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1 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสทส์ปรงิ Asia Active Equity 

 

วันที่  15 ธันวาคม 2565 

เรียน  ท�านผู�ถือหน�วยลงทุนทุกท�าน 

 

บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน อีสท�สปริง (ประเทศไทย) จํากัด (บลจ. อีสท�สปริง(ประเทศไทย)) ขอนําส�งรายงาน
ประจํารอบระยะเวลา 1 ป�  ตั้งแต�วันที่  1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่  30 กันยายน 2565 ของกองทุนเป�ดทีเอ็มบี อีสท�สปริง Asia 
Active Equity มายังผู�ถือหน�วยลงทุนทุกท�าน 

ในช�วงรอบป�ที่ผ�านมา ตลาดหุ�นของกลุ�มประเทศเอเชียถูกกดดันจากความกังวลเก่ียวกับเงินเฟ�อและการคาดการณ�
เกี่ยวกับการยกเลิกมาตรการผ�อนคลายทางการเงินลง เป�นเหตุให�อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพ่ิมข้ึน ซึ่งกดดัน 
valuation ของหุ�น นอกจากนี้  การกลับมาระบาดของ Covid-19 ในบางประเทศ และป�จจัยเฉพาะตัวของประเทศจีน กดดัน
ผลตอบแทนในตลาดหุ�น  

ทั้งนี้  ในช�วงวันที่  1 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2565 ดัชนี MSCI Emerging Asia Net Total Return ให�
ผลตอบแทนลดลงร�อยละ 21.37 ในสกุลเงินบาท และลดลงร�อยละ 29.51 ในสกุลเงินดอลลาร�สหรัฐฯ  ขณะที่กองทุนเป�ดทีเอ็มบี 
อีสท�สปริง Asia Active Equity ให�ผลตอบแทนลดลงร�อยละ 26.20 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

คณะผู�จัดการกองทุน 

บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน อีสท�สปริง (ประเทศไทย) จํากัด 

 

 
 



 

2 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสทส์ปรงิ Asia Active Equity 

 

รายงานการวเิคราะห� ของบรษิทัหลกัทรพัย�จัดการกองทนุ อสีท�สปรงิ (ประเทศไทย) จาํกดั ในฐานะบรษิทัจดัการ 
กองทุนเป�ดทเีอม็บ ีอสีท�สปรงิ Asia Active Equity  
 

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน 

ในป� 2564 เศรษฐกิจของกลุ�มประเทศเอเชียถูกกดดันจากการระบาดของไวรัส Covid-19 สายพันธุ� Delta ซ่ึงต�างจาก
ประเทศพัฒนาแล�วที่สามารถเข�าถึงวัคซีนได�อย�างรวดเร็ว ส�งผลให�เศรษฐกิจสามารถฟ��นตัวใด�ในป� 2564 สะท�อนได�จากตัวเลข
เศรษฐกิจท่ีสําคัญปรับตัวดีข้ึน อาทิ เงินเฟ�อและการจ�างงาน เป�นต�น นําไปสู�ความกังวลต�อการผ�อนคลายมาตรการกระตุ�น
เศรษฐกิจของธนาคารกลางโดยการปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ย และลดวงเงินการเข�าซ้ือสินทรัพย� เพ่ือจัดการกับการเร�งตัวข้ึนของ
เงินเฟ�อ 

ในป� 2565 อัตราเงินเฟ�อที่เร�งตัวข้ึนมาตั้งแต�ช�วงปลายป� 2564 จนถึงป�จจุบัน จากป�ญหาเร่ือง Global Supply Chain 
และความตึงเครียดระหว�างรัสเซียกับยูเครน ซึ่งหากความขัดแย�งดังกล�าวมีความยืดเยื้อบานปลาย อาจกระทบต�ออุปทานน้ํามัน
และสินค�าโภคภัณฑ�อ่ืน ๆ ให�ราคายังอยู�ในระดับสูงขึ้นได�ต�อเนื่อง ธนาคารกลางหลักของโลกหลายแห�งมีแนวโน�มปรับข้ึนอัตรา
ดอกเบี้ยเพ่ือควบคุมเงินเฟ�อไม�ให�สูงข้ึนจนเกินอัตราเงินเฟ�อเป�าหมายของธนาคารกลางแต�ละประเทศ โดยล�าสุด Fed ได�ปรับ
อัตราดอกเบี้ ยนโยบายอยู� ที่ ระดับ 3.75%-4.00% ผลจากการข้ึนดอกเบี้ ยท่ีผ�านมาส�งผลให� ตัวเลข CPI เริ่มชะลอตัวลง 
นอกจากนี้ตลาดยังคงคาดการณ�ว�า ECB ยังคงดําเนินนโยบายทางการเงินเชิงรุกมาข้ึนเพ่ือสกัดเงินเฟ�อโดยการข้ึนดอกเบี้ย
นโยบายเช�นเดียวกับสหรัฐฯ ซึ่งสวนทางกับประเทศจีนและญ่ีปุ�นท่ีอัตราเงินเฟ�อยังอยู� ในระดับที่จัดการได�และอาจจะต�องใช�
นโยบายกระตุ�นเศรษฐกิจเพ่ิมเติมด�วย 

ทางด�านเศรษฐกิจจีน ผลจากการประชุมสมัชชาใหญ�ของจีนในเดือนตุลาคมท่ีผ�านมา สีจ้ินผิงได�รับการแต�งต้ังเป�น

ประธานาธิบดีเป�นสมัยที่ 3 ทางด�านเศรษฐกิจ จีนได�ปรับนโยบาย Zero-Covid เป�น Dynamic Zero-Covid สะท�อนการปรับ

มาตรการต�างๆให�ผ�อนคลายลง ตลาดยังคงคาดการณ� GDP อยู�ในระดับต่ํา นโยบายทางการเงินยังคงดําเนินแบบผ�อนคลาและ

การเป�ดเมืองของจีนยังคงต�องติดตามต�อไป  

ทางด�านเศรษฐกิจประเทศอ่ืนๆในเอเชีย เกาหลี GDP คาดการณ�ป� 2565 อยู�ที่ 2.6% อินโดนีเซียอยู�ท่ี 5.2% อินเดียอยู�ที่  
8.7% เงินเฟ�ออยู�ในระดับสูง ธนาคารกลางจึงดําเนินนโยบายการเงินแบบตึงตัวเช�นเดียวกับหลายประเทศทั่วโลก โดยผลจากเงิน
เฟ�อทําให�การคาดการณ� GDP ในป� 2566 มีแนวโน�มหดตัวลง 

 
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท�สปริง Asia Active Equity 

ด�วยนโยบายการลงทุนของกองทุนเป�ดทีเอ็มบี อีสท�สปริง Asia Active Equity  เน�นลงทุนในหน�วยลงทุนของกองทุน
รวมต�างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Schroder International Selection Fund - Emerging Asia โดย
กองทุน Schroder International Selection Fund - Emerging Asia มีวัตถุประสงค�เพ่ือสร�างการเติบโตในเงินลงทุน ผ�านการ
ลงทุนอย�างน�อย 2 ใน 3 ในตราสารทุนและตราสารที่เทียบเท�าตราสารทุนของผู�ออกที่มีการดําเนินธุรกิจในประเทศตลาดเกิดใหม�
ในภูมิภาคเอเชีย โดยในรอบบัญชี 1 ป�ที่ผ�านมา กองทุนเป�ดทีเอ็มบี อีสท�สปริง Asia Active Equity มีผลตอบแทนลดลงร�อยละ 
26.20 (ดูรายละเอียดในตารางผลการดําเนินงานด�านหลัง) 

 



 

3 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสทส์ปรงิ Asia Active Equity 

 

