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1 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capity Growth 

 

วนัที�  � กนัยายน ��� 

เรียน ท่านผูถื้อหน่วยลงทุนทุกท่าน 

 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทหารไทย จาํกดั (บลจ. ทหารไทย) ขอนาํส่งรายงานประจาํรอบ + ปี งวดตั-งแต่วนัที�  
+ กรกฎาคม ��2 ถึง 45 มิถุนายน ��� ของกองทุนเปิดทีเอม็บี อีสทส์ปริง Global Capital Growth 

ในช่วงรอบปีที�ผ่านมา ตลาดหุ้นโลกถูกกดดนัจากการที�ระบบเศรษฐกิจเกิดความไม่สมดุลกนัระหว่างอุปสงค์และ
อุปทานของสินคา้ภายหลงัจากที�หลายๆประเทศสามารถกลบัมาเปิดประเท ศและดาํเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจไดเ้ป็นปกติ และ
และความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับยูเครน ส่งผลให้เกิดการเร่งตวัขึ-นของราคาสินคา้ สะท้อนผ่านตวัเลขเงินเฟ้อที�อยู่ใน
ระดบัสูงในหลายๆประเทศ จากความกงัวลดา้นเงินเฟ้อนี-  ส่งผลให้อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลปรับตวัเพิ�ม ซึ� งกดดนั 
valuation ของหุน้ 

ทั-งนี- ในช่วงรอบปีบญัชีที�ผ่านมา ดชันี MSCI ACWI Net Total Return USD ให้ผลตอบแทนร้อยละ -].4� ในสกุลเงิน
บาท และร้อยละ -+�.]� ในสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ  ขณะที�กองทุนเปิดทีเอม็บี อีสทส์ปริง Global Capital Growth ใหผ้ลตอบแทน
ร้อยละ -�.42  

สุดทา้ยนี-  บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถื้อหน่วยลงทุนทุกท่านที�ไดม้อบความไวว้างใจลงทุนในกองทุนรวมของ 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทหารไทย จาํกดั 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

คณะผูจ้ดัการกองทุน 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทหารไทย จาํกดั 



 

2 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capity Growth 

 

รายงานการวเิคราะห์ ของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน ทหารไทย จาํกดั ในฐานะบริษัทจดัการ 
กองทุนเปิดทเีอม็บี อสีท์สปริง Global Capital Growth 
 

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน 

 เงินเฟ้อยงัคงเป็นปัจจยัหลกัที�กดดนัตลาดทุนในช่วงรอบปีบญัชีที�ผ่านมา ซึ� งไดเ้ร่งตวัขึ-นอย่างมากภายหลงัการเกิด
วิกฤตยูเครน-รัสเซีย อีกทั-งยงัถูกซํ- าเติมจากภาวะ supply disruption จากการที�ประเทศจีนดาํเนินนโยบายเขม้งวดเพื�อสกดัการ
แพร่ระบาดของ Covid ภายในประเทศ 

 ธนาคารกลางของหลายประเทศไดท้ยอยปรับขึ-นอตัราดอกเบี-ยนโยบายเพื�อคุมเงินเฟ้อใหอ้ยูใ่นระดบัที�ช่วยขบัเคลื�อน
เศรษฐกิจได ้อยา่งไรก็ดี เงินเฟ้อยงัคงเร่งขึ-นตวัขึ-นอยา่งต่อเนื�อง ส่งผลให้ธนาคารตอ้งดาํเนินนโยบายการเงินอยา่งเขม้งวดขึ-น 
อาทิ ECB ไดส่้งสัญญาณจะปรับขึ-นอตัราดอกเบี-ยในเดือน ก.ค. ซึ� งจะเป็นการปรับขึ-นอตัราดอกเบี-ยเป็นครั- งแรกในรอบ ++ ปี 
ดา้น Fed ไดท้ะยอยปรับขึ-นอตัราดอกเบี-ยนโยบายควบคู่ทาํการลดขนาดงบดุล โดยล่าสุดไดป้รับขึ-นใน + ครั- ง สูงถึงร้อยละ 5.]� 
การดาํเนินนโยบายการเงินอย่างเขม้งวดนี-  สร้างความกงัวลเกี�ยวกบัการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในระยะเวลาอนัใกล ้ซึ� งจะ
ส่งผลต่ออุปสงคต์่อสินคา้และบริการ และผลดาํเนินการของบริษทัจดทะเบียน 

 กองทุนการเงินระหวา่งประเทศ (IMF) ประกาศปรับลดตวัเลขคาดการณ์การขยายตวัของเศรษฐกิจโลกในปี ��� จาก
ระดบัร้อยละ 4. อยูที่�ระดบัร้อยละ 4.� โดยระบุวา่ไดรั้บผลกระทบจากความขดัแยง้ระหวา่งรัสเซีย-ยเูครน และเศรษฐกิจยงัไม่
ฟื- นตวัดีจาก COVID-+h อีกทั-งการฟื- นตวัยงัมีความแตกต่างกนัอย่างมากระหว่างประเทศในกลุ่มพฒันาแลว้ กบักลุ่ม EM และ
กาํลงัพฒันา นอกจากนี-  การใชม้าตรการ Lockdown ในหลายเมืองของจีนที�มีความสําคญัในอุตสาหกรรมการผลิต ส่งผลให้
กิจกรรมเศรษฐกิจในจีนชะลอลง และอาจส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานของโลก ซึ� งแรงกดดนัดา้นราคาที�เป็นวงกวา้งมากขึ-น 
กดดนัใหธ้นาคารกลางหลายแห่งในโลกตอ้งใชน้โยบายการเงินที�เขม้งวด 

 

กองทุนเปิดทีเอม็บี อีสทส์ปริง Global Capital Growth 

ด้วยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capital Growth เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH 
มีวตัถุประสงคใ์นการลงทุนเพื�อเพิ�มมูลค่าเงินลงทุน โดยกองทุนหลกัจะลงทุนในตราสารทุนทั�วโลกที�มูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคา
ตลาดที�มีขนาดใหญ่ โดยในรอบบญัชี + ปีที�ผา่นมา กองทุนเปิดทีเอม็บี อีสทส์ปริง Global Capital Growth มีผลตอบแทนร้อยละ 
-�.42 (ดูรายละเอียดในตารางผลการดาํเนินงานดา้นหลงั) 

 

 



 

3 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capity Growth 

 

ความเห็นของบริษัทจดัการกองทุนรวมเกี/ยวกบัการลงทุนเพื/อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สําหรับรอบบัญชีตั4งแต่วนัที/  
7 กรกฎาคม 9:;< ถึงวนัที/ ?@ มถุินายน 9:;: 

ด้วยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capital Growth เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH 
มีวตัถุประสงคใ์นการลงทุนเพื�อเพิ�มมูลค่าเงินลงทุน โดยกองทุนหลกัจะลงทุนในตราสารทุนทั�วโลกที�มูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคา
ตลาดที�มีขนาดใหญ่ 

 

การเปลี/ยนแปลงที/เกดิขึ4นในรอบบัญชีที/ผ่านมาเมื/อเทยีบกบัรอบบญัชีก่อนหน้า 

ไม่มี 

 

รายงานการลงทุนที/ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี/ยในรอบบัญชีพร้อมทั4งการดาํเนินการแก้ไข 

ไม่มี 

 

