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1 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity 

 

วันที่   10 เมษายน 2566 

เรียน   ท�านผู�ถือหน�วยลงทุนทุกท�าน 

 

บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน อีสท�สปริง (ประเทศไทย) จํากัด (บลจ.อีสท�สปริง (ประเทศไทย)) ขอนําส�งรายงาน
ประจํารอบ 1 ป� งวดตั้งแต�วันที่  1 กุมภาพันธ� 2565 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2566 ของกองทุนเป�ดทีเอ็มบี Emerging Active 
Equity มายังผู�ถือหน�วยลงทุนทุกท�าน 

ในช่วงรอบปีทีผ่�านมา ตลาดหุ�นของกลุ�มประเทศเกิดใหม�ถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ�อและการคาดการณ�

เกี่ยวกับการยกเลิกมาตรการผ�อนคลายทางการเงินลง เป�นเหตุให�อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพ่ิมข้ึน ซึ่งกดดัน 

valuation ของหุ�นทั่วโลก ขณะที่ตลาดหุ�นจีนปรับตัวลดลงต�อเน่ืองในช�วงเดือนสิงหาคมถึงปลายเดือนตุลาคม 2565 เน่ืองจาก

การคงนโยบาย Zero Covid ของรัฐบาลจีนที่กดดันการเติบโตของเศรษฐกิจ อย�างไรก็ดี การผ�อนคลายนโยบาย Zero Covid 

การเป�ดประเทศท่ีเร็วกว�าคาดของรัฐบาลจีนในต�นเดือนพฤศจิกายน กําไรต�อหุ�นที่มีโอกาสเติบโตสูงในป� 2566 และ valuation ท่ี

ลดลงมาอยู่ในระดับที่น�าสนใจ รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับการข้ึนอัตราดอกเบ้ียของธนาคารกลางทั่วโลกที่ลดลง ทําให�นักลงทุน

กลับมาให�ความสนใจลงทุนในหุ�นจีนจนตลาดปรับตัวเพ่ิมขึ้นได�แรงและเร็วต�อเนื่องจนถึงปลายเดือนมกราคม 2566 ในขณะที่

ตลาดหุ�นอินเดียได�รับแรงกดดันจากการคาดการณ� GDP ท่ีเติบโตลดลงในป� 2566 ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายท่ียังคง

อยู�ในระดับสูง  

ทั้งนี้ ในรอบบัญชี 1 ป�ที่ผ�านมา ดัชนี MSCI Emerging Markets Index ในสกุลเงินบาทและสกุลเงินดอลลาร�สหรัฐให�
ผลตอบแทนลดลงร�อยละ 12.99 และลดลงร�อยละ 12.12 ตามลําดับ ในขณะที่กองทุนเป�ดทีเอ็มบี Emerging Active Equity ให�
ผลตอบแทนลดลงร�อยละ 19.84 

สุดท�ายนี้  บลจ.อีสท�สปริง (ประเทศไทย) ขอขอบพระคุณผู� ถือหน�วยลงทุนทุกท�านที่ ได�มอบความไว�วางใจลงทุนใน
กองทุนรวมของ บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน อีสท�สปริง (ประเทศไทย) จํากดั 

 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน อีสท�สปริง (ประเทศไทย) จํากัด 

 

 

  



 

2 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity 

 

รายงานการวเิคราะห�ของบรษิทัหลกัทรพัย�จดัการกองทนุ อสีท�สปรงิ (ประเทศไทย) จาํกดั ในฐานะบรษิทัจดัการ 
กองทุนเป�ดทเีอม็บ ีEmerging Active Equity 
 

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน 

ในป� 2564 เศรษฐกิจของกลุ�มประเทศเกิดใหม�ถูกกดดันจากการระบาดของไวรัส Covid-19 สายพันธุ�  Delta ซึ่ง
แตกต�างจากประเทศพัฒนาแล�วที่สามารถเข�าถึงวัคซีนได�อย�างรวดเร็ว ส�งผลให�เศรษฐกิจสามารถฟ��นตัวใด�ในป� 2564 สะท�อนได�
จากตัวเลขเศรษฐกิจทีส่ําคัญปรับตัวดีขึ้น อาทิ เงินเฟ�อและการจ�างงาน เป�นต�น นําไปสู�ความกังวลต�อการผ�อนคลายมาตรการ
กระตุ�นเศรษฐกิจของธนาคารกลางโดยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และลดวงเงินการเข�าซื้อสินทรัพย� เพ่ือจัดการกับการเร�งตัว
ข้ึนของเงินเฟ�อ 

ในช�วงรอบป�ที่ผ�านมา อัตราเงินเฟ�อที่เร�งตัวข้ึนมาในช�วงป� 2565 จนถึงป�จจุบัน จากป�ญหาเร่ือง Global Supply 
Chain และความตึงเครียดระหว�างรัสเซียกับยูเครน ซึ่งหากความขัดแย�งดังกล�าวมีความยืดเยื้อบานปลาย อาจกระทบต�อ
อุปทานน้ํามันและสินค�าโภคภัณฑ�อ่ืน ๆ ให�ราคายังอยู�ในระดับสูงข้ึนได�ต�อเนื่อง ธนาคารกลางหลักของโลกหลายแห�งมีแนวโน�ม
ปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยเพ่ือควบคุมเงินเฟ�อไม�ให�สูงข้ึนจนเกินอัตราเงินเฟ�อเป�าหมายของธนาคารกลางแต�ละประเทศ  

โดยล�าสุด Fed ได�ปรับอัตราดอกเบี้ ยนโยบายอยู� ที่ ระดับ 4.75%-5.0% ขณะเดียวกัน ECB ยังคงมีแนวโน�มข้ึน
ดอกเบี้ยอย�างต�อเนื่อง ป�จจุบันอยู�ที่ 3.50% เช�นเดียวกับประเทศกลุ�มเกิดใหม�ที่อัตราดอกเบี้ยยังคงอยู�ในระดับสูง 