ความเหน็ของบรษิทัจดัการกองทนุรวมเกีย่วกบัการลงทนุเพือ่เป�นทรพัย�สนิของกองทนุรวม สาํหรบัรอบบัญชตีั้งแต�วนัที ่ 
1 ตลุาคม 2564 ถงึวนัที ่30 กนัยายน 2565  

ด�วยนโยบายการลงทุนของกองทุนเป�ดทีเอ็มบี อีสท�สปริง Asia Active Equity เน�นลงทุนในหน�วยลงทุนของกองทุน
รวมต�างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Schroder International Selection Fund - Emerging Asia โดย
กองทุน Schroder International Selection Fund - Emerging Asia มีวัตถุประสงค�เพ่ือสร�างการเติบโตในเงินลงทุน ผ�านการ
ลงทุนอย�างน�อย 2 ใน 3 ในตราสารทุนและตราสารที่เทียบเท�าตราสารทุนของผู�ออกที่มีการดาเนินธุรกิจในประเทศตลาดเกิดใหม�
ในภูมิภาคเอเชีย 

 

การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในรอบบญัชทีีผ่�านมาเมื่อเทยีบกบัรอบบญัชกี�อนหน�า 

ไม่มี 

  

รายงานการลงทนุทีไ่ม�เป�นไปตามนโยบายการลงทนุเฉลีย่ในรอบบญัชพีร�อมทั้งการดาํเนินการแก�ไข 

ไม่มี 

 

ข�อมลูการดาํเนนิการรบัชาํระหนีด้�วยทรพัย�สนิอื่น (ถ�าม)ี 

 ไม�ม ี

 

ข�อมลูการบนัทกึมูลค�าตราสารแห�งหนีห้รือสทิธเิรยีกร�องดงักล�าวเป�นศนูย� ในกรณทีีผู่�ออกตราสารแห�งหนีห้รอืลกูหนีแ้หง่สทิธิ
เรยีกร�องผดินดัชาํระหนีห้รือมีพฤติการณ�ว�าจะไม�สามารถชาํระหนีไ้ด� (ถ�าม)ี 

 ไม�ม ี

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสทส์ปรงิ Asia Active Equity 

 

ข�อมลูทัว่ไปของกองทนุเป�ดทเีอม็บ ีอีสท�สปรงิ Asia Active Equity 
 
วัตถปุระสงค�ของโครงการ 
เพ่ือสร�างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให�ได�ใกล�เคียงกับผลตอบแทนของกองทุน Schroder International Selection 
Fund - Emerging Asia โดยจะลงทุนในหน�วยลงทุนของกองทุนต�างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 ของ
มูลค�าสินทรัพย�สุทธิของกองทุน ส�วนที่เหลือลงทุนในหลักทรัพย�อ่ืนใดที่ได�รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. 
 
ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทุน : ตราสารทุน  
 
ประเภทกองทนุรวมตามลักษณะพิเศษ :  
กองทุนรวมหน�วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund )  
ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : กองทุน Schroder International Selection Fund - Emerging Asia กองทุนหลักจด
ทะเบียนซ้ือขายในประเทศ : ลักเซมเบิร�ก (LUXEMBOURG)  
 
ประเภทกองทนุตามการลงทนุในต�างประเทศ : กองทุนรวมที่เน�นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต�างประเทศ  
 
นโยบายการกู�ยมื (ถ�าม)ี :  
 
การลงทนุในสญัญาซื้อขายล�วงหน�า (Derivatives) : ลงทุน  
 
วัตถปุระสงค�ของการลงทนุในสญัญาซือ้ขายล�วงหน�า : การลดความเสี่ยง (Hedging)  
 
การลงทนุในตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล�วงหน�าแฝง (Structured Note) : ไม�ลงทุน  
 
กลยุ ทธ� การบริ หารกองทุน (Management Style) : มุ� งหวั งให� ผลประกอบการเคลื่ อนไหวตามดั ชนี ช้ี วั ด (passive 
management/index tracking) 
 
ดชันชีีว้ดั/อ�างองิ (Benchmark) :  
 
1.ดชัน ีMSCI Emerging Asia Net Total Return USD  
หมายเหตุ : ปรับด�วยอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทยีบเท�าค�าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน  
หมายเหตุ :  
2.ดชัน ีMSCI AC Asia (ex Japan) Net Total Return USD  
ปรับด�วยอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทยีบเท�าค�าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน 
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้ วัด (Benchmark) ในการเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจัดการเห็นควรและ
เหมาะสม ซ่ึงอยู�ภายใต�กรอบนโยบายการลงทุนที่กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเป�ดเผยข�อมูลและแจ�งให�ผู�ลงทุนทราบล�วงหน�า



 

5 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสทส์ปรงิ Asia Active Equity 

 

อย�างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คําอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้ วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้ วัดดังกล�าวผ�านการลง
ประกาศในเว็บไซด�ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผู�ลงทุนสามารถใช�ประโยชน�จากข�อมูลในการตัดสินใจลงทุนได�  
 
อย�างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวช้ีวัดเพ่ือให�เป�นไปตามประกาศ เง่ือนไขและข�อกําหนดสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/
หรือ ประกาศ ข�อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม และ/
หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช�เปรียบเทียบ ในกรณีที่ผู�ออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไม�ได�จัดทําหรือเป�ดเผยข�อมูล/อัตรา
ดังกล�าวอีกต�อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ�งเปลี่ยนแปลงดังกล�าวให�ผู�ถือหน�วยลงทุนทราบล�วงหน�าผ�านการประกาศในเว็บไซด�ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู�ลงทุนสามารถใช�ประโยชน�จากข�อมูลในการตัดสินใจลงทุนได�  
 
ลกัษณะการจ�ายผลตอบแทนของกองทุน : จ�ายผลตอบแทนแบบไม�ซับซ�อน 
 
รายละเอียดเกี่ยวกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพเิศษ :  
กองทุนจะเน�นลงทุนในหน�วยลงทุนของกองทุนรวมต�างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Schroder 
International Selection Fund - Emerging Asia ในหน�วยลงทุนชนิด (Class) A2 Acc USD ในอัตราส�วนโดยเฉลี่ยในรอบป�
บัญชีไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 ของมูลค�าทรัพย�สินสุทธิของกองทุน ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ Luxembourg ดาเนินงานตามระเบียบ
ของ UCITS กองทุนรวมต�างประเทศดังกล�าวบริหารจัดการโดย Schroder Investment Management (Europe) S.A.  และ
ลงทุนในรูปของเงินสกุลดอลลาร�สหรัฐฯ  
 
ส�วนท่ีเหลือ บริษัทจัดการจะลงทนุในเงินฝาก ตราสารแห�งหนี้ในประเทศที่มีอายุของสัญญา หรืออายุของตราสารต่ํากว�า 1 ป� โดย
วัตถุประสงค์สำรองไว้ เพ่ือการดําเนินงาน หรือรอการลงทุน เพ่ือสภาพคล�อง และบริษัทจัดการจะลงทุนในเงินฝากต�างประเทศ 
ทั้งในรูปเงินบาทและเงินตราต�างประเทศ รวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย� หรือทรัพย�สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
 
