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1 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation 

 

วันท่ี    6 ธันวาคม 2564 

 

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงรายงานรอบ 1 ป งวดต้ังแตวันท่ี  

29 ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564 ของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Innovation มายังทานผูถือหนวย

ลงทุนทุกทาน 

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 ในชวง วันท่ี 29 ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564 ดัชนี MSCI World Total Return Net Index ให

ผลตอบแทนรอยละ 42.43 ในสกุลเงินบาท และรอยละ 31.44 ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ขณะท่ีกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง 

Global Innovation ใหผลตอบแทนรอยละ 13.83  

สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 



2 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation 

 

รายงานการวเิคราะหของบรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุ ทหารไทย จาํกดั ในฐานะบรษิทัจดัการ 

กองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ Global Innovation 

 

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 

 ท้ังน้ี ในชวงรอบปบัญชีท่ีผานมา ตลาดหุนโลกเร่ิมปรับตัวข้ึนในเดือนเมษายน 2563 จากสภาพคลองท่ีเขามาในระบบ

อยางมากจากมาตรการการเงินและการคลังของหลายๆประเทศ ท่ีประกาศใชเพ่ือบรรเทาผลกระทบจาก Covid-19 และบาง

ประเทศสามารถเร่ิมทยอยเปดเมือง ทําใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆสามารถดําเนินตอไปได นอกจากน้ี ความคืบหนาของการ

พัฒนาวัคซีนเพ่ือตาน Covid-19 ยังเปนปจจัยบวกท่ีคอยสนับสนุนใหตลาดหุนปรับตัวข้ึนตอไปได กลุมอุตสาหกรรมท่ีทํา

ผลตอบแทนไดดี ไดแก Technology Healthcare และ Consumer Discretionary นอกจากน้ี ผลการเลือกต้ังของสหรัฐฯเปน

อีกหน่ึงปจจัยบวกตอตลาดหุน โดยการท่ีนาย Joe Biden ชนะการเลือกต้ัง และพรรค Democrat ครองเสียงขางมากท้ังในสภา

ผูแทนฯ และวุฒิสภา จะมีเม็ดเงินกระตุนเศรษฐกิจขนาดใหญในป 2564 

 อยางไรก็ดี ในชวงกลางเดือนกุมภาพันธ 2564 นักลงทุนไดมีความกังวลเก่ียวกับเงินเฟอ ภายหลังท่ีไดคาดการณวามี

ความเปนไปไดท่ีแผนกระตุนเศรษฐกิจสหรัฐฯจะมีวงเงินสูงถึง 1.9 ลานลานเหรียญฯ และไดรับแรงหนุนจากการท่ีหลายๆประเทศ

เตรียมกลับมาเปดประเทศอีกคร้ัง ประกอบกับผลของฐานท่ีต\าหรือ Low Base effect ซึ่งจากความกังวลในเงินเฟอน้ี สงผลให

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดภาพของ Steepening yield curve ซึ่งกดดัน 

valuation ของหุน กอนจะปรับข้ึนไปไดจากการท่ีประเทศพัฒนาแลว อาทิ สหรัฐฯ สหภาพยุโรป ไดมีความคืบหนาในการฉีด

วัคซีนปองกัน Covid-19 ใหประชาชนในประเทศเพ่ิมมากข้ึน โดยต้ังแตตนป หุนกลุม value ใหผลตอบแทนมากกวาหุนกลุม 

growth เล็กนอย 

  



3 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation 

 

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Innovation 

ดวยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Innovation เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม

ตางประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund (กองทุนหลัก) ในหนวย

ลงทุนชนิด Class A USD ซึ่งเปน Class ท่ีเสนอขายผูลงทุนสถาบัน ไมมีนโยบายจายเงินปนผล ในอัตราสวนโดยเฉลี่ยในรอบป

บัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีวัตถุประสงคในการลงทุนเพ่ือเพ่ิมมูลคาเงิน

ลงทุน ผานการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทท่ัวโลก โดยกองทุนหลักจะลงทุนในบริษัทท่ีมีการดําเนินธุรกิจท่ีสอดคลองหรือได

ประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี โดยตามในรอบบัญชีท่ีผานมา กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Innovation 

มีผลตอบแทนรอยละ 13.83 (ดูรายละเอียดในตารางผลการดําเนินงานดานหลัง) 

 

ความเหน็ของบรษิทัจดัการกองทนุรวมเกีย่วกบัการลงทนุเพือ่เปนทรพัยสนิของกองทนุรวม สาํหรบัรอบบญัชตีั้งแตวนัที ่ 

29 ตลุาคม 2563 ถงึวนัที ่30 กนัยายน 2564 

นโยบายของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Innovation เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ

เพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund 

 

การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในรอบบญัชทีีผ่านมาเมือ่เทยีบกบัรอบบญัชกีอนหนา 

เน่ืองจากกองทุนเนนลงทุนในหลักทรัพยหรือหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศเพียงกองเดียวท่ีมีวัตถุประสงคและ

นโยบายการลงทุนตรงตามวัตถุประสงคของกองทุนโดยจะเนนลงทุนเต็มท่ีตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงสัดสวนการลงทุนในแตละ

รอบบัญชี จึงไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ 

 

รายงานการลงทนุทีไ่มเปนไปตามนโยบายการลงทนุเฉลีย่ในรอบบญัชพีรอมทัง้การดาํเนนิการแกไข 

ไมมี 

 