สําหรับนโยบายการเงินของกลุ�มประเทศเกิดใหม� ธนาคารกลางในหลายๆประเทศได�มีการใช�นโยบายการเงินแบบ

เข�มงวด เพ่ือรับมือกับเงินเฟ�อในประเทศที่สูงข้ึน อาทิ ธนาคารกลางเกาหลีใต� ธนาคารกลางไต�หวัน ธนาคารกลางบราซิล ปรับ

ข้ึนอัตราดอกเบี้ยนโยบายมาอยู�ที่ร�อยละ 3.50 1.875 และ 13.75 ในขณะที่ ธนาคารกลางจีน (PBoC) ปรับลดอัตราดอกเบี้ย

โครงการเงินกู�ระยะกลาง (MLF) ระยะ 1 ป�ลง อยู�ที่ระดับร�อยละ 2.75 และปรับลดอัตราดอกเบี้ยซ้ือคืนพันธบัตร (Reverse 

repurchase rate) ระยะ 7 วันลง อยู�ที่ระดับร�อยละ 2.0 และปรับลดดอกเบี้ยเงินกู�ที่ธนาคารพาณิชย�ให�ลูกค�าชั้นดี (LPR) ลง อยู�

ที่ระดับร�อยละ 3.65 ภายหลังตัวเลขเศรษฐกิจส�งสัญญาณชะลอลง เนื่องจากได�รับผลกระทบจากการระบาดของ Omicron และ

วิกฤตหนี้ภาคอสังหาริมทรัพย� อาจจะต�องใช�นโยบายกระตุ�นเศรษฐกิจเพ่ิมเติมเพ่ือช�วยเพ่ิมกําลังซ้ือในประเทศและพยุงเศรษฐกจิ

ที่ได�รับผลกระทบในภาคอสังหาริมทรัพย�เนื่องจากอัตราเงินเฟ�อยังอยู�ในระดับที่ตํ่ากว�าเป�าหมายอย�างมาก อย�างไรก็ดีการผ�อน

คลายนโยบาย Zero Covid การเป�ดประเทศที่เร็วกว�าคาดของรัฐบาลจีนในต�นเดือนพฤศจิกายน กําไรต�อหุ�นที่มีโอกาสเติบโตสูง

ในป� 2566 และ valuation ที่ลดลงมาอยู�ในระดับท่ีน�าสนใจ รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับการข้ึนอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง

ทั่วโลกที่ลดลง ทําให�นักลงทุนกลับมาให�ความสนใจลงทุนในหุ�นจีนจนตลาดปรับตัวเพ่ิมข้ึนได�แรงและเร็วต�อเน่ืองจนถึงปลาย

เดือนมกราคม 2566  

กองทุนการเงินระหว�างประเทศ (IMF) ประกาศปรับลดตัวเลขคาดการณ�การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในป� 2566 อยู�
ที่ระดับร�อยละ 2.9 โดยระบุว�าได�รับผลกระทบจากความขัดแย�งระหว�างรัสเซีย-ยูเครนที่ยังคงยืดเยื้อ ระดับราคาสินค�ายังคงอยู�ใน
ระดับสูงหนุนเงินเฟ�อสูงข้ึน และเศรษฐกิจชะลอตัวลงจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศต�างๆในระดับสูง ประกอบกับความ
เสี่ยงของภาคธนาคารและอสังหาริมทรัพย�ในประเทศกลุ�ม EM และกําลังพัฒนา  

 

 

 



 

3 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity 

 

ความเหน็ของบรษิทัจดัการกองทนุรวมเกีย่วกบัการลงทนุเพือ่เป�นทรพัย�สนิของกองทนุรวม สาํหรบัรอบบัญช ี
ตั้งแต�วนัที ่1 กมุภาพนัธ� 2565 ถงึวนัที ่31 มกราคม 2566 

นโยบายการลงทุนของกองทุนเป�ดที เอ็มบี Emerging Active Equity เน�นลงทุนในหน�วยลงทุนของกองทุนรวม
ต� างปร ะ เท ศ เ พีย งกอ ง เ ดี ยว  (Master Fund) คื อ  ก อง ทุ น  Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading 
Companies Fund  ในหน�วยลงทุนชนิด Class B ซ่ึงมีวัตถุประสงค�ที่จะสร�างการเติบโตในเงินลงทุน (ผลตอบแทนสูงสุด) ผ�าน
การลงทุน ในตราสารทุนที่มีการดําเนินธุรกิจ, มีรายได�, มีทรัพย�สินอยู� ในประเทศ emerging market ตราสารทุนที่กองทุน
ลงทุนต�องมี market capitalsation free float มากกว�า 1 แสนล�านเหรียญสหรัฐ ณ ขณะท่ีกองทุนเข�าลงทุน โดยปกติกองทุนจะ
ลงทุนในตราทุนอยู� ระหว�าง 35 ถึง 60 ตัว โดยในรอบบัญชี 1 ป�ที่ผ�านมา กองทุนเป�ดทีเอ็มบี Emerging Active Equity มี
ผลตอบแทนร�อยละ -19.84 (ดูรายละเอียดในตารางผลการดําเนินงานด�านหลัง) 

 

การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในรอบบญัชทีีผ่�านมาเมื่อเทยีบกบัรอบบญัชกี�อนหน�า 

ไม�มี  

 

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 Emerging Active Equity 

 

ข�อมูลทั่วไปของกองทุนเป�ดทีเอ็มบี Emerging Active Equity 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ  
เพ่ือสร�างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให�ได�ใกล� เคียงกับผลตอบแทนของ Baillie Gifford Worldwide Emerging  
Markets Leading Companies Fund โดยจะลงทุนในหน�วยลงทุนของกองทุนต�างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม�น�อยกว�า
ร�อยละ 80 ของมูลค�าสินทรัพย�สุทธิของกองทุน ส�วนที่ เหลือลงทุนในหลักทรัพย�อ่ืนใดที่ ได�รับความเห็นชอบจากสํานักงาน 
ก.ล.ต. 
 