ทั้งนี ้การลงทุนของกองทุนเป�ดทีเอ็มบี อีสท�สปริง Asia Active Equity ในกองทุน Schroder International Selection Fund - 
Emerging Asia จะอยู�ในรูปของเงินสกุลดอลลาร�สหรัฐฯ โดยกองทุนเป�ดทีเอ็มบ ีอีสท�สปริง Asia Active Equity อาจจะเข�าทํา
สัญญาซื้อขายล�วงหน�า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือป�องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต�างประเทศตาม
ดุลยพินิจของผู�จัดการกองทุน ดังน้ัน ผู�ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได�รับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได�รับเงินคืนต่ํากว�าเงิน
ลงทุนเร่ิมแรกได� เช�น กรณีที่ค�าเงินสกุลดอลล�าร�สหรัฐ มีแนวโน�มอ�อนค�าลง ผู�จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซ้ือ
ขายล�วงหน�าเพ่ือป�องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข�องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางส�วน อย�างไรก็ตาม ผู�จัดการกองทุน
อาจพิจารณาลงทุนในสัดส�วนท่ีน�อย หรืออาจพิจารณาไม�ป�องกันความเสี่ยงในกรณีที่ค�าเงินสกุลดอลล�าร�สหรัฐ มีแนวโน�มแข็ง
ค�า รวมทั้งอาจทําธุรกรรมการให�ยืมหลักทรัพย� หรือธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป�นไปตาม
หลักเกณฑ�ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด  
 
รวมทั้งอาจทําธุรกรรมการให�ยืมหลักทรัพย� หรือธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได� รวมถึงลงทุนใน
หลักทรัพย�หรือทรัพย�สินอ่ืนใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย�างใดอย�างหนึ่งหรือหลายอย�างตามที่ประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยจะคํานึงถึงความมั่นคง และผลตอบแทนของหลักทรัพย�
ดังกล�าวเป�นสําคัญ  
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อย�างไรก็ตาม สําหรับการลงทุนในประเทศกองทุนจะไม�ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล�วงหน�าแฝง (Structure 
Notes) รวมถึงหลักทรัพย�ที่ไม�มกีารซื้อขายในตลาด (Unlisted) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน�าเชื่อถือต่ํากว�าระดับที่สามารถ
ลงทุนได ้ (Non-Investment grade) และตราสารหน้ีที่ไม�ได�รับการจัดอันดับความน�าเชื่อถือ (Unrated) ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว�ซ่ึง
ตราสารหน้ีที่มีอันดับความน่าเช่ือถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได�รับการจัดอันดับความน�าเชื่อถือที่
สามารถลงทุนได ้(investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท�านั้น 
 
รายละเอียดการลงทนุในต�างประเทศ :  
เน้นลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชี ไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 ของ มูลค�าทรัพย�สินสุทธิของกองทุน ท้ังนี้ ไม�เกินวงเงินที่
ได�รับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. 
 
ข�อมูลเพ่ิมเติม 

เร่ือง การแก�ไขเพ่ิมเติมข�อผูกพัน - แก�ไขชื่อบริษัทจัดการ และนายทะเบียนหน�วยลงทุน 

บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน อีสท�สปริง (ประเทศไทย) จํากัด ได�มีการแก�ไขเพ่ิมเติมข�อผูกพัน - แก�ไขช่ือบริษัทจัดการ และ

นายทะเบียนหน�วยลงทุน ทั้งนี้ จะมีผลตั้งแต�วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เป�นต�นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

หัวข้อ ข้อมูลเดิม ข้อมูลใหม ่

ข้อผูกพัน   

1. บริษัทจัดการ  

ชื่อบริษัทจัดการ : 

บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน ทหารไทย 

จํากัด 

บริษัท หลักทรัพย�จัดการกองทุน อีสท�สปริง 

(ประเทศไทย) จํากัด 

3. นายทะเบยีนหน่วย

ลงทุน 

ชื่อ : 

บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน ทหารไทย 

จํากัด 

บริษัท หลักทรัพย�จัดการกองทุน อีสท�สปริง 

(ประเทศไทย) จํากัด 
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ข�อมลูของกองทนุรวมทีล่งทุนในหน�วยลงทนุของกองทนุรวมต�างประเทศกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึง่ เกนิกว�าร�อยละ 20  

ของ NAV  
 
โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

1  การลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทุนรวมต�างประเทศ 

2  ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุนรวมต�างประเทศ 
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ผลการดำเนินงานระหวา่งงวดปขีองกองทนุโดยสรปุและขอ้มลูทางการเงินทีส่ำคญั 

งวดปบีญัชสีิน้สดุวนัที ่ 
30 ก.ย. 

65 
30 ก.ย. 

64 
30 ก.ย. 

63 
30 ก.ย. 

62 
28 ก.ย. 

61 

มูลค�าหน�วยลงทุน ณ ต�นงวด (บาท/หน�วย) 15.9821 13.8811 11.5576 11.8121 13.0663 

มูลค�าหน�วยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หน�วย) 11.7944 15.9821 13.8811 11.5576 11.8121 

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท�สปริง Asia Active Equity -26.20% 15.14% 20.04% -2.14% -9.62% 

เกณฑ�มาตรฐาน 1** -21.37% 21.73% 25.32% -8.59% -1.71% 

เกณฑ�มาตรฐาน 2** -29.51% 13.93% 21.02% -3.42% 1.46% 

มูลค�าทรัพย�สินสุทธิ ณ ต�นงวด (ล�านบาท) 5,822 3,406 4,173 4,441 2,852 

มูลค�าทรัพย�สินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ล�านบาท) 4,485 5,822 3,406 4,173 4,441 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลีย่ระหว่างงวดปี (ล�านบาท) 5,470 5,414 3,729 4,312 4,005 

มูลค่าซ้ือขายสุทธิรวมระหว่างงวดป ี(Net cash flow) (ล�านบาท)  +237 +2,221 -1,437 -153 +2,438 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหว�างงวดป�* (Average redemption rate) 0.07% 0.43% 0.29% 0.08% 0.73% 

* เป�นสัดส�วนของมูลค�าขายคืนและสับเปลี่ยนออกต�อมูลค�าทรัพย�สนิสุทธิเฉลีย่     
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ผลการดาํเนินงานของ กองทุนเป�ดทีเอม็บี อสีท�สปรงิ Asia Active Equity   ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2565  

 

ย้อนหลัง 
3 เดือน 

ย้อนหลัง 
6 เดือน 

ย้อนหลัง 
1 ป� 

ย้อนหลัง 
3 ป� 

ตั้งแต่จัดต้ัง
กองทุน 

ร้อยละต่อป ี (30 มิ.ย. 65) (31 มี.ค. 65) (30 ก.ย. 64) (30 ก.ย. 62) (30 ต.ค. 57) 

กองทุนเป�ดทีเอ็มบี อีสท�สปริง Asia Active Equity -15.68% -19.30% -26.20% +0.68% +2.11% 

เกณฑ�มาตรฐาน 1** -7.98% -11.65% -21.37% +6.27% +4.08% 

เกณฑ�มาตรฐาน 2** -14.03% -22.04% -29.51% -0.93% +2.16% 

Note**      
เกณฑ�มาตรฐาน 1 คือ ดัชนี MSCI Emerging Asia Net Total Return ปรับด�วยอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบเท�าค�าสกุลเงินบาท ณ วันที่       
                              คํานวณผลตอบแทน  
เกณฑ�มาตรฐาน 2 คือ ดัชนี MSCI Emerging Asia Net Total Return สกุลเงินดอลลาร�สหรัฐ 

  

      

หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนได�จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)   
                  ทั้งน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเกี่ยวข�องกับผลิตภัณฑ�ในตลาดทุน มิได�เป�นสิ่งยืนยันถึงผล 
                     การดําเนินงานในอนาคต 

                  ทําความเข�าใจลักษณะสินค�า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก�อนตัดสินใจลงทุน    
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รายงานของผู�สอบบญัชรีบัอนญุาต 