ข้อมูลการดาํเนินการรับชําระหนี4ด้วยทรัพย์สินอื/น (ถ้าม)ี 

 ไม่มี 

 

ข้อมูลการบนัทกึมูลค่าตราสารแห่งหนี4หรือสิทธิเรียกร้องดงักล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที/ผู้ออกตราสารแห่งหนี4หรือลูกหนี4แห่งสิทธิ
เรียกร้องผดินัดชําระหนี4หรือมพีฤตกิารณ์ว่าจะไม่สามารถชําระหนี4ได้ (ถ้าม)ี 

 ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capity Growth 

 

ข้อมูลทั/วไปของกองทุนเปิดทเีอม็บี อสีท์สปริง Global Capital Growth 

 

วตัถุประสงค์ของโครงการ 

เพื�อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนให้ไดใ้กลเ้คียงกับผลตอบแทนของกองทุน Amundi Funds Polen Capital 
Global Growth Fund โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี�ยในรอบบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ q5 ของ
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนส่วนที�เหลือลงทุนในหลกัทรัพยอื์�นใดที�ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : กองทุนรวมตราสารแห่งทุน 

ประเภทกองทุนรวมตามลกัษณะพเิศษ : 

- กองทุนฟีดเดอร์ (Feeder Fund) 

 ชื�อกองทุนหลกั (กรณี Feeder Fund) : กองทุน Amundi Funds Polen Capital Global Growth Fund 

 กองทุนหลกัจดทะเบียนซื-อขายในประเทศ : ลกัเซมเบิร์ก (Luxembourg) เป็นกองทุน UCITS 

ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที�เนน้ลงทุนแบบมีความเสี�ยงต่างประเทศ 

วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ลา้นเหรียญ 

นโยบายการกู้ยมื (ถ้าม)ี : บริษทัจดัการอาจกูย้มืเงินหรือทาํธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซื-อคืนในนามกองทุน 
รวมได ้ตามหลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวธีิการที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศก าหนด ทั-งนี ◌้จะทาํเพื�อการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวมเท่านั-น 

การลงทุนในสัญญาซื4อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน 

1 วตัถุประสงคข์องการลงทุนในสญัญาซื-อขายล่วงหนา้ : ที�มิไดมี้วตัถุประสงคเ์พื�อลดความเสี�ยง (Non-Hedging) 

 มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซบัซอ้น 

� วธีิการในการคาํนวน Global Exposure limit : Commitment approach 

 อตัราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00 

การลงทุนในตราสารที/มลีกัษณะของสัญญาซื4อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) : ลงทุน 

กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : อื�น ๆ 

+. กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capital Growthy มุ่งหวงัให้ผลประกอบการเคลื�อนไหวตามกองทุนหลกั (Passive 
Management) 



 

5 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capity Growth 

 

�.กองทุน Amundi Funds Polen Capital Global Growth Fund  (กองทุนหลกั) มีกลยทุธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก (Active) 

ดชันีชี4วดั/อ้างองิ (Benchmark) : 

1. ดชันี MSCI ACWI Net Total Return USD สดัส่วน (%) : 100.00 

หมายเหตุ : ในรูปสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับดว้ยอตัราแลกเปลี�ยนเพื�อเทียบเท่าค่าสกลุเงินบาท ณ วนัที�คาํนวณ
ผลตอบแทน 

หมายเหตุ: 

ทั- งนี-  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะเปลี�ยนแปลงตวัชี- วดั (Benchmark) ในเปรียบเทียบตามที�บริษัทจัดการเห็นควรและ
เหมาะสม ซึ� งอยูภ่ายใตก้รอบนโยบายการลงทุนที�กาํหนด โดยบริษทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มูลและแจง้ให้ผูล้งทุนทราบล่วงหนา้
อยา่งชดัเจนถึงวนัที�มีการเปลี�ยนตวัชี-วดั คาํอธิบายเกี�ยวกบัตวัชี-วดั และเหตุผลในการเปลี�ยนตวัชี-วดัดงักล่าวผ่านการลงประกาศ
ในเวบ็ไซดข์องบริษทัจดัการ ภายในเวลาที�ผูล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลในการตดัสินใจลงทุนได ้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี�ยนแปลงตวัชี- วดัเพื�อให้เป็นไปตามประกาศ เงื�อนไขและขอ้กาํหนดสมาคมบริษทัจดัการลงทุน
และ/หรือ ประกาศ ขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี�ยวกบัมาตรฐานการวดัผลการดาเนินงานของกองทุนรวม 
และ/หรือ การเปลี�ยนแปลงตวัชี-วดัในการใชเ้ปรียบเทียบ ในกรณีที�ผูอ้อกตวัดชันีของตวัชี-วดัไม่ไดจ้ดัทาํหรือเปิดเผยขอ้มูล/อตัรา
ดงักล่าวอีกต่อไป โดยบริษทัจดัการจะแจง้เปลี�ยนแปลงดงักล่าวใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ผา่นการประกาศในเวบ็ไซด์
ของบริษทัจดัการ ภายในเวลาที�ผูล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลในการตดัสินใจลงทุนได ้ทั- งนี-  เป็นไปตามที�ประกาศ
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาํหนด 

ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซอ้น 

รายละเอยีดเกี/ยวกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพเิศษ : 

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน AMUNDI FUNDS POLEN 
CAPITAL GLOBAL GROWTH (กองทุนหลกั) ในหน่วยลงทุนชนิด Class I2 USD ซึ�งเป็น Class ที�เสนอขายผูล้งทุนสถาบนั ไม่
มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอตัราส่วนโดยเฉลี�ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 
กองทุนหลกัมีนโยบายลงทุนเพื�อเพิ�มมูลค่าเงินลงทุน โดยกองทุนหลกัจะลงทุนในตราสารทุนทั�วโลกที�มูลค่าหลกัทรัพยต์าม
ราคาตลาดที�มีขนาดใหญ่ จดทะเบียนในประเทศลกัเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดาํเนินงานตามระเบียบของ UCITS กองทุนหลกั
ดงักล่าวบริหารจดัการโดย Amundi Luxembourg SA และลงทุนในรูปสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ ทั-งนี-  กองทุนหลกั มีการระดมเงิน
จากนกัลงทุนในรูปสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ และนาไปลงทุนในรูปสกลุเงินประเทศตามแต่ละประเทศที�กองทุนหลกัลงทุน 

ส่วนที�เหลือบริษทัจดัการจะลงทุนในหลกัทรัพย ์หรือทรัพยสิ์นอื�น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื�นตามที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด โดยจะลงทุนทั-งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 

รายละเอยีดการลงทุนในต่างประเทศ : เป็นไปตามประกาศ 

 



 

6 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capity Growth 

 

ข้อมูลเพิ/มเตมิ  

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทหารไทย จาํกดั (บลจ.ทหารไทย) ไดข้อแกไ้ขเพิ�มเติมโครงการแบบขอความเห็นชอบเป็นการ
ทั�วไป กบัสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(สํานักงาน ก.ล.ต.) เพื�อปรับปรุงขอ้มูลเกี�ยวกบั ชื�อ
เวบ็ไซต ์(Website) อีเมล (Email Address) เบอร์โทรศพัทแ์ละเบอร์โทรสาร ของ บลจ.ทหารไทย โดยมีผลตั-งแต่วนัที�  