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : กองตราสารทุน 
 
ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :  
       - กองทุนรวมหน�วยลงทุนประเภท Feeder Fund 
       - ช่ือกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund  
       - กองทุนหลักจดทะเบียนซ้ือขายในประเทศ : ไอร�แลนด� (Ireland)  
          เป�นกองทุน UCITS 
ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที่เน�นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต�างประเทศ 
 
นโยบายการกู�ยืม (ถ�ามี)  :  ไม�ม ี
 
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล�วงหน�า (Derivatives) :  ลงทุน 
 
วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ที่มิได�มีวัตถุประสงค�เพ่ือลดความเสี่ยง (Non-Hedging) 
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม�ซับซ�อน 
 
วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach 
อัตราส�วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม�เกิน 100.00 
 
การลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล�วงหน�าแฝง (Structured Notes) :  ลงทุน 
 
กลยุทธ�การบริหารกองทุน (Management Style) : อ่ืน ๆ 
1. กองทุนเป�ดทีเอ็มบี Emerging Active Equity มุ�งหวังให�ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (passive   
    management) 
2. กองทุ น Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund (กองทุนหลัก) มีกลยุ ทธ� ในการ
บริหารแบบเชิงรุก (Active)  
 
ดัชนีชี้วัด/อ�างอิง (Benchmark) :  

1. ดัชนี MSCI Emerging Markets Index สัดส�วน (%) 100.00 
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หมายเหตุ : ในรูปสกุลเงินดอลล�าร�สหรัฐ ปรับด�วยอัตราแลกเปลี่ยน เพ่ือเทียบเท�าค�าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวนผลตอบแทน 
ทั้งนี้ ดัชนีช้ีวัดดังกล�าวเป�น Total Return Index 

 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวช้ีวัด  (Benchmark) ในเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม 
ซ่ึงอยู�ภายใต�กรอบนโยบายการลงทุนที่กําหนด  โดยบริษัทจัดการจะเป�ดเผยข�อมูลและแจ�งให�    ผู�ลงทุนทราบล�วงหน�าอย�างชัดเจน
ถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวช้ีวดั คําอธิบายเกี่ยวกับตัวช้ีวัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวช้ีวัดดังกล�าวผ�านการลงประกาศในเว็บไซด�ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู�ลงทุนสามารถใช�ประโยชน�จากข�อมูลในการตัดสินใจลงทุนได� 
 
อย�างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพ่ือให�เป�นไปตามประกาศ เง่ือนไขและข�อกําหนดสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/
หรือ ประกาศ ข�อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม และ/
หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช�เปรียบเทียบ ในกรณีที่ผู�ออกตัวดัชนีของตัวช้ีวัดไม�ได�จัดทําหรือเป�ดเผยข�อมูล/อัตรา
ดังกล�าวอีกต�อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ�งเปลี่ยนแปลงดังกล�าวให�ผู�ถือหน�วยลงทุนทราบล�วงหน�าผ�านการประกาศในเว็บไซด�ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู�ลงทุนสามารถใช�ประโยชน�จากข�อมูลในการตัดสินใจลงทุนได� 
 
ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ�ายผลตอบแทนแบบไม�ซับซ�อน 
 
รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ  : 
กองทุ นจะเน� นลงทุ นในหน� วยลงทุ นของกองทุ นรวมต� างประเทศเพี ยงกองเดี ยว (Master Fund) คื อ Baillie Gifford 
Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund ในหน�วยลงทุนชนิด Class B ในอัตราส�วนโดยเฉลี่ยในรอบป�
บัญชีไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 ของมูลค�าทรัพย�สินสุทธิของกองทุน ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร�แลนด� (Ireland) ดําเนินงานตาม
ระเบี ยบของ UCITS กองทุ นรวมต� างประเทศดั งกล� าวบริ หารจั ดการโดย Baillie Gifford Investment Management 
(Europe) Limited และลงทุนในรูปของเงินสกุลดอลลาร�สหรัฐฯ 
 
ส�วนที่เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย� หรือทรัพย�สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  โดยจะลงทุนทั้งในประเทศ และหรือต�างประเทศ 
 
ทั้ งนี้  การลงทุ นของกองทุนเป� ดที เ อ็ มบี  Emerging Active Equity  ใน Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets  
Leading Companies Fund จะอยู�ในรูปของเงินดอลล�าร�สหรัฐ โดยกองทุนเป�ดทีเอ็มบี Emerging Active Equity อาจเข�าทํา
สัญญาซื้อขายล�วงหน�า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือป�องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต�างประเทศตาม
ดุลยพินิจของผู�จัดการกองทุน ดังนั้น 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�วนที่น�อย หรืออาจพิจารณาไม�ป�องกันความเสี่ยงในกรณีที่ค�าเงินสกุลดอลล�าร�สหรัฐมีแนวโน�มแข็ง
คา่   
 
ในส�วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว�ซ่ึงตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล�วงหน�าแฝง (Structured Note) โดย
เป�นไปตามหลักเกณฑ�หรือได�รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งอาจทําธุรกรรมการให�ยืหลักทรัพย� 
หรือธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได� หรือตราสารทุนที่ไม�ได�จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�(Unlisted) 
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และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน�าเชื่อถือต่ํากว�าระดับที่สามารถลงทุนได� (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ท่ีไม�ได�รับ
การจัดอันดับความน�าเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย�หรือทรัพย�สินอ่ืนใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย�างใดอย�าง
หนึ่งหรือหลายอย�างตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด   
 
รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : เป�นไปตามประกาศ 
 

 
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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ผลการดาํเนินงานระหว�างงวดป�ของกองทนุโดยสรปุและข�อมลูทางการเงินทีส่ําคญั     

งวดปบีญัชสีิน้สดุวนัที ่ 
31 ม.ค. 

