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1 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond 

 

วันท่ี   8 กรกฎาคม 2564 

 

เรียน  ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

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

1 ธันวาคม 2563 ถึงวันท่ี  31 พฤษภาคม 2564 ของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Smart Bond มายังทานผูถือหนวย

ลงทุนทุกทาน 

เศรษฐกิจท่ัวโลกฟนตัวข้ึน ทามกลางความคืบหนาในการฉีดวัคซีน ซึ่งทําใหหลายประเทศสามารถทยอยคลาย

มาตรการ Lockdown และเร่ิมกลับมาดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจกันไดมากข้ึน 

เศรษฐกิจสหรัฐฯ ท่ีอัตราการฉีดวัคซีนท่ีเปนไปอยางรวดเร็ว โดยปจจุบันประชากรท่ีไดรับวัคซีนแลวอยางนอย 1 โดส 

ณ วันท่ี 3 พฤษภาคม 2564 อยูท่ี 44.1% โดยลาสุดทางศูนยปองกันและควบคุมโรคสหรัฐฯ (CDC) ปรับขอเสนอเก่ียวกับการ

สวมหนากากในท่ีสาธารณะใหม โดยมีการผอนคลายมาตรการสวมหนากาก สําหรับผูรับวัคซีนโควิด-19 ในสหรัฐฯ ท่ีเร่ิมมี

แนวโนมดีข้ึนอยางตอเน่ือง สงผลใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจบางสวนเร่ิมกลับมาเปนปกติ สะทอนจากดัชนีรวมภาคการผลิตและ

ภาคบริการเบ้ืองตนของสหรัฐฯ ในเดือนเมษายน 2564 ท่ีเพ่ิมข้ึนอยูท่ี 62.2 ซึ่งเปนระดับท่ีสูงสุดเปนประวัติการณจาก 59.7 ใน

เดือนมีนาคม 2564 กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเร่ิมกลับมาเปนปกติสงผลให เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโนมฟนตัวไดตอเน่ือง 

นอกจากน้ี ยังไดรับปจจัยหนุนจากนโยบายการเงินท่ีผอนคลายและแผนการกระตุนเศรษฐกิจของประธานาธิบดี โจ ไบเดน ลาสุด

ไดมีการเปดเผยแผน “อเมริกัน จอบส แพลน” และ “อเมริกัน แฟทิลีส แพลน” ท่ีมีมูลคารวมกันถึง 4.1 ลานลานดอลลารสหรัฐฯ 

โดยอยูในชวงรออนุมัติจากสภาครองเกรส 

เศรษฐกิจยุโรปไดรับผลกระทบจาก โควิด-19 ท่ีนําไปสูมาตรการ Lockdown ตอเน่ืองในไตรมาสท่ี 2 ของป 2564 

ขณะท่ีการฉีดวัคซีนลาชา อยางไรก็ดี มาตรการ Lockdown ในปจจุบัน มีความเขมงวดนอยลงกวาชวงตนป ทําใหผลกระทบตอ

เศรษฐกิจมีจํากัด ท้ังน้ี เศรษฐกิจยูโรโซนมีแนวโนมท่ีจะฟนตัวชัดเจนข้ึนในคร่ึงปหลังของป จาก 1) การแจกจายวัคซีนของประเทศ

ในกลุมท่ีคาดจะเรงตัวข้ึน 2) อุปสงคโลกท่ีแข็งแกรง 3) การเบิกจายของกองทุน EU Recovery Fund ท่ีจะเร่ิมในคร่ึงปหลังน้ี 

ภายใตบริบทท่ีคาดวานโยบายการเงินจะผอนคลายอยางมากตอไป 

เศรษฐกิจจีนสงสัญญาณฟนตัวข้ึนตอเน่ืองในปน้ี โดย GDP ไตรมาส 1 โตสูง 18.3% YoY สอดคลองกับการ

คาดการณของตลาด สวนตัวเลขกิจกรรมทางเศรษฐกิจสําคัญอ่ืน ๆ ในเดือนมีนาคม 2564 ยังขยายตัวดีตอเน่ือง ทามกลาง

การเงินท่ีมีทาทีผอนคลายลดลง ซึ่งสอดคลองกับมุมมองของธนาคารพาณิชยจากผลสํารวจของ PBoC แลว ยังตองติดตาม