+] มกราคม ��4  เป็นตน้ไป ทั-งนี-  เพื�อใหข้อ้มูลเป็นปัจจุบนั สรุปรายละเอียด ดงันี-  

เรื�อง ขอ้มูลปัจจุบนั 

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

Email: marketing@tmbameastspring.com 

�.เบอร์โทรศพัท ์และเบอร์โทรสาร โทรศพัท ์5-�q4q-+q55 

โทรสาร   5-�q4q-+]55 ถึง +]5+, 0-2838-1703 ถึง +]5q 

 และ 5-�q4q-+]+5 ถึง +]+� 

 

 

ข้อมูลเพิ/มเตมิ  

ขอ้มูลเกี�ยวกบั การแกไ้ขเพิ�มเติมโครงการภายใตก้ารจดัการ เพื�อเปลี�ยนแปลงที�อยขูอง บลจ.ทหารไทย 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทหารไทย จาํกดั (TMBAM Eastspring) ไดมี้การขอแกไ้ขเพิ�มเติมโครงการภายใตก้ารจดัการ 
เพื�อเปลี�ยนแปลงที�อยูข่องบริษทั และสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ไดใ้หค้วามเห็นชอบเป็นการทั�วไปแลว้ ทั-งนี-  จะมีผลตั-งแต่
วนัที� + มีนาคม ��2 เป็นตน้ไป โดยมีรายละเอียด ดงันี-  

ที�อยูเ่ดิม ที�อยูใ่หม่ 

ชั-น 4� อาคารอบัดุลราฮิม เพลส  

hh5 ถนนพระราม 2 เขตบางรัก กรุงเทพฯ +5�55 

32nd Floor, Abdulrahim Place, 

990 Rama IV Rd. Silom, Bangrak, Bangkok 10500 
Thailand 

ชั-น h อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  

h22 ถนนพระราม 2 แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร +5445 

9th floor, Mitrtown Office Tower 

944 Rama 4 Road, Wangmai Pathumwan, Bangkok 
10330 



 

7 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capity Growth 

 

ข้อมูลเพิ/มเตมิ 

เรื�อง การแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้ผกูพนั - แกไ้ขชื�อบริษทัจดัการ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จาํกดั ไดมี้การแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้ผูกพนั - แกไ้ขชื�อบริษทัจดัการ และ
นายทะเบียนหน่วยลงทุน ทั-งนี-  จะมีผลตั-งแต่วนัที� ++ กรกฎาคม ��� เป็นตน้ไป โดยมีรายละเอียด ดงันี-  

หวัขอ้ ขอ้มูลเดิม ขอ้มูลใหม่ 

ข้อผูกพนั   

+. บริษทัจดัการ  

ชื�อบริษทัจดัการ : 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 
ทหารไทย จาํกดั 

บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสทส์ปริง 
(ประเทศไทย) จาํกดั 

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

ชื�อ : 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 
ทหารไทย จาํกดั 

บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสทส์ปริง 
(ประเทศไทย) จาํกดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 กองทนุเปิดทีเอม็บี อีสท์สปริง Global Capity Growth 

 

ข้อมูลของกองทุนรวมที/ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ/ง 
เกนิกว่าร้อยละ 20 ของ NAV 
 

โดยมีสาระสาํคญั ดงันี-  
1 การลงทุนและผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมต่างประเทศ 
2 ความผนัผวนของผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมต่างประเทศ 
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 �a��of�06/30/2022
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�Ger�a�y� �12.034�%�

�Irela��� �9.957�%�

�Sw�tzerla��� �3.788�%�
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 �a��of�06/30/2022

 
�Portfol�o�Stat��t�c� �a��of�06/30/2022

�%�Of�Top�Te��Hol���g�� �58.99���vg�Pr�ce/Ear���g�� �29.11�

������T�r�over� �������vg�Pr�ce/Ca�h��low� �20.31�

�Me��a��Mkt�Cap�(M)� �184,678.30���vg�Pr�ce/Sale�� �4.01�

��vg�Market�Cap�(��l)� �438,722.31���vg�Pr�ce/Book�Rat�o� �6.42�

��vg�Dv��Y�el�� �0.92��� ��
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ผลการดาํเนินงานระหว่างงวดปีของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงนิที/สําคญั   

งวดปีบัญชีสิ4นสุดวนัที/ ?@ ม.ิย. ;: ?@ ม.ิย. ;<** 

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ตน้งวด (บาท/หน่วย) 12.3383 9.9993 

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ-นงวด (บาท/หน่วย) 9.0883 12.3383 

กองทุนเปิดทีเอม็บี อีสทส์ปริง Global Capital Growth -26.34% 23.39% 

เกณฑม์าตรฐาน +*** -7.32% 32.95% 

เกณฑม์าตรฐาน �*** -15.75% 31.38% 

มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ ณ ตน้งวด (ลา้นบาท) 1,141 2,714 

มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ ณ สิ-นงวด (ลา้นบาท) 850 1,141 

มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิเฉลี�ยระหวา่งงวดปี (ลา้นบาท) 1,163 2,140 

มูลค่าซื-อขายสุทธิรวมระหวา่งงวดปี (Net cash flow) (ลา้นบาท) +47 +691 

อตัราขายคืนเฉลี�ยระหวา่งงวดปี* (Average redemption rate) 0.25% 1.33% 

* เป็นสดัส่วนของมูลค่าขายคืนและสบัเปลี�ยนออกต่อมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิเฉลี�ย   
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ผลการดาํเนินงานของ กองทุนเปิดทเีอม็บี อสีท์สปริง Global Capital Growth ณ วนัที/ 30 มถุินายน 2565  

 

 ยอ้นหลงั  
4 เดือน 

ยอ้นหลงั  
 เดือน 

ยอ้นหลงั  
+ ปี 

ตั-งแต่จดัตั-ง 
กองทุน 

ร้อยละต่อปี (4+ มี.ค. �) (45 ธ.ค. 2) (45 มิ.ย. 2) (�+ ก.ค. 4) 

กองทุนเปิดทีเอม็บี อีสทส์ปริง Global Capital Growth -17.94% -28.89% -26.34% -4.80% 

เกณฑม์าตรฐาน +*** -10.70% -15.59% -7.32% +11.35% 

เกณฑม์าตรฐาน �*** -15.66% -20.23% -15.75% +5.37% 

Note***     
เกณฑม์าตรฐาน + คือ ดชันี MSCI All Country World Daily Total Return Net ปรับดว้ยอตัราแลกเปลี�ยนเพื�อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วนัที� 
 คาํนวณผลตอบแทน 

เกณฑม์าตรฐาน � คือ ดชันี MSCI All Country World Daily Total Return Net สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ   

     

หมายเหตุ : การวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนไดจ้ดัทาํขึ-นตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน (AIMC) 
 ทั-งนี-ผลการดาํเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานที�เกี�ยวขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน มิไดเ้ป็นสิ�งยนืยนัถึงผล 
 การดาํเนินงานในอนาคต 
 ทาํความเขา้ใจลกัษณะสินคา้ เงื�อนไขผลตอบแทน และความเสี�ยงก่อนตดัสินใจลงทุน 

-9.11%

23.23%

10.69%

-20.00%
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รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดทเีอม็บี อสีท์สปริง Global Capital Growth 

