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1 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Asian Bond 

 

วันท่ี    3 พฤษภาคม 2565 

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน ต้ังแตวันท่ี  

1 ตุลาคม 2564  ถึง 31 มีนาคม 2565 ของกองทุนเปดทีเอ็มบี Asian Bond มายังผูถือหนวยลงทุน ทุกทาน 

สถานการณการระบาดของโควิด-19 ท่ีเร่ิมดีข้ึนตอเน่ืองในหลายประเทศ สงผลใหมีการผอนคลายมาตรการการควบคุม

การระบาด โดยเฉพาะในโซนเอเชียท่ีเผชิญการระบาดอยางหนักและมีการล็อกดาวนในชวงท่ีผานมา สงผลใหกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจตาง ๆ เร่ิมกลับมาเปนปกติมากข้ึน ซึ่งเปนปจจัยบวกตอการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก อยางไรก็ตาม ปจจุบันเศรษฐกิจ

โลกยังคงเผชิญกับปจจัยความเสี่ยงจากความขัดแยงระหวางรัสเซียและยูเครนท่ียืดเยื้อมาอยางตอเน่ือง ซึ่งลาสุดไดทวีความ

รุนแรงข้ึน โดยในวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2565 รัสเซียไดปฏิบัติการทางทหาร โจมตียูเครนจนถึงปจจุบัน แมจะมีการเจรจากันแลว

สองคร้ัง แตสถานการณยังคงทวีความรุนแรงข้ึน ขณะท่ีทางฝงชาติตะวันตกระบุวาไมมีแผนท่ีจะสงทหารเขายูเครน ทําใหความ

กังวลท่ีเหตุการณน้ีจะนําไปสูเกิดสงครามโลกคร้ังท่ีสามมีความเปนไปไดนอยลง อยางไรก็ตาม สิ่งท่ีชาติตะวันตกและท่ัวโลก

ออกมาตอบโตการกระทําของรัสเซียคือการคว่ําบาตรทางเศรษฐกิจ เชน การเตรียมตัดรัสเซียออกจากระบบสื่อสารระหวาง

ธนาคารหรือระบบ SWIFT ซึ่งจะทําใหระบบการชําระเงินของประเทศอ่ืน ๆ ท่ีทําการคาของรัสเซียมีความยุงยากมากข้ึน ซึ่งการ

คว่ําบาตรรทางเศรษฐกิจ จะไมไดสงผลกระทบตอรัสเซียเพียงชาติเดียว แตหากปญหายืดเยื้อบานปลายจะสงผลกระทบทางออม

ไปยังการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก ท่ีเดิมเผชิญปญหาเก่ียวกับการระบาดของโควิด-19 การเพ่ิมข้ึนราคาพลังงาน และอัตราเงิน

เฟอท่ีสูงตอเน่ืองอยูกอนแลว ขณะท่ีผลกระทบทางตรงท่ีจะเกิดข้ึนตอเศรษฐกิจโลกคือการเพ่ิมข้ึนของระดับราคาพลังงาน จาก

เดิมระดับราคาพลังงานสูงข้ึนจากความไมสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทานมาต้ังแตปลายปกอน ขณะท่ีเหตุการณความไมสงบท่ี

เกิดข้ึนจะกดดันราคาพลังงานใหปรับเพ่ิมข้ึนตอ เน่ืองจากรัสเซียเปนประเทศท่ีมีปริมาณการผลิตนํ้ามันอันดับท่ี 3 ของโลก และ

กาซธรรมชาติอันดับท่ี 2 ของโลก รัสเซียถือเปนแหลงผลิตพลังงานแหงหน่ึงท่ีสําคัญของโลก หากมีภาวะชะงักงันหรือหยุดการ

สงออกนํ้ามันก็จะสงผลกระทบตอราคาพลังงาน โดยธนาคารกลางประเทศตางๆ ไดใหความสนใจเร่ืองเงินเฟอเปนอยางมากและ