เสนอ ผู�ถือหน�วยลงทุนของกองทุนเป�ดทีเอ็มบี อีสท�สปริง Asia Active Equity 

ความเห็น  

ข�าพเจ�าได�ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเป�ดทีเอ็มบี อีสท�สปริง Asia Active Equity (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด�วย งบแสดงฐานะ
การเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สินทรัพย�สุทธิสาํหรับป�สิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สาํคัญ 

ข�าพเจ�าเห็นว�า งบการเงินข�างต�นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเป�ดทีเอ็มบี อีสท�สปริง Asia Active Equity ณ วันที่ 30 กันยายน 
2565 ผลการดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย�สุทธิสําหรับป�สิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต�องตามที่ควรในสาระสําคัญ
ตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได�รับความ
เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

เกณฑ�ในการแสดงความเห็น  

ข�าพเจ�าได�ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข�าพเจ�าได�กล�าวไว�ในวรรคความรับผิดชอบ
ของผู� สอบบัญชีต�อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข�าพเจ�า ข�าพเจ�ามีความเป�นอิสระจากกองทุนตามข�อกําหนด
จรรยาบรรณของผู�ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส�วนที่เกี่ยวข�องกับการตรวจสอบงบการเงิน และ
ข�าพเจ�าได�ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด�านจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป�นไปตามข�อกําหนดเหล�านี้ ข�าพเจ�าเชื่อว�าหลักฐานการสอบ
บัญชทีี่ข�าพเจ�าได�รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช�เป�นเกณฑ�ในการแสดงความเห็นของข�าพเจ�า 

ข�อมูลอื่น 

ผู�บริหารเป�นผู�รับผิดชอบต�อข�อมูลอื่น ข�อมูลอื่นประกอบด�วย ข�อมูลซึ่งรวมอยู�ในรายงานประจําป� แต�ไม�รวมถึงงบการเงิน และ
รายงานของผู�สอบบัญชีที่อยู�ในรายงานประจําป�นั้น ข�าพเจ�าคาดว�าข�าพเจ�าจะได�รับรายงานประจําป�ภายหลังวันที่ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชี 

ความเห็นของข�าพเจ�าต�องบการเงินไม�ครอบคลุมถึงข�อมูลอ่ืน และข�าพเจ�าไม�ได�ให�ความเชื่อมั่นต�อข�อมูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของข�าพเจ�าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ�านและพิจารณาว�าข�อมูลอื่นมีความขัดแย�งที่มี
สาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรู�ที่ได�รับจากการตรวจสอบของข�าพเจ�า หรือปรากฏว�าข�อมูลอ่ืนมีการแสดงข�อมูลที่ขัด
ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่  

เมื่อข�าพเจ�าได�อ�านรายงานประจําป� หากข�าพเจ�าสรุปได�ว�ามีการแสดงข�อมูลที่ขัดต�อข�อเท็จจริงอันเป�นสาระสําคัญ ข�าพเจ�าต�อง
สื่อสารเร่ืองดังกล่าวกับผู้บริหารเพ่ือให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง 
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ความรับผิดชอบของผู�บริหารต�องบการเงิน 

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับ
กองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ ยงชีพ ที่ สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได� รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผู�บริหารพิจารณาว�า
จำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข�อผิดพลาด  

ในการจัดทํางบการเงิน ผู�บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานต�อเนื่อง การเป�ดเผยเร่ือง
ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานต�อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช�เกณฑ�การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต�อเนื่องเว�นแต�ผู�บริหาร
มีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได ้

ความรับผิดชอบของผู�สอบบัญชีต�อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต�อข�อเท็จจริงอันเป�นสาระสําคัญหรือไม� ไม�ว�าจะเกิดจากการทุจริตหรือข�อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู�สอบบัญชี
ซ่ึ งรวมความเห็นของข� าพเจ� าอยู� ด�วย ค วามเ ช่ือมั่ นอย� างสมเหตุสมผลคือความเ ช่ือมั่ นในระดับสูงแต� ไม� ได� เป�น
การรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสําคัญที่มีอยู� ได�เสมอไป ข�อมูลที่ ขัดต�อข�อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข�อผิดพลาดและถือว�ามีสาระสําคัญ
เมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการ
ตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี ้

ในการตรวจสอบของข�าพเจ�าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข�าพเจ�าได�ใช�ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู�ประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข�าพเจ�ารวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข�อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต�อความเสี่ยงเหล�านั้น และได�
หลักฐานการสอบบัญชีที่ เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป�นเกณฑ�ในการแสดงความเห็นของข�าพเจ�า ความเสี่ยงท่ีไม�พบ
ข�อมูลที่ ขัดต�อข�อเท็จจริงอันเป�นสาระสําคัญซึ่งเป�นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว�าความเสี่ยงที่ เกิดจากข�อผิดพลาด 
เนื่องจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู�ร�วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว�นการแสดงข�อมูล การ
แสดงข�อมูลที่ไม�ตรงตามข�อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทําความเข�าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวข�องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ� แต�ไม�ใช�เพ่ือวัตถุประสงค�ในการแสดงความเห็นต�อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน  

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เป�ดเผยข�อมูลที่เกี่ยวข�องซ่ึงจัดทําข้ึนโดยผู�บริหาร  
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 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได�รับ สรุปว�ามีความไม�แน�นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ�หรือสถานการณ�ที่อาจเป�นเหตุให�
เกิดข�อสงสัยอย�างมีนัยสําคัญต�อความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานต�อเนื่องหรือไม� ถ�าข�าพเจ�าได�ข�อสรุปว�ามี
ความไม�แน�นอนที่มีสาระสําคัญ ข�าพเจ�าต�องกล�าวไว�ในรายงานของผู�สอบบัญชีของข�าพเจ�าโดยให�ข�อสังเกตถึง
การเป�ดเผยข�อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข�อง หรือถ�าการเป�ดเผยดังกล�าวไม�เพียงพอ ความเห็นของข�าพเจ�าจะเปลี่ยนแปลงไป 
ข�อสรุปของข�าพเจ�าข้ึนอยู�กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได�รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู�สอบบัญชีของข�าพเจ�า อย�างไรก็ตาม 
เหตุการณ�หรือสถานการณ�ในอนาคตอาจเป�นเหตุให�กองทุนต�องหยุดการดําเนินงานต�อเนื่อง  

 ประเมินการนําเสนอ โครงสร�างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเป�ดเผยข�อมูลว�างบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

ข�าพเจ�าได�สื่อสารกับผู�บริหารในเร่ืองต�างๆ ที่สําคัญ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช�วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ ได�วางแผนไว� 
ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบใน
ระหว�างการตรวจสอบของข�าพเจ�า 
 

 
(นายเทอดทอง เทพมังกร) 
ผู�สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบยีน 3787 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 
กรุงเทพฯ 7 พฤศจิกายน 2565 
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กอ งทุนเป ดทีเอ็มบี อีสท สปริง As ia Active Equity

งบแสดงฐานะการ เงิน

ณ วันที่  30 กันยายน 25 65

หมายเหตุ 2565 2564

สินทรัพย� 7

เงินลงทุนแสดงด วยมูลค ายุตธิรรม 3, 4 4,343,532,244.63   5,929,639,247.02   

เงินฝากธนาคาร 358,129,618.52      110,324,928.03       

ลูกหนี้

จากดอกเบี้ย 43,893.88                  25,162.17                  

จากการขายหน�วยลงทุน 2,869,380.36            15,480,424.24         

ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ� 3, 6 6,640,500.00           -                              