การท่ีรัฐบาลจีนเรงเขาไปควบคุมการผูกขาดของธุรกิจขนาดใหญ รวมถึงประเด็นขัดแยงทางภูมิรัฐศาสตรของจีนและสหรัฐฯ 

สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

คณะผูจัดการกองทุน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 



2 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond 

 

รายงานการวเิคราะหของบรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุ ทหารไทย จาํกดั ในฐานะบรษิทัจดัการ 

กองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ Global Smart Bond 

 

ภาวะเศรษฐกิจ 

 เศรษฐกิจท่ัวโลกฟนตัวข้ึน ทามกลางความคืบหนาในการฉีดวัคซีน ซึ่งทําใหหลายประเทศสามารถทยอยคลาย

มาตรการ Lockdown และเร่ิมกลับมาดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจกันไดมากข้ึน 

 เศรษฐกิจสหรัฐฯ ท่ีอัตราการฉีดวัคซีนท่ีเปนไปอยางรวดเร็ว โดยปจจุบันประชากรท่ีไดรับวัคซีนแลวอยางนอย 1 โดส 

ณ วันท่ี 3 พฤษภาคม 2564 อยูท่ี 44.1% โดยลาสุดทางศูนยปองกันและควบคุมโรคสหรัฐฯ (CDC) ปรับขอเสนอเก่ียวกับการ

สวมหนากากในท่ีสาธารณะใหม โดยมีการผอนคลายมาตรการสวมหนากาก สําหรับผูรับวัคซีนโควิด-19 ในสหรัฐฯ ท่ีเร่ิมมี

แนวโนมดีข้ึนอยางตอเน่ือง สงผลใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจบางสวนเร่ิมกลับมาเปนปกติ สะทอนจากดัชนีรวมภาคการผลิตและ

ภาคบริการเบ้ืองตนของสหรัฐฯ ในเดือนเมษายน 2564 ท่ีเพ่ิมข้ึนอยูท่ี 62.2 ซึ่งเปนระดับท่ีสูงสุดเปนประวัติการณจาก 59.7 ใน

เดือนมีนาคม 2564 กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเร่ิมกลับมาเปนปกติสงผลให เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโนมฟนตัวไดตอเน่ือง 

นอกจากน้ี ยังไดรับปจจัยหนุนจากนโยบายการเงินท่ีผอนคลายและแผนการกระตุนเศรษฐกิจของประธานาธิบดี โจ ไบเดน ลาสุด

ไดมีการเปดเผยแผน “อเมริกัน จอบส แพลน” และ “อเมริกัน แฟทิลีส แพลน” ท่ีมีมูลคารวมกันถึง 4.1 ลานลานดอลลารสหรัฐฯ 

โดยอยูในชวงรออนุมัติจากสภาครองเกรส 

 เศรษฐกิจยุโรปไดรับผลกระทบจาก โควิด-19 ท่ีนําไปสูมาตรการ Lockdown ตอเน่ืองในไตรมาสท่ี 2 ของป 2564 

ขณะท่ีการฉีดวัคซีนลาชา อยางไรก็ดี มาตรการ Lockdown ในปจจุบัน มีความเขมงวดนอยลงกวาชวงตนป ทําใหผลกระทบตอ

เศรษฐกิจมีจํากัด ท้ังน้ี เศรษฐกิจยูโรโซนมีแนวโนมท่ีจะฟนตัวชัดเจนข้ึนในคร่ึงปหลังของป จาก 1) การแจกจายวัคซีนของประเทศ

ในกลุมท่ีคาดจะเรงตัวข้ึน 2) อุปสงคโลกท่ีแข็งแกรง 3) การเบิกจายของกองทุน EU Recovery Fund ท่ีจะเร่ิมในคร่ึงปหลังน้ี 

ภายใตบริบทท่ีคาดวานโยบายการเงินจะผอนคลายอยางมากตอไป 

 เศรษฐกิจจีนสงสัญญาณฟนตัวข้ึนตอเน่ืองในปน้ี โดย GDP ไตรมาส 1 โตสูง 18.3% YoY สอดคลองกับการ

คาดการณของตลาด สวนตัวเลขกิจกรรมทางเศรษฐกิจสําคัญอ่ืน ๆ ในเดือนมีนาคม 2564 ยังขยายตัวดีตอเน่ือง ทามกลาง

