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วันท่ี 7 กุมภาพันธ 2565 

เรียน  ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงรายงานประจําป ต้ังแตวันท่ี 1 ธันวาคม 

2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564 ของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Smart Bond มายังทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

เศรษฐกิจท่ัวโลกฟนตัวข้ึน ทามกลางความคืบหนาในการฉีดวัคซีน ซึ่งทําใหหลายประเทศสามารถทยอยคลาย

มาตรการ Lockdown และเร่ิมกลับมาดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจกันไดมากข้ึน 

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 ขณะท่ียังคงอัตราดอกเบ้ียยังอยูในระดับเดิมท่ี 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 โดยยังมีความขัดแยงในเร่ืองของวงเงินงบประมาณท่ีอยูในระดับสงู 

โดย สว. บางคนระบุวาจะไมอนุมัติงบประมาณท่ีสูงกวา 1.5 ลานลานดอลลารสหรัฐฯ โดยไมเห็นในนโยบายเก่ียวกับสิ่งแวดลอม

และการปรับข้ึนภาษีกลุมคนรวย ขณะท่ีอีกฝายระบุวางบประมาณดังกลาวมีวงเงินตํ่ากวาท่ีไดเสนอไปในชวงแรก โดยลาสุด

ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ไดมีการเสนอแผนงบประมาณท่ีปรับใหมในวงเงินตํ่าลงอยูท่ี 1.75 ลานลานดอลลารสหรัฐฯ แตยังมีการ

เก็บภาษีคนรวยเชนเดิม ท้ังน้ี ตองรอดูทาทีของสภาครองเกรสวาจะมีการตัดสินใจเร่ืองดังกลาวอยางไร ซึ่งหากไมสามารถตกลง

กันไดอาจสงผลใหเกิดการปดหนวยงานราชการอยางท่ีเคยเกิดข้ึนในชวงรัฐบาลของทรัมปเม่ือป 2561 เน่ืองจากสภาครองเกรส

ไมสามารถผานกฎหมายงบประมาณตามเง่ือนไขท่ีประธานาธิบดีทรัมปตองการได หรือการถูกปรับลดความนาเชื่อถือของ

ประเทศเหมือนในป 2554 ท่ีมีความขัดแยงในเร่ืองของการปรับเพ่ิมเพดานหน้ีในรัฐบาลของโอบามา 

สําหรับภาพรวมเศรษฐกิจไทย ในระยะขางหนาการฟนตัวของเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมเปนไปในทิศทางดีข้ึน หลัง

สถานการณการแพรระบาดเร่ิมมีแนวโนมทรงตัว อัตราการฉีดวัคซีนในประเทศในประเทศมีแนวโนมเปนไปในทิศทางท่ีดีข้ึน

ภาครัฐจึงไดผอนคลายมาตรการคุมเขมการระบาดและมีการเปดประเทศ โดย ณ วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2564 ผูท่ีไดรับวัคซีนครบ 

2 เข็ม ครอบคลุมประชาชนอยูท่ี 47.2% ซึ่งเม่ือพิจารณาแยกรายจังหวัดจะเห็นไดวาจังหวัดนํารองการทองเท่ียว เชน ภูเก็ตหรือ
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กรุงเทพฯ อยูในระดับสูง (> 70%) ขณะท่ีสถานการณการแพรระบาดอยูในระดับคอนขางทรงตัวปรับลดลงจากชวงท่ีเกิดการ

ระบาดรุนแรงอยูท่ีระดับตํ่ากวา 10,000 รายตอวัน สงผลใหประเทศไทยไดเร่ิมเปดประเทศรับนักทองเท่ียวตางชาติโดยไมกักตัว

ต้ังแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 เปนตนมา ซึ่งจะชวยสรางบรรยากาศของภาคการทองเท่ียวใหดีข้ึนไดหลังจาก 9 เดือนแรกของ

ปนักทองเท่ียวตางชาติเท่ียวไทยอยูท่ี 8.58 หม่ืนคน ปจจัยดังกลาวจะชวยใหนักทองเท่ียวสามารถเขามาไดมากมากข้ึนใน 2 

เดือนท่ีเหลือของป 

สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

คณะผูจัดการกองทุน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 
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รายงานการวเิคราะหของบรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุ ทหารไทย จาํกดั ในฐานะบรษิทัจดัการ 

กองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ Global Smart Bond 

 

ภาวะเศรษฐกิจ 

 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 ขณะท่ียังคงอัตราดอกเบ้ียยังอยูในระดับเดิมท่ี 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 โดยยังมีความขัดแยงในเร่ืองของวงเงินงบประมาณท่ีอยูในระดับสงู 

โดย สว. บางคนระบุวาจะไมอนุมัติงบประมาณท่ีสูงกวา 1.5 ลานลานดอลลารสหรัฐฯ โดยไมเห็นในนโยบายเก่ียวกับสิ่งแวดลอม

และการปรับข้ึนภาษีกลุมคนรวย ขณะท่ีอีกฝายระบุวางบประมาณดังกลาวมีวงเงินตํ่ากวาท่ีไดเสนอไปในชวงแรก โดยลาสุด

ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ไดมีการเสนอแผนงบประมาณท่ีปรับใหมในวงเงินตํ่าลงอยูท่ี 1.75 ลานลานดอลลารสหรัฐฯ แตยังมีการ