ความเห็น 

ข้าพเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capital Growth (“กองทุน”) ซึ� งประกอบดว้ย 
งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัที� 45 มิถุนายน ��� งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดง
การเปลี�ยนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิสาํหรับปีสิ-นสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีที�สาํคญั 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้นี- แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capital Growth ณ วนัที� 30 
มิถุนายน ��� ผลการดาํเนินงาน และการเปลี�ยนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิสาํหรับปีสิ-นสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามที�ควรใน
สาระสาํคญัตามแนวปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับกองทุนรวมและกองทุนสาํรองเลี-ยงชีพ ที�สมาคมบริษทัจดัการลงทุนกาํหนดโดย
ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบ
ของผูส้อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามขอ้กาํหนด
จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีที�กาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และ
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอื�นๆ ซึ�งเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านี-  ขา้พเจา้เชื�อวา่หลกัฐานการสอบบญัชี
ที�ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ข้อมูลอื/น 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื�น ขอ้มูลอื�นประกอบดว้ย ขอ้มูลซึ� งรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และ
รายงานของผูส้อบบญัชีที�อยูใ่นรายงานประจาํปีนั-น ขา้พเจา้คาดวา่ขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจาํปีภายหลงัวนัที�ในรายงานของ
ผูส้อบบญัชี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื�น และขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชื�อมั�นต่อขอ้มูลอื�น 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ที�เกี�ยวเนื�องกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอื�นมีความขดัแยง้ที�มี
สาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ที�ไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอื�นมีการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

เมื�อขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้ง
สื�อสารเรื�องดงักล่าวกบัผูบ้ริหารเพื�อใหผู้บ้ริหารดาํเนินการแกไ้ขขอ้มูลที�แสดงขดัต่อขอ้เท็จจริง 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารมีหนา้ที�รับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่านี-โดยถูกตอ้งตามที�ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสาํหรับ
กองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี- ยงชีพ ที�สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาํหนดโดยไดร้ับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และรับผิดชอบเกี�ยวกบัการควบคุมภายในที�ผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็น
เพื�อให้สามารถจดัทาํงบการเงินที�ปราศจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดาํเนินงานต่อเนื�อง การเปิดเผย
เรื�องที�เกี�ยวกบัการดาํเนินงานต่อเนื�อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนื�องเวน้แต่
ผูบ้ริหารมีความตั-งใจที�จะเลิกกองทุนหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนื�องต่อไปได ้

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื�อให้ไดค้วามเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชี
ซึ� งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด ้วย ความเ ชื� อมั�นอย่างสมเหตุสมผลคือความเ ชื� อมั�นในระดับสูงแต่ไม่ได้เ ป็น
การ รับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระสาํคัญที�มีอยู่ได้เสมอไป ขอ้มูลที�ขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําค ัญ
เมื�อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที�ข ัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อ
การตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่านี-  

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยี�ยงผูป้ระกอบวชิาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสี�ยงจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินไม่วา่จะเกิดจาก
การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื�อตอบสนองต่อความเสี�ยงเหล่านั-น 
และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที�เพียงพอและเหมาะสมเพื�อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสี�ยงที�
ไม่พบขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําค ัญซึ� งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี�ยงที�เกิดจาก
ขอ้ผิดพลาด เนื�องจากการทุจริตอาจเกี�ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั-งใจละเวน้
การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที�ไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบที�เหมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที�ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งซึ� งจดัทาํขึ-นโดยผูบ้ริหาร  



 

14 กองทนุเปิดทเีอ็มบี อีสท์สปริง Global Capity Growth 

 

 สรุปเกี�ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเนื�องของผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการ
สอบบญัชีที�ไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนที�มีสาระสาํคญัที�เกี�ยวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที�อาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้
สงสัยอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของกองทุนในการดาํเนินงานต่อเนื�องหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มี
ความไม่แน่นอนที�มีสาระสาํคญั ขา้พเจ้าตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบัญชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึง
การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินที�เกี�ยวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลี�ยนแปลงไป 
ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ-นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีที�ไดรั้บจนถึงวนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้องทุนตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนื�อง  

 ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเนื-อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรูปแบบที�ทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามที�ควรหรือไม่ 

ขา้พเจา้ไดสื้�อสารกบัผูบ้ริหารในเรื�องต่างๆ ที�สําคญั ซึ� งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที�ไดว้างแผนไว ้
ประเด็นที�มีนยัสาํคญัที�พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที�มีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บใน
ระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 

 
 
(นางสาวชมภูนุช แซ่แต)้  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382 

บริษทั พีว ีออดิท จาํกดั 
กรุงเทพฯ 22 กรกฎาคม 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capity Growth 

 

 

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capital Growth

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที/ ?@ มิถุนายน 9:;:

หมายเหตุ 2565 2564

สินทรัพย์ 7

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรม 3, 4 837,936,299.94 1,131,531,558.86 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 22,658,172.81 42,215,580.49 

ลูกหนี-

จากดอกเบี-ย 790.27 2,206.32 

จากการขายเงินลงทุน - 32,070,000.00 

จากการขายหน่วยลงทุน 14,342.37 10,592,610.56 

ลูกหนี- จากสญัญาอนุพนัธ์ 3, 6 1,471,585.25 - 

ลูกหนี- อื�น 268,455.05 879,885.03 

รวมสินทรัพย์ 862,349,645.69 1,217,291,841.26 

หนี- สิน 7

เจ้าหนี- จากการรบัซื-อคนืหน่วยลงทนุ 261,266.16 50,190,119.50 

เจ้าหนี- จากสญัญาอนุพนัธ์ 3, 5, 6 10,936,660.98 23,892,529.28 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 5 1,258,751.15 1,719,668.94 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 287.44 11,395.75 

เจ้าหนี- อื�น 5 26.08 29,710.50 

หนี- สินอื�น 75,228.99 101,932.97 

รวมหนี- สิน 12,532,220.80 75,945,356.94

สินทรัพยสุ์ทธิ 849,817,424.89 1,141,346,484.32

สินทรัพยสุ์ทธิ:

ทนุที�ไดร้บัจากผูถื้อหน่วยลงทนุ 935,059,586.99 925,042,760.05

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

บญัชีปรับสมดุล (275,463,056.19) (301,487,768.79)

กาํไรสะสมจากการดาํเนินงาน 190,220,894.09 517,791,493.06

สินทรัพย์สุทธิ 849,817,424.89 1,141,346,484.32

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย 9.0883 12.3383 

จาํนวนหน่วยลงทนุที�จาํหน่ายแลว้ท ั-งหมด ณ วนัสิ-นปี (หน่วย) 93,505,958.6990 92,504,276.0051 

บาท



 

16 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capity Growth 

 

 

กองทุนเปิดทีเอ็มบ ีอีสท์สปริง Global Capital Growth

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับปีสิ4นสุดวันที/ี/ ?@ มถิุนายน 9:;:

หมายเหตุ 2565 2564

รายได้ 3

รายไดด้อกเบี-ย 5 80,159.29 211,108.58 

รายไดอื้�น 8 618,922.17 979,548.04 

รวมรายได้ 699,081.46 1,190,656.62 

คา่ใชจ่้าย 3

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 5 18,672,854.36 32,413,460.43 

คา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 373,457.08 648,269.26 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 5 1,756,760.73 2,730,004.24 

