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1 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Next Generation Internet 

 

วันท่ี 7 กุมภาพันธ 2565 

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงรายงานประจําป งวดต้ังแตวันท่ี  

23 มีนาคม 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564 ของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Next Generation Internet 

หลังจากตลาดหุนท่ัวโลกฟนตัวกลับมาอยางตอเน่ืองต้ังแตชวงตนไตรมาสท่ี 2 ป 2563 การเคลื่อนไหวของราคาหุน

เร่ิมมีความแตกตางกันในแตละกลุมอุตสาหกรรมต้ังแตปลายเดือนมีนาคม โดยหุนกลุม Value และ Cyclical ยังคงปรับตัวข้ึนได

อยางตอเน่ืองหลังจากหลายประเทศลดมาตรการปองกัน Covid-19 ลงไปมาก ในขณะท่ีหุนกลุม Growth เชนหุน Technology 

น้ันเร่ิมถูกกดดันจาก Valuation ท่ีข้ึนมาอยูในระดับสูง ประกอบกับอัตราเงินเฟอเรงตัวข้ึนอยางรวดเร็ว ซึ่งนักลงทุนเร่ิมมองวา

ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) จะลดวงเงินมาตรการผอนคลายเชิงปริมาณ หรือ QE และปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียนโยบายเร็วกวาท่ี

คาดการณไวเพ่ือชะลอเงินเฟอลง สงผลใหหุนในกลุม Growth ถูกขายออกมาอยางตอเน่ืองและถูกกดดันตลอดระยะเวลาท่ีเหลือ

ของป 2564 

ท้ังน้ีในชวงรอบปบัญชีท่ีผานมา ARK Next Generation Internet ETF ใหผลตอบแทนรอยละ 0.35 ในสกุลเงินบาท 

และรอยละ -7.89 ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ  ขณะท่ีกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Next Generation Internet ใหผลตอบแทน

รอยละ -5.98 

สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

คณะผูจัดการกองทุน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 



2 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Next Generation Internet 

 

รายงานการวเิคราะห ของบรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุ ทหารไทย จาํกดั ในฐานะบรษิทัจดัการ 

กองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ Next Generation Internet 

 

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน 

ปจจัยหลักท่ียังมีแนวโนมกดดันตลาดทุนตอไปอีกสักระยะคือความกังวลเร่ืองเงินเฟอท่ีเรงตัวเร็วและนานกวาท่ีหลาย

ฝายคาดการณไว โดยการระบาดของสายพันธุ Omicron ยังนาจะสงผลกระทบกับ Supply Chain ท่ัวโลกอยู ซึ่งมีโอกาสทําให

เงินเฟอยังคงอยูในระดับสูงตอไปในชวงคร่ึงแรกของป อยางไรก็ดี ตลาดหุนไดสะทอนปจจัยลบจากความกังวลเร่ืองเงินเฟอและ

ดอกเบ้ียไปพอสมควรแลว ประกอบกับเศรษฐกิจท่ัวโลกท่ียังคงสามารถขยายตัวไดอยางตอเน่ือง ดังน้ันหลังจากท่ีปจจัยกดดัน

ตลาดเร่ิมดีข้ึนแลว ตลาดหุนยังมีแนวโนมใหผลตอบแทนท่ีดีในระยะกลางถึงยาว โดยเฉพาะกลุม Technology ซึ่งมีนวัตกรรม

ออกมาใหมเ ร่ือย ๆ และยังไดแรงหนุนจากการระบาดของ Covid-19 ท่ีเปนตัวเรงใหคนหันมาพ่ึงพา Technology ใน

ชีวิตประจําวันและการทํางานกันมากข้ึน 

 

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Next Generation Internet 

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Next Generation Internet มีนโยบายท่ีจะเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม

ตางประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน ARK Next Generation Internet ETF (กองทุนหลัก) ในอัตราสวนโดยเฉลี่ยในรอบป

บัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักจะลงทุนในบริษัทท่ีมีการดําเนินธุรกิจท่ี

สอดคลองกับนวัตกรรมเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตแหงอนาคต (next generation internet) ซึ่งมุงเนนและคาดวาจะไดรับประโยชน

จากเปลี่ยนฐานของโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีจากฮารดแวรและซอฟตแวรไปยังระบบคลาวด การดําเนินธุรกิจผานทาง

เว็บไซตหรือใหบริการผานทางอินเทอรเน็ต ซึ่งในรอบบัญชี 1 ปท่ีผานมา กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Next Generation 