66 
31 ม.ค. 

65 
29 ม.ค. 

64 
31 ม.ค. 

63 
31 ม.ค. 

62 

มูลค�าหน�วยลงทุน ณ ต�นงวด (บาท/หน�วย) 8.6647 9.5540 9.2959 9.6046 11.8114 

มูลค�าหน�วยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หน�วย) 6.9455 8.6647 9.5540 9.2959 9.6046 

กองทุนเป�ดทีเอ็มบี Emerging Active Equity -19.84% -9.26% 2.78% -3.21% -18.68% 

เกณฑ�มาตรฐาน 1** -12.99% 3.13% 23.16% 3.45% -14.57% 

เกณฑ�มาตรฐาน 2** -12.12% -7.19% 27.98% 3.81% -14.24% 

มูลค�าทรัพย�สินสุทธิ ณ ต�นงวด (ล�านบาท) 2,987 3,930 6,592 9,113 6,986 

มูลค�าทรัพย�สินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ล�านบาท) 2,119 2,987 3,930 6,592 9,113 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลีย่ระหว่างงวดปี (ล�านบาท) 2,186 3,518 4,342 8,026 9,350 

มูลค่าซ้ือขายสุทธิรวมระหว่างงวดป ี(Net cash flow) (ล�านบาท)  -263 -878 -2,372 -2,240 +4,397 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหว�างงวดป�* (Average redemption rate) 0.06% 0.09% 0.25% 0.13% 0.13% 

* เป�นสัดส�วนของมูลค�าขายคืนและสับเปลี่ยนออกต�อมูลค�าทรัพย�สนิสุทธิเฉลีย่     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

9 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity 

 

 
 

ผลการดาํเนินงานของ กองทุนเป�ดทีเอม็บี Emerging Active Equity  ณ วนัที ่31 มกราคม 2566   

 

 ย�อนหลัง  
3 เดือน  

ย�อนหลัง  
6 เดือน 

ย้อนหลัง 
 1 ป� 

ย้อนหลัง 
 3 ป� 

ตั้งแต่จัดต้ัง 
กองทุน 

ร้อยละต่อป ี (27 ต.ค. 65) (27 ก.ค. 65) (31 ม.ค. 65) (31 ม.ค. 63) (30 มี.ค. 60) 

กองทุนเป�ดทีเอ็มบี Emerging Active Equity +21.68% +7.20% -19.84% -9.25% -6.05% 

เกณฑ�มาตรฐาน 1** +5.29% -5.58% -12.99% +3.37% +2.75% 

เกณฑ�มาตรฐาน 2** +20.56% +5.36% -12.12% +1.40% +3.53% 

Note**      
เกณฑ�มาตรฐาน 1 คือ ดัชนี MSCI Emerging Markets Index สัดส�วน 100% ในรูปสกุลเงินดอลล�าร�สหรัฐ ปรับด�วยอัตราแลกเปลี่ยน เพ่ือ 
                                    เทียบเท�าค�าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน 

เกณฑ�มาตรฐาน 2 คือ ดัชนี MSCI Emerging Markets Index สัดส�วน 100% ในรูปสกุลเงินดอลล�าร�สหรัฐ   

      

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

                  ทําความเข�าใจลักษณะสินค�า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก�อนตัดสินใจลงทุน    
 
 
 

-30.56%
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รายงานของผู�สอบบญัชรีบัอนญุาต 

เสนอ ผู�ถือหน�วยลงทุนของกองทุนเป�ดทีเอ็มบี Emerging Active Equity 

ความเห็น  

ข�าพเจ�าได�ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเป�ดทีเอ็มบี Emerging Active Equity (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด�วยงบแสดงฐานะการเงิน 
และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที ่31 มกราคม 2566 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย�
สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

ข�าพเจ�าเห็นว�า งบการเงินข�างต�นน้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเป�ดทีเอ็มบี Emerging Active Equity ณ วันที่ 31 มกราคม 
2566 และผลการดําเนินงาน 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�นอิสระจากกองทุนตามประมวล
จรรยาบรรณของผู�ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเร่ืองความเป�นอิสระ ที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวล
จรรยาบรรณของผู� ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส�วนที่ เกี่ยวข�องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข�าพเจ�าได�ปฏิบัติตามความ
รับผิดชอบด�านจรรยาบรรณอ่ืน ๆ  ตามประมวลจรรยาบรรณของผู�ประกอบวิชาชีพบัญชี ข�าพเจ�าเช่ือว�าหลกัฐานการสอบบัญชีที่
ข�าพเจ�าได�รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช�เป�นเกณฑ�ในการแสดงความเห็นของข�าพเจ�า 

ข�อมูลอื่น 

ผู�บริหารเป�นผู�รับผิดชอบต�อข�อมูลอ่ืน ข�อมูลอ่ืนประกอบด�วย ข�อมูลซ่ึงรวมอยู�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
สื่อสารเร่ืองดังกล�าวกับผู�บริหารเพ่ือให�ผู�บริหารดําเนินการแก�ไขข�อมูลที่แสดงขัดต�อข�อเท็จจริง 
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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 ้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต�อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ข�อมูลที่ขัดต�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  

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเป�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�าง ๆ ที่สําคัญ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช�วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ ได�วางแผนไว� 
ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบใน
ระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 
 

 
(นางสาวชมภูนุช แซ�แต�)                                              
ผู�สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบยีน 8382 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 
กรุงเทพฯ 23 กุมภาพันธ� 2566 
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กองทุนเป ดทีเอ็มบี Emerging Active Equity

