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ผลการดําเนินงานของกองทุนโดยสรุปและขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญ 5
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การรับผลประโยชนตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใชบริการบุคคลอื่น (Soft Commission) 12



1 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

วันท่ี    6 ธันวาคม 2564 

 

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงรายงานรอบ 6 เดือน งวดต้ังแตวันท่ี  

14 พฤษภาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2564 ของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Innovation เพ่ือการเลี้ยงชีพ มายัง

ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

ในชวงรอบปท่ีผานมา ตลาดหุนโลกเร่ิมปรับตัวข้ึนจากสภาพคลองท่ีเขามาในระบบอยางมาก อยางไรก็ดี ในชวง

กลางเดือนกุมภาพันธ นักลงทุนไดมีความกังวลเก่ียวกับเงินเฟอ ภายหลังท่ีไดคาดการณวามีความเปนไปไดท่ีแผนกระตุน

เศรษฐกิจสหรัฐฯจะมีวงเงินสูงถึง 1.9 ลานลานเหรียญฯ และไดรับแรงหนุนจากการท่ีหลายๆประเทศเตรียมกลับมาเปดประเทศ

อีกคร้ัง ประกอบกับผลของฐานท่ีต]าหรือ Low Base effect ซึ่งจากความกังวลในเงินเฟอน้ี สงผลใหอัตราผลตอบแทนพันธบัตร

รัฐบาลปรับตัวเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดภาพของ Steepening yield curve ซึ่งกดดัน valuation ของหุน กอนจะปรับข้ึนไป

ไดจากการท่ีประเทศพัฒนาแลว อาทิ สหรัฐฯ สหภาพยุโรป ไดมีความคืบหนาในการฉีดวัคซีนปองกัน Covid-19 ใหประชาชนใน

ประเทศเพ่ิมมากข้ึน 

ท้ังน้ี ในชวง วันท่ี 14 พฤษภาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2564 ดัชนี MSCI World Total Return Net Index ให

ผลตอบแทนรอยละ 15.05 ในสกุลเงินบาท และรอยละ 8.67 ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ขณะท่ีกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง 

Global Innovation เพ่ือการเลี้ยงชีพ ใหผลตอบแทนรอยละ 15.76  

สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 



2 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

รายงานการวเิคราะหของบรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุ ทหารไทย จาํกดั ในฐานะบรษิทัจดัการ 

กองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ Global Innovation เพือ่การเลีย้งชพี 

 

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน 

 ในชวงรอบปท่ีผานมา เศรษฐกิจของตลาดหุนโลกเร่ิมทรงตัวภายหลังถูกกดดันจากการระบาดของไวรัส Covid-19 ท่ี

ลุกลามอยางหนักและแพรระบาดไปท่ัวโลก หลายประเทศไดยับยั้งการระบาดโดยการประกาศปดเมือง ปดประเทศ สงผลให

กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงักเปนวงกวาง ทางการจําเปนตองออกนโยบายท้ังนโยบายการเงินและการคลังเพ่ือประคอง

เศรษฐกิจในประเทศใหสามารถดําเนินตอไปได 

 จากความคืบหนาของการพัฒนาวัคซีนเพ่ือตาน Covid-19 ในชวงปลายป 2563 ทําใหประเทศพัฒนาแลวสามารถ

เขาถึงวัคซีนไดอยางรวดเร็ว สงผลใหเศรษฐกิจสามารถฟนตัวใดในป 2564 สะทอนไดจากตัวเลขเศรษฐกิจท่ีสําคัญปรับตัวดีข้ึน 

อาทิ เงินเฟอและการจางงาน เปนตน นําไปสูความกังวลตอการผอนคลายมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของธนาคารกลางโดยการ

ปรับลดวงเงินการเขาซื้อสินทรัพย สงผลใหสภาพคลองในตลาดลดลง โดยลาสุด Fed ไดระบุวาจะมีการลดการเขาซื้อสินทรัพย

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

 สําหรับป 2563 อัตราการเติบโตของประเทศสหรัฐฯ กลุมประเทศยุโรป ประเทศญ่ีปุน หดตัวรอยละ 2.5 6.2  และ4.8 

ตามลําดับ อยางไรก็ดี ประเทศจีนสามารถเติบโตไดท่ีรอยละ 2.3 ท้ังน้ี ในป 2564 IMF คาดเศรษฐกิจโลกจะฟนตัวเปนรอยละ 6.0 

โดยคาดวาเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะขยายตัวท่ีรอยละ 7.0 เพ่ิมข้ึนจากการคาดการณเม่ือเดือนเมษายนท่ีระดับรอยละ 6.4 สวน