เก็บภาษีคนรวยเชนเดิม ท้ังน้ี ตองรอดูทาทีของสภาครองเกรสวาจะมีการตัดสินใจเร่ืองดังกลาวอยางไร ซึ่งหากไมสามารถตกลง

กันไดอาจสงผลใหเกิดการปดหนวยงานราชการอยางท่ีเคยเกิดข้ึนในชวงรัฐบาลของทรัมปเม่ือป 2561 เน่ืองจากสภาครองเกรส

ไมสามารถผานกฎหมายงบประมาณตามเง่ือนไขท่ีประธานาธิบดีทรัมปตองการได หรือการถูกปรับลดความนาเชื่อถือของ

ประเทศเหมือนในป 2554 ท่ีมีความขัดแยงในเร่ืองของการปรับเพ่ิมเพดานหน้ีในรัฐบาลของโอบามา 

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 
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ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม สําหรับรอบบัญชีตั้งแตวันที่  

1 ธันวาคม 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564 

สําหรับนโยบายของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Smart Bond เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม

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

ผลตอบแทนผานการลงทุนในตราสารหน้ีท่ัวโลก โดยกองทุนมีหลักการสําคัญในการกระจายการลงทุนไปในตราสารหน้ีประเภท

ตางๆท้ังภาครัฐและเอกชน 

ท้ังน้ีในรอบระยะเวลา 1 ปท่ีผานมาบริษัทจัดการไดปฏิบัติตามนโยบายการลงทุนตามท่ีกําหนด และไมมีการรับชําระหน้ี

ดวยทรัพยสินอ่ืนใด 

 

การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในรอบบญัชทีีผ่านมาเมือ่เทยีบกบัรอบบญัชกีอนหนา 

เน่ืองจากกองทุนเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศเพียงกองเดียวท่ีมีวัตถุประสงคและนโยบายการลงทุน

ตรงตามวัตถุประสงคของกองทุนโดยจะเนนลงทุนเต็มท่ีตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงสัดสวนการลงทุนในรอบแตละปบัญชี จึงไม

มีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ 

 

รายงานการลงทนุทีไ่มเปนไปตามนโยบายการลงทนุเฉลีย่ในรอบปบญัชพีรอมทัง้การดาํเนนิการแกไข 

ไมมี 

 

ขอมลูการดาํเนนิการรบัชาํระหนีด้วยทรพัยสนิอืน่ (ถาม)ี 

ไมมี 

 

ขอมลูการบนัทกึมลูคาตราสารแหงหนีห้รือสทิธเิรยีกรองดงักลาวเปนศนูย ในกรณทีีผู่ออกตราสารแหงหนีห้รอืลกูหนีแ้หงสทิธิ

เรยีกรองผดินดัชาํระหนีห้รอืมพีฤตกิารณวาจะไมสามารถชาํระหนีไ้ด (ถาม)ี 

ไมมี 
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ขอมลูทัว่ไปของกองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ Global Smart Bond 

วตัถปุระสงคของโครงการ 

เพ่ือสรางผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนใหไดใกลเคียงกับผลตอบแทนของกองทุน JPMorgan Funds – Income Fund 

โดยจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของ

กองทุนสวนท่ีเหลือลงทุนในหลักทรัพยอ่ืนใดท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. 

ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทนุ : : กองทุนรวมตราสารแหงหน้ี 

ประเภทกองทนุรวมตามลกัษณะพเิศษ : 

กองทุนฟดเดอร (Feeder Fund) 

 ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : กองทุน JPMorgan Funds - Income Fund 

 กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในประเทศ : ประเทศลักเซมเบิรก (Luxembourg) เปนกองทุน UCITS 

ประเภทกองทนุตามการลงทนุในตางประเทศ : กองทุนรวมท่ีเนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ 

นโยบายการกูยมื (ถาม)ี : ไมมี 

การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลวงหนา (Derivatives) : ลงทุน 

1 วัตถุประสงคของการลงทุนในสญัญาซื้อขายลวงหนา : ท่ีมิไดมีวตัถุประสงคเพ่ือลดความเสี่ยง (Non-Hedging) 

 มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบซับซอน 

2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : VaR approach 

สมมตฐิานทีใ่ชในการคานวณ : 

1. ระดับความเชื่อม่ัน (confidence level) รอยละ 99.00 

2. ระยะเวลาการถือครอง (holding period) 20.00 วันทาการ 

3. ขอมูลยอนหลังท่ีใชในการ (observation period) ไมตากวา 250.00 วันทําการ 

ประเภทของ VaR ทีบ่รษิทัจดัการใชในการบรหิารและควบคมุความเสีย่ง : Absolute VaR ไมเกิน 20.00% ของ NAV 

การลงทนุในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายลวงหนาแฝง (Structured Notes) : ลงทุน 

กลยทุธการบรหิารกองทนุ (Management Style) : อ่ืน ๆ 

1. กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Smart Bond มุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive 

Management) 

2.กองทุน JPMorgan Funds - Income Fund (กองทุนหลัก) มีกลยุทธในการบริหารแบบเชิงรุก (Active) 

ดชันชีีว้ดั/อางองิ (Benchmark) : 

การลงทุนในกองทุนรวมน้ี ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของกองทุนหลักคือ Bloomberg Barclays US Aggregate Bond 

