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1 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

วันท่ี   4 เมษายน 2565 

เรียน   ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย)  ขอนําสงรายงานประจํารอบ 1 ป งวดต้ังแตวันท่ี  

1 กุมภาพันธ 2564 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2565 ของกองทุนเปดทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพ่ือการเลี้ยงชีพ มายังผูถือ

หนวยลงทุนทุกทาน 

ในชวงรอบปบัญชีท่ีผานมา ตลาดหุนของกลุมประเทศเกิดใหมถูกกดดันจากความกังวลเก่ียวกับเงินเฟอและการ

คาดการณเก่ียวกับการยกเลิกมาตรการผอนคลายทางการเงินลง เปนเหตุใหอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพ่ิมข้ึน 

ซึ่งกดดัน valuation ของหุน นอกจากน้ี ในชวงคร่ึงหลังของป 2564 การกลับมาระบาดของ Covid-19 ในบางประเทศ และปจจัย

เฉพาะตัวของประเทศจีน กดดันผลตอบแทนในตลาดหุน ในขณะท่ี ตลาดหุนอินเดียสามารถสรางผลตอบแทนไดอยางโดดเดน 

จากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ 

ท้ังน้ี ในรอบปบัญชีท่ีผานมา ดัชนี MSCI Emerging Markets Index ในสกุลเงินบาทและสกุลเงินดอลลารสหรัฐให

ผลตอบแทนรอยละ 3.13 และ -7.19 ตามลําดับ ในขณะท่ีกองทุนเปดทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพ่ือการเลี้ยงชีพ ให

ผลตอบแทนรอยละ -8.71 

สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

 

 



 

2 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

รายงานการวเิคราะหของบรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุ ทหารไทย จาํกดั ในฐานะบรษิทัจดัการ 

กองทนุเปดทเีอม็บ ีEmerging Active Equity เพือ่การเลีย้งชพี 

 

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน 

ในป 2564 เศรษฐกิจของกลุมประเทศเกิดใหมถูกกดดันจากการระบาดของไวรัส Covid-19 สายพันธุ Delta ซึ่งตาง

จากประเทศพัฒนาแลวท่ีสามารถเขาถึงวัคซีนไดอยางรวดเร็ว สงผลใหเศรษฐกิจสามารถฟนตัวใดในป 2564 สะทอนไดจาก

ตัวเลขเศรษฐกิจท่ีสําคัญปรับตัวดีข้ึน อาทิ เงินเฟอและการจางงาน เปนตน นําไปสูความกังวลตอการผอนคลายมาตรการ

กระตุนเศรษฐกิจของธนาคารกลางโดยการปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ีย และลดวงเงินการเขาซื้อสินทรัพย เพ่ือจัดการกับการเรงตัว

ข้ึนของเงินเฟอ 

ในป 2565 อัตราเงินเฟอท่ีเรงตัวข้ึนมาต้ังแตชวงปลายป 2564 จนถึงปจจุบัน จากปญหาเร่ือง Global Supply Chain 

และความตึงเครียดระหวางรัสเซียกับยูเครน ซึ่งหากความขัดแยงดังกลาวมีความยืดเยื้อบานปลาย อาจกระทบตออุปทานนํ้ามัน

และสินคาโภคภัณฑอ่ืน ๆ ใหราคายังอยูในระดับสูงข้ึนไดตอเน่ือง ธนาคารกลางหลักของโลกหลายแหงมีแนวโนมปรับข้ึนอัตรา

ดอกเบ้ียเพ่ือควบคุมเงินเฟอไมใหสูงข้ึนจนเกินอัตราเงินเฟอเปาหมายของธนาคารกลางแตละประเทศ โดยลาสุด Fed ไดปรับ

อัตราดอกเบ้ียนโยบายอยูท่ีระดับ 0.25% – 0.5% และการลดขนาดงบดุลจะเกิดข้ึนในระยะเวลาอันใกลน้ี นอกจากน้ี ECB ทําให

ตลาดประหลาดใจโดยการประกาศหยุดการเขาซื้อทรัพยสินในชวงไตรมาส 3 และอาจจะข้ึนดอกเบ้ียในระยะถัดไป ซึ่งสวนทางกับ

ประเทศจีนและญ่ีปุนท่ีอัตราเงินเฟอยังอยูในระดับท่ีจัดการไดและอาจจะตองใชนโยบายกระตุนเศรษฐกิจเพ่ิมเติมดวย 

สําหรับนโยบายการเงินของประเทศกลุมประเทศเกิดใหม ธนาคารกลางในหลายๆประเทศไดมีการใชนโยบายการเงิน

แบบเขมงวด เพ่ือรับมือกับเงินเฟอในประเทศท่ีสูงข้ึน อาทิ ธนาคารกลางเกาหลีใต ธนาคารกลางไตหวัน ธนาคารกลางบราซิล 

ปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียนโยบายมาอยูท่ีรอยละ 1.25 1.375 และ 11.75 ตามลําดับ ในขณะท่ี ธนาคารกลางจีน (PBoC) ปรับลด

อัตราดอกเบ้ียโครงการเงินกูระยะกลาง (MLF) ระยะ 1 ปลง อยูท่ีระดับรอยละ 2.85 และปรับลดอัตราดอกเบ้ียซื้อคืนพันธบัตร 

(Reverse repurchase rate) ระยะ 7 วันลง อยูท่ีระดับรอยละ 2.20 และปรับลดดอกเบ้ียเงินกูท่ีธนาคารพาณิชยใหลูกคาชั้นดี 

(LPR) ลง อยูท่ีระดับรอยละ 3.70 ภายหลังตัวเลขเศรษฐกิจสงสัญญาณชะลอลง เน่ืองจากไดรับผลกระทบจากการระบาดของ 

Omicron และวิกฤตหน้ีภาคอสังหาริมทรัพย อาจจะตองใชนโยบายกระตุนเศรษฐกิจเพ่ิมเติมเพ่ือชวยเพ่ิมกําลังซื้อในประเทศและ

พยุงเศรษฐกิจท่ีไดรับผลกระทบในภาคอสังหาริมทรัพยเน่ืองจากอัตราเงินเฟอยังอยูในระดับท่ีตํ่ากวาเปาหมายอยางมาก 

กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) ประกาศปรับลดตัวเลขคาดการณการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในป 2565 จาก

ระดับรอยละ 4.9 อยูท่ีระดับรอยละ 4.4 โดยระบุวาไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 ภาวะคอขวดในหวง

โซอุปทาน รวมท้ังเงินเฟอท่ีพุงข้ึน นอกจากน้ี ไดปรับการคาดการณเศรษฐกิจกลุมประเทศกําลังพัฒนาลงจากรอยละ 5.1 เปน

รอยละ 4.8 โดยคาดวาจีนจะขยายตัวรอยละ 4.8 ในป 2565 จากเดิมท่ีคาดการณท่ีระดับรอยละ 5.6 สวนเศรษฐกิจอินเดีย IMF 