Internet มีผลตอบแทนรอยละ -5.98 (ดูรายละเอียดในตารางผลการดําเนินงานดานหลัง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Next Generation Internet 

 

ความเหน็ของบรษิทัจดัการกองทนุรวมเกีย่วกบัการลงทนุเพือ่เปนทรพัยสนิของกองทนุรวม สาํหรบัรอบบญัชตีั้งแตวนัที ่ 

23 มนีาคม 2564 ถงึวนัที ่30 พฤศจกิายน 2564 

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Next Generation Internet มีนโยบายท่ีจะเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม

ตางประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน ARK Next Generation Internet ETF (กองทุนหลัก) ในอัตราสวนโดยเฉลี่ยในรอบป

บัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

 

การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในรอบบญัชทีีผ่านมาเมือ่เทยีบกบัรอบบญัชกีอนหนา 

ไมมี 

 

รายงานการลงทนุทีไ่มเปนไปตามนโยบายการลงทนุเฉลีย่ในรอบบญัชพีรอมทัง้การดาํเนนิการแกไข 

ไมมี 

 

ขอมลูการดาํเนนิการรบัชาํระหนีด้วยทรพัยสนิอืน่ (ถาม)ี 

 ไมมี 

 

ขอมลูการบนัทกึมลูคาตราสารแหงหนีห้รือสทิธเิรยีกรองดงักลาวเปนศนูย ในกรณทีีผู่ออกตราสารแหงหนีห้รอืลกูหนีแ้หงสทิธิ

เรยีกรองผดินดัชาํระหนีห้รอืมพีฤตกิารณวาจะไมสามารถชาํระหนีไ้ด (ถาม)ี 

 ไมมี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Next Generation Internet 

 

ขอมลูทัว่ไปของกองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ Next Generation Internet 

 

วตัถปุระสงคของโครงการ 

เพ่ือสรางผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนใหไดใกลเคียงกับผลตอบแทนของกองทุน ARK Next Generation Internet 

ETF โดยจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาสินทรัพยสุทธิ

ของกองทุนสวนท่ีเหลือลงทุนในหลักทรัพยอ่ืนใดท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานก.ล.ต. 

 

ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทนุ : : กองทุนรวมตราสารแหงทุน 

ประเภทกองทนุรวมตามลกัษณะพเิศษ : 

 -กองทุนรวมหนวยลงทุนประเภท Feeder Fund (Fund of Funds) 

 ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : กองทุน Next Generation Internet ETF 

 กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในประเทศ : สหรัฐอเมริกา (UNITED STATES) 

 

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 

การลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Notes) :  ลงทุน 

กลยุทธการบริหารกองทุน (Management Style) : อ่ืน ๆ 

1. กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริงNext Generation Internet มุงหวังใหผลการดําเนินงานเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก 

2. กองทุน ARK Next Generation Internet ETF (กองทุนหลัก) มีกลยุทธในการบริหารแบบเชิงรุก (Active Management)  

ดชันชีีว้ดั/อางองิ (Benchmark) : 

คือ ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมหลัก ในรูปสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบเทาคาสกุลเงินบาท 

ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน 



5 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Next Generation Internet 

 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) ในเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม 

ซึ่งอยูภายใตกรอบนโยบายการลงทุนท่ีกําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลและแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาอยางชัดเจน

ถึงวันท่ีมีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คําอธิบายเก่ียวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกลาวผานการลงประกาศในเว็บไซด

ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 

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 ARK Next Generation Internet 

ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเปนกองทุนรวมอีทีเอฟท่ีใชกลยุทธการบริหารแบบเชิงรุก (Actively-managed ETF) ท่ีจดทะเบียนซื้อขาย

ในตลาดหลักทรัพยนิวยอรก (NYSE Arca, Inc.) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในอัตราสวนโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 

80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนแบบเชิงรุกเพ่ือเพ่ิมมูลคาเงินลงทุนผานการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทท่ัวโลกไมตํ่ากวารอย

ละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักจะลงทุนในบริษัทท่ีมีการดําเนินธุรกิจท่ีสอดคลองกับนวัตกรรม

เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตแหงอนาคต (Next generation internet) ซึ่งมุงเนนและคาดวาจะไดรับประโยชนจากการเปลี่ยนฐานของ

โครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีจากฮารดแวรและซอฟตแวรไปยังระบบคลาวด การดําเนินธุรกิจผานทางเว็บไซดหรือใหบริการ

ผานทางอินเตอรเน็ต 

กองทุนหลักดังกลาวบริหารจัดการโดย ARK Investment Management LLC และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลารสหรัฐ 

ท้ังนี   กองทุนหลัก มีการระดมเงินจากนักลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลารสหรัฐ และนําไปลงทุนในรูปสกุลเงินประเทศตามแตละ

ประเทศท่ีกองทุนหลักลงทุน 

สวนท่ีเหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพยสินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการก.ล.ต. 

หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทุนท้ังในประเทศและ/หรือตางประเทศ 

ท้ังนี   การดํารงอัตราสวนการลงทุนในกองทุนหลัก และลงทุนในตางประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบป บัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ

มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน จะไมนํามาบังคับใชในชวงระยะเวลาไมเกิน 30 วันนับต้ังแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปน

กองทุนรวม และไมนํามาบังคับใชในชวง 30 วันกอนเลิกกองทุน หรือชวงระยะเวลาท่ีกองทุนจําเปนตองรอการลงทุน และ/หรือ

ในชวงท่ีผูลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือมีการโอนยายกองทุนจํานวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไมเกิน 10 วันทํา

การ ท้ังนี   ยังคงตองคํานึงถึงประโยชนผูลงทุนเปนสําคัญ 

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 
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ท้ังน้ี การลงทุนของกองทุนใน กองทุนรวมตางประเทศ จะอยูในรูปสกุลเงินดอลลารสหรัฐ โดยกองทุนอาจเขาทําสัญญาซื้อขาย

ลวงหนา (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศตามดุลยพินิจของ

ผูจัดการกองทุน ดังน้ัน ผูลงทุนอาจจะขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเร่ิมแรกได 

เชน กรณีท่ีคาเงินสกุลเงินดอลลารสหรัฐ มีแนวโนมออนคาลง ผูจัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา

เพ่ือปองกันความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางสวน อยางไรก็ตาม ผูจัดการกองทุนอาจพิจารณา

ลงทุนในสัดสวนท่ีนอย หรืออาจพิจารณาไมปองกันความเสี่ยงในกรณีท่ีคาเงินสกุลเงินดอลลารสหรัฐ มีแนวโนมแข็งคา 

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient 

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

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 : เนนการลงทุนในตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
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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 
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���������	�n�ra�ion�In��rn���ETF�is�an�ac�iv�ly�manag�d���chang���rad�d�fund�incorpora��d�in��h��US�.�Th��Fund�inv�s�s�in��qui�y�s�curi�i�s�of

compani�s�r�l�van���o��h���h�m��of�W�b��.O.�Th�s��compani�s�focus�s�on�shif�ing���chnolo�infras�ruc�ur��from�hardwar��and�sof�war���o��h��cloud,

�nabling�mobil��and�local�s�rvic�s.�Compani�s�may�g�n�ra����h�ir��n�ir��busin�ss��hrough�w�bsi��s.
 