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่  31 มกราคม 25 66

หมายเหตุ 2566 2565

สินทรัพย� 7

เงินลงทุนแสดงด วยมูลค ายุตธิรรม 3, 4 1,923,827,083.03    2,943,067,135.85   

เงินฝากธนาคาร 128,546,360.82       69,527,004.13         

ลูกหนี้

จากดอกเบีย้ 53,252.31                  11,661.98                  

จากการขายหน�วยลงทุน 95,961.33                  46,465.16                 

ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ� 3, 5, 6 90,816,995.71          2,688,333.99            

รวมสินทรัพย� 2,143,339,653.20    3,015,340,601.11   

หนี้สิน 7

เจ�าหนี้จากการรับซ้ือคืนหน�วยลงทุน 19,537,012.43          1,784,133.67            

เจ�าหนี้จากสัญญาอนุพันธ� 3, 5, 6 1,956,574.63            21,444,568.97         

ค�าใช�จ�ายค�างจ�าย 5 3,082,767.57            4,512,434.84           

ภาษีเงินได�ค�างจ�าย 7,987.85                    1,749.30                    

เจ�าหนี้อื่น 5 0.03                             2.99                            

หนี้สินอ่ืน 172,438.95                260,249.65               

รวมหนี้สิน 24,756,781.46          28,003,139.42         

สินทรัพย�สุทธิ 2,118,582,871.74    2,987,337,461.69   

สินทรัพย�สุทธ:ิ

ทุนที่ได�รับจากผู�ถือหน�วยลงทุน 3,050,294,545.04   3,447,674,052.34   

กําไร(ขาดทุน)สะสม

บัญชีปรับสมดลุ 1,586,346,389.86     1,452,556,066.74    

ขาดทุนสะสมจากการดาํเนินงาน (2,518,058,063.16)    (1,912,892,657.39)    

สินทรัพย�สุทธิ 2,118,582,871.74    2,987,337,461.69   

สินทรัพย�สุทธิต�อหน�วย 6.9455                        8.6647                        

จาํนวนหน วยลงทุนที่จาํหน ายแล วทั้งหมด ณ วันสิ้นป  (หน�วย) 305,029,454.5031  344,767,405.2334  

บาท
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กอ งทุน เป ดที เอ็มบี  Emerging Active E quity

งบกําไร ขาดทุนเบ็ด เสร็จ

สํา หรับป สิ้นสุดวันที่  31 มกราคม 25 66

หมายเหตุ 2566 2565

รายได� 3

รายได�ดอกเบี้ย 159,691.83                62,704.11                   

รายได�อื่น 8 -                               764,522.43                 

รวมรายได� 159,691.83 827,226.54

ค�าใช�จ�าย 3

ค าธรรมเนียมการจัดการ 5 35,079,086.28          56,453,800.15

ค�าธรรมเนียมผู�ดูแลผลประโยชน� 701,581.63                1,129,075.99

ค�าธรรมเนียมนายทะเบียน 5 3,300,275.40            5,311,229.75

ค�าใช�จ�ายอื่น -                               7,531.20

รวมค�าใช�จ�าย 39,080,943.31 62,901,637.09

ขาดทุนสุทธิ (38,921,251.48) (62,074,410.55)

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (163,231,853.53)        (152,693,671.53)       

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (347,705,399.29) 303,438,041.56

รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ� (154,564,747.35) (281,861,210.80)

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม�เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ� 6, 7 107,616,656.06 (71,059,037.58)

รายการขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต�างประเทศ (8,334,856.37) (24,263,902.19)

รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม�เกิดขึ้น (566,220,200.48) (226,439,780.54)

การลดลงในสินทรัพย�สุทธิจากการดําเนินงานก�อนภาษีเงินได� (605,141,451.96) (288,514,191.09)

หัก ภาษีเงินได� 3 (23,953.81) (9,405.54)

การลดลงในสินทรัพย�สุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได� (605,165,405.77) (288,523,596.63)

บาท
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กอ งทุน เป ดที เอ็มบี  Emerging Active E quity

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย� สุทธิ

สํา หรับป สิ้นสุดวันที่  31 มกราคม 25 66

2566 2565

การเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย�สุทธิจาก

การดําเนินงาน (605,165,405.77) (288,523,596.63)

การเพ่ิมขึ้นของทุนที่ได�รับจากผู�ถือหน�วยลงทุนในระหว�างป� 59,584,735.06           141,824,720.92         

การลดลงของทุนที่ได�ร ับจากผู�ถือหน�วยลงทุนในระหว�างป� (323,173,919.24) (795,440,130.79)

การลดลงของสินทรัพย�สุทธิในระหว�างป� (868,754,589.95) (942,139,006.50)

สินทรัพย สุทธิ ณ วันต นป 2,987,337,461.69 3,929,476,468.19

สินทรัพย สุทธิ ณ วันปลายป 2,118,582,871.74 2,987,337,461.69

การเปลี่ยนแปลงของจํานวนหน�วยลงทุน

(มูลค าหน วยละ 10 บาท)

หน วยลงทุน ณ วันต นป 344,767,405.2334 411,321,095.4125

บวก : หน�วยลงทุนที่ขายในระหว�างป� 8,501,848.7135 15,112,001.7515

หัก : หน�วยลงทุนที่ร ับซ้ือคืนในระหว�างป� (48,239,799.4438) (81,665,691.9306)

หน วยลงทุน ณ วันปลายป 305,029,454.5031  344,767,405.2334  

บาท

หน�วย
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กองทุนเป ดที เอ็มบี  Emerging Active Equity

งบประกอ บรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  31 มกราคม 25 66

ร�อยละของ

จํานวนหน�วย มูลค�ายุติธรรม มูลค�าเงินลงทุน

(บาท)

