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1 กองทนุเปิดทีเอ็มบี India Active Equity 

 

วันท่ี    5 สิงหาคม 2565 

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงรายงานประจํารอบ 1 ป งวดต้ังแตวันท่ี  

1 มิถุนายน 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2565 ของกองทุนเปดทีเอ็มบี India Active Equity มายังผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

ภาพรวมตลาดหุนอินเดียในรอบปท่ีผานมา ถูกกดดันจากจากความกังวลเก่ียวกับเงินเฟอและการคาดการณเก่ียวกับ

การยกเลิกมาตรการผอนคลายทางการเงินลง เปนเหตุใหอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพ่ิมข้ึน ซึ่งกดดัน 

valuation ของหุน  

ท้ังน้ี ในรอบปบัญชีท่ีผานมา ดัชนี MSCI India IMI, Net returns, Unhedged, USD ใหผลตอบแทนรอยละ 11.08 ใน

สกุลเงินบาท และรอยละ 1.40 ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ขณะท่ีกองทุนเปดทีเอ็มบี India Active Equity ใหผลตอบแทน 

รอยละ -1.88 

 สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

คณะผูจัดการกองทุน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

 

 



 

2 กองทนุเปิดทีเอ็มบี India Active Equity 

 

รายงานการวเิคราะห ของบรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุ ทหารไทย จาํกดั ในฐานะบรษิทัจดัการ 

กองทนุเปดทเีอม็บ ีIndia Active Equity 

 

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน 

 เศรษฐกิจอินเดียเร่ิมฟนตัวภายหลังการระบาดของ Covid-19 อยางรุนแรงในป 2563 ซึ่งสะทอนใน GDP ป 2564 

ท่ีระดับรอยละ 8.7 หลังจากท่ีเติบโตในระดับรอยละ -6.6 ในป 2563 โดยไดรับแรงหนุนจากการอุปสงคภายในประเทศเปนหลัก ใน

ป 2564 อินเดียใหเผชิญกับการระบาดอีกคร้ังในเดือนมีนาคม โดยผูติดเชื้อทําจุดสูงสุดในเดือนพฤษภาคม กอนจะลดลงเดือน

มิถุนายน ในชวงปลายเดือนมิถุนายน รัฐบาลไดประกาศมาตรการบรรเทาทุกขชุดใหมเพ่ือฟนฟูเศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงโครงการค้ํา

ประกันเงินกูสําหรับโควิด ภาคสวนท่ีไดรับผลกระทบและโครงการค้ําประกันสินเชื่อสําหรับสถาบันการเงินขนาดเล็ก (MFIs) 

 ธนาคารกลางดําเนินนโยบายการเงินโดยมุงเนนไปท่ีการรักษาการฟนตัวของเศรษฐกิจ ผสมผสานกับการสนับสนุน

สภาพคลองใหเพียงพอ โดยมุงเนนไปท่ีชองทางการจัดหาเงินทุนท้ังในและนอกประเทศเพ่ือกระตุนการเติบโตของสินเชื่อ พรอม

ท้ังไดติดตามสัญญาณท่ีชัดเจนของอัตราเงินเฟอเพ่ือท่ีจะไดดําเนินนโยบายการเงินอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังน้ี อัตราเงินเฟอได

ปรับตัวเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองจากในปท่ีแลว โดยทําจุดสูงสุดในเดือนเมษายนท่ีระดับรอยละ 7.79 YoY กอนท่ีจะชะลอตัวลงและอยู

ท่ีระดับรอยละ 7.01 ในเดือนมิถุนายน ธนาคารกลางไดประกาศข้ึนอัตราดอกเบ้ียซื้อคืนพันธบัตร (repo rate) สูระดับรอยละ 

4.90 ในการประชุมเดือนมิถุนายน นับเปนการข้ึนอัตราดอกเบ้ียคร้ังท่ี 2 นับต้ังแตตนป โดยระบุวาการปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียเพ่ือ

สกัดเงินเฟอถือเปนเร่ืองท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี คณะกรรมการฯยังเล็งเห็นวา การใชนโยบายการเงินเพ่ือรับมือกับวิกฤตการณ

ในปจจุบันจะชวยสรางเสถียรภาพดานการเงินระดับมหภาค ทามกลางตลาดการเงินท่ีผันผวนมากข้ึนในขณะน้ี 

  

กองทุนเปดทีเอ็มบี India Active Equity 

ดวยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปดทีเอ็มบี India Active Equity เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม

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

Sachs India Equity Portfolio มีวัตถุประสงคในการลงทุนเพ่ือเพ่ิมมูลคาเงินลงทุน โดยกองทุน Goldman Sachs India 

Equity Portfolio จะลงทุนอยางนอย 2 ใน 3 ของมูลคาทรัพยสินในตราสารทุนและหรือตราสารท่ีมีความเก่ียวของกับตราสาร

ทุนและกองทุนซึ่งมีการลงทุนในบริษัทท่ีมีภูมิลําเนา หรือมีกําไร/รายไดหลักอยูในประเทศอินเดีย โดยในรอบบัญชีท่ีผานมา 

กองทุนเปดทีเอ็มบี India Active Equity มีผลตอบแทนรอยละ -1.88 (ดูรายละเอียดในตารางผลการดําเนินงานดานหลัง) 

 

 

 

 

 

 



 

3 กองทนุเปิดทีเอ็มบี India Active Equity 

 

ความเหน็ของบรษิทัจดัการกองทนุรวมเกีย่วกบัการลงทนุเพือ่เปนทรพัยสนิของกองทนุรวม สาํหรบัรอบบญัชตีั้งแตวนัที ่

 1 มถินุายน 2564 ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

ดวยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปดทีเอ็มบี India Active Equity เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม

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

Sachs India Equity Portfolio มีวัตถุประสงคในการลงทุนเพ่ือเพ่ิมมูลคาเงินลงทุน โดยกองทุน Goldman Sachs India 

Equity Portfolio จะลงทุนอยางนอย 2 ใน 3 ของมูลคาทรัพยสินในตราสารทุนและหรือตราสารท่ีมีความเก่ียวของกับตราสาร

ทุนและกองทุนซึ่งมีการลงทุนในบริษัทท่ีมีภูมิลําเนา หรือมีกําไร/รายไดหลักอยูในประเทศอินเดีย 

 

การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในรอบบญัชทีีผ่านมาเมือ่เทยีบกบัรอบบญัชกีอนหนา 

ไมมี 

 