เศรษฐกิจของกลุมยูโรโซนคาดวาจะเติบโตอยละ 4.6 ปน้ี หลังจากหดตัวท่ีรอยละ 6.5 ปท่ีแลว ชณะท่ีเศรษฐกิจจีนและอินเดีย คาด

วาจะขยายตัวท่ีระดับรอยละ 8.1 และ 9.5 ตามลําดับ ตามรายงานการคาดการณของ IMF พบวา มีชองวางมากข้ึนระหวาง

ประเทศท่ีรํ่ารวยและยากจน รวมท้ังประเทศท่ีมีวัคซีนเหลือพอกับประเทศท่ียังขาดแคลนวัคซีน กลาวคือ ในขณะท่ี IMF 

คาดการณวาเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแลวจะขยายตัวเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 5.6 ในปน้ี แตกลับปรับลดตัวเลขการคาดการณ

อัตราการเติบโตของประเทศกําลังพัฒนาและประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม จากรอยละ 6.7 เม่ือเดือนเมษายน เปนรอยละ 6.3 

 ท้ังน้ี ในชวงรอบปท่ีผานมา ในชวงตนปตลาดหุนโลกปรับตัวข้ึนตอเน่ืองมาจากป 2563 ซึ่งไดแรงหนุนมาจากสภาพ

คลองท่ีเขามาในระบบอยางมากจากมาตรการการเงินและการคลังของหลายๆประเทศ ท่ีประกาศใชเพ่ือบรรเทาผลกระทบจาก 

Covid-19 และบางประเทศสามารถเร่ิมทยอยเปดเมือง กลุมอุตสาหกรรมท่ีทําผลตอบแทนไดดี ไดแก Technology Healthcare 

และ Consumer Discretionary อยางไรก็ดี ในชวงกลางเดือนกุมภาพันธ 2564 นักลงทุนไดมีความกังวลเก่ียวกับเงินเฟอ 

ภายหลังท่ีไดคาดการณวามีความเปนไปไดท่ีแผนกระตุนเศรษฐกิจสหรัฐฯจะมีวงเงินสูงถึง 1.9 ลานลานเหรียญฯ และไดรับแรง

หนุนจากการท่ีหลายๆประเทศเตรียมกลับมาเปดประเทศอีกคร้ัง ประกอบกับผลของฐานท่ีตํ่าหรือ Low Base effect ซึ่งจาก

ความกังวลในเงินเฟอน้ี สงผลใหอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดภาพของ 

Steepening yield curve ซึ่งกดดัน valuation ของหุน กอนจะปรับข้ึนไปไดจากการท่ีประเทศพัฒนาแลว อาทิ สหรัฐฯ สหภาพ

ยุโรป ไดมีความคืบหนาในการฉีดวัคซีนปองกัน Covid-19 ใหประชาชนในประเทศเพ่ิมมากข้ึน โดยต้ังแตตนป หุนกลุม value ให

ผลตอบแทนมากกวาหุนกลุม growth เล็กนอย 

  

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Innovation เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

ดวยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Innovation เพ่ือการเลี้ยงชีพ เนนลงทุนในหนวยลงทุน

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

(กองทุนหลัก) ในหนวยลงทุนชนิด Class A USD ซึ่งเปน Class ท่ีเสนอขายผูลงทุนสถาบัน ไมมีนโยบายจายเงินปนผล ใน



3 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

อัตราสวนโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีวัตถุประสงคในการ

ลงทุนเพ่ือเพ่ิมมูลคาเงินลงทุน ผานการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทท่ัวโลก โดยกองทุนหลักจะลงทุนในบริษัทท่ีมีการดําเนิน

ธุรกิจท่ีสอดคลองหรือไดประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี โดยตามในรอบบัญชีท่ีผานมา กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสท

สปริง Global Innovation เพ่ือการเลี้ยงชีพ มีผลตอบแทนรอยละ 15.76 (ดูรายละเอียดในตารางผลการดําเนินงานดานหลัง) 

 

ความเหน็ของบรษิทัจดัการกองทนุรวมเกีย่วกบัการลงทนุเพือ่เปนทรพัยสนิของกองทนุรวม สาํหรบัรอบบญัชตีั้งแตวนัที ่ 

14 พฤษภาคม 2564 (วนัจดทะเบยีนจดัตัง้กองทนุ)  ถงึวนัที ่31 ตลุาคม 2564 

นโยบายของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Innovation เพ่ือการเลี้ยงชีพ เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน

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

 

การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในรอบบญัชทีีผ่านมาเมือ่เทยีบกบัรอบบญัชกีอนหนา 

เน่ืองจากกองทุนเนนลงทุนในหลักทรัพยหรือหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศเพียงกองเดียวท่ีมีวัตถุประสงคและ

นโยบายการลงทุนตรงตามวัตถุประสงคของกองทุนโดยจะเนนลงทุนเต็มท่ีตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงสัดสวนการลงทุนในแตละ

รอบบัญชี จึงไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ 

 

รายงานการลงทนุทีไ่มเปนไปตามนโยบายการลงทนุเฉลีย่ในรอบบญัชพีรอมทัง้การดาํเนนิการแกไข 
ไมมี 

 

ขอมลูการดาํเนนิการรบัชาํระหนีด้วยทรพัยสนิอืน่ (ถาม)ี 

 ไมมี 

 

ขอมลูการบนัทกึมลูคาตราสารแหงหนีห้รือสทิธเิรยีกรองดงักลาวเปนศนูย ในกรณทีีผู่ออกตราสารแหงหนีห้รอืลกูหนีแ้หงสทิธิ

เรยีกรองผดินดัชาํระหนีห้รอืมพีฤตกิารณวาจะไมสามารถชาํระหนีไ้ด (ถาม)ี 
 ไมมี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

ขอมลูของกองทนุรวมทีล่งทนุในหนวยลงทนุของกองทนุรวมตางประเทศกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึง่ เกนิกวารอยละ 20 

ของ NAV 
 

โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

1 การลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 

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

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

Luxemb�urg�S��

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

r�ute�d'Esch,�L�1470�Luxemb�urg,

Grand�Duch��f�Luxemb�urg�

�C�mpany�Teleph�ne� �����

�Web�S�te� �����

�Fund��anager� �����

��gr���Start�Date� �����

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

Luxemb�urg�

 �Fund�Inf� �as��f�11/26/2021

�Last�Cl�se� ��$��21.88�

�T�tal��ssets�(m�l)� ��$��8,099.91�

�T�tal��ssets�Date� �11/26/2021�

�Incept��n�Date� �08/29/2018�

�Pr�mary�Benchmar�� �����

�Curr� �US�D�llar�

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

�T�c�er� ��I���D��LX�

�ISI�� �LU1861556378�

 
�Fees��nd�Expenses

�Expense��at��� �����

�Fr�nt�L�ad� �5.00�

�Fund��gr�Stated�Fee� �0.75�

��gr�Stated�Perf.�Fee� �0.00�

�H�gh�Water��ar�� �����

�Hurdle��ate� �����

�Bac��L�ad� �0.00�

�Early�W�thdraw�Fee� �����

 �Bl��mberg�Class�f�cat��n

�Fund�Type� �SIC�V�

�Fund��sset�Class�F�cus� �Equ�ty�

�D�m�c�le� �Luxemb�urg�

�Fund�Object�ve� �Techn�l�gy�Sect�r�

�Fund�Style� �����

�Fund��ar�et�Cap�F�cus� �����

�Fund�Ge�graph�cal�F�cus� �Gl�bal�

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

 
Seas�nal�ty

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

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

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

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

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

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

 
Bl��mberg® Page�1��f�3



�I��O��������DISPTV�I����USD � Fund�Perf�rmance���s��Trac��ng�

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

� �Fund� �Bench.�

��ean��eturn�1Y�Wee�ly� �3.86� ��

�T�tal��eturn�3�� ��10.14� ��

�T�tal��eturn�6�� ��3.82� ��

�T�tal��eturn�1Y� ��0.86� ��

�T�tal��eturn�Ytd� ��15.13� ��

�Perf�2020� �147.65� ��

�Perf�2019� �33.12� ��

�Perf�2018� ����� ��

�Perf�2017� ����� ��

�Perf�2016� ����� ��

�Perf�2015� ����� ��

�Eff�7D�Yld� ����� ��

�30D�Yld� ����� ��

�Gr�ss�7D�Yld� ����� ��

�Subs�7D�Yld� ����� ��

��vg�L�fe� ����� ��

����t��vg�Days�T���at.� ����� ��

 � �

 
���s�

� �Fund� �Bench.�

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

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

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

��ax�Drawd�wn�1Y� ��36.01� ��

��ax�Increase�1Y� �43.04� ��

��urt�s�s�1Y�Wee�ly� �0.25� ��

�S�ewness�1Y�Wee�ly� ��0.15� ��

 � �

 
���s�/�eturn

� �vs�Bench.