ลูกหนี้อื่น 11,170,279.88         14,401,169.39          

รวมสินทรัพย� 4,722,385,917.27   6,069,870,930.85   

หนี้สิน 7

เจ�าหนี้จากการรับซ้ือคืนหน�วยลงทุน 9,582,529.66           13,081,592.22         

เจ�าหนี้จากสัญญาอนุพันธ� 3, 6 220,915,582.46      225,896,121.73       

ค�าใช�จ�ายค�างจ�าย 5 6,856,641.24           8,544,126.24            

ภาษีเงินได�ค�างจ�าย 6,584.08                    3,774.33                    

หนี้สินอื่น 5 418,787.40               505,982.63               

รวมหนี้สิน 237,780,124.84       248,031,597.15       

สินทรัพย�สุทธิ 4,484,605,792.43   5,821,839,333.70   

สินทรัพย�สุทธิ:

ทุนที่ได�รับจากผู�ถือหน�วยลงทุน 3,802,298,867.53   3,642,715,960.60   

กําไร(ขาดทุน)สะสม

บัญชีปรับสมดุล 1,949,218,036.97     1,878,987,287.95     

กําไร(ขาดทุน)สะสมจากการดําเนินงาน (1,266,911,112.07)    300,136,085.15        

สินทรัพย�สุทธิ 4,484,605,792.43   5,821,839,333.70   

สินทรัพย�สุทธิต�อหน�วย 11.7944                     15.9821                     

จาํนวนหน วยลงทุนที่จาํหน ายแล วทั้งหมด ณ วันสิ้นป  (หน�วย) 380,229,886.7537  364,271,596.0605  

บาท
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กองทุน เป ดที เอ็มบี  อีสท สปริง As ia Active  Eq uity

งบกําไร ขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับป สิ้นสุดวันที่  30 กันยายน 25 65

หมายเหตุ 2565 2564

รายได� 3

รายได�ดอกเบี้ย 146,246.29                 133,883.12           

รายได�อ่ืน 8 45,895,379.48          47,484,395.70     

รวมรายได� 46,041,625.77 47,618,278.82

ค�าใช�จ�าย 3

ค าธรรมเนียมการจัดการ 5 87,797,450.20 86,852,280.09

ค�าธรรมเนียมผู� ดูแลผลประโยชน� 1,755,948.97 1,737,045.59

ค�าธรรมเนียมนายทะเบียน 5 8,260,071.62 8,138,139.09

ค�าใช�จ�ายอ่ืน 648.00 -                        

รวมค�าใช�จ�าย 97,814,118.79 96,727,464.77

ขาดทุนสุทธิ (51,772,493.02) (49,109,185.95)

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 67,536,539.75          266,096,722.86   

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (1,087,628,542.14) 586,351,144.45

รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ� (491,277,560.19) (318,499,857.00)

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม�เกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ� 6, 7 11,621,039.27 (191,450,103.77)

รายการขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต�างประเทศ (15,504,243.93) (21,722,376.95)

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดข้ึนและที่ยังไม�เกิดข้ึน (1,515,252,767.24) 320,775,529.59

การเพิ่มข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพย�สุทธิจากการดําเนินงานก�อนภาษีเงินได� (1,567,025,260.26) 271,666,343.64

หัก ภาษีเงินได� 3 (21,936.96) (20,082.28)

การเพิ่มข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพย�สุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได� (1,567,047,197.22) 271,646,261.36

บาท
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กอ งทุน เป ดที เอ็มบี อีสท สปริ ง As ia Act ive Eq uity

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย� สุทธิ

สําหรับป สิ้นสุดวันที่  30 กันยายน 25 65

2565 2564

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย�สุทธิจาก

การดําเนินงาน (1,567,047,197.22) 271,646,261.36

การเพ่ิมข้ึนของทุนที่ได�รับจากผู�ถือหน�วยลงทุนในระหว�างป� 1,174,895,450.27 6,965,680,423.66

การลดลงของทุนที่ได�รับจากผู�ถือหน�วยลงทุนในระหว�างป� (945,081,794.32) (4,821,691,723.64)

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย�สุทธิในระหว�างป� (1,337,233,541.27) 2,415,634,961.38

สินทรัพย สุทธิ ณ วันต นป 5,821,839,333.70 3,406,204,372.32

สินทรัพย สุทธิ ณ วันปลายป 4,484,605,792.43 5,821,839,333.70

การเปล่ียนแปลงของจํานวนหน�วยลงทุน

(มูลค าหน วยละ 10 บาท)

หน วยลงทุน ณ วันต นป  364,271,596.0605 245,383,468.8899

บวก : หน�วยลงทุนที่ขายในระหว�างป� 79,189,833.0051 406,996,690.7911

หัก : หน�วยลงทุนที่รับซ้ือคืนในระหว�างป� (63,231,542.3119) (288,108,563.6205)

หน วยลงทุน ณ วันปลายป 380,229,886.7537  364,271,596.0605  

บาท

หน�วย
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กองทุนเป ดทีเอ็มบี อีสท สปริง As ia Active Equity

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  30 กันยายน 25 65

ร�อยละของ

จํานวนหน�วย มูลค�ายุติธรรม มูลค�าเงินลงทุน

(บาท)

เ งินลงทุนในกองทุนรวมในต�างประเทศ

Schroder International Selection Fund - Emerging Asia * 2,787,375.88  4,343,532,244.63         100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 4,301,293,200.02 บาท) 4,343,5 32,244.63  100.00

* กองทนุ Schroder International Selection Fund - Emerging Asia มีวัตถุประสงค ในการลงทุนเพ่ือสร างผลตอบแทนสูงสุด 

ผ านการลงทุนอย างน อย 2 ใน 3 ในตราสารทุนและตราสารท่ีเทียบเท�าตราสารทุนของผู�ออกที่มีการดําเนินธุรกิจ

ในประเทศตลาดเกิดใหม�ในภูมิภาคเอเชีย

ช่ือหลักทรัพย�

กอ งทุนเป ดที เอ็มบี  อีสท สปริง  As ia Active Eq uity

งบประกอ บรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  30 กันยายน 25 64

ร�อยละของ

จํานวนหน�วย มูลค�ายุติธรรม มูลค�าเงินลงทุน

(บาท)

เงินลงทุนในกอ งทุนรวมในต�างประเทศ

Schroder International Selection Fund - Emerging Asia * 3,117,895.69  5,929,639,247.02         100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 4,799, 771,660.27 บาท) 5 , 929,639,247.02  100.00

* กองทุน Schroder International Selection Fund - Emerging Asia มีวัตถุประสงค ในการลงทุนเพ่ือสร างผลตอบแทนสูงสุด 

ผ านการลงทุนอย างน อย 2 ใน 3 ในตราสารทุนและตราสารที่เทียบเท�าตราสารทุนของผู�ออกที่มีการดําเนินธุรกิจ

ในประเทศตลาดเกิดใหม�ในภูมิภาคเอเชีย

ชื่อหลักทรัพย�
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กองทุนเป�ดทเีอม็บ ีอสีท�สปรงิ Asia Active Equity  
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 
สาํหรบัป�สิน้สดุวนัที ่30 กันยายน 2565 

1. ข�อมูลทั่วไป 

กองทุนเป�ดทีเอ็มบี อีสท�สปริง Asia Active Equity (“กองทุน”) จดทะเบียนเป�นกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ป�จจุบันกองทุนมีเงินทุนจดทะเบียนจํานวน 
15,000 ล�านบาท (แบ�งเป�น 1,500 ล�านหน�วยลงทุน มูลค�าหน�วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน 
อีสท�สปริง (ประเทศไทย) จาํกัด (“บริษัทจัดการ”) เป�นผู�จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน�วยลงทุน (เดิม บริษัทหลักทรัพย�
จัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด เป�นผู� จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน�วยลงทุน จนถึงวันที่  10 กรกฎาคม 2565) และ
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เป�นผู�ดูแลผลประโยชน� 

