
  

 

 กองทุนเปดทเีอม็บี Asian Bond 

 รายงานประจาํป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 

 สิ้นสุดวนัที ่30 กันยายน 2564 
 

 

  



สารบัญ

สารถึงผูถือหนวยลงทุน 1

รายงานการวิเคราะหของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 3

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเก่ียวกับการลงทุนเพ่ือเปนทรัพยสินของกองทุนรวม 4

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในรอบบัญชีท่ีผานมาเม่ือเทียบกับรอบบัญชีกอนหนา 4

รายงานการลงทุนท่ีไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนเฉล่ียในรอบปบัญชีพรอมท้ังการดําเนินการแกไข 4

ขอมูลท่ัวไปของกองทุน 5

ขอมูลของกองทุนรวมท่ีลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศกองทุนรวมใดกองทุนรวมหน่ึง 9

 เกินกวารอยละ 20 ของ NAV 

ผลการดําเนินงานของกองทุนโดยสรุปและขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญ 10

รายงานผูดูแลผลประโยชน 12

งบการเงิน 13

ขอมูลรายละเอียดการลงทุน 28

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุน 29

รายงานรายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวของท่ีมีการทําธุรกรรมกับกองทุน 30

รายช่ือผูจัดการกองทุน 30

การเปดเผยขอมูลการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 30

การรับผลประโยชนตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใชบริการบุคคลอื่น (Soft Commission) 30



1 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Asian Bond 

 

วันท่ี    6 ธันวาคม 2564 

 

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงรายงานประจํารอบป ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 

2563  ถึง 30 กันยายน 2564 ของกองทุนเปดทีเอ็มบี Asian Bond มายังผูถือหนวยลงทุน ทุกทาน 

เศรษฐกิจโลก สถานการณการระบาดของโควิด-19 ท่ีเร่ิมดีข้ึนตอเน่ืองในหลายประเทศ สงผลใหมีการผอนคลาย

มาตรการการควบคุมการระบาด โดยเฉพาะในโซนเอเชียท่ีเผชิญการระบาดอยางหนักและมีการล็อกดาวนในชวงท่ีผานมา สงผล

ใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจตาง ๆ เร่ิมกลับมาเปนปกติมากข้ึนซึ่งเปนปจจัยบวกตอการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก อยางไรก็ตาม 

ความเสี่ยงจากการกลับมาแพรระบาดมีเพ่ิมข้ึนเม่ือเขาสูชวงฤดูหนาว ปญหา supply disruption และสถานการณการเพ่ิมข้ึน

ของราคาพลังงานท่ีเพ่ิมแรงกดดันตอระดับเงินเฟอท่ีอยูในระดับสูงอยูแลว ในชวงท่ีเศรษฐกิจกําลังฟนตัวจึงอาจทําใหเศรษฐกิจมี

ความเสี่ยงท่ีจะเขาสูภาวะ stagflation ได 

ในป 2564 สามไตรมาสท่ีผานมา การฟนตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังมีทิศทางท่ีแข็งแกรงตอเน่ือง โดยเงินเฟอท่ีเพ่ิมข้ึน

ตอเน่ือง สงผลใหสหรัฐฯ มีการปรับวงเงิน QE ในการประชุมเดือนพฤศจิกายนท่ีผานมา อยางไรก็ตามความเสี่ยงในภาคการ

คลังยังมีอยู ในวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2564 สหรัฐฯ จะเร่ิมมีการเปดประเทศรับนักทองเท่ียวตางชาติท่ีฉีดวัคซีนครบโดสแลว (33 

ชาติ) ซึ่งนับเปนการสิ้นสุดมาตรการจํากัดการเดินทางเขาสหรัฐฯ ท่ีถูกบังคับใชมานานถึง 21 เดือน บงชี้วากิจกรรมหลายอยาง

ของสหรัฐฯ เร่ิมกลับมาเปนปกติ ขณะท่ีอัตราเงินเฟอขยายตัวสูงตอเน่ือง โดยลาสุดดัชนีราคาการใชจายดานการบริโภคสวน

บุคคลพ้ืนฐานท่ีเปนมาตรวัดเงินเฟอของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในเดือนกันยายน 2564 ยังอยูเหนือระดับเปาหมายท่ี 

3.6% หลังราคาพลังงานและอาหารอยูในระดับสูง แนวโนมการฟนตัวท่ีแข็งแกรงของเศรษฐกิจสหรัฐฯ สงผลใหการประชุมวันท่ี 

2-3 พฤศจิกายน 2564 ท่ีผานมา Fed ประกาศปรับวงเงินลด QE เดือนละ 15,000 ลานดอลลารสหรัฐฯ ซึ่งจะสงผลใหโครงการ 

QE สิ้นสุดในชวงกลางป 2565 ขณะท่ียังคงอัตราดอกเบ้ียยังอยูในระดับเด่ิมท่ี 0.00-0.25% โดยถอยแถลง Fed ระบุวาจะยังไม

เร่ิมปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียในเร็ว ๆ น้ีอยางไรก็ตาม ในสวนของนโยบายการคลังสหรัฐฯ ยังเผชิญความไมแนนอนท้ังการขยาย

เพดานหน้ีสหรัฐฯ และการผานรางงบประมาณ 2565 วงเงิน 3.5 ลานลานดอลลารสหรัฐฯ และใหทันภายในวันท่ี 3 ธันวาคม 

2564 น้ี โดยประเด็นดังกลาวถูกใชเปนขอตอรองทางการเมือง โดยยังมีความขัดแยงในเร่ืองของวงเงินงบประมาณท่ีอยูใน

ระดับสูง โดย สว. บางคนระบุวาจะไมอนุมัติงบประมาณท่ีสูงกวา 1.5 ลานลานดอลลารสหรัฐฯ โดยไมเห็นในนโยบายเก่ียวกับ

สิ่งแวดลอมและการปรับข้ึนภาษีกลุมคนรวย ขณะท่ีอีกฝายระบุวางบประมาณดังกลาวมีวงเงินตํ่ากวาท่ีไดเสนอไปในชวงแรก โดย

ลาสุดประธานาธิบดีโจ ไบเดน ไดมีการเสนอแผนงบประมาณท่ีปรับใหมในวงเงินตํ่าลงอยูท่ี 1.75 ลานลานดอลลารสหรัฐฯ แตยัง

มีการเก็บภาษีคนรวยเชนเดิม ท้ังน้ี ตองรอดูทาทีของสภาครองเกรสวาจะมีการตัดสินใจเร่ืองดังกลาวอยางไร ซึ่งหากไมสามารถ

ตกลงกันไดอาจสงผลใหเกิดการปดหนวยงานราชการอยางท่ีเคยเกิดข้ึนในชวงรัฐบาลของทรัมปเม่ือป 2561 เน่ืองจากสภา

ครองเกรสไมสามารถผานกฎหมายงบประมาณตามเง่ือนไขท่ีประธานาธิบดีทรัมปตองการได หรือการถูกปรับลดความ

นาเชื่อถือของประเทศเหมือนในป 2554 ท่ีมีความขัดแยงในเร่ืองของการปรับเพ่ิมเพดานหน้ีในรัฐบาลของโอบามา 

สําหรับภาพรวมเศรษฐกิจไทย ในระยะขางหนาการฟนตัวของเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมเปนไปในทิศทางดีข้ึน หลัง

สถานการณการแพรระบาดเร่ิมมีแนวโนมทรงตัว อัตราการฉีดวัคซีนในประเทศในประเทศมีแนวโนมเปนไปในทิศทางท่ีดีข้ึน

ภาครัฐจึงไดผอนคลายมาตรการคุมเขมการระบาดและมีการเปดประเทศ โดย ณ วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2564 ผูท่ีไดรับวัคซีนครบ 

2 เข็ม ครอบคลุมประชาชนอยูท่ี 47.2% ซึ่งเม่ือพิจารณาแยกรายจังหวัดจะเห็นไดวาจังหวัดนํารองการทองเท่ียว เชน ภูเก็ตหรือ

กรุงเทพฯ อยูในระดับสูง (> 70%) ขณะท่ีสถานการณการแพรระบาดอยูในระดับคอนขางทรงตัวปรับลดลงจากชวงท่ีเกิดการ

ระบาดรุนแรงอยูท่ีระดับตํ่ากวา 10,000 รายตอวัน สงผลใหประเทศไทยไดเร่ิมเปดประเทศรับนักทองเท่ียวตางชาติโดยไมกักตัว



2 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Asian Bond 

 