เร่ิมใชนโยบายแบบตึงตัวเพ่ือรักษาเสถียรภาพดานราคา ท้ังน้ีธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ไดปรับเพ่ิมอัตราดอกเบ้ีย 0.25% ใน

การประชุมเดือน มี.ค.ท่ีผานมา ซึ่งเปนการปรับข้ึนคร้ังแรกต้ังแตป 2561 เพ่ือรับมือกับเงินเฟอท่ีสูง นอกจากน้ีเฟดยังสง

สัญญาณเพ่ิมอัตราดอกเบ้ียในอนาคตสําหรับการประชุมท่ีเหลือของป รวมถึงการลดงบดุลในลําดับถัดไป 

สําหรับทางดานเศรษฐกิจไทยพบวา เศรษฐกิจไทยจะไดรับผลกระทบทางออมในเร่ืองของภาคการสงออก อัตราเงินเฟอ 

และภาคการทองเท่ียวจากเร่ืองความขัดแยงของรัสเซีย-ยูเครน แมวาความสัมพันธทางเศรษฐกิจหลาย ๆ ดานของไทยกับรัสเซีย

และยูเครนจะไมไดมีตอมากนัก เชน ภาคการสงออก ในป 2564 ไทยสงออกไปรัสเซียและยูเครนคิดเปน 0.4% และ 0.05% เทาน้ัน 

แตปญหาความขัดแยงดังกลาวอาจสงผลกระทบทางออมตอเน่ืองถึงการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศคูคาสําคัญอยาง

สหรัฐฯ และยุโรป หากเศรษฐกิจประเทศคูคาขยายตัวตํ่ากวาท่ีคาดอาจสงผลกระทบตอเน่ืองมายังภาคการสงออกของไทย 

ขณะท่ีระดับราคานํ้ามันท่ีมีแนวโนมอยูในระดับสูงเพ่ิมข้ึนจากสถานการณดังกลาวจะกระทบตอไทย เน่ืองจากไทยเปนผูนําเขา

นgามันสุทธิ หากราคานํ้ามันท่ีเปนตนทุนในการขนสงเพ่ิมสูงข้ึนก็จะยิ่งกระทบตอเศรษฐกิจไทยท่ีกําลังอยูในชวงฟนตัวจาก

สถานการณระบาดของโควิด-19 ดานอัตราเงินเฟอของไทยเผชิญแรงกดดันหลักจากราคานํ้ามันท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอยูแลว โดยเงินเฟอ

ในเดือนมีนาคม เพ่ิมข้ึนอยูท่ี 5.73% YoY และมีแนวโนมจะเรงตัวข้ึนตอเน่ืองหากราคานํ้ามันพุงสูงข้ึนอยางในปจจุบัน ซึ่งจะ

กระทบกําลังซื้อท่ียังเปราะบางจากตลาดแรงงานท่ียังไมไดฟนตัวเต็มท่ี ในสวนของการทองเท่ียวหลังเกิดสถานการณระบาดของ

โควิด-19 นักทองเท่ียวจากยุโรปท่ีมาทองเท่ียวเร่ิมมีบทบาทสําคัญมากข้ึน เน่ืองจากนักทองเท่ียวจีนท่ีเคยเปนนักทองเท่ียว

สําคัญของไทยยังไมสามารถกลับมาไดเต็มท่ีจากนโยบาย Zero COVID-19 ภายในประเทศ โดยจะเห็นไดวาสัดสวนของ



2 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Asian Bond 

 

นักทองเท่ียวยุโรปปรับเพ่ิมข้ึน โดยรัสเซียเปนหน่ึงในนักทองเท่ียวสําคัญของยุโรปท่ีเดินทางเขาไทย ในป 2564 นักทองเท่ียวจาก

รัสเซียท่ีเดินทางเขาไทย 21,205 คน หรือคิดเปน 12.3% ของนักทองเท่ียวยุโรป ซึ่งหากสถานการณยืดเยื้อและมีความรุนแรง