เงินลงทุนในกองทุนรวมในต�างประเทศ

Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets 

Leading Companies Fund * 3,496,574.581 1,923,827,083.03         100.00

รวมเงินลงทุน  (ราคาทุน 2, 383,977, 991.00 บาท) 1,923,827,083.03  100.00

* กองทุน Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund มีวัตถุประสงค�เพื่อสร�างการเติบโต

ในเงินลงทุน ผ านการลงทุนในตราสารทุนที่มีการดําเนินธุรกิจ มีรายได  และมีทรัพย สินอยู ในประเทศตลาดเกิดใหม  

ชื่อหลักทรัพย�
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กองทุนเป ดทีเอ็มบี Emerging Active Eq uity

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  31 มกราคม 25 65

ร�อยละของ

จํานวนหน�วย มูลค�ายุติธรรม มูลค�าเงินลงทุน

(บาท)

เงินลงทุนในกองทุนรวมในต�างประเทศ

Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets 

Leading Companies Fund * 4,452,839.036                                       2,943,067,135.85         100.00

รวมเงินลงทุน  (ราคาทุน 3,05 5 ,5 12,644.5 3 บาท) 2,943,067, 135 .85  100.00

* กองทุน Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund มีวัตถุประสงค�เพื่อสร�างการเติบโต

ในเงินลงทุน ผ านการลงทุนในตราสารทุนที่มีการดาํเนินธุรกิจ มีรายได  และมีทรัพย สินอยู ในประเทศตลาดเกิดใหม  

ช่ือหลักทรัพย�
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กองทุนเป�ดทเีอม็บ ีEmerging Active Equity 
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 
สาํหรบัป�สิน้สดุวนัที ่31 มกราคม 2566 

1. ข�อมูลทั่วไป 

กองทุนเป�ดทีเอ็มบี Emerging Active Equity (“กองทุน”) จดทะเบียนเป�นกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่  30 มีนาคม 2560 ป�จจุบันกองทุนมีเงินทุนจดทะเบียนจํานวน 
20,000 ล�านบาท (แบ�งเป�น 2,000 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�นผู้ดูแลผลประโยชน์ 

กองทุนเป�นกองทุนรวมประเภทรับซ้ือคืนหน�วยลงทุน ซ่ึงไม�กําหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน โดยมีนโยบายเน�น
ลงทุนในหน� วยลงทุนของกองทุนรวมต�างประเทศเพี ยงกองทุ นเดียว คื อกองทุน Baillie Gifford Worldwide 
Emerging Markets Leading Companies Fund ในหน�วยลงทุนชนิด Class B ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร�แลนด� 
บริหารจัดการโดย Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited โดยเฉลี่ยในรอบป�บัญชีไม�น�อยกว�าร�อย
ละ 80 ของมูลค�าทรัพย�สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้กองทุนอาจเข�าทาํสัญญาอนุพันธ� (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือ
ป�องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต�างประเทศ 

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

2. เกณฑ�การจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุนกําหนดโดยได�รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส�วนเร่ืองที่แนวปฏิบัติทางบัญชีไม�ได�กําหนด
ไว� กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญช ี

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

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

เงินลงทุน 

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

- เงินลงทุนในกองทุนรวมที่เสนอขายในต�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�และหนี้สินที่เป�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 โดยแสดงรวมใน
ลูกหนี้หรือเจ�าหนี้จากสัญญาอนุพันธ�ในงบแสดงฐานะการเงิน 

ผลต�างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดข้ึนจากการแปลงค�ารับรู�ในกําไรหรือขาดทุน 

ภาษีเงินได ้

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

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงินให� เป�นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ�ายบริหารต�องใช�ดุลยพินิจและการประมาณการ
หลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต�อจํานวนเงินที่ เก่ียวข�องกับสินทรัพย� หนี้สิน รายได� ค�าใช�จ�าย และการเป�ดเผยข�อมูล
เกี่ยวกับสินทรัพย�และหนี้สินที่อาจเกิดข้ึน ซ่ึงผลที่เกิดข้ึนจริงอาจแตกต�างไปจากจํานวนที่ประมาณการไว�   

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

4. ข�อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน  

กองทุนได�ซ้ือขายเงินลงทุนในระหว�างป� สรุปได�ดังนี้ 

 บาท 

 2566  2565 

ซ้ือเงินลงทุน  54,480,000.00  3,849,299,999.98 

ขายเงินลงทุน  562,782,800.00  4,892,032,466.03 
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5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข�องกัน 

ในระหว�างป� กองทุนมีรายการธุรกิจระหว�างกันที่สําคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอ่ืนซึ่งมีผู�ถือหุ�นและ/หรือกรรมการ
เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สําคัญดังกล�าวสําหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2566 และ 2565 
มีดังต�อไปน้ี        

 บาท  

 2566  2565  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด  

ค�าธรรมเนียมการจัดการ 17,230,321.79  56,453,800.15  ตามเกณฑ�ที่ระบุในหนังสือชีช้วน 

ค�าธรรมเนียมนายทะเบียน 1,621,045.82  5,311,229.75  ตามเกณฑ�ที่ระบุในหนังสือชีช้วน 

บริษัทหลักทรัพยจั์ดการกองทุน อีสท�สปริง (ประเทศไทย) จํากัด   

ค�าธรรมเนียมการจัดการ 17,848,764.49  -  ตามเกณฑ�ที่ระบุในหนังสือชีช้วน 

ค�าธรรมเนียมนายทะเบียน 1,679,229.58  -  ตามเกณฑ�ที่ระบุในหนังสือชีช้วน 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 

ซ้ือเงินตราต�างประเทศ 1,147,626,935.00  814,749,925.00  ตามที่ระบุในสัญญา 

ขายเงินตราต�างประเทศ 1,224,726,220.00  1,118,212,504.00  ตามที่ระบุในสัญญา 

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 และ 2565 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวข�องกัน ดังนี ้