ต้ังแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 เปนตนมา ซึ่งจะชวยสรางบรรยากาศของภาคการทองเท่ียวใหดีข้ึนไดหลังจาก 9 เดือนแรกของ

ปนักทองเท่ียวตางชาติเท่ียวไทยอยูท่ี 8.58 หม่ืนคน ปจจัยดังกลาวจะชวยใหนักทองเท่ียวสามารถเขามาไดมากมากข้ึนใน 2 

เดือนท่ีเหลือของป 

กองทุน BGF Asian Tiger Bond ยังคงลงทุนในตลาดเอเชียเนน ประเทศอินเดียและอินโดนิเซยี โดยเฉพาะในดานคาเงิน

ท่ีจะไดรับผลดีจากความสัมพันธท่ีดีข้ึนระหวางสหรัฐกับประเทศจีน 

สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

คณะผูจัดการกองทุน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

 



3 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Asian Bond 

 

รายงานการวเิคราะห ของบรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุ ทหารไทย จาํกดั ในฐานะบรษิทัจดัการ 

กองทนุเปดทเีอม็บ ีAsian Bond 

เศรษฐกิจโลก สถานการณการระบาดของโควิด-19 ท่ีเร่ิมดีข้ึนตอเน่ืองในหลายประเทศ สงผลใหมีการผอนคลาย

มาตรการการควบคุมการระบาด โดยเฉพาะในโซนเอเชียท่ีเผชิญการระบาดอยางหนักและมีการล็อกดาวนในชวงท่ีผานมา สงผล

ใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจตาง ๆ เร่ิมกลับมาเปนปกติมากข้ึนซึ่งเปนปจจัยบวกตอการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก อยางไรก็ตาม 

ความเสี่ยงจากการกลับมาแพรระบาดมีเพ่ิมข้ึนเม่ือเขาสูชวงฤดูหนาว ปญหา supply disruption และสถานการณการเพ่ิมข้ึน

ของราคาพลังงานท่ีเพ่ิมแรงกดดันตอระดับเงินเฟอท่ีอยูในระดับสูงอยูแลว ในชวงท่ีเศรษฐกิจกําลังฟนตัวจึงอาจทําใหเศรษฐกิจมี

ความเสี่ยงท่ีจะเขาสูภาวะ stagflation ได 

ในป 2564 สามไตรมาสท่ีผานมา การฟนตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังมีทิศทางท่ีแข็งแกรงตอเน่ือง โดยเงินเฟอท่ีเพ่ิมข้ึน

ตอเน่ือง สงผลใหสหรัฐฯ มีการปรับวงเงิน QE ในการประชุมเดือนพฤศจิกายนท่ีผานมา อยางไรก็ตามความเสี่ยงในภาคการ

คลังยังมีอยู ในวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2564 สหรัฐฯ จะเร่ิมมีการเปดประเทศรับนักทองเท่ียวตางชาติท่ีฉีดวัคซีนครบโดสแลว (33 

ชาติ) ซึ่งนับเปนการสิ้นสุดมาตรการจํากัดการเดินทางเขาสหรัฐฯ ท่ีถูกบังคับใชมานานถึง 21 เดือน บงชี้วากิจกรรมหลายอยาง

ของสหรัฐฯ เร่ิมกลับมาเปนปกติ ขณะท่ีอัตราเงินเฟอขยายตัวสูงตอเน่ือง โดยลาสุดดัชนีราคาการใชจายดานการบริโภคสวน

บุคคลพ้ืนฐานท่ีเปนมาตรวัดเงินเฟอของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในเดือนกันยายน 2564 ยังอยูเหนือระดับเปาหมายท่ี 

3.6% หลังราคาพลังงานและอาหารอยูในระดับสูง แนวโนมการฟนตัวท่ีแข็งแกรงของเศรษฐกิจสหรัฐฯ สงผลใหการประชุมวันท่ี 

2-3 พฤศจิกายน 2564 ท่ีผานมา Fed ประกาศปรับวงเงินลด QE เดือนละ 15,000 ลานดอลลารสหรัฐฯ ซึ่งจะสงผลใหโครงการ 

QE สิ้นสุดในชวงกลางป 2565 ขณะท่ียังคงอัตราดอกเบ้ียยังอยูในระดับเด่ิมท่ี 0.00-0.25% โดยถอยแถลง Fed ระบุวาจะยังไม

เร่ิมปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียในเร็ว ๆ น้ีอยางไรก็ตาม ในสวนของนโยบายการคลังสหรัฐฯ ยังเผชิญความไมแนนอนท้ังการขยาย

เพดานหน้ีสหรัฐฯ และการผานรางงบประมาณ 2565 วงเงิน 3.5 ลานลานดอลลารสหรัฐฯ และใหทันภายในวันท่ี 3 ธันวาคม 

2564 น้ี โดยประเด็นดังกลาวถูกใชเปนขอตอรองทางการเมือง โดยยังมีความขัดแยงในเร่ืองของวงเงินงบประมาณท่ีอยูใน

ระดับสูง โดย สว. บางคนระบุวาจะไมอนุมัติงบประมาณท่ีสูงกวา 1.5 ลานลานดอลลารสหรัฐฯ โดยไมเห็นในนโยบายเก่ียวกับ

สิ่งแวดลอมและการปรับข้ึนภาษีกลุมคนรวย ขณะท่ีอีกฝายระบุวางบประมาณดังกลาวมีวงเงินตํ่ากวาท่ีไดเสนอไปในชวงแรก โดย

ลาสุดประธานาธิบดีโจ ไบเดน ไดมีการเสนอแผนงบประมาณท่ีปรับใหมในวงเงินตํ่าลงอยูท่ี 1.75 ลานลานดอลลารสหรัฐฯ แตยัง

มีการเก็บภาษีคนรวยเชนเดิม ท้ังน้ี ตองรอดูทาทีของสภาครองเกรสวาจะมีการตัดสินใจเร่ืองดังกลาวอยางไร ซึ่งหากไมสามารถ

ตกลงกันไดอาจสงผลใหเกิดการปดหนวยงานราชการอยางท่ีเคยเกิดข้ึนในชวงรัฐบาลของทรัมปเม่ือป 2561 เน่ืองจากสภา

ครองเกรสไมสามารถผานกฎหมายงบประมาณตามเง่ือนไขท่ีประธานาธิบดีทรัมปตองการได หรือการถูกปรับลดความ

นาเชื่อถือของประเทศเหมือนในป 2554 ท่ีมีความขัดแยงในเร่ืองของการปรับเพ่ิมเพดานหน้ีในรัฐบาลของโอบามา 

สําหรับภาพรวมเศรษฐกิจไทย ในระยะขางหนาการฟนตัวของเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมเปนไปในทิศทางดีข้ึน หลัง

สถานการณการแพรระบาดเร่ิมมีแนวโนมทรงตัว อัตราการฉีดวัคซีนในประเทศในประเทศมีแนวโนมเปนไปในทิศทางท่ีดีข้ึน

ภาครัฐจึงไดผอนคลายมาตรการคุมเขมการระบาดและมีการเปดประเทศ โดย ณ วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2564 ผูท่ีไดรับวัคซีนครบ 

2 เข็ม ครอบคลุมประชาชนอยูท่ี 47.2% ซึ่งเม่ือพิจารณาแยกรายจังหวัดจะเห็นไดวาจังหวัดนํารองการทองเท่ียว เชน ภูเก็ตหรือ

กรุงเทพฯ อยูในระดับสูง (> 70%) ขณะท่ีสถานการณการแพรระบาดอยูในระดับคอนขางทรงตัวปรับลดลงจากชวงท่ีเกิดการ

ระบาดรุนแรงอยูท่ีระดับตํ่ากวา 10,000 รายตอวัน สงผลใหประเทศไทยไดเร่ิมเปดประเทศรับนักทองเท่ียวตางชาติโดยไมกักตัว

ต้ังแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 เปนตนมา ซึ่งจะชวยสรางบรรยากาศของภาคการทองเท่ียวใหดีข้ึนไดหลังจาก 9 เดือนแรกของ

ปนักทองเท่ียวตางชาติเท่ียวไทยอยูท่ี 8.58 หม่ืนคน ปจจัยดังกลาวจะชวยใหนักทองเท่ียวสามารถเขามาไดมากมากข้ึนใน 2 

เดือนท่ีเหลือของป 
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อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ในชวงอายุ 10 ป โดยเฉลี่ยอยูท่ีระดับรอยละ 1.57 อัตราผลตอบแทน

พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนเร่ือย ๆ จากการคาดการณเงินเฟอท่ีสูงข้ึน รวมถึงการลดขนาด QE ลง