การเงินท่ีมีทาทีผอนคลายลดลง ซึ่งสอดคลองกับมุมมองของธนาคารพาณิชยจากผลสํารวจของ PBoC แลว ยังตองติดตาม

การท่ีรัฐบาลจีนเรงเขาไปควบคุมการผูกขาดของธุรกิจขนาดใหญ รวมถึงประเด็นขัดแยงทางภูมิรัฐศาสตรของจีนและสหรัฐฯ 

 

ตลาดตราสารหน้ี 

 ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ในชวงอายุ 10 ป โดยเฉลี่ยอยูท่ีระดับรอยละ 1.62 เน่ืองจาก การคาดการณเงิน

เฟอท่ีสูงข้ึน และนายโจ ไบเดน จะใชนโยบายการกระตุนเศรษฐกิจขนาดใหญ ซึ่งหมายถึงจะเกิดการกูและการออกพันธบัตร

สหรัฐฯมากข้ึน ในชวงป 2564 ตลอดท้ังป ตลาดมอง bond yield ท่ัวโลกยังมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยู โดยคาดการณ bond yield 

สหรัฐฯ ของนักวิเคราะหโดย Bloomberg consensus พบวา bond yield อายุ 10 ป ของสหรัฐฯ จะคอย ๆ เพ่ิมจากปจจุบันท่ี

รอยละ 1.62 สูระดับรอยละ 1.90 ในปลายป 2564 ซึ่ง Fed คาดวาจะยังคงอัตราดอกเบ้ียท่ีระดับ 0-0.25 ตลอดท้ังป 2564 และจะ

ยังคงเขาซื้อทรัพยสินอยางตอเน่ือง 

 

 



3 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond 

 

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม สําหรับรอบบัญชีตั้งแตวันที่  

1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2564 

 

สําหรับนโยบายของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Smart Bond เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม

ตางประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน JPM Income Fund โดยกองทุน JPM Income Fund มุงสราง

ผลตอบแทนผานการลงทุนในตราสารหน้ีท่ัวโลก โดยกองทุนมีหลักการสําคัญในการกระจายการลงทุนไปในตราสารหน้ีประเภท

ตางๆท้ังภาครัฐและเอกชน 

ท้ังน้ีในรอบระยะเวลา 6 เดือนท่ีผานมาบริษัทจัดการไดปฏิบัติตามนโยบายการลงทุนตามท่ีกําหนด และไมมีการรับชําระ

หน้ีดวยทรัพยสินอ่ืนใด 

 

 

การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในรอบบญัชทีีผ่านมาเมือ่เทยีบกบัรอบบญัชกีอนหนา 

 

เน่ืองจากกองทุนเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศเพียงกองเดียวท่ีมีวัตถุประสงคและนโยบายการลงทุน

ตรงตามวัตถุประสงคของกองทุนโดยจะเนนลงทุนเต็มท่ีตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงสัดสวนการลงทุนในรอบแตละปบัญชี จึงไม

มีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ 

 

 

รายงานการลงทนุทีไ่มเปนไปตามนโยบายการลงทนุเฉลีย่ในรอบปบญัชพีรอมทัง้การดาํเนนิการแกไข 

 

ไมมี 

 

ขอมลูการดาํเนนิการรบัชาํระหนีด้วยทรพัยสนิอืน่ (ถาม)ี 
 

ไมมี 

 

ขอมลูการบนัทกึมลูคาตราสารแหงหนีห้รือสทิธเิรยีกรองดงักลาวเปนศนูย ในกรณทีีผู่ออกตราสารแหงหนีห้รอืลกูหนีแ้หงสทิธิ

เรยีกรองผดินดัชาํระหนีห้รอืมพีฤตกิารณวาจะไมสามารถชาํระหนีไ้ด (ถาม)ี 

 

ไมมี 
 
 

 
 

 

 

 



4 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond 

 

ขอมลูของกองทนุรวมทีล่งทนุในหนวยลงทนุของกองทนุรวมตางประเทศกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึง่ เกนิกวารอยละ 20 

ของ NAV 
 

โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

1 การลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 

2 ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



���ORGAN	FDSINCO�E	FDC � Fu�d	Ove�view�

��������	Fu�ds		I�c�me	Fu�d	is	��	�pe�e�d	fu�d	i�c��p���ted	i�	Luxemb�u��.	The	Fu�d's	�bjective	is	t�	p��vide	i�c�me	by	i�vesti��	i�	�	p��tf�li�

�f	debt	secu�ities.	It	will	i�vest	�c��ss	multiple	debt	m��kets	��d	sect��s	th�t	h�ve	hi�h	p�te�ti�l	t�	p��duce	�isk	�djusted	i�c�me,	whilst	�ls�	seeki��	t�

be�efit	f��m	c�pit�l	���wth	�pp��tu�ities.	It	h�s	�	Bl��mbe��	B��cl�ys	be�chm��k.
 