Index (Total Return Gross) ในรูปสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบเทาคาสกุลเงินบาท ณ วันท่ี

คํานวณผลตอบแทน 
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ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) ในเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม 

ซึ่งอยูภายใตกรอบนโยบายการลงทุนท่ีกาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลและแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาอยางชัดเจน

ถึงวันท่ีมีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คําอธิบายเก่ียวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกลาวผานการลงประกาศในเว็บไซด

ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได ท้ังน้ี เปนไปตามท่ีประกาศ

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด 

อยางไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพ่ือใหเปนไปตามประกาศ เง่ือนไขและขอกําหนดสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/

หรือ ประกาศ ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม และ/

หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใชเปรียบเทียบ ในกรณีท่ีผูออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไมไดจัดทําหรือเปดเผยขอมูล/อัตรา

ดังกลาวอีกตอไป โดยบริษัทจัดการจะแจงเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาผานการประกาศในเว็บไซดของ

บริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 

ลกัษณะการจายผลตอบแทนของกองทนุ : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน 

รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพเิศษ : 

กองทุนจะเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน JPMorgan Funds - Income Fund 

(กองทุนหลัก) ในหนวยลงทุนชนิด Class C ซึ่งเปน Class ท่ีเสนอขายผูลงทุนสถาบัน ไมมีนโยบายจายเงินปนผล ในอัตราสวน

โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารหน้ี

ประเภทตางๆท้ังภาครัฐและเอกชนท่ัวโลก จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิรก (Luxembourg) ดาเนินงานตามระเบียบของ UCITS 

กองทุนหลักดังกลาวบริหารจัดการโดย JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร

สหรัฐ 

ท้ังน้ี กองทุนหลัก มีการระดมเงินจากนักลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลารสหรัฐ และนาไปลงทุนในรูปสกุลเงินประเทศตามแตละ

ประเทศท่ีกองทุนหลักลงทุน 

สวนท่ีเหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพยสินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด โดยจะลงทุนท้ังในประเทศและ/หรือตางประเทศ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเปน Fund of Funds หรือลงทุน

โดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพยตางประเทศได หรือเปลี่ยนกลับมาเปน Feeder Fund ได โดยไมทาใหระดับความเสี่ยง

ของการลงทุน (risk spectrum) เพ่ิมข้ึน ท้ังน้ี ใหเปนดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน โดยข้ึนกับสถานการณตลาด และตองเปนไป

เพ่ือประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุน อน่ึง บริษัทจัดการจะดาเนินการแจงผูถือหนวยลงทุนลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน โดย

ผาน www.tmbameastspring.com หรือชองทางอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการกาหนด กอนดาเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกลาว 

ท้ังน้ี การลงทุนของกองทุนใน กองทุนหลักจะอยูในรูปสกุลเงินดอลลารสหรัฐ โดยกองทุนอาจเขาทาสัญญาซื้อขายลวงหนา 

(Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศตามดุลยพินิจของผูจัดการ

กองทุน ดังน้ัน ผูลงทุนอาจจะขาดทุนหรือไดรับกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือไดรับเงินคืนตากวาเงินลงทุนเร่ิมแรกได เชน กรณี

ท่ีคาเงินสกุลเงินดอลลารสหรัฐ มีแนวโนมออนคาลง ผูจัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพ่ือปองกัน

ความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางสวน อยางไรก็ตาม ผูจัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน

สัดสวนท่ีนอย หรืออาจพิจารณาไมปองกันความเสี่ยงในกรณีท่ีคาเงินสกุลเงินดอลลารสหรัฐ มีแนวโนมแข็งคา 

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient 

portfolio management (EPM)) ได หรืออาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารท่ีมีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) 
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โดยเปนไปตามหลักเกณฑหรือไดรับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมท้ังอาจทาธุรกรรมการใหยืม

หลักทรัพย หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนท่ีไมไดจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Unlisted) และตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความนาเชื่อถือตากวาระดับท่ีสามารถลงทุนได (Non-

Investment grade) และตราสารหน้ีท่ีไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพยหรือ

ทรัพยสินอ่ืนใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

รายละเอียดการลงทุนในตางประเทศ : เนนลงทุนในตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคา

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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



���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��	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	01/13/2022

�L�st	Cl�se� �	$��137.98�

�T�t�l	Assets	(mil)� �	$��12,128.29�

�T�t�l	Assets	D�te� �01/13/2022�

�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 0.11 0.10 0.04 0.11 0.27 0.94 0.85
 
� �

 
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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Be�chm��k:�U.S.	A���e��te ��s	�f	01/13/2022�
Cu��e�cy:�USD�
 
��e�f��m��ce

� �Fu�d� �Be�ch.�

��e��	Retu��	1Y	Weekly� �2.48� �2.08�

�T�t�l	Retu��	3�� �0.21� �1.20�

�T�t�l	Retu��	6�� �0.53� �1.42�

�T�t�l	Retu��	1Y� �2.53� �2.10�

�T�t�l	Retu��	Ytd� �0.20� �1.31�

��e�f�2020� �3.58� �7.51�

��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�

�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��� �1.18� �2.43�

�Semiv��i��ce	1Y	Weekly	A��� �1.59� �3.88�

�St��d��d	Dev	1Y	Weekly	A��� �1.70� �3.05�

���x	D��wd�w�	1Y� �1.56� �3.15�

���x	I�c�e�se	1Y� �3.37� �3.53�

�Ku�t�sis	1Y	Weekly� �0.26� �1.22�

�Skew�ess	1Y	Weekly� �0.03� �0.97�

 � �

 
�Risk/Retu��

� �vs	Be�ch.