ขอมลูการดาํเนนิการรบัชาํระหนีด้วยทรพัยสนิอืน่ (ถาม)ี 
 ไมมี 

 

ขอมลูการบนัทกึมลูคาตราสารแหงหนีห้รือสทิธเิรยีกรองดงักลาวเปนศนูย ในกรณทีีผู่ออกตราสารแหงหนีห้รอืลกูหนีแ้หงสทิธิ

เรยีกรองผดินดัชาํระหนีห้รอืมพีฤตกิารณวาจะไมสามารถชาํระหนีไ้ด (ถาม)ี 

 ไมมี 

 
 

 

 

 

 

 



4 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation 

 

ขอมลูทัว่ไปของกองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ Global Innovation 

วตัถปุระสงคของโครงการ 

เพ่ือสรางผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนใหไดใกลเคียงกับผลตอบแทนของกองทุน Nikko AM ARK Disruptive 

Innovation Fund โดยจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคา

สินทรัพยสุทธิของกองทุนสวนท่ีเหลือลงทุนในหลักทรัพยอ่ืนใดท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. 

ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทนุ : : กองทุนรวมตราสารแหงทุน 

ประเภทกองทนุรวมตามลกัษณะพเิศษ : 

กองทุนฟดเดอร (Feeder Fund) 

 ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : กองทุน Nikko AM Disruptive Innovation Fund 

 กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในประเทศ : ประเทศลักเซมเบิรก (Luxembourg) เปนกองทุน UCITS 

ประเภทกองทนุตามการลงทนุในตางประเทศ : กองทุนรวมท่ีเนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ 

นโยบายการกูยืม (ถามี) : บริษัทจัดการอาจกูยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนรวมได ตาม

หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ประกาศกําหนด ท้ังน้ี จะทําเพ่ือการบริหารสภาพคลองของกองทุนรวมเทาน้ัน 

การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลวงหนา (Derivatives) : ลงทุน 

1 วัตถุประสงคของการลงทุนในสญัญาซื้อขายลวงหนา : ท่ีมิไดมีวตัถุประสงคเพ่ือลดความเสี่ยง (Non-Hedging) 

 มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไมซับซอน 

2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach 

 อัตราสวนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไมเกิน 100.00 

การลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Notes) :  ลงทุน 

กลยุทธการบริหารกองทุน (Management Style) : อ่ืน ๆ 

1. กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Innovation มุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก  

 (Passive Management) 

2.กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund (กองทุนหลัก) มีกลยุทธในการบริหารแบบเชิงรุก (Active) 

ดชันชีีว้ดั/อางองิ (Benchmark) : 

การลงทุนในกองทุนรวมน้ี ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของกองทุนหลักคือ MSCI World Total Return Net Index ในรูปสกุล

เงินดอลลารสหรัฐ ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบเทาคาสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) ในเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม 

ซึ่งอยูภายใตกรอบนโยบายการลงทุนท่ีกาหนด 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. เก่ียวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม และ/

หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใชเปรียบเทียบ ในกรณีท่ีผูออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไมไดจัดทําหรือเปดเผยขอมูล/อัตรา

ดังกลาวอีกตอไป โดยบริษัทจัดการจะแจงเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาผานการประกาศในเว็บไซดของ

บริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 

ลกัษณะการจายผลตอบแทนของกองทนุ : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน 

รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพเิศษ : 

กองทุนจะเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน Nikko AM ARK Disruptive 

Innovation Fund (กองทุนหลัก) ในหนวยลงทุนชนิด Class A usd ซึ่งเปน Class ท่ีเสนอขายผูลงทุนสถาบัน ไมมีนโยบาย

จายเงินปนผล ในอัตราสวนโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมี

วัตถุประสงคในการลงทุนเพ่ือเพ่ิมมูลคาเงินลงทุน ผานการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทท่ัวโลก โดยกองทุนจะลงทุนในบริษัท 

ท่ีมีการดําเนินธุรกิจท่ีสอดคลองหรือไดประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิรก 

(Luxembourg) ดําเนินงานตามระเบียบของ UCITS กองทุนหลักดังกลาวบริหารจัดการโดย Niko Asset Management 

Americas, Inc. และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลารสหรัฐ 

ท้ังน้ี\ กองทุนหลัก มีการระดมเงินจากนักลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลารสหรัฐ และนําไปลงทุนในรูปสกุลเงินประเทศตามแตละ 

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 

ท้ังน้ี การลงทุนของกองทุนใน กองทุนหลักจะอยูในรูปสกุลเงินดอลลารสหรัฐ โดยกองทุนอาจเขาทําสัญญาซื้อขายลวงหนา 

(Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศตามดุลยพินิจของผูจัดการ

กองทุน ดังน้ัน ผูลงทุนอาจจะขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเร่ิมแรกได 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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โดยเปนไปตามหลักเกณฑหรือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมท้ังอาจทําธุรกรรมการใหยืม

หลักทรัพย หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนท่ีไมไดจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Unlisted) และตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาระดับท่ีสามารถลงทุนได (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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



�I��O��������DISPTV�I����USD � Fund�Overv�ew�

�������������D�srupt�ve�Inn�vat��n�Fund��s�an��pen�end�fund��nc�rp�rated��n�Luxemb�urg.�The�Fund's��bject�ve��s�t��ach�eve�a�l�ng�term�cap�tal

gr�wth.�The�Fund��nvests��n�gl�bal�equ�ty�secur�t�es��f�c�mpan�es�that�are�relevant�t��the�Sub�Fund's��nvestment�theme��f�d�srupt�ve��nn�vat��n.
 