 บาท 

 2566  2565 

บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด    

ค�าธรรมเนียมการจัดการค�างจ�าย -  4,167,202.52 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ�าย -  392,054.58 

เจ�าหนี้อ่ืน -  2.99 

บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน อีสท�สปริง (ประเทศไทย) จํากัด    

ค�าธรรมเนียมการจัดการค�างจ�าย 2,846,914.66  - 

ค�าธรรมเนียมการจัดการค�างจ�าย 267,840.59  - 

เจ�าหนี้อ่ืน 0.03  - 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)   

ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ 958,112.70  - 

เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ ์ 1,591,277.21  - 
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6. อนพุนัธ�ทางการเงนิตามมลูค�ายตุิธรรม 

 บาท 

 2566 

 จํานวนเงินตาม  มูลค�ายุติธรรม 

 สัญญา  สินทรัพย ์  หน้ีสิน 

สัญญาขายเงินตราต�างประเทศล�วงหน�า 1,936,283,970.00  90,816,995.71  1,956,574.63 

 

 บาท 

 2565 

 จํานวนเงินตาม  มูลค�ายุติธรรม 

 สัญญา  สินทรัพย ์  หน้ีสิน 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต�างประเทศล�วงหน�า 2,852,464,802.00  2,688,333.99  21,444,568.97 

 

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 ้

- ราคาเสนอซื้อขาย (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�อมูลท่ีคํานวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสินทรัพย�นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข�อมูลระดับที่ 2) 

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

 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 

 ระดับท่ี 1  ระดับท่ี 2  ระดับท่ี 3  รวม 

สินทรัพย ์        
กองทุน -  1,923,827,083.03  -  1,923,827,083.03 

ตราสารอนุพันธ์ -  90,816,995.71  -  90,816,995.71 
หนี้สิน        

ตราสารอนุพันธ์ -  1,956,574.63  -  1,956,574.63 

 
 บาท 

 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 

 ระดับท่ี 1  ระดับท่ี 2  ระดับท่ี 3  รวม 

สินทรัพย ์        
กองทุน -  2,943,067,135.85  -  2,943,067,135.85 

ตราสารอนุพันธ์ -  2,688,333.99  -  2,688,333.99 
หนี้สิน        

ตราสารอนุพันธ์ -  21,444,568.97  -  21,444,568.97 

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

ในระหว�างป� ไม�มีการโอนรายการระหว�างลําดับชั้นของมูลค�ายุติธรรม 

ความเสี่ยงด�านอัตราดอกเบ้ีย 

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด 

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

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันท่ี 31 มกราคม 2566 

 มีอัตราดอกเบี้ย 

ปรับข้ึนลงตาม 

อัตราตลาด 

 
มีอัตรา 

ดอกเบี้ยคงที ่

  

ไม�มีอัตรา 

ดอกเบี้ย 

 

รวม    

สินทรัพย�ทางการเงิน        

เงินลงทุนแสดงด�วยมูลค�ายุตธิรรม -  -  1,923,827,083.03  1,923,827,083.03 

เงินฝากธนาคาร 128,546,360.82  -  -  128,546,360.82 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย -  -  53,252.31  53,252.31 

ลูกหนี้จากการขายหน�วยลงทุน -  -  95,961.33  95,961.33 

ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ -  -  90,816,995.71  90,816,995.71 

หนี้สินทางการเงิน        

เจ�าหนี้จากการรับซ้ือคืน 

หน�วยลงทุน -  -  19,537,012.43  19,537,012.43 

เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ ์ -  -  1,956,574.63  1,956,574.63 

ค�าใช�จ�ายค�างจ�าย -  -  3,082,767.57  3,082,767.57 

ภาษีเงินได�ค�างจ�าย -  -  7,987.85  7,987.85 

เจ�าหนี้อ่ืน -  -  0.03  0.03 

หนี้สินอ่ืน -  -  172,438.95  172,438.95 

 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 

 มีอัตราดอกเบี้ย 

ปรับข้ึนลงตาม 

อัตราตลาด 

 
มีอัตรา 

ดอกเบี้ยคงที ่

  

ไม�มีอัตรา 

ดอกเบี้ย 

 

รวม    

สินทรัพย�ทางการเงิน        

เงินลงทุนแสดงด�วยมูลค�ายุตธิรรม -  -  2,943,067,135.85  2,943,067,135.85 

เงินฝากธนาคาร 69,527,004.13  -  -  69,527,004.13 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย -  -  11,661.98  11,661.98 

ลูกหนี้จากการขายหน�วยลงทุน -  -  46,465.16  46,465.16 



 

25 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity 

 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 

 มีอัตราดอกเบี้ย 

ปรับข้ึนลงตาม 

อัตราตลาด 

 
มีอัตรา 

ดอกเบี้ยคงที ่

  

ไม�มีอัตรา 

ดอกเบี้ย 

 

รวม    

ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ -  -  2,688,333.99  2,688,333.99 

        

หนี้สินทางการเงิน        

เจ�าหนี้จากการรับซ้ือคืน 

หน�วยลงทุน -  -  1,784,133.67  1,784,133.67 

เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ ์ -  -  21,444,568.97  21,444,568.97 

ค�าใช�จ�ายค�างจ�าย -  -  4,512,434.84  4,512,434.84 

ภาษีเงินได�ค�างจ�าย -  -  1,749.30  1,749.30 

เจ�าหนี้อ่ืน -  -  2.99  2.99 

หนี้สินอ่ืน -  -  260,249.65  260,249.65 

ความเสี่ยงด�านเครดิต 

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือ
ทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหน้ี อย�างไรก็ตาม สินทรัพย�ทางการเงินดังกล�าวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น 
กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเกบ็หนี ้

ความเสี่ยงด�านอัตราแลกเปลี่ยน 

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 และ 2565 กองทุนมีบัญชีที่เป�นเงินตราต�างประเทศดังนี้ 