�Con�ac��D��ails

�Manag�m�n��Company� �����Inv�s�m�n��Manag�m�n��LLC�

�Company��ddr�ss� �����Inv�s�m�n��Manag�m�n��LLC,

3�E�28�h�S�r���,�7�h�Floor,,���w�York,

�Y�10016,�US��

�Company�T�l�phon�� �+1�(212)�426�7040�

�W�b�Si��� �www.ark�funds.com�

�Fund�Manag�r� �Ca�h�rin��D�Wood�Ca�hi��

�Mgr���S�ar��Da��� �����

�Transf�r��g�n�� �Bank�of���w�York�M�llon�Corp/Th��

 �Fund�Info �as�of�01/13/2022

�Las��Clos�� ��$��102.98�

�To�al��ss��s�(mil)� ��$��3,115.81�

�To�al��ss��s�Da��� �01/13/2022�

�Inc�p�ion�Da��� �09/30/2014�

�Primary�B�nchmark� �����

�Curr� �US�Dollar�

�Min�Inv�s�m�n�� ��US�Dollar��0.00�

�Tick�r� ����W�US�

�ISI�� �US00214Q4010�
 
�F��s��nd�E�p�ns�s

�E�p�ns���a�io� �0.79�

�Fron��Load� �0.00�

�Fund�Mgr�S�a��d�F��� �0.79�

�Mgr�S�a��d�P�rf.�F��� �����

�High�Wa��r�Mark� �����

�Hurdl���a��� �����

�Back�Load� �0.00�

�Early�Wi�hdraw�F��� �0.00�

 �Bloomb�rg�Classifica�ion

�Fund�Typ�� �ETF�

�Fund��ss���Class�Focus� �Equi�y�

�Domicil�� �Uni��d�S�a��s�

�Fund�Obj�c�iv�� �Th�ma�ic�

�Fund�S�yl�� �����

�Fund�Mark���Cap�Focus� �Broad�Mark���

�Fund�	�ographical�Focus� �	lobal�

�Fund�Curr�ncy�Focus� �����
 
�To�al����urn�Char� �

 
S�asonali�y

Y�ar Jan F�b Mar �pr May Jun Jul �ug S�p Oc� �ov D�c

2017 9.94 2.39 2.34 4.81 16.24 �0.37 5.01 11.80 �1.31 6.23 4.85 3.79

2018 10.01 2.01 �3.52 �0.32 7.62 3.68 �0.72 7.93 �3.13 �7.24 1.05 �11.08

2019 16.74 4.89 �0.25 3.01 �10.83 9.29 0.90 �4.99 �2.39 5.75 9.18 2.48

2020 9.69 �0.06 �16.47 24.58 14.31 13.00 17.25 13.05 �3.44 2.03 22.83 8.93

2021 8.51 1.31 �8.36 0.77 �7.38 11.96 �4.23 2.39 �8.08 13.03 �11.24 �12.50
 
� �

 
Th��ma��rial�produc�d�in��his�docum�n��is�in��nd�d�for�informa�ional�purpos�s�only�and�should�no��b��cons�ru�d�as�an�off�r�or�solici�a�ion�for��h��purchas��or�sal��of�any�financial�ins�rum�n�.�Th�
informa�ion�provid�d�h�r�in�r�fl�c�s�curr�n��mark���prac�ic�s�and�is�no��in��nd�d��o�cons�i�u���l�gal,��a�,�or�accoun�ing�advic�.�Th��informa�ion�and�da�a�con�ain�d�h�r�in�has�b��n�ob�ain�d�from�in��rnal
da�a�proc�ssing,�fund�adminis�ra�ors�as�w�ll�as�o�h�r�ou�sid��sourc�s�and,�al�hough�i��is�b�li�v�d��o�b��accura��,�no�guaran����of�compl���n�ss�or�accuracy�is�b�ing�mad�.�Bloomb�rg�LP�shall�no��b�
liabl��for�any�loss�s�or�damag���ha��anyon��may�suff�r�as�a�r�sul��of�r�lying�on��his�informa�ion.�Th��informa�ion�may�b��chang�d�by�Bloomb�rg�LP�a��any��im�.
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B�nchmark:� �as�of�01/13/2022�
Curr�ncy:�USD�
 
�P�rformanc�

� �Fund� �B�nch.�

�M�an����urn�1Y�W��kly� ��26.44� ��

�To�al����urn�3M� ��27.55� ��

�To�al����urn�6M� ��28.06� ��

�To�al����urn�1Y� ��33.58� ��

�To�al����urn�Y�d� ��13.16� ��

�P�rf�2020� �157.46� ��

�P�rf�2019� �35.76� ��

�P�rf�2018� �4.18� ��

�P�rf�2017� �87.32� ��

�P�rf�2016� �8.31� ��

�P�rf�2015� �15.43� ��

�Eff�7D�Yld� ����� ��

�30D�Yld� ����� ��

�	ross�7D�Yld� ����� ��

�Subs�7D�Yld� ����� ��

��vg�Lif�� ����� ��

�MMk���vg�Days�To�Ma�.� ����� ��

 � �

 
��isk

� �Fund� �B�nch.�

�Downsid���isk�1Y�W��kly��nn� �26.85� ��
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� � Fund��lloca�ion�

 
�To�al��ss��s�(mil) �as�of�01/13/2022

 
��ss����lloca�ion

�Equi�y� �92.466�%�

�	ov�rnm�n�� �0.01�%�

�Mon�y�Mark��� �7.524�%�

 �as�of�01/13/2022

 
�S�c�or��lloca�ion

�Communica�ions� �29.682�%�

�Consum�r,�Cyclical� �11.661�%�

�Consum�r,��on�cyclical� �11.251�%�

�Div�rsifi�d� �1.072�%�

�Financial� �14.869�%�
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�T�chnology� �31.413�%�
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�	�o��lloca�ion

��rg�n�ina� �1.2�%�
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��vg�Mark���Cap�(mil)� �133,433.44���vg�Pric�/Book��a�io� �3.37�

��vg�Dvd�Yi�ld� ������� ��
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ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่ําคญั 

งวดปบญัชสีิน้สดุวนัที ่ 30 พ.ย. 64** 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 9.9072 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 9.3145 

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Next Generation Internet -5.98% 

เกณฑมาตรฐาน 1*** 0.35% 

เกณฑมาตรฐาน 2*** -7.89% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท)  482 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท)  451 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดป (ลานบาท)  565 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดป (Net cash flow) (ลานบาท) +478  

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดป* (Average redemption rate) 0.42% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่  
** จาก 23 มี.ค. 64 ถึง 30 พ.ย. 64  
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ผลการดาํเนนิงานของ กองทุนเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ Next Generation Internet ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2564 

  ยอนหลัง 3 เดือน ยอนหลัง 6 เดือน ต้ังแตจัดต้ังกองทุน 

รอยละตอป (31 ส.ค. 64) (31 พ.ค. 64) (23 มี.ค. 64) 

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Next Generation Internet -6.18% +2.20% -5.98% 

เกณฑมาตรฐาน 1*** -3.60% +9.36% +0.35% 

เกณฑมาตรฐาน 2*** -7.77% +1.25% -7.89% 

Note***    

เกณฑมาตรฐาน 1 คือ ดัชนี ARK Next Generation Internet ETF (สกุลเงินบาท)   

เกณฑมาตรฐาน 2 คือ ดัชนี ARK Next Generation Internet ETF  (สกุลเงินดอลลารสหรัฐ)   

    

หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 

 ท้ังน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผล 

 การดําเนินงานในอนาคต 

 ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน   
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Next Generation Internet 

ความเห็น 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Next Generation Internet (“กองทุน”) ซึ่งประกอบดวย 

งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบ

แสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิสําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 23 มีนาคม 2564 (วันจดทะเบียนจัดต้ังกองทุน) ถึงวันท่ี 

30 พฤศจิกายน 2564 และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Next Generation Internet ณ 

วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 ผลการดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิสําหรับระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 23 มีนาคม 2564 

ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารอง

เลี้ยงชีพ ท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย 

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 23 ธันวาคม 2564 
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กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Next Generatio n Internet

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่  30 พฤศจิกายน 25 64

หมายเหตุ บาท

สินทรัพย 7

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม 3, 4 430,865,002.95 

เงินฝากธนาคาร 24,920,493.31

ลูกหน้ี

จากดอกเบ้ีย 11,761.96

จากการขายหนวยลงทุน 164,463.10

ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพันธ 3, 6 1,367,012.11

รวมสินทรัพย 457,328,733.43

หน้ีสิน 7

เจาหน้ีจากการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 657,383.35 

เจาหน้ีจากสัญญาอนุพันธ 3, 6 5,128,861.69 

คาใชจายคางจาย 5 477,913.08 

ภาษีเงินไดคางจาย 2,594.25 

เจาหน้ีอ่ืน 5 0.51 

หน้ีสินอ่ืน 31,531.61 

รวมหน้ีสิน 6,298,284.49

สินทรัพยสุทธิ 451,030,448.94

สินทรัพยสุทธิ:

ทุนท่ีได รับจากผู ถือหนวยลงทุน 484,219,908.21

ขาดทุนสะสม

บัญชปีรับสมดุล (15,223,322.62)

ขาดทุนสะสมจากการดําเนินงาน (17,966,136.65)

สินทรัพยสุทธิ 451,030,448.94

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 9.3145 

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันส้ินงวด (หนวย) 48,421,990.8218 
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กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Next Generation Internet

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 23 มีนาคม 25 64 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)  ถึงวันที่  30 พฤศจิกายน 25 64

หมายเหตุ บาท

รายได 3

รายไดดอกเบ้ีย 5 28,896.82 

รวมรายได 28,896.82 

คาใชจาย 3

คาธรรมเนียมการจัดการ 5 4,190,637.22 

คาธรรมเนียมผู ดูแลผลประโยชน 125,719.14 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 5 591,388.90 

รวมคาใชจาย 4,907,745.26

ขาดทุนสุทธิ (4,878,848.44)

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการกําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 31,532,131.35

รายการขาดทุนสุทธิท่ียังไม เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (1,927,750.14)

รายการขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ (37,026,887.75)

รายการขาดทุนสุทธิท่ียังไม เกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ 6, 7 (3,761,849.58)

รายการขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ (1,898,597.69)

รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไม เกิดข้ึน (13,082,953.81)

การลดลงในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได (17,961,802.25)

หัก ภาษีเงินได 3 (4,334.40)

การลดลงในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได (17,966,136.65)



17 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Next Generation Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Next Generation Internet

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย สุทธิ

สําหรับระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 23 มีนาคม 25 64 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน)  ถึงวันที่  30 พฤศจิกายน 25 64

บาท

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิของสินทรัพยสุทธิจาก

การดําเนินงาน (17,966,136.65)

มูลคาหนวยลงทุนเร่ิมแรก 486,863,701.25

การเพ่ิมข้ึนของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางงวด 376,211,035.77

การลดลงของทุนท่ีได รับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางงวด (394,078,151.43)

การเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยสุทธิในระหวางงวด 451,030,448.94

สินทรัพยสุทธิ ณ วันตนงวด - 

สินทรัพยสุทธิ ณ วันปลายงวด 451,030,448.94

หนวย

การเปล่ียนแปลงของจํานวนหนวยลงทุน

(มูลคาหนวยละ 10 บาท)

หนวยลงทุนเร่ิมแรก 48,686,370.0591 

บวก : หนวยลงทุนท่ีขายในระหวางงวด 38,817,267.2002 

หัก : หนวยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหวางงวด (39,081,646.4375)

หนวยลงทุน ณ วันปลายงวด 48,421,990.8218 
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กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Next Generation Internet

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  30 พฤศจิกายน 25 64

รอยละของ

จํานวนหนวย มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(บาท)

เงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ

ARK Next Generation Internet ETF 81,800 384,427,353.62 89.22

OSI ETF Trust - O'Shares Global Internet Giants ETF 26,420 46,437,649.33 10.78

รวมเงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ 430,865 ,002.95 100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 432,792,75 3.09 บาท) 430,865 ,002.95 100.00

ช่ือหลักทรัพย
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กองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ Next Generation Internet 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สาํหรบัระยะเวลาตัง้แตวนัที ่23 มนีาคม 2564 (วนัจดทะเบยีนจดัตัง้กองทนุ) ถงึวนัที ่30 พฤศจกิายน 2564 

1. ขอมูลทั่วไป 

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Next Generation Internet (“กองทุน”) จดทะเบียนเปนกองทุนรวมกับสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2564 มีเงินทุนจดทะเบียน

จํานวน 10,000 ลานบาท (แบงเปน 1,000 ลานหนวยลงทุน มูลคาหนวยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย

จัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (“บริษัทจัดการ”) เปนผูจัดการกองทุนและนายทะเบียนหนวยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) เปนผูดูแลผลประโยชน 

กองทุนเปนกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน ซึ่งไมกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน โดยมีนโยบายเนนการ

ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ คือกองทุน ARK Next Generation Internet ETF ซึ่งเปนกองทุน

รวมอีทีเอฟท่ีจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพยนิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา บริหารและจัดการโดย ARK 

Investment Management LLC โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

สวนท่ีเหลืออาจนําไปลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามท่ี ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

ท้ังน้ีกองทุนอาจเขาทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันความเสี่ยง (Hedging) จาก

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

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 แสดงดวยมูลคายุติธรรม โดยใชราคาซื้อขายคร้ังลาสุด ณ 

วันท่ีวัดคาเงินลงทุน 

กําไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนใหเปนมูลคายุติธรรมจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจําหนายใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 
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การรับรูรายไดและคาใชจาย 

รายไดดอกเบ้ียรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง 

คาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง 

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 911,187,776.98 

ขายเงินลงทุน 509,927,155.24 
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5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

ในระหวางงวด กองทุนมีรายการธุรกิจระหวางกันท่ีสําคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอ่ืน ซึ่งมีผูถือหุนและ/หรือ

กรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สําคัญดังกลาวสําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 

2564 มีดังตอไปน้ี 

   บาท  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด   

คาธรรมเนียมการจัดการ  4,190,637.22 ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือชีช้วน 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน  591,388.90 ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือชีช้วน 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 

รายไดดอกเบ้ีย  5,533.07 ราคาตลาด 

ซื้อเงินตราตางประเทศ  120,095,315.00 ตามท่ีระบุในสัญญา 

ขายเงินตราตางประเทศ  110,674,050.00 ตามท่ีระบุในสัญญา 

ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคัญกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน ดังน้ี 

