวณตำมระยะเวลำจริง 

 

คําเตอืน : 
  กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน  

  ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิง่ยนืยนัถึง
ผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 

 

กำรเข้ำร่วมต่อต้ำนทุจริต: ได้รับกำรรับรองจำก CAC 
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การซือ้หน่วยลงทุน การขายคืนหน่วยลงทุน 

วันท ำกำรซือ้ : ทุกวันท ำกำร วันท ำกำรขำยคืน : ทุกวันท ำกำร 

เวลำท ำกำร : 08:30 น. -15:30 น. เวลำท ำกำร : 08:30 น. -15:30 น. 
กำรซือ้ครัง้แรกขัน้ต ่ำ : 1 บำท กำรขำยคืนขัน้ต ่ำ : 1 บำท 

กำรซือ้ครัง้ถัดไปขัน้ต ่ำ : 1 บำท ยอดคงเหลอืขัน้ต ่ำ : ไม่ก ำหนด  

 
ระยะเวลำรับเงินค่ำขำยคืน : T+1 

Remark : ปัจจุบันและในภำวะปกติจะช ำระภำยใน 1 วันท ำกำรนับถัดจำกวันที่ค ำสัง่ขำยสำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ 

 

ค่าธรรมเนียมที่ เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 
กำรจัดกำร 0.7500 0.0500 

รวมค่ำใช้จ่ำย 0.9500 0.1643 

หมำยเหตุ : สำมำรถดูค่ำธรรมเนียมอ่ืนๆ เพิม่เติมได้ที่หนังสอืชีช้วนสว่นข้อมูลกองทุนรวม  

 

ค่าธรรมเนียมที่ เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซือ้ขาย)  
ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 
กำรขำย ไม่มี ยกเว้น 

กำรรับซือ้คืน ไม่มี ยกเว้น 

กำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเข้ำ ไม่มี ยกเว้น 

กำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก ไม่มี ยกเว้น 

กำรโอนหน่วย 5 5 

หมำยเหตุ : 1.กองทุนนีไ้ม่มีกำรเรียกเก็บสว่นต่ำงมูลค่ำหน่วยลงทุน (Spread)2.ค่ำโอน 5 บำท ต่อ
หน่วยลงทุน 1,000 หน่วย (คิดค่ำธรรมเนียมขัน้ต ่ำ 100 บำท แต่ไม่เกิน 1,000 บำทต่อครัง้)  
 

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน 

ชื่อประเภททรัพย์สิน % NAV 

พนัธบัตร 80.37 

หุ้นกู้  7.04 

เงินฝำกธนำคำรประเภท
ประจ ำ 

6.30 

ตั๋วแลกเงินแบบมีระยะเวลำ 
(BE Term) 

5.27 

รำยกำรอ่ืนๆ 1.02 
 

 

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดบัแรก 

ชื่อหลักทรัพย์  % NAV 

พนัธบัตรธนำคำรแห่งประเทศ
ไทยงวดที่ 34/91/65 

13.64 

พนัธบัตรธนำคำรแห่งประเทศ
ไทยงวดที่ 36/91/65 

11.81 

พนัธบัตรธนำคำรแห่งประเทศ
ไทยงวดที่ 37/91/65 

11.45 

พนัธบัตรธนำคำรแห่งประเทศ
ไทยงวดที่ 35/91/65 

8.73 

พนัธบัตรธนำคำรแห่งประเทศ
ไทยงวดที่ 32/91/65 

8.18 

 

 

  ข้อมูลเชิงสถิต ิ 

    Maximum Drawdown 0.00%   

 

    Recovering Period 1 เดือน   

 

    อำยเุฉลีย่ของตรำสำรหนี ้ 1 เดือน 10 วัน   

 

    อัตรำสว่นหมุนเวียนกำรลงทุน 44.27% 
 

 

    Yield to Maturity 0.88% 
 

 

 

การจัดสรรการลงทุนในผู้ออกตราสาร 5 อันดบัแรก 

ชื่อผู้ออกตราสาร % NAV 

ธนำคำรแห่งประเทศไทย 80.37 

ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ 6.30 

บริษัท โตโยต้ำ ลสีซ่ิง (ประเทศไทย) จ ำกัด 3.10 

บริษัท บัตรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 3.09 

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ำกัด 
(มหำชน) 2.18 

 

