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1 กองทนุเปิดทีเอ็มบี INDIA ACTIVE EQUITY 

 

วันท่ี    10 มกราคม 2565 

 

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงรายงานประจํารอบ 6 เดือน งวดต้ังแต

วันท่ี 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564 ของกองทุนเปดทีเอ็มบี India Active Equity มายังผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 ภาพรวมตลาดหุนอินเดียในรอบปท่ีผานมาใหผลตอบแทนเปนบวก จากสภาพคลองท่ีเขามาในระบบอยางมากจาก

มาตรการการเงินและการคลังของหลายๆประเทศท่ีประกาศใชเพ่ือบรรเทาผลกระทบจาก Covid-19 และบางประเทศสามารถ

เร่ิมทยอยเปดเมือง ทําใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆสามารถดําเนินตอไปได นอกจากน้ี การอัดฉีดเม็ดเงินเพ่ือกระตุนเศรษฐกิจ

ภายในประเทศและอัตราการฉีดวัคซีนท่ีเรงตัวข้ึน ยังเปนปจจัยบวกท่ีคอยสนับสนุนใหตลาดหุนปรับตัวข้ึนตอไปได 

ท้ังน้ี ในรอบบัญชี 6 เดือนท่ีผานมา ดัชนี MSCI India IMI, Net returns, Unhedged, USD ใหผลตอบแทนรอยละ 

17.29 ในสกุลเงินบาท และรอยละ 8.60 ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ขณะท่ีกองทุนเปดทีเอ็มบี India Active Equity ใหผลตอบแทน

รอยละ 12.90 

 สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

คณะผูจัดการกองทุน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

 

 



2 กองทนุเปิดทีเอ็มบี INDIA ACTIVE EQUITY 

 

รายงานการวเิคราะห ของบรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุ ทหารไทย จาํกดั ในฐานะบรษิทัจดัการ 

กองทนุเปดทเีอม็บ ีIndia Active Equity 

 
ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน 

 เศรษฐกิจอินเดียเร่ิมฟนตัวภายหลังการระบาดของ Covid-19 อยางรุนแรงในป 2563 ซึ่งสะทอนใน GDP ไตรมาส 

1/2564 - 3/2564 ท่ีรอยละ 1.6 20.1 และ 8.4 ตามลําดับ โดยไดรับแรงหนุนจากการอุปสงคภายในประเทศเปนหลัก ในป 2564 

อินเดียใหเผชิญกับการระบาดอีกคร้ังในเดือนมีนาคม โดยผูติดเชื้อทําจุดสูงสุดในเดือนพฤษภาคม กอนจะลดลงเดือนมิถุนายน 

ในชวงปลายเดือนมิถุนายน รัฐบาลไดประกาศมาตรการบรรเทาทุกขชุดใหมเพ่ือฟนฟูเศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงโครงการค้ําประกัน

เงินกูสําหรับโควิด ภาคสวนท่ีไดรับผลกระทบและโครงการค้ําประกันสินเชื่อสําหรับสถาบันการเงินขนาดเล็ก (MFIs) 

 ธนาคารกลางดําเนินนโยบายการเงินโดยมุงเนนไปท่ีการรักษาการฟนตัวของเศรษฐกิจ ผสมผสานกับการสนับสนุน

สภาพคลองใหเพียงพอ โดยมุงเนนไปท่ีชองทางการจัดหาเงินทุนท้ังในและนอกประเทศเพ่ือกระตุนการเติบโตของสินเชื่อ พรอม

ท้ังไดติดตามสัญญาณท่ีชัดเจนของอัตราเงินเฟอเพ่ือท่ีจะไดดําเนินนโยบายการเงินอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังน้ี อัตราเงินเฟอได

ปรับตัวเพ่ิมข้ึนต้ังแตตนป โดยทําจุดสูงสุดในเดือนพฤษภาคมท่ีระดับรอยละ 6.3 YoY กอนท่ีจะชะลอตัวลงและอยูท่ีระดับรอยละ 

4.9 ในเดือนพฤศจิกายน 

 ในขณะท่ี Covid-19 ยังคงเปนความเสี่ยงตอเศรษฐกิจในระยะสัน้ แตในมุมมองระยะยาว การปฏิรูปท่ีสําคัญ เชน การ

เปดเสรีตลาดแรงงาน การเปดตลาดสินคาโภคภัณฑทางการเกษตร การปฏิรูปอุตสาหกรรมการผลิต การพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐาน และการโอนกิจการภาครัฐเปนของเอกชน จะสนับสนุนใหเศรษฐกิจเติบโตอยางยั่งยืน 