ภายในสิ้นป 2564 ท้ังน้ีตลาดมองวา bond yield ท่ัวโลกยังมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนตามไปดวย โดยคาดการณ bond yield สหรัฐฯ 

ของนักวิเคราะห โดย Bloomberg consensus พบวา bond yield อายุ 10 ป ของสหรัฐฯ จะคอย ๆ เพ่ิมจากปจจุบันท่ีรอยละ 

1.57 สูระดับรอยละ 1.70 ในปลายป 2564 ซึ่ง Fed คาดวาจะยังคงอัตราดอกเบ้ียท่ีระดับ 0 – 0.25 ตลอดท้ังป 2564 

 

 

ความเหน็ของบรษิทัจดัการกองทนุรวมเกีย่วกบัการลงทนุเพือ่เปนทรพัยสนิของกองทนุรวม สาํหรบัรอบบญัชตีั้งแตวนัที ่ 

1 ตลุาคม 2563  ถงึ 30 กนัยายน 2564 

ดวยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปดทีเอ็มบี Asian Bond กองทุนจะเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม

ตางประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน BGF Asian Tiger Bond ในหนวยลงทุนชนิด Class D2 USD  ใน

อัตราสวนโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ 

Luxembourg ดําเนินงานตามระเบียบของ UCITS กองทุนรวมตางประเทศดังกลาวบริหารจัดการโดย BlackRock 

(Luxembourg) S.A. และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ท้ังน้ีในรอบระยะเวลา 1 ปท่ีผานมาบริษัทจัดการไดปฎิบัติการตาม

นโยบายการลงทุนตามท่ีกําหนด และไมมีการรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินอ่ืนใด 

 

การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในรอบบญัชทีีผ่านมาเมือ่เทยีบกบัรอบบญัชกีอนหนา 

ไมมี 

 

รายงานการลงทนุทีไ่มเปนไปตามนโยบายการลงทนุเฉลีย่ในรอบบญัชพีรอมทัง้การดาํเนนิการแกไข 

ไมมี 

 

ขอมลูการดาํเนนิการรบัชาํระหนีด้วยทรพัยสนิอืน่ (ถาม)ี 
 ไมมี 

 

ขอมลูการบนัทกึมลูคาตราสารแหงหนีห้รือสทิธเิรยีกรองดงักลาวเปนศนูย ในกรณทีีผู่ออกตราสารแหงหนีห้รอืลกูหนีแ้หงสทิธิ

เรยีกรองผดินดัชาํระหนีห้รอืมพีฤตกิารณวาจะไมสามารถชาํระหนีไ้ด (ถาม)ี 

 ไมมี 
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ขอมลูทัว่ไปของกองทนุเปดทเีอม็บ ีAsian Bond 

 

วัตถุประสงคของกองทุน 

เพ่ือสรางผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนใหไดใกลเคียงกับผลตอบแทนของ กองทุน BGF Asian Tiger Bond โดยจะลงทุน

ในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน สวนท่ี

เหลือลงทุนในหลักทรัพยอ่ืนใดท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. 

 

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : กองทุนรวมตราสารหน้ี 

 

ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมหนวยลงทุนประเภท Feeder Fund 

-ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : กองทุน BGF Asian Tiger Bond 

-กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในประเทศ : Luxembourg 

 

ประเภทกองทุนตามการลงทุนในตางประเทศ : กองทุนรวมท่ีเนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ 

 

นโยบายการกูยืม (ถามี) : ไมมี 

 

การลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) : ลงทุน เพ่ือการลดความเสี่ยง (Hedging) 

 

การลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Notes) : ลงทุน 

 

กลยุทธการบริหารกองทุน (Management Style) : 

1. กองทุนเปดทีเอ็มบี Asian Bond มุงหวังใหผลประกอบการเคลือ่นไหวตามกองทุนหลัก (passive management) 

2. กองทุน BGF Asian Tiger Bond (กองทุนหลัก) มีกลยุทธในการบริหารแบบเชิงรุก (Active) 

 

 

ดัชนีชี้วัด/อางอิง (Benchmark) : การลงทุนในกองทุนรวมน้ี ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของกองทุนหลัก คือ JP Morgan Asia 

Credit Index ในรูปสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยน เพ่ือเทียบเทาคาสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณ

ผลตอบแทน 

 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) ในเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม 

ซึ่งอยูภายใตกรอบนโยบายการลงทุนท่ีกาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลและแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาอยางชัดเจน

ถึงวันท่ีมีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คาอธิบายเก่ียวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกลาวผานการลงประกาศในเว็บไซด

ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 

 

อยางไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพ่ือใหเปนไปตามประกาศ เง่ือนไขและขอกาหนดสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/

หรือ ประกาศ ขอกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกับมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวม และ/
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หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใชเปรียบเทียบ ในกรณีท่ีผูออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไมไดจัดทาหรือเปดเผยขอมูล/อัตรา

ดังกลาวอีกตอไป โดยบริษัทจัดการจะแจงเปลี่ยนแปลงดังกลาวให ผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาผานการประกาศในเว็บไซด

ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 

 

ลักษณะการจายผลตอบแทนของกองทุน : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน 

 

รายละเอียดเก่ียวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนจะเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน BGF Asian Tiger 

Bond ในหนวยลงทุนชนิด Class D2 USD ในอัตราสวนโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ

ของกองทุน ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ Luxembourg ดําเนินงานตามระเบียบของ UCITS กองทุนรวมตางประเทศดังกลาวบริหาร

จัดการโดย BlackRock (Luxembourg) S.A. และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลารสหรัฐ 

 

กองทุนมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือสรางกระแสรายไดในระดับสูง โดยจะลงทุนอยางนอยรอยละ 70 ในตราสารหน้ีท่ีเปลี่ยนมือไดท่ี

ออกโดยบริษัทท่ีจดทะเบียนหรือมีการดําเนินธุรกิจสวนใหญใน Asian Tiger countries (ประกอบดวย ประเทศเกาหลีใต ประเทศ

จีน ไตหวัน ฮองกง ประเทศฟลิปนส ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร ประเทศเวียดนาม ประเทศกัมพูชา ประเทศ

ลาว ประเทศเมียนมาร ประเทศอินโดนีเซีย มาเกา ประเทศอินเดีย และประเทศปากีสถาน) กองทุนสามารถลงทุนไดในตราสารท่ีมี

การจัดอับดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาอันดับท่ีสามารถลงทุนไดและมีสถานะในดานอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือความยืดหยุนในการ

บริหารได 

 

กองทุนหลัก (Master Fund) อาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร

การลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได 

 

สวนท่ีเหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพยสินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทุนท้ังในประเทศ และหรือตางประเทศ 

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเปน Fund of Funds หรือลงทุน

โดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพยตางประเทศได โดยไมทําใหระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพ่ิมข้ึน ท้ังน้ี 

ใหเปนดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน โดยข้ึนกับสถานการณตลาด และตองเปนไปเพ่ือประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุน อน่ึง 

บริษัทจัดการจะดําเนินการแจงผูถือหนวยลงทุนลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน โดยผาน www.tmbam.com หรือชองทางอ่ืนใดท่ี

บริษัทจัดการกาหนด กอนดาเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกลาว 

 

กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารท่ีมีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) โดยเปนไปตามหลักเกณฑหรือไดรับ

ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมท้ังอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย หรือธุรกรรมการซื้อโดยมี

สัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได หรือตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาระดับท่ีสามารถลงทุนได (Non-

Investment grade) และตราสารหน้ีท่ีไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพยหรือ

ทรัพยสินอ่ืนใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
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ท้ังน้ี การลงทุนของกองทุนเปดทีเอ็มบี Asian Bond ใน กองทุน BGF Asian Tiger Bond จะอยูในรูปของเงินดอลลารสหรัฐ โดย

กองทุนเปดทีเอ็มบี Asian Bond อาจจะเขาทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันความเสี่ยง

ในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน ดังน้ัน ผูลงทุนอาจจะขาดทุนหรือไดรับกําไรจาก

อัตราแลกเปลี่ยน/หรือไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเร่ิมแรกได เชน กรณีท่ีคาเงินสกุลดอลลารสหรัฐ มีแนวโนมออนคาลง 

ผูจัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพ่ือปองกันความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX 

Derivatives) บางสวน อยางไรก็ตาม ผูจัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัดสวนท่ีนอย หรืออาจพิจารณาไมปองกันความ

เสี่ยงในกรณีท่ีคาเงินสกุลดอลลารสหรัฐมีแนวโนมแข็งคา 

 