�Excess��eturn�1Y�Wee�ly��nn� �����

�Inf�rmat��n��at���1Y�Wee�ly� �����

�Jensen��lpha�1Y�Wee�ly� �����

���d�gl�an���ap�1Y�Wee�ly� �����

�Sharpe��at���1Y�Wee�ly� �0.10�

�S�rt�n���at���1Y�Wee�ly� �0.96�

�Treyn�r��easure�1Y�Wee�ly� �����

 

 
�Trac��ng

� �vs�Bench.

��lpha�1Y�Wee�ly� �����

�Beta�1Y�Wee�ly� �����

�C�rrelat��n�1Y�Wee�ly� �����

�Bear�C�rrelat��n�1Y�Wee�ly� �����

�Bull�C�rrelat��n�1Y�Wee�ly� �����

���Squared�1Y�Wee�ly� �����

�Trac��ng�Err�r�1Y�Wee�ly��nn� �����

 

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

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

 
��sset��ll�cat��n

�Equ�ty� �99.357�%�

���ney��ar�et� �0.643�%�

 �as��f�08/31/2021

 
�Sect�r��ll�cat��n

�C�mmun�cat��ns� �20.813�%�

�C�nsumer,�Cycl�cal� �14.12�%�

�C�nsumer,���n�cycl�cal� �33.905�%�

�F�nanc�al� �5.469�%�

�Industr�al� �1.723�%�

�Techn�l�gy� �23.326�%�

 �as��f�08/31/2021

 
�Ge���ll�cat��n

�Belg�um� �0.584�%�

�Canada� �3.334�%�

�Israel� �0.418�%�

�Japan� �0.552�%�

�S�ngap�re� �1.825�%�

�Sweden� �3.48�%�

�Sw�tzerland� �3.05�%�

�Un�ted�States� �86.115�%�

 �as��f�08/31/2021

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

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

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

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

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

��vg�Dvd�Y�eld� �0.03��� ��

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

 

ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดครึง่ปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่าํคญั 

งวดครึง่ปบญัชสีิน้สดุวนัที ่ 29 ต.ค. 64** 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 9.9989 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 11.5745 

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Innovation เพ่ือการเลี้ยงชพี 15.76% 

เกณฑมาตรฐาน 1*** 15.05% 

เกณฑมาตรฐาน 2*** 8.67% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 5 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 81 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดคร่ึงป (ลานบาท) 57 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดคร่ึงป (Net cash flow) (ลานบาท) +77 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดคร่ึงป* (Average redemption rate) 0.36% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่  
** จาก 14 พ.ค. 64 ถึง 29 ต.ค. 64  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

 

 

ผลการดาํเนนิงานของ กองทุนเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ Global Innovation เพือ่การเลีย้งชพี ณ วนัที ่29 ตลุาคม 2564 

  ยอนหลัง 3 เดือน ต้ังแตจัดต้ังกองทุน 

รอยละตอป (30 ก.ค. 64) (14 พ.ค. 64) 

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Innovation เพ่ือการเลี้ยงชพี +2.17% +15.76% 

เกณฑมาตรฐาน 1*** +4.87% +15.05% 

เกณฑมาตรฐาน 2*** +3.80% +8.67% 

Note:   
Benchmark 1 : MSCI World Total Return Net Index ในรูปสกุลเงินดอลลารสหรัฐปรับดวยอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบเทาคาสกุล 

 เงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน 100.00% 

Benchmark 2 :MSCI World Total Return Net Index ในรูปสกุลเงินดอลลารสหรัฐ 100.00%  

   

หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 

 ท้ังน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผล 

 การดําเนินงานในอนาคต 

 ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน  
 

 

 

15.76%

15.05%

8.67%
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7 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

 



8 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Innovation เพ่ือการเลี้ยงชพี 

งบแสดงฐานะการเงิน (ยังไมไดตรวจสอบ) 

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม  2564 

 บาท 

สนิทรพัย  
เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม (ราคาทุน  74,064,496.49 บาท) 80,046,449.32 

เงินฝากธนาคาร 3,261,663.32 

ลูกหน้ี  
 จากดอกเบ้ียคางรับ 1,202.04 

 จากการขายเงินลงทุน  
 จากการขายหนวยลงทุน 800,548.00 

ลูกหน้ีจากการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 539,296.61 

รวมสินทรัพย 84,649,159.29 

หนีส้นิ  
เจาหน้ี  
 จากการซื้อเงินลงทุน 2,324,000.00 

 จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 621,592.75 

 จากการรอจัดสรรหนวย 215,500.00 

 จากการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 207,066.39 

คาใชจายคางจาย 110,492.68 

หน้ีสินอ่ืน 3,357.59 

รวมหน้ีสิน 3,482,009.41 

สนิทรพัยสทุธ ิ 81,167,149.88 

สนิทรพัยสทุธ ิ:  
ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 70,213,742.46 