 ภาพรวมตลาดหุนอินเดียในรอบปบัญชีท่ีผานมาใหผลตอบแทนเปนบวก สวนทางกับการแพรระบาดของ Covid-19 

ท่ีมีผูติดเชื้อและผูเสียชีวิตสูงเปนอันดับตนๆโลก สถานการณท่ีเกิดข้ึนบ่ันทอนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและภาคการบริโภคของ

ประเทศ ซึ่งเปนเคร่ืองยนตหลักท่ีขับเคลื่อนเศรษฐกิจอินเดีย อยางไรก็ดี จากสภาพคลองท่ีเขามาในระบบอยางมากจาก

มาตรการการเงินและการคลังของหลายๆประเทศท่ีประกาศใชเพ่ือบรรเทาผลกระทบจาก Covid-19 และบางประเทศสามารถ

เร่ิมทยอยเปดเมือง ทําใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆสามารถดําเนินตอไปได นอกจากน้ี การอัดฉีดเม็ดเงินเพ่ือกระตุนเศรษฐกิจ

ภายในประเทศและอัตราการฉีดวัคซีนท่ีเรงตัวข้ึน ยังเปนปจจัยบวกท่ีคอยสนับสนุนใหตลาดหุนปรับตัวข้ึนตอไปได  

 

กองทุนเปดทีเอ็มบี India Active Equity 

ดวยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปดทีเอ็มบี India Active Equity เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม

ตางประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Goldman Sachs India Equity Portfolio โดยกองทุน Goldman 

Sachs India Equity Portfolio มีวัตถุประสงคในการลงทุนเพ่ือเพ่ิมมูลคาเงินลงทุน โดยกองทุน Goldman Sachs India 

Equity Portfolio จะลงทุนอยางนอย 2 ใน 3 ของมูลคาทรัพยสินในตราสารทุนและหรือตราสารท่ีมีความเก่ียวของกับตราสาร

ทุนและกองทุนซึ่งมีการลงทุนในบริษัทท่ีมีภูมิลําเนา หรือมีกําไร/รายไดหลักอยูในประเทศอินเดีย โดยในรอบบัญชี 6 เดือนท่ี 

ผานมา กองทุนเปดทีเอ็มบี India Active Equity มีผลตอบแทนรอยละ 12.90 (ดูรายละเอียดในตารางผลการดําเนินงาน

ดานหลัง) 

 

 

 



3 กองทนุเปิดทีเอ็มบี INDIA ACTIVE EQUITY 

 

ความเหน็ของบรษิทัจดัการกองทนุรวมเกีย่วกบัการลงทนุเพือ่เปนทรพัยสนิของกองทนุรวม สาํหรบัรอบบญัชตีั้งแตวนัที ่ 

1 มถินุายน 2564 ถงึวนัที ่30 พฤศจกิายน 2564 

ดวยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปดทีเอ็มบี India Active Equity เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม

ตางประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Goldman Sachs India Equity Portfolio โดยกองทุน Goldman 

Sachs India Equity Portfolio มีวัตถุประสงคในการลงทุนเพ่ือเพ่ิมมูลคาเงินลงทุน โดยกองทุน Goldman Sachs India 

Equity Portfolio จะลงทุนอยางนอย 2 ใน 3 ของมูลคาทรัพยสินในตราสารทุนและหรือตราสารท่ีมีความเก่ียวของกับตราสาร

ทุนและกองทุนซึ่งมีการลงทุนในบริษัทท่ีมีภูมิลําเนา หรือมีกําไร/รายไดหลักอยูในประเทศอินเดีย 

 

การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในรอบบญัชทีีผ่านมาเมือ่เทยีบกบัรอบบญัชกีอนหนา 

ไมมี 

 

รายงานการลงทนุทีไ่มเปนไปตามนโยบายการลงทนุเฉลีย่ในรอบบญัชพีรอมทัง้การดาํเนนิการแกไข 
ไมมี 

 

ขอมลูการดาํเนนิการรบัชาํระหนีด้วยทรพัยสนิอืน่ (ถาม)ี 

 ไมมี 

 

ขอมลูการบนัทกึมลูคาตราสารแหงหนีห้รือสทิธเิรยีกรองดงักลาวเปนศนูย ในกรณทีีผู่ออกตราสารแหงหนีห้รอืลกูหนีแ้หงสทิธิ

เรยีกรองผดินดัชาํระหนีห้รอืมพีฤตกิารณวาจะไมสามารถชาํระหนีไ้ด (ถาม)ี 

 ไมมี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 กองทนุเปิดทีเอ็มบี INDIA ACTIVE EQUITY 

 