�C�ntact�Deta�ls

��anagement�C�mpany� ��������sset��anagement

Luxemb�urg�S��

�C�mpany��ddress� ����������Gl�bal�Umbrella�Fund,�80

r�ute�d'Esch,�L�1470�Luxemb�urg,

Grand�Duch��f�Luxemb�urg�

�C�mpany�Teleph�ne� �����

�Web�S�te� �����

�Fund��anager� �����

��gr���Start�Date� �����

�Transfer��gent� �B�P�Par�bas�Secur�t�es�Serv�ces/

Luxemb�urg�

 �Fund�Inf� �as��f�11/26/2021

�Last�Cl�se� ��$��21.88�

�T�tal��ssets�(m�l)� ��$��8,099.91�

�T�tal��ssets�Date� �11/26/2021�

�Incept��n�Date� �08/29/2018�

�Pr�mary�Benchmar�� �����

�Curr� �US�D�llar�

���n�Investment� ��US�D�llar��1,000,000.00�

�T�c�er� ��I���D��LX�

�ISI�� �LU1861556378�

 
�Fees��nd�Expenses

�Expense��at��� �����

�Fr�nt�L�ad� �5.00�

�Fund��gr�Stated�Fee� �0.75�

��gr�Stated�Perf.�Fee� �0.00�

�H�gh�Water��ar�� �����

�Hurdle��ate� �����

�Bac��L�ad� �0.00�

�Early�W�thdraw�Fee� �����

 �Bl��mberg�Class�f�cat��n

�Fund�Type� �SIC�V�

�Fund��sset�Class�F�cus� �Equ�ty�

�D�m�c�le� �Luxemb�urg�

�Fund�Object�ve� �Techn�l�gy�Sect�r�

�Fund�Style� �����

�Fund��ar�et�Cap�F�cus� �����

�Fund�Ge�graph�cal�F�cus� �Gl�bal�

�Fund�Currency�F�cus� �����
 
�T�tal��eturn�Chart �

 
Seas�nal�ty

Year Jan Feb �ar �pr �ay Jun Jul �ug Sep Oct ��v Dec

2018 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �4.72 �10.42 3.92 �13.30

2019 15.22 8.10 0.51 0.92 �13.77 17.72 1.10 �8.38 �3.34 2.45 13.70 �0.48

2020 3.65 1.20 �16.85 24.12 14.64 12.31 12.89 17.95 �3.36 �0.86 23.66 12.63

2021 10.55 �5.93 �7.98 0.20 �7.56 16.59 �8.75 2.71 �8.65 9.51 ��� ���
 
� �

 
The�mater�al�pr�duced��n�th�s�d�cument��s��ntended�f�r��nf�rmat��nal�purp�ses��nly�and�sh�uld�n�t�be�c�nstrued�as�an��ffer��r�s�l�c�tat��n�f�r�the�purchase��r�sale��f�any�f�nanc�al��nstrument.�The
�nf�rmat��n�pr�v�ded�here�n�reflects�current�mar�et�pract�ces�and��s�n�t��ntended�t��c�nst�tute�legal,�tax,��r�acc�unt�ng�adv�ce.�The��nf�rmat��n�and�data�c�nta�ned�here�n�has�been��bta�ned�fr�m��nternal
data�pr�cess�ng,�fund�adm�n�strat�rs�as�well�as��ther��uts�de�s�urces�and,�alth�ugh��t��s�bel�eved�t��be�accurate,�n��guarantee��f�c�mpleteness��r�accuracy��s�be�ng�made.�Bl��mberg�LP�shall�n�t�be
l�able�f�r�any�l�sses��r�damage�that�any�ne�may�suffer�as�a�result��f�rely�ng��n�th�s��nf�rmat��n.�The��nf�rmat��n�may�be�changed�by�Bl��mberg�LP�at�any�t�me.
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�I��O��������DISPTV�I����USD � Fund�Perf�rmance���s��Trac��ng�

Benchmar�:� �as��f�11/26/2021�
Currency:�USD�
 
�Perf�rmance

� �Fund� �Bench.�

��ean��eturn�1Y�Wee�ly� �3.86� ��

�T�tal��eturn�3�� ��10.14� ��

�T�tal��eturn�6�� ��3.82� ��

�T�tal��eturn�1Y� ��0.86� ��

�T�tal��eturn�Ytd� ��15.13� ��

�Perf�2020� �147.65� ��

�Perf�2019� �33.12� ��

�Perf�2018� ����� ��

�Perf�2017� ����� ��

�Perf�2016� ����� ��

�Perf�2015� ����� ��

�Eff�7D�Yld� ����� ��

�30D�Yld� ����� ��

�Gr�ss�7D�Yld� ����� ��

�Subs�7D�Yld� ����� ��

��vg�L�fe� ����� ��

����t��vg�Days�T���at.� ����� ��

 � �

 
���s�

� �Fund� �Bench.�

�D�wns�de���s��1Y�Wee�ly��nn� �28.71� ��

�Sem�var�ance�1Y�Wee�ly��nn� �41.85� ��

�Standard�Dev�1Y�Wee�ly��nn� �39.63� ��

��ax�Drawd�wn�1Y� ��36.01� ��

��ax�Increase�1Y� �43.04� ��

��urt�s�s�1Y�Wee�ly� �0.25� ��

�S�ewness�1Y�Wee�ly� ��0.15� ��

 � �

 
���s�/�eturn

� �vs�Bench.