รายละเอียดการลงทุนในตางประเทศ : เนนลงทุนในตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ มูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทุน ท้ังน้ี ไมเกินวงเงินท่ีไดรับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. หรือธนาคารแหงประเทศไทย หรือหนวยงาน

ภาครัฐอ่ืนใด 

 

ขอมูลเพ่ิมเติม  

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ.ทหารไทย) ไดขอแกไขเพ่ิมเติมโครงการแบบขอความเห็นชอบเปนการ

ท่ัวไป กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน ก.ล.ต.) เพ่ือปรับปรุงขอมูลเก่ียวกับ ชื่อ

เว็บไซต (Website) อีเมล (Email Address) เบอรโทรศัพทและเบอรโทรสาร ของ บลจ.ทหารไทย โดยมีผลต้ังแตวันท่ี  

17 มกราคม 2563 เปนตนไป ท้ังน้ี เพ่ือใหขอมูลเปนปจจุบัน สรุปรายละเอียด ดังน้ี 

เร่ือง ขอมูลปจจุบัน 

1. Website และ Email Address  Website : www.tmbameastspring.com 

Email: marketing@tmbameastspring.com 

2.เบอรโทรศัพท และเบอรโทรสาร  โทรศัพท 0-2838-1800 

โทรสาร   0-2838-1700 ถึง 1701, 0-2838-1703 ถึง 1708 

 และ 0-2838-1710 ถึง 1712 
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ขอมูลเพ่ิมเติม  

ขอมูลเก่ียวกับ การแกไขเพ่ิมเติมโครงการภายใตการจัดการ เพ่ือเปลี่ยนแปลงท่ีอยูของ บลจ.ทหารไทย 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (TMBAM Eastspring) ไดมีการขอแกไขเพ่ิมเติมโครงการภายใตการจัดการ 

เพ่ือเปลี่ยนแปลงท่ีอยูของบริษัท และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ไดใหความเห็นชอบเปนการท่ัวไปแลว ท้ังน้ี จะมีผลต้ังแต

วันท่ี 1 มีนาคม 2564 เปนตนไป โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ท่ีอยูเดิม ท่ีอยูใหม 

ชั้น 32 อาคารอับดุลราฮิม เพลส  

990 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

32nd Floor, Abdulrahim Place, 

990 Rama IV Rd. Silom, Bangrak, Bangkok 10500 

Thailand 

ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน ออฟฟศ ทาวเวอร  

944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 10330 

9th floor, Mitrtown Office Tower 

944 Rama 4 Road, Wangmai Pathumwan, Bangkok 

10330 
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ขอมลูของกองทนุรวมทีล่งทนุในหนวยลงทนุของกองทนุรวมตางประเทศกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึง่ เกนิกวารอยละ 20 

ของ NAV 
 

โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

1 การลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 

2 ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



��F�ASIA�TI�E���D�D2�USD � Fund�Overview�

�������������b���Funds���Asi�n�Tiger���nd�Fund�see�s�t�t���return,���nsistent�with�prudent�ris��by�investing�in�the�fixed�in��me�tr�nsfer�b�e�se�urities

�f�issuers�d�mi�i�ed�in,��r�exer�ising�their�e��n�mi����tivity�in�Asi�n�Tiger���untries.
 
�C�nt��t�Det�i�s

�M�n�gement�C�mp�ny� �����������Sing�p�re�Ltd�

�C�mp�ny�Address� ��������������b���Funds,�2�4

�ue�Eugene��uppert,�L�2453,

Luxemb�urg�

�C�mp�ny�Te�eph�ne� �����

�Web�Site� �����

�Fund�M�n�ger� �Neer�j�Seth�

�Mgr���St�rt�D�te� �07/27/2012�

�Tr�nsfer�Agent� �JP�M�rg�n���n��Luxemb�urg�SA�

 �Fund�Inf� ��s��f�12/17/2021

�L�st�C��se� ��$��14.63�

�T�t���Assets�(mi�)� ��$��4,834.89�

�T�t���Assets�D�te� �11/30/2021�

�In�epti�n�D�te� �05/09/2012�

�Prim�ry��en�hm�r�� �J.P.�M�rg�n�JACI���mp�siteT�t�

�Curr� �US�D����r�

�Min�Investment� ��US�D����r��100,000.00�

�Ti��er� ���AT�DU�LX�

�ISIN� �LU0776122383�
 
�Fees�And�Expenses

�Expense���ti�� �0.72�

�Fr�nt�L��d� �5.00�

�Fund�Mgr�St�ted�Fee� �0.50�

�Mgr�St�ted�Perf.�Fee� �0.00�

�High�W�ter�M�r�� �����

�Hurd�e���te� �����

������L��d� �0.00�

�E�r�y�Withdr�w�Fee� �����

 �����mberg�C��ssifi��ti�n

�Fund�Type� �SICAV�

�Fund�Asset�C��ss�F��us� �Fixed�In��me�

�D�mi�i�e� �Luxemb�urg�

�Fund�Obje�tive� �Asi�n�P��ifi���egi�n�ex�J�p�n�

�Fund�Sty�e� �����

�Fund�M�r�et�C�p�F��us� �����

�Fund��e�gr�phi����F��us� �Asi�n�P��ifi���egi�n�ex�J�p�n�

�Fund�Curren�y�F��us� �����
 
�T�t����eturn�Ch�rt �

 
Se�s�n��ity

Ye�r J�n Feb M�r Apr M�y Jun Ju� Aug Sep O�t N�v De�

2017 1.12 1.66 0.47 0.70 0.62 0.23 0.84 1.06 �0.15 0.60 �0.30 0.15

2018 0.00 �1.27 �0.30 �0.91 �0.46 �1.08 1.01 0.46 �0.15 �1.53 0.16 1.48

2019 2.30 0.90 2.45 0.29 1.01 1.29 0.78 1.33 �0.35 0.56 0.21 0.48

2020 1.10 0.88 �7.73 2.19 2.57 2.50 2.51 0.93 �0.85 0.00 1.92 1.36

2021 0.06 �0.70 �0.84 0.13 0.58 0.06 �1.61 1.70 �2.77 �3.05 �0.41 ���
 
� �

 
The�m�teri���pr�du�ed�in�this�d��ument�is�intended�f�r�inf�rm�ti�n���purp�ses��n�y��nd�sh�u�d�n�t�be���nstrued��s��n��ffer��r�s��i�it�ti�n�f�r�the�pur�h�se��r�s��e��f��ny�fin�n�i���instrument.�The
inf�rm�ti�n�pr�vided�herein�ref�e�ts��urrent�m�r�et�pr��ti�es��nd�is�n�t�intended�t����nstitute��eg��,�t�x,��r�����unting��dvi�e.�The�inf�rm�ti�n��nd�d�t����nt�ined�herein�h�s�been��bt�ined�fr�m�intern��
d�t��pr��essing,�fund��dministr�t�rs��s�we����s��ther��utside�s�ur�es��nd,���th�ugh�it�is�be�ieved�t��be����ur�te,�n��gu�r�ntee��f���mp�eteness��r����ur��y�is�being�m�de.�����mberg�LP�sh����n�t�be
�i�b�e�f�r��ny���sses��r�d�m�ge�th�t��ny�ne�m�y�suffer��s���resu�t��f�re�ying��n�this�inf�rm�ti�n.�The�inf�rm�ti�n�m�y�be��h�nged�by�����mberg�LP��t��ny�time.
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��F�ASIA�TI�E���D�D2�USD � Fund�Perf�rm�n�e��is��Tr���ing�

�en�hm�r�:�J.P.�M�rg�n�JACI���mp�siteT�t ��s��f�12/17/2021�
Curren�y:�USD�
 
�Perf�rm�n�e

� �Fund� ��en�h.�

�Me�n��eturn�1Y�Wee��y� ��5.89� ��2.00�

�T�t����eturn�3M� ��4.57� ��2.18�

�T�t����eturn�6M� ��5.67� ��2.01�

�T�t����eturn�1Y� ��5.92� ��2.04�

�T�t����eturn�Ytd� ��6.34� ��2.28�

�Perf�2020� �7.13� �6.33�

�Perf�2019� �11.81� �11.34�

�Perf�2018� ��2.61� ��0.77�

�Perf�2017� �7.21� �5.78�

�Perf�2016� �5.22� �5.81�

�Perf�2015� �2.86� �2.80�

�Eff�7D�Y�d� ����� �����

�30D�Y�d� ����� �����

��r�ss�7D�Y�d� ����� �����

�Subs�7D�Y�d� ����� �����

�Avg�Life� ����� �����

�MM�t�Avg�D�ys�T��M�t.� ����� �����

 � �

 
��is�

� �Fund� ��en�h.�

�D�wnside��is��1Y�Wee��y�Ann� �3.54� �2.17�

�Semiv�ri�n�e�1Y�Wee��y�Ann� �5.39� �3.38�

�St�nd�rd�Dev�1Y�Wee��y�Ann� �4.37� �2.67�

�M�x�Dr�wd�wn�1Y� ��8.60� ��3.79�

�M�x�In�re�se�1Y� �2.37� �2.13�

�Kurt�sis�1Y�Wee��y� �3.57� �3.36�

�S�ewness�1Y�Wee��y� ��1.38� ��1.38�

 � �

 
��is�/�eturn

� �vs��en�h.