ขอมลูของกองทนุรวมทีล่งทนุในหนวยลงทนุของกองทนุรวมตางประเทศกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึง่ เกนิกวารอยละ 20 

ของ NAV 
 

โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

1 การลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 

2 ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 
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���INDIA�EQ�IU�DA � Fu���Perf�r���ce�Risk�Tr�cki�g�

Be�ch��rk:� ��s��f�12/23/2021�
Curre�cy:�U�D�
 
�Perf�r���ce

� �Fu��� �Be�ch.�

�Me���Retur��1Y�Week�y� �34.93� ��

�T�t���Retur��3M� ��3.77� ��

�T�t���Retur��6M� �12.64� ��

�T�t���Retur��1Y� �35.85� ��

�T�t���Retur��Yt�� �31.25� ��

�Perf�2020� �20.92� ��

�Perf�2019� �7.46� ��

�Perf�2018� ��15.77� ��

�Perf�2017� �50.93� ��

�Perf�2016� ��2.61� ��

�Perf�2015� �4.44� ��

�Eff�7D�Y��� ����� ��

�30D�Y��� ����� ��

��r�ss�7D�Y��� ����� ��

��ubs�7D�Y��� ����� ��

�Avg�Life� ����� ��

�MMkt�Avg�D�ys�T��M�t.� ����� ��

 � �

 
�Risk

� �Fu��� �Be�ch.�

�D�w�si�e�Risk�1Y�Week�y�A��� �11.20� ��

��e�iv�ri��ce�1Y�Week�y�A��� �17.05� ��

��t����r��Dev�1Y�Week�y�A��� �16.10� ��

�M�x�Dr�w��w��1Y� ��9.05� ��

�M�x�I�cre�se�1Y� �43.87� ��

�Kurt�sis�1Y�Week�y� ��0.34� ��

��kew�ess�1Y�Week�y� �0.16� ��

 � �

 
�Risk/Retur�

� �vs�Be�ch.

�Excess�Retur��1Y�Week�y�A��� �����

�I�f�r��ti���R�ti��1Y�Week�y� �����

�Je�se��A�ph��1Y�Week�y� �����

�M��ig�i��i�R�p�1Y�Week�y� �����

��h�rpe�R�ti��1Y�Week�y� �2.17�

���rti���R�ti��1Y�Week�y� �1.28�

�Trey��r�Me�sure�1Y�Week�y� �����

 

 
�Tr�cki�g

� �vs�Be�ch.

�A�ph��1Y�Week�y� �����

�Bet��1Y�Week�y� �����

�C�rre��ti���1Y�Week�y� �����

�Be�r�C�rre��ti���1Y�Week�y� �����

�Bu���C�rre��ti���1Y�Week�y� �����

�R��qu�re��1Y�Week�y� �����

�Tr�cki�g�Err�r�1Y�Week�y�A��� �����

 

 
The���teri���pr��uce��i��this���cu�e�t�is�i�te��e��f�r�i�f�r��ti�����purp�ses����y�����sh�u�����t�be�c��strue���s�����ffer��r�s��icit�ti���f�r�the�purch�se��r�s��e��f���y�fi���ci���i�stru�e�t.�The
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� � Fu���A���c�ti���

