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1 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation 

 

วันท่ี   8 พฤศจิกายน 2564 

เรียน   ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย)  ขอนําสงรายงานประจํารอบ 1 ป งวดต้ังแตวันท่ี  

1 กันยายน 2563  ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2564 ของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Income Allocation มายังผูถือหนวยลงทุน 

ทุกทาน 

ในชวงรอบปบัญชีท่ีผานมา ตลาดหุนโลกเร่ิมปรับตัวข้ึนจากสภาพคลองท่ีเขามาในระบบอยางมาก อยางไรก็ดี ในชวง

กลางเดือนกุมภาพันธ นักลงทุนไดมีความกังวลเก่ียวกับเงินเฟอ ภายหลังท่ีไดคาดการณวามีความเปนไปไดท่ีแผนกระตุน

เศรษฐกิจสหรัฐฯจะมีวงเงินสูงถึง 1.9 ลานลานเหรียญฯ และไดรับแรงหนุนจากการท่ีหลายๆประเทศเตรียมกลับมาเปดประเทศ

อีกคร้ัง ประกอบกับผลของฐานท่ีต[าหรือ Low Base effect ซึ่งจากความกังวลในเงินเฟอน้ี สงผลใหอัตราผลตอบแทนพันธบัตร

รัฐบาลปรับตัวเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดภาพของ Steepening yield curve ซึ่งกดดัน valuation ของหุน กอนจะปรับข้ึนไป

ไดจากการท่ีประเทศพัฒนาแลว อาทิ สหรัฐฯ สหภาพยุโรป ไดมีความคืบหนาในการฉีดวัคซีนปองกัน Covid-19 ใหประชาชนใน

ประเทศเพ่ิมมากข้ึน 

ท้ังน้ี ในรอบปบัญชีท่ีผานมา กองทุน M&G Lux Income Allocation Fund ในสกุลเงินบาทและสกุลเงินยูโรให

ผลตอบแทนรอยละ 20.32 และ 16.99 ตามลําดับ ในขณะท่ีกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Income Allocation ใหผลตอบแทน

รอยละ 16.87 

สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 



2 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation 

 

รายงานการวเิคราะหของบรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุ ทหารไทย จาํกดั ในฐานะบรษิทัจดัการ 

กองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ Income Allocation 

 

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน 

ในชวงรอบปบัญชีท่ีผานมา เศรษฐกิจของตลาดหุนโลกเร่ิมทรงตัวภายหลังถูกกดดันจากการระบาดของไวรัส Covid-

19 ท่ีลุกลามอยางหนักและแพรระบาดไปท่ัวโลก หลายประเทศไดยับยั้งการระบาดโดยการประกาศปดเมือง ปดประเทศ สงผลให

กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงักเปนวงกวาง ทางการจําเปนตองออกนโยบายท้ังนโยบายการเงินและการคลังเพ่ือประคอง

เศรษฐกิจในประเทศใหสามารถดําเนินตอไปได 

จากความคืบหนาของการพัฒนาวัคซีนเพ่ือตาน Covid-19 ในชวงปลายป 2563 ทําใหประเทศพัฒนาแลวสามารถ

เขาถึงวัคซีนไดอยางรวดเร็ว สงผลใหเศรษฐกิจสามารถฟนตัวใดในป 2564 สะทอนไดจากตัวเลขเศรษฐกิจท่ีสําคัญปรับตัวดีข้ึน 

อาทิ เงินเฟอและการจางงาน เปนตน นําไปสูความกังวลตอการผอนคลายมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของธนาคารกลางโดยการ

ปรับลดวงเงินการเขาซื้อสินทรัพย สงผลใหสภาพคลองในตลาดลดลง โดยลาสุด Fed ไดระบุวาจะมีการลดการเขาซื้อสินทรัพย

ภายในป 2564 และยุติในกลางป 2565 ทางดาน ECB สงสัญญาณปรับลดวงเงินในโครงการ PEPP ในไตรมาส 4/2564 

สําหรับป 2563 อัตราการเติบโตของประเทศสหรัฐฯ กลุมประเทศยุโรป ประเทศญ่ีปุน หดตัวรอยละ 2.5 6.2  และ4.8 

ตามลําดับ อยางไรก็ดี ประเทศจีนสามารถเติบโตไดท่ีรอยละ 2.3 ท้ังน้ี ในป 2564 IMF คาดเศรษฐกิจโลกจะฟนตัวเปนรอยละ 6.0 

โดยคาดวาเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะขยายตัวท่ีรอยละ 7.0 เพ่ิมข้ึนจากการคาดการณเม่ือเดือนเมษายนท่ีระดับรอยละ 6.4 สวน

เศรษฐกิจของกลุมยูโรโซนคาดวาจะเติบโตอยละ 4.6 ปน้ี หลังจากหดตัวท่ีรอยละ 6.5 ปท่ีแลว ชณะท่ีเศรษฐกิจจีนและอินเดีย คาด

วาจะขยายตัวท่ีระดับรอยละ 8.1 และ 9.5 ตามลําดับ ตามรายงานการคาดการณของ IMF พบวา มีชองวางมากข้ึนระหวาง

ประเทศท่ีรํ่ารวยและยากจน รวมท้ังประเทศท่ีมีวัคซีนเหลือพอกับประเทศท่ียังขาดแคลนวัคซีน กลาวคือ ในขณะท่ี IMF 

คาดการณวาเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแลวจะขยายตัวเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 5.6 ในปน้ี แตกลับปรับลดตัวเลขการคาดการณ

อัตราการเติบโตของประเทศกําลังพัฒนาและประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม จากรอยละ 6.7 เม่ือเดือนเมษายน เปนรอยละ 6.3 

 

ภาวการณตลาดหุน  

ท้ังน้ี ในชวงรอบปบัญชีท่ีผานมา ตลาดหุนโลกเร่ิมปรับตัวข้ึนในเดือนเมษายนจากสภาพคลองท่ีเขามาในระบบอยาง

มากจากมาตรการการเงินและการคลังของหลายๆประเทศ ท่ีประกาศใชเพ่ือบรรเทาผลกระทบจาก Covid-19 และบางประเทศ

สามารถเร่ิมทยอยเปดเมือง ทําใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆสามารถดําเนินตอไปได นอกจากน้ี ความคืบหนาของการพัฒนา

วัคซีนเพ่ือตาน Covid-19 ยังเปนปจจัยบวกท่ีคอยสนับสนุนใหตลาดหุนปรับตัวข้ึนตอไปได กลุมอุตสาหกรรมท่ีทําผลตอบแทน

ไดดี ไดแก Technology Healthcare และ Consumer Discretionary นอกจากน้ี ผลการเลือกต้ังของสหรัฐฯเปนอีกหน่ึงปจจัย

บวกตอตลาดหุน โดยการท่ีนาย Joe Biden ชนะการเลือกต้ัง และพรรค Democrat ครองเสียงขางมากท้ังในสภาผูแทนฯ และ

วุฒิสภา จะมีเม็ดเงินกระตุนเศรษฐกิจขนาดใหญในป 2564 

 