ปรับเพ่ิมการคาดการณวาจะขยายตัวรอยละ 9.0 จากเดิมท่ีคาดการณท่ีระดับรอยละ 8.5 

ท้ังน้ี ในชวงรอบปบัญชีท่ีผานมา ตลาดหุนกลุมประเทศเกิดใหมใหผลตอบแทนเปนลบ โดยปรับตัวลงตามตลาดหุนโลก

จากความกังวลเก่ียวกับเงินเฟอ ภายหลังท่ีสหรัฐฯไดเปดเผยแผนกระตุนเศรษฐกิจท่ีมีวงเงินสูงถึง 1.9 ลานลานเหรียญฯ และ

ไดรับแรงหนุนจากการท่ีหลายๆประเทศเตรียมกลับมาเปดประเทศอีกคร้ัง การฟนตัวของเศรษฐกิจอาจสงผลใหมีการยกเลิก

มาตรการผอนคลายทางการเงินลง เปนเหตุใหอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพ่ิมข้ึน ซึ่งกดดัน valuation ของหุน 

นอกจากน้ี การกลับมาระบาดของ Covid-19 ในบางประเทศ และปจจัยเฉพาะตัวของประเทศจีน อาทิ ความเสี่ยงการผิดนัดชําระ

หน้ีในตลาดอสังหาริมทรัพย และการท่ีทางการออกกฎหมายกํากับและควบคุมในบางธุรกิจ เหลาน้ีเปนปจจัยกดดันผลตอบแทน



 

3 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

ในตลาดหุน ในขณะท่ี ตลาดหุนอินเดียสามารถสรางผลตอบแทนไดอยางโดดเดน จากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจผานการลงทุน

โครงสรางพ้ืนฐาน การแปรรูปรัฐวิสาหกิจใหเปนเอกชน และปฏิรูปภาษีเพ่ือหนุนการเติบโตของเศรษฐกิจในอนาคต 

 

ความเหน็ของบรษิทัจดัการกองทนุรวมเกีย่วกบัการลงทนุเพือ่เปนทรพัยสนิของกองทนุรวม สาํหรบัรอบบญัช ี

ตั้งแตวนัที ่1 กมุภาพนัธ 2564  ถงึวนัที ่31 มกราคม 2565  

นโยบายการลงทุนของกองทุนเปดทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพ่ือการเลี้ยงชีพ เนนลงทุนในหนวยลงทุนของ

ก อ ง ทุ น ร ว ม ต า ง ป ร ะ เ ท ศ เ พี ย ง ก อ ง เ ดี ย ว  ( Master Fund) คื อ  ก อ ง ทุ น  คื อ  Baillie Gifford 

Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund ในหนวยลงทุนชนิด Class B (acc) - USD ซึ่งมีวัตถุประสงค

เพ่ือสรางการเติบโตในเงินลงทุน (ผลตอบแทนสูงสุด) ผานการลงทุนในตราสารทุนท่ีมีการดําเนินธุรกิจ มีรายได มีทรรัพยสินอยู

ในประเทศ emerging market ตราสารทุนท่ีกองทุนลงทุนตองมี market capitalsation free float มากกวา 1 แสนลานเหรียญ

สหรัฐ ณ ขณะท่ีกองทุนเขาลงทุน โดยปกติกองทุนจะลงทุนในตราสารทุนอยูระหวาง 35 ถึง 60 ตัว โดยในรอบบัญชี 1 ปท่ีผานมา 

กองทุนเปดทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพ่ือการเลี้ยงชีพ มีผลตอบแทนรอยละ -8.71 (ดูรายละเอียดในตารางผลการ

ดําเนินงานดานหลัง) 

 

การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในรอบบญัชทีีผ่านมาเมือ่เทยีบกบัรอบบญัชกีอนหนา 

ไมมี  

 

รายงานการลงทนุทีไ่มเปนไปตามนโยบายการลงทนุเฉลีย่ในรอบบญัชพีรอมทัง้การดาํเนนิการแกไข 

ไมมี 

 

ขอมลูการดาํเนนิการรบัชาํระหนีด้วยทรพัยสนิอืน่ (ถาม)ี 

 ไมมี 

 

ขอมลูการบนัทกึมลูคาตราสารแหงหนีห้รือสทิธเิรยีกรองดงักลาวเปนศนูย ในกรณทีีผู่ออกตราสารแหงหนีห้รอืลกูหนีแ้หงสทิธิ

เรยีกรองผดินดัชาํระหนีห้รอืมพีฤตกิารณวาจะไมสามารถชาํระหนีไ้ด (ถาม)ี 

 ไมมี 

 

 

 

 



 

4 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

ขอมลูทัว่ไปของกองทนุเปดทเีอม็บ ีEmerging Active Equity เพือ่การเลีย้งชพี 

 

วัตถุประสงคของโครงการ 

เพ่ือสงเสริมการออมผูกพันแบบระยะยาวเพ่ือการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุของผูถือหนวยลงทุน และเพ่ือสรางผลตอบแทนจาก

การลงทุนในกองทุนใหไดใกลเคียงกับผลตอบแทนของ BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE EMERGING MARKETS 

LEADING COMPANIES FUND โดยจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไมนอยกวารอยละ 

80 ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน สวนท่ีเหลือลงทุนในหลักทรัพยอ่ืนใดท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. 

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : กองตราสารทุน 

ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

- กองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF) 

- กองทุนรวมหนวยลงทุนประเภท Feeder Fund 

- ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE EMERGING MARKETS LEADING 

 COMPANIES FUND 

- กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในประเทศ : ไอรแลนด (Ireland) 

ประเภทกองทุนตามการลงทุนในตางประเทศ : กองทุนรวมท่ีเนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ 

นโยบายการกูยืม (ถามี) : ไมมี 

การลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) : ลงทุน 

วัตถุประสงคของการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา : ท่ีมิไดมีวัตถุประสงคเพ่ือลดความเสี่ยง (Non-Hedging) 

มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไมซับซอน 

วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach 

อัตราสวนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไมเกิน 100.00 

การลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Notes) : ลงทุน 

กลยุทธการบริหารกองทุน (Management Style) : 

1. กองทุนเปดทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพ่ือการเลี้ยงชีพ มุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก 

(passive management) 

2.กองทุน BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE EMERGING MARKETS LEADING COMPANIES FUND (กองทุนหลัก) มี

กลยุทธในการบริหารแบบเชิงรุก (Active) 
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ดัชนีชี้วัด/อางอิง (Benchmark) : การลงทุนในกองทุนรวมน้ี ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของกองทุนหลัก คือ MSCI Emerging 

Markets Index ในรูปสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยน เพ่ือเทียบเทาคาสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณ

ผลตอบแทน ท้ังน้ี ดัชนีชี้วัดดังกลาวเปน Total Return Index 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) ในเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม 

ซึ่งอยูภายใตกรอบนโยบายการลงทุนท่ีกําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลและแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาอยางชัดเจน

ถึงวันท่ีมีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คําอธิบายเก่ียวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกลาวผานการลงประกาศในเว็บไซด

ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 

อยางไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพ่ือใหเปนไปตามประกาศ เง่ือนไขและขอกําหนดสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/

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

หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใชเปรียบเทียบ ในกรณีท่ีผูออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไมไดจัดทาหรือเปดเผยขอมูล/อัตรา

ดังกลาวอีกตอไป โดยบริษัทจัดการจะแจงเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาผานการประกาศในเว็บไซดของ

บริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 

ลักษณะการจายผลตอบแทนของกองทุน : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน 

รายละเอียดเก่ียวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนจะเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ Baillie Gifford 

Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund ในหนวยลงทุนชนิด Class B (acc) - ในอัตราสวนโดยเฉลี่ยใน

รอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอรแลนด (Ireland) ดําเนินงาน

ตามระเบียบของ UCITS กองทุนรวมตางประเทศดังกลาวบริหารจัดการโดย Baillie Gifford Investment Management 

(Europe) Limited และลงทุนในรูปของเงินสกุลดอลลารสหรัฐฯ 

โดย กองทุน Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund มีวัตถุประสงคเ พ่ือสรางการ

เติบโตในเงินลงทุน (ผลตอบแทนสูงสุด) ผานการลงทุน ในตราสารทุนท่ีมีการดําเนินธุรกิจ มีรายได มีทรัยพสินอยูในประเทศ 

emerging market ตราสารทุนท่ีกองทุนลงทุนตองมี market capitalsation free float มากกวา 1 แสนลานเหรียญสหรัฐ ณ 

ขณะท่ีกองทุนเขาลงทุน โดยปกติกองทุนจะลงทุนในตราสารทุนอยูระหวาง 35 ถึง 60 ตัว 

สวนท่ีเหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพยสินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทุนท้ังในประเทศ และหรือตางประเทศ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเปน Fund of Funds หรือลงทุน

โดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพยตางประเทศได โดยไมทําใหระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพ่ิมข้ึน ท้ังน้ี 

ใหเปนดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน โดยข้ึนกับสถานการณตลาด และตองเปนไปเพ่ือประโยชนสูงสดุของผูถือหนวยลงทุน อน่ึง 

บริษัทจัดการจะดําเนินการแจงผูถือหนวยลงทุนลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน โดยผาน www.tmbameastspring.com หรือ

ชองทางอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการกําหนด กอนดําเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกลาว 

ท้ั ง น้ี  ก ารล ง ทุ น ของก องทุ น เป ด ที เ อ็ม บี  Emerging Active Equity เ พ่ื อก าร เ ลี้ ย งชีพ  ใ น  Baillie Gifford Worldwide 

Emerging Markets Leading Companies Fund จะอยูในรูปของเงินดอลลารสหรัฐ โดยกองทุนเปดทีเอ็มบี Emerging Active 

Equity เพ่ือการเลี้ยงชีพ อาจเขาทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันความเสี่ยงในอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน ดังน้ัน ผูลงทุนอาจจะขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตรา
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แลกเปลี่ยน/หรือไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเร่ิมแรกได เชน กรณีท่ีคาเงินสกุลดอลลารสหรัฐ มีแนวโนมออนคาลง ผูจัดการ

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพ่ือปองกันความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) 

บางสวน อยางไรก็ตาม ผูจัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัดสวนท่ีนอย หรืออาจพิจารณาไมปองกันความเสี่ยงในกรณีท่ี

คาเงินสกุลดอลลารสหรัฐมีแนวโนมแข็งคา 

ในสวนของการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารท่ีมีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) โดย

เปนไปตามหลักเกณฑหรือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.รวมท้ังอาจทาธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย 

หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได หรือตราสารทุนท่ีไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Unlisted) 

และตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาระดับท่ีสามารถลงทุนได (Non-Investment grade) และตราสารหน้ีท่ีไมไดรับ

การจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอยางใดอยาง

หน่ึงหรือหลายอยางตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ 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 จะมีผลต้ังแตวันท่ี  

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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�Fund�M�n�g�r� �W�����m�Sutc������

�Mgr���St�rt�D�t�� �����

�Tr�ns��r�Ag�nt� ��r�wn��r�th�rs�H�rr�m�n�Fund

Adm�n�str�t��n�S�rv�c�s�Ir���nd�Ltd�

 �Fund�In�� ��s����03/24/2022

�L�st�C��s�� ��$��17.22�

�T�t���Ass�ts�(m��)� ��$��460.37�

�T�t���Ass�ts�D�t�� �03/24/2022�

�Inc�pt��n�D�t�� �07/23/2015�

�Pr�m�ry���nchm�rk� �����

�Curr� �US�D����r�

�M�n�Inv�stm�nt� ��US�D����r��1,000,000.00�

�T�ck�r� ���WE�UA�ID�

�ISIN� �IE00�W0DJL69�

 
�F��s�And�Exp�ns�s

�Exp�ns��R�t��� �0.82�

�Fr�nt�L��d� �����

�Fund�Mgr�St�t�d�F��� �0.72�

�Mgr�St�t�d�P�r�.�F��� �����

�H�gh�W�t�r�M�rk� �����

�Hurd���R�t�� �����

���ck�L��d� �����

�E�r�y�W�thdr�w�F��� �����

 �����mb�rg�C��ss���c�t��n

�Fund�Typ�� �Op�n�End�Fund�

�Fund�Ass�t�C��ss�F�cus� �Equ�ty�

�D�m�c���� �Ir���nd�

�Fund�Obj�ct�v�� �Em�rg�ng�M�rk�t�St�ck�

�Fund�Sty��� �����

�Fund�M�rk�t�C�p�F�cus� �M�d�c�p�

�Fund����gr�ph�c���F�cus� ����b���

�Fund�Curr�ncy�F�cus� �����
 
�T�t���R�turn�Ch�rt �

 
S��s�n���ty

Y��r J�n F�b M�r Apr M�y Jun Ju� Aug S�p Oct N�v D�c

2018 9.08 �5.12 �4.08 �2.06 �2.72 �2.35 2.62 �3.33 0.92 �10.33 5.57 �3.93

2019 10.18 1.36 2.85 3.41 �7.08 7.81 �0.14 �5.60 2.49 4.36 0.79 7.73

2020 �1.53 �6.38 �16.87 11.97 1.98 8.59 11.27 5.07 �2.76 5.58 10.86 8.30

2021 4.20 �0.38 �3.72 2.08 1.38 0.55 �5.87 1.43 �5.36 2.99 �6.54 1.13

2022 �1.93 �9.68 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
 
� �

 
Th��m�t�r����pr�duc�d��n�th�s�d�cum�nt��s��nt�nd�d���r��n��rm�t��n���purp�s�s��n�y��nd�sh�u�d�n�t�b��c�nstru�d��s��n�����r��r�s���c�t�t��n���r�th��purch�s���r�s��������ny���n�nc�����nstrum�nt.�Th�
�n��rm�t��n�pr�v�d�d�h�r��n�r����cts�curr�nt�m�rk�t�pr�ct�c�s��nd��s�n�t��nt�nd�d�t��c�nst�tut����g��,�t�x,��r��cc�unt�ng��dv�c�.�Th���n��rm�t��n��nd�d�t��c�nt��n�d�h�r��n�h�s�b��n��bt��n�d��r�m��nt�rn��
d�t��pr�c�ss�ng,��und��dm�n�str�t�rs��s�w�����s��th�r��uts�d��s�urc�s��nd,���th�ugh��t��s�b����v�d�t��b���ccur�t�,�n��gu�r�nt������c�mp��t�n�ss��r��ccur�cy��s�b��ng�m�d�.�����mb�rg�LP�sh����n�t�b�
���b�����r��ny���ss�s��r�d�m�g��th�t��ny�n��m�y�su���r��s���r�su�t����r��y�ng��n�th�s��n��rm�t��n.�Th���n��rm�t��n�m�y�b��ch�ng�d�by�����mb�rg�LP��t��ny�t�m�.
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�AILLIE��IFF�WW�EM�LD�CO��UA � Fund�P�r��rm�nc��R�sk�Tr�ck�ng�

��nchm�rk:� ��s����03/24/2022�
Curr�ncy:�USD�
 
�P�r��rm�nc�

� �Fund� ���nch.�

�M��n�R�turn�1Y�W��k�y� ��26.96� ��

�T�t���R�turn�3M� ��13.59� ��

�T�t���R�turn�6M� ��18.57� ��

�T�t���R�turn�1Y� ��21.52� ��

�T�t���R�turn�Ytd� ��14.91� ��

�P�r��2020� �36.94� ��

�P�r��2019� �30.27� ��

�P�r��2018� ��15.91� ��

�P�r��2017� �52.70� ��

�P�r��2016� �6.05� ��

�P�r��2015� ����� ��

�E���7D�Y�d� ����� ��

�30D�Y�d� ����� ��

��r�ss�7D�Y�d� ����� ��

�Subs�7D�Y�d� ����� ��

�Avg�L���� ����� ��

�MMkt�Avg�D�ys�T��M�t.� ����� ��

 � �

 
�R�sk

� �Fund� ���nch.�

�D�wns�d��R�sk�1Y�W��k�y�Ann� �15.86� ��

�S�m�v�r��nc��1Y�W��k�y�Ann� �23.12� ��

�St�nd�rd�D�v�1Y�W��k�y�Ann� �20.76� ��

�M�x�Dr�wd�wn�1Y� ��35.17� ��

�M�x�Incr��s��1Y� �15.46� ��

�Kurt�s�s�1Y�W��k�y� �0.07� ��

�Sk�wn�ss�1Y�W��k�y� ��0.60� ��

 � �

 
�R�sk/R�turn

� �vs���nch.

�Exc�ss�R�turn�1Y�W��k�y�Ann� �����

�In��rm�t��n�R�t���1Y�W��k�y� �����

�J�ns�n�A�ph��1Y�W��k�y� �����

�M�d�g���n��R�p�1Y�W��k�y� �����

�Sh�rp��R�t���1Y�W��k�y� ��1.30�

�S�rt�n��R�t���1Y�W��k�y� �0.74�

�Tr�yn�r�M��sur��1Y�W��k�y� �����

 

 
�Tr�ck�ng

� �vs���nch.

�A�ph��1Y�W��k�y� �����

���t��1Y�W��k�y� �����

�C�rr���t��n�1Y�W��k�y� �����

����r�C�rr���t��n�1Y�W��k�y� �����

��u���C�rr���t��n�1Y�W��k�y� �����

�R�Squ�r�d�1Y�W��k�y� �����

�Tr�ck�ng�Err�r�1Y�W��k�y�Ann� �����

 

 
Th��m�t�r����pr�duc�d��n�th�s�d�cum�nt��s��nt�nd�d���r��n��rm�t��n���purp�s�s��n�y��nd�sh�u�d�n�t�b��c�nstru�d��s��n�����r��r�s���c�t�t��n���r�th��purch�s���r�s��������ny���n�nc�����nstrum�nt.�Th�
�n��rm�t��n�pr�v�d�d�h�r��n�r����cts�curr�nt�m�rk�t�pr�ct�c�s��nd��s�n�t��nt�nd�d�t��c�nst�tut����g��,�t�x,��r��cc�unt�ng��dv�c�.�Th���n��rm�t��n��nd�d�t��c�nt��n�d�h�r��n�h�s�b��n��bt��n�d��r�m��nt�rn��
d�t��pr�c�ss�ng,��und��dm�n�str�t�rs��s�w�����s��th�r��uts�d��s�urc�s��nd,���th�ugh��t��s�b����v�d�t��b���ccur�t�,�n��gu�r�nt������c�mp��t�n�ss��r��ccur�cy��s�b��ng�m�d�.�����mb�rg�LP�sh����n�t�b�
���b�����r��ny���ss�s��r�d�m�g��th�t��ny�n��m�y�su���r��s���r�su�t����r��y�ng��n�th�s��n��rm�t��n.�Th���n��rm�t��n�m�y�b��ch�ng�d�by�����mb�rg�LP��t��ny�t�m�.
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� � Fund�A���c�t��n�

 
�T�t���Ass�ts�(m��) ��s����03/24/2022

 
�Ass�t�A���c�t��n

�Equ�ty� �98.293�%�

�M�n�y�M�rk�t� �1.707�%�

 ��s����09/30/2021

 
�S�ct�r�A���c�t��n

���s�c�M�t�r���s� �4.864�%�

�C�mmun�c�t��ns� �29.771�%�

�C�nsum�r,�Cyc��c��� �6.382�%�

�C�nsum�r,�N�n�cyc��c��� �1.597�%�

�En�rgy� �8.626�%�

�F�n�nc���� �24.565�%�

�Industr���� �2.372�%�

�T�chn���gy� �20.116�%�

 ��s����09/30/2021

 
�����A���c�t��n

�A�r�c��/�M�dd���E�st� �3.317�%�

�As���P�c���c� �53.056�%�

�C�ntr���As��� �13.745�%�

�E�st�rn�Eur�p�� �12.854�%�

�N�rth�Am�r�c�� �1.891�%�

�S�uth�&�C�ntr���Am�r�c�� �13.428�%�

 ��s����09/30/2021

 
�P�rt������St�t�st�cs ��s����09/30/2021

�%�O��T�p�T�n�H��d�ngs� �51.96��Avg�Pr�c�/E�rn�ngs� �17.85�

�Fund�Turn�v�r� ������Avg�Pr�c�/C�sh�F��w� �10.88�

�M�d��n�Mkt�C�p�(M)� �94,813.30��Avg�Pr�c�/S���s� �2.68�

�Avg�M�rk�t�C�p�(m��)� �183,610.09��Avg�Pr�c�/���k�R�t��� �2.76�

�Avg�Dvd�Y���d� �2.11��� ��

 
Th��m�t�r����pr�duc�d��n�th�s�d�cum�nt��s��nt�nd�d���r��n��rm�t��n���purp�s�s��n�y��nd�sh�u�d�n�t�b��c�nstru�d��s��n�����r��r�s���c�t�t��n���r�th��purch�s���r�s��������ny���n�nc�����nstrum�nt.�Th�
�n��rm�t��n�pr�v�d�d�h�r��n�r����cts�curr�nt�m�rk�t�pr�ct�c�s��nd��s�n�t��nt�nd�d�t��c�nst�tut����g��,�t�x,��r��cc�unt�ng��dv�c�.�Th���n��rm�t��n��nd�d�t��c�nt��n�d�h�r��n�h�s�b��n��bt��n�d��r�m��nt�rn��
d�t��pr�c�ss�ng,��und��dm�n�str�t�rs��s�w�����s��th�r��uts�d��s�urc�s��nd,���th�ugh��t��s�b����v�d�t��b���ccur�t�,�n��gu�r�nt������c�mp��t�n�ss��r��ccur�cy��s�b��ng�m�d�.�����mb�rg�LP�sh����n�t�b�
���b�����r��ny���ss�s��r�d�m�g��th�t��ny�n��m�y�su���r��s���r�su�t����r��y�ng��n�th�s��n��rm�t��n.�Th���n��rm�t��n�m�y�b��ch�ng�d�by�����mb�rg�LP��t��ny�t�m�.
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9 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่ําคญั   

งวดปบญัชสีิน้สดุวนัที ่ 31 ม.ค. 65 29 ม.ค. 64 31 ม.ค. 63 31 ม.ค. 62** 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 8.3866 8.1882 8.4690 9.9965 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 7.6526 8.3866 8.1882 8.4690 

กองทุนเปดทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพ่ือการเลีย้งชีพ -8.71% 2.43% -3.32% -15.28% 

เกณฑมาตรฐาน 1*** 3.13% 23.16% 3.45% -11.98% 

เกณฑมาตรฐาน 2*** -7.19% 27.98% 3.81% -11.05% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 46 35 32 7 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 49 46 35 32 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดป (ลานบาท) 50 31 32 25 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดป (Net cash flow) (ลานบาท) +16 +12 +5 +35 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดป* (Average redemption rate) 0.14% 0.43% 0.00% 0.00% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่    

** จาก 05 ก.พ. 61 ถึง 31 ม.ค. 62     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

 
 

ผลการดาํเนนิงานของ กองทุนเปดทเีอม็บ ีEmerging Active Equity เพือ่การเลีย้งชพี  ณ วนัที ่31 มกราคม 2565  

 

ยอนหลัง 

3 เดือน 

ยอนหลัง 

6 เดือน 

ยอนหลัง 

1 ป 

ยอนหลัง 

3 ป 

ต้ังแตจัดต้ัง 

กองทุน 

รอยละตอป (29 ต.ค. 64) (30 ก.ค. 64) (29 ม.ค. 64) (31 ม.ค. 62) (5 ก.พ. 61) 

กองทุนเปดทีเอ็มบี Emerging Active Equity 

เพ่ือการเลี้ยงชีพ 
-7.51% -8.82% -8.71% -3.32% -6.48% 

เกณฑมาตรฐาน 1*** -3.84% -3.32% +3.13% +9.50% +3.70% 

เกณฑมาตรฐาน 2*** -4.13% -4.59% -7.19% +7.19% +2.32% 

Note***      
เกณฑมาตรฐาน 1 คือ ดัชนี MSCI Emerging Net Total Return ปรับดวยอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบเทาคาสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณ 

 ผลตอบแทน  
เกณฑมาตรฐาน 2 คือ ดัชนี MSCI Emerging Net Total Return สกุลเงินดอลลารสหรัฐ    

      

หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)  
 ท้ังน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผล 

 การดําเนินงานในอนาคต  
 ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน   

 

 

-23.45%

15.60%

9.56%

-50.00%

-40.00%

-30.00%

-20.00%

-10.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

01-Jan-00

TMBEAERMF Benchmark 1 Return Benchmark 2 Return



 

11 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

 



 

12 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

รายงานของผูสอบบญัชรีบัอนญุาต 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปดทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ 

ความเห็น 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปดทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพ่ือการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) ซึ่งประกอบดวย 

งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันท่ี 31 มกราคม 2565 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการ

เปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีท่ี

สําคัญ 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปดทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพ่ือการเลี้ยงชีพ ณ 

วันท่ี 31 มกราคม 2565 ผลการดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตอง

ตามท่ีควรในสาระสําคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

เกณฑในการแสดงความเห็น 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบ

ของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกองทุนตามขอกําหนด

จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในสวนท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบงบการเงิน และ

ขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดเหลาน้ี ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบ

บัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

ขอมูลอื่น 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอ่ืน ขอมูลอ่ืนประกอบดวย ขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําป แตไมรวมถึงงบการเงิน และ

รายงานของผูสอบบัญชีท่ีอยูในรายงานประจําปน้ัน ขาพเจาคาดวาขาพเจาจะไดรับรายงานประจําปภายหลังวันท่ีในรายงานของ

ผูสอบบัญชี 

ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอ่ืน และขาพเจาไมไดใหความเชื่อม่ันตอขอมูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของขาพเจาท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอ่ืนมีความขัดแยงท่ีมี

สาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูท่ีไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา หรือปรากฏวาขอมูลอ่ืนมีการแสดงขอมูลท่ีขัด

ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

เม่ือขาพเจาไดอานรายงานประจําป หากขาพเจาสรุปไดวามีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขาพเจาตอง

สื่อสารเร่ืองดังกลาวกับผูบริหารเพ่ือใหผูบริหารดําเนินการแกไขขอมูลท่ีแสดงขัดตอขอเท็จจริง 
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ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 

ผูบริหารมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลาน้ีโดยถูกตองตามท่ีควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับ

กองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวา

จําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือขอผิดพลาด  

ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเน่ือง การเปดเผย

เร่ืองท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานตอเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ืองเวนแต

ผูบริหารมีความต้ังใจท่ีจะเลิกกองทุนหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเน่ืองตอไปได 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง

ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชี

ซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแตไมไดเปนการ

รับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปน

สาระสําคัญท่ีมีอยูไดเสมอไป ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเม่ือ

คาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการท่ีขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจ

ทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลาน้ี 

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินไมวาจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเสี่ยงเหลานั้น และได

หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงที่ไมพบ

ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงที่เกิดจากขอผิดพลาด 

เน่ืองจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล 

การแสดงขอมูลท่ีไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ

สถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน  

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ

เปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของซึ่งจัดทําข้ึนโดยผูบริหาร  
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 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหารและจากหลักฐาน

การสอบบัญชีที่ไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุให

เกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามี

ความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหขอสังเกตถึงการ

เปดเผยขอมูลในงบการเงินที่เกี่ยวของ หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป 

ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม 

เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกองทุนตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง  

 ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินแสดงรายการ

และเหตุการณในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม 

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูบริหารในเรื่องตางๆ ที่สําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว 

ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบใน

ระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 

 
(นางสาวชมภูนุช แซแต)  

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบยีน 8382 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

กรุงเทพฯ 3 มีนาคม 2565 
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กองทุนเปดทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่  31 มกราคม 25 65

หมายเหตุ 2565 2564

สินทรัพย 7

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม 3, 4 48,218,272.13 45,391,594.94 

เงินฝากธนาคาร 1,556,691.92 2,561,079.06 

ลูกหน้ี

จากดอกเบ้ีย 189.54 250.16 

จากการขายหนวยลงทุน 4,245.00 632,700.00 

ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพันธ 3, 5, 6 37,419.64 286,806.76 

ลูกหน้ีอ่ืน - 24,103.07 

รวมสินทรัพย 49,816,818.23 48,896,533.99 

หน้ีสิน 7

เจาหน้ีจากการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 89,255.85 2,931,482.50 

เจาหน้ีจากสัญญาอนุพันธ 3, 6 410,025.64 10,562.49 

คาใชจายคางจาย 5 73,668.28 66,385.54 

หน้ีสินอ่ืน 4,190.91 3,391.66 

รวมหน้ีสิน 577,140.68 3,011,822.19 

สินทรัพยสุทธิ 49,239,677.55 45,884,711.80 

สินทรัพยสุทธิ:

ทุนท่ีได รับจากผู ถือหนวยลงทุน 64,343,238.64 54,715,972.08 

ขาดทุนสะสม

บัญชปีรับสมดุล (4,328,857.61) (2,788,283.06) 

ขาดทุนสะสมจากการดําเนินงาน (10,774,703.48) (6,042,977.22) 

สินทรัพยสุทธิ 49,239,677.55 45,884,711.80 

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 7.6526 8.3859 

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันส้ินป (หนวย) 6,434,323.8631 5,471,597.2074 

บาท
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กองทุนเปดที เอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 มกราคม 25 65

หมายเหตุ 2565 2564

รายได 3

รายไดดอกเบ้ีย 1,411.42 1,231.95 

รายไดคาธรรมเนียมในการซ้ือขายหนวยลงทุน 49,395.00 72,673.88 

รายได อ่ืน 8 9,726.11 59,405.40 

รวมรายได 60,532.53 133,311.23

คาใชจาย 3

คาธรรมเนียมการจัดการ 5 794,996.05 493,034.13

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 15,900.00 9,860.64

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 5 74,794.01 37,611.29

คาใชจายอ่ืน 3,484.44 - 

รวมคาใชจาย 889,174.50 540,506.06

ขาดทุนสุทธิ (828,641.97) (407,194.83)

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 3,196,056.20 (4,504,735.13)

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไม เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (2,135,037.21) 3,138,142.69 

รายการขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ (4,128,094.53) (331,136.59)

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไม เกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ 6, 7 (648,850.27) 877,770.89

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ (187,158.48) 5,860.55

รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไม เกิดข้ึน (3,903,084.29) (814,097.59)

การลดลงในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน (4,731,726.26) (1,221,292.42)

บาท
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กองทุนเปดที เอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 มกราคม 25 65

2565 2564

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิของสินทรัพยสุทธิจาก

การดําเนินงาน (4,731,726.26) (1,221,292.42) 

การเพ่ิมข้ึนของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป 28,764,503.51 42,168,848.19 

การลดลงของทุนท่ีได รับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป (20,677,811.50) (30,527,266.50) 

การเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยสุทธิในระหวางป 3,354,965.75 10,420,289.27 

สินทรัพยสุทธิ ณ วันตนป 45,884,711.80 35,464,422.53 

สินทรัพยสุทธิ ณ วันปลายป 49,239,677.55 45,884,711.80 

การเปล่ียนแปลงของจํานวนหนวยลงทุน

(มูลคาหนวยละ 10 บาท)

หนวยลงทุน ณ วันตนป 5,471,597.2074 4,331,133.9120

บวก : หนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป 3,375,780.8918 5,497,775.7598

หัก : หนวยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหวางป (2,413,054.2361) (4,357,312.4644)

หนวยลงทุน ณ วันปลายป 6,434,323.8631 5,471,597.2074 

บาท

หนวย
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กองทุนเปดทีเอ็มบี  Emerging Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  31 มกราคม 25 65

รอยละของ

จํานวนหนวย มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(บาท)

เงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ

Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets 

Leading Companies Fund * 72,953.893 48,218,272.13 100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 5 0,195 ,679.99 บาท) 48,218,272.13 100.00

* กองทุน Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางการเติบโต

ในเงินลงทุน ผานการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทท่ีมีการดําเนินธุรกิจ มีรายได และมีทรัพยสินอยู ในประเทศ

ตลาดเกิดใหม 

ช่ือหลักทรัพย
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กองทุนเปดทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  31 มกราคม 25 64

รอยละของ

จํานวนหนวย มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(บาท)

เงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ

Lazard Emerging Markets Equity Fund * 1,386,115.909 45,391,594.94 100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 45 ,233,965 .5 9 บาท) 45 ,391,5 94.94 100.00

* กองทุน Lazard Emerging Markets Equity Fund มีวัตถุประสงค ท่ีจะสรางผลตอบแทนในระยะยาวจากการลงทุน

ในตราสารทุน และตราสารท่ีเทียบเทาตราสารทุนของผูออกท่ีมีการดําเนินธุรกิจในประเทศตลาดเกิดใหม 

ช่ือหลักทรัพย
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กองทนุเปดทเีอม็บ ีEmerging Active Equity เพือ่การเลีย้งชพี 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 มกราคม 2565 

1. ขอมูลทั่วไป 

กองทุนเปดทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) จดทะเบียนเปนกองทุนรวมกับสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2561 มีเงินทุนจดทะเบียน

จํานวน 1,000 ลานบาท (แบงเปน 100 ลานหนวยลงทุน มูลคาหนวยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการ

กองทุน ทหารไทย จํากัด (“บริษัทจัดการ”) เปนผูจัดการกองทุนและนายทะเบียนหนวยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จํากัด 

(มหาชน) เปนผูดูแลผลประโยชน 

กองทุนเปนกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน ซึ่งไมกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน โดยมีนโยบายเนนลงทุน

ในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองทุนเดียว คือกองทุน Baillie Gifford Worldwide Emerging 

Markets Leading Companies Fund ในหนวยลงทุนชนิด Class B (acc) - USD ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอรแลนด 

บริหารจัดการโดย Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited ( เดิม Lazard Emerging Markets 