มากข้ึนอาจทําใหการเดินทางมาทองเท่ียวยากลําบาก ในภาพรวมการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยเดิมมีความเสี่ยงเพ่ิมข้ึนจาก

สถานการณเงินเฟอท่ีเรงตัว ขณะท่ีสถานการณความขัดแยงระหวางรัสเซียและยูเครนจะยิ่งสรางปจจัยกดดันตอเงินเฟอ ในสวน

ของราคานํ้ามันท่ีมีแนวโนมปรับเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ี ปจจัยสําคัญท่ีตองจับตามองเพ่ิมเติมคือเร่ืองของคาเงินบาทและความเชื่อม่ัน

ผูบริโภค 

กองทุน BGF Asian Tiger Bond ยังคงลงทุนในตลาดเอเชียเนนประเทศจีน อินเดียและอินโดนิเซีย โดยเฉพาะในดาน

คาเงินท่ีจะไดรับผลดีจากความสัมพันธท่ีดีข้ึนระหวางสหรัฐกับประเทศจีน 

สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

ขอแสดงความนับถือ 

คณะผูจัดการกองทุน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

 



3 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Asian Bond 

 

รายงานการวเิคราะห ของบรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุ ทหารไทย จาํกดั ในฐานะบรษิทัจดัการ 

กองทนุเปดทเีอม็บ ีAsian Bond 

 

สถานการณการระบาดของโควิด-19 ท่ีเร่ิมดีข้ึนตอเน่ืองในหลายประเทศ สงผลใหมีการผอนคลายมาตรการการควบคุม

การระบาด โดยเฉพาะในโซนเอเชียท่ีเผชิญการระบาดอยางหนักและมีการล็อกดาวนในชวงท่ีผานมา สงผลใหกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจตาง ๆ เร่ิมกลับมาเปนปกติมากข้ึนซึ่งเปนปจจัยบวกตอการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก อยางไรก็ตามปจจุบันเศรษฐกิจ

โลกยังคงเผชิญกับปจจัยความเสี่ยงจากความขัดแยงระหวางรัสเซียและยูเครนท่ียืดเยื้อมาอยางตอเน่ือง ซึ่งลาสุดไดทวีความ

รุนแรงข้ึน โดยในวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2565 รัสเซียไดปฏิบัติการทางทหาร โจมตียูเครนจนถึงปจจุบัน แมจะมีการเจรจากันแลว

สองคร้ัง แตสถานการณยังคงทวีความรุนแรงข้ึน ขณะท่ีทางฝงชาติตะวันตกระบุวาไมมีแผนท่ีจะสงทหารเขายูเครน ทําใหความ

กังวลท่ีเหตุการณน้ีจะนําไปสูเกิดสงครามโลกคร้ังท่ีสามมีความเปนไปไดนอยลง อยางไรก็ตาม สิ่งท่ีชาติตะวันตกและท่ัวโลก

ออกมาตอบโตการกระทําของรัสเซียคือการคว่ําบาตรทางเศรษฐกิจ เชน การเตรียมตัดรัสเซียออกจากระบบสื่อสารระหวาง

ธนาคารหรือระบบ SWIFT ซึ่งจะทําใหระบบการชําระเงินของประเทศอ่ืน ๆ ท่ีทําการคาของรัสเซียมีความยุงยากมากข้ึน ซึ่งการ

ควgาบาตรรทางเศรษฐกิจ จะไมไดสงผลกระทบตอรัสเซียเพียงชาติเดียวแตหากปญหายืดเยื้อบานปลายจะสงผลกระทบทางออม

ไปยังการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกท่ีเดิมเผชิญปญหาเก่ียวกับการระบาดของโควิด-19 การเพ่ิมข้ึนราคาพลังงาน และอัตราเงิน