�Excess��eturn�1Y�Wee�ly��nn� �����

�Inf�rmat��n��at���1Y�Wee�ly� �����

�Jensen��lpha�1Y�Wee�ly� �����

���d�gl�an���ap�1Y�Wee�ly� �����

�Sharpe��at���1Y�Wee�ly� �0.10�

�S�rt�n���at���1Y�Wee�ly� �0.96�

�Treyn�r��easure�1Y�Wee�ly� �����

 

 
�Trac��ng

� �vs�Bench.

��lpha�1Y�Wee�ly� �����

�Beta�1Y�Wee�ly� �����

�C�rrelat��n�1Y�Wee�ly� �����

�Bear�C�rrelat��n�1Y�Wee�ly� �����

�Bull�C�rrelat��n�1Y�Wee�ly� �����

���Squared�1Y�Wee�ly� �����

�Trac��ng�Err�r�1Y�Wee�ly��nn� �����

 

 
The�mater�al�pr�duced��n�th�s�d�cument��s��ntended�f�r��nf�rmat��nal�purp�ses��nly�and�sh�uld�n�t�be�c�nstrued�as�an��ffer��r�s�l�c�tat��n�f�r�the�purchase��r�sale��f�any�f�nanc�al��nstrument.�The
�nf�rmat��n�pr�v�ded�here�n�reflects�current�mar�et�pract�ces�and��s�n�t��ntended�t��c�nst�tute�legal,�tax,��r�acc�unt�ng�adv�ce.�The��nf�rmat��n�and�data�c�nta�ned�here�n�has�been��bta�ned�fr�m��nternal
data�pr�cess�ng,�fund�adm�n�strat�rs�as�well�as��ther��uts�de�s�urces�and,�alth�ugh��t��s�bel�eved�t��be�accurate,�n��guarantee��f�c�mpleteness��r�accuracy��s�be�ng�made.�Bl��mberg�LP�shall�n�t�be
l�able�f�r�any�l�sses��r�damage�that�any�ne�may�suffer�as�a�result��f�rely�ng��n�th�s��nf�rmat��n.�The��nf�rmat��n�may�be�changed�by�Bl��mberg�LP�at�any�t�me.

 
Bl��mberg® Page�2��f�3



� � Fund��ll�cat��n�

 
�T�tal��ssets�(m�l) �as��f�11/26/2021

 
��sset��ll�cat��n

�Equ�ty� �99.357�%�

���ney��ar�et� �0.643�%�

 �as��f�08/31/2021

 
�Sect�r��ll�cat��n

�C�mmun�cat��ns� �20.813�%�

�C�nsumer,�Cycl�cal� �14.12�%�

�C�nsumer,���n�cycl�cal� �33.905�%�

�F�nanc�al� �5.469�%�

�Industr�al� �1.723�%�

�Techn�l�gy� �23.326�%�

 �as��f�08/31/2021

 
�Ge���ll�cat��n

�Belg�um� �0.584�%�

�Canada� �3.334�%�

�Israel� �0.418�%�

�Japan� �0.552�%�

�S�ngap�re� �1.825�%�

�Sweden� �3.48�%�

�Sw�tzerland� �3.05�%�

�Un�ted�States� �86.115�%�

 �as��f�08/31/2021

 
�P�rtf�l���Stat�st�cs �as��f�08/31/2021

�%�Of�T�p�Ten�H�ld�ngs� �47.14���vg�Pr�ce/Earn�ngs� �����

�Fund�Turn�ver� �������vg�Pr�ce/Cash�Fl�w� �453.08�

��ed�an���t�Cap�(�)� �35,809.23���vg�Pr�ce/Sales� �12.71�

��vg��ar�et�Cap�(m�l)� �110,034.30���vg�Pr�ce/B�����at��� �6.07�

��vg�Dvd�Y�eld� �0.03��� ��

 
The�mater�al�pr�duced��n�th�s�d�cument��s��ntended�f�r��nf�rmat��nal�purp�ses��nly�and�sh�uld�n�t�be�c�nstrued�as�an��ffer��r�s�l�c�tat��n�f�r�the�purchase��r�sale��f�any�f�nanc�al��nstrument.�The
�nf�rmat��n�pr�v�ded�here�n�reflects�current�mar�et�pract�ces�and��s�n�t��ntended�t��c�nst�tute�legal,�tax,��r�acc�unt�ng�adv�ce.�The��nf�rmat��n�and�data�c�nta�ned�here�n�has�been��bta�ned�fr�m��nternal
data�pr�cess�ng,�fund�adm�n�strat�rs�as�well�as��ther��uts�de�s�urces�and,�alth�ugh��t��s�bel�eved�t��be�accurate,�n��guarantee��f�c�mpleteness��r�accuracy��s�be�ng�made.�Bl��mberg�LP�shall�n�t�be
l�able�f�r�any�l�sses��r�damage�that�any�ne�may�suffer�as�a�result��f�rely�ng��n�th�s��nf�rmat��n.�The��nf�rmat��n�may�be�changed�by�Bl��mberg�LP�at�any�t�me.
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9 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation 

 

ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่ําคญั 

งวดปบญัชสีิน้สดุวนัที ่ 30 ก.ย. 64** 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 9.9995 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 11.3826 

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Innovation 13.83% 

เกณฑมาตรฐาน 1*** 42.43% 

เกณฑมาตรฐาน 2*** 31.44% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 3,218 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 8,331 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดป (ลานบาท) 7,803 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดป (Net cash flow) (ลานบาท) +9,523 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดป* (Average redemption rate) 1.41% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่  
** จาก 29 ต.ค.63 ถึง 30 ก.ย.64  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation 