�Ex�ess��eturn�1Y�Wee��y�Ann� ��3.97�

�Inf�rm�ti�n���ti��1Y�Wee��y� ��1.83�

�Jensen�A�ph��1Y�Wee��y� ��2.86�

�M�dig�i�ni���p�1Y�Wee��y� ��0.02�

�Sh�rpe���ti��1Y�Wee��y� ��1.35�

�S�rtin����ti��1Y�Wee��y� �0.65�

�Treyn�r�Me�sure�1Y�Wee��y� ��0.04�

 � �

 

 
The�m�teri���pr�du�ed�in�this�d��ument�is�intended�f�r�inf�rm�ti�n���purp�ses��n�y��nd�sh�u�d�n�t�be���nstrued��s��n��ffer��r�s��i�it�ti�n�f�r�the�pur�h�se��r�s��e��f��ny�fin�n�i���instrument.�The
inf�rm�ti�n�pr�vided�herein�ref�e�ts��urrent�m�r�et�pr��ti�es��nd�is�n�t�intended�t����nstitute��eg��,�t�x,��r�����unting��dvi�e.�The�inf�rm�ti�n��nd�d�t����nt�ined�herein�h�s�been��bt�ined�fr�m�intern��
d�t��pr��essing,�fund��dministr�t�rs��s�we����s��ther��utside�s�ur�es��nd,���th�ugh�it�is�be�ieved�t��be����ur�te,�n��gu�r�ntee��f���mp�eteness��r����ur��y�is�being�m�de.�����mberg�LP�sh����n�t�be
�i�b�e�f�r��ny���sses��r�d�m�ge�th�t��ny�ne�m�y�suffer��s���resu�t��f�re�ying��n�this�inf�rm�ti�n.�The�inf�rm�ti�n�m�y�be��h�nged�by�����mberg�LP��t��ny�time.
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��F�ASIA�TI�E���D�D2�USD � Fund�Perf�rm�n�e��is��Tr���ing�

�en�hm�r�:�J.P.�M�rg�n�JACI���mp�siteT�t ��s��f�12/17/2021�
Curren�y:�USD�

�Tr���ing

� �vs��en�h.

�A�ph��1Y�Wee��y� ��0.06�

��et��1Y�Wee��y� �1.51�

�C�rre��ti�n�1Y�Wee��y� �0.92�

��e�r�C�rre��ti�n�1Y�Wee��y� �0.75�

��u���C�rre��ti�n�1Y�Wee��y� �0.91�

���Squ�red�1Y�Wee��y� �0.85�

�Tr���ing�Err�r�1Y�Wee��y�Ann� �2.17�

 � �

 
The�m�teri���pr�du�ed�in�this�d��ument�is�intended�f�r�inf�rm�ti�n���purp�ses��n�y��nd�sh�u�d�n�t�be���nstrued��s��n��ffer��r�s��i�it�ti�n�f�r�the�pur�h�se��r�s��e��f��ny�fin�n�i���instrument.�The
inf�rm�ti�n�pr�vided�herein�ref�e�ts��urrent�m�r�et�pr��ti�es��nd�is�n�t�intended�t����nstitute��eg��,�t�x,��r�����unting��dvi�e.�The�inf�rm�ti�n��nd�d�t����nt�ined�herein�h�s�been��bt�ined�fr�m�intern��
d�t��pr��essing,�fund��dministr�t�rs��s�we����s��ther��utside�s�ur�es��nd,���th�ugh�it�is�be�ieved�t��be����ur�te,�n��gu�r�ntee��f���mp�eteness��r����ur��y�is�being�m�de.�����mberg�LP�sh����n�t�be
�i�b�e�f�r��ny���sses��r�d�m�ge�th�t��ny�ne�m�y�suffer��s���resu�t��f�re�ying��n�this�inf�rm�ti�n.�The�inf�rm�ti�n�m�y�be��h�nged�by�����mberg�LP��t��ny�time.
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� � Fund�A�����ti�n�

 
�T�t���Assets�(mi�) ��s��f�11/30/2021

 
�Asset�A�����ti�n

�C�rp�r�te� �88.481�%�

���vernment� �11.437�%�

�M�ney�M�r�et� �0.082�%�

 ��s��f�10/31/2021

 
�Se�t�r�A�����ti�n

���si��M�teri��s� �5.211�%�

�C�mmuni��ti�ns� �4.747�%�

�C�nsumer,�Cy��i���� �5.351�%�

�C�nsumer,�N�n��y��i���� �3.832�%�

�Diversified� �0.416�%�

�Energy� �10.637�%�

�Fin�n�i��� �43.448�%�

���vernment� �12.68�%�

�Industri��� �4.212�%�

�Te�hn���gy� �1.893�%�

�Uti�ities� �7.493�%�

 ��s��f�10/31/2021

 
��e��A�����ti�n

�Afri���/�Midd�e�E�st� �4.946�%�

�Asi��P��ifi�� �40.773�%�

�Centr���Asi�� �10.277�%�

�N�rth�Ameri��� �39.513�%�

�Western�Eur�pe� �3.908�%�

 ��s��f�10/31/2021

 
�P�rtf��i��St�tisti�s ��s��f�10/31/2021

�%�Of�T�p�Ten�H��dings� �8.97��Avg�Pri�e/E�rnings� �����

�Fund�Turn�ver� ������Avg�Pri�e/C�sh�F��w� �����

�Medi�n�M�t�C�p�(M)� ������Avg�Pri�e/S��es� �����

�Avg�M�r�et�C�p�(mi�)� ������Avg�Pri�e/�������ti�� �����

�Avg�Dvd�Yie�d� ������� ��

 
The�m�teri���pr�du�ed�in�this�d��ument�is�intended�f�r�inf�rm�ti�n���purp�ses��n�y��nd�sh�u�d�n�t�be���nstrued��s��n��ffer��r�s��i�it�ti�n�f�r�the�pur�h�se��r�s��e��f��ny�fin�n�i���instrument.�The
inf�rm�ti�n�pr�vided�herein�ref�e�ts��urrent�m�r�et�pr��ti�es��nd�is�n�t�intended�t����nstitute��eg��,�t�x,��r�����unting��dvi�e.�The�inf�rm�ti�n��nd�d�t����nt�ined�herein�h�s�been��bt�ined�fr�m�intern��
d�t��pr��essing,�fund��dministr�t�rs��s�we����s��ther��utside�s�ur�es��nd,���th�ugh�it�is�be�ieved�t��be����ur�te,�n��gu�r�ntee��f���mp�eteness��r����ur��y�is�being�m�de.�����mberg�LP�sh����n�t�be
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10 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Asian Bond 

 

ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่ําคญั    

งวดปบญัชสีิน้สดุวนัที ่

30 ก.ย. 

64 

30 ก.ย. 

63 

30 ก.ย. 

62 

28 ก.ย. 

61 

29 ก.ย. 