เฟอท่ีสูงตอเน่ืองอยูกอนแลว ขณะท่ีผลกระทบทางตรงท่ีจะเกิดข้ึนตอเศรษฐกิจโลกคือการเพ่ิมข้ึนของระดับราคาพลังงาน จาก

เดิมระดับราคาพลังงานสูงข้ึนจากความไมสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทานมาต้ังแตปลายปกอน ขณะท่ีเหตุการณความไมสงบท่ี

เกิดข้ึนจะกดดันราคาพลังงานใหปรับเพ่ิมข้ึนตอ เน่ืองจากรัสเซียเปนประเทศท่ีมีปริมาณการผลิตนgามันอันดับท่ี 3 ของโลก และ

กาซธรรมชาติอันดับท่ี 2 ของโลก รัสเซียถือเปนแหลงผลิตพลังงานแหงหน่ึงท่ีสําคัญของโลก หากมีภาวะชะงักงันหรือหยุดการ

สงออกนํ้ามันก็จะสงผลกระทบตอราคาพลังงาน โดยธนาคารกลางประเทศตางๆ ไดใหความสนใจเร่ืองเงินเฟอเปนอยางมากและ

เร่ิมใชนโยบายแบบตึงตัวเพ่ือรักษาเสถียรภาพดานราคา ท้ังน้ีธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ไดปรับเพ่ิมอัตราดอกเบ้ีย 0.25% ใน

การประชุมเดือน มี.ค.ท่ีผานมา ซึ่งเปนการปรับข้ึนคร้ังแรกต้ังแตป 2561 เพ่ือรับมือกับเงินเฟอท่ีสูง นอกจากน้ีเฟดยังสง

สัญญาณเพ่ิมอัตราดอกเบ้ียในอนาคตสําหรับการประชุมท่ีเหลือของป รวมถึงการลดงบดุลในลําดับถัดไป 

สําหรับทางดานเศรษฐกิจไทยพบวา เศรษฐกิจไทยจะไดรับผลกระทบทางออมในเร่ืองของภาคการสงออก อัตราเงินเฟอ 

และภาคการทองเท่ียวจากเร่ืองความขัดแยงของรัสเซีย-ยูเครน แมวาความสัมพันธทางเศรษฐกิจหลาย ๆ ดานของไทยกับรัสเซีย

และยูเครนจะไมไดมีตอมากนัก เชน ภาคการสงออก ในป 2564 ไทยสงออกไปรัสเซียและยูเครนคิดเปน 0.4% และ 0.05% เทาน้ัน 

แตปญหาความขัดแยงดังกลาวอาจสงผลกระทบทางออมตอเน่ืองถึงการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศคูคาสําคัญอยาง

สหรัฐฯ และยุโรป หากเศรษฐกิจประเทศคูคาขยายตัวตํ่ากวาท่ีคาดอาจสงผลกระทบตอเน่ืองมายังภาคการสงออกของไทย 

ขณะท่ีระดับราคานํ้ามันท่ีมีแนวโนมอยูในระดับสูงเพ่ิมข้ึนจากสถานการณดังกลาวจะกระทบตอไทย เน่ืองจากไทยเปนผูนําเขา

นํ้ามันสุทธิ หากราคานํ้ามันท่ีเปนตนทุนในการขนสงเพ่ิมสูงข้ึนก็จะยิ่งกระทบตอเศรษฐกิจไทยท่ีกําลังอยูในชวงฟนตัวจาก

สถานการณระบาดของโควิด-19 ดานอัตราเงินเฟอของไทยเผชิญแรงกดดันหลักจากราคานํ้ามันท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอยูแลว โดยเงินเฟอ

ในเดือนมีนาคม เพ่ิมข้ึนอยูท่ี 5.73% YoY และมีแนวโนมจะเรงตัวข้ึนตอเน่ืองหากราคานํ้ามันพุงสูงข้ึนอยางในปจจุบัน ซึ่งจะ