รายงานการลงทนุทีไ่มเปนไปตามนโยบายการลงทนุเฉลีย่ในรอบบญัชพีรอมทัง้การดาํเนนิการแกไข 

ไมมี 

 

ขอมลูการดาํเนนิการรบัชาํระหนีด้วยทรพัยสนิอืน่ (ถาม)ี 

 ไมมี 

 

ขอมลูการบนัทกึมลูคาตราสารแหงหนีห้รือสทิธเิรยีกรองดงักลาวเปนศนูย ในกรณทีีผู่ออกตราสารแหงหนีห้รอืลกูหนีแ้หงสทิธิ

เรยีกรองผดินดัชาํระหนีห้รอืมพีฤตกิารณวาจะไมสามารถชาํระหนีไ้ด (ถาม)ี 

 ไมมี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 กองทนุเปิดทีเอ็มบี India Active Equity 

 

ขอมลูทัว่ไปของกองทนุเปดทเีอม็บ ีIndia Active Equity 

 

วตัถปุระสงคของโครงการ 
เพ่ือสรางผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนใหไดใกลเคียงกับผลตอบแทนของ กองทุน Goldman Sachs India Equity 

Portfolio โดยจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาสินทรัพย

สุทธิของกองทุน สวนท่ีเหลือลงทุนในหลักทรัพยอ่ืนใดท่ีไดรับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. 

 

ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทนุ : กองทุนรวมตราสารแหงทุน 

 

ประเภทกองทนุรวมตามลกัษณะพเิศษ : 
-กองทุนฟดเดอร (Feeder Fund) 

ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : กองทุน Goldman Sachs India Equity Portfolio 

กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในประเทศ : ลักเซมเบิรก (Luxembourg) เปนกองทุน UCITS 

 

ประเภทกองทนุตามการลงทนุในตางประเทศ : กองทุนรวมท่ีเนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ 

 

นโยบายการกูยมื (ถาม)ี : ไมมี 

 

การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลวงหนา (Derivatives) : ลงทุน 

วัตถุประสงคของการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา : ท่ีมิไดมีวัตถุประสงคเพ่ือลดความเสี่ยง (Non-Hedging) 

มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไมซับซอน 

วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach 

อัตราสวนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไมเกิน 100.00 

 

การลงทนุในตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายลวงหนาแฝง (Structured Notes) : ลงทุน 

 

กลยทุธการบรหิารกองทนุ (Management Style) : อ่ืน ๆ 

1. กองทุนเปดทีเอ็มบี India Active Equity มุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive Management) 

2. กองทุน Goldman Sachs India Equity Portfolio (กองทุนหลัก) มีกลยุทธในการบริหารแบบเชิงรุก (Active) 

 

ดชันชีีว้ดั/อางองิ (Benchmark) : การลงทุนในกองทุนรวมน้ี ควรเปรียบเทียบกับตัวชีว้ัดของกองทุนหลักคือ MSCI India IMI, 

Net returns, Unhedged, USD ในรูปสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบเทาคาสกุลเงินบาท ณ วันท่ี

คํานวณผลตอบแทน 

 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) ในเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม 

ซึ่งอยูภายใตกรอบนโยบายการลงทุนท่ีกาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลและแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาอยางชัดเจน

ถึงวันท่ีมีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คาอธิบายเก่ียวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกลาวผานการลงประกาศในเว็บไซด

ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 



 

5 กองทนุเปิดทีเอ็มบี India Active Equity 

 

 

อยางไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพ่ือใหเปนไปตามประกาศ เง่ือนไขและขอกาหนดสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/

หรือ ประกาศ ขอกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกับมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวม และ/

หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใชเปรียบเทียบ ในกรณีท่ีผูออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไมไดจัดทาหรือเปดเผยขอมูล/อัตรา

ดังกลาวอีกตอไป โดยบริษัทจัดการจะแจงเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาผานการประกาศในเว็บไซดของ

บริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 

 

ลกัษณะการจายผลตอบแทนของกองทนุ : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพเิศษ : 

กองทุนจะเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คอื กองทุน Goldman Sachs 

India Equity Portfolio ในหนวยลงทุนชนิด Class I Shares (Acc.) ซึ่งเปน Class ท่ีเสนอขายผูลงทุนสถาบัน ไมมีนโยบาย

จายเงินปนผล ในอัตราสวนโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธขิองกองทุน ซึ่งจดทะเบียนใน

ประเทศลักเซมเบิรก (Luxembourg) ดาเนินงานตามระเบียบของ UCITS กองทุนรวมตางประเทศดังกลาวบริหารจัดการโดย

Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลารสหรัฐ 

 

สวนท่ีเหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพยสินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด โดยจะลงทุนท้ังในประเทศและ/หรือตางประเทศ 

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเปน Fund of Funds หรือลงทุน

โดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพยตางประเทศได โดยไมทาใหระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพ่ิมข้ึน ท้ังน้ี 

ใหเปนดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน โดยข้ึนกับสถานการณตลาด และตองเปนไปเพ่ือประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุน อน่ึง 

บริษัทจัดการจะดาเนินการแจงผูถือหนวยลงทุนลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน โดยผาน www.tmbameastspring.com หรือ

ชองทางอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการกาหนด กอนดาเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกลาว 

 

ท้ังน้ี การลงทุนของกองทุนเปดทีเอ็มบี India Active Equity ใน กองทุนGoldman Sachs India Equity Portfolio จะอยูในรูป

ของเงินดอลลารสหรัฐ โดยกองทุนเปดทีเอ็มบี India Active Equity อาจเขาทาสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือปองกันความเสีย่งในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน ดังน้ัน ผูลงทุน

อาจจะขาดทุนหรือไดรับกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเร่ิมแรกได เชน กรณีท่ีคาเงินสกุลดอลลาร

สหรัฐ มีแนวโนมออนคาลง ผูจัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพ่ือปองกันความเสีย่งท่ีเก่ียวของกับ

อัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางสวน อยางไรก็ตาม ผูจัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัดสวนท่ีนอย หรืออาจ

พิจารณาไมปองกันความเสี่ยงในกรณีท่ีคาเงินสกุลดอลลารสหรัฐมีแนวโนมแข็งคา 

 

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient 

portfolio management (EPM)) ได หรืออาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารท่ีมีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) 

โดยเปนไปตามหลักเกณฑหรือไดรับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมท้ังอาจทาธุรกรรมการใหยืม