�Excess	Retu��	1Y	Weekly	A��� �4.66�

�I�f��m�ti��	R�ti�	1Y	Weekly� �1.30�

��e�se�	Alph�	1Y	Weekly� �2.37�

���di�li��i	R�p	1Y	Weekly� �0.07�

�Sh��pe	R�ti�	1Y	Weekly� �1.44�

�S��ti��	R�ti�	1Y	Weekly� �1.28�

�T�ey���	�e�su�e	1Y	Weekly� �0.69�

 � �

 

 
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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Be�chm��k:�U.S.	A���e��te ��s	�f	01/13/2022�
Cu��e�cy:�USD�

�T��cki��

� �vs	Be�ch.

�Alph�	1Y	Weekly� �0.05�

�Bet�	1Y	Weekly� �0.04�

�C���el�ti��	1Y	Weekly� �0.06�

�Be��	C���el�ti��	1Y	Weekly� �0.24�

�Bull	C���el�ti��	1Y	Weekly� �0.34�

�R	Squ��ed	1Y	Weekly� �0.00�

�T��cki��	E����	1Y	Weekly	A��� �3.59�

 � �

 
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	01/13/2022

 
�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
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ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่ําคญั  

งวดปบญัชสีิน้สดุวนัที ่ 30 พ.ย. 64 30 พ.ย. 63** 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 9.9425 9.9997 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 10.2173 9.9425 

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Smart Bond 2.76% -0.57% 

เกณฑมาตรฐาน 1*** 10.11% 5.49% 

เกณฑมาตรฐาน 2*** -1.15% 6.25% 

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

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 3,515 4,715 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดป (ลานบาท) 3,692 5,817 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดป (Net cash flow) (ลานบาท) -1,307 +5,082 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดป* (Average redemption rate) 0.35% 0.36% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่   

** จาก 23 ม.ค. 63 ถึง 30 พ.ย. 63   
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ผลการดาํเนนิงานของ กองทุนเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ Global Smart Bond ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2564  

 

 ยอนหลัง  

3 เดือน 

ยอนหลัง  

6 เดือน 

ยอนหลัง  

1 ป 

ต้ังแตจัดต้ัง 

กองทุน 

รอยละตอป (31 ส.ค. 64) (31 พ.ค. 64) (30 พ.ย. 63) (23 ม.ค. 63) 

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Smart Bond -1.03% -1.04% +2.76% +1.17% 

เกณฑมาตรฐาน 1*** +3.90% +9.11% +10.11% +8.41% 

เกณฑมาตรฐาน 2*** -0.60% +1.03% -1.15% +2.68% 

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 มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผล 

 การดําเนินงานในอนาคต 

 ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน   
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รายงานของผูสอบบญัชรีบัอนญุาต 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Smart Bond 

ความเห็น 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Smart Bond (“กองทุน”) ซึ่งประกอบดวย งบแสดง

ฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดง

การเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีท่ี

สําคัญ 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Smart Bond ณ วันท่ี 

30 พฤศจิกายน 2564 ผลการดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่

ควรในสาระสําคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

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 
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ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 

ผูบริหารมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลาน้ีโดยถูกตองตามท่ีควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับ

กองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวา

จําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือขอผิดพลาด  

ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเน่ือง การเปดเผยเร่ือง

ท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานตอเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ืองเวนแตผูบริหาร

มีความต้ังใจท่ีจะเลิกกองทุนหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเน่ืองตอไปได 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง

ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบ

บัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแตไมไดเปน

การรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปน

สาระสําคัญท่ีมีอยูไดเสมอไป ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเม่ือ

คาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการท่ีขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจ

ทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลาน้ี 

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 ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหขอสังเกตถึง

การเปดเผยขอมูลในงบการเงินที่เกี่ยวของ หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลง

ไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็

ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกองทุนตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง  

 ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินแสดงรายการ

และเหตุการณในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม 

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูบริหารในเรื่องตางๆ ที่สําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว 

ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบใน

ระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 

 
 

(นางสาวชมภูนุช แซแต)   

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

กรุงเทพฯ 23 ธันวาคม 2564 
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กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global S mart Bond

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่  30 พฤศจิกายน 25 64

หมายเหตุ 2564 2563

สินทรัพย 7

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม 3, 4 3,460,513,773.12 4,569,094,794.15 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 54,007,873.19 65,992,870.30 

ลูกหน้ี

จากดอกเบ้ีย 94,888.63 40,659.53 

จากการขายเงินลงทุน 67,460,000.00 - 

จากการขายหนวยลงทุน 2,023.76 354,183.41 

ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพันธ 3, 6 2,420,170.26 136,270,553.40 

รวมสินทรัพย 3,584,498,728.96 4,771,753,060.79 

หน้ีสิน 7

เจาหน้ีจากการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 23,421,370.84 39,079,883.43 