คา่ใชจ่้ายอื�น 200.00 - 

รวมคา่ใชจ่้าย 20,803,272.17 35,791,733.93

ขาดทนุสุทธิ (20,104,190.71) (34,601,077.31)

รายการกาํไร(ขาดทนุ)สุทธิจากเงินลงทนุ 3

รายการกาํไรสุทธิที�เกดิขึ-นจากเงินลงทนุ 39,772,860.99 266,278,073.06

รายการกาํไร(ขาดทนุ)สุทธิที�ยงัไม่เกดิขึ-นจากเงินลงทนุ (258,239,379.91) 237,330,650.70

รายการกาํไร(ขาดทนุ)สุทธิที�เกดิขึ-นจากสญัญาอนุพนัธ์ (100,788,729.62) 75,617,030.00

รายการกาํไร(ขาดทนุ)สุทธิที�ยงัไม่เกดิขึ-นจากสญัญาอนุพนัธ์ 6, 7 14,427,453.55 (23,892,529.28)

รายการขาดทนุสุทธิจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศ (2,626,393.97) (2,908,928.19)

รวมรายการกาํไร(ขาดทนุ)สุทธิจากเงินลงทนุที�เกดิขึ-นและที�ยงัไม่เกดิขึ-น (307,454,188.96) 552,424,296.29

การเพิ�มขึ-น(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้ (327,558,379.67) 517,823,218.98

หกั ภาษีเงินได้ 3 (12,219.30) (31,725.92)

การเพิ�มขึ-น(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานหลงัหกัภาษีเงินได้ (327,570,598.97) 517,791,493.06

บาท



 

17 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capity Growth 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนเปิดทีเอ็มบ ีอีสท์สปริง Global Capital Growth

งบแสดงการเปลี/ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สําหรับปีสิ4นสุดวันที/ี/ ?@ มถุินายน 9:;:

2565 2564

การเพิ�มขึ-น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพยสุ์ทธิจาก

การดาํเนินงาน (327,570,598.97) 517,791,493.06

มูลคา่หน่วยลงทนุเริ�มแรก - 2,713,933,662.87

การเพิ�มขึ-นของทนุที�ไดร้บัจากผูถื้อหน่วยลงทนุในระหวา่งปี 715,951,679.40 4,657,835,884.86

การลดลงของทนุที�ไดร้บัจากผูถื้อหน่วยลงทนุในระหวา่งปี (679,910,139.86) (6,748,214,556.47)

การเพิ�มขึ-น(ลดลง)ของสินทรัพยสุ์ทธิในระหวา่งปี (291,529,059.43) 1,141,346,484.32

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัตน้ปี 1,141,346,484.32 - 

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัปลายปี 849,817,424.89 1,141,346,484.32

การเปลี�ยนแปลงของจาํนวนหน่วยลงทนุ

(มูลคา่หน่วยละ +5 บาท)

หน่วยลงทนุเริ�มแรก / ณ วนัตน้ปี 92,504,276.0051 271,393,366.2870 

บวก : หน่วยลงทนุที�ขายในระหวา่งปี 57,378,922.8137 448,316,274.7798 

หัก : หน่วยลงทนุที�รบัซื-อคนืในระหวา่งปี (56,377,240.1198) (627,205,365.0617)

หน่วยลงทนุ ณ วนัปลายปี 93,505,958.6990 92,504,276.0051 

บาท

หน่วย



 

18 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capity Growth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนเปิดทีเอ็มบ ีอีสท์สปริง Global Capital Growth

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน

ณ วันที/ ?@ มถุินายน 9:;:

ร้อยละของ

จาํนวนหน่วย มูลคา่ยุติธรรม มูลคา่เงินลงทนุ

(บาท)

เงนิลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ

Amundi Funds Polen Capital Global Growth * 1,140,231.825 837,936,299.94 100.00

รวมเงนิลงทุน (ราคาทุน j:j,j<:,@9l.7: บาท) 837,936,299.94 100.00

* กองทนุ Amundi Funds Polen Capital Global Growth มีวตัถุประสงคเ์พื�อเพิ�มมูลคา่เงินลงทนุ

โดยจะลงทนุในตราสารทนุของบริษทัท ั�วโลก

ชื�อหลกัทรพัย์
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กองทุนเปิดทีเอ็มบ ีอีสท์สปริง Global Capital Growth

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน

ณ วันที/ ?@ มถุินายน 9:;<

ร้อยละของ

จาํนวนหน่วย มูลคา่ยุติธรรม มูลคา่เงินลงทนุ

(บาท)

เงนิลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ

Amundi Funds Polen Capital Global Growth * 1,250,733.047 1,131,531,558.86 100.00

รวมเงนิลงทุน (ราคาทุน jl<,9@@,l@j.7; บาท) 1,131,531,558.86 100.00

* กองทนุ Amundi Funds Polen Capital Global Growth มีวตัถุประสงคเ์พื�อเพิ�มมูลคา่เงินลงทนุ

โดยจะลงทนุในตราสารทนุของบริษทัท ั�วโลก

ชื�อหลกัทรพัย์



 

20 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capity Growth 

 

กองทุนเปิดทเีอม็บี อสีท์สปริง Global Capital Growth 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีสิ4นสุดวนัที/ 30 มถุินายน 2565 

1. ข้อมูลทั/วไป 

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capital Growth (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) เมื�อวนัที� �+ กรกฎาคม ��4 มีเงินทุนจดทะเบียนจาํนวน 
5,555 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 555 ลา้นหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ +5 บาท) โดยมีบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทหาร
ไทย จาํกดั (“บริษทัจดัการ”) เป็นผูจ้ดัการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 
เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ 

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื-อคืนหน่วยลงทุน ซึ�งไม่กาํหนดระยะเวลาสิ-นสุดของกองทุน โดยมีนโยบายเนน้การ
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือกองทุน Amundi Funds Polen Capital Global 
Growth ในหน่วยลงทุนชนิด Class I2 USD ซึ� งจดทะเบียนในประเทศลกัเซมเบิร์ก บริหารและจัดการโดย Amundi 
Luxembourg SA โดยเฉลี�ยในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน ทั-งนี-กองทุนอาจเขา้
ทาํสัญญาซื-อขายล่วงหนา้ (Derivatives) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อป้องกนัความเสี�ยง (Hedging) จากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตรา
ต่างประเทศ 

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน 

2. เกณฑ์การจดัทาํงบการเงนิ 

งบการเงินนี- ไดจ้ดัทาํขึ-นตามแนวปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับกองทุนรวมและกองทุนสาํรองเลี-ยงชีพที�สมาคมบริษทัจดัการ
ลงทุนกาํหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบติัทางบญัชี”) ส่วนเรื� องที�แนวปฏิบติัทางบัญชีไม่ได้
กาํหนดไว ้กองทุนปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกโดยสภาวชิาชีพบญัชี 

เนื�องจากกองทุนไดจ้ดทะเบียนจดัตั-งกองทุนเมื�อวนัที� �+ กรกฎาคม ��4 ดงันั-นรอบระยะเวลาบญัชีของกองทุนในงวด 
2564 จึงสั-นกว่าหนึ� งปี เป็นเหตุให้จาํนวนที�นาํมาจากงวดก่อนไม่สามารถเปรียบเทียบไดก้บัจาํนวนของปีปัจจุบนัที�
แสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี�ยนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ และหมายเหตุประกอบงบการเงินที�
เกี�ยวขอ้ง 