หลักทรัพย หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนท่ีไมไดจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Unlisted) และตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาระดับท่ีสามารถลงทุนได (Non-
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Investment grade) และตราสารหน้ีท่ีไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพยหรือ

ทรัพยสินอ่ืนใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ

สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

 

รายละเอียดการลงทุนในตางประเทศ : เนนลงทุนในตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทุน ท้ังน้ี ไมเกินวงเงินท่ีไดรับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. หรือธนาคารแหงประเทศไทย หรือหนวยงาน

ภาครัฐอ่ืนใด 

 

ขอมูลเพ่ิมเติม 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ.ทหารไทย) ไดขอแกไขเพ่ิมเติมโครงการแบบขอความเห็นชอบเปนการ

ท่ัวไป กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน ก.ล.ต.) เพ่ือปรับปรุงขอมูลเก่ียวกับ ชื่อ

เว็บไซต (Website) อีเมล (Email Address) เบอรโทรศัพทและเบอรโทรสาร ของ บลจ.ทหารไทย โดยมีผลต้ังแตวันท่ี 17 มกราคม 

2563 เปนตนไป ท้ังน้ี เพ่ือใหขอมูลเปนปจจุบัน สรุปรายละเอียด ดังน้ี 

เร่ือง ขอมูลปจจุบัน 

1. Website และ Email Address  Website : www.tmbameastspring.com 

Email: marketing@tmbameastspring.com 

2.เบอรโทรศัพท และเบอรโทรสาร  โทรศัพท 0-2838-1800 

โทรสาร   0-2838-1700 ถึง 1701, 0-2838-1703 ถึง 1708 

 และ 0-2838-1710 ถึง 1712 

 

ขอมูลเพ่ิมเติม 

ขอมูลเก่ียวกับ การแกไขเพ่ิมเติมโครงการภายใตการจัดการ เพ่ือเปลี่ยนแปลงท่ีอยูของ บลจ.ทหารไทย 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (TMBAM Eastspring) ไดมีการขอแกไขเพ่ิมเติมโครงการภายใตการจัดการ 

เพ่ือเปลี่ยนแปลงท่ีอยูของบริษัท และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ไดใหความเห็นชอบเปนการท่ัวไปแลว ท้ังน้ี จะมีผลต้ังแตวันท่ี 

1 มีนาคม 2564 เปนตนไป โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ท่ีอยูเดิม ท่ีอยูใหม 

ชั้น 32 อาคารอับดุลราฮิม เพลส  

990 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

32nd Floor, Abdulrahim Place, 

990 Rama IV Rd. Silom, Bangrak, Bangkok 10500 

Thailand 

ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน ออฟฟศ ทาวเวอร  

944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 10330 

9th floor, Mitrtown Office Tower 

944 Rama 4 Road, Wangmai Pathumwan, Bangkok 

10330 
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ขอมลูของกองทนุรวมทีล่งทนุในหนวยลงทนุของกองทนุรวมตางประเทศกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึง่ เกนิกวารอยละ 20 

ของ NAV 
 

โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

1 การลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 

2 ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 
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����������chs�Fu��s�������������chs�I��i��Equity�P�rtf��i��is���P�rtf��i��withi��the�����������chs�Fu��s��ICAV�i�c�rp�r�te��i��Luxe�b�urg.�The

Fu��'s��bjective�is�t��pr�vi�e����g�ter��c�pit����ppreci�ti��.�The�Fu���i�vests�i��securities��f�I��i���c��p��ies.
 
�C��t�ct�Det�i�s

�M���ge�e�t�C��p��y� �����������chs�Asset�M���ge�e�t

Fu����ervices�Lt��

�C��p��y�A��ress� �c/���t�te��treet�B��k�Luxe�b�urg,

49�Ave�ue�JF�Ke��e�y,�L�1855

Luxe�b�urg,��r����Duche��e

Luxe�b�urg�

�C��p��y�Te�eph��e� �352�46�40�10�1�

�Web��ite� �www.g������s�chs.c���

�Fu���M���ger� �Hire��D�s��i�

�Mgr����t�rt�D�te� �04/19/2017�

�Tr��sfer�Age�t� �RBC�I�vest�r��ervices�B��k��A�

 �Fu���I�f� ��s��f�07/25/2022

�L�st�C��se� ��$��31.76�

�T�t���Assets�(�i�)� ��$��1,965.44�

�T�t���Assets�D�te� �07/25/2022�

�I�cepti���D�te� �03/26/2008�

�Pri��ry�Be�ch��rk� �����

�Curr� �U��D����r�

�Mi��I�vest�e�t� ��U��D����r��1,000,000.00�

�Ticker� ���INDAI�LX�

�I�IN� �LU0333811072�

 
�Fees�A���Expe�ses

�Expe�se�R�ti�� �1.00�

�Fr��t�L���� �0.00�

�Fu���Mgr��t�te��Fee� �0.85�

�Mgr��t�te��Perf.�Fee� �0.00�

�High�W�ter�M�rk� �����

�Hur��e�R�te� �����

�B�ck�L���� �0.00�

�E�r�y�With�r�w�Fee� �����

 �B����berg�C��ssific�ti��

�Fu���Type� ��ICAV�

�Fu���Asset�C��ss�F�cus� �Equity�

�D��ici�e� �Luxe�b�urg�

�Fu���Objective� �I��i��

�Fu����ty�e� �����

�Fu���M�rket�C�p�F�cus� �����

�Fu����e�gr�phic���F�cus� �I��i��

�Fu���Curre�cy�F�cus� �����
 
�T�t���Retur��Ch�rt �

 
�e�s����ity

Ye�r J�� Feb M�r Apr M�y Ju� Ju� Aug �ep Oct N�v Dec

2018 0.77 �5.66 �2.64 3.79 �4.22 �2.89 4.19 �1.91 �10.94 �5.78 9.86 0.05

2019 �3.16 �0.09 9.99 �1.29 1.26 �0.90 �5.91 �2.40 6.01 2.81 0.04 1.82

2020 3.24 �5.45 �28.33 14.86 �2.70 6.98 9.42 10.10 �0.72 1.53 8.77 9.45

2021 �1.48 6.37 2.15 0.63 6.80 2.94 4.94 6.21 0.80 �0.61 �1.41 3.89

2022 �2.84 �5.62 2.92 �3.42 �7.79 �7.71 ��� ��� ��� ��� ��� ���
 
� �
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�i�b�e�f�r���y���sses��r�����ge�th�t���y��e���y�suffer��s���resu�t��f�re�yi�g����this�i�f�r��ti��.�The�i�f�r��ti�����y�be�ch��ge��by�B����berg�LP��t���y�ti�e.
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Be�ch��rk:� ��s��f�07/25/2022�
Curre�cy:�U�D�
 