 
�T�t���Assets�(�i�) ��s��f�12/23/2021

 
�Asset�A���c�ti��

�Equity� �98.482�%�

�M��ey�M�rket� �1.518�%�

 ��s��f�10/29/2021

 
��ect�r�A���c�ti��

�B�sic�M�teri��s� �7.191�%�

�C���u�ic�ti��s� �6.233�%�

�C��su�er,�Cyc�ic��� �9.928�%�

�C��su�er,�N���cyc�ic��� �17.43�%�

�E�ergy� �2.297�%�

�Fi���ci��� �25.797�%�

�I��ustri��� �13.451�%�

�Tech����gy� �14.408�%�

�Uti�ities� �1.746�%�

 ��s��f�10/29/2021

 
��e��A���c�ti��

�I��i�� �98.482�%�
 ��s��f�10/29/2021

 
�P�rtf��i���t�tistics ��s��f�10/29/2021

�%�Of�T�p�Te��H���i�gs� �30.39��Avg�Price/E�r�i�gs� �46.29�

�Fu���Tur��ver� ������Avg�Price/C�sh�F��w� �25.63�

�Me�i���Mkt�C�p�(M)� �9,132.83��Avg�Price/���es� �3.26�

�Avg�M�rket�C�p�(�i�)� �27,431.75��Avg�Price/B��k�R�ti�� �4.43�

�Avg�Dv��Yie��� �0.48��� ��

 
The���teri���pr��uce��i��this���cu�e�t�is�i�te��e��f�r�i�f�r��ti�����purp�ses����y�����sh�u�����t�be�c��strue���s�����ffer��r�s��icit�ti���f�r�the�purch�se��r�s��e��f���y�fi���ci���i�stru�e�t.�The
i�f�r��ti���pr�vi�e��herei��ref�ects�curre�t���rket�pr�ctices�����is���t�i�te��e��t��c��stitute��eg��,�t�x,��r��cc�u�ti�g���vice.�The�i�f�r��ti���������t��c��t�i�e��herei��h�s�bee���bt�i�e��fr���i�ter���
��t��pr�cessi�g,�fu������i�istr�t�rs��s�we����s��ther��utsi�e�s�urces����,���th�ugh�it�is�be�ieve��t��be��ccur�te,����gu�r��tee��f�c��p�ete�ess��r��ccur�cy�is�bei�g����e.�B����berg�LP�sh������t�be
�i�b�e�f�r���y���sses��r�����ge�th�t���y��e���y�suffer��s���resu�t��f�re�yi�g����this�i�f�r��ti��.�The�i�f�r��ti�����y�be�ch��ge��by�B����berg�LP��t���y�ti�e.

 
B����berg® P�ge�3��f�3



5 กองทนุเปิดทีเอ็มบี INDIA ACTIVE EQUITY 

 

ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดครึง่ปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่าํคญั    

งวดครึง่ปบญัชสีิน้สดุวนัที ่

30 พ.ย. 

64 

31 พ.ค. 

64 

30 พ.ย. 

63 

29 พ.ค. 

63 

29 พ.ย. 

62 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 12.5061 10.09 7.2882 9.2941 9.4998 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 14.119 12.5061 10.0900 7.2882 9.2941 

กองทุนเปดทีเอ็มบี India Active Equity 12.90% 23.95% 38.44% -21.58% -2.17% 

เกณฑมาตรฐาน 1*** 17.29% 30.53% 30.93% -17.92% -7.27% 

เกณฑมาตรฐาน 2*** 8.60% 26.56% 37.55% -21.99% -2.91% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 266 467 454 776 951 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 548 266 467 454 776 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดคร่ึงป (ลานบาท) 359 243 468 604 943 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดคร่ึงป (Net cash flow) (ลานบาท) +266 -269 -141 -192 -151 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดคร่ึงป* (Average redemption rate) 0.74% 1.74% 0.39% 0.29% 0.38% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 กองทนุเปิดทีเอ็มบี INDIA ACTIVE EQUITY 

 

 

 

ผลการดาํเนนิงานของ กองทุนเปดทเีอม็บ ีIndia Active Equity ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2564  

 

 ยอนหลัง  

3 เดือน 

ยอนหลัง 

 6 เดือน 

ยอนหลัง  

1 ป 

ยอนหลัง  

3 ป 

ต้ังแตจัดต้ัง 

กองทุน 

รอยละตอป (31 ส.ค. 64) (31 พ.ค. 64) (30 พ.ย. 63) (30 พ.ย. 61) (11 มิ.ย. 61) 

กองทุนเปดทีเอ็มบี India Active Equity -1.09% +12.90% +39.93% +15.96% +10.44% 

เกณฑมาตรฐาน 1*** +2.12% +17.29% +53.11% +16.37% +13.31% 

เกณฑมาตรฐาน 2*** -2.30% +8.60% +37.45% +15.39% +11.67% 

Note***      
เกณฑมาตรฐาน 1 คือ ดัชนี MSCI India IMI Net Return Unhedged ปรับดวยอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบเทาคาสกุลเงินบาท ณ วันท่ี 

 คํานวณผลตอบแทน  
เกณฑมาตรฐาน 2 คือ ดัชนี MSCI India IMI Net Return Unhedged สกุลเงินดอลลารสหรัฐ    

      

หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)  
 ท้ังน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผล 

 การดําเนินงานในอนาคต  
 ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน    
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7 กองทนุเปิดทีเอ็มบี INDIA ACTIVE EQUITY 

 

 



8 กองทนุเปิดทีเอ็มบี INDIA ACTIVE EQUITY 

 

กองทุนเปดทีเอ็มบี INDIA ACTIVE EQUITY 

งบแสดงฐานะการเงิน (ยังไมไดตรวจสอบ) 

ณ.วันท่ี 30  พฤศจิกายน 2564 

 บาท 

สนิทรพัย  
เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม (ราคาทุน 476,988,126.58 บาท) 556,245,009.76 