 

 

 

ผลการดาํเนนิงานของกองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ Global Innovation  ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 

  ยอนหลัง 3 เดือน  ยอนหลัง 6 เดือน ต้ังแตจัดต้ังกองทุน 

รอยละตอป (30 มิ.ย. 64) (31 มี.ค. 64) (29 ต.ค. 63) 

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Innovation -14.42% -7.67% +13.83% 

เกณฑมาตรฐาน 1*** +5.54% +16.48% +42.43% 

เกณฑมาตรฐาน 2*** -0.01% +7.74% +31.44% 
Note*** 

   
เกณฑมาตรฐาน 1 คือ ดัชนี MSCI World Total Return Net Index ปรับดวยอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบเทาคาสกุลเงินบาท ณ วันท่ี 

 คํานวณผลตอบแทน 

เกณฑมาตรฐาน 2 คือ ดัชนี MSCI World Total Return Net Index สกุลเงินดอลลารสหรัฐ 
  

    

หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 

 ท้ังน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึง 

 ผลการดําเนินงานในอนาคต 

 ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน  
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11 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation 

 

 

 



12 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation 

 

รายงานของผูสอบบญัชรีบัอนญุาต 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Innovation 

ความเห็น 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Innovation (“กองทุน”) ซึ่งประกอบดวย งบแสดง

ฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการ

เปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิสําหรับระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 29 ตุลาคม 2563 (วันจดทะเบียนจัดต้ังกองทุน) ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564 

และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Innovation ณ วันท่ี 30 กันยายน 

2564 ผลการดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิสําหรับระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 29 ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 

2564 โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ท่ีสมาคม

บริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

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 และเสนอรายงานของผูสอบบัญชี

ซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อม่ันในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวา

การปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญท่ีมีอยูได

เสมอไป ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเม่ือคาดการณไดอยาง

สมเหตุสมผลวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของ

ผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลาน้ี 

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินไมวาจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองตอความเสี่ยงเหลาน้ัน และได

หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงท่ีไมพบ

ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงท่ีเกิดจากขอผิดพลาด 

เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล 

การแสดงขอมูลท่ีไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ

สถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ

เปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของซึ่งจัดทําข้ึนโดยผูบริหาร  
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 สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ืองของผูบริหารและจากหลักฐาน

การสอบบัญชีท่ีไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณหรือสถานการณท่ีอาจเปนเหตุให

เกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเน่ืองหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามี

ความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหขอสังเกตถึงการ

เปดเผยขอมูลในงบการเงินท่ีเก่ียวของ หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป 

ขอสรุปของขาพเจาข้ึนอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับจนถึงวันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็

ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกองทุนตองหยุดการดําเนินงานตอเน่ือง  

 ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินแสดงรายการ

และเหตุการณในรูปแบบท่ีทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามท่ีควรหรือไม 

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูบริหารในเร่ืองตางๆ ท่ีสําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดวางแผนไว 

ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองท่ีมีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบใน

ระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 

 
(นายเทอดทอง เทพมังกร) 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

กรุงเทพฯ 28 ตุลาคม 2564 
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กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Innovation

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่  30 กันยายน 25 64

หมายเหตุ บาท

สินทรัพย 7

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม 3, 4 8,314,158,379.97 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 259,142,005.87

ลูกหน้ี

จากดอกเบ้ีย 113,580.46

จากการขายเงินลงทุน

จากการขายหนวยลงทุน 20,557,910.29

ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพันธ 3, 5, 6 5,197,254.10

ลูกหน้ีอ่ืน 1,198,959.89

รวมสินทรัพย 8,600,368,090.58

หน้ีสิน 7

เจาหน้ีจากการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 12,616,007.29 

เจาหน้ีจากสัญญาอนุพันธ 3, 6 243,117,071.81 

คาใชจายคางจาย 5 12,865,347.14 

ภาษีเงินไดคางจาย 23,903.54 

เจาหน้ีอ่ืน 5 46.59 

หน้ีสินอ่ืน 763,523.89 

รวมหน้ีสิน 269,385,900.26

สินทรัพยสุทธิ 8,330,982,190.32

สินทรัพยสุทธิ:

ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 7,319,027,135.59

กําไร(ขาดทุน)สะสม

บัญชปีรับสมดุล 1,878,956,722.41

ขาดทุนสะสมจากการดําเนินงาน (867,001,667.68)

สินทรัพยสุทธิ 8,330,982,190.32

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 11.3826 

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันส้ินงวด (หนวย) 731,902,713.5599 
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กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Inno vation

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 29 ตุลาคม 25 63 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)  ถึงวันที่  30 กันยายน 25 64

หมายเหตุ บาท

รายได 3

รายไดดอกเบ้ีย 5 525,287.10 

รายไดอ่ืน 8 3,604,195.09 

รวมรายได 4,129,482.19 

คาใชจาย 3

คาธรรมเนียมการจัดการ 5 115,610,725.02 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 2,312,214.60 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 5 10,876,772.12 

รวมคาใชจาย 128,799,711.74

ขาดทุนสุทธิ (124,670,229.55)

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการกําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 601,858,215.46

รายการขาดทุนสุทธิท่ียังไม เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (421,128,531.53)

รายการขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ (658,615,452.50)