Equity Fund ในหนวยลงทุนชนิด Class A (acc) - USD ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอรแลนด บริหารจัดการโดย Lazard 

Asset Management LLC) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้

กองทุนอาจเขาทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

กองทุนมีนโยบายไมจายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุน 

2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการ

ลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) สวนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีไมไดกําหนด

ไว กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี 

งบการเงินของกองทุนไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม

วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย 

กองทุนไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

เงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน 

- เงินลงทุนในกองทุนรวมที่เสนอขายในตางประเทศ แสดงดวยมูลคายุติธรรมโดยใชมูลคาทรัพยสินสุทธิตอ

หนวยลงทุนครั้งลาสุด ณ วันที่วัดคาเงินลงทุน 

กําไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนใหเปนมูลคายุติธรรมจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จําหนายใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 
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การรับรูรายไดและคาใชจาย 

รายไดดอกเบี้ยรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง 

รายไดอื่นและคาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง  

เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรูในกําไรหรือ

ขาดทุน 

บัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ 

บัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สินที่เปน

เงินตราตางประเทศ ณ วันสิ้นปแปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญาอนุพันธ ณ วันที่เกิด

รายการ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราตามสัญญา 

ณ วันสิ้นป กําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธที่ยังไมครบกําหนด คํานวณโดยปรับสัญญาอนุพันธ 

ณ วันสิ้นปจากอัตราตามสัญญา เปนราคาตลาดของสัญญาอนุพันธที่มีอายุคงเหลือเชนเดียวกัน โดยแสดงรวมใน

ลูกหนี้หรือเจาหนี้จากสัญญาอนุพันธในงบแสดงฐานะการเงิน 

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงคารับรูในกําไรหรือขาดทุน 

การใชดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจและการประมาณการ

หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่เกี่ยวของกับสินทรัพย หนี้สิน รายได คาใชจาย และการเปดเผยขอมูล

เกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว  

การใชดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง การปรับประมาณการ

ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป 

4. ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนในระหวางป สรุปไดดังนี้ 

 บาท 

 2565  2564 

ซื้อเงินลงทุน 57,812,090.00 30,219,570.00 

ขายเงินลงทุน 56,046,431.80 18,641,150.00 

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

ในระหวางป กองทุนมีรายการธุรกิจระหวางกันที่สําคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่นซึ่งมีผูถือหุนและ/หรือกรรมการ

เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สําคัญดังกลาวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2565 และ 2564 

มีดังตอไปนี้  
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 บาท  

 2565  2564  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด  

คาธรรมเนียมการจัดการ 794,996.05  493,034.13   ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชีช้วน 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 74,794.01  37,611.29   ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชีช้วน 

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

ซื้อเงินตราตางประเทศ 17,202,130.00  34,497,680.00   ตามที่ระบุในสัญญา 

ขายเงินตราตางประเทศ 16,593,357.50  29,269,509.20   ตามที่ระบุในสัญญา 

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 และ 2564 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ดังนี้ 

 บาท 

 2565  2564 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด    

คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย 68,032.12  61,306.60  

คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย 6,400.50  5,767.83  

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

ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ -  19,592.39  

6. อนุพันธทางการเงินตามมูลคายุติธรรม 

 บาท 

 2565 

 จํานวนเงินตาม

สัญญา 

 มูลคายุติธรรม 

  สินทรัพย  หนี้สิน 

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 46,108,283.95  37,419.64  410,025.64 

 

 บาท 

 2564 

 จํานวนเงินตาม

สัญญา 

 มูลคายุติธรรม 

  สินทรัพย  หนี้สิน 

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา  50,952,040.70  
  

286,806.76    10,562.49 
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7. การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 

การประมาณมูลคายุติธรรม 

มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาที่จะจายเพื่อโอนหนี้สินใหผูอื่น โดยรายการ

ดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหวางผูซื้อและผูขาย (ผูรวมตลาด) ณ วันที่วัดมูลคา กองทุนใชราคาเสนอ

ซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวของ

กําหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีที่ไมมีตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินที่มี

ลักษณะเดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองได กองทุนจะประมาณมูลคายุติธรรมโดย

ใชเทคนิคการประเมินมูลคาที่เหมาะสมกับแตละสถานการณ และพยายามใชขอมูลที่สามารถสังเกตไดที่เกี่ยวของกับ

สินทรัพยหรือหนี้สินที่จะวัดมูลคายุติธรรมนั้นใหมากที่สุด 

ตารางตอไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลคาความ

แตกตางของระดับขอมูลสามารถแสดงไดดังนี้ 

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกัน (ขอมูลระดับที่ 1) 

- ขอมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตไดโดยตรง (ไดแก ขอมูลราคาตลาด) 

หรือโดยออม (ไดแก ขอมูลที่คํานวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสินทรัพยนั้นหรือหนี้สินนั้น (ขอมูลระดับที่ 2) 

- ขอมูลสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินซึ่งไมไดอางอิงจากขอมูลที่สามารถสังเกตไดจากตลาด (ขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได) 

(ขอมูลระดับที่ 3) 

 บาท 

 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 

 ระดับที่ 1  ระดับที่ 2  ระดับที่ 3  รวม 

สินทรัพย        

กองทุน -  48,218,272.13  -  48,218,272.13 

ตราสารอนุพันธ -  37,419.64  -  37,419.64 

หนี้สิน        

ตราสารอนุพันธ -  410,025.64  -  410,025.64 

 

 บาท 

 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 

 ระดับที่ 1  ระดับที่ 2  ระดับที่ 3  รวม 

สินทรัพย        

กองทุน -  45,391,594.94  -  45,391,594.94 

ตราสารอนุพันธ -  286,806.76  -  286,806.76 

หนี้สิน        

ตราสารอนุพันธ -   10,562.49  -   10,562.49 
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เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไมไดถูกพิจารณาวามีสภาพคลองแตถูกประเมินคาจากราคาตลาดที่มีการ

อางอิงไวอยางชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผูคาหรือแหลงกําหนดราคาที่เปนทางเลือกซึ่งไดรับการสนับสนุนจาก

ขอมูลที ่สังเกตไดจะถูกจัดอยู ในระดับที่ 2 เครื ่องมือทางการเงินเหลานี ้ประกอบดวย เงินลงทุนในกองทุนรวมใน

ตางประเทศ และอนุพันธในตลาดซื้อขายกันโดยตรง 

ในระหวางป ไมมีการโอนรายการระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลคาของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด 

ตารางตอไปนี้ไดสรุปความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบดวยสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

ของกองทุนตามมูลคายุติธรรมและจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 

 มีอัตราดอกเบี้ย 

ปรับขึ้นลงตาม 

อัตราตลาด 

 
มีอัตรา 

ดอกเบี้ยคงที ่

  

ไมมีอัตรา 

ดอกเบี้ย 

 

รวม    

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม -  -  48,218,272.13  48,218,272.13 