เงินฝากธนาคาร 18,314,932.72 

ลูกหน้ี  
 จากดอกเบ้ียคางรับ 8,119.48 

 จากการขายหนวยลงทุน 9,435,983.04 

ลูกหน้ีอ่ืน 73,611.73 

รวมสินทรัพย 584,077,656.73 

หนีส้นิ  
เจาหน้ี  
 จากการซื้อเงินลงทุน 16,865,000.00 

 จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 1,814,697.30 

 จากการขายหนวยลงทุนรอจดัสรร 6,005,302.00 

เจาหน้ีจากการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 10,627,831.63 

คาใชจายคางจาย 698,067.91 

ภาษีเงินไดคางจาย 1,217.92 

เจาหน้ีอ่ืน 79.83 

หน้ีสินอ่ืน 37,117.07 

รวมหน้ีสิน 36,049,313.66 

สนิทรพัยสทุธ ิ 548,028,343.07 
  

สนิทรพัยสทุธ ิ:  
ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 390,707,580.26 

บัญชีปรับสมดุล 84,803,621.45 

กําไรสะสม 72,517,141.36 

สินทรัพยสุทธิ (เทากับ 14.1190 บาทตอหนวย คํานวณจากจํานวน  
 หนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564  
 38,814,876.6862 หนวย) 548,028,343.07 

 

 



9 กองทนุเปิดทีเอ็มบี INDIA ACTIVE EQUITY 

 

กองทุนเปดทีเอ็มบี INDIA ACTIVE EQUITY 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไมไดตรวจสอบ) 

สําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 

 บาท 

รายได  
 รายไดดอกเบ้ีย 8,695.88 

 รายไดอ่ืน 178,918.46 

 รวมรายได 187,614.34 

คาใชจาย  
 คาธรรมเนียมการจัดการ 2,886,833.77 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 57,736.67 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียน 271,596.23 

 รวมคาใชจาย 3,216,166.67 

กาํไร(ขาดทนุ)จากการลงทนุสทุธ ิ (3,028,552.33) 

  

รายการกาํไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุ  
 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้น 28,843,361.80 

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไมเกิดข้ึนท้ังสิ้น 29,327,946.14 

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (14,481,609.00) 

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมไดเกิดข้ึนจากการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (9,828,065.09) 

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (727,350.81) 

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)จากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไมเกิดข้ึน 33,134,283.04 

  
การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสทุธิจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได 30,105,730.71 

หักภาษีเงินได (1,258.01) 

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสทุธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได 30,104,472.70 
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กองทนุเปดทเีอม็บ ีIndia Active Equity 

 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 

 ณ วนัที ่ 30 พฤศจกิายน  2564 

 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of NAV 

 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) 

 เงนิฝากธนาคาร 
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 18,323,052.19 3.34% 

 รวมเงนิฝากธนาคาร 18,323,052.19 3.34% 

 หนวยลงทนุตางประเทศ 

 หนวยลงทุนตางประเทศ 101.50% 

 กองทุน Goldman Sachs India Equity Port Class I Fund 445,706 556,245,009.76 101.50% 

 รวมหนวยลงทนุตางประเทศ 556,245,009.76 101.50% 
 ทรัพยสินอ่ืน -1,151,536.85 -0.21% 

 หน้ีสินอ่ืน -25,388,182.03 -4.63% 

 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 548,028,343.07 100.00% 

 จํานวนหนวยลงทุน 38,814,876.6862 

 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 14.1190 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 กองทนุเปิดทีเอ็มบี INDIA ACTIVE EQUITY 

 

คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปดทเีอม็บ ีINDIA ACTIVE EQUITY 

สําหรับ 6 เดือนแรกของรอบปบัญชี 2564/2565 ต้ังแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2564 สิ้นสุดวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 

  ต้ังแตวันท่ี 1  มิ.ย.  2564  ต้ังแตวันท่ี 1  มิ.ย.  2564 

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

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 2,886.83 0.8025 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 57.74 0.0161 

คานายทะเบียน (Registrar fee) 271.60 0.0755 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

คาภาษีเงินได 1.26 0.0004 

รวมคาใชจายทัง้หมด1 3,217.43 0.8945 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขายหลักทรัพย  
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถัวเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันท่ี 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564  

 เทากับ 358,747,196.65 บาท 
 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 31.93% 

 

คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ ไมมี 
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รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทเีอม็บ ีIndia Active Equity 

สําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบป 2564/2565 (ต้ังแตวันท่ี 1 มิถุนายน  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 > รายงานการทําธุรกรรม 

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

 

รายงานการเปดเผยขอมลูการถอืหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุ  ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2564 

ไมมี 
 

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 

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 
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 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

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 

 