60** 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 11.2008 10.8398 10.0724 10.5072 10.0001 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 11.0699 11.2008 10.8398 10.0724 10.5072 

กองทุนเปดทีเอ็มบี Asian Bond -1.17% 3.32% 7.58% -4.15% 5.07% 

เกณฑมาตรฐาน 1*** +7.59% 9.37% 4.81% -4.10% -1.24% 

เกณฑมาตรฐาน 2*** +0.69% 5.62% 10.74% -1.01% 5.30% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 200 191 174 121 127 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 28 200 191 174 121 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดป (ลานบาท) 73 106 168 168 158 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดป (Net cash flow) (ลานบาท) -174 +3 +7 +63 +116 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดป* (Average redemption rate) 1.28% 1.15% 0.52% 0.20% 0.92% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่     

** จาก 28 พ.ย. 59 ถึง 29 ก.ย.60      
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ผลการดาํเนนิงานของ กองทุนเปดทเีอม็บ ีAsian Bond   ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564   

 

 ยอนหลัง  

3 เดือน 

ยอนหลัง 

 6 เดือน 

ยอนหลัง 

 1 ป 

ยอนหลัง  

3 ป 

ต้ังแตจัดต้ัง

กองทุน 

รอยละตอป (30 มิ.ย. 64) (31 มี.ค. 64) (30 ก.ย. 63) (28 ก.ย. 61) (28 พ.ย. 59) 

กองทุนเปดทีเอ็มบี Asian Bond -2.63% -2.06% -1.17% +3.19% +2.12% 

เกณฑมาตรฐาน 1*** +4.51% +8.19% +7.59% +7.24% +3.27% 

เกณฑมาตรฐาน 2*** -0.98% +0.07% +0.69% +5.61% +4.34% 
Note*** 

     
เกณฑมาตรฐาน 1 คือ ดัชนี JP Morgan Asia Credit ปรับดวยอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบเทาคาสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน 

เกณฑมาตรฐาน 2 คือ ดัชนี JP Morgan Asia Credit สกุลเงินดอลลารสหรัฐ 
   

      

หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 

 ท้ังน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผล 

 การดําเนินงานในอนาคต 

 ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน   
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รายงานของผูสอบบญัชรีบัอนญุาต 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปดทีเอ็มบี Asian Bond 

ความเห็น 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปดทีเอ็มบี Asian Bond (“กองทุน”) ซึ่งประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงิน และ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย

สุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปดทีเอ็มบี Asian Bond ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 ผลการ

ดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามแนวปฏิบัติทาง

บัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจาก

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

เกณฑในการแสดงความเห็น 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบ

ของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกองทุนตามขอกําหนด

จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในสวนท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบงบการเงิน และ

ขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดเหลาน้ี ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบ

บัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

ขอมูลอื่น 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอ่ืน ขอมูลอ่ืนประกอบดวย ขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําป แตไมรวมถึงงบการเงิน และ

รายงานของผูสอบบัญชีท่ีอยูในรายงานประจําปน้ัน ขาพเจาคาดวาขาพเจาจะไดรับรายงานประจําปภายหลังวันท่ีในรายงานของ

ผูสอบบัญชี 

ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอ่ืน และขาพเจาไมไดใหความเชื่อม่ันตอขอมูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของขาพเจาท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอ่ืนมีความขัดแยงท่ีมี

สาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูท่ีไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา หรือปรากฏวาขอมูลอ่ืนมีการแสดงขอมูลท่ีขัด

ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

เม่ือขาพเจาไดอานรายงานประจําป หากขาพเจาสรุปไดวามีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขาพเจาตอง

สื่อสารเร่ืองดังกลาวกับผูบริหารเพ่ือใหผูบริหารดําเนินการแกไขขอมูลท่ีแสดงขัดตอขอเท็จจริง 

 

 



14 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Asian Bond 

 

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 

ผูบริหารมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลาน้ีโดยถูกตองตามท่ีควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับ

กองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวา

จําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือขอผิดพลาด  

ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเน่ือง การเปดเผยเร่ือง

ท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานตอเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ืองเวนแตผูบริหาร

มีความต้ังใจท่ีจะเลิกกองทุนหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเน่ืองตอไปได 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง

ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชี

ซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อม่ันในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวา

การปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญท่ีมีอยูได

เสมอไป ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเม่ือคาดการณไดอยาง

สมเหตุสมผลวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของ

ผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลาน้ี 

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินไมวาจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองตอความเสี่ยงเหลาน้ัน และได

หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงท่ีไมพบ

ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงท่ีเกิดจากขอผิดพลาด 

เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเวนการแสดงขอมูล การ

แสดงขอมูลท่ีไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ

สถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ

เปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของซึ่งจัดทําข้ึนโดยผูบริหาร  
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 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหารและจากหลักฐาน

การสอบบัญชีที่ไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุให

เกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามี

ความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหขอสังเกตถึงการ

เปดเผยขอมูลในงบการเงินที่เกี่ยวของ หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป 

ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็

ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกองทุนตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง  

 ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินแสดงรายการ

และเหตุการณในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม 

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูบริหารในเรื่องตางๆ ที่สําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว 

ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบใน

ระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 

 

 
 

(นางสาวชมภูนุช แซแต)   

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

กรุงเทพฯ 29 ตุลาคม 2564 
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กองทุนเปดทีเอ็มบี As ian Bond

งบแสดงฐานะการ เงิน

ณ วันที่  30 กันยายน 25 64

หมายเหตุ 2564 2563

สินทรัพย 7

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม 3, 4 26,349,973.64 196,865,643.43 

เงินฝากธนาคาร 2,519,811.36 4,523,068.26 

ลูกหนี้

จากดอกเบี้ย 553.34 1,923.18 

จากการขายเงินลงทุน 1,692,500.00 - 

จากการขายหนวยลงทุน 1,755.44 114,120.78 

ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ 3, 6 46,893.73 257,452.66 

รวมสินทรัพย 30,611,487.51 201,762,208.31 

หนี้สิน 7

เจาหนี้จากการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 1,059,656.26 404,804.00 

เจาหนี้จากสัญญาอนุพันธ 3, 5, 6 1,477,337.81 1,335,986.06 

คาใชจายคางจาย 5 27,887.29 165,973.44 

ภาษีเงินไดคางจาย 83.00 288.48 

หนี้สินอื่น 5 1,742.83 7,454.60 

รวมหนี้สิน 2,566,707.19 1,914,506.58 

สินทรัพยสุทธิ 28,044,780.32 199,847,701.73 

สินทรัพยสุทธิ:

ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 25,334,079.97 178,422,370.87 

กําไร(ขาดทุน)สะสม

บัญชปีรับสมดลุ (17,627,580.96) 3,794,330.88 

กําไรสะสมจากการดําเนินงาน 20,338,281.31 17,630,999.98 

สินทรัพยสุทธิ 28,044,780.32 199,847,701.73 

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 11.0699 11.2008 

จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ณ วันสิ้นป (หนวย) 2,533,407.9859 17,842,237.0760 

บาท
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กองทุนเปดทีเอ็มบี As ian Bo nd

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สํา หรับป ส้ินสุดวันที่  30 กันยายน 25 64

หมายเหตุ 2564 2563

รายได 3

รายไดดอกเบี้ย 3,319.78 5,424.19 

รวมรายได 3,319.78 5,424.19

คาใชจาย 3

คาธรรมเนียมการจัดการ 5 661,362.77 960,253.38

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 19,488.12 28,295.43

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 5 107,875.53 112,970.99

รวมคาใชจาย 788,726.42 1,101,519.80

ขาดทุนสุทธิ (785,406.64) (1,096,095.61)

รายการกาํไร(ขาดทนุ)สุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทนุ 6,440,237.63 3,429,221.91 

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุน (8,067,107.42) 9,075,281.78

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ 5,738,348.00 (2,492,217.20)

รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ 6, 7 (351,910.68) (3,153,536.90)

รายการขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (266,381.73) (273,123.37)

รวมรายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดข้ึนและที่ยังไมเกิดข้ึน 3,493,185.80 6,585,626.22

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได 2,707,779.16 5,489,530.61

หัก ภาษีเงินได 3 (497.83) (813.49)

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได 2,707,281.33 5,488,717.12

บาท
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กองทุนเปดทีเอ็มบี As ian Bo nd

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย สุทธิ

สํา หรับป ส้ินสุดวันที่  30 กันยายน 25 64

2564 2563

การเพิม่ขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพยสุทธิจาก

การดาํเนนิงาน 2,707,281.33 5,488,717.12

การเพ่ิมข้ึนของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป 32,650,406.20 240,170,540.71 

การลดลงของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป (207,160,608.94) (237,255,920.93)

การเพิม่ขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพยสุทธิในระหวางป (171,802,921.41) 8,403,336.90

สินทรัพยสุทธิ ณ วันตนป 199,847,701.73 191,444,364.83 

สินทรัพยสุทธิ ณ วันปลายป 28,044,780.32 199,847,701.73 

การเปลี่ยนแปลงของจํานวนหนวยลงทุน

(มูลคาหนวยละ 10 บาท)

หนวยลงทุน ณ วันตนป 17,842,237.0760 17,661,117.8544

บวก : หนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป 2,887,974.4366 21,957,271.4661

หัก : หนวยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหวางป (18,196,803.5267) (21,776,152.2445)

หนวยลงทุน ณ วันปลายป 2,533,407.9859 17,842,237.0760 

บาท

หนวย
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กองทุนเปดทีเอ็มบี As ian Bond