งบการเงินของกองทุนไดจ้ดัทาํเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ� งการจดัทาํงบการเงินดงักล่าวเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ของการจดัทาํรายงานในประเทศ ดงันั-นเพื�อความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินที�ไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย 
กองทุนไดจ้ดัทาํงบการเงินฉบบัภาษาองักฤษขึ-นโดยแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย 
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3. สรุปนโยบายการบัญชีที/สําคญั 

เงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัที�กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน  

- เงินลงทุนในกองทุนรวมที�เสนอขายในต่างประเทศ แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมโดยใชมู้ลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อ
หน่วยลงทุนครั- งล่าสุด ณ วนัที�วดัค่าเงินลงทุน 

กาํไรหรือขาดทุนสุทธิที�ยงัไม่เกิดขึ-นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนใหเ้ป็นมูลค่ายติุธรรมจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนที�จาํหน่ายใชว้ธีิถวัเฉลี�ยถ่วงนํ- าหนกั 

การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

รายไดด้อกเบี-ยรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง โดยคาํนึงถึงอตัราดอกเบี-ยที�แทจ้ริง 

รายไดอื้�นและค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

เมื�อมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ�งตอบแทนสุทธิที�ไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกาํไร
หรือขาดทุน 

บญัชีที�เป็นเงินตราต่างประเทศ 

บญัชีที�เป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหนี- สินที�
เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัสิ-นปีแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนันั-น และสัญญาอนุพนัธ์ ณ วนัที�
เกิดรายการ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราตามสญัญา 

ณ วนัสิ-นปี กาํไรหรือขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ-นจากสัญญาอนุพนัธ์ที�ยงัไม่ครบกาํหนด คาํนวณโดยปรับสัญญาอนุพนัธ์ ณ 
วนัสิ-นปีจากอตัราตามสญัญา เป็นราคาตลาดของสญัญาอนุพนัธ์ที�มีอายคุงเหลือเช่นเดียวกนั โดยแสดงรวมในลูกหนี-หรือ
เจา้หนี-จากสญัญาอนุพนัธ์ในงบแสดงฐานะการเงิน 

ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนที�เกิดขึ-นจากการแปลงค่ารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

ภาษีเงินได ้

กองทุนเสียภาษีเงินไดต้ามประมวลรัษฎากรจากรายไดต้ามมาตรา 25 (2) (ก) ในอตัราร้อยละ +� ของรายไดก่้อนหกัรายจ่าย  

การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการทางบญัชี 

ในการจัดทาํงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบญัชี ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลาย
ประการ ซึ� งมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินที�เกี�ยวขอ้งกบัสินทรัพย ์หนี- สิน รายได ้ค่าใชจ่้าย และการเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบั
สินทรัพยแ์ละหนี- สินที�อาจเกิดขึ-น ซึ�งผลที�เกิดขึ-นจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนที�ประมาณการไว ้

การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการในการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างต่อเนื�อง การปรับประมาณการ
ทางบญัชีจะบนัทึกโดยวธีิเปลี�ยนทนัทีเป็นตน้ไป 
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4. ข้อมูลเกี/ยวกบัการซื4อขายเงนิลงทุน 

กองทุนไดซื้-อขายเงินลงทุนในระหวา่งปี สรุปไดด้งันี-  

 บาท 

 2565  2564 

ซื-อเงินลงทุน 227,798,760.00  5,262,415,989.41 

ขายเงินลงทุน 302,927,500.00  4,634,493,154.31 

5. รายการธุรกจิกบักจิการที/เกี/ยวข้องกนั 

ในระหวา่งปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหวา่งกนัที�สาํคญักบับริษทัจดัการและกิจการอื�น ซึ�งมีผูถื้อหุน้และ/หรือกรรมการ
เดียวกนักบับริษทัจดัการและกองทุน รายการที�สําคญัดงักล่าวสําหรับปีสิ-นสุดวนัที� 45 มิถุนายน ��� และ ��2 มี
ดงัต่อไปนี-  

 บาท   

 2565  2564  นโยบายการกาํหนดราคา 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทหารไทย จาํกดั   

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 18,672,854.36 32,413,460.43  ตามเกณฑที์�ระบุในหนงัสือชี-ชวน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1,756,760.73 2,730,004.24  ตามเกณฑที์�ระบุในหนงัสือชี-ชวน 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน)  

รายไดด้อกเบี-ย -  73,367.82  ราคาตลาด 

ซื-อเงินตราต่างประเทศ 855,495,050.00 3,058,399,050.00  ตามที�ระบุในสญัญา 

ขายเงินตราต่างประเทศ 911,725,560.00 2,896,436,138.77   ตามที�ระบุในสญัญา 

ณ วนัที� 45 มิถุนายน ��� และ ��2 กองทุนมียอดคงเหลือที�มีสาระสาํคญักบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ดงันี-  

 บาท 

 2565  2564 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทหารไทย จาํกดั    

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 1,162,448.09 1,588,102.49 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนคา้งจ่าย 109,364.25 149,410.27 

เจา้หนี- อื�น 26.08 29,710.50 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน)  

เจา้หนี-จากสญัญาอนุพนัธ์ -  4,968,375.00 
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6. อนุพนัธ์ทางการเงนิตามมูลค่ายุตธิรรม 

 บาท 

 2565 

 จาํนวนเงินตาม  มูลค่ายติุธรรม 

 สญัญา  สินทรัพย ์  หนี- สิน 

สญัญาซื-อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 953,174,980.00 1,471,585.25  10,936,660.98 

 

 บาท 

 2564 

 จาํนวนเงินตาม  มูลค่ายติุธรรม 

 สญัญา  สินทรัพย ์  หนี- สิน 

สญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 992,945,860.00 -  23,892,529.28 

7. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเครื/องมอืทางการเงนิ 

การประมาณมูลค่ายติุธรรม 

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาที�จะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาที�จะจ่ายเพื�อโอนหนี- สินใหผู้อื้�น โดยรายการ
ดงักล่าวเป็นรายการที�เกิดขึ-นในสภาพปกติระหวา่งผูซื้-อและผูข้าย (ผูร่้วมตลาด) ณ วนัที�วดัมูลค่า กองทุนใชร้าคาเสนอ
ซื-อขายในตลาดที�มีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี- สินซึ� งแนวปฏิบติัทางบญัชีที�เกี�ยวขอ้ง
กาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีที�ไม่มีตลาดที�มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหนี- สินที�มี
ลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื-อขายในตลาดที�มีสภาพคล่องได ้กองทุนจะประมาณมูลค่ายติุธรรมโดย
ใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าที�เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลที�สามารถสังเกตไดที้�เกี�ยวขอ้งกบั
สินทรัพยห์รือหนี- สินที�จะวดัมูลค่ายติุธรรมนั-นใหม้ากที�สุด 

ตารางต่อไปนี-แสดงถึงเครื�องมือทางการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมจาํแนกตามวธีิการประมาณมูลค่าความแตกต่าง
ของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งันี-  

- ราคาเสนอซื-อขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดที�มีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนี- สินอยา่งเดียวกนั (ขอ้มูลระดบัที� 1) 