3 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation 

 

อยางไรก็ดี ในชวงกลางเดือนกุมภาพันธ 2564 นักลงทุนไดมีความกังวลเก่ียวกับเงินเฟอ ภายหลังท่ีไดคาดการณวามี

ความเปนไปไดท่ีแผนกระตุนเศรษฐกิจสหรัฐฯจะมีวงเงินสูงถึง 1.9 ลานลานเหรียญฯ และไดรับแรงหนุนจากการท่ีหลายๆประเทศ

เตรียมกลับมาเปดประเทศอีกคร้ัง ประกอบกับผลของฐานท่ีตํ่าหรือ Low Base effect ซึ่งจากความกังวลในเงินเฟอน้ี สงผลให

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดภาพของ Steepening yield curve ซึ่งกดดัน 

valuation ของหุน กอนจะปรับข้ึนไปไดจากการท่ีประเทศพัฒนาแลว อาทิ สหรัฐฯ สหภาพยุโรป ไดมีความคืบหนาในการฉีด

วัคซีนปองกัน Covid-19 ใหประชาชนในประเทศเพ่ิมมากข้ึน 

ภาวการณตลาดตราสารหน้ี 

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ในชวงอายุ 10 ป โดยเฉลี่ยอยูท่ีระดับรอยละ 1.57 อัตราผลตอบแทน

พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนเร่ือย ๆ จากการคาดการณเงินเฟอท่ีสูงข้ึน รวมถึงการลดขนาด QE ลง

ภายในสิ้นป 2564 ท้ังน้ีตลาดมองวา bond yield ท่ัวโลกยังมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนตามไปดวย โดยคาดการณ bond yield 

สหรัฐฯของนักวิเคราะหโดย Bloomberg consensus พบวา bond yield อายุ 10 ป ของสหรัฐฯ จะคอย ๆ เพ่ิมจากปจจุบัน

ท่ีรอยละ 1.57 สูระดับรอยละ 1.70 ในปลายป 2564 ซึ่ง Fed คาดวาจะยังคงอัตราดอกเบ้ียท่ีระดับ 0 - 0.25 ตลอดท้ังป 2564 

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Income Allocation 

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Income Allocation ท่ีมีนโยบายท่ีเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ

เพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน M&G (Lux) Income Allocation Fund ซึ่งมีวัตถุประสงคในการลงทุนเพ่ือเพ่ิม

มูลคาเงินลงทุนผานการลงทุนในสินทรัพยท่ัวโลก อาทิ ตราสารหน้ี ตราสารทุน เงินฝาก และเงินสด โดยกองทุนจะลงทุนมากกวา

รอยละ 70 ในสินทรัพยในสกุลยูโรหรือลงทุนในสกุลอ่ืนๆโดยจะปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนกลับไปเปนสกุลยูโร 

รอบปบัญชีท่ีผานมา กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Income Allocation ใหผลตอบแทนรอยละ 16.87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation 

 

ความเหน็ของบรษิทัจดัการกองทนุรวมเกีย่วกบัการลงทนุเพือ่เปนทรพัยสนิของกองทนุรวม สาํหรบัรอบบญัช ี

ตั้งแตวนัที ่1 กนัยายน 2563  ถงึวนัที ่31 สงิหาคม 2564 

นโยบายการลงทุนของกองทุน M&G (Lux) Income Allocation Fund เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม

ตางประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน M&G (Lux) Income Allocation Fund ซึ่งมีวัตถุประสงคในการ

ลงทุนเพ่ือเพ่ิมมูลคาเงินลงทุนผานการลงทุนในสินทรัพยท่ัวโลก อาทิ ตราสารหน้ี ตราสารทุน เงินฝาก และเงินสด โดย

กองทุนจะลงทุนมากกวารอยละ 70 ในสินทรัพยในสกุลยูโรหรือลงทุนในสกุลอ่ืนๆโดยจะปองกันความเสี่ยงดานอัตรา

แลกเปลี่ยนกลับไปเปนสกุลยูโร 

 

การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในรอบบญัชทีีผ่านมาเมือ่เทยีบกบัรอบบญัชกีอนหนา 

ไมมี 

 

รายงานการลงทนุทีไ่มเปนไปตามนโยบายการลงทนุเฉลีย่ในรอบบญัชพีรอมทัง้การดาํเนนิการแกไข 

ไมมี 

 

ขอมลูการดาํเนนิการรบัชาํระหนีด้วยทรพัยสนิอืน่ (ถาม)ี 

 ไมมี 

 

ขอมลูการบนัทกึมลูคาตราสารแหงหนีห้รือสทิธเิรยีกรองดงักลาวเปนศนูย ในกรณทีีผู่ออกตราสารแหงหนีห้รอืลกูหนีแ้หงสทิธิ

เรยีกรองผดินดัชาํระหนีห้รอืมพีฤตกิารณวาจะไมสามารถชาํระหนีไ้ด (ถาม)ี 

 ไมมี 
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ขอมลูทัว่ไปของกองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ Income Allocation 

 

วตัถปุระสงคของโครงการ 
เพ่ือสรางผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนใหไดใกลเคียงกับผลตอบแทนของกองทุน M&G (Lux) Income Allocation 

Fund โดยจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาสินทรัพยสุทธิ

ของกองทุนสวนท่ีเหลือลงทุนในหลักทรัพยอ่ืนใดท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. 

 

ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทนุ : : กองทุนรวมผสม 

ไมกําหนดสัดสวนการลงทุน 

 

ประเภทกองทนุรวมตามลกัษณะพเิศษ : 

กองทุนฟดเดอร (Feeder Fund) 

 ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : กองทุน M&G (Lux) Income Allocation Fund 

 กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในประเทศ : ลักเซมเบิรก (Luxembourg) เปนกองทุน UCITS 

 

ประเภทกองทนุตามการลงทนุในตางประเทศ : กองทุนรวมท่ีเนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ 

นโยบายการกูยมื (ถาม)ี : ไมมี 

การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลวงหนา (Derivatives) : ลงทุน 

1 วัตถุประสงคของการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา : ท่ีมิไดมีวัตถุประสงคเพ่ือลดความเสีย่ง (Non-Hedging) 

 มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไมซับซอน 

2  วธิีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach 

 อัตราสวนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไมเกิน 100.00 

 

การลงทนุในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายลวงหนาแฝง (Structured Notes) : ลงทุน 

 

กลยทุธการบรหิารกองทนุ (Management Style) : อ่ืน ๆ 

1. กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Income Allocation มุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive 

Management) 

2.กองทุน M&G (Lux) Income Allocation Fund (กองทุนหลัก) มีกลยุทธในการบริหารแบบเชิงรุก (Active) 

 

ดชันชีีว้ดั/อางองิ (Benchmark) : 

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Income Allocation ใชผลการดําเนินงานของกองทุนรวมหลัก 100% ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยน

เพ่ือเทียบเทาคาสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน 

เน่ืองจากกองทุนหลักไมมีดัชนีชี้วัด ดังน้ัน กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Income Allocation จึงใชผลการดําเนินงานของ