�C��t�ct	Det�ils

������eme�t	C�mp��y� ���������	Asset	�����eme�t

Eu��pe	S��l�

�C�mp��y	Add�ess� ���������	Fu�ds	SICAV,	Eu��pe��

B��k	&	Busi�ess	Ce�t�e,	6,	��ute

de	T�eves,	L2633	Se��i��e�be��,

Luxemb�u���

�C�mp��y	Teleph��e� �3523410101	Tel�

�Web	Site� �www.jpm������ssetm����eme�t.c�m�

�Fu�d	�����e�� �A�d�ew	N��elli�

����		St��t	D�te� �06/02/2014�

�T���sfe�	A�e�t� ���������	Asset	�����eme�t

Eu��pe	S��l�

 �Fu�d	I�f� ��s	�f	06/03/2021

�L�st	Cl�se� �	$��138.85�

�T�t�l	Assets	(mil)� �	$��9,738.98�

�T�t�l	Assets	D�te� �06/03/2021�

�I�cepti��	D�te� �12/10/2015�

���im��y	Be�chm��k� �U.S.	A���e��te�

�Cu��� �US	D�ll���

��i�	I�vestme�t� ��US	D�ll����10,000,000.00�

�Ticke�� ����INCC	LX�

�ISIN� �LU1041600427�

 
�Fees	A�d	Expe�ses

�Expe�se	R�ti�� �	�

�F���t	L��d� �0.00�

�Fu�d	���	St�ted	Fee� �0.50�

����	St�ted	�e�f.	Fee� �	�

�Hi�hW�te�	���k� �	�

�Hu�dle	R�te� �	�

�B�ck	L��d� �0.00�

�E��ly	Withd��w	Fee� �	�

 �Bl��mbe��	Cl�ssific�ti��

�Fu�d	Type� �SICAV�

�Fu�d	Asset	Cl�ss	F�cus� �Fixed	I�c�me�

�D�micile� �Luxemb�u���

�Fu�d	Objective� �F��ei��	A���e��te	B��d�

�Fu�d	Style� �	�

�Fu�d	���ket	C�p	F�cus� �	�

�Fu�d	Ge����phic�l	F�cus� �Gl�b�l�

�Fu�d	Cu��e�cy	F�cus� �	�
 
�T�t�l	Retu��	Ch��t �

 
Se�s���lity

Ye�� ��� Feb ��� Ap� ��y �u� �ul Au� Sep Oct N�v Dec

2017 0.81 0.98 0.11 0.77 0.53 0.12 0.85 0.79 0.52 0.56 0.26 0.47

2018 0.33 0.56 0.39 0.26 0.05 0.00 1.00 0.36 0.12 0.53 0.08 0.22

2019 2.83 1.14 1.42 0.86 0.41 1.57 0.25 1.28 0.42 0.55 0.29 0.41

2020 0.96 0.06 9.86 2.89 2.85 1.69 2.00 0.69 0.39 0.37 1.72 1.35

2021 0.50 0.78 0.20 1.38 0.07 	 	 	 	 	 	 	
 
� �

 
The	m�te�i�l	p��duced	i�	this	d�cume�t	is	i�te�ded	f��	i�f��m�ti���l	pu�p�ses	��ly	��d	sh�uld	��t	be	c��st�ued	�s	��	�ffe�	��	s�licit�ti��	f��	the	pu�ch�se	��	s�le	�f	��y	fi���ci�l	i�st�ume�t.	The
i�f��m�ti��	p��vided	he�ei�	�eflects	cu��e�t	m��ket	p��ctices	��d	is	��t	i�te�ded	t�	c��stitute	le��l,	t�x,	��	�cc�u�ti��	�dvice.	The	i�f��m�ti��	��d	d�t�	c��t�i�ed	he�ei�	h�s	bee�	�bt�i�ed	f��m	i�te���l
d�t�	p��cessi��,	fu�d	�dmi�ist��t��s	�s	well	�s	�the�	�utside	s�u�ces	��d,	�lth�u�h	it	is	believed	t�	be	�ccu��te,	��	�u����tee	�f	c�mplete�ess	��	�ccu��cy	is	bei��	m�de.	Bl��mbe��	L�	sh�ll	��t	be
li�ble	f��	��y	l�sses	��	d�m��e	th�t	��y��e	m�y	suffe�	�s	�	�esult	�f	�elyi��	��	this	i�f��m�ti��.	The	i�f��m�ti��	m�y	be	ch���ed	by	Bl��mbe��	L�	�t	��y	time.