- ขอ้มูลอื�นนอกเหนือจากราคาเสนอซื-อขายซึ� งรวมอยูใ่นระดบัที� 1 ที�สามารถสังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคาตลาด) 
หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลที�คาํนวณมาจากราคาตลาด) สาํหรับสินทรัพยน์ั-นหรือหนี- สินนั-น (ขอ้มูลระดบัที� 2) 

- ขอ้มูลสาํหรับสินทรัพยห์รือหนี- สินซึ� งไม่ไดอ้า้งอิงจากขอ้มูลที�สามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลที�ไม่สามารถสังเกตได)้ 
(ขอ้มูลระดบัที� 3) 
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 บาท 

 ณ วนัที� 45 มิถุนายน ��� 

 ระดบัที� 1  ระดบัที� 2  ระดบัที� 3  รวม 

สินทรัพย ์        

กองทุน -  837,936,299.94  -  837,936,299.94 

ตราสารอนุพนัธ์ -  1,471,585.25  -  1,471,585.25 

หนี- สิน        

ตราสารอนุพนัธ์ -  10,936,660.98  -  10,936,660.98 

 

 

 บาท 

 ณ วนัที� 45 มิถุนายน ��2 

 ระดบัที� 1  ระดบัที� 2  ระดบัที� 3  รวม 

สินทรัพย ์        

กองทุน -  1,131,531,558.86  -  1,131,531,558.86 

หนี- สิน        

ตราสารอนุพนัธ์ -  23,892,529.28  -  23,892,529.28 

เครื�องมือทางการเงินซึ�งซื-อขายในตลาดที�ไม่ไดถู้กพิจารณาวา่มีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที�มีการอา้งอิง
ไวอ้ยา่งชดัเจน การเสนอราคาซื-อขายโดยผูค้า้หรือแหล่งกาํหนดราคาที�เป็นทางเลือกซึ� งไดรั้บการสนบัสนุนจากขอ้มูลที�
สงัเกตไดจ้ะถูกจดัอยูใ่นระดบัที� � เครื�องมือทางการเงินเหล่านี-ประกอบดว้ยเงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ และ
อนุพนัธ์ในตลาดซื-อขายกนัโดยตรง 

ในระหวา่งปี ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั-นของมูลค่ายติุธรรม 

ความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี-ย 

ความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี- ยคือความเสี�ยงที�มูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหนี- สินทางการเงินจะเปลี�ยนแปลงไป
เนื�องจากการเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี-ยในตลาด 

ตารางต่อไปนี- ไดส้รุปความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี-ยของกองทุน ซึ� งประกอบดว้ยสินทรัพยท์างการเงินและหนี- สินทางการเงิน
ของกองทุนตามมูลค่ายติุธรรมและจาํแนกตามประเภทอตัราดอกเบี-ย 
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 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื�องมือทางการเงินสุทธิ ณ วนัที� 45 มิถุนายน ��� 

 มีอตัราดอกเบี-ย 

ปรับขึ-นลงตาม 

อตัราตลาด 

 

มีอตัรา
ดอกเบี-ยคงที� 

  

ไม่มี 

อตัราดอกเบี-ย 

 

รวม    

สินทรัพยท์างการเงิน      

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม -  -  837,936,299.94  837,936,299.94 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 21,205,820.45 -  1,452,352.36  22,658,172.81 

ลูกหนี-จากดอกเบี-ย -  -  790.27  790.27 

ลูกหนี-จากการขายหน่วยลงทุน -  -  14,342.37  14,342.37 

ลูกหนี-จากสญัญาอนุพนัธ์ -  -  1,471,585.25  1,471,585.25 

ลูกหนี- อื�น -  -  268,455.05  268,455.05 

หนี- สินทางการเงิน        

เจา้หนี-จากการรับซื-อคืน 

หน่วยลงทุน - 

 

- 

 

261,266.16  261,266.16 

เจา้หนี-จากสญัญาอนุพนัธ์ -  -  10,936,660.98  10,936,660.98 

หนี- สินทางการเงิน        

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย -  -  1,258,751.15  1,258,751.15 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -  -  287.44  287.44 

เจา้หนี- อื�น -  -  26.08  26.08 

หนี- สินอื�น -  -  75,228.99  75,228.99 
 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื�องมือทางการเงินสุทธิ ณ วนัที� 45 มิถุนายน ��2 

 มีอตัราดอกเบี-ย 

ปรับขึ-นลงตาม 

อตัราตลาด 

 

มีอตัรา
ดอกเบี-ยคงที� 

  

ไม่มี 

อตัราดอกเบี-ย 

 

รวม    

สินทรัพยท์างการเงิน      

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม -  -  1,131,531,558.86  1,131,531,558.86 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 42,081,335.79 -  134,244.70  42,215,580.49 

ลูกหนี-จากดอกเบี-ย -  -  2,206.32  2,206.32 

ลูกหนี-จากการขายเงินลงทุน -  -  32,070,000.00  32,070,000.00 
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 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื�องมือทางการเงินสุทธิ ณ วนัที� 45 มิถุนายน ��2 

 มีอตัราดอกเบี-ย 

ปรับขึ-นลงตาม 

อตัราตลาด 

 

มีอตัรา
ดอกเบี-ยคงที� 

  

ไม่มี 

อตัราดอกเบี-ย 

 

รวม    

สินทรัพยท์างการเงิน      

ลูกหนี-จากการขายหน่วยลงทุน -  -  10,592,610.56  10,592,610.56 

ลูกหนี- อื�น -  -  879,885.03  879,885.03 

หนี- สินทางการเงิน        

เจา้หนี-จากการรับซื-อคืน 

หน่วยลงทุน - 

 

- 

 

50,190,119.50  50,190,119.50 

เจา้หนี-จากสญัญาอนุพนัธ์ -  -  23,892,529.28  23,892,529.28 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย -  -  1,719,668.94  1,719,668.94 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -  -  11,395.75  11,395.75 

เจา้หนี- อื�น -  -  29,710.50  29,710.50 

หนี- สินอื�น -  -  101,932.97  101,932.97 

 

ความเสี�ยงดา้นเครดิต 

กองทุนมีความเสี�ยงด้านเครดิตที�อาจเกิดจากการที�คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบตัิตามภาระผูกพนัที�ระบุไวใ้นเครื�องมือ
ทางการเงิน เนื�องจากกองทุนมีลูกหนี-  อย่างไรก็ตาม สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั-น 
กองทุนจึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายจากการเก็บหนี-  

ความเสี�ยงดา้นอตัราแลกเปลี�ยน 

ณ วนัที� 45 มิถุนายน ��� และ ��2 กองทุนมีบญัชีที�เป็นเงินตราต่างประเทศดงันี-  

 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

รายการ 2565 2564 

เงินลงทุน (มูลค่ายติุธรรม) 23,751,028.91 35,283,179.26 

เงินสด 41,166.45 4,185.99 

ลูกหนี-จากการขายเงินลงทุน - 1,000,000.00 

ลูกหนี- อื�น 7,609.27 27,436.39 
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กองทุนไดท้าํสัญญาอนุพนัธ์เพื�อคุม้ครองความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนของเงินลงทุนที�เป็นเงินตราต่างประเทศ (ดู
หมายเหตุ ) 