กองทุนหลัก 

 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) ในเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม 

ซึ่งอยูภายใตกรอบนโยบายการลงทุนท่ีกําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลและแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาอยางชัดเจน
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ถึงวันท่ีมีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คําอธิบายเก่ียวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกลาวผานการลงประกาศในเว็บไซด

ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได ท้ังน้ี เปนไปตามท่ีประกาศ

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด 

 

อยางไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพ่ือใหเปนไปตามประกาศ เง่ือนไขและขอกําหนดสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/

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

หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใชเปรียบเทียบ ในกรณีท่ีผูออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไมไดจัดทําหรือเปดเผยขอมูล/อัตรา

ดังกลาวอีกตอไป โดยบริษัทจัดการจะแจงเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาผานการประกาศในเว็บไซดของ

บริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 

 

ลกัษณะการจายผลตอบแทนของกองทนุ : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพเิศษ : 

กองทุนจะเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน M&G (Lux) Income Allocation 

Fund (กองทุนหลัก) ในหนวยลงทุนชนิด Class CI – Accumulation ซึ่งเปน Class ท่ีเสนอขายผูลงทุนสถาบัน ไมมีนโยบาย

จายเงินปนผล ในอัตราสวนโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมี

นโยบายลงทุนใน ตราสารหน้ี ตราสารทุน ตางๆ ท่ัวโลก จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิรก (Luxembourg) ดําเนินงานตาม

ระเบียบของ UCITS กองทุนหลักดังกลาวบริหารจัดการโดย M&G Luxembourg S.A., และลงทุนในรูปสกุลเงินยูโร 

 

ท้ังน้ี กองทุนหลัก มีการระดมเงินจากนักลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลารสหรัฐ และนาไปลงทุนในรูปสกุลเงินประเทศตามแตละ

ประเทศท่ีกองทุนหลักลงทุน 

 

สวนท่ีเหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพยสินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทุนท้ังในประเทศและ/หรือตางประเทศ 

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเปน Fund of Funds หรือลงทุน

โดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพยตางประเทศได หรือเปลี่ยนกลับมาเปน Feeder Fund ได โดยไมทําใหระดับความเสี่ยง

ของการลงทุน (risk spectrum) เพ่ิมข้ึน ท้ังน้ี ใหเปนดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน โดยข้ึนกับสถานการณตลาด และตองเปนไป

เพ่ือประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุน อน่ึง บริษัทจัดการจะดําเนินการแจงผูถือหนวยลงทุนลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน โดย

ผาน www.tmbameastspring.com หรือชองทางอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการกําหนด กอนดําเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกลาว 

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Income Allocation ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผูลงทุนจึงควรพิจารณาการ

กระจายความเสี่ยงของพอรตการลงทุนโดยรวมของตนเองดวย 

 

ท้ังน้ี การลงทุนของกองทุนในกองทุนหลักจะอยูในรูปของเงินยูโร โดยกองทุนอาจเขาทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) 

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน ดังน้ัน ผู

ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเร่ิมแรกได เชน กรณีท่ีคาเงินสกุล

ดอลลารสหรัฐ มีแนวโนมออนคาลง ผูจัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพ่ือปองกันความเสี่ยงท่ี
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เก่ียวของกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางสวน อยางไรก็ตาม ผูจัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัดสวนท่ีนอย 

หรืออาจพิจารณาไมปองกันความเสี่ยงในกรณีท่ีคาเงินสกุลยูโรมีแนวโนมแข็งคา 

 

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient 

portfolio management (EPM)) ได หรืออาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารท่ีมีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) 

โดยเปนไปตามหลักเกณฑหรือไดรับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมท้ังอาจทําธุรกรรมการใหยืม

หลักทรัพย หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได นอกจากน้ี การลงทุนท้ังในและตางประเทศอาจมีการ

ลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความนาเชื่อถือตากวาท่ีสามารถลงทุนได (Non – Investment Grade) ตราสารหน้ีท่ีไมไดรับการ

จัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated) และหลักทรัพยท่ีมิไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Unlisted Securities)รวมถึงลงทุนใน

หลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางตามท่ีประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

 

รายละเอียดการลงทุนในตางประเทศ : เนนลงทุนในตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทุน ท้ังน้ี ไมเกินวงเงินท่ีไดรับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. หรือธนาคารแหงประเทศไทย หรือหนวยงาน

ภาครัฐอ่ืนใด 
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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 

 

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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



�����UX��NCO�E�A���C��EURO�A � F��d�Overview�

����������come�Allocatio��F��d�is�a��ope��e�d�f��d�i�corporated�i�����embo�rg.�The�F��d's�objective�is�to�ge�erate�a�growi�g�level�of�i�come�over

a�y�three�year�period.�The�F��d�i�vests�i��i�come�ge�erati�g�assets,�s�ch�as�fi�ed�i�come�sec�rities,�eq�ities,�cash�a�d�deposits.

