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1 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Emerging Bond 

 

วันท่ี    6 ธันวาคม 2564 

 

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงรายงานประจํารอบระยะเวลา 6 เดือน ต้ังแต

วันท่ี 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2564 ของกองทุนเปดทีเอ็มบี Emerging 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 

เศรษฐกิจประเทศจีน ปจจัยหลักท่ีจะสงผลกระทบตอการฟนตัวของเศรษฐกิจ คือ นโยบายปฏิรูปของจีนท่ีเร่ิมมีออกมา

ตอเน่ือง วิกฤตพลังงาน วิกฤตหน้ีในภาคอสังหาริมทรัพย รวมถึงกลยุทธ Zero-Covid-19 ท่ีจีนนํามาใช โดยเม่ือพบผูติดเชื้อจะ

มีการปดเมืองและเขาตรวจสอบทันที แมจะสามารถควบคุมโควิด-19 ไดดี แตจะสงผลตอการฟนตัวของเศรษฐกิจจีน 



2 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Emerging Bond 

 

สําหรับกองทุนเปดทีเอ็มบี Emerging Bond น้ัน กองทุนจะเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียง

กองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Amundi Funds Emerging Markets Hard Currency Bond ในหนวยลงทุนชนิด 

Class  Q-I(14)HU-C ซึ่งเปน Class ผูลงทุนสถาบันท่ีไมจายเงินปนผล เพ่ือท่ีจะสรางผลตอบแทนรวมผานกระแสรายไดและ

การเติบโตในมูลคาของตราสารท่ีลงทุนโดยจะเนนลงทุน ในตราสารหน้ีหรือหุนกูแปลงสภาพท่ีออกโดยรัฐบาลหรือบริษัทท่ีจด

ทะเบียนหรือมีการดาเนินธุรกิจสวนใหญในตลาดเกิดใหมท่ีออกขายในสกุลเงินยูโร ฟรังก ปอนด ดอลลาร หรือ เยน กองทุน

สามารถลงทุนไดในตราสารหน้ีท่ีมีการจัดอับดับความนาเชื่อถือตากวาอันดับท่ีสามารถลงทุนได และตราสารหน้ีท่ีไมไดรับการ

จัดอันดับความนาเชื่อถือ และมีสถานะในดานอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือความยืดหยุนในการบริหารไดกองทุนรวมตางประเทศ

ดังกลาวบริหารจัดการโดย Amundi Asset Management และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลารสหรัฐ 

สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

คณะผูจัดการกองทุน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

 



3 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Emerging Bond 

 

รายงานการวเิคราะห ของบรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุ ทหารไทย จาํกดั ในฐานะบรษิทัจดัการ 

กองทนุเปดทเีอม็บ ีEmerging Bond 

 
ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน 

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 

เศรษฐกิจประเทศจีน ปจจัยหลักท่ีจะสงผลกระทบตอการฟนตัวของเศรษฐกิจ คือ นโยบายปฏิรูปของจีนท่ีเร่ิมมีออกมา

ตอเน่ือง วิกฤตพลังงาน วิกฤตหน้ีในภาคอสังหาริมทรัพย รวมถึงกลยุทธ Zero-Covid-19 ท่ีจีนนํามาใช โดยเม่ือพบผูติดเชื้อจะ

มีการปดเมืองและเขาตรวจสอบทันที แมจะสามารถควบคุมโควิด-19 ไดดี แตจะสงผลตอการฟนตัวของเศรษฐกิจจีน 

 

 

 



4 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Emerging Bond 

 

ตลาดตราสารหน้ี 

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยระยะยาวยังมีแนวโนมท่ีจะเพ่ิมข้ึนในชวงคร่ึงหลังของป ตามแนวโนมอัตรา

ดอกเบ้ียในตางประเทศ เน่ืองจาก 1) ตัวเลขการจางงานในสหรัฐฯ ท่ีมีแนวโนมเรงตัวข้ึน 2) เฟดเร่ิมสงสัญญาณแนวโนมนโยบาย

ท่ีเขมงวดข้ึน และ 3) อุปทานพันธบัตรสหรัฐฯ ท่ีจะกลับมาเพ่ิมข้ึนหลังสภาผานงบกระตุนเศรษฐกิจ 

 

ความเหน็ของบรษิทัจดัการกองทนุรวมเกีย่วกบัการลงทนุเพือ่เปนทรพัยสนิของกองทนุรวม สาํหรบัรอบบญัชตีั้งแตวนัที ่ 