กระทบกําลังซื้อท่ียังเปราะบางจากตลาดแรงงานท่ียังไมไดฟนตัวเต็มท่ี ในสวนของการทองเท่ียวหลังเกิดสถานการณระบาดของ

โควิด-19 นักทองเท่ียวจากยุโรปท่ีมาทองเท่ียวเร่ิมมีบทบาทสําคัญมากข้ึน เน่ืองจากนักทองเท่ียวจีนท่ีเคยเปนนักทองเท่ียว

สําคัญของไทยยังไมสามารถกลับมาไดเต็มท่ีจากนโยบาย Zero COVID-19 ภายในประเทศ โดยจะเห็นไดวาสัดสวนของ

นักทองเท่ียวยุโรปปรับเพ่ิมข้ึน โดยรัสเซียเปนหน่ึงในนักทองเท่ียวสําคัญของยุโรปท่ีเดินทางเขาไทย ในป 2564 นักทองเท่ียวจาก

รัสเซียท่ีเดินทางเขาไทย 21,205 คน หรือคิดเปน 12.3% ของนักทองเท่ียวยุโรป ซึ่งหากสถานการณยืดเยื้อและมีความรุนแรง

มากข้ึนอาจทําใหการเดินทางมาทองเท่ียวยากลําบาก ในภาพรวมการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยเดิมมีความเสี่ยงเพ่ิมข้ึนจาก



4 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Asian Bond 

 

สถานการณเงินเฟอท่ีเรงตัว ขณะท่ีสถานการณความขัดแยงระหวางรัสเซียและยูเครนจะยิ่งสรางปจจัยกดดันตอเงินเฟอ ในสวน

ของราคานํ้ามันท่ีมีแนวโนมปรับเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ี ปจจัยสําคัญท่ีตองจับตามองเพ่ิมเติมคือเร่ืองของคาเงินบาทและความเชื่อม่ัน

ผูบริโภค 

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ในชวงอายุ 10 ป ณ เดือน มี.ค. 2565 เฉลี่ยอยูท่ีระดับ 2.35% โดยอัตรา

ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนเร่ือย ๆ จากการคาดการณเงินเฟอท่ีสูงข้ึน รวมถึงการลดขนาด

งบดุลลงตามมาตรการของเฟด ท้ังน้ีตลาดมองวา bond yield ท่ัวโลกยังมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนจากปจจัยของเงินเฟอท่ีเพ่ิมข้ึน

ตอเน่ือง รวมถึงสถานการณความขัดแยงระหวางรัสเซียและยเูครนท่ีหนุนราคาพลังงานใหเพ่ิมข้ึน  

 

ความเหน็ของบรษิทัจดัการกองทนุรวมเกีย่วกบัการลงทนุเพือ่เปนทรพัยสนิของกองทนุรวม สาํหรบัรอบบญัชตีั้งแตวนัที ่ 

1 ตลุาคม 2564  ถงึ 31 มนีาคม 2565 

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 6 เดือนท่ีผานมาบริษัทจัดการไดปฎิบัติการ

ตามนโยบายการลงทุนตามท่ีกําหนด และไมมีการรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินอ่ืนใด 

 

การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในรอบบญัชทีีผ่านมาเมือ่เทยีบกบัรอบบญัชกีอนหนา 

ไมมี 

 

รายงานการลงทนุทีไ่มเปนไปตามนโยบายการลงทนุเฉลีย่ในรอบบญัชพีรอมทัง้การดาํเนนิการแกไข 

ไมมี 

 

ขอมลูการดาํเนนิการรบัชาํระหนีด้วยทรพัยสนิอืน่ (ถาม)ี 

 ไมมี 

 

ขอมลูการบนัทกึมลูคาตราสารแหงหนีห้รือสทิธเิรยีกรองดงักลาวเปนศนูย ในกรณทีีผู่ออกตราสารแหงหนีห้รอืลกูหนีแ้หงสทิธิ

เรยีกรองผดินดัชาํระหนีห้รอืมพีฤตกิารณวาจะไมสามารถชาํระหนีไ้ด (ถาม)ี 

 ไมมี 

 



5 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Asian Bond 

 

ขอมลูของกองทนุรวมทีล่งทนุในหนวยลงทนุของกองทนุรวมตางประเทศกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึง่ เกนิกวารอยละ 20 

ของ NAV 

 

โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

1 การลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 

2 ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 
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6 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Asian Bond 

 

ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดครึง่ปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่าํคญั     

งวดครึง่ปบญัชสีิน้สดุวนัที ่

31 ม.ีค. 