 
�Co�tact�Details

��a�ageme�t�Compa�y� ��������embo�rg�SA�

�Compa�y�Address� �����������vestme�t�F��ds�1,�State

Street�Ba�k����embo�rg�S.C.A.,

49�Ave��e�J.F.�Ke��edy,���1855

���embo�rg�

�Compa�y�Telepho�e� �����

�Web�Site� �www.ma�dg.co.�k�

�F��d��a�ager� ��aria����icchi�

��gr���Start�Date� �����

�Tra�sfer�Age�t� �RBC���vestor�Services�Ba�k�SA�

 �F��d���fo �as�of�10/15/2021

��ast�Close� ��€��11.42�

�Total�Assets�(mil)� ��€��1,124.70�

�Total�Assets�Date� �10/12/2021�

���ceptio��Date� �01/16/2018�

�Primary�Be�chmark� �����

�C�rr� �E�ro�

��i����vestme�t� ��E�ro��500,000.00�

�Ticker� ����C�EA��X�

��S�N� ��U1582985542�

 
�Fees�A�d�E�pe�ses

�E�pe�se�Ratio� �0.83�

�Fro�t��oad� �1.25�

�F��d��gr�Stated�Fee� �0.65�

��gr�Stated�Perf.�Fee� �0.00�

�High�Water��ark� �����

�H�rdle�Rate� �����

�Back��oad� �0.00�

�Early�Withdraw�Fee� �����

 �Bloomberg�Classificatio�

�F��d�Type� �S�CAV�

�F��d�Asset�Class�Foc�s� ��i�ed�Allocatio��

�Domicile� ����embo�rg�

�F��d�Objective� �Dy�amic�Allocatio��

�F��d�Style� �����

�F��d��arket�Cap�Foc�s� �����

�F��d��eographical�Foc�s� ��lobal�

�F��d�C�rre�cy�Foc�s� �����

 
�Total�Ret�r��Chart �

 
Seaso�ality

Year Ja� Feb �ar Apr �ay J�� J�l A�g Sep Oct Nov Dec

2017 �0.87 1.80 1.91 1.03 0.65 0.11 �0.46 �0.10 0.90 1.88 0.50 0.99

2018 1.21 �1.22 �1.17 1.65 �1.25 �1.22 1.56 �1.85 0.55 �3.89 0.64 �2.98

2019 4.11 1.14 0.68 1.70 �2.02 3.15 1.22 0.27 2.76 1.53 1.34 0.36

2020 0.52 �4.58 �12.43 4.59 2.04 0.55 0.40 1.21 �1.54 �1.30 9.17 1.33

2021 �0.20 0.47 2.39 0.66 1.33 1.81 1.25 0.81 �0.50 ��� ��� ���

 
� �

 
The�material�prod�ced�i��this�doc�me�t�is�i�te�ded�for�i�formatio�al�p�rposes�o�ly�a�d�sho�ld��ot�be�co�str�ed�as�a��offer�or�solicitatio��for�the�p�rchase�or�sale�of�a�y�fi�a�cial�i�str�me�t.�The
i�formatio��provided�herei��reflects�c�rre�t�market�practices�a�d�is��ot�i�te�ded�to�co�stit�te�legal,�ta�,�or�acco��ti�g�advice.�The�i�formatio��a�d�data�co�tai�ed�herei��has�bee��obtai�ed�from�i�ter�al

data�processi�g,�f��d�admi�istrators�as�well�as�other�o�tside�so�rces�a�d,�altho�gh�it�is�believed�to�be�acc�rate,��o�g�ara�tee�of�complete�ess�or�acc�racy�is�bei�g�made.�Bloomberg��P�shall��ot�be
liable�for�a�y�losses�or�damage�that�a�yo�e�may�s�ffer�as�a�res�lt�of�relyi�g�o��this�i�formatio�.�The�i�formatio��may�be�cha�ged�by�Bloomberg��P�at�a�y�time.
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�����UX��NCO�E�A���C��EURO�A � F��d�Performa�ce�Risk�Tracki�g�

Be�chmark:� �as�of�10/15/2021�
C�rre�cy:�EUR�
 
�Performa�ce

� �F��d� �Be�ch.�

��ea��Ret�r��1Y�Weekly� �17.73� ��

�Total�Ret�r��3�� �1.29� ��

�Total�Ret�r��6�� �5.21� ��

�Total�Ret�r��1Y� �17.50� ��

�Total�Ret�r��Ytd� �9.01� ��

�Perf�2020� ��1.54� ��

�Perf�2019� �17.35� ��

�Perf�2018� ��7.85� ��

�Perf�2017� �8.62� ��

�Perf�2016� �10.27� ��

�Perf�2015� ��1.17� ��

�Eff�7D�Yld� ����� ��

�30D�Yld� ����� ��

��ross�7D�Yld� ����� ��

�S�bs�7D�Yld� ����� ��

�Avg��ife� ����� ��

���kt�Avg�Days�To��at.� ����� ��

 � �

 
�Risk

� �F��d� �Be�ch.�

�Dow�side�Risk�1Y�Weekly�A��� �4.69� ��

�Semivaria�ce�1Y�Weekly�A��� �6.84� ��

�Sta�dard�Dev�1Y�Weekly�A��� �7.30� ��

��a��Drawdow��1Y� ��2.63� ��

��a����crease�1Y� �20.91� ��

�K�rtosis�1Y�Weekly� �2.13� ��

�Skew�ess�1Y�Weekly� �0.79� ��

 � �

 
�Risk/Ret�r�

� �vs�Be�ch.

�E�cess�Ret�r��1Y�Weekly�A��� �����

���formatio��Ratio�1Y�Weekly� �����

�Je�se��Alpha�1Y�Weekly� �����

��odiglia�i�Rap�1Y�Weekly� �����

�Sharpe�Ratio�1Y�Weekly� �2.50�

�Sorti�o�Ratio�1Y�Weekly� �1.30�

�Trey�or��eas�re�1Y�Weekly� �����

 

 
�Tracki�g

� �vs�Be�ch.

�Alpha�1Y�Weekly� �����

�Beta�1Y�Weekly� �����

�Correlatio��1Y�Weekly� �����

�Bear�Correlatio��1Y�Weekly� �����

�B�ll�Correlatio��1Y�Weekly� �����

�R�Sq�ared�1Y�Weekly� �����

�Tracki�g�Error�1Y�Weekly�A��� �����

 

 
The�material�prod�ced�i��this�doc�me�t�is�i�te�ded�for�i�formatio�al�p�rposes�o�ly�a�d�sho�ld��ot�be�co�str�ed�as�a��offer�or�solicitatio��for�the�p�rchase�or�sale�of�a�y�fi�a�cial�i�str�me�t.�The
i�formatio��provided�herei��reflects�c�rre�t�market�practices�a�d�is��ot�i�te�ded�to�co�stit�te�legal,�ta�,�or�acco��ti�g�advice.�The�i�formatio��a�d�data�co�tai�ed�herei��has�bee��obtai�ed�from�i�ter�al

data�processi�g,�f��d�admi�istrators�as�well�as�other�o�tside�so�rces�a�d,�altho�gh�it�is�believed�to�be�acc�rate,��o�g�ara�tee�of�complete�ess�or�acc�racy�is�bei�g�made.�Bloomberg��P�shall��ot�be
liable�for�a�y�losses�or�damage�that�a�yo�e�may�s�ffer�as�a�res�lt�of�relyi�g�o��this�i�formatio�.�The�i�formatio��may�be�cha�ged�by�Bloomberg��P�at�a�y�time.
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� � F��d�Allocatio��

 
�Total�Assets�(mil) �as�of�10/12/2021

 
�Asset�Allocatio�

�Corporate� �11.98�%�

�Eq�ity� �43.965�%�

��over�me�t� �33.79�%�

��o�ey��arket� �10.265�%�

 �as�of�09/30/2021

 
�Sector�Allocatio�

�Basic��aterials� �0.866�%�

�Comm��icatio�s� �4.775�%�

�Co�s�mer,�Cyclical� �10.418�%�

�Co�s�mer,�No��cyclical� �6.389�%�

�Diversified� �0.001�%�

�E�ergy� �0.485�%�

�Fi�a�cial� �22.07�%�

��over�me�t� �35.973�%�

���d�strial� �3.335�%�

�Tech�ology� �5.016�%�

�Utilities� �0.407�%�

 �as�of�09/30/2021

 
��eo�Allocatio�

�Africa�/��iddle�East� �2.94�%�

�Asia�Pacific� �11.365�%�

�Ce�tral�Asia� �0.113�%�

�Easter��E�rope� �0.158�%�

�North�America� �43.014�%�

�So�th���Ce�tral�America� �7.969�%�

�Wester��E�rope� �21.733�%�

 �as�of�09/30/2021

 
�Portfolio�Statistics �as�of�09/30/2021

�%�Of�Top�Te��Holdi�gs� �36.36��Avg�Price/Ear�i�gs� �15.62�

�F��d�T�r�over� ������Avg�Price/Cash�Flow� �7.29�

��edia���kt�Cap�(�)� �49,066.14��Avg�Price/Sales� �1.17�

�Avg��arket�Cap�(mil)� �200,757.91��Avg�Price/Book�Ratio� �1.50�

�Avg�Dvd�Yield� �2.36��� ��

 
The�material�prod�ced�i��this�doc�me�t�is�i�te�ded�for�i�formatio�al�p�rposes�o�ly�a�d�sho�ld��ot�be�co�str�ed�as�a��offer�or�solicitatio��for�the�p�rchase�or�sale�of�a�y�fi�a�cial�i�str�me�t.�The
i�formatio��provided�herei��reflects�c�rre�t�market�practices�a�d�is��ot�i�te�ded�to�co�stit�te�legal,�ta�,�or�acco��ti�g�advice.�The�i�formatio��a�d�data�co�tai�ed�herei��has�bee��obtai�ed�from�i�ter�al