กองทุนเป�นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน�วยลงทุน ซึ่ งไม�กําหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน โดยมีนโยบายการ
ลงทุนโดยเน� นการลงทุ นในหน� วยลงทุ นของกองทุ นรวมต� างประเทศเพียงกองทุ นเดี ยว คื อกองทุ น Schroder 
International Selection Fund - Emerging Asia ในหน�วยลงทุนชนิด Class A Acc USD ซึ่ งจดทะเบียนในประเทศ
ลักเซมเบิร�ก บริหารจัดการโดย Schroder Investment Management (Europe) S.A. โดยเฉลี่ยในรอบป�บัญชีไม�น�อย
กว�าร�อยละ 80 ของมูลค�าทรัพย�สินสุทธิของกองทนุ ทั้งนี้กองทุนอาจเข�าทําสัญญาซ้ือขายล�วงหน�า (Derivatives) โดยมี
วัตถุประสงค�เพ่ือป�องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต�างประเทศ 

กองทุนมีนโยบายไม�จ�ายเงินป�นผลให�ผู�ถือหน�วยลงทุน 

2. เกณฑ�การจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินนี้ได้จัดทำข้ึนตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุนกําหนดโดยได�รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส�วนเร่ืองที่ แนวปฏิบัติทางบัญชีไม�ได�
กําหนดไว� กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี 

งบการเงินของกองทุนได�จัดทําเป�นภาษาไทย และมีหน�วยเงินตราเป�นบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกล�าวเป�นไปตาม
วัตถุประสงค�ของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังน้ันเพ่ือความสะดวกของผู�อ�านงบการเงินที่ไม�คุ�นเคยกับภาษาไทย 
กองทุนได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษข้ึนโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

เงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรู�เป�นสินทรัพย�ด�วยมูลค�ายุติธรรม ณ วันท่ีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน 

- เงินลงทุนในกองทุนรวมที่ เสนอขายในต�างประเทศ แสดงด�วยมูลค�ายุติธรรมโดยใช�มูลค�าทรัพย�สินสุทธิต�อ
หน�วยลงทุนคร้ังล�าสุด ณ วันที่วัดค�าเงินลงทุน 

กําไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม�เกิดข้ึนจากการปรับมูลค�าของเงินลงทุนให�เป�นมูลค�ายุติธรรมจะรับรู�ในกําไรหรือขาดทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จําหน�ายใช�วิธีถัวเฉลี่ยถ�วงนํ้าหนัก 
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การรับรู�รายได�และค�าใช�จ�าย 

รายได�ดอกเบี้ยรับรู�เป�นรายได�ตามเกณฑ�คงค�าง โดยคํานึงถึงอัตราดอกเบี้ยท่ีแท�จริง  

รายได�อ่ืนและค�าใช�จ�ายรับรู�ตามเกณฑ�คงค�าง   

เมื่อมีการจําหน�ายเงินลงทุน ผลต�างระหว�างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได�รับกับมูลค�าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู�ในกําไรหรือ
ขาดทุน 

บัญชีที่เป�นเงินตราต�างประเทศ 

บัญชีที่เป�นเงินตราต�างประเทศ แปลงค�าเป�นเงินบาทโดยใช�อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพย�และหนี้สินท่ีเป�น
เงินตราต�างประเทศ ณ วันสิ้นป�แปลงค�าเป�นเงินบาท โดยใช�อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญาอนุพันธ� ณ วันที่เกิด
รายการ แปลงค�าเป�นเงินบาทโดยใช�อัตราตามสัญญา 

ณ วันสิ้นป� กําไรหรือขาดทุนที่ยังไม�เกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ�ที่ยังไม�ครบกําหนด คํานวณโดยปรับสัญญาอนุพันธ� ณ 
วันสิ้นป� จากอัตราตามสัญญา เป�นราคาตลาดของสัญญาอนุพันธ�ที่มีอายุคงเหลือเช�นเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้
หรือเจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ในงบแสดงฐานะการเงิน 

ผลต�างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดข้ึนจากการแปลงค�ารับรู�ในกําไรหรือขาดทุน 

ภาษีเงินได ้

กองทุนเสียภาษีเงินได�ตามประมวลรัษฎากรจากรายได�ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร�อยละ 15 ของรายได�ก�อนหัก
รายจ�าย  

การใช�ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงินให�เป�นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ�ายบริหารต�องใช�ดุลยพินิจและการประมาณการหลาย
ประการ ซึ่งมีผลกระทบต�อจํานวนเงินที่เกี่ยวข�องกับสินทรัพย� หน้ีสิน รายได� ค�าใช�จ�าย และการเป�ดเผยข�อมูลเกี่ยวกับ
สินทรัพย�และหนี้สินที่อาจเกิดข้ึน ซึ่งผลที่เกิดข้ึนจริงอาจแตกต�างไปจากจํานวนที่ประมาณการไว�   

การใช�ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทํางบการเงินจะได�รับการทบทวนอย�างต�อเนื่อง การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป�นต�นไป 

4. ข�อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน 

กองทุนได�ซ้ือขายเงินลงทุนในระหว�างป� สรุปได�ดังนี้ 

 บาท 

 2565  2564 

ซ้ือเงินลงทุน 119,005,000.00 2,958,186,496.50 

ขายเงินลงทุน 685,020,000.00 1,253,240,000.00 
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5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข�องกัน 

ในระหว�างป� กองทุนมีรายการธุรกิจระหว�างกันที่สําคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอ่ืนซึ่งมีผู�ถือหุ�นและ/หรือกรรมการ
เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สําคัญดังกล�าวสําหรับป�สิ้นสุดวันที่  30 กันยายน 2565 และ 2564 มี
ดังต่อไปนี ้

 บาท   

 2565  2564  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด   

ค�าธรรมเนียมการจัดการ 69,599,318.89  86,852,280.09  ตามเกณฑ�ที่ระบุในหนังสือชีช้วน 

ค�าธรรมเนียมนายทะเบียน 6,547,973.35  8,138,139.09  ตามเกณฑ�ที่ระบุในหนังสือชีช้วน 

บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน อีสท�สปริง (ประเทศไทย) จํากัด   

ค�าธรรมเนียมการจัดการ 18,198,131.31  -  ตามเกณฑ�ที่ระบุในหนังสือชีช้วน 

ค�าธรรมเนียมนายทะเบียน 1,712,098.27  -  ตามเกณฑ�ที่ระบุในหนังสือชีช้วน 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)  

ซ้ือเงินตราต่างประเทศ 2,824,476,371.00  2,640,239,400.00  ตามที่ระบุในสัญญา 

ขายเงินตราต่างประเทศ 2,589,343,765.00  2,769,462,378.00  ตามที่ระบุในสัญญา 

 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 และ 2564 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญกับกิจการท่ีเก่ียวข�องกัน ดังนี้ 

 บาท 

 2565  2564 

บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด    

ค�าธรรมเนียมการจัดการค�างจ�าย -  7,890,441.93 

ค�าธรรมเนียมนายทะเบียนค�างจ�าย -  742,340.68 

หนี้สินอ่ืน -  1,847.24 

บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน อีสท�สปริง (ประเทศไทย) จํากัด    

ค�าธรรมเนียมการจัดการค�างจ�าย 6,332,061.17  - 

ค�าธรรมเนียมนายทะเบียนค�างจ�าย 595,726.62  - 

หนี้สินอ่ืน 1,301.25  -  
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6. อนุพันธ�ทางการเงินตามมูลค�ายุติธรรม 