 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

รายการ 2566  2565 

เงินลงทุน (มูลค�ายุติธรรม) 58,350,836.61  88,380,394.47 

เงินฝากธนาคาร 20,219.86  92,109.14 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย 2.62  4.25 

กองทุนได�ทําสัญญาอนุพันธ�เพ่ือคุ�มครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนที่ เป�นเงินตราต�างประเทศ      
(ดูหมายเหตุ 6) 
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ความเสี่ยงด�านตลาด 

กองทุนมีความเสี่ยงด�านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในกองทุนรวมในต�างประเทศ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล�าว
ข้ึนอยู�กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ�ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณ�ดังกล�าวอาจมี
ผลกระทบทางด�านบวกหรือด�านลบต�อผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ข้ึนอยู�กับประเภทของธุรกิจของ
ผู�ออก ตราสารว�ามีความสัมพันธ�กับความผันผวนของตลาดมากน�อยเพียงใดอันอาจทําให�ราคาของตราสารเพ่ิมข้ึน
หรือลดลงได้ 

การบริหารความเสี่ยง 

ผู�บริหารของกองทุน Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund จะวิเคราะห�ป�จจัย
ต�าง ๆ  ที่มีผลกระทบต�อราคาของหลักทรัพย� โดยกองทุนมีวัตถุประสงค�เพ่ือสร�างการเติบโตในเงินลงทุน ผ�านการ
ลงทุนในตราสารทุนที่มีการดําเนินธุรกิจ มีรายได� และมีทรัพย�สินอยู�ในประเทศตลาดเกิดใหม� 

8. รายได�อื่น 

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

9. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี้ได�รับการอนุมัติให�ออกโดยผู�มีอํานาจของกองทุนเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ� 2566 
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กองทุนเป�ดทเีอม็บ ีEmerging Active Equity 
 ข�อมลูรายละเอยีดการลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 31 มกราคม  2566 
 จำนวนเงนิต้นและ มลูคา่ตาม % of NAV 
 จำนวนหุน้/หนว่ย ราคาตลาด (บาท) 

 เงนิฝากธนาคาร 
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 128,599,613.13 6.07% 
 รวมเงินฝากธนาคาร 128,599,613.13 6.07% 
 หน�วยลงทนุต�างประเทศ 
 หน�วยลงทุนต�างประเทศ 90.81% 
 Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading  3,496,575 1,923,827,083.03 90.81% 
 Companies Fund 

 รวมหนว่ยลงทนุตา่งประเทศ 1,923,827,083.03 90.81% 
 ทรัพย�สินอ่ืน 88,956,884.41 4.20% 
 หนี้สินอื่น -22,800,708.83 -1.08% 
 มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ 2,118,582,871.74 100.00% 
 จํานวนหน�วยลงทุน 305,029,454.5031 
 มูลค�าทรัพย�สินสุทธิต�อหน�วย 6.9455 
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   ค�าใช�จ�ายทีเ่รียกเกบ็จากกองทนุเป�ด ทเีอ็มบ ีEmerging Active Equity 

สําหรับระยะเวลา 1 ป�ของรอบป�บัญชี 2565/2566 ตั้งแต�วันที่ 1 กุมภาพันธ� 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2566 

   ตั้งแต�วันที ่ 1  ก.พ.  2565  ตั้งแต�วันที ่ 1  ก.พ.  2565 

ค�าใช�จ�ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันที่ 31 ม.ค. 2566  ถึงวันที่ 31 ม.ค. 2566 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน ร�อยละของ 

  หน�วย : พันบาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ2 

ค�าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 35,079.09 1.6050 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee) 701.58 0.0321 

ค�านายทะเบยีน (Registrar fee) 3,300.28 0.1510 

ค�าสอบบัญชี (Audit fee) 0.00 0.0000 

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

ภาษีเงินได ้ 23.95 0.0011 

ค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ  0.00 0.0000 

รวมคา่ใชจ้า่ยทั้งหมด1 39,104.90 1.7892 

หมายเหตุ   

1.  ไม�รวมค�านายหน�าซื้อขายหลักทรัพย�และค�าธรรมเนียมต�าง ๆ ที่เกิดข้ึนจากการซ้ือขายหลักทรัพย�  
2.  มูลค�าทรัพย�สินสุทธิถัวเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันที่ 1 กมุภาพันธ ์2565  ถึงวันที่  31 มกราคม 2566   
     เท�ากับ 2,185,612,814.20 บาท 

 
อตัราส�วนหมุนเวยีนการลงทนุของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)   = 2.49% 
 
ค�าใช�จ�ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย�  (ร�อยละต�อป�ของมลูค�าทรพัย�สนิสทุธ)ิ   ไม�ม ี
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รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่กีารทำธรุกรรมกับกองทนุเปดิทีเอม็บ ีEmerging Active Equity 

สำหรับรอบปีบัญช ี2565/2566 (ตั้งแต�วันที่ 1 กุมภาพันธ� 2565 - 31 มกราคม 2566) 

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 ่31 มกราคม 2566 

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 ชัยรักษ์วัฒนา 

17 นางสาวรุจิรา เข็มเพชร 
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การรับผลประโยชน�ตอบแทนเนือ่งจากการทีใ่ช�บริการบคุคลอื่นๆ (Soft Commission)  
  บริษัทที่ให�ผลประโยชน� ผลประโยชน�ที่ได�รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน� 

1 Maybank Kim Eng Securities Thailand PCL ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

2 DBS Vickers Securities Thailand Co Ltd ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

3 Capital Nomura Securities PCL ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

4 Phatra Securities PCL ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

5 TISCO Securities Co Ltd ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

6 RHB Securities Thailand PCL ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

7 UOB Kay Hian Securities Thailand PCL ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

8 KTB Securities Thailand PCL ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

9 Thanachart Securities ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 
 