การจัดสรรการลงทุนตามอันดบัความน่าเชื่อถือ (%)  
ผู้ออก ในประเทศ national international 

Gov bond / AAA 86.48 
  

AA 4.92 
  

A 2.18 
  

BBB 
   

ต ่ำกว่ำ BBB 
   

Unrated / non 
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ผู้จัดการกองทุนรวม 

นำย ธีระศันส ์ทุติยะโพธิ ( ตัง้แต่ 09 พ.ค. 2552 ) 
 

 

ผู้ลงทุนสำมำรถศึกษำเคร่ืองมือบริหำรควำมเสีย่ง 

ด้ำนสภำพคลอ่งได้ในหนังสอืชีช้วนฉบับเต็ม  

 

www.eastspring.co.th 
 

 

คําอธบิาย 

 

Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทนุสูงสุดของกองทนุรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตัง้แต่จดัตัง้กองทนุกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จดุสูงสุดไป
จนถึงจดุตํ่าสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทนุจากการลงทุนในกองทนุรวม 

 

Recovering Period ระยะเวลาการฟ้ืนตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทนุทราบถึงระยะเวลาตัง้แต่การขาดทนุสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟ้ืนกลับมาที่เงนิทนุเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด  

 

FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทนุในสกุลเงนิต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ย งจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทนุ ความถี่ของการซือ้ขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทนุในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหน่ึง โดยคํานวณจากมูลค่าที่ตํ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้หลักทรัพย์กับ
ผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทนุรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทนุรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทนุรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี ้
ถึงการซือ้ขายหลักทรัพย์บ่อยครัง้ของผู้จดัการกองทนุและทาํให้มีต้นทนุการซือ้ขายหลักทรัพย์ที่สูง จงึต้องพิจารณาเปรียบเทยีบกับผลกา รดําเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความ
คุ้มค่าของการซือ้ขายหลักทรัพย์ดังกล่าว 

 

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทนุรวมเปรียบเทยีบกับความเสี่ยงจากการลงทนุ โดยคํานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทนุร วมกับอัตรา
ผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทยีบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทนุรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทนุรวม
ควรได้รับเพิ่มขึน้เพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทนุรวมรับมา โดยกองทนุรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทนุที่มีประสิทธภิาพในการบริหารจดัการลงทนุที่ดีกว่า เน่ืองจากได้รับ
ผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน 

 

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทนุรวมเม่ือเปรียบเทยีบกับดัชนีชีว้ัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทนุสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชีว้ัด ซึ่ งเป็นผลจาก
ประสิทธภิาพของผู้จดัการกองทนุในการคัดเลือกหรือหาจงัหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม 

 

Beta ระดับและทศิทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทนุ โดยเปรียบเทยีบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์
ในพอร์ตการลงทนุมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ต
การลงทนุมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด  

 

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทนุมีประสิทธภิาพในการเลียนแบบดัชนีชีว้ัด โดยหาก tracking error ตํ่า หมายถึงกองทนุรวมมีประสิทธภิาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียง
กับดัชนีชีว้ัด กองทนุรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชีว้ัดมากขึน้ 

 

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทนุในตราสารหนีโ้ดยถือจนครบกําหนดอายุ ซึ่ งคํานวณจากดอกเบีย้ท ี่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงนิต้นที่จะไ ด้รับคืน นํามาคิด
ลดเป็นมูลค่าปัจจบุนั โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทนุรวมตราสารหนี ้ คํานวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงนํา้หนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนีแ้ต่ละตัวที่กองทนุมีการลงทนุ และ
เน่ืองจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จงึสามารถนําไปใช้เปรียบเทยีบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทนุรวมตราสารหนีท้ ี่ มีนโยบายถือครองตราสารหนีจ้นครบ
กําหนดอายุและมีลักษณะการลงทนุที่ใกล้เคียงกันได้ 

 

www.eastspring.co.th 

บริษัทหลกัทรัพยจ์ัดกำรกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จ ำกัด 

ชัน้ 9 อำคำร มิตรทำวน์ ออฟฟิศ ทำวเวอร์ 944 ถนนพระรำม 4 

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330 

  

| ศูนย์ที่ปริกษาการลงทุน 1725 | ผู้สนับสนุนการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ที่ ได้รับการแต่งตัง้  

Expert in Asia. Invest in Your Future.  

 