   บาท 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด    

คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย   419,853.11 

คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย   59,250.30 

เจาหน้ีอ่ืน   0.51 

6. อนุพันธทางการเงินตามมูลคายุติธรรม 

 บาท 

 2564 

 จํานวนเงินตาม  มูลคายุติธรรม 

 สัญญา  สินทรัพย  หน้ีสิน 

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 563,842,340.50 1,367,012.11  5,128,861.69 
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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 พฤศจิกายน 2564 

 ระดับท่ี 1  ระดับท่ี 2  ระดับท่ี 3  รวม 

สินทรัพย        

กองทุน 430,865,002.95 -  -  430,865,002.95 

ตราสารอนุพันธ -  1,367,012.11  -  1,367,012.11 

หน้ีสิน        

ตราสารอนุพันธ -  5,128,861.69  -  5,128,861.69 

เงินลงทุนตางๆ ซึ่งมูลคาเงินลงทุนมาจากราคาตลาดท่ีมีการอางอิงไวอยางชัดเจนในตลาดท่ีมีสภาพคลองและถูกจัดประเภท

อยูในระดับท่ี 1 น้ันประกอบดวย กองทุนรวมท่ีจดทะเบียนในตางประเทศท่ีมีสภาพคลองท่ีซื้อขายในตลาดท่ีจัดต้ังข้ึน

อยางเปนทางการ กองทุนจะไมปรับราคาท่ีอางอิงสําหรับเคร่ืองมือเหลาน้ี 

เคร่ืองมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดท่ีไมไดถูกพิจารณาวามีสภาพคลองแตถูกประเมินคาจากราคาตลาดท่ีมีการ

อางอิงไวอยางชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผูคาหรือแหลงกําหนดราคาท่ีเปนทางเลือกซึ่งไดรับการสนับสนุนจาก

ขอมูลท่ีสังเกตไดจะถูกจัดอยูในระดับท่ี 2 เคร่ืองมือทางการเงินเหลาน้ีประกอบดวย อนุพันธในตลาดซื้อขายกันโดยตรง 

ในระหวางงวด ไมมีการโอนรายการระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม 
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ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ีย 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ียคือความเสี่ยงท่ีมูลคาของสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป

เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียในตลาด 

ตารางตอไปน้ีไดสรุปความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ียของกองทุน ซึ่งประกอบดวยสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน

ของกองทุนตามมูลคายุติธรรมและจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 

 มีอัตราดอกเบ้ีย 

ปรับข้ึนลงตาม 

อัตราตลาด 

 มีอัตรา

ดอกเบ้ีย

คงท่ี 

  

ไมมี 

อัตราดอกเบ้ีย 

 

รวม    

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคา

ยุติธรรม -  -  430,865,002.95  430,865,002.95 

เงินฝากธนาคาร 24,920,493.31 -  -  24,920,493.31 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย -  -  11,761.96  11,761.96 

ลูกหน้ีจากการขายหนวยลงทุน -  -  164,463.10  164,463.10 

ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพันธ -  -  1,367,012.11  1,367,012.11 

หน้ีสินทางการเงิน        

เจาหน้ีจากการรับซื้อคืน 

หนวยลงทุน -  -  657,383.35  657,383.35 

เจาหน้ีจากสัญญาอนุพันธ -  -  5,128,861.69  5,128,861.69 

คาใชจายคางจาย -  -  477,913.08  477,913.08 

ภาษีเงินไดคางจาย -  -  2,594.25  2,594.25 

เจาหน้ีอ่ืน -  -  0.51  0.51 

หน้ีสินอ่ืน -  -  31,531.61  31,531.61 

ความเสี่ยงดานเครดิต 

กองทุนมีความเสี่ยงดานเครดิตท่ีอาจเกิดจากการท่ีคูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันท่ีระบุไวในเคร่ืองมือ

ทางการเงิน เน่ืองจากกองทุนมีลูกหน้ี อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น 

กองทุนจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายจากการเก็บหน้ี 
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ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 

ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 กองทุนมีบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศดังน้ี 

รายการ  ดอลลารสหรัฐอเมริกา 

เงินลงทุน (มูลคายุติธรรม)  12,773,940.20 

เงินฝากธนาคาร  3,747.10 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย  35.55 

กองทุนไดทําสัญญาอนุพันธเพื่อคุมครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนที่เปนเงินตราตางประเทศ 

(ดูหมายเหตุ 6) 