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���ORGAN	FDSINCO�E	FDC � Fu�d	�e�f��m��ceRiskT��cki���

Be�chm��k:�U.S.	A���e��te ��s	�f	06/03/2021�
Cu��e�cy:�USD�
 
��e�f��m��ce

� �Fu�d� �Be�ch.�

��e��	Retu��	1Y	Weekly� �10.83� �0.37�

�T�t�l	Retu��	3�� �1.68� �0.00�

�T�t�l	Retu��	6�� �4.26� �2.17�

�T�t�l	Retu��	1Y� �10.48� �0.41�

�T�t�l	Retu��	Ytd� �3.18� �2.53�

��e�f�2019� �11.99� �8.72�

��e�f�2018� �0.94� �0.01�

��e�f�2017� �6.73� �3.54�

��e�f�2016� �8.42� �2.65�

��e�f�2015� �	� �0.55�

��e�f�2014� �	� �5.97�

�Eff	7D	Yld� �	� �	�

�30D	Yld� �	� �	�

�G��ss	7D	Yld� �	� �	�

�Subs	7D	Yld� �	� �	�

�Av�	Life� �	� �	�

���kt	Av�	D�ys	T�	��t.� �	� �	�

 � �

 
�Risk

� �Fu�d� �Be�ch.�

�D�w�side	Risk	1Y	Weekly	A��� �1.45� �2.07�

�Semiv��i��ce	1Y	Weekly	A��� �2.03� �3.16�

�St��d��d	Dev	1Y	Weekly	A��� �2.15� �2.69�

���x	D��wd�w�	1Y� �1.08� �4.01�

���x	I�c�e�se	1Y� �10.15� �2.81�

�Ku�t�sis	1Y	Weekly� �0.41� �0.17�

�Skew�ess	1Y	Weekly� �0.28� �0.58�

 � �

 
�Risk/Retu��

� �vs	Be�ch.

�Excess	Retu��	1Y	Weekly	A��� �11.24�

�I�f��m�ti��	R�ti�	1Y	Weekly� �3.46�

��e�se�	Alph�	1Y	Weekly� �10.80�

���di�li��i	R�p	1Y	Weekly� �0.14�

�Sh��pe	R�ti�	1Y	Weekly� �5.00�

�S��ti��	R�ti�	1Y	Weekly� �1.90�

�T�ey���	�e�su�e	1Y	Weekly� �1.17�

 � �

 

 
The	m�te�i�l	p��duced	i�	this	d�cume�t	is	i�te�ded	f��	i�f��m�ti���l	pu�p�ses	��ly	��d	sh�uld	��t	be	c��st�ued	�s	��	�ffe�	��	s�licit�ti��	f��	the	pu�ch�se	��	s�le	�f	��y	fi���ci�l	i�st�ume�t.	The
i�f��m�ti��	p��vided	he�ei�	�eflects	cu��e�t	m��ket	p��ctices	��d	is	��t	i�te�ded	t�	c��stitute	le��l,	t�x,	��	�cc�u�ti��	�dvice.	The	i�f��m�ti��	��d	d�t�	c��t�i�ed	he�ei�	h�s	bee�	�bt�i�ed	f��m	i�te���l
d�t�	p��cessi��,	fu�d	�dmi�ist��t��s	�s	well	�s	�the�	�utside	s�u�ces	��d,	�lth�u�h	it	is	believed	t�	be	�ccu��te,	��	�u����tee	�f	c�mplete�ess	��	�ccu��cy	is	bei��	m�de.	Bl��mbe��	L�	sh�ll	��t	be
li�ble	f��	��y	l�sses	��	d�m��e	th�t	��y��e	m�y	suffe�	�s	�	�esult	�f	�elyi��	��	this	i�f��m�ti��.	The	i�f��m�ti��	m�y	be	ch���ed	by	Bl��mbe��	L�	�t	��y	time.
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���ORGAN	FDSINCO�E	FDC � Fu�d	�e�f��m��ceRiskT��cki���

Be�chm��k:�U.S.	A���e��te ��s	�f	06/03/2021�
Cu��e�cy:�USD�

�T��cki��

� �vs	Be�ch.