�Perf�r���ce

� �Fu��� �Be�ch.�

�Me���Retur��1Y�Week�y� ��6.86� ��

�T�t���Retur��3M� ��8.81� ��

�T�t���Retur��6M� ��13.86� ��

�T�t���Retur��1Y� ��8.84� ��

�T�t���Retur��Yt�� ��17.38� ��

�Perf�2021� �35.45� ��

�Perf�2020� �20.92� ��

�Perf�2019� �7.46� ��

�Perf�2018� ��15.77� ��

�Perf�2017� �50.93� ��

�Perf�2016� ��2.61� ��

�Eff�7D�Y��� ����� ��

�30D�Y��� ����� ��

��r�ss�7D�Y��� ����� ��

��ubs�7D�Y��� ����� ��

�Avg�Life� ����� ��

�MMkt�Avg�D�ys�T��M�t.� ����� ��

 � �

 
�Risk

� �Fu��� �Be�ch.�

�D�w�si�e�Risk�1Y�Week�y�A��� �14.53� ��

��e�iv�ri��ce�1Y�Week�y�A��� �21.18� ��

��t����r��Dev�1Y�Week�y�A��� �19.41� ��

�M�x�Dr�w��w��1Y� ��26.56� ��

�M�x�I�cre�se�1Y� �14.51� ��

�Kurt�sis�1Y�Week�y� ��0.79� ��

��kew�ess�1Y�Week�y� ��0.35� ��

 � �

 
�Risk/Retur�

� �vs�Be�ch.

�Excess�Retur��1Y�Week�y�A��� �����

�I�f�r��ti���R�ti��1Y�Week�y� �����

�Je�se��A�ph��1Y�Week�y� �����

�M��ig�i��i�R�p�1Y�Week�y� �����

��h�rpe�R�ti��1Y�Week�y� ��0.38�

���rti���R�ti��1Y�Week�y� �0.82�

�Trey��r�Me�sure�1Y�Week�y� �����

 

 
�Tr�cki�g

� �vs�Be�ch.

�A�ph��1Y�Week�y� �����

�Bet��1Y�Week�y� �����

�C�rre��ti���1Y�Week�y� �����

�Be�r�C�rre��ti���1Y�Week�y� �����

�Bu���C�rre��ti���1Y�Week�y� �����

�R��qu�re��1Y�Week�y� �����

�Tr�cki�g�Err�r�1Y�Week�y�A��� �����
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�i�b�e�f�r���y���sses��r�����ge�th�t���y��e���y�suffer��s���resu�t��f�re�yi�g����this�i�f�r��ti��.�The�i�f�r��ti�����y�be�ch��ge��by�B����berg�LP��t���y�ti�e.

 
B����berg® P�ge�2��f�3



� � Fu���A���c�ti���

 
�T�t���Assets�(�i�) ��s��f�07/25/2022

 
�Asset�A���c�ti��

�Equity� �96.598�%�

�M��ey�M�rket� �3.402�%�

 ��s��f�05/31/2022

 
��ect�r�A���c�ti��

�B�sic�M�teri��s� �7.675�%�

�C���u�ic�ti��s� �3.969�%�

�C��su�er,�Cyc�ic��� �9.81�%�

�C��su�er,�N���cyc�ic��� �14.797�%�

�E�ergy� �5.683�%�
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�Fu���Tur��ver� ������Avg�Price/C�sh�F��w� �32.63�

�Me�i���Mkt�C�p�(M)� �7,370.89��Avg�Price/���es� �2.40�

�Avg�M�rket�C�p�(�i�)� �31,865.53��Avg�Price/B��k�R�ti�� �3.60�

�Avg�Dv��Yie��� �0.58��� ��
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ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่ําคญั 

งวดปบญัชสีิน้สดุวนัที ่

31 พ.ค. 

65 

31 พ.ค. 

64 

29 พ.ค. 

63 

31 พ.ค. 

62** 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 12.5061 7.2882 9.4998 9.9994 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 12.2713 12.5061 7.2882 9.4998 

กองทุนเปดทีเอ็มบี India Active Equity -1.88% 71.09% -23.34% -5.00% 

เกณฑมาตรฐาน 1*** 11.08% 70.41% -23.94% 1.16% 

เกณฑมาตรฐาน 2*** 1.40% 73.56% -24.32% 2.47% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 266 454 951 269 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 959 266 454 951 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดป (ลานบาท) 540 356 773 759 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดป (Net cash flow) (ลานบาท) +786 -410 -343 +989 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดป* (Average redemption rate) 0.73% 1.05% 0.33% 0.12% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่     

** จาก 11 มิ.ย. 61 ถึง 31 พ.ค. 62     
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ผลการดาํเนนิงานของ กองทุนเปดทเีอม็บ ีIndia Active Equity ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2565   

 

 ยอนหลัง  

3 เดือน 

ยอนหลัง 

 6 เดือน 

ยอนหลัง 

 1 ป 

ยอนหลัง 

 3 ป 

ต้ังแตจัดต้ัง 

กองทุน 

รอยละตอป (28 ก.พ. 65) (30 พ.ย. 64) (31 พ.ค. 64) (31 พ.ค. 62) (11 มิ.ย. 61) 

กองทุนเปดทีเอ็มบี India Active Equity -8.35% -13.09% -1.88% +8.90% +5.29% 

เกณฑมาตรฐาน 1*** +0.59% -5.30% +11.08% +13.04% +10.03% 

เกณฑมาตรฐาน 2*** -4.12% -6.63% +1.40% +10.15% +8.25% 

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

 คํานวณผลตอบแทน 

เกณฑมาตรฐาน 2 คือ ดัชนี MSCI India IMI Net Return Unhedged สกุลเงินดอลลารสหรัฐ   

      

หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)  
 ท้ังน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผล 

 การดําเนินงานในอนาคต 

 ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน   
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รายงานของผูสอบบญัชรีบัอนญุาต 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปดทีเอ็มบี India Active Equity 

ความเห็น 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปดทีเอ็มบี India Active Equity (“กองทุน”) ซึ่งประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงิน 

และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง

สินทรัพยสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปดทีเอ็มบี India Active Equity ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 