เจาหน้ีจากสัญญาอนุพันธ 3, 5, 6 43,151,017.62 12,954,857.31 

คาใชจายคางจาย 5 3,136,378.23 4,188,125.96 

ภาษีเงินไดคางจาย 14,427.88 35,374.87 

เจาหน้ีอ่ืน 5 29,200.02 29.76 

หน้ีสินอ่ืน 186,523.46 249,894.72 

รวมหน้ีสิน 69,938,918.05 56,508,166.05 

สินทรัพยสุทธิ 3,514,559,810.91 4,715,244,894.74 

สินทรัพยสุทธิ:

ทุนท่ีได รับจากผูถือหนวยลงทุน 3,439,800,504.07 4,742,509,304.69 

กําไร(ขาดทุน)สะสม

บัญชปีรับสมดุล 245,739,362.06 251,406,807.85 

ขาดทุนสะสมจากการดําเนินงาน (170,980,055.22) (278,671,217.80) 

สินทรัพยสุทธิ 3,514,559,810.91 4,715,244,894.74 

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 10.2173 9.9425 

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันส้ินป (หนวย) 343,980,050.4070 474,250,930.4688 

บาท
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กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global S mart Bond

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับป ส้ินสุดวันที่  30 พฤศจิกายน 25 64

หมายเหตุ 2564 2563

รายได 3

รายไดดอกเบ้ีย 5 167,709.81 834,779.74 

รวมรายได 167,709.81 834,779.74

คาใชจาย 3

คาธรรมเนียมการจัดการ 5 33,565,799.26 45,245,061.02

คาธรรมเนียมผู ดูแลผลประโยชน 1,184,675.23 1,596,884.37

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 5 5,572,771.51 5,634,543.03

รวมคาใชจาย 40,323,246.00 52,476,488.42

ขาดทุนสุทธิ (40,155,536.19) (51,641,708.68)

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 62,968,893.64 (99,021,467.55)

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไม เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 427,225,525.33 (19,471,434.08)

รายการขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ (181,067,380.00) (221,726,544.28)

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไม เกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ 6, 7 (164,046,543.45) 123,315,696.09

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 2,791,360.04 (10,000,542.36)

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไม เกิดข้ึน 147,871,855.56 (226,904,292.18)

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได 107,716,319.37 (278,546,000.86)

หัก ภาษีเงินได 3 (25,156.79) (125,216.94)

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได 107,691,162.58 (278,671,217.80)

บาท
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กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global S mart Bond

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย สุทธิ

สําหรับป ส้ินสุดวันที่  30 พฤศจิกายน 25 64

2564 2563

การเพิม่ขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพยสุทธิจาก

การดาํเนินงาน 107,691,162.58 (278,671,217.80)

มูลคาหนวยลงทุนเร่ิมแรก - 6,018,237,682.44

การเพ่ิมข้ึนของทุนท่ีได รับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป 1,816,694,665.24 3,650,393,459.74 

การลดลงของทุนท่ีได รับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป (3,125,070,911.65) (4,674,715,029.64)

การเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยสุทธิในระหวางป (1,200,685,083.83) 4,715,244,894.74

สินทรัพยสุทธิ ณ วันตนป 4,715,244,894.74 - 

สินทรัพยสุทธิ ณ วันปลายป 3,514,559,810.91 4,715,244,894.74

การเปล่ียนแปลงของจํานวนหนวยลงทุน

(มูลคาหนวยละ 10 บาท)

หนวยลงทุนเร่ิมแรก / ณ วันตนป 474,250,930.4688 601,823,768.4445

บวก : หนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป 176,482,135.2260 364,591,300.4480

หัก : หนวยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหวางป (306,753,015.2878) (492,164,138.4237)

หนวยลงทุน ณ วันปลายป 343,980,050.4070 474,250,930.4688 

บาท

หนวย
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กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global S mart Bond

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  30 พฤศจิกายน 25 64

รอยละของ

จํานวนหนวย มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(บาท)

เงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ

JPMorgan Funds - Income Fund * 748,373.61 3,460,513,773.12 100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 3,05 2,75 9,681.87 บาท) 3,460,5 13,773.12 100.00

* กองทุน JPMorgan Funds - Income Fund มีนโยบายการลงทุนท่ีมุงหาผลตอบแทนผานการลงทุนในตราสารหน้ีท่ัวโลก

ช่ือหลักทรัพย

กองทุนเปดทีเอ็มบี  อีสทสปริง Glo bal S mart Bo nd

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  30 พฤศจิกายน 25 63

รอยละของ

จํานวนหนวย มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(บาท)

เงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ

JPMorgan Funds - Income Fund * 1,136,427.235 4,569,094,794.15 100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 4,5 88,5 66,228.23 บาท) 4,5 69,094,794.15 100.00

* กองทุน JPMorgan Funds - Income Fund มีนโยบายการลงทุนท่ีมุงหาผลตอบแทนผานการลงทุนในตราสารหน้ีท่ัวโลก

ช่ือหลักทรัพย
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กองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ Global Smart Bond 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่30 พฤศจกิายน 2564 

1. ขอมูลทั่วไป 

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Smart Bond (“กองทุน”) จดทะเบียนเปนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ปจจุบันกองทุนมีเงินทุนจดทะเบียนจํานวน 

30,000 ลานบาท (แบงเปน 3,000 ลานหนวยลงทุน มูลคาหนวยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน 