data�processi�g,�f��d�admi�istrators�as�well�as�other�o�tside�so�rces�a�d,�altho�gh�it�is�believed�to�be�acc�rate,��o�g�ara�tee�of�complete�ess�or�acc�racy�is�bei�g�made.�Bloomberg��P�shall��ot�be
liable�for�a�y�losses�or�damage�that�a�yo�e�may�s�ffer�as�a�res�lt�of�relyi�g�o��this�i�formatio�.�The�i�formatio��may�be�cha�ged�by�Bloomberg��P�at�a�y�time.
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10 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation 

 

ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่ําคญั  

งวดปบญัชสีิน้สดุวนัที ่ 31 ส.ค. 64 13 ก.ย. 62** 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 9.4488 10.0010 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 11.0427 9.4488 

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Income Allocation 16.87% -5.52% 

เกณฑมาตรฐาน 1*** 20.32% 6.05% 

เกณฑมาตรฐาน 2*** 16.99% -5.45% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 516 1,056 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 367 516 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดป (ลานบาท) 952 1,669 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดป (Net cash flow) (ลานบาท) -1,009 +1,540 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดป* (Average redemption rate) 0.50% 0.62% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่  
** จาก 11 มิ.ย. 61 ถึง 31 พ.ค. 62   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation 

 

 

 

ผลการดาํเนนิงานของ กองทุนเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ Income Allocation ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2564  

 

 ยอนหลัง  

3 เดือน 

ยอนหลัง  

6 เดือน 

ยอนหลัง  

1 ป 

ต้ังแตจัดต้ัง 

กองทุน 

รอยละตอป (31 พ.ค. 64) (25 ก.พ. 64) (31 ส.ค. 63) (13 ก.ย. 62) 

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Income Allocation +3.86% +7.67% +16.87% +5.17% 

เกณฑมาตรฐาน 1*** +4.02% +11.62% +20.32% +12.01% 

เกณฑมาตรฐาน 2*** +3.91% +7.62% +16.99% +5.26% 

Note:     

Benchmark 1 : M&G Lux Income Allocation Fund Class I (THB) 100.00%   

Benchmark 2 : M&G Lux Income Allocation Fund Class I (EUR) 100.00%   

     

หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 

 ท้ังน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยัน 

 ถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 

 ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน   
 

 

10.42%

24.99%

10.61%

-30.00%

-20.00%

-10.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

16-Sep-19 31-Aug-21

TMB-ES-IALLO Benchmark 1 Return Benchmark 2 Return



12 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation 

 

 



13 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation 

 

รายงานของผูสอบบญัชรีบัอนญุาต 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Income Allocation 

ความเห็น 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Income Allocation (“กองทุน”) ซึ่งประกอบดวย งบแสดงฐานะ

การเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2564 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง

สินทรัพยสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Income Allocation ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 

2564 ผลการดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ

ตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความ

เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

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 ความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อม่ันในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกัน

วาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญท่ีมีอยู

ไดเสมอไป ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเม่ือคาดการณไดอยาง

สมเหตุสมผลวารายการท่ีขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใช

งบการเงินจากการใชงบการเงินเหลาน้ี 

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินไมวาจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองตอความเสี่ยงเหลาน้ัน และได

หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงท่ีไมพบ

ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงท่ีเกิดจากขอผิดพลาด 

เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเวนการแสดงขอมูล การ

แสดงขอมูลท่ีไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ

สถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ

เปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของซึ่งจัดทําข้ึนโดยผูบริหาร  
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 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหารและจากหลักฐาน

การสอบบัญชีที่ไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุให

เกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามี

ความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหขอสังเกตถึงการ

เปดเผยขอมูลในงบการเงินที่เกี่ยวของ หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป 

ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็

ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกองทุนตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง  

 ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินแสดงรายการ

และเหตุการณในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม 

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูบริหารในเรื่องตางๆ ที่สําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว 

ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบใน

ระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 

 
 

(นางสาวชมภูนุช แซแต)   

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

กรุงเทพฯ 23 กันยายน 2564 
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กองทุนเปดที เอ็มบี  อีสทสปริง Inco me Allo catio n

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่  31 สิงหาคม 25 64

หมายเหตุ 2564 2563

สินทรัพย 7

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม 3, 4 484,276,793.58 1,357,538,054.37 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 6,132,410.31 45,351,488.75 

ลูกหนี้

จากดอกเบีย้ 4,832.52 5,070.99 

จากการขายเงินลงทุน 15,254,200.00 - 

ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ 3, 6 2,143,864.52 - 

ลูกหนี้อื่น 677,963.77 615,685.16 

รวมสินทรัพย 508,490,064.70 1,403,510,299.27 

หนี้สิน

เจาหนี้

จากการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 7 1,836,609.06 20,693,405.50 

จากการขายหนวยลงทุนรอจัดสรร 3,004.00 6.00 

เจาหนี้จากสัญญาอนุพันธ 3, 5, 6, 7 2,299,262.88 26,638,736.09 

คาใชจายคางจาย 5, 7 533,178.26 1,391,383.52 

ภาษีเงินไดคางจาย 7 724.88 5,938.11 

หนี้สินอื่น 7 31,895.17 40,913.39 

รวมหนี้สิน 4,704,674.25 48,770,382.61 

สินทรัพยสุทธิ 503,785,390.45 1,354,739,916.66 

สินทรัพยสุทธิ:

ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 456,213,257.75 1,433,765,087.28 

กําไร(ขาดทุน)สะสม

บัญชีปรับสมดลุ 44,143,652.34 75,381,824.62 

กําไร(ขาดทุน)สะสมจากการดาํเนินงาน 3,428,480.36 (154,406,995.24) 

สินทรัพยสุทธิ 503,785,390.45 1,354,739,916.66 

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 11.0427 9.4488 

จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ณ วันสิ้นป (หนวย) 45,621,325.7942 143,376,508.7545 

บาท
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กองทุนเปดที เอ็มบี  อีสทสปริง Inco me Allo catio n

งบกาํ ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สํา หรับปสิ้นสุดว ันที่  31 สิงหาคม 25 64