บัญชีปรับสมดุล 7,524,691.30 

กําไรสะสม 3,428,716.12 

สินทรัพยสุทธิ (เทากับ 11.5735 บาทตอหนวย คํานวณจากจํานวน  
 หนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันท่ี 31  ตุลาคม 2564  
 7,013,161.0896 หนวย) 81,167,149.88 

 



9 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Innovation เพ่ือการเลี้ยงชพี 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไมไดตรวจสอบ) 

สําหรับ 6 เดือน ต้ังแตวันท่ี 14 พฤษภาคม 2564  (วันจดทะเบียนจดัต้ังกองทุน)  ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม  2564 

 บาท 

รายไดจากการลงทนุ  
 รายไดดอกเบ้ีย 1,459.33 

 รายไดคาธรรมเนียมในการรซื้อขายหนวยลงทุน 120,352.31 

 รวมรายได 121,811.64 

คาใชจาย  
 คาธรรมเนียมการจัดการ 428,823.98 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 8,576.48 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียน 40,344.08 

 รวมคาใชจาย 477,744.54 

กาํไร(ขาดทนุ)จากการลงทนุสทุธ ิ (355,932.90) 

  

รายการกาํไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุ  
 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้น 804,817.00 

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไมเกิดข้ึนท้ังสิ้น 5,981,952.83 

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (3,272,260.50) 

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมไดเกิดข้ึนจากการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 335,030.22 

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (64,890.53) 

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)จากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไมเกิดข้ึน 3,784,649.02 

  
การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยสทุธจิากการดาํเนนิงาน 3,428,716.12 

 

 

 

 

 

 

 



10 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

 

 กองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ Global Innovation เพือ่การเลีย้งชพี 

 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 

 ณ วนัที ่ 31 ตลุาคม  2564 

 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of NAV 

 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) 

 เงนิฝากธนาคาร 
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 3,262,865.37 4.02% 

 รวมเงนิฝากธนาคาร 3,262,865.37 4.02% 

 หนวยลงทนุตางประเทศ 

 หนวยลงทุนตางประเทศ 98.62% 

 กองทุน NIKKO AM ARK DISRUPTIVE INNOVATION 96,519 80,046,449.32 98.62% 

 รวมหนวยลงทนุตางประเทศ (ราคาทนุ 74,064,496.49 บาท) 80,046,449.32 98.62% 
 ทรัพยสินอ่ืน 1,132,778.21 1.40% 

 หน้ีสินอ่ืน -3,274,943.02 -4.04% 

 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 81,167,149.88 100.00% 

 จํานวนหนวยลงทุน 7,013,161.0896 

 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 11.5735 
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กองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ Global Innovation เพือ่การเลีย้งชพี 

สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ของรอบปบัญชี 2564 ต้ังแตวันท่ี 14 พฤษภาคม 2564 สิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2564 

  ต้ังแตวันท่ี 14  พ.ค.  2564  ต้ังแตวันท่ี 14  พ.ค.  2564 

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันท่ี 31 ต.ค. 2564  ถึงวันท่ี 31 ต.ค. 2564 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 428.82 0.8025 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 8.58 0.0161 

คานายทะเบียน (Registrar fee) 40.34 0.0755 

คาสอบบัญชี (Audit fee) 0.00 0.0000 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

คาภาษีเงินได 0.00 0.0000 

คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

คาใชจายอ่ืน ๆ 0.00 0.0000 

รวมคาใชจายทัง้หมด1 477.74 0.8941 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขายหลักทรัพย  
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถัวเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันท่ี 14 พฤษภาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2564  

 เทากับ 57,029,665.43 บาท 
 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 17.45% 

 

คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ ไมมี 
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รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ Global Innovation เพือ่การเลีย้งชพี 

สําหรับรอบ 6 เดือนของรอบปบัญชี 2564/2565 (ต้ังแตวันท่ี 14 พฤษภาคม 2564 - 31 ตุลาคม 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 ่31 ตลุาคม 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 

19 Credit Suisse Securities (Hong Kong) Limited ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 
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 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

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 

 