2565 ผลการดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญ

ตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความ

เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

เกณฑในการแสดงความเห็น 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบ

ของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกองทุนตามขอกําหนด

จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในสวนท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบงบการเงิน และ

ขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดเหลาน้ี ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบ

บัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

ขอมูลอื่น 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอ่ืน ขอมูลอ่ืนประกอบดวย ขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําป แตไมรวมถึงงบการเงิน และ

รายงานของผูสอบบัญชีท่ีอยูในรายงานประจําปน้ัน ขาพเจาคาดวาขาพเจาจะไดรับรายงานประจําปภายหลังวันท่ีในรายงานของ

ผูสอบบัญชี 

ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอ่ืน และขาพเจาไมไดใหความเชื่อม่ันตอขอมูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของขาพเจาท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอ่ืนมีความขัดแยงท่ีมี

สาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูท่ีไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา หรือปรากฏวาขอมูลอ่ืนมีการแสดงขอมูลท่ีขัด

ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

เม่ือขาพเจาไดอานรายงานประจําป หากขาพเจาสรุปไดวามีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขาพเจาตอง

สื่อสารเร่ืองดังกลาวกับผูบริหารเพ่ือใหผูบริหารดําเนินการแกไขขอมูลท่ีแสดงขัดตอขอเท็จจริง 

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 

ผูบริหารมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลาน้ีโดยถูกตองตามท่ีควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับ

กองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
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คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวา

จําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือขอผิดพลาด  

ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเน่ือง การเปดเผยเร่ือง

ท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานตอเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ืองเวนแตผูบริหาร

มีความต้ังใจท่ีจะเลิกกองทุนหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเน่ืองตอไปได 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง

ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชี

ซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อม่ันในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวา

การปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญท่ีมีอยูได

เสมอไป ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเม่ือคาดการณไดอยาง

สมเหตุสมผลวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของ

ผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลาน้ี 

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินไมวาจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองตอความเสี่ยงเหลาน้ัน และได

หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงท่ีไมพบ

ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงท่ีเกิดจากขอผิดพลาด 

เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล 

การแสดงขอมูลท่ีไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ

สถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน  

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ

เปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของซึ่งจัดทําข้ึนโดยผูบริหาร  

 สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ืองของผูบริหารและจากหลักฐาน

การสอบบัญชีท่ีไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณหรือสถานการณท่ีอาจเปนเหตุให

เกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเน่ืองหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามี

ความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหขอสังเกตถึง

การเปดเผยขอมูลในงบการเงินท่ีเก่ียวของ หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลง

ไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา 

อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกองทุนตองหยุดการดําเนินงานตอเน่ือง  
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 ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินแสดงรายการ

และเหตุการณในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม 

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูบริหารในเรื่องตางๆ ที่สําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว 

ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบใน

ระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 

 

 
 

(นางสาวชมภูนุช แซแต)   

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

กรุงเทพฯ 1 กรกฎาคม 2565 
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กองทุนเปดทีเอ็มบี Ind ia Active Equity

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่  31 พฤษภาคม 25 65

หมายเหตุ 2565 2564

สินทรัพย 7

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม 3, 4 938,054,138.09 257,403,601.82 

เงินฝากธนาคาร 15,202,810.05 19,050,122.83 

ลูกหนี้

จากดอกเบี้ย 18,296.42 6,221.18 

จากการขายเงินลงทุน 27,368,000.00 - 

จากการขายหนวยลงทุน - 8,901,264.39 

ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ 3, 5, 6 11,877,306.67 168,949.28 

ลูกหนี้อื่น 163,198.80 18,653.99 

รวมสินทรัพย 992,683,750.03 285,548,813.49 

หนี้สิน

เจาหนี้

จากการซือ้เงินลงทุน 7 - 15,615,000.00 

จากการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 7 27,421,962.17 2,353,777.09 

จากการขายหนวยลงทุนรอจัดสรร 252.00 - 

เจาหนี้จากสัญญาอนุพันธ 3, 6, 7 4,817,415.42 968,715.82 

คาใชจายคางจาย 5, 7 1,458,617.27 341,502.22 

ภาษีเงินไดคางจาย 7 2,744.46 933.18 

เจาหนี้อื่น 5, 7 56,000.00 31,684.46 

หนี้สินอื่น 7 83,311.74 17,937.14 

รวมหนี้สิน 33,840,303.06 19,329,549.91 

สินทรัพยสุทธิ 958,843,446.97 266,219,263.58 

สินทรัพยสุทธิ:

ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 781,370,778.47 212,871,220.33 

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

บัญชีปรับสมดุล 206,990,625.70 9,271,590.32 

กําไร(ขาดทุน)สะสมจากการดําเนินงาน (29,517,957.20) 44,076,452.93 

สินทรัพยสุทธิ 958,843,446.97 266,219,263.58 

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 12.2713 12.5061 

จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ณ วันสิ้นป (หนวย) 78,137,077.8471 21,287,122.0329 

บาท
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กองทุนเปดทีเอ็มบี India Active Equity

งบกํา ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 พฤษภาคม 25 65

หมายเหตุ 2565 2564

รายได 3

รายไดดอกเบ้ีย 27,923.00 13,569.22 

รายไดอื่น 8 531,303.72 341,876.40 

รวมรายได 559,226.72 355,445.62 

คาใชจาย 3

คาธรรมเนียมการจัดการ 5 8,662,501.47 5,696,971.07 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 173,250.13 113,939.30 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 5 814,976.79 462,112.31 

รวมคาใชจาย 9,650,728.39 6,273,022.68 

ขาดทุนสุทธิ (9,091,501.67) (5,917,577.06) 

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการกําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 63,473,880.83 37,449,341.89 

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุน (81,611,444.56) 167,788,992.13 

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ (52,925,995.00) 8,192,694.60 

รายการกําไรสุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ 6, 7 7,859,657.79 8,169,627.46 

รายการขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (1,294,916.42) (592,563.81) 

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไมเกิดข้ึน (64,498,817.36) 221,008,092.27 

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได (73,590,319.03) 215,090,515.21 

หัก ภาษีเงินได 3 (4,091.10) (1,905.52) 

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได (73,594,410.13) 215,088,609.69 

บาท
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กองทุนเปดทีเอ็มบี India Active Equity

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 พฤษภาคม 25 65

2565 2564

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิของสินทรัพยสุทธิจาก

การดําเนินงาน (73,594,410.13) 215,088,609.69 

การเพ่ิมข้ึนของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป 1,684,279,007.51 305,133,311.19 

การลดลงของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป (918,060,413.99) (708,403,554.08) 

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ของสินทรัพยสุทธิในระหวางป 692,624,183.39 (188,181,633.20) 

สินทรัพยสุทธิ ณ วันตนป 266,219,263.58 454,400,896.78 

สินทรัพยสุทธิ ณ วันปลายป 958,843,446.97 266,219,263.58 

การเปลี่ยนแปลงของจํานวนหนวยลงทุน

(มูลคาหนวยละ 10 บาท)

หนวยลงทุน ณ วันตนป 21,287,122.0329 62,352,353.5488 

บวก : หนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป 122,929,216.6773 28,513,428.1650 

หัก : หนวยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหวางป (66,079,260.8631) (69,578,659.6809) 

หนวยลงทุน ณ วันปลายป 78,137,077.8471 21,287,122.0329 

บาท

หนวย
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กองทุนเปดทีเอ็มบี India Active Equity

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  31 พฤษภาคม 25 65

รอยละของ

จํานวนหนวย มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(บาท)

เงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ

Goldman Sachs India Equity Portfolio * 848,668.087 938,054,138.09 100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 969,736,645 .61 บาท) 938,05 4,138.09 100.00

* กองทุน Goldman Sachs India Equity Portfolio มีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมมูลคาเงินลงทุน โดยจะลงทุนอยางนอย 2 ใน 3

ของมูลคาทรัพยสินในตราสารทุน และ/หรือตราสารท่ีมีความเก่ียวของกับตราสารทุน และกองทุนของบริษัทท่ีมี

ภูมิลําเนาหรือมีกําไร/รายไดหลักอยูในประเทศอินเดีย

ช่ือหลักทรัพย
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กองทุนเปดทีเอ็มบี India Active Equity

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  31 พฤษภาคม 25 64

รอยละของ

จํานวนหนวย มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(บาท)

เงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ

Goldman Sachs India Equity Portfolio * 252,440.743 257,403,601.82 100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 207,474,664.78 บาท) 25 7,403,601.82 100.00

* กองทุน Goldman Sachs India Equity Portfolio มีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมมูลคาเงินลงทุน โดยจะลงทุนอยางนอย 2 ใน 3

ของมูลคาทรัพยสินในตราสารทุน และ/หรือตราสารท่ีมีความเก่ียวของกับตราสารทุน และกองทุนของบริษัทท่ีมี

ภูมิลําเนาหรือมีกําไร/รายไดหลักอยูในประเทศอินเดีย

ช่ือหลักทรัพย
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กองทนุเปดทเีอม็บ ีIndia Active Equity 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

1. ขอมูลทั่วไป 

กองทุนเปดทีเอ็มบี India Active Equity (“กองทุน”) จดทะเบียนเปนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 มีเงินทุนจดทะเบียนจํานวน 2,000 ลานบาท 

(แบงเปน 200 ลานหนวยลงทุน มูลคาหนวยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

(“บริษัทจัดการ”) เปนผูจัดการกองทุนและนายทะเบียนหนวยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เปนผูดูแล

ผลประโยชน 

กองทุนเปนกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน ซึ่งไมกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน โดยมีนโยบายเนนลงทุน

ในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองทุนเดียว คือกองทุน Goldman Sachs India Equity Portfolio ใน

หนวยลงทุนชนิด Class I Shares (Acc.) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิรก บริหารจัดการโดย Goldman Sachs 

Asset Management Fund Services Limited โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ

ของกองทุน ทั้งนี้กองทุนอาจเขาทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเสี่ยง 

(Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

กองทุนมีนโยบายไมจายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุน 

2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัท

จัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) สวนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีไมได

กําหนดไว กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี 

งบการเงินของกองทุนไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม

วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย 

กองทุนไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

เงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน  

- เงินลงทุนในกองทุนรวมที่เสนอขายในตางประเทศ แสดงดวยมูลคายุติธรรมโดยใชมูลคาทรัพยสินสุทธิตอ

หนวยลงทุนครั้งลาสุด ณ วันที่วัดคาเงินลงทุน 

กําไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนใหเปนมูลคายุติธรรมจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จําหนายใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 
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การรับรูรายไดและคาใชจาย 

รายไดดอกเบี้ยรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง  

รายไดอื่นและคาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง  

เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรูในกําไรหรือ

ขาดทุน 

บัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ 

บัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สินที่เปน

เงินตราตางประเทศ ณ วันสิ้นปแปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญาอนุพันธ ณ วันที่เกิด

รายการ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราตามสัญญา 

ณ วันสิ้นป กําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธที่ยังไมครบกําหนด คํานวณโดยปรับสัญญาอนุพันธ ณ 

วันสิ้นป จากอัตราตามสัญญา เปนราคาตลาดของสัญญาอนุพันธที่มีอายุคงเหลือเชนเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้

หรือเจาหนี้จากสัญญาอนุพันธในงบแสดงฐานะการเงิน 

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกดิขึ้นจากการแปลงคารับรูในกําไรหรือขาดทุน 

ภาษีเงินได 

กองทุนเสียภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากรจากรายไดตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตรารอยละ 15 ของรายไดกอนหัก

รายจาย  

การใชดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจและการประมาณการหลาย

ประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่เกี่ยวของกับสินทรัพย หนี้สิน รายได คาใชจาย และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ

สินทรัพยและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว 

การใชดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง การปรับประมาณการ

ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป 

4. ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนในระหวางป สรุปไดดังนี้ 

 บาท 

 2565  2564 

ซื้อเงินลงทุน 1,104,450,600.00 99,862,800.00 

ขายเงินลงทุน 405,662,500.00 500,597,015.20 
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5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

ในระหวางป กองทุนมีรายการธุรกิจระหวางกันที่สําคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่นซึ่งมีผูถือหุนและ/หรือกรรมการ

เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สําคัญดังกลาวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 และ 2564 

มีดังตอไปนี้  

 บาท   

 2565  2564  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด     

คาธรรมเนียมการจัดการ 8,662,501.47  5,696,971.07  ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชีช้วน 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 814,976.79  462,112.31  ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชีช้วน 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)    

ซื้อเงินตราตางประเทศ 235,571,520.00  36,629,800.00  ตามที่ระบุในสัญญา 

ขายเงินตราตางประเทศ 216,976,520.00  70,723,750.00  ตามที่ระบุในสัญญา 

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 และ 2564 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ดังนี้ 