1 พฤษภาคม 2564 ถงึวนัที ่31 ตลุาคม 2564 

ดวยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปดทีเอ็มบี Emerging Bond กองทุนจะเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม

ตางประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Amundi Funds Emerging Markets Hard Currency Bond ในหนวย

ลงทุนชนิด Class Q-I(14)HU-C ซึ่งเปน Class ผูลงทุนสถาบันท่ีไมจายเงินปนผล ในอัตราสวนโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอย

กวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิรก (Luxembourg) ดาเนินงานตาม

ระเบียบของ UCITS กองทุนรวมตางประเทศดังกลาวบริหารจัดการโดย Amundi Asset Management และลงทุนในรูปสกุล

เงินดอลลารสหรัฐ ท้ังน้ี ในรอบระยะเวลา 6 เดือนท่ีผานมาบริษัทจัดการไดปฎิบัติการตามนโยบายการลงทุนตามท่ีกําหนด และ

ไมมีการรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินอ่ืนใด 

การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในรอบบญัชทีีผ่านมาเมือ่เทยีบกบัรอบบญัชกีอนหนา 

ไมมี 

 

รายงานการลงทนุทีไ่มเปนไปตามนโยบายการลงทนุเฉลีย่ในรอบบญัชพีรอมทัง้การดาํเนนิการแกไข 

ไมมี 

 

ขอมลูการดาํเนนิการรบัชาํระหนีด้วยทรพัยสนิอืน่ (ถาม)ี 

 ไมมี 

 

ขอมลูการบนัทกึมลูคาตราสารแหงหนีห้รือสทิธเิรยีกรองดงักลาวเปนศนูย ในกรณทีีผู่ออกตราสารแหงหนีห้รอืลกูหนีแ้หงสทิธิ

เรยีกรองผดินดัชาํระหนีห้รอืมพีฤตกิารณวาจะไมสามารถชาํระหนีไ้ด (ถาม)ี 

 ไมมี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Emerging Bond 

 

ขอมลูของกองทนุรวมทีล่งทนุในหนวยลงทนุของกองทนุรวมตางประเทศกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึง่ เกนิกวารอยละ 20 

ของ NAV 
 

โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

1 การลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 

2 ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 
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 � �
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�I�for�at�o�	Rat�o	1Y	Weekly� �1.04�
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 � �
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� � ����	�llocat�o��

 
�Total	���et�	(��l) �a�	of	11/25/2021

 
����et	�llocat�o�

�Corporate� �31.981�%�

�Eq��ty� �0.037�%�

�Gover��e�t� �57.588�%�

�Mo�ey	Market� �9.879�%�

�M���c�pal� �0.515�%�

 �a�	of	09/30/2021

 
�Sector	�llocat�o�

�Ba��c	Mater�al�� �1.072�%�

�Co�����cat�o��� �0.772�%�

�Co����er,	Cycl�cal� �0.102�%�

�Co����er,	No��cycl�cal� �0.822�%�

�D�ver��f�e�� �0.005�%�

�E�ergy� �18.347�%�

����a�c�al� �7.521�%�

������� �0.038�%�

�Gover��e�t� �57.742�%�

�I����tr�al� �1.167�%�

�Tech�ology� �0.003�%�

�Ut�l�t�e�� �2.044�%�

 �a�	of	09/30/2021

 
�Geo	�llocat�o�

��fr�ca	/	M���le	Ea�t� �25.325�%�

����a	Pac�f�c� �6.024�%�

�Ce�tral	���a� �3.712�%�

�Ea�ter�	E�rope� �12.838�%�

�North	��er�ca� �12.016�%�

�So�th	&	Ce�tral	��er�ca� �16.408�%�

�We�ter�	E�rope� �7.405�%�

 �a�	of	09/30/2021

 
�Portfol�o	Stat��t�c� �a�	of	09/30/2021

�%	Of	Top	Te�	Hol���g�� �18.02���vg	Pr�ce/Ear���g�� ��	��

�����	T�r�over� ��	����vg	Pr�ce/Ca�h	�low� ��	��

�Me��a�	Mkt	Cap	(M)� ��	����vg	Pr�ce/Sale�� ��	��

��vg	Market	Cap	(��l)� ��	����vg	Pr�ce/Book	Rat�o� ��	��

��vg	Dv�	Y�el�� ��	���� ��

 
The	�ater�al	pro��ce�	��	th��	�oc��e�t	��	��te��e�	for	��for�at�o�al	p�rpo�e�	o�ly	a��	�ho�l�	�ot	be	co��tr�e�	a�	a�	offer	or	�ol�c�tat�o�	for	the	p�rcha�e	or	�ale	of	a�y	f��a�c�al	���tr��e�t.	The
��for�at�o�	prov��e�	here��	reflect�	c�rre�t	�arket	pract�ce�	a��	��	�ot	��te��e�	to	co��t�t�te	legal,	tax,	or	acco��t��g	a�v�ce.	The	��for�at�o�	a��	�ata	co�ta��e�	here��	ha�	bee�	obta��e�	fro�	��ter�al
�ata	proce����g,	f���	a������trator�	a�	well	a�	other	o�t���e	�o�rce�	a��,	altho�gh	�t	��	bel�eve�	to	be	acc�rate,	�o	g�ara�tee	of	co�plete�e��	or	acc�racy	��	be��g	�a�e.	Bloo�berg	LP	�hall	�ot	be
l�able	for	a�y	lo��e�	or	�a�age	that	a�yo�e	�ay	��ffer	a�	a	re��lt	of	rely��g	o�	th��	��for�at�o�.	The	��for�at�o�	�ay	be	cha�ge�	by	Bloo�berg	LP	at	a�y	t��e.
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6 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Emerging Bond 

 

ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดครึง่ปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่าํคญั    

งวดครึง่ปบญัชสีิน้สดุวนัที ่

29 ต.ค. 

64 

30 เม.ย. 

64 

30 ต.ค. 

63 

30 เม.ย. 

63 

31 ต.ค. 

62 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 10.6302 10.2378 9.0976 10.4376 10.1126 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 10.7091 10.6302 10.2378 9.0976 10.4376 

กองทุนเปดทีเอ็มบี Emerging Bond 0.74% 3.83% 12.53% -12.84% 3.21% 

เกณฑมาตรฐาน 1*** 7.27% 2.49% 7.59% -4.79% -1.56% 

เกณฑมาตรฐาน 2*** 0.71% 2.59% 11.56% -11.15% 4.08% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 134 86 250 442 609 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 59 134 86 250 442 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดคร่ึงป (ลานบาท) 88 131 130 339 429 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดคร่ึงป (Net cash flow) (ลานบาท) -766 +47 -193 -150 -186 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดคร่ึงป* (Average redemption rate) 0.77% 0.37% 1.88% 0.74% 0.51% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Emerging Bond 

 

 

 

ผลการดาํเนนิงานของ กองทุนเปดทเีอม็บ ีEmerging Bond ณ วนัที ่29 ตลุาคม 2564  

 

 ยอนหลัง 

 3 เดือน 

ยอนหลัง 

 6 เดือน 

ยอนหลัง  

1 ป 

ยอนหลัง  

3 ป 

ต้ังแตจัดต้ัง 

กองทุน 

รอยละตอป (30 ก.ค. 64) (30 เม.ย. 64) (30 ต.ค. 63) (31 ต.ค. 61) (29 พ.ค. 60) 

กองทุนเปดทีเอ็มบี Emerging Bond -0.20% +0.74% +4.62% +4.00% +1.56% 

เกณฑมาตรฐาน 1*** -0.29% +7.27% +9.97% +4.40% +1.13% 

เกณฑมาตรฐาน 2*** -1.31% +0.71% +3.33% +4.34% +1.73% 

Note***      
เกณฑมาตรฐาน 1 คือ ดัชนี JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged Euro Total Return ปรับดวยอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบเทา

คาสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน 

เกณฑมาตรฐาน 2 คือ ดัชนี JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged Euro Total Return สกุลเงินดอลลารสหรัฐ  

      

หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 

 ท้ังน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผล 

 การดําเนินงานในอนาคต 

 ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน   
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9 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Emerging Bond 

 

กองทุนเปด ทีเอ็มบี Emerging Bond 

งบดุล (ยังไมไดตรวจสอบ) 

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2564 

 บาท 

สนิทรพัย  
เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม (ราคาทุน 50,436,564.30 บาท)  56,577,377.95  