เงินฝากธนาคาร 1,556,691.92 -  -  1,556,691.92 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย -  -  189.54  189.54 

ลูกหนี้จากการขายหนวยลงทุน -  -  4,245.00  4,245.00 

ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ -  -  37,419.64  37,419.64 

หนี้สินทางการเงิน        

เจาหนี้จากการรับซื้อคืน 

หนวยลงทุน -  -  89,255.85  89,255.85 

เจาหนี้จากสัญญาอนุพันธ -  -  410,025.64  410,025.64 

คาใชจายคางจาย -  -  73,668.28  73,668.28 

หนี้สินอื่น -  -  4,190.91  4,190.91 
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 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 

 มีอัตราดอกเบี้ย 

ปรับขึ้นลงตาม 

อัตราตลาด 

 
มีอัตรา 

ดอกเบี้ยคงที ่

  

ไมมีอัตรา 

ดอกเบี้ย 

 

รวม    

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม -  -  45,391,594.94  45,391,594.94 

เงินฝากธนาคาร 2,561,079.06 -  -  2,561,079.06 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย -  -  250.16  250.16 

ลูกหนี้จากการขายหนวยลงทุน -  -  632,700.00  632,700.00 

ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ -  -  286,806.76  286,806.76 

ลูกหนี้อื่น -  -  24,103.07  24,103.07 

หนี้สินทางการเงิน        

เจาหนี้จากการรับซื้อคืน 

หนวยลงทุน -  -  2,931,482.50  2,931,482.50 

เจาหนี้จากสัญญาอนุพันธ -  -  10,562.49  10,562.49 

คาใชจายคางจาย -  -  66,385.54  66,385.54 

หนี้สินอื่น -  -  3,391.66  3,391.66 

ความเสี่ยงดานเครดิต 

กองทุนมีความเสี่ยงดานเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไวในเครื่องมือทาง

การเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุน

จึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายจากการเก็บหนี้ 

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 และ 2564 กองทุนมีบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศดังนี้ 

 ดอลลารสหรัฐอเมริกา 

รายการ 2565  2564 

เงินลงทุน (มูลคายุติธรรม) 1,447,996.16  1,515,579.13  

เงินฝากธนาคาร 1,332.71  50,885.21  

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย 0.05  0.26  

ลูกหนี้อื่น -  704.61  
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กองทุนไดทําสัญญาอนุพันธเพื่อคุมครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนที่เปนเงินตราตางประเทศ 

(ดูหมายเหตุ 6) 

ความเสี่ยงดานตลาด 

กองทุนมีความเสี่ยงดานตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกลาว

ขึ้นอยูกับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณดังกลาวอาจมี

ผลกระทบทางดานบวกหรือดานลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทของธุรกิจของ

ผูออก ตราสารวามีความสัมพันธกับความผันผวนของตลาดมากนอยเพียงใดอันอาจทําใหราคาของตราสารเพิ่มขึ้น

หรือลดลงได 

การบริหารความเสี่ยง 

ผูบริหารของกองทุน Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund จะวิเคราะหปจจัย

ตางๆ ที่มีผลกระทบตอราคาของหลักทรัพย โดยกองทุนมีวัตถุประสงคเพื่อสรางการเติบโตในเงินลงทุน ผานการลงทุน

ในตราสารทุนของบริษัทที่มีการดําเนินธุรกิจ มีรายได และมีทรัพยสินอยูในประเทศตลาดเกิดใหม 

8. รายไดอื่น 

รายไดอื่น ไดแก การจายคืนคาธรรมเนียมในการจัดการในตางประเทศใหกับกองทุนตามอัตราที่ตกลงรวมกันในสัญญา 

9. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 
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กองทนุเปดทเีอม็บ ีEmerging Active Equity เพือ่การเลีย้งชพี 
 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 

 ณ วนัที ่ 31 มกราคม  2565 

 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of NAV 

 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) 

 เงนิฝากธนาคาร 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 1,556,881.46 3.16% 

 รวมเงนิฝากธนาคาร 1,556,881.46 3.16% 
 หนวยลงทนุตางประเทศ 

 หนวยลงทุนตางประเทศ 97.93% 

 Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading  72,954 48,218,272.13 97.93% 

 Companies Fund 

 รวมหนวยลงทนุตางประเทศ 48,218,272.13 97.93% 

 ทรัพยสินอื่น (368,361.00) (0.75%) 

 หนี้สินอื่น (167,115.04) (0.34%) 

 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 49,239,677.55 100.00% 

 จํานวนหนวยลงทุน 6,434,323.8631 

 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 7.6526 
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คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปดทเีอม็บ ี Emerging  Active  Equity  เพือ่การเลีย้งชพี 

สําหรับระยะเวลา 1 ปของรอบปบัญชี 2564/2565 ต้ังแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2565 

  ต้ังแตวันที่ 1  ก.พ.  2564  ต้ังแตวันที่ 1  ก.พ.  2564 

คาใชจายที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันที่ 31 ม.ค. 2565  ถึงวันที่ 31 ม.ค. 2565 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 795.00 1.6050 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 15.90 0.0321 

คานายทะเบยีน (Registrar fee) 74.79 0.1510 

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

คาใชจายอื่น ๆ 3.48 0.0070 

รวมคาใชจายทัง้หมด1 889.17 1.7951 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย  
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถวัเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันที่ 1 กุมภาพันธ 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565  

 เทากับ 49,532,464.72 บาท 
 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 113.15% 

 

คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ ไมม ี
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รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทเีอม็บ ีEmerging Active Equity เพือ่การเลีย้งชพี 

สําหรับรอบปบัญชี 2564/2565 (ต้ังแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2564 - 31 มกราคม 2565) 

ลําดับ รายชื่อบุคคลทีเ่กี่ยวของ 

1 ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่กี่ยวของกับกองทุนรวมไดที่บริษทัจัดการโดยตรง 

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

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

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

 

รายงานการเปดเผยขอมลูการถอืหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุ  ณ วนัที ่31 มกราคม 2565 

ไมมี 

 

รายชือ่ผูจดัการกองทนุ  

  

 

 

 

 

 

การรับผลประโยชนตอบแทนเนือ่งจากการทีใ่ชบริการบคุคลอื่นๆ (Soft Commission)  
 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

1 Commerzbank AG Frankfurt ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

2 DBS Vicker Securities ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

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

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

5 PIMCO Fund Global Investors Series Plc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

6 BlackRock Group Fund ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

7 BNP Paribas Investment Partners ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

8 Wellington Management Funds ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

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

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

 

1 นายธีระศันส ทุติยะโพธ ิ

2 นางสาวพรศจี วรสุทธิพศิิษฎ 

3 นางสาวดาราวรรณ ประกายทิพย 

4 นางสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง 

5 นายสมิทธ ศักดิ์กําจร 

6 นายวิจักขณ ณ เชียงใหม 



 

30 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

 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 

 