 บาท 

 2565 

 จํานวนเงินตาม  มูลค�ายุติธรรม 

 สัญญา  สินทรัพย ์  หน้ีสิน 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต�างประเทศล�วงหน�า 5,870,925,215.00  6,640,500.00  220,915,582.46 

 

 บาท 

 2564 

 จํานวนเงินตาม  มูลค�ายุติธรรม 

 สัญญา  สินทรัพย ์  หนี้สิน 

สัญญาขายเงินตราต�างประเทศล�วงหน�า 5,191,735,702.50  -  225,896,121.73 

7. การเป�ดเผยข�อมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 

การประมาณมูลค�ายุติธรรม 

มูลค�ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได�รับจากการขายสินทรัพย�หรือเป�นราคาที่จะจ�ายเพ่ือโอนหนี้สินให�ผู�อ่ืน โดยรายการ
ดังกล�าวเป�นรายการที่เกิดข้ึนในสภาพปกติระหว�างผู�ซื้อและผู�ขาย (ผู�ร�วมตลาด) ณ วันท่ีวัดมูลค�า กองทุนใช�ราคาเสนอ
ซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง
กําหนดให�ต�องวัดมูลค�าด�วยมูลค�ายุติธรรม ยกเว�นในกรณีที่ไม�มีตลาดที่มีสภาพคล�องสําหรับสินทรัพย�หรือหนี้สินที่มี
ลักษณะเดียวกันหรือไม�สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคล�องได� กองทุนจะประมาณมูลค�ายุติธรรมโดย
ใช�เทคนิคการประเมินมูลค�าที่ เหมาะสมกับแต�ละสถานการณ� และพยายามใช�ข�อมูลที่สามารถสังเกตได�ที่ เกี่ยวข�องกับ
สินทรัพย�หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค�ายุติธรรมนั้นให�มากที่สุด 

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความ
แตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี ้

- ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม�ต�องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล�องสาํหรับสินทรัพย�หรือหนี้สินอย�างเดียวกัน (ข�อมูลระดับที่ 1) 

- ข�อมูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู�ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได�โดยตรง (ได�แก� ข�อมูลราคาตลาด) 
หรือโดยอ�อม (ได�แก� ข�อมูลที่คาํนวณมาจากราคาตลาด) สาํหรับสินทรัพย�นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข�อมูลระดับที่ 2) 

- ข�อมูลสาํหรับสินทรัพย�หรือหนี้สินซึ่งไม�ได�อ�างอิงจากข�อมูลที่สามารถสังเกตได�จากตลาด (ข�อมูลที่ ไม�สามารถสังเกตได�) 
(ข�อมูลระดับที่ 3) 
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 บาท 

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 

 ระดับที่ 1  ระดับที่ 2  ระดับที่ 3  รวม 

สินทรัพย ์        

กองทุน -  4,343,532,244.63  -  4,343,532,244.63 

ตราสารอนุพันธ์ -  6,640,500.00  -  6,640,500.00 

หนี้สิน        

ตราสารอนุพันธ์ -  220,915,582.46  -  220,915,582.46 

  
 บาท 

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 

 ระดับที่ 1  ระดับที่ 2  ระดับที่ 3  รวม 

สินทรัพย ์        

กองทุน -  5,929,639,247.02  -  5,929,639,247.02 

หนี้สิน        

ตราสารอนุพันธ์ -  225,896,121.73  -  225,896,121.73 

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการ
อ�างอิงไว�อย�างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู�ค�าหรือแหล�งกําหนดราคาที่เป�นทางเลือกซึ่งได�รับการสนับสนุนจาก
ข�อมูลที่สังเกตได�จะถูกจัดอยู�ในระดับที่ 2 เคร่ืองมือทางการเงินเหล�านี้ประกอบด�วยกองทุนรวม และอนุพันธ�ในตลาดซ้ือ
ขายกันโดยตรง 

ในระหว�างป� ไม�มีการโอนรายการระหว�างลําดับชั้นของมูลค�ายุติธรรม                                                                                                  

ความเสีย่งด�านอัตราดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด 

ตารางต�อไปน้ีได�สรุปความเสี่ยงด�านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด�วยสินทรัพย�ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
ของกองทุนตามมูลค�ายุติธรรมและจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย 
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 บาท 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 

 มีอัตราดอกเบี้ย 
ปรับข้ึนลงตาม 
อัตราตลาด 

 มีอัตรา 
ดอกเบี้ย

คงท่ี 

  
ไม่มี 

อัตราดอกเบี้ย 

 

รวม    

สินทรัพย�ทางการเงิน       

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม -  -  4,343,532,244.63  4,343,532,244.63 

เงินฝากธนาคาร 358,129,618.52  -  -  358,129,618.52 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย -  -  43,893.88  43,893.88 

ลูกหนี้จากการขายหน�วยลงทุน -  -  2,869,380.36  2,869,380.36 

ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ -  -  6,640,500.00  6,640,500.00 

ลูกหนี้อ่ืน -  -  11,170,279.88  11,170,279.88 

หนี้สินทางการเงิน        
เจ้าหนี้จากการรับซ้ือคืน 

หน�วยลงทุน -  -  9,582,529.66  9,582,529.66 

เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ ์ -  -  220,915,582.46  220,915,582.46 

ค�าใช�จ�ายค�างจ�าย -  -  6,856,641.24  6,856,641.24 

ภาษีเงินได�ค�างจ�าย -  -  6,584.08  6,584.08 

หนี้สินอ่ืน -  -  418,787.40  418,787.40 
 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

 มีอัตราดอกเบี้ย 
ปรับข้ึนลงตาม 
อัตราตลาด 

 มีอัตรา 
ดอกเบี้ย

คงที่ 

  
ไม่มี 

อัตราดอกเบี้ย 

 

รวม    

สินทรัพย�ทางการเงิน       

เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม -  -  5,929,639,247.02  5,929,639,247.02 

เงินฝากธนาคาร 110,324,928.03  -  -  110,324,928.03 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย -  -  25,162.17  25,162.17 

ลูกหนี้จากการขายหน�วยลงทุน -  -  15,480,424.24  15,480,424.24 

ลูกหนี้อ่ืน -  -  14,401,169.39  14,401,169.39 
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 บาท 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

 มีอัตราดอกเบี้ย 
ปรับข้ึนลงตาม 
อัตราตลาด 

 มีอัตรา 
ดอกเบี้ย

คงที่ 

  
ไม่มี 

อัตราดอกเบี้ย 

 

รวม    
หนี้สินทางการเงิน 

เจ้าหนี้จากการรับซ้ือคืน 
หน�วยลงทุน -  -  13,081,592.22  13,081,592.22 

เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ ์ -  -  225,896,121.73  225,896,121.73 

ค�าใช�จ�ายค�างจ�าย -  -  8,544,126.24  8,544,126.24 

ภาษีเงินได�ค�างจ�าย -  -  3,774.33  3,774.33 

หนี้สินอ่ืน -  -  505,982.63  505,982.63 

 ความเสี่ยงด�านเครดิต   

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือ
ทางการเงินเนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้  อย�างไรก็ตาม สินทรัพย�ทางการเงินดังกล�าวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น 
กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี ้

ความเสี่ยงด�านอัตราแลกเปลี่ยน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 และ 2564 กองทุนมีบัญชีที่เป�นเงินตราต�างประเทศดังนี ้

 ดอลลาร�สหรัฐอเมริกา 

           รายการ 2565  2564 

เงินลงทุน (มูลค�ายุตธิรรม) 115,029,985.29  175,173,980.71 

เงินฝากธนาคาร 18,147.98  45,757.18 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย 138.53  45.33 