 บาท 

 2565  2564 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด    

คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย 1,347,023.02  315,374.94 

คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย 126,729.27  29,670.76 

เจาหนี้อื่น -  1,684.46 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)    

ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ -  24,896.74 

เจาหนี้อื่น -  25,000.00 

6. อนุพันธทางการเงินตามมูลคายุติธรรม 

 บาท 

 2565 

 จํานวนเงินตาม  มูลคายุติธรรม 

 สัญญา  สินทรัพย  หนี้สิน 

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 1,052,575,047.00   11,877,306.67  4,817,415.42 
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 บาท 

 2564 

 จํานวนเงินตาม  มูลคายุติธรรม 

 สัญญา  สินทรัพย  หนี้สิน 

สัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 221,913,559.50  168,949.28  968,715.82 

7. การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 

การประมาณมูลคายุติธรรม 

มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาที่จะจายเพื่อโอนหนี้สินใหผูอื่น โดยรายการ

ดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหวางผูซื้อและผูขาย (ผูรวมตลาด) ณ วันที่วัดมูลคา กองทุนใชราคาเสนอ

ซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวของ

กําหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีที่ไมมีตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินที่มี

ลักษณะเดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองได กองทุนจะประมาณมูลคายุติธรรมโดย

ใชเทคนิคการประเมินมูลคาที่เหมาะสมกับแตละสถานการณ และพยายามใชขอมูลที่สามารถสังเกตไดที่เกี่ยวของกับ

สินทรัพยหรือหนี้สินที่จะวัดมูลคายุติธรรมนั้นใหมากที่สุด 

ตารางตอไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลคาความ

แตกตางของระดับขอมูลสามารถแสดงไดดังนี้ 

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกัน (ขอมูลระดับที่ 1) 

- ขอมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตไดโดยตรง (ไดแก ขอมูลราคาตลาด) 

หรือโดยออม (ไดแก ขอมูลที่คํานวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสินทรัพยนั้นหรือหนี้สินนั้น (ขอมูลระดับที่ 2) 

- ขอมูลสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินซึ่งไมไดอางอิงจากขอมูลที่สามารถสังเกตไดจากตลาด (ขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได) 

(ขอมูลระดับที่ 3) 

 บาท 

 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 

 ระดับที่ 1  ระดับที่ 2  ระดับที่ 3  รวม 

สินทรัพย        

กองทุน -  938,054,138.09  -  938,054,138.09 

ตราสารอนุพันธ -   11,877,306.67   -   11,877,306.67  

หนี้สิน       

ตราสารอนุพันธ -   4,817,415.42   -   4,817,415.42  
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 บาท 

 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 

 ระดับที่ 1  ระดับที่ 2  ระดับที่ 3  รวม 

สินทรัพย        

กองทุน -  257,403,601.82  -  257,403,601.82 

ตราสารอนุพันธ -  168,949.28  -  168,949.28 

หนี้สิน        

ตราสารอนุพันธ -  968,715.82  -  968,715.82 

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไมไดถูกพิจารณาวามีสภาพคลองแตถูกประเมินคาจากราคาตลาดที่มีการ

อางอิงไวอยางชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผูคาหรือแหลงกําหนดราคาที่เปนทางเลือกซึ่งไดรับการสนับสนุนจาก

ขอมูลที่สังเกตไดจะถูกจัดอยูในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหลานี้ประกอบดวย เงินลงทุนในกองทุนรวมใน

ตางประเทศ และอนุพันธในตลาดซื้อขายกันโดยตรง 

ในระหวางป ไมมีการโอนรายการระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม 

ความเสีย่งดานอัตราดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลคาของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด 

ตารางตอไปนี้ไดสรุปความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบดวยสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

ของกองทุนตามมูลคายุติธรรมและจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 

 มีอัตราดอกเบี้ย 

ปรับขึ้นลงตาม 

อัตราตลาด 

 
มีอัตรา 

ดอกเบี้ยคงที ่

  

ไมมี 

อัตราดอกเบี้ย 

 

รวม    

สินทรัพยทางการเงิน        

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม -  -  938,054,138.09  938,054,138.09 

เงินฝากธนาคาร 15,202,810.05 -  -  15,202,810.05 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย -  -  18,296.42  18,296.42 

ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน -  -  27,368,000.00  27,368,000.00 

ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ -  -  11,877,306.67  11,877,306.67 

ลูกหนี้อื่น -  -  163,198.80  163,198.80 
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 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 

 มีอัตราดอกเบี้ย 

ปรับขึ้นลงตาม 

อัตราตลาด 

 
มีอัตรา 

ดอกเบี้ยคงที ่

  

ไมมี 

อัตราดอกเบี้ย 

 

รวม    

หนี้สินทางการเงิน        

เจาหนี้จากการรับซื้อคืน 

หนวยลงทุน -  -  27,421,962.17  27,421,962.17 

เจาหนี้จากสัญญาอนุพันธ -  -  4,817,415.42  4,817,415.42 

คาใชจายคางจาย -  -  1,458,617.27  1,458,617.27 

ภาษีเงินไดคางจาย -  -  2,744.46  2,744.46 

เจาหนี้อื่น -  -  56,000.00  56,000.00 

หนี้สินอื่น -  -  83,311.74  83,311.74 

 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 

 มีอัตราดอกเบี้ย 

ปรับขึ้นลงตาม 

อัตราตลาด 

 
มีอัตรา 

ดอกเบี้ยคงที ่

  

ไมมี 

อัตราดอกเบี้ย 

 

รวม    

สินทรัพยทางการเงิน        

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม -  -  257,403,601.82  257,403,601.82 

เงินฝากธนาคาร 19,050,122.83 -  -  19,050,122.83 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย -  -  6,221.18  6,221.18 

ลูกหนี้จากการขายหนวยลงทุน -  -  8,901,264.39  8,901,264.39 

ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ -  -  168,949.28  168,949.28 

ลูกหนี้อื่น -  -  18,653.99  18,653.99 

หนี้สินทางการเงิน        

เจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุน -  -  15,615,000.00  15,615,000.00 

เจาหนี้จากการรับซื้อคืน 

หนวยลงทุน -  -  2,353,777.09  2,353,777.09 

เจาหนี้จากสัญญาอนุพันธ -  -  968,715.82  968,715.82 
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 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 