�Alph�	1Y	Weekly� �0.20�

�Bet�	1Y	Weekly� �0.09�

�C���el�ti��	1Y	Weekly� �0.11�

�Be��	C���el�ti��	1Y	Weekly� �0.41�

�Bull	C���el�ti��	1Y	Weekly� �0.07�

�R	Squ��ed	1Y	Weekly� �0.01�

�T��cki��	E����	1Y	Weekly	A��� �3.24�

 � �

 
The	m�te�i�l	p��duced	i�	this	d�cume�t	is	i�te�ded	f��	i�f��m�ti���l	pu�p�ses	��ly	��d	sh�uld	��t	be	c��st�ued	�s	��	�ffe�	��	s�licit�ti��	f��	the	pu�ch�se	��	s�le	�f	��y	fi���ci�l	i�st�ume�t.	The
i�f��m�ti��	p��vided	he�ei�	�eflects	cu��e�t	m��ket	p��ctices	��d	is	��t	i�te�ded	t�	c��stitute	le��l,	t�x,	��	�cc�u�ti��	�dvice.	The	i�f��m�ti��	��d	d�t�	c��t�i�ed	he�ei�	h�s	bee�	�bt�i�ed	f��m	i�te���l
d�t�	p��cessi��,	fu�d	�dmi�ist��t��s	�s	well	�s	�the�	�utside	s�u�ces	��d,	�lth�u�h	it	is	believed	t�	be	�ccu��te,	��	�u����tee	�f	c�mplete�ess	��	�ccu��cy	is	bei��	m�de.	Bl��mbe��	L�	sh�ll	��t	be
li�ble	f��	��y	l�sses	��	d�m��e	th�t	��y��e	m�y	suffe�	�s	�	�esult	�f	�elyi��	��	this	i�f��m�ti��.	The	i�f��m�ti��	m�y	be	ch���ed	by	Bl��mbe��	L�	�t	��y	time.
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� � Fu�d	All�c�ti���

 
�T�t�l	Assets	(mil) ��s	�f	06/03/2021

 
�Asset	All�c�ti��

�C��p���te� �34.041�%�

�Equity� �0.175�%�

�G�ve��me�t� �4.659�%�

����ey	���ket� �18.6�%�

����t���e� �42.511�%�

��u�icip�l� �0.012�%�

���efe��ed� �0.003�%�

 ��s	�f	12/31/2020

 
�Sect��	All�c�ti��

�Asset	B�cked	Secu�ities� �7.312�%�

�B�sic	��te�i�ls� �1.307�%�

�C�mmu�ic�ti��s� �7.748�%�

�C��sume�,	Cyclic�l� �4.99�%�

�C��sume�,	N��cyclic�l� �6.696�%�

�E�e��y� �4.802�%�

�Fi���ci�l� �4.234�%�

�G�ve��me�t� �4.653�%�

�I�dust�i�l� �2.532�%�

����t���e	Secu�ities� �35.199�%�

�Tech��l��y� �0.84�%�

�Utilities� �1.088�%�

 ��s	�f	12/31/2020

 
�Ge�	All�c�ti��

�Af�ic�	/	�iddle	E�st� �2.103�%�

�Asi�	��cific� �0.254�%�

�Ce�t��l	Asi�� �0.022�%�

�E�ste��	Eu��pe� �0.185�%�

�N��th	Ame�ic�� �71.939�%�

�S�uth	&	Ce�t��l	Ame�ic�� �0.667�%�

�Weste��	Eu��pe� �4.718�%�

 ��s	�f	12/31/2020

 
����tf�li�	St�tistics ��s	�f	12/31/2020

�%	Of	T�p	Te�	H�ldi��s� �6.64��Av�	��ice/E���i��s� �	�

�Fu�d	Tu���ve�� �	��Av�	��ice/C�sh	Fl�w� �	�

��edi��	�kt	C�p	(�)� �	��Av�	��ice/S�les� �	�

�Av�	���ket	C�p	(mil)� �	��Av�	��ice/B��k	R�ti�� �	�

�Av�	Dvd	Yield� �	��� ��

 
The	m�te�i�l	p��duced	i�	this	d�cume�t	is	i�te�ded	f��	i�f��m�ti���l	pu�p�ses	��ly	��d	sh�uld	��t	be	c��st�ued	�s	��	�ffe�	��	s�licit�ti��	f��	the	pu�ch�se	��	s�le	�f	��y	fi���ci�l	i�st�ume�t.	The
i�f��m�ti��	p��vided	he�ei�	�eflects	cu��e�t	m��ket	p��ctices	��d	is	��t	i�te�ded	t�	c��stitute	le��l,	t�x,	��	�cc�u�ti��	�dvice.	The	i�f��m�ti��	��d	d�t�	c��t�i�ed	he�ei�	h�s	bee�	�bt�i�ed	f��m	i�te���l
d�t�	p��cessi��,	fu�d	�dmi�ist��t��s	�s	well	�s	�the�	�utside	s�u�ces	��d,	�lth�u�h	it	is	believed	t�	be	�ccu��te,	��	�u����tee	�f	c�mplete�ess	��	�ccu��cy	is	bei��	m�de.	Bl��mbe��	L�	sh�ll	��t	be
li�ble	f��	��y	l�sses	��	d�m��e	th�t	��y��e	m�y	suffe�	�s	�	�esult	�f	�elyi��	��	this	i�f��m�ti��.	The	i�f��m�ti��	m�y	be	ch���ed	by	Bl��mbe��	L�	�t	��y	time.
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5 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond 

 

ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดครึง่ปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่าํคญั  

งวดครึง่ปบญัชสีิน้สดุวนัที ่ 31 พ.ค. 64 30 พ.ย. 63 29 พ.ค. 63** 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 9.9425 9.4507 9.9997 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 10.3250 9.9425 9.4507 

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Smart Bond 3.85% 5.20% -5.49% 

เกณฑมาตรฐาน 1*** 0.91% -3.11% 0.00% 

เกณฑมาตรฐาน 2*** -2.16% 1.79% 4.38% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 4,715 5,943 6,018 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 3,444 4,715 5,943 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดคร่ึงป (ลานบาท) 3,743 5,301 6,559 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดคร่ึงป (Net cash flow) (ลานบาท) -1,431 -1,492 +6,574 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดคร่ึงป* (Average redemption rate) 0.56% 0.28% 0.33% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่   

** จาก 23 ม.ค. 63 ถึง 31 พ.ค. 64    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond 

 

 

 

 

ผลการดาํเนนิงานของ กองทุนเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ Global Smart Bond ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2564 

 

 ยอนหลัง 3 

เดือน 

ยอนหลัง 6 

เดือน ยอนหลัง 1 ป 

ต้ังแตจัดต้ัง

กองทุน 

รอยละตอป (25 ก.พ. 64) (30 พ.ย. 63) (29 พ.ค. 63) (23 ม.ค. 63) 

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Smart Bond +1.31% +3.85% +9.20% +2.39% 

เกณฑมาตรฐาน 1*** +4.40% +0.91% -2.21% +4.73% 

เกณฑมาตรฐาน 2*** +0.69% -2.16% -0.40% +2.91% 

Note***     

เกณฑมาตรฐาน 1 คือ ดัชนี Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD (สกุลเงินบาท) 

เกณฑมาตรฐาน 2 คือ ดัชนี Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD  (สกุลเงินดอลลารสหรัฐ) 

     

หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 

 ท้ังน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึง 

 ผลการดําเนินงานในอนาคต 

 ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน   
 

 

3.25%

6.45%

3.96%

-20.00%

-15.00%

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

24-Jan-20 31-May-21

TMB-ES-GSBOND Benchmark 1 Return Benchmark 2 Return



7 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond 

 

 



8 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond 

 

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Smart Bond 

งบแสดงฐานะการเงิน  (ยังไมไดตรวจสอบ) 

ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

 บาท 

สนิทรพัย  
เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม (ราคาทุน  3,232,733,231.97  บาท) 3,441,839,012.31 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 95,704,802.35 