ความเสี่ยงดานตลาด 

กองทุนมีความเสี่ยงดานตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกลาว

ข้ึนอยูกับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณดังกลาวอาจมี

ผลกระทบทางดานบวกหรือดานลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกตราสาร ท้ังน้ีข้ึนอยูกับประเภทของธุรกิจของ

ผูออกตราสารวามีความสัมพันธกับความผันผวนของตลาดมากนอยเพียงใดอันอาจทําใหราคาของตราสารเพ่ิมข้ึนหรือ

ลดลงได 

การบริหารความเสี่ยง 

กองทุนบริหารความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนโดยกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เชน การกระจาย

ประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะหฐานะของกิจการท่ีจะลงทุน 

8. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนเม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 2564 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Next Generation Internet 

 

 

กองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ Next Generation Internet 

 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 30 พฤศจกิายน  2564 

 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of NAV 

 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) 

 เงนิฝากธนาคาร 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 24,932,255.27 5.53% 

 รวมเงนิฝากธนาคาร 24,932,255.27 5.53% 

 หนวยลงทนุตางประเทศ 
 หนวยลงทุนตางประเทศ 95.53% 

 ARK Next Generation Internet ETF 81,800 384,427,353.62 85.23% 

 O'Shares Global Internet Giants ETF 26,420 46,437,649.33 10.30% 

 รวมหนวยลงทนุตางประเทศ 430,865,002.95 95.53% 

 ทรัพยสินอ่ืน -3,505,776.43 -0.78% 

 หน้ีสินอ่ืน -1,261,032.85 -0.28% 

 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 451,030,448.94 100.00% 
 จํานวนหนวยลงทุน 48,421,990.82 

 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 9.3145 
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กองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ Next Generation Internet 

สําหรับ 1 ปของรอบปบัญชี 2564 ต้ังแตวันท่ี 23 มีนาคม 2564 สิน้สดวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 

  ต้ังแตวันท่ี 23  มี.ค.  2564  ต้ังแตวันท่ี 23  มี.ค.  2564 

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

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 4,190.64 1.0700 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 125.72 0.0321 

คานายทะเบียน (Registrar fee) 591.39 0.1510 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

ภาษีเงินได 4.33 0.0011 

คาใชจายอ่ืน ๆ 0.00 0.0000 

รวมคาใชจายทัง้หมด1 4,912.08 1.2542 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขายหลักทรัพย  
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถัวเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันท่ี 23 มีนาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564  

 เทากับ 565,026,275.87 บาท 
 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 112.26% 

 

คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ = 0.10% (446,354.12 บาท) 
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ตารางแสดงคานายหนาซือ้ขายหลกัทรพัย ตัง้แตวนัที ่ 23 มนีาคม 2564  ถงึวนัที ่ 30 พฤศจกิายน 2564 

ลําดับ ชื่อบริษัทหลักทรัพย 

คานายหนา 

(บาท) 

อัตราสวนคานายหนา 

แตละรายตอคานายหนา

ท้ังหมด 

1. Citigroup Global Markets Asia Limited 172,079.98 38.55 

2. J.P. Morgan Securities LLC 155,266.70 34.79 

3. UOB Kay Hian Singapore 62,298.09 13.96 

4. Maybank Kim Eng Securities Ptd.Ltd. 50,106.95 11.23 

4. Credit Suisse Securities (Europe) Limited 6,602.40 1.48 

 รวมคานายหนาทัง้หมด 446,354.12 100.00 
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รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ Next Generation Internet 

สําหรับรอบปบัญชี 2564 (ต้ังแตวันท่ี 23 มีนาคม 2564 - 30 พฤศจิกายน 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 พฤศจกิายน 2564 

ไมมี 

 

 

รายชือ่ผูจดัการกองทนุ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรับผลประโยชนตอบแทนเนือ่งจากการทีใ่ชบริการบคุคลอื่นๆ (Soft Commission)  
 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

1 Commerzbank AG Frankfurt ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

2 DBS Vicker Securities ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

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

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

5 PIMCO Fund Global Investors Series Plc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

6 BlackRock Group Fund ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

7 BNP Paribas Investment Partners ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

8 Wellington Management Funds ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

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

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

 

1 นายธีระศันส ทุติยะโพธ ิ

2 นางสาวพรศจี วรสุทธิพิศิษฎ 

3 นางสาวดาราวรรณ ประกายทิพย 

4 นางสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง 

5 นายเมธวัฒน วองกิจ 

6 นายสมิทธ ศักด์ิกําจร 



29 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Next Generation Internet 

 

 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 

 