ทหารไทย จํากัด (“บริษัทจัดการ”) เปนผูจัดการกองทุนและนายทะเบียนหนวยลงทุน โดยมีธนาคารกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน) เปนผูดูแลผลประโยชน 

กองทุนเปนกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน ซึ่งไมกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน โดยมีนโยบายเนนลงทุน

ในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองทุนเดียว คือกองทุน JPMorgan Funds - Income Fund ในหนวย

ลงทุนชนิด Class C ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิรก บริหารจัดการโดย JPMorgan Asset Management 

(Europe) S.à r.l.โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ท้ังน้ีกองทุนอาจ

เขาทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราตางประเทศ 

กองทุนมีนโยบายไมจายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุน 

2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

ในปปจจุบันงบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่สมาคม

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

ทางบัญชีไมไดกําหนดไว กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งในการใช

แนวปฏิบัติทางบัญชีเปนครั้งแรก กองทุนไดใชวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป ดังนั้นกองทุนจึงไมปรับปรุงงบการเงินท่ี

นําเสนอในปกอน ซึ่งเดิมจัดทําขึ้นตามหลักเกณฑและรูปแบบท่ีกําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง “การ

บัญชีสําหรับกิจการท่ีดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน” 

อยางไรก็ตาม การนําแนวปฏิบัติทางบัญชีมาถือปฏิบัติในปปจจุบัน ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน

ของกองทุน 

เนื่องจากกองทุนไดจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ดังน้ันรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนในงวด 

2563 จึงสั้นกวาหน่ึงป เปนเหตุใหจํานวนท่ีนํามาจากงวดกอนไมสามารถเปรียบเทียบไดกับจํานวนของปปจจุบันท่ี

แสดงอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ และหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี

เก่ียวของ 

งบการเงินของกองทุนไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม

วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย 

กองทุนไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษข้ึนโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 
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3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

เงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน 

- เงินลงทุนในกองทุนรวมท่ีเสนอขายในตางประเทศ แสดงดวยมูลคายุติธรรมโดยใชมูลคาทรัพยสินสุทธิตอ

หนวยลงทุนคร้ังลาสุด ณ วันท่ีวัดคาเงินลงทุน 

กําไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนใหเปนมูลคายุติธรรมจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจําหนายใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 

การรับรูรายไดและคาใชจาย 

รายไดดอกเบ้ียรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง  

คาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง  

เม่ือมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิท่ีไดรับกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรูในกําไรหรือ

ขาดทุน 

บัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 

บัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปน

เงินตราตางประเทศ ณ วันสิ้นปแปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันน้ัน และสัญญาอนุพันธ ณ วันท่ีเกิด

รายการ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราตามสัญญา 

ณ วันสิ้นป กําไรหรือขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธท่ียังไมครบกําหนด คํานวณโดยปรับสัญญาอนุพันธ ณ 

วันสิ้นป จากอัตราตามสัญญา เปนราคาตลาดของสัญญาอนุพันธท่ีมีอายุคงเหลือเชนเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหน้ี

หรือเจาหน้ีจากสัญญาอนุพันธในงบแสดงฐานะการเงิน 

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงคารับรูในกําไรหรือขาดทุน 

ภาษีเงินได 

กองทุนเสียภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากรจากรายไดตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตรารอยละ 15 ของรายไดกอนหัก

รายจาย  

การใชดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจและการประมาณการ

หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีเก่ียวของกับสินทรัพย หน้ีสิน รายได คาใชจาย และการเปดเผยขอมูล

เก่ียวกับสินทรัพยและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ซึ่งผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณการไว 

การใชดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเน่ือง การปรับประมาณการ

ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป 
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4. ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน  

กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนในระหวางปสรุปไดดังน้ี 

 บาท 

 2564  2563 

ซื้อเงินลงทุน 561,860,560.00 8,513,819,695.79 

ขายเงินลงทุน 2,160,636,000.00 3,826,232,000.01 

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

ในระหวางป กองทุนมีรายการธุรกิจระหวางกันที่สําคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ ่งมีผู ถือหุนและ/หรือ

กรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สําคัญดังกลาวสําหรับปสิ ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 

2564 และ 2563 มีดังตอไปน้ี 

 บาท   

 2564  2563  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

คาธรรมเนียมการจัดการ 33,565,799.26 45,245,061.02  ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือชีช้วน 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 5,572,771.51 5,634,543.03  ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือชีช้วน 

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

รายไดดอกเบ้ีย -  182,976.57  ราคาตลาด 

ซื้อเงินตราตางประเทศ 1,365,754,100.00 3,340,568,450.00  ตามท่ีระบุในสัญญา 

ขายเงินตราตางประเทศ 1,531,899,850.00 3,430,960,200.00   ตามท่ีระบุในสัญญา 

ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 และ 2563 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคัญกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน ดังน้ี 

 บาท 

 2564  2563 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด    

คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย 2,686,088.91  3,586,837.34 

คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย 445,958.67  595,505.74 

เจาหน้ีอ่ืน 0.02  29.76 

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

เจาหน้ีจากสัญญาอนุพันธ -  956,809.65 
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6. อนพุนัธทางการเงนิตามมลูคายตุธิรรม 