 มีอัตราดอกเบี้ย 

ปรับขึ้นลงตาม 

อัตราตลาด 

 
มีอัตรา 

ดอกเบี้ยคงที ่

  

ไมมี 

อัตราดอกเบี้ย 

 

รวม    

คาใชจายคางจาย -  -  341,502.22  341,502.22 

ภาษีเงินไดคางจาย -  -  933.18  933.18 

หนี้สินทางการเงิน        

เจาหนี้อื่น -  -  31,684.46  31,684.46 

หนี้สินอื่น -  -  17,937.14  17,937.14 

ความเสี่ยงดานเครดิต 

กองทุนมีความเสี่ยงดานเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไวในเครื่องมือ

ทางการเงินเนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น 

กองทุนจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายจากการเก็บหนี้ 

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 และ 2564 กองทุนมีบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศดังนี้ 

 ดอลลารสหรัฐอเมริกา 

รายการ 2565  2564 

เงินลงทุน (มูลคายุติธรรม) 27,420,465.89  8,242,190.26 

เงินฝากธนาคาร 15,093.60  33,329.59 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย 27.44  8.85 

ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน 800,000.00  - 

ลูกหนี้อื่น 4,770.50  597.31 

เจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุน -  500,000.00 

กองทุนไดทําสัญญาอนุพันธเพื่อคุมครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนที่เปนเงินตราตางประเทศ 

(ดูหมายเหตุ 6) 

ความเสี่ยงดานตลาด 

กองทุนมีความเสี่ยงดานตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกลาว

ขึ้นอยูกับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณดังกลาวอาจมี

ผลกระทบทางดานบวกหรือดานลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทของธุรกิจของ
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ผูออกตราสารวามีความสัมพันธกับความผันผวนของตลาดมากนอยเพียงใดอันอาจทําใหราคาของตราสารเพิ่มขึ้น

หรือลดลงได 

การบริหารความเสี่ยง 

ผูบริหารของกองทุน Goldman Sachs India Equity Portfolio จะวิเคราะหปจจัยตางๆ ที่มีผลกระทบตอราคาของ

หลักทรัพย โดยกองทุนมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มมูลคาเงินลงทุน โดยจะลงทุนอยางนอย 2 ใน 3 ของมูลคาทรัพยสินในตรา

สารทุน และ/หรือตราสารที่มีความเกี่ยวของกับตราสารทุน และกองทุนของบริษัทที่มีภูมิลําเนาหรือมีกําไร/รายไดหลักอยู

ในประเทศอินเดีย 

8. รายไดอื่น 

รายไดอื่น ไดแก การจายคืนคาธรรมเนียมในการจัดการในตางประเทศใหกับกองทุนตามอัตราที่ตกลงรวมกันในสัญญา 

9. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 
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กองทนุเปดทเีอม็บ ีIndia Active Equity 
 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 

 ณ วนัที ่ 31 พฤษภาคม  2565 

 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of NAV 

 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) 

 เงนิฝากธนาคาร 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 15,221,106.47 1.59% 

 รวมเงนิฝากธนาคาร 15,221,106.47 1.59% 
 หนวยลงทนุตางประเทศ 

 หนวยลงทุนตางประเทศ 97.83% 

 กองทุน Goldman Sachs India Equity Port Class I Fund 848,668 938,054,138.09 97.83% 

 รวมหนวยลงทนุตางประเทศ 938,054,138.09 97.83% 

 ทรัพยสินอื่น 34,544,342.05 3.60% 

 หนี้สินอื่น -28,976,139.64 -3.02% 

 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 958,843,446.97 100.00% 

 จํานวนหนวยลงทุน 78,137,077.8471 

 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 12.2713 
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คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปดทเีอม็บ ีINDIA ACTIVE EQUITY 

สําหรับระยะเวลา 1 ป ของรอบปบัญชี 2564/2565 ต้ังแตวันที่ 1 มิถุนายน 2564 สิ้นสุดวันที ่31 พฤษภาคม 2565 

  ต้ังแตวันที่ 1  มิ.ย.  2564  ต้ังแตวันที่ 1  มิ.ย.  2564 

คาใชจายที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2565  ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2565 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 8,662.50 1.6050 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 173.25 0.0321 

คานายทะเบยีน (Registrar fee) 814.98 0.1510 

คาสอบบัญชี (Audit fee) 0.00 0.0000 

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

คาภาษีเงินได 4.09 0.0008 

คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

คาใชจายอื่น ๆ 0.00 0.0000 

รวมคาใชจายทัง้หมด1 9,654.82 1.7889 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย  
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถวัเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันที่ 1 มถิุนายน 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565  

 เทากับ 539,719,717.52 บาท 
 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 75.16% 

 

คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ ไมม ี
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รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทเีอม็บ ีIndia Active Equity 

สําหรับรอบปบัญชี 2564/2565 (ต้ังแตวันที่ 1 มิถุนายน 2564 - 31 พฤษภาคม 2565) 

ลําดับ รายชื่อบุคคลทีเ่กี่ยวของ 

1 ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่กี่ยวของกับกองทุนรวมไดที่บริษทัจัดการโดยตรง  

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

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

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

 

รายงานการเปดเผยขอมลูการถอืหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุ  ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

ไมมี 

 

รายชือ่ผูจดัการกองทนุ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

การรับผลประโยชนตอบแทนเนือ่งจากการทีใ่ชบริการบคุคลอื่นๆ (Soft Commission) 

 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

1 Commerzbank AG Frankfurt ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

2 DBS Vicker Securities ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

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

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

5 PIMCO Fund Global Investors Series Plc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

6 BlackRock Group Fund ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

7 BNP Paribas Investment Partners ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

8 Wellington Management Funds ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

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

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

11 T. Rowe Price ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

 

 

1 นายธีระศันส ทุติยะโพธ ิ

2 นางสาวพรศจี วรสุทธิพศิิษฎ 

3 นางสาวดาราวรรณ ประกายทิพย 

4 นางสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง 

5 นายสมิทธ ศักดิ์กําจร 
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 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

12 Franklin Templeton Investments ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

13 JP Morgan Asset Management ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

14 Lazard Global Listed Infrastructure ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

15 Amundi Luxembourg SA ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

16 Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

17 JP Morgan Security (Thailand) ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

18 Citigroup Inc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

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

20 CLSA B.V. ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

21 DBS Bank Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

22 Goldman Sachs International ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

23 Morgan Stanley ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

24 United Overseas Bank Limited ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

25 Brown Brothers Harriman ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

 