หมายเหตุ 2564 2563

รายได 3

รายไดดอกเบี้ย 5 34,352.74 343,793.08 

รายไดอื่น 5, 8 2,332,620.40 4,064,118.70 

รวมรายได 2,366,973.14 4,407,911.78

คาใชจาย 3

คาธรรมเนียมการจัดการ 5 10,169,720.93 17,288,286.49

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 305,091.75 518,648.49

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 5 1,374,457.85 1,728,828.69

คาใชจายอื่น 200.00 - 

รวมคาใชจาย 11,849,470.53 19,535,763.67

ขาดทุนสุทธิ (9,482,497.39) (15,127,851.89)

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 114,628,693.61 (23,815,333.15)

รายการกําไรสุทธิที่ยังไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 56,039,404.93 36,482,779.17

รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ (31,036,497.00) (124,143,349.00)

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไมเกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ 6, 7 26,483,337.73 (26,638,736.09)

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 1,208,186.63 (1,112,935.32)

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดข้ึนและที่ยังไมเกิดข้ึน 167,323,125.90 (139,227,574.39)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได 157,840,628.51 (154,355,426.28)

หัก ภาษีเงินได 3 (5,152.91) (51,568.96)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได 157,835,475.60 (154,406,995.24)

บาท
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กองทุนเปดที เอ็มบี  อีสทสปริง Inco me Allo catio n

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ

สํา หรับปสิ้นสุดว ันที่  31 สิงหาคม 25 64

2564 2563

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพยสุทธิจาก

การดาํเนินงาน 157,835,475.60 (154,406,995.24)

มูลคาหนวยลงทุนเร่ิมแรก - 1,259,046,741.36 

การเพ่ิมข้ึนของทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป 17,635,671.36 2,736,617,770.71 

การลดลงของทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป (1,026,425,673.17) (2,486,517,600.17)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพยสุทธิในระหวางป (850,954,526.21) 1,354,739,916.66

สินทรัพยสุทธิ ณ วันตนป 1,354,739,916.66 - 

สินทรัพยสุทธิ ณ วันปลายป 503,785,390.45 1,354,739,916.66 

การเปลี่ยนแปลงของจํานวนหนวยลงทุน

(มูลคาหนวยละ 10 บาท)

หนวยลงทุนเร่ิมแรก / ณ วันตนป 143,376,508.7545 125,904,674.1748

บวก : หนวยลงทุนที่ขายในระหวางป 1,660,296.8262 266,356,721.2517

หัก : หนวยลงทุนที่รับซ้ือคืนในระหวางป (99,415,479.7865) (248,884,886.6720)

หนวยลงทุน ณ วันปลายป 45,621,325.7942 143,376,508.7545 

บาท

หนวย
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กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Income Allocation

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  31 สิงหาคม 25 64

รอยละของ

จํานวนหนวย มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(บาท)

เงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ

M&G (Lux) Income Allocation Fund * 1,113,933.749 484,276,793.58 100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 391,75 4,609.48 บาท) 484,276,793.5 8 100.00

* กองทุน M&G (Lux) Income Allocation Fund มีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมมูลคาเงินลงทุน ผานการลงทุนในสินทรัพยท่ัวโลก

อาทิ ตราสารหน้ี ตราสารทุน เงินสด และเงินฝาก กองทุนสามารถลงทุนในคาเงิน สินทรัพยท่ีมีสภาพคลองใกลเคียง

เงินสด และใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญ โดยกองทุนจะลงทุนมากกวารอยละ 70 ในสินทรัพยในสกุลยูโร

หรือลงทุนในสกุลอื่น  ๆโดยจะปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนกลับไปเปนสกุลยูโร

ช่ือหลักทรัพย
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กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Income Allocation

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  31 สิงหาคม 25 63

รอยละของ

จํานวนหนวย มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(บาท)

เงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ

M&G (Lux) Income Allocation Fund * 3,757,136.086 1,357,538,054.37 100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,321,05 5 ,275 .20 บาท) 1,35 7,5 38,05 4.37 100.00

* กองทุน M&G (Lux) Income Allocation Fund มีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมมูลคาเงินลงทุน ผานการลงทุนในสินทรัพยท่ัวโลก

อาทิ ตราสารหน้ี ตราสารทุน เงินสด และเงินฝาก กองทุนสามารถลงทุนในคาเงิน สินทรัพยท่ีมีสภาพคลองใกลเคียง

เงินสด และใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญ โดยกองทุนจะลงทุนมากกวารอยละ 70 ในสินทรัพยในสกุลยูโร

หรือลงทุนในสกุลอื่นๆ โดยจะปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนกลับไปเปนสกุลยูโร

ช่ือหลักทรัพย
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กองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ Income Allocation 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 สงิหาคม 2564 

1. ขอมูลทั่วไป 

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Income Allocation (“กองทุน”) จดทะเบียนเปนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 มี เ งินทุนจดทะเบียนจํานวน 5,000 ลาน

บาท (แบงเปน 500 ลานหนวยลงทุน มูลคาหนวยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย 

จํากัด (“บริษัทจัดการ”) เปนผูจัดการกองทุนและนายทะเบียนหนวยลงทุน และธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เปน

ผูดูแลผลประโยชน 

กองทุนเปนกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน ซึ่งไมกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน โดยมีนโยบายเนน

ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองทุนเดียว คือกองทุน M&G (Lux) Income Allocation Fund 

ในหนวยลงทุนชนิด Class CI – Accumulation ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิรก บริหารจัดการโดย M&G 

Luxembourg S.A.โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้กองทุน

อาจจะเขาทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

กองทุนมีนโยบายไมจายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุน 

2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

ในปปจจุบันงบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่สมาคม

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

บัญชีไมไดกําหนดไว กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งในการใช

แนวปฏิบัติทางบัญชีเปนครั้งแรก กองทุนไดใชวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป ดังนั ้นกองทุนจึงไมปรับปรุงงบการเงินที่

นําเสนอในปกอน ซึ่งเดิมจัดทําขึ้นตามหลักเกณฑและรูปแบบที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง “การ

บัญชีสําหรับกิจการที่ดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน” 

อยางไรก็ตาม การนําแนวปฏิบัติทางบัญชีมาถือปฏิบัติในปปจจุบัน ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน

ของกองทุน 

เนื่องจากกองทุนไดจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ดังนั้นรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนในงวด 

2563 จึงสั้นกวาหนึ่งป เปนเหตุใหจํานวนที่นํามาจากงวดกอนไมสามารถเปรียบเทียบไดกับจํานวนของปปจจุบันที่

แสดงอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่

เกี่ยวของ 

งบการเงินของกองทุนไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม

วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย 

กองทุนไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 
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3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

เงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน  

- เงินลงทุนในกองทุนรวมที่เสนอขายในตางประเทศ แสดงดวยมูลคายุติธรรมโดยใชมูลคาทรัพยสินสุทธิตอ

หนวยลงทุนครั้งลาสุด ณ วันที่วัดคาเงินลงทุน 

กําไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนใหเปนมูลคายุติธรรมจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จําหนายใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 