รายการขาดทุนสุทธิท่ียังไม เกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ 6, 7 (237,919,817.71)

รายการขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ (26,446,372.61)

รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไม เกิดข้ึน (742,251,958.89)

การลดลงในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได (866,922,188.44)

หัก ภาษีเงินได 3 (79,479.24)

การลดลงในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได (867,001,667.68)
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กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Inno vation

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย สุทธิ

สําหรับระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 29 ตุลาคม 25 63 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)  ถึงวันที่  30 กันยายน 25 64

บาท

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิของสินทรัพยสุทธิจาก

การดําเนินงาน (867,001,667.68)

มูลคาหนวยลงทุนเร่ิมแรก 3,218,397,112.44

การเพ่ิมข้ึนของทุนท่ีไดรับจากผู ถือหนวยลงทุนในระหวางงวด 22,208,666,998.18

การลดลงของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางงวด (16,229,080,252.62)

การเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยสุทธิในระหวางงวด 8,330,982,190.32

สินทรัพยสุทธิ ณ วันตนงวด - 

สินทรัพยสุทธิ ณ วันปลายงวด 8,330,982,190.32

หนวย

การเปล่ียนแปลงของจํานวนหนวยลงทุน

(มูลคาหนวยละ 10 บาท)

หนวยลงทุนเร่ิมแรก 321,839,711.2595 

บวก : หนวยลงทุนท่ีขายในระหวางงวด 1,631,958,527.8309 

หัก : หนวยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหวางงวด (1,221,895,525.5305)

หนวยลงทุน ณ วันปลายงวด 731,902,713.5599 
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กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Innovation

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  30 กันยายน 25 64

รอยละของ

จํานวนหนวย มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(บาท)

เงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ

Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund * ########### 8,314,158,379.97 100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 8,735 ,286,911.5 0 บาท) 8,314,15 8,379.97 100.00

* กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund มีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมมูลคาเงินลงทุนผานการลงทุน

ในตราสารทุนของบริษัทท่ัวโลก โดยกองทุนจะลงทุนในบริษัทท่ีมีการดําเนินธุรกิจท่ีสอดคลองหรือไดประโยชน

จากการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี

ช่ือหลักทรัพย
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กองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ Global Innovation 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สาํหรบัระยะเวลาตัง้แตวนัที ่29 ตลุาคม 2563 (วนัจดทะเบยีนจดัตัง้กองทนุ) ถงึวนัที ่30 กนัยายน 2564 

1. ขอมูลทั่วไป 

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Innovation (“กองทุน”) จดทะเบียนเปนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) เม่ือวันท่ี 29 ตุลาคม 2563 ปจจุบันกองทุนมีเงินทุนจดทะเบียนจํานวน 

15,000 ลานบาท (แบงเปน 1,500 ลานหนวยลงทุน มูลคาหนวยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน 

ทหารไทย จํากัด (“บริษัทจัดการ”) เปนผูจัดการกองทุนและนายทะเบียนหนวยลงทุน และธนาคารกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน) เปนผูดูแลผลประโยชน 

กองทุนเปนกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน ซึ่งไมกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน โดยมีนโยบายเนนการ

ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองทุนเดียว คือกองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation 

Fund ในหนวยลงทุนชนิด Class A USD ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิรก บริหารและจัดการโดย Nikko Asset 

Management Americas, Inc.โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ท้ังน้ี

กองทุนอาจเขาทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

กองทุนมีนโยบายไมจายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุน 

2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพท่ีสมาคมบริษัท

จัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) สวนเร่ืองท่ีแนวปฏิบัติทางบัญชีไมได

กําหนดไว กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี 

งบการเงินของกองทุนไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม

วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังน้ันเพ่ือความสะดวกของผูอานงบการเงินท่ีไมคุนเคยกับภาษาไทย 

กองทุนไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษข้ึนโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

เงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน  

- เงินลงทุนในกองทุนรวมท่ีเสนอขายในตางประเทศ แสดงดวยมูลคายุติธรรมโดยใชมูลคาทรัพยสินสุทธิตอ

หนวยลงทุนคร้ังลาสุด ณ วันท่ีวัดคาเงินลงทุน 

กําไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนใหเปนมูลคายุติธรรมจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจําหนายใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 
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การรับรูรายไดและคาใชจาย 

รายไดดอกเบ้ียรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง 

รายไดอ่ืนและคาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง 

เม่ือมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิท่ีไดรับกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรูในกําไรหรือ

ขาดทุน 

บัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 

บัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปน

เงินตราตางประเทศ ณ วันสิ้นงวดแปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันน้ัน และสัญญาอนุพันธ ณ วันท่ีเกิด

รายการ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราตามสัญญา 

ณ วันสิ้นงวด กําไรหรือขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธท่ียังไมครบกําหนด คํานวณโดยปรับสัญญาอนุพันธ 

ณ วันสิ้นงวดจากอัตราตามสัญญา เปนราคาตลาดของสัญญาอนุพันธท่ีมีอายุคงเหลือเชนเดียวกัน โดยแสดงรวมใน

ลูกหน้ีหรือเจาหน้ีจากสัญญาอนุพันธในงบแสดงฐานะการเงิน 

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงคารับรูในกําไรหรือขาดทุน 

ภาษีเงินได 

กองทุนเสียภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากรจากรายไดตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตรารอยละ 15 ของรายไดกอนหักรายจาย  

การใชดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจและการประมาณการหลาย

ประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีเก่ียวของกับสินทรัพย หน้ีสิน รายได คาใชจาย และการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับ

สินทรัพยและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ซึ่งผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณการไว 

การใชดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเน่ือง การปรับประมาณการ

ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป 

4. ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนในระหวางงวด สรุปไดดังน้ี 

 บาท 

 2564 

ซื้อเงินลงทุน 14,625,538,696.03  

ขายเงินลงทุน  6,492,109,999.99  
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5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

ในระหวางงวด กองทุนมีรายการธุรกิจระหวางกันท่ีสําคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอ่ืน ซึ่งมีผูถือหุนและ/หรือ

กรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการท่ีสําคัญดังกลาวสําหรับงวดสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564 มี

ดังตอไปน้ี 

  บาท  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด   

คาธรรมเนียมการจัดการ  115,610,725.02  ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือชีช้วน 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน  10,876,772.12  ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือชีช้วน 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 

รายไดดอกเบ้ีย  41,201.97  ราคาตลาด 

ซื้อเงินตราตางประเทศ  5,589,638,850.00  ตามท่ีระบุในสัญญา 

ขายเงินตราตางประเทศ  4,327,073,950.00   ตามท่ีระบุในสัญญา 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคัญกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน ดังน้ี 

   บาท 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด    

คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย   11,881,059.78 

คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย   1,117,781.96 

เจาหน้ีอ่ืน   46.59 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)  

ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพันธ   5,197,254.10 

6. อนุพันธทางการเงินตามมูลคายุติธรรม 

 บาท 

 2564 

 จํานวนเงินตาม  มูลคายุติธรรม 

 สัญญา  สินทรัพย  หน้ีสิน 

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 8,008,075,765.00 5,197,254.10  243,117,071.81 
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7. การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 

การประมาณมูลคายุติธรรม 

มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีจะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาท่ีจะจายเพ่ือโอนหน้ีสินใหผูอ่ืน โดยรายการ

ดังกลาวเปนรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวางผูซื้อและผูขาย (ผูรวมตลาด) ณ วันท่ีวัดมูลคา กองทุนใชราคาเสนอ

ซื้อขายในตลาดท่ีมีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีท่ีเก่ียวของ

กําหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีท่ีไมมีตลาดท่ีมีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินท่ีมี

ลักษณะเดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดท่ีมีสภาพคลองได กองทุนจะประมาณมูลคายุติธรรมโดย

ใชเทคนิคการประเมินมูลคาท่ีเหมาะสมกับแตละสถานการณ และพยายามใชขอมูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ีเก่ียวของกับ

สินทรัพยหรือหน้ีสินท่ีจะวัดมูลคายุติธรรมน้ันใหมากท่ีสุด 

ตารางตอไปน้ีแสดงถึงเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลคาความ

แตกตางของระดับขอมูลสามารถแสดงไดดังน้ี 

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินอยางเดียวกัน (ขอมูลระดับท่ี 1) 

- ขอมูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในระดับท่ี 1 ท่ีสามารถสังเกตไดโดยตรง (ไดแก ขอมูลราคาตลาด) 

หรือโดยออม (ไดแก ขอมูลท่ีคํานวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสินทรัพยน้ันหรือหน้ีสินน้ัน (ขอมูลระดับท่ี 2) 

- ขอมูลสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินซึ่งไมไดอางอิงจากขอมูลท่ีสามารถสังเกตไดจากตลาด (ขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตได) 

(ขอมูลระดับท่ี 3) 

 บาท 

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 

 ระดับท่ี 1  ระดับท่ี 2  ระดับท่ี 3  รวม 

สินทรัพย        

กองทุน -  8,314,158,379.97  -  8,314,158,379.97 

ตราสารอนุพันธ -  5,197,254.10  -  5,197,254.10 

หน้ีสิน        

ตราสารอนุพันธ -  243,117,071.81  -  243,117,071.81 

เคร่ืองมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดท่ีไมไดถูกพิจารณาวามีสภาพคลองแตถูกประเมินคาจากราคาตลาดท่ีมีการ

อางอิงไวอยางชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผูคาหรือแหลงกําหนดราคาท่ีเปนทางเลือกซึ่งไดรับการสนับสนุนจาก

ขอมูลท่ีสังเกตไดจะถูกจัดอยูในระดับท่ี 2 เคร่ืองมือทางการเงินเหลาน้ีประกอบดวยเงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ 

และอนุพันธในตลาดซื้อขายกันโดยตรง 

ในระหวางงวด ไมมีการโอนรายการระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม 

 

 



23 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation 

 

 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ีย 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ียคือความเสี่ยงท่ีมูลคาของสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป

เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียในตลาด 

ตารางตอไปน้ีไดสรุปความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ียของกองทุน ซึ่งประกอบดวยสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน

ของกองทุนตามมูลคายุติธรรมและจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 

 มีอัตราดอกเบ้ีย 

ปรับข้ึนลงตาม 

อัตราตลาด 

 มีอัตรา

ดอกเบ้ีย

คงท่ี 

  

ไมมี 

อัตราดอกเบ้ีย 

 

รวม    

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคา

ยุติธรรม -  - 

 

8,314,158,379.97  8,314,158,379.97 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 168,447,151.82 -  90,694,854.05  259,142,005.87 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย -  -  113,580.46  113,580.46 