ลูกหน้ี  
 จากดอกเบ้ียคางรับ 49,469.14 

 จากการขายหนวยลงทุน 3,502.00 

รวมสินทรัพย 3,537,596,785.80 

หนีส้นิ  
 จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 36,687,429.37 

 จากการรอจัดสรรหนวยลงทุน 3,504.00 

เจาหน้ีจากสัญญาอนุพันธ 54,151,569.03 

คาใชจายคางจาย 3,003,275.94 

ภาษีเงินไดคางจาย 7,595.52 

หน้ีสินอ่ืน 166,564.73 

รวมหน้ีสิน 94,019,938.59 

สนิทรพัยสทุธ ิ 3,443,576,847.21 

  

สนิทรพัยสทุธ ิ:  
ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 3,335,040,599.60 

กําไร(ขาดทุน)สะสม  
 บัญชีปรับสมดุล 241,287,395.58 

 กําไร(ขาดทุน)สะสมจากการดําเนินงาน (132,751,147.97) 

สินทรัพยสุทธิ (เทากับ 10.3250 บาทตอหนวย คํานวณจากจํานวน  
 หนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564  
 333,517,601.2475 หนวย) 3,443,576,847.21 
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กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Smart Bond 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไมไดตรวจสอบ) 

สําหรับ 6 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

 บาท 

รายไดจากการลงทนุ  
 รายไดดอกเบ้ีย 58,058.99 

 รวมรายได 58,058.99 

คาใชจาย  
 คาธรรมเนียมการจัดการ 16,941,168.57 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 597,923.57 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียน 2,812,662.41 

 รวมคาใชจาย 20,351,754.55 

กาํไร(ขาดทนุ)จากการลงทนุสทุธ ิ (20,293,695.56) 

  

รายการกาํไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุ  
 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 22,947,003.74 

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 228,577,214.42 

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ 87,837,306.29 

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไมเกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ (177,467,265.12) 

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 4,327,775.54 

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไมเกิดข้ึน 166,222,034.87 

  
การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสทุธิจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได 145,928,339.31 

หัก ภาษีเงินได (8,786.40) 

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสทุธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได 145,919,552.91 
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กองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ Global Smart Bond 

 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 31 พฤษภาคม  2564 

 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of 

 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด NAV 

 เงนิฝากธนาคาร 

 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 95,741,027.47 2.78% 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 13,244.02 0.00% 

 รวมเงนิฝากธนาคาร 95,754,271.49 2.78% 

 หนวยลงทนุตางประเทศ 

 หนวยลงทุนตางประเทศ 99.95% 

 กองทุน JPMorgan Funds - Income Fund 795,506 3,441,839,012.31 99.95% 

 รวมหนวยลงทนุตางประเทศ 3,441,839,012.31 99.95% 

 ทรัพยสินอ่ืน -54,148,067.03 -1.57% 

 หน้ีสินอ่ืน -39,868,369.56 -1.16% 

 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 3,443,576,847.21 100.00% 

 จํานวนหนวยลงทุน 333,517,601.25 

 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 10.3250 
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คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ Global Smart Bond 

สําหรับ 6 เดือนแรกของรอบปบัญชี 2563/2564 ต้ังแตวันท่ี 1 ธนัวาคม 2563 สิ้นสุดวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

  ต้ังแตวันท่ี 1  ธ.ค.  2563  ต้ังแตวันท่ี 1  ธ.ค.  2563 

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันท่ี 31 พ.ค. 2564  ถึงวันท่ี 31 พ.ค. 2564 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 16,941.17 0.4545 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 597.92 0.0160 

คานายทะเบียน (Registrar fee) 2,812.66 0.0755 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

ภาษีเงินได 8.79 0.0002 

คาใชจายอ่ืน ๆ 0.00 0.0000 

รวมคาใชจายทัง้หมด1 20,360.54 0.5462 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขายหลักทรัพย  
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถัวเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันท่ี 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564  

 เทากับ 3,737,996,893.88 บาท 
 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 11.16% 

 

คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ ไมมี 
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รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ Global Smart Bond 

สําหรับระยะเวลา 6 เดือนของรอบปบัญชี 2563/2564 (ต้ังแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2564) 

ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวของ 

1 ธนาคารทหารไทย 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 พฤษภาคม 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 
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 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 

 