การรับรูรายไดและคาใชจาย 

รายไดดอกเบี้ยรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง  

รายไดอื่นและคาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง  

เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรูในกําไรหรือ

ขาดทุน 

บัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ 

บัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สินที่เปน

เงินตราตางประเทศ ณ วันสิ้นปแปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญาอนุพันธ ณ วันที่เกิด

รายการ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราตามสัญญา 

ณ วันสิ้นป กําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธที่ยังไมครบกําหนด คํานวณโดยปรับสัญญาอนุพันธ ณ 

วันสิ้นป จากอัตราตามสัญญา เปนราคาตลาดของสัญญาอนุพันธที่มีอายุคงเหลือเชนเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้

หรือเจาหนี้จากสัญญาอนุพันธในงบแสดงฐานะการเงิน 

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกดิขึ้นจากการแปลงคารับรูในกําไรหรือขาดทุน 

ภาษีเงินได 

กองทุนเสียภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากรจากรายไดตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตรารอยละ 15 ของรายไดกอนหักรายจาย 

การใชดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจและการประมาณการหลาย

ประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่เกี่ยวของกับสินทรัพย หนี้สิน รายได คาใชจาย และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ

สินทรัพยและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว 

การใชดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง การปรับประมาณการ

ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป 
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4. ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนในระหวางป สรุปไดดังนี้ 

 บาท 

 2564  2563 

ซื้อเงินลงทุน 7,413,800.00  2,755,934,843.35  

ขายเงินลงทุน 1,051,343,159.33  1,411,064,235.00  

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

ในระหวางป กองทุนมีรายการธุรกิจระหวางกันที่สําคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่นซึ่งมีผูถือหุนและ/หรือกรรมการ

เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สําคัญดังกลาวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2564 และ 2563 มี

ดังตอไปนี้ 

 บาท   

 2564  2563  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด   

คาธรรมเนียมการจัดการ 10,169,720.93  17,288,286.49  ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชีช้วน 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 1,374,457.85  1,728,828.69  ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชีช้วน 

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

รายไดดอกเบี้ย -  34,516.42  ราคาตลาด 

ซื้อเงินตราตางประเทศ 542,777,415.00  1,123,499,400.00  ตามที่ระบุในสัญญา 

ขายเงินตราตางประเทศ 594,941,554.51  1,028,109,680.00  ตามที่ระบุในสัญญา 

M&G International Investments SA    

รายไดอื่น -  380,607.93  ดูหมายเหตุ 8 

ซื้อเงินลงทุน -  1,579,723,292.86  ราคาตลาด 

ขายเงินลงทุน -  20,172,900.00  ราคาตลาด 

 

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 และ 2563 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ดังนี้ 
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 บาท 

 2564  2563 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด    

คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย 468,404.30  1,248,819.69 

คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย 66,101.91  124,881.98 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 

เจาหนี้จากสัญญาอนุพันธ 340,584.40  - 

6. อนุพันธทางการเงินตามมูลคายุติธรรม 

 บาท 

 2564 

 จํานวนเงินตาม  มูลคายุติธรรม 

 สัญญา  สินทรัพย  หนี้สิน 

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 516,857,208.00  2,143,864.52  2,299,262.88 

 

 บาท 

 2563 

 จํานวนเงินตาม  มูลคายุติธรรม 

 สัญญา  สินทรัพย  หนี้สิน 

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 1,391,549,547.00  -  26,638,736.09 

7. การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 

การประมาณมูลคายุติธรรม 

มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาที่จะจายเพื่อโอนหนี้สินใหผูอื่น โดยรายการ

ดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหวางผูซื้อและผูขาย (ผูรวมตลาด) ณ วันที่วัดมูลคา กองทุนใชราคาเสนอ

ซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวของ

กําหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีที่ไมมีตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินที่มี

ลักษณะเดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองได กองทุนจะประมาณมูลคายุติธรรมโดย

ใชเทคนิคการประเมินมูลคาที่เหมาะสมกับแตละสถานการณ และพยายามใชขอมูลที่สามารถสังเกตไดที่เกี่ยวของกับ

สินทรัพยหรือหนี้สินที่จะวัดมูลคายุติธรรมนั้นใหมากที่สุด 
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ตารางตอไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลคาความ

แตกตางของระดับขอมูลสามารถแสดงไดดังนี้ 

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกัน (ขอมูลระดับที่ 1) 

- ขอมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตไดโดยตรง (ไดแก ขอมูลราคาตลาด) 

หรือโดยออม (ไดแก ขอมูลที่คํานวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสินทรัพยนั้นหรือหนี้สินนั้น (ขอมูลระดับที่ 2) 

- ขอมูลสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินซึ่งไมไดอางอิงจากขอมูลที่สามารถสังเกตไดจากตลาด (ขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได) 

(ขอมูลระดับที่ 3) 

 บาท 

 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 

 ระดับที่ 1  ระดับที่ 2  ระดับที่ 3  รวม 

สินทรัพย        

กองทุน -  484,276,793.58  -  484,276,793.58 

ตราสารอนุพันธ -  2,143,864.52  -  2,143,864.52 

หนี้สิน        

ตราสารอนุพันธ -  2,299,262.88  -  2,299,262.88 

 

 บาท 

 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 

 ระดับที่ 1  ระดับที่ 2  ระดับที่ 3  รวม 

สินทรัพย        

กองทุน -  1,357,538,054.37  -  1,357,538,054.37 

หนี้สิน        

ตราสารอนุพันธ -  26,638,736.09  -  26,638,736.09 

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไมไดถูกพิจารณาวามีสภาพคลองแตถูกประเมินคาจากราคาตลาดที่มีการ

อางอิงไวอยางชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผูคาหรือแหลงกําหนดราคาที่เปนทางเลือกซึ่งไดรับการสนับสนุนจาก

ขอมูลที่สังเกตไดจะถูกจัดอยูในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหลานี้ประกอบดวยเงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ 

และอนุพันธในตลาดซื้อขายกันโดยตรง 

ในระหวางป ไมมีการโอนรายการระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม 

ความเสีย่งดานอัตราดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลคาของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด 

ตารางตอไปนี้ไดสรุปความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบดวยสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

ของกองทุนตามมูลคายุติธรรมและจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย 
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 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 

 มีอัตราดอกเบี้ย 

ปรับขึ้นลงตาม 

อัตราตลาด 

 
มีอัตรา 

ดอกเบี้ยคงที ่

  

ไมมี 

อัตราดอกเบี้ย 

 

รวม    

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคา

ยุติธรรม -  -  484,276,793.58  484,276,793.58 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 6,129,359.47 -  3,050.84  6,132,410.31 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย -  -  4,832.52  4,832.52 

ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน -  -  15,254,200.00  15,254,200.00 

ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ -  -  2,143,864.52  2,143,864.52 

ลูกหนี้อื่น -  -  677,963.77  677,963.77 

หนี้สินทางการเงิน        

เจาหนี้จากการรับซื้อคืน 

หนวยลงทุน -  -  1,836,609.06  1,836,609.06 

เจาหนี้จากสัญญาอนุพันธ -  -  2,299,262.88  2,299,262.88 

คาใชจายคางจาย -  -  533,178.26  533,178.26 

ภาษีเงินไดคางจาย -  -  724.88  724.88 

หนี้สินอื่น -  -  31,895.17  31,895.17 

 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 

 มีอัตราดอกเบี้ย 

ปรับขึ้นลงตาม 

อัตราตลาด 

 มีอัตรา 

ดอกเบี้ย

คงที่ 

  