65 

30 ก.ย. 

64 

31 ม.ีค. 

64 

30 ก.ย. 

63 

31 ม.ีค. 

63 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 11.0699 11.3029 11.2008 10.2411 10.8398 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 9.8027 11.0699 11.3029 11.2008 10.2411 

กองทุนเปดทีเอ็มบี Asian Bond -11.45% -2.06% 0.91% 9.37% -5.52% 

เกณฑมาตรฐาน 1*** -9.01% 8.19% -0.56% 4.50% 4.68% 

เกณฑมาตรฐาน 2*** -7.56% 0.07% 0.62% 8.33% -2.49% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 28 41 200 55 191 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 19 28 41 200 55 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดคร่ึงป (ลานบาท) 23 37 108 141 70 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดคร่ึงป (Net cash flow) (ลานบาท) -6 -12 -162 +136 -133 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดคร่ึงป* (Average redemption rate) 0.23% 0.34% 2.20% 0.63% 1.50% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Asian Bond 

 

 

 

ผลการดาํเนนิงานของ กองทุนเปดทเีอม็บ ีAsian Bond   ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565  

 

 ยอนหลัง  

3 เดือน 

ยอนหลัง  

6 เดือน 

ยอนหลัง 

 1 ป 

ยอนหลัง  

3 ป 

ต้ังแตจัดต้ัง 

กองทุน 

รอยละตอป (30 ธ.ค. 64) (30 ก.ย. 64) (31 มี.ค. 64) (29 มี.ค. 62) (28 พ.ย. 59) 

กองทุนเปดทีเอ็มบี Asian Bond -7.94% -11.45% -13.27% -2.32% -0.37% 

เกณฑมาตรฐาน 1*** -6.25% -9.01% -1.55% +2.67% +1.16% 

เกณฑมาตรฐาน 2*** -6.19% -7.56% -7.49% +1.05% +2.41% 

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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8 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Asian Bond 

 

 



9 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Asian Bond 

 

กองทุนเปดทีเอ็มบี ASIAN BOND 

งบดุลแสดงฐานะการเงิน (ยังไมไดตรวจสอบ) 

ณ วันท่ี 31  มีนาคม  2565 

 บาท 

สนิทรพัย  
เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม (ราคาทุน  18,596,598.71   บาท) 18,298,037.86 

เงินฝากธนาคาร 945,495.08 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ียคางรับ 306.51 

 จากการขายเงินลงทุน 666,200.00 

 จากการขายหนวยลงทุน 145.42 

รวมสินทรัพย 19,910,184.87 

หนีส้นิ  
เจาหน้ี  
 จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 804.40 

เจาหน้ีจากการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 434,720.67 

คาใชจายคางจาย 17,337.86 

ภาษีเงินไดคางจาย 45.98 

เจาหน้ีอ่ืน 0.02 

หน้ีสินอ่ืน 984.21 

รวมหน้ีสิน 453,893.14 

สนิทรพัยสทุธ ิ 19,456,291.73 

สนิทรพัยสทุธ ิ:  
ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 19,852,980.97 

 กําไร(ขาดทุน)สะสม  
 บัญชีปรับสมดุล (17,966,871.33) 

 กําไรสุทธ ิ 17,570,182.09 

สินทรัพยสุทธ ิ 19,456,291.73 

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 9.8027 

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันสิ้นป (หนวย) 1,984,786.6290 
 