เงินฝากธนาคาร  1,503,818.17  

ลูกหน้ี  
 จากดอกเบ้ียคางรับ  902.36  

 จากการขายหนวยลงทุน (Purchases)  10,643.57  

ลูกหน้ีจากการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา  576,425.15  

รวมสินทรัพย  58,669,167.20  

หนีส้นิ  
เจาหน้ี  
 จากการซื้อเงินลงทุนเพ่ิมข้ึน(ลดลง)  10,000.00  

 จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Redemption)  3,383.45  

คาใชจายคางจาย  53,230.13  

ภาษีเงินไดคางจาย  135.35  

หน้ีสินอ่ืน  3,101.92  

รวมหน้ีสิน  69,850.85  

สนิทรพัยสทุธ ิ  58,599,316.35  

  

สนิทรพัยสทุธ ิ:  
ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน  54,717,131.95  

บัญชีปรับสมดุล (2,282,598.42) 

กําไรสุทธิ  6,164,782.82  

สินทรัพยสุทธิ  58,599,316.35  

  

สินทรัพยสุทธิตอหนวย  10.7085  

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันสิ้นงวด (หนวย)  5,472,192.2567  

 



10 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Emerging Bond 

 

กองทุนเปด ทีเอ็มบี Emerging Bond 

งบกําไรขาดทุน (ยังไมไดตรวจสอบ) 

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้ังแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2564 วันท่ี 31 ตุลาคม 2564 

 บาท 

รายไดจากการลงทนุ  
 รายไดดอกเบ้ีย 1,319.59 

 รวมรายได 1,319.59 

คาใชจาย  
 คาธรรมเนียมการจัดต้ังกองทุน 403,488.55 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 14,240.82 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียน 66,989.32 

 คาภาษีเงินได 185.11 

 รวมคาใชจาย 484,903.80 

กาํไร(ขาดทนุ)จากการลงทนุสทุธ ิ (483,584.21) 

  

รายการกาํไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุ  
 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดจากเงินลงทุน 7,146,170.73 

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 556,693.92 

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากการทําสัญญาอนุพันธ 0.00 

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจากการทําสัญญาอนุพันธ (6,177,182.44) 

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 237,917.51 

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)จากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไมเกิดข้ึน 1,763,599.72 

  
การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยสทุธจิากการดําเนนิงาน 1,280,015.51 
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กองทนุเปดทเีอม็บ ีEmerging Bond 

 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 31 ตลุาคม  2564 

 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of NAV 

 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) 

 เงนิฝากธนาคาร 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 1,504,720.53 2.57% 

 รวมเงนิฝากธนาคาร 1,504,720.53 2.57% 

 หนวยลงทนุตางประเทศ 
 หนวยลงทุนตางประเทศ 96.55% 

 กองทุน Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency 1,459 56,577,377.95 96.55% 

 รวมหนวยลงทนุตางประเทศ (ราคาทนุ 50,436,564.30 บาท) 56,577,377.95 96.55% 

 ทรัพยสินอ่ืน 587,068.72 1.00% 

 หน้ีสินอ่ืน -69,850.85 -0.12% 

 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 58,599,316.35 100.00% 
 จํานวนหนวยลงทุน 5,472,192.2567 

 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 10.7085 

 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตามราคา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Emerging Bond 

 

คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปดทเีอม็บ ีEmerging Bond 

สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ของรอบปบัญชี 2564/2565 ต้ังแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2564 สิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2564 

  ต้ังแตวันท่ี 1  พ.ค.  2564  ต้ังแตวันท่ี 1  พ.ค.  2564 

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันท่ี 31 ต.ค. 2564  ถึงวันท่ี 31 ต.ค. 2564 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 403.49 0.4548 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 14.24 0.0160 

คานายทะเบียน (Registrar fee) 66.99 0.0755 

คาสอบบัญชี (Audit fee) 0.00 0.0000 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

คาภาษีเงินได 0.19 0.0002 

คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

คาใชจายอ่ืน ๆ 0.00 0.0000 

รวมคาใชจายทัง้หมด1 484.91 0.5465 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขายหลักทรัพย  
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถัวเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันท่ี 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2564  

 เทากับ 88,004,238.29 บาท 
 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 0 

 

คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ ไมมี 
 

 

 

 

 

 



13 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Emerging Bond 

 

รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทเีอม็บ ีEmerging Bond 

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

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 > รายงานการทําธุรกรรม 

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

 

รายงานการเปดเผยขอมลูการถอืหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุ  ณ วนัที ่31 ตลุาคม 2564 

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 Emerging 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 

 