ไมมี 

อัตราดอกเบี้ย 

 

รวม    

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคา

ยุติธรรม -  -  1,357,538,054.37  1,357,538,054.37 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 43,992,173.88 -  1,359,314.87  45,351,488.75 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย -  -  5,070.99  5,070.99 

ลูกหนี้อื่น -  -  615,685.16  615,685.16 
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 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 

 มีอัตราดอกเบี้ย 

ปรับขึ้นลงตาม 

อัตราตลาด 

 มีอัตรา 

ดอกเบี้ย

คงที่ 

  

ไมมี 

อัตราดอกเบี้ย 

 

รวม    

หนี้สินทางการเงิน        

เจาหนี้จากการรับซื้อคืน 

หนวยลงทุน -  -  20,693,405.50  20,693,405.50 

เจาหนี้จากสัญญาอนุพันธ -  -  26,638,736.09  26,638,736.09 

หนี้สินทางการเงิน        

คาใชจายคางจาย -  -  1,391,383.52  1,391,383.52 

ภาษีเงินไดคางจาย -  -  5,938.11  5,938.11 

หนี้สินอื่น -  -  40,913.39  40,913.39 

ความเสี่ยงดานเครดิต 

กองทุนมีความเสี่ยงดานเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไวในเครื่องมือ

ทางการเงินเนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น 

กองทุนจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายจากการเก็บหนี้ 

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 และ 2563 กองทุนมีบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศดังนี้ 

 ยูโร 

รายการ 2564  2563 

เงินลงทุน (มูลคายุติธรรม) 12,698,844.74  36,612,539.73 

เงินสด 80.00  36,660.46 

ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน 400,000.00  - 

ลูกหนี้อื่น 17,777.76  16,604.91 

กองทุนไดทําสัญญาอนุพันธเพื่อคุมครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนที่เปนเงินตราตางประเทศ 

(ดูหมายเหตุ 6) 

ความเสี่ยงดานตลาด 

กองทุนมีความเสี่ยงดานตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกลาว

ขึ้นอยูกับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณดังกลาวอาจมี

ผลกระทบทางดานบวกหรือดานลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทของธุรกิจของ



28 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation 

 

ผูออกตราสารวามีความสัมพันธกับความผันผวนของตลาดมากนอยเพียงใดอันอาจทําใหราคาของตราสารเพิ่มขึ้น

หรือลดลงได 

การบริหารความเสี่ยง 

ผูบริหารของกองทุน M&G (Lux) Income Allocation Fund จะวิเคราะหปจจัยตางๆ ที่มีผลกระทบตอราคาของ

หลักทรัพย โดยกองทุนมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มมูลคาเงินลงทุน ผานการลงทุนในสินทรัพยทั่วโลก อาทิ ตราสารหนี้ 

ตราสารทุน เงินสด และเงินฝาก กองทุนสามารถลงทุนในคาเงิน สินทรัพยที่มีสภาพคลองใกลเคียงเงินสด และใบสําคัญ

แสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ โดยกองทุนจะลงทุนมากกวารอยละ 70 ในสินทรัพยในสกุลยูโรหรือลงทุนในสกุลอื่นๆ โดยจะ

ปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนกลับไปเปนสกุลยูโร 

8. รายไดอื่น 

รายไดอื่น ไดแก การจายคืนคาธรรมเนียมในการจัดการในตางประเทศใหกับกองทุนตามอัตราที่ตกลงรวมกันในสัญญา 

9. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 
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กองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ Income Allocation 

 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 31 สงิหาคม  2564 

 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of NAV 

 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) 

 เงนิฝากธนาคาร 

 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 6,134,191.99 1.22% 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 3,050.84 0.00% 

 รวมเงนิฝากธนาคาร 6,137,242.83 1.22% 
 หนวยลงทนุตางประเทศ 

 หนวยลงทุนตางประเทศ 96.13% 

 กองทุน M&G (Lux) Income Allocation Fund 1,113,934 484,276,793.58 96.13% 

 รวมหนวยลงทนุตางประเทศ 484,276,793.58 96.13% 

 ทรัพยสินอื่น 15,776,767.41 3.13% 

 หนี้สินอื่น -2,405,413.37 -0.48% 

 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 503,785,390.45 100.00% 
 จํานวนหนวยลงทุน 45,621,325.7942 

 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 11.0427 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation 

 

คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ INCOME ALLOCATION 

สําหรับระยะเวลา1 ป ของรอบบัญชี 2563/2564 ต้ังแตวันที่ 1 กันยายน 2563 สิ้นสุดวันที่ 31สิงหาคม 2564 

  ต้ังแตวันที่ 1  ก.ย.  2563  ต้ังแตวันที่ 1  ก.ย.  2563 

คาใชจายที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันที่ 31 ส.ค. 2564  ถึงวันที่ 31 ส.ค. 2564 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

 คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 10,169.72 1.0686 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 305.09 0.0321 

 คานายทะเบียน (Registrar fee) 1,374.46 0.1444 

 คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

 คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

 คาภาษีเงินได 5.15 0.0005 

 คาใชจายอื่น ๆ 0.20 0.0000 

 รวมคาใชจายทัง้หมด1 11,854.62 1.2456 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย 

2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถวัเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันที่ 1 กนัยายน 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564  

 เทากับ 951,642,970.83 บาท 
 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 0.78% 

 

คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ ไมม ี
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รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ Income Allocation 

สําหรับรอบปบัญชี 2563/2564 (ต้ังแตวันที่ 1 กันยายน 2563 - 31 สิงหาคม 2564) 

ลําดับ รายชื่อบุคคลทีเ่กี่ยวของ 

1 ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่กี่ยวของกับกองทุนรวมไดที่บริษทัจัดการโดยตรง 

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

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

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

 

 

รายงานการเปดเผยขอมลูการถอืหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุ  ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2564 

ไมมี 

 

 

รายชือ่ผูจดัการกองทนุ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรับผลประโยชนตอบแทนเนือ่งจากการทีใ่ชบริการบคุคลอื่นๆ (Soft Commission)  
 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

1 Commerzbank AG Frankfurt ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

2 DBS Vicker Securities ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

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

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

5 PIMCO Fund Global Investors Series Plc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

6 BlackRock Group Fund ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

7 BNP Paribas Investment Partners ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

8 Wellington Management Funds ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

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

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

 

1 นายธีระศันส ทุติยะโพธ ิ

2 นางสาวพรศจี วรสุทธิพศิิษฎ 

3 นางสาวดาราวรรณ ประกายทิพย 

4 นางสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง 

5 นายเมธวัฒน วองกิจ 

6 นายสมิทธ ศักดิ์กําจร 



32 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation 

 

 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 

 