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  30 กันยายน 25 64

รอยละของ

จํานวนหนวย มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(บาท)

เงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ

BGF Asian Tiger Bond * 51,586.05 26,349,973.64 100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 23,338,488.5 5  บาท) 26,349,973.64 100.00

* กองทุน BGF Asian Tiger Bond มีวัตถุประสงคการลงทุนในตราสารหนี้

ช่ือหลักทรัพย

กองทุนเปดทีเอ็มบี As ian Bond

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  30 กันยายน 25 63

รอยละของ

จํานวนหนวย มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(บาท)

เงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ

BGF Asian Tiger Bond * 410,991.62 196,865,643.43 100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 185 ,787,05 0.92 บาท) 196,865 ,643.43 100.00

* กองทุน BGF Asian Tiger Bond มีวัตถุประสงคการลงทุนในตราสารหนี้

ช่ือหลักทรัพย
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กองทุนเปดทีเอ็มบี Asian Bond 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 

1. ขอมูลทั่วไป 

กองทุนเปดทีเอ็มบี Asian Bond (“กองทุน”) จดทะเบียนเปนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 มี เ งินทุนจดทะเบียนจํานวน 3,000 ลานบาท 

(แบงเปน 300 ลานหนวยลงทุน มูลคาหนวยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

(“บริษัทจัดการ”) เปนผูจัดการกองทุนและนายทะเบียนหนวยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เปนผูดูแล

ผลประโยชน  

กองทุนเปนกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน ซึ่งไมกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน โดยมีนโยบายเนนลงทุน

ในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองทุนเดียว คือกองทุน BGF Asian Tiger Bond ในหนวยลงทุนชนิด 

Class D2 USD ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิรก บริหารจัดการโดย BlackRock (Luxembourg) S.A. โดย

เฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้กองทุนอาจจะเขาทําสัญญาซื้อขาย

ลวงหนา (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

กองทุนมีนโยบายไมจายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุน 

2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

ในปปจจุบันงบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่สมาคม

บริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) สวนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชี

ไมไดกําหนดไว กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งในการใชแนวปฏิบัติ

ทางบัญชีเปนครั้งแรก กองทุนไดใชวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป ดังนั้นกองทุนจึงไมปรับปรุงงบการเงินที่นําเสนอในปกอน ซึ่ง

เดิมจัดทําขึ้นตามหลักเกณฑและรูปแบบที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง “การบัญชีสําหรับกิจการที่

ดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน” 

อยางไรก็ตาม การนําแนวปฏิบัติทางบัญชีมาถือปฏิบัติในปปจจุบัน ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน

ของกองทุน 

งบการเงินของกองทุนไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไป

ตามวัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนั ้นเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับ

ภาษาไทย กองทุนไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 
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3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

เงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน  

- เงินลงทุนในกองทุนรวมที่เสนอขายในตางประเทศ แสดงดวยมูลคายุติธรรมโดยใชมูลคาทรัพยสินสุทธิตอ

หนวยลงทุนครั้งลาสุด ณ วันที่วัดคาเงินลงทุน 

กําไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนใหเปนมูลคายุติธรรมจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จําหนายใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 

การรับรูรายไดและคาใชจาย 

รายไดดอกเบี้ยรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง  

คาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง  

เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรูในกําไรหรือ

ขาดทุน 

บัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ 

บัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สินที่เปน

เงินตราตางประเทศ ณ วันสิ้นปแปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญาอนุพันธ ณ วันที่เกิด

รายการ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราตามสัญญา 

ณ วันสิ้นป กําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธที่ยังไมครบกําหนด คํานวณโดยปรับสัญญาอนุพันธ ณ 

วันสิ้นป จากอัตราตามสัญญา เปนราคาตลาดของสัญญาอนุพันธที่มีอายุคงเหลือเชนเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้

หรือเจาหนี้จากสัญญาอนุพันธในงบแสดงฐานะการเงิน 

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงคารับรูในกําไรหรือขาดทุน 

ภาษีเงินได 

กองทุนเสียภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากรจากรายไดตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตรารอยละ 15 ของรายไดกอนหักรายจาย 

การใชดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจและการประมาณการหลาย

ประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่เกี่ยวของกับสินทรัพย หนี้สิน รายได คาใชจาย และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ

สินทรัพยและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว 

การใชดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง การปรับประมาณการ

ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป 
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4. ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนในระหวางป สรุปไดดังนี้ 

 บาท 

 2564  2563 

ซื้อเงินลงทุน 4,542,000.00 168,478,760.02 

ขายเงินลงทุน 173,430,800.00 169,608,050.00 

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

ในระหวางป กองทุนมีรายการธุรกิจระหวางกันที่สําคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ ่งมีผู ถือหุ นและ/หรือ

กรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สําคัญดังกลาวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 

และ 2563 มีดังตอไปนี้ 

 บาท   

 2564  2563  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

คาธรรมเนียมการจัดการ 661,362.77  960,253.38 ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชี้ชวน 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 107,875.53  112,970.99 ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชี้ชวน 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)) 

ซื้อเงินตราตางประเทศ 59,719,780.00  5,020,540.00  ตามที่ระบุในสัญญา 

ขายเงินตราตางประเทศ 59,736,698.20  3,738,000.00  ตามที่ระบุในสัญญา 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ดังนี้ 

 

 

 บาท 

 2564  2563 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด    

 คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย 23,999.94  148,861.58 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย 3,984.60  17,513.16 

 หนี้สินอื่น 0.02  0.02 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)) 

 เจาหนี้จากสัญญาอนุพันธ 1,477,337.81  - 
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6. อนุพันธทางการเงินตามมูลคายุติธรรม 

 บาท 

 2564 

 จํานวนเงินตาม  มูลคายุติธรรม 

 สัญญา  สินทรัพย  หนี้สิน 

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 33,411,524.20  46,893.73  1,477,337.81 

 

 บาท 

 2563 

 จํานวนเงินตาม  มูลคายุติธรรม 

 สัญญา  สินทรัพย  หนี้สิน 

สัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 185,910,872.90  257,452.66  1,335,986.06 

7. การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 

การประมาณมูลคายุติธรรม 

มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาที่จะจายเพื่อโอนหนี้สินใหผูอื่น โดยรายการ

ดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหวางผูซื้อและผูขาย (ผูรวมตลาด) ณ วันที่วัดมูลคา กองทุนใชราคา

เสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินซึ ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่

เกี่ยวของกําหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีที่ไมมีตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือ

หนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองได กองทุนจะประมาณมูลคา

ยุติธรรมโดยใชเทคนิคการประเมินมูลคาที่เหมาะสมกับแตละสถานการณ และพยายามใชขอมูลที่สามารถสังเกตไดที่

เกี่ยวของกับสินทรัพยหรือหนี้สินที่จะวัดมูลคายุติธรรมนั้นใหมากที่สุด 

ตารางตอไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลคาความ

แตกตางของระดับขอมูลสามารถแสดงไดดังนี้ 

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกัน (ขอมูลระดับที่ 1) 

- ขอมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตไดโดยตรง (ไดแก ขอมูลราคาตลาด) 

หรือโดยออม (ไดแก ขอมูลที่คํานวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสินทรัพยนั้นหรือหนี้สินนั้น (ขอมูลระดับที่ 2) 

- ขอมูลสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินซึ่งไมไดอางอิงจากขอมูลที่สามารถสังเกตไดจากตลาด (ขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได) 

(ขอมูลระดับที่ 3) 
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 บาท 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

 ระดับที่ 1  ระดับที่ 2  ระดับที่ 3  รวม 

สินทรัพย        

กองทุน -  26,349,973.64  -  26,349,973.64 

ตราสารอนุพันธ -  46,893.73  -  46,893.73 

หนี้สิน        

ตราสารอนุพันธ -  1,477,337.81  -  1,477,337.81 

 

 บาท 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

 ระดับที่ 1  ระดับที่ 2  ระดับที่ 3  รวม 

สินทรัพย        

กองทุน -  196,865,643.43   -  196,865,643.43  

ตราสารอนุพันธ -  257,452.66  -  257,452.66 

หนี้สิน        

ตราสารอนุพันธ -  1,335,986.06  -  1,335,986.06 

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไมไดถูกพิจารณาวามีสภาพคลองแตถูกประเมินคาจากราคาตลาดที่มีการ

อางอิงไวอยางชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผูคาหรือแหลงกําหนดราคาที่เปนทางเลือกซึ่งไดรับการสนับสนุนจาก