ลูกหน้ีจากการขายหนวยลงทุน -  -  20,557,910.29  20,557,910.29 

ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพันธ -  -  5,197,254.10  5,197,254.10 

ลูกหน้ีอ่ืน -  -  1,198,959.89  1,198,959.89 

หน้ีสินทางการเงิน        

เจาหน้ีจากการรับซื้อคืน 

หนวยลงทุน - 

 

- 

 

12,616,007.29  12,616,007.29 

เจาหน้ีจากสัญญาอนุพันธ -  -  243,117,071.81  243,117,071.81 

คาใชจายคางจาย -  -  12,865,347.14  12,865,347.14 

ภาษีเงินไดคางจาย -  -  23,903.54  23,903.54 

เจาหน้ีอ่ืน -  -  46.59  46.59 

หน้ีสินอ่ืน -  -  763,523.89  763,523.89 

ความเสี่ยงดานเครดิต 

กองทุนมีความเสี่ยงดานเครดิตท่ีอาจเกิดจากการท่ีคูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันท่ีระบุไวในเคร่ืองมือ

ทางการเงิน เน่ืองจากกองทุนมีลูกหน้ี อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น 

กองทุนจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายจากการเก็บหน้ี 
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ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 กองทุนมีบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศดังน้ี 

 รายการ  ดอลลารสหรัฐอเมริกา 

เงินลงทุน (มูลคายุติธรรม)  245,617,677.40 

เงินสด  2,679,316.22 

ลูกหน้ีอ่ืน  35,419.79 

กองทุนไดทําสัญญาอนุพันธเพื่อคุมครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนที่เปนเงินตราตางประเทศ 

(ดูหมายเหตุ 6) 

ความเสี่ยงดานตลาด 

กองทุนมีความเสี่ยงดานตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกลาว

ข้ึนอยูกับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณดังกลาวอาจมี

ผลกระทบทางดานบวกหรือดานลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกตราสาร ท้ังน้ีข้ึนอยูกับประเภทของธุรกิจของ

ผูออกตราสารวามีความสัมพันธกับความผันผวนของตลาดมากนอยเพียงใดอันอาจทําใหราคาของตราสารเพ่ิมข้ึนหรือ

ลดลงได 

การบริหารความเสี่ยง 

ผูบริหารของกองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund จะวิเคราะหปจจัยตางๆท่ีมีผลกระทบตอราคาของ

หลักทรัพย โดยกองทุนมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมมูลคาเงินลงทุนผานการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทท่ัวโลก โดยกองทุน

จะลงทุนในบริษัทท่ีมีการดําเนินธุรกิจท่ีสอดคลองหรือไดประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

8. รายไดอื่น 

รายไดอ่ืน ไดแก การจายคืนคาธรรมเนียมในการจัดการในตางประเทศใหกับกองทุนตามอัตราท่ีตกลงรวมกันในสัญญา 

9. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนเม่ือวันท่ี 28 ตุลาคม 2564 
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กองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ Global Innovation 
 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 

 ณ วนัที ่ 30 กนัยายน  2564 

 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of NAV 

 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) 

 เงนิฝากธนาคาร 

 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 168,560,732.28 2.02% 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 90,694,854.05 1.09% 

 รวมเงนิฝากธนาคาร 259,255,586.33 3.11% 

 หนวยลงทนุตางประเทศ 

 หนวยลงทุนตางประเทศ 99.80% 

 กองทุน NIKKO AM ARK DISRUPTIVE INNOVATION 10,767,982 8,314,158,379.97 99.80% 

 รวมหนวยลงทนุตางประเทศ 8,314,158,379.97 99.80% 

 ทรัพยสินอ่ืน -213,925,634.11 -2.57% 

 หน้ีสินอ่ืน -28,506,141.87 -0.34% 

 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 8,330,982,190.32 100.00% 

 จํานวนหนวยลงทุน 731,902,713.5599 

 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 11.3826 
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คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ Global Innovation 

สําหรับรอบปบัญชี 2563/2564 ต้ังแตวันท่ี 29 ตุลาคม 2563 สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564 

  ต้ังแตวันท่ี 29  ต.ค.  2563  ต้ังแตวันท่ี 29  ต.ค.  2563 

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันท่ี 30 ก.ย. 2564  ถึงวันท่ี 30 ก.ย. 2564 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 115,610.73 1.6046 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 2,312.21 0.0321 

คานายทะเบียน (Registrar fee) 10,876.77 0.1510 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

ภาษีเงินได 79.48 0.0011 

คาใชจายอ่ืน ๆ 0.00 0.0000 

รวมคาใชจายทัง้หมด1 128,879.19 1.7888 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขายหลักทรัพย  
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถัวเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันท่ี 29 ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564  

 เทากับ 7,803,429,139.29 บาท 
 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 83.20% 

 

คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ ไมมี 
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รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ Global Innovation 

สําหรับรอบปบัญชี 2563/2564 (ต้ังแตวันท่ี 29 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 

ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวของ 

1 ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวของกับกองทุนรวมไดท่ีบริษัทจัดการโดยตรง 

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

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

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

 

 

รายงานการเปดเผยขอมลูการถอืหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุ  ณ วนัที ่30 กนัยายน 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 

 

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 

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

11 T. Rowe Price ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

12 Franklin Templeton Investments ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

13 JP Morgan Asset Management ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

14 Lazard Global Listed Infrastructure ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

15 Amundi Luxembourg SA ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

16 Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

17 JP Morgan Security (Thailand) ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

18 Citigroup Inc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

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 

 