 



10 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Asian Bond 

 

กองทุนเปดทีเอ็มบี ASIAN BOND 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไมไดตรวจสอบ) 

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2564  ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2565 

 บาท 

รายไดจากการลงทนุ  
 รายไดดอกเบ้ียรับ 647.07 

 รวมรายได 647.07 

คาใชจาย  
 คาธรรมเนียมการจัดการ 103,361.44 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 3,045.68 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียน 17,160.63 

 รวมคาใชจาย 123,567.75 

กาํไร(ขาดทนุ)จากการลงทนุสทุธ ิ (122,920.68) 

  

รายการกาํไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุ  
 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้น 265,610.16 

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไมเกิดข้ึนท้ังสิ้น (3,310,045.94) 

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (444,186.00) 

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมไดเกิดข้ึนจากการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 995,723.41 

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (152,182.97) 

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)จากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไมเกิดข้ึน (2,645,081.34) 

  
การลดลงในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได (2,768,002.02) 

หัก ภาษีเงินได (97.20) 

การลดลงในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได (2,768,099.22) 

 

 

 

 

 

 



11 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Asian Bond 

 

 

กองทนุเปดทเีอม็บ ีAsian Bond 

 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 

 ณ วนัที ่ 31 มนีาคม  2565 

 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of NAV 

 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) 

 เงนิฝากธนาคาร 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 945,801.59 4.86% 

 รวมเงนิฝากธนาคาร 945,801.59 4.86% 

 หนวยลงทนุตางประเทศ 

 หนวยลงทุนตางประเทศ 94.05% 

 กองทุน BGF Asian Tiger Bond 41,105 18,298,037.86 94.05% 

 รวมหนวยลงทนุตางประเทศ (ราคาทนุ 18,596,598.71 บาท) 18,298,037.86 94.05% 
 ทรัพยสินอ่ืน 231,626.75 1.19% 

 หน้ีสินอ่ืน -19,174.47 -0.10% 

 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 19,456,291.73 100.00% 

 จํานวนหนวยลงทุน 1,984,786.6290 

 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 9.8027 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Asian Bond 

 

คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปด ทเีอม็บ ีAsian Bond 

สําหรับระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปบัญชี 2564/2565 ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 

  ต้ังแตวันท่ี 1  ต.ค.  2564  ต้ังแตวันท่ี 1  ต.ค.  2564 

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันท่ี 31 มี.ค. 2565  ถึงวันท่ี 31 มี.ค. 2565 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 103.36 0.4547 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 3.05 0.0134 

คานายทะเบียน (Registrar fee) 17.16 0.0755 

คาสอบบัญชี (Audit fee) 0.00 0.0000 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

ภาษีเงินได 0.10 0.0004 

คาใชจายอ่ืน ๆ 0.00 0.0000 

รวมคาใชจายทัง้หมด1 123.67 0.5440 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขายหลักทรัพย  
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถัวเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2565  

 เทากับ 22,791,734.08 บาท 
 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 0% 

 

คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ ไมมี 
 

 

 

 

 

 



13 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Asian Bond 

 

รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทเีอม็บ ีAsian Bond 

สําหรับรอบ 6 เดือนของรอบปบัญชี 2564/2565 (ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) 

ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวของ 

1 ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวของกับกองทุนรวมไดท่ีบริษัทจัดการโดยตรง 

หรือท่ี website ของ บลจ.ท่ี https://www.tmbameastspring.com/about-us/corporate-governance 

หรือท่ี https://www.tmbameastspring.com เลือกหัวขอ > การกํากับดูแลกิจการ > รายงานการทํา 

ธุรกรรมกับบุคคลเก่ียวของ หรือท่ี website ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี https://www.sec.or.th 

 

รายงานการเปดเผยขอมลูการถอืหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุ  ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 

 ไมมี 

 

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 

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 

 



14 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Asian Bond 

 

 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

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 

 