ขอมูลที่สังเกตไดจะถูกจัดอยูในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหลานี้ประกอบดวยเงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ 

และอนุพันธในตลาดซื้อขายกันโดยตรง 

ในระหวางป ไมมีการโอนรายการระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลคาของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด 

ตารางตอไปนี้ไดสรุปความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบดวยสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

ของกองทุนตามมูลคายุติธรรมและจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย 
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 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

  มีอัตราดอกเบี้ย 

 ปรับขึ้นลงตาม 

 อัตราตลาด 

 

มีอัตรา 

ดอกเบี้ยคงที ่

  

ไมมี 

อัตราดอกเบี้ย 

 

รวม    

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม -  -  26,349,973.64   26,349,973.64  

เงินฝากธนาคาร 2,519,811.36   -  -  2,519,811.36  

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย -  -  553.34  553.34 

ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน -  -  1,692,500.00  1,692,500.00 

ลูกหนี้จากการขายหนวยลงทุน -  -  1,755.44   1,755.44  

ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ -  -  46,893.73   46,893.73  

หนี้สินทางการเงิน        

เจาหนี้จากการรับซื้อคืน 

หนวยลงทุน -  -  1,059,656.26  1,059,656.26 

เจาหนี้จากสัญญาอนุพันธ -  -  1,477,337.81  1,477,337.81 

คาใชจายคางจาย -  -  27,887.29  27,887.29 

ภาษีเงินไดคางจาย -  -  83.00  83.00 

หนี้สินอื่น -  -  1,742.83  1,742.83 

 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

  มีอัตราดอกเบี้ย 

 ปรับขึ้นลงตาม 

 อัตราตลาด 

 

มีอัตรา 

ดอกเบี้ยคงที ่

  

ไมมี 

อัตราดอกเบี้ย 

 

รวม    

สินทรัพยทางการเงิน       

เ งิ น ล ง ทุ น แ ส ด ง ด ว ย มู ล ค า

ยุติธรรม -  -  196,865,643.43   196,865,643.43  

เงินฝากธนาคาร 4,523,068.26   -  -  4,523,068.26  

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย -  -  1,923.18   1,923.18 

ลูกหนี้จากการขายหนวยลงทุน -  -  114,120.78  114,120.78 

ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ -  -  257,452.66  257,452.66 

หนี้สินทางการเงิน        

เจาหนี้จากการรับซื้อคืน 

หนวยลงทุน -  -  404,804.00  404,804.00 

เจาหนี้จากสัญญาอนุพันธ -  -  1,335,986.06  1,335,986.06 

คาใชจายคางจาย -  -  165,973.44  165,973.44 
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 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

  มีอัตราดอกเบี้ย 

 ปรับขึ้นลงตาม 

 อัตราตลาด 

 

มีอัตรา 

ดอกเบี้ยคงที ่

  

ไมมี 

อัตราดอกเบี้ย 

 

รวม    

หนี้สินทางการเงิน        

ภาษีเงินไดคางจาย -  -  288.48  288.48 

หนี้สินอื่น -  -  7,454.60  7,454.60 

ความเสี่ยงดานเครดิต 

กองทุนมีความเสี่ยงดานเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไวในเครื่องมือ

ทางการเงินเนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น 

กองทุนจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายจากการเก็บหนี้ 

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563 กองทุนมีบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศดังนี้ 

 ดอลลารสหรัฐอเมริกา 

รายการ 2564 2563 

เงินลงทุน (มูลคายุติธรรม) 778,433.49 6,214,193.29 

เงินฝากธนาคาร 50,020.34 17.76 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย 0.83 0.01 

ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน 50,000.00 - 

กองทุนไดทําสัญญาอนุพันธเพื่อคุมครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนที่เปนเงินตราตางประเทศ 

(ดูหมายเหตุ 6) 

ความเสี่ยงดานตลาด 

กองทุนมีความเสี่ยงดานตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกลาว

ขึ้นอยูกับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณดังกลาวอาจ

มีผลกระทบทางดานบวกหรือดานลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทของธุรกิจ

ของผูออกตราสารวามีความสัมพันธกับความผันผวนของตลาดมากนอยเพียงใดอันอาจทําใหราคาของตราสาร

เพิ่มขึ้นหรือลดลงได 

การบริหารความเสี่ยง 

ผูบริหารของกองทุน BGF Asian Tiger Bond จะวิเคราะหปจจัยตางๆ ที่มีผลกระทบตอราคาของหลักทรัพย โดย

กองทุนมีวัตถุประสงคการลงทุนในตราสารหนี้ 
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8. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 
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กองทนุเปดทเีอม็บ ีAsian Bond 

 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 30 กนัยายน  2564 

 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of NAV 

 จาํนวนหุน/หนวย ราคาลาด (บาท) 

 เงนิฝากธนาคาร 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 2,520,364.70 8.99% 

 รวมเงนิฝากธนาคาร 2,520,364.70 8.99% 

 หนวยลงทนุตางประเทศ 
 หนวยลงทุนตางประเทศ 93.96% 

 กองทุน BGF Asian Tiger Bond 51,586 26,349,973.64 93.96% 

 รวมหนวยลงทนุตางประเทศ 26,349,973.64 93.96% 

 ทรัพยสินอื่น 263,813.36 0.94% 

 หนี้สินอื่น -1,089,371.38 -3.89% 

 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 28,044,780.32 100.00% 

 จํานวนหนวยลงทุน 2,533,407.9859 

 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 11.0699 
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 คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปด ทเีอม็บ ีAsian Bond 

สําหรับระยะเวลา1 ปของรอบปบญัชี 2563/2564 ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 

  ต้ังแตวันที่ 1  ต.ค.  2563  ต้ังแตวันที่ 1  ต.ค.  2563 

คาใชจายที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2564  ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2564 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 661.36 0.9081 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 19.49 0.0268 

คานายทะเบยีน (Registrar fee) 107.88 0.1481 

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

คาภาษีเงินได 0.50 0.0007 

คาใชจายอื่น ๆ  ไมมี  ไมมี 

รวมคาใชจายทัง้หมด1 789.23 1.0837 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย  
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถวัเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564  

 เทากับ 72,831,884.25 บาท 

 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 6.24% 

 

คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ ไมม ี
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รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทเีอม็บ ีAsian Bond 

สําหรับรอบปบัญชี 2563/2564 (ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 

ลําดับ รายชื่อบุคคลทีเ่กี่ยวของ 

1 ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่กี่ยวของกับกองทุนรวมไดที่บริษทัจัดการโดยตรง 

หรือที่ website ของ บลจ.ที่ https://www.tmbameastspring.com/about-us/corporate-governance 

หรือที่ https://www.tmbameastspring.com เลือกหัวขอ > การกํากับดูแลกิจการ > รายงานการทําธุรกรรม 

กับบุคคลเกี่ยวของ หรือที่ website ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ https://www.sec.or.th 

 

 

รายงานการเปดเผยขอมลูการถอืหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุ  ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 

ไมมี 

 

 

รายชือ่ผูจดัการกองทนุ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรับผลประโยชนตอบแทนเนือ่งจากการทีใ่ชบริการบคุคลอื่นๆ (Soft Commission)  
 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

1 Commerzbank AG Frankfurt ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

2 DBS Vicker Securities ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

3 UOB-Kay Hian Holdings Ltd (Singapore) ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

4 Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Plc. ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

5 PIMCO Fund Global Investors Series Plc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

6 BlackRock Group Fund ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

7 BNP Paribas Investment Partners ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

8 Wellington Management Funds ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

9 GMO Global Real Return U-AUSD ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

10 UBS Fund Services  S.A. ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

 

1 นายธีระศันส ทุติยะโพธ ิ

2 นางสาวพรศจี วรสุทธิพศิิษฎ 

3 นางสาวดาราวรรณ ประกายทิพย 

4 นางสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง 

5 นายเมธวัฒน วองกิจ 

6 นายสมิทธ ศักดิ์กําจร 
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 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

11 T. Rowe Price ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

12 Franklin Templeton Investments ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

13 JP Morgan Asset Management ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

14 Lazard Global Listed Infrastructure ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

15 Amundi Luxembourg SA ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

16 Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

17 JP Morgan Security (Thailand) ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

18 Citigroup Inc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

19 Credit Suisse Securities (Hong Kong) Limited ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

20 CLSA B.V. ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

21 DBS Bank Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

22 Goldman Sachs International ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

23 Morgan Stanley ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

24 United Overseas Bank Limited ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

25 Brown Brothers Harriman ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

 