 บาท 

 2564 

 จํานวนเงินตาม  มูลคายุติธรรม 

 สัญญา  สินทรัพย  หน้ีสิน 

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 3,417,490,751.00  2,420,170.26  43,151,017.62 

 

 บาท 

 2563 

 จํานวนเงินตาม  มูลคายุติธรรม 

 สัญญา  สินทรัพย  หน้ีสิน 

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 5,272,112,235.00  136,270,553.40  12,954,857.31 

7. การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 

การประมาณมูลคายุติธรรม 

มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีจะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาท่ีจะจายเพ่ือโอนหน้ีสินใหผูอ่ืน โดยรายการ

ดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหวางผูซื้อและผูขาย (ผูรวมตลาด) ณ วันที่วัดมูลคา กองทุนใชราคา

เสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินซึ ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่

เกี่ยวของกําหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีท่ีไมมีตลาดท่ีมีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือ

หน้ีสินท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองได กองทุนจะประมาณมูลคา

ยุติธรรมโดยใชเทคนิคการประเมินมูลคาท่ีเหมาะสมกับแตละสถานการณ และพยายามใชขอมูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี

เก่ียวของกับสินทรัพยหรือหน้ีสินท่ีจะวัดมูลคายุติธรรมน้ันใหมากท่ีสุด 

ตารางตอไปน้ีแสดงถึงเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลคาความ

แตกตางของระดับขอมูลสามารถแสดงไดดังน้ี 

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินอยางเดียวกัน (ขอมูลระดับท่ี 1) 

- ขอมูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในระดับท่ี 1 ท่ีสามารถสังเกตไดโดยตรง (ไดแก ขอมูลราคาตลาด) 

หรือโดยออม (ไดแก ขอมูลท่ีคํานวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสินทรัพยน้ันหรือหน้ีสินน้ัน (ขอมูลระดับท่ี 2) 

- ขอมูลสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินซึ่งไมไดอางอิงจากขอมูลท่ีสามารถสังเกตไดจากตลาด (ขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตได) 

(ขอมูลระดับท่ี 3) 

 

 

 



24 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond 

 

 

 บาท 

 ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 

 ระดับท่ี 1  ระดับท่ี 2  ระดับท่ี 3  รวม 

สินทรัพย        

กองทุน -  3,460,513,773.12  -  3,460,513,773.12 

ตราสารอนุพันธ -  2,420,170.26  -  2,420,170.26 

หน้ีสิน        

ตราสารอนุพันธ -  43,151,017.62  -  43,151,017.62 

 

 บาท 

 ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

 ระดับท่ี 1  ระดับท่ี 2  ระดับท่ี 3  รวม 

สินทรัพย        

กองทุน -  4,569,094,794.15  -  4,569,094,794.15 

ตราสารอนุพันธ -  136,270,553.40  -  136,270,553.40 

หน้ีสิน        

ตราสารอนุพันธ -  12,954,857.31  -  12,954,857.31 

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไมไดถูกพิจารณาวามีสภาพคลองแตถูกประเมินคาจากราคาตลาดท่ีมี

การอางอิงไวอยางชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผูคาหรือแหลงกําหนดราคาท่ีเปนทางเลือกซึ่งไดรับการสนับสนุน

จากขอมูลท่ีสังเกตไดจะถูกจัดอยูในระดับท่ี 2 เคร่ืองมือทางการเงินเหลาน้ีประกอบดวย เงินลงทุนในกองทุนรวมใน

ตางประเทศ และอนุพันธในตลาดซื้อขายกันโดยตรง 

ในระหวางป ไมมีการโอนรายการระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ีย 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ียคือความเสี่ยงท่ีมูลคาของสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป

เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียในตลาด 

ตารางตอไปน้ีไดสรุปความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ียของกองทุน ซึ่งประกอบดวยสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน

ของกองทุนตามมูลคายุติธรรมและจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย 
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 บาท 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 

  มีอัตราดอกเบ้ีย 

 ปรับข้ึนลงตาม 

 อัตราตลาด 

 มีอัตรา 

ดอกเบ้ีย

คงท่ี 

  

ไมมี 

อัตราดอกเบ้ีย 

 

รวม    

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม -  -  3,460,513,773.12  3,460,513,773.12 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 53,993,438.44  -  14,434.75  54,007,873.19 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย -  -  94,888.63  94,888.63 

ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน -  -  67,460,000.00  67,460,000.00 

ลูกหน้ีจากการขายหนวยลงทุน -  -  2,023.76  2,023.76 

ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพันธ -  -  2,420,170.26  2,420,170.26 

หน้ีสินทางการเงิน        

เจาหน้ีจากการรับซื้อคืน 

หนวยลงทุน -  -  23,421,370.84  23,421,370.84 

เจาหน้ีจากสัญญาอนุพันธ -  -  43,151,017.62  43,151,017.62 

คาใชจายคางจาย -  -  3,136,378.23  3,136,378.23 

ภาษีเงินไดคางจาย -  -  14,427.88  14,427.88 

เจาหน้ีอ่ืน -  -  29,200.02  29,200.02 

หน้ีสินอ่ืน -  -  186,523.46  186,523.46 

 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

  มีอัตราดอกเบ้ีย 

 ปรับข้ึนลงตาม 

 อัตราตลาด 

 มีอัตรา 

ดอกเบ้ีย

คงท่ี 

  