ลูกหนี้อ่ืน 295,823.09  425,440.75 

กองทุนได�ทําสัญญาอนุพันธ�เพ่ือคุ�มครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนที่เป�นเงินตราต�างประเทศ 
(ดูหมายเหตุ 6) 

ความเสี่ยงด�านตลาด 

กองทุนมีความเสี่ยงด�านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในกองทุนรวมในต�างประเทศ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล�าว
ข้ึนอยู�กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ�ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณ�ดังกล�าวอาจมี
ผลกระทบทางด�านบวกหรือด�านลบต�อผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ข้ึนอยู�กับประเภทของธุรกิจของ
ผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มข้ึน
หรือลดลงได้ 
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การบริหารความเสี่ยง 

ผู� บริ หารของกองทุ น Schroder International Selection Fund - Emerging Asia จะวิ เคราะห� ป� จจั ยต� างๆที่ มี
ผลกระทบต�อราคาของหลักทรัพย� โดยกองทุนมีวัตถุประสงค�เพ่ือสร�างผลตอบแทนสูงสุดผ�านการลงทุนอย�างน�อย 2 ใน 3 
ในตราสารทุนและตราสารที่เทียบเท�าตราสารทุนของผู�ออกที่มีการดําเนินธุรกิจในประเทศตลาดเกิดใหม�ในภูมิภาคเอเชีย  

8. รายได�อื่น 

รายได�อื่น ได�แก� การจ�ายคืนค�าธรรมเนียมในการจัดการในต�างประเทศให�กับกองทุนตามอัตราที่ตกลงร�วมกันในสัญญา 

9. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที ่7 พฤศจิกายน 2565 
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กองทุนเป�ดทเีอม็บ ีอสีท�สปรงิ Asia Active Equity 
 ข�อมลูรายละเอยีดการลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 30 กนัยายน  2565 
 จำนวนเงนิต้นและ มลูคา่ตาม % of NAV 
 จำนวนหุน้/หนว่ย ราคาตลาด (บาท) 

 เงนิฝากธนาคาร 
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 358,173,512.40 7.99% 
 รวมเงินฝากธนาคาร 358,173,512.40 7.99% 
 หน�วยลงทนุต�างประเทศ 
 หน�วยลงทุนต�างประเทศ 96.85% 
 Schroder International Selection Fund - Emerging Asia 2,787,376 4,343,532,244.63 96.85% 
 รวมหนว่ยลงทนุตา่งประเทศ 4,343,532,244.63 96.85% 
 ทรัพย�สินอ่ืน -200,172,784.87 -4.46% 
 หนี้สินอื่น -16,927,179.73 -0.38% 
 มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ 4,484,605,792.43 100.00% 
 จํานวนหน�วยลงทุน 380,229,886.7537 
 มูลค�าทรัพย�สินสุทธิต�อหน�วย 11.7944 
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ค�าใช�จ�ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเป�ดทเีอม็บ ีอสีท�สปรงิ ASIA ACTIVE EQUITY  

สําหรับระยะเวลา 1 ป� ของรอบบัญชี 2564/2565  ต้ังแต�วันที่ 1 ตุลาคม 2564 สิ้นสุดวันที ่30 กันยายน 2565 

   ตั้งแต�วันที ่ 1  ต.ค.  2564  ตั้งแต�วันที ่ 1  ต.ค.  2564 

ค�าใช�จ�ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2565  ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2565 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน ร�อยละของ 

  หน�วย : พันบาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ2 

ค�าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 87,797.45 1.6050 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee) 1,755.95 0.0321 

ค�านายทะเบยีน (Registrar fee) 8,260.07 0.1510 

ค�าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไม�ม ี  ไม�ม ี 

ค�าโฆษณา  ไม�ม ี  ไม�ม ี 

ค่าภาษีเงินได ้ 21.94 0.0004 

ค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ  0.65 0.0000 

รวมคา่ใชจ้า่ยทั้งหมด1 97,836.06 1.7885 

หมายเหตุ   

1.  ไม�รวมค�านายหน�าซื้อขายหลักทรัพย�และค�าธรรมเนียมต�าง ๆ ที่เกิดข้ึนจากการซ้ือขายหลักทรัพย� 
2.  มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี่ยรายวันโดยคำนวณจากวันที่  1 ตุลาคม 2564  ถึงวันที่  30 กันยายน 2565   
     เท�ากับ 5,470,246,120.33 บาท 

 
อตัราส�วนหมุนเวยีนการลงทนุของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)   = 2.18% 
 
ค�าใช�จ�ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย�  (ร�อยละต�อป�ของมลูค�าทรพัย�สนิสทุธ)ิ   ใม�ม ี
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รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่กีารทำธรุกรรมกับกองทนุเปดิท๊เอม็บ ีอสีท�สปรงิ Asia Active Equity 

สำหรับรอบปีบัญช ี2564/2565 (ตั้งแต�วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) 

ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเกี่ยวข�อง 

1 ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 

ผู�ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข�องกับกองทุนรวมได�ที่บริษทัจัดการโดยตรง  

หรือที่ website ของ บลจ.ที่ https://www.eastspring.co.th/about-us/corporate-governance หรือที ่

https://www.eastspring.co.th เลือกหัวข�อ > การกํากับดูแลกิจการ > รายงานการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่กี่ยวข�อง 

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

 
รายงานการเป�ดเผยข�อมลูการถอืหน�วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุ  ณ วนัที ่30 กนัยายน 2565 

ไม่มี 

 
รายชือ่ผูจ้ดัการกองทุน  

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

1 นายธีระศันส� ทุติยะโพธ ิ

2 นางสาวดาราวรรณ ประกายทิพย� 

3 นางสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง 

4 นายสมิทธ� ศักดิ์กําจร 

5 นางสาวเชาวนี แก�วมณีเอ่ียม 

6 นางสาวธีรนุช ธรรมภิมุขวัฒนา 

7 นางสาวพัชราภา มหัทธนกุล 

8 นางสาววิภาสิริ เกษมศุข 

9 นางรัชนิภา พรรคพานิช 

10 นายฤทธิพร ส�งเสริมสวัสดิ ์

11 นายวสวัตติ์ จิรวิชญ 

12 นายวิศิษฐ� ชื่นรัตนกุล 

13 นายวีรชัย จันเป�ง 

14 นายศตนนท� ทัน 

15 นายสิทธิ ธีรกลุชน 

16 นางสาวกมลวรรณ ชัยรักษ�วัฒนา 
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การรับผลประโยชน�ตอบแทนเนือ่งจากการทีใ่ช�บริการบคุคลอื่นๆ (Soft Commission)  
  บริษัทที่ให�ผลประโยชน� ผลประโยชน�ท่ีได�รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน� 

1 Commerzbank AG Frankfurt ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

2 DBS Vicker Securities ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

3 UOB-Kay Hian Holdings Ltd (Singapore) ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

4 Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Plc..  ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

5 PIMCO Fund Global Investors Series Plc ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

6 BlackRock Group Fund ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

7 BNP Paribas Investment Partners  ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

8 Wellington Management Funds  ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

9 GMO Global Real Return U-AUSD ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

10 UBS Fund Services  S.A. ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

11 T. Rowe Price ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

12 Franklin Templeton Investments ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

13 JP Morgan Asset Management  ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

14 Lazard Global Listed Infrastructure ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

15 Amundi Luxembourg SA ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

16 Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

17 JP Morgan Security (Thailand) ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

18 Citigroup Inc ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

19 Credit Suisse Securities (Hong Kong) Limited ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

20 CLSA B.V. ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

21 DBS Bank Ltd ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

22 Goldman Sachs International ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

23 Morgan Stanley ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

24 United Overseas Bank Limited ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

25 Brown Brothers Harriman ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

 