ความเสี�ยงดา้นตลาด 

กองทุนมีความเสี�ยงดา้นตลาดเนื�องจากมีเงินลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ ซึ� งผลตอบแทนของเงินลงทุนดงักล่าว
ขึ-นอยู่กบัความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ� งสภาวการณ์ดงักล่าวอาจมี
ผลกระทบทางดา้นบวกหรือดา้นลบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัที�ออกตราสาร ทั-งนี- ขึ-นอยูก่บัประเภทของธุรกิจของ
ผูอ้อกตราสารวา่มีความสัมพนัธ์กบัความผนัผวนของตลาดมากนอ้ยเพียงใดอนัอาจทาํให้ราคาของตราสารเพิ�มขึ-นหรือลดลง
ได ้

การบริหารความเสี�ยง 

ผูบ้ริหารของกองทุน Amundi Funds Polen Capital Global Growth จะวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆที�มีผลกระทบต่อราคาของ
หลกัทรัพย ์โดยกองทุนมีวตัถุประสงค์เพื�อเพิ�มมูลค่าเงินลงทุน โดยจะลงทุนในตราสารทุนของบริษทัทั�วโลก 

8. รายได้อื/น 

รายไดอื้�น ไดแ้ก่ การจ่ายคืนค่าธรรมเนียมในการจดัการในต่างประเทศใหก้บักองทุนตามอตัราที�ตกลงร่วมกนัในสญัญา 

9. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จาํกดั เป็นผูจ้ดัการกองทุน โดยมีผลตั-งแต่วนัที� ++ กรกฎาคม ��� 

10. การอนุมตังิบการเงนิ 
งบการเงินนี-ไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยผูมี้อาํนาจของกองทุนเมื�อวนัที� �� กรกฎาคม ��5 
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กองทุนเปิดทเีอม็บี อสีท์สปริง Global Capital Growth 
 ข้อมูลรายละเอยีดการลงทุน 

 ณ วนัที/ 30 มถุินายน 2565 

 จาํนวนเงนิต้นและ มูลค่าตาม % of NAV 
 จาํนวนหุ้น/หน่วย ราคาตลาด (บาท) 

 เงนิฝากธนาคาร 
 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ �+,�5,+5.]� �.�5% 
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย +,2��,4��.4 5.+]% 
 รวมเงนิฝากธนาคาร 22,658,963.08 2.67% 

 หน่วยลงทุนต่างประเทศ 

 หน่วยลงทุนต่างประเทศ 98.60% 
 Amundi Funds - Polen Capital Global Growth-I2 US C 1,140,232 837,936,299.94 98.60% 
 รวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ 837,936,299.94 98.60% 
 ทรัพยสิ์นอื�น -9,178,776.31 -1.08% 
 หนี- สินอื�น -1,599,061.82 -0.19% 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 849,817,424.89 100.00% 
 จาํนวนหน่วยลงทุน 93,505,958.6990 
 มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วย 9.0883 
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ค่าใช้จ่ายที/เรียกเกบ็จากกองทุนเปิดทเีอม็บี อสีท์สปริง Global Capital Growth 

สาํหรับ + ปีแรกของรอบปีบญัชี ��2/��� ตั-งแต่วนัที� + กรกฎาคม ��2 สิ-นสุดวนัที� 45 มิถุนายน ��� 

  ตั-งแต่วนัที� +  ก.ค.  ��2  ตั-งแต่วนัที� +  ก.ค.  ��2 

ค่าใชจ่้ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวนัที� 45 มิ.ย. ���  ถึงวนัที� 45 มิ.ย. ��� 

(Fund's Direct Expenses) จาํนวนเงิน ร้อยละของ 

 หน่วย : พนับาท มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ2 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management fee) 18,672.85 1.6050 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee fee) 373.46 0.0321 

ค่านายทะเบียน (Registrar fee) 1,756.76 0.1510 

ค่าที�ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee) ไม่มี  ไม่มี 

ค่าโฆษณา ไม่มี  ไม่มี 

ภาษีเงินได ้ 12.22 0.0011 

ค่าใชจ่้ายอื�น ๆ 0.20 0.0000 

รวมค่าใช้จ่ายทั4งหมด1 20,815.49 1.7892 

หมายเหต ุ   

1. ไม่รวมค่านายหนา้ซื-อขายหลกัทรัพยแ์ละค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที�เกิดขึ-นจากการซื-อขายหลกัทรัพย ์
2. มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิถวัเฉลี�ยรายวนัโดยคาํนวณจากวนัที� 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวนัที� 30 มิถุนายน 2565  
 เท่ากบั +,+4,2+],]+q.]5 บาท 

 

อตัราส่วนหมนุเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 19.58% 
 
ค่าใช้จ่ายในการซื4อขายหลกัทรัพย์ (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) = ไม่มี 
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รายงานรายชื/อบุคคลที/เกี/ยวข้องที/มกีารทาํธุรกรรมกบักองทุนเปิดทเีอม็บี อสีท์สปริง Global Capital Growth 

สาํหรับรอบปีบญัชี ��2/��� (ตั-งแต่วนัที� + กรกฎาคม ��2 ถึง 45 มิถุนายน ���) 

ลาํดบั รายชื�อบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 

1 บริษทั ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทาํธุรกรรมกบับุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบักองทุนรวมไดที้�บริษทัจดัการโดยตรง 

หรือที� website ของ บลจ.ที� https://www.tmbameastspring.com/about-us/corporate-governance 

หรือที� https://www.tmbameastspring.com เลือกหวัขอ้ > การกาํกบัดูแลกิจการ > รายงานการทาํธุรกรรมกบับุคคล 

ที�เกี�ยวขอ้ง หรือที� website ของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที� https://www.sec.or.th 
 

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถอืหน่วยลงทุนเกนิ 7 ใน ? ของกองทุน  ณ วนัที/ ?0 มถุินายน 9:;: 

ไม่มี 

 

รายชื/อผู้จดัการกองทุน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 นายธีระศนัส์ ทุติยะโพธิ 

2 นางสาวพรศจี วรสุทธิพิศิษฎ ์

3 นางสาวดาราวรรณ ประกายทิพย ์

4 นางสุวลัลี ศิริสมบติัยนืยง 

5 นายสมิทธ์ ศกัดิ� กาํจร 
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การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื/องจากการที/ใช้บริการบุคคลอื/นๆ (Soft Commission) 
    

 บริษทัที�ใหผ้ลประโยชน์ ผลประโยชน์ที�ไดรั้บ เหตุผลในการรับผลประโยชน์ 

1 Commerzbank AG Frankfurt ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

2 DBS Vicker Securities ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

3 UOB-Kay Hian Holdings Ltd (Singapore) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

4 Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Plc.. ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

5 PIMCO Fund Global Investors Series Plc ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

6 BlackRock Group Fund ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

7 BNP Paribas Investment Partners ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

8 Wellington Management Funds ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

9 GMO Global Real Return U-AUSD ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

10 UBS Fund Services  S.A. ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

11 T. Rowe Price ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

12 Franklin Templeton Investments ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

13 JP Morgan Asset Management ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

14 Lazard Global Listed Infrastructure ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

15 Amundi Luxembourg SA ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

16  Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ  เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน  
17 JP Morgan Security (Thailand) ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

18 Citigroup Inc ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

19 Credit Suisse Securities (Hong Kong) Limited ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

20 CLSA B.V. ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

21 DBS Bank Ltd ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

22 Goldman Sachs International ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

23 Morgan Stanley ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

24 United Overseas Bank Limited ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

25 Brown Brothers Harriman ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพื�อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

 