ไมมี 

อัตราดอกเบ้ีย 

 

รวม    

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม -  -  4,569,094,794.15  4,569,094,794.15 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 65,981,190.70  -  11,679.60  65,992,870.30 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย -  -  40,659.53  40,659.53 

ลูกหน้ีจากการขายหนวยลงทุน -  -  354,183.41  354,183.41 

ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพันธ -  -  136,270,553.40  136,270,553.40 

หน้ีสินทางการเงิน        

เจาหน้ีจากการรับซื้อคืน 

หนวยลงทุน -  -  39,079,883.43  39,079,883.43 

เจาหน้ีจากสัญญาอนุพันธ -  -  12,954,857.31  12,954,857.31 

คาใชจายคางจาย -  -  4,188,125.96  4,188,125.96 
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 บาท 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

  มีอัตราดอกเบ้ีย 

 ปรับข้ึนลงตาม 

 อัตราตลาด 

 มีอัตรา 

ดอกเบ้ีย

คงท่ี 

  

ไมมี 

อัตราดอกเบ้ีย 

 

รวม    

หน้ีสินทางการเงิน 

ภาษีเงินไดคางจาย -  -  35,374.87  35,374.87 

เจาหน้ีอ่ืน -  -  29.76  29.76 

หน้ีสินอ่ืน -  -  249,894.72  249,894.72 

ความเสี่ยงดานเครดิต 

กองทุนมีความเสี่ยงดานเครดิตท่ีอาจเกิดจากการท่ีคูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันท่ีระบุไวในเคร่ืองมือ

ทางการเงินเน่ืองจากกองทุนมีลูกหน้ี อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น 

กองทุนจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายจากการเก็บหน้ี 

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 

ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 และ 2563 กองทุนมีบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศดังน้ี 

 ดอลลารสหรัฐอเมริกา 

รายการ 2564 2563 

เงินลงทุน (มูลคายุติธรรม) 102,594,538.19 150,894,808.26 

เงินสด 427.95 385.72 

ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน 2,000,000.00 - 

กองทุนไดทําสัญญาอนุพันธเพื่อคุมครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนที่เปนเงินตราตางประเทศ 

(ดูหมายเหตุ 6) 

ความเสี่ยงดานตลาด 

กองทุนมีความเสี่ยงดานตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกลาว

ข้ึนอยูกับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณดังกลาวอาจ

มีผลกระทบทางดานบวกหรือดานลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทของธุรกิจ

ของผูออกตราสารวามีความสัมพันธกับความผันผวนของตลาดมากนอยเพียงใดอันอาจทําใหราคาของตราสาร

เพ่ิมข้ึนหรือลดลงได 

การบริหารความเสี่ยง 

ผูบริหารของกองทุน JPMorgan Funds - Income Fund จะวิเคราะหปจจัยตางๆ ท่ีมีผลกระทบตอราคาของหลักทรัพย 

โดยกองทุนมีนโยบายการลงทุนท่ีมุงหาผลตอบแทนผานการลงทุนในตราสารหน้ีท่ัวโลก 
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8. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนเม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 2564 
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กองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ Global Smart Bond 

 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 30 พฤศจกิายน  2564 

 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of NAV 

 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) 

 เงนิฝากธนาคาร 

 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 54,088,327.07 1.54% 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 14,434.75 0.00% 

 รวมเงนิฝากธนาคาร 54,102,761.82 1.54% 
 หนวยลงทนุตางประเทศ 

 หนวยลงทุนตางประเทศ 98.46% 

 กองทุน JPMorgan Funds - Income Fund 748,374 3,460,513,773.12 98.46% 

 รวมหนวยลงทนุตางประเทศ 3,460,513,773.12 98.46% 

 ทรัพยสินอ่ืน 26,701,978.40 0.76% 

 หน้ีสินอ่ืน -26,758,702.43 -0.76% 

 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 3,514,559,810.91 100.00% 
 จํานวนหนวยลงทุน 343,980,050.4070 

 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 10.2173 
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คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ Global Smart Bond 

สําหรับ 1 ปของรอบปบัญชี 2563/2564 ต้ังแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2563 สิ้นสุดวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 

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

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันท่ี 30 พ.ย. 2564  ถึงวันท่ี 30 พ.ย. 2564 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 33,565.80 0.9092 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 1,184.68 0.0321 

คานายทะเบียน (Registrar fee) 5,572.77 0.1510 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

ภาษีเงินได 25.16 0.0007 

คาใชจายอ่ืน ๆ 0.00 0.0000 

รวมคาใชจายทัง้หมด1 40,348.41 1.0930 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขายหลักทรัพย  
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถัวเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันท่ี 1 ธนัวาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564  

 เทากับ 3,691,764,732.60 บาท 
 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 15.22% 

 

คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ ไมมี 
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รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ Global Smart Bond 

สําหรับรอบปบัญชี 2563/2564 (ต้ังแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2563 - 30 พฤศจิกายน 2564) 

ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวของ 

1 บริษัท 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 ่30 พฤศจกิายน 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 วรสุทธิพิศิษฎ 

3 นางสาวดาราวรรณ ประกายทิพย 

4 นางสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง 

5 นายเมธวัฒน วองกิจ 

6 นายสมิทธ ศักด์ิกําจร 
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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 

 


