กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Innovation
รายงานประจําป

ตั้งแตวันที่ 29 ตุลาคม 2563
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

สารบัญ
สารถึงผูถือหนวยลงทุน
รายงานการวิเคราะหของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผานมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีกอนหนา
รายงานการลงทุนที่ไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปบัญชีพรอมทั้งการดําเนินการแกไข
ขอมูลทั่วไปของกองทุน
ขอมูลของกองทุนรวมที่ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่ง
เกินกวารอยละ 20 ของ NAV
ผลการดําเนินงานของกองทุนโดยสรุปและขอมูลทางการเงินที่สําคัญ
รายงานผูดูแลผลประโยชน
งบการเงิน
ขอมูลรายละเอียดการลงทุน
คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุน
รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวของที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุน
รายชื่อผูจัดการกองทุน
การเปดเผยขอมูลการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3
การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใชบริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
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วันที่ 6 ธันวาคม 2564
เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน
บริ ษั ท หลั ก ทรัพ ยจั ดการกองทุน ทหารไทย จํ า กั ด (บลจ. ทหารไทย) ขอนํ า ส ง รายงานรอบ 1 ป งวดตั้ ง แตวันที่
29 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Innovation มายังทานผูถือหนวย
ลงทุนทุกทาน
ในชวงรอบปบัญชีที่ผานมา ตลาดหุนโลกเริ่มปรับตัวขึ้นจากสภาพคลองที่เขามาในระบบอยางมาก อยางไรก็ดี ในชวง
กลางเดือนกุมภาพันธ นักลงทุนไดมีความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟอ ภายหลังที่ไดคาดการณวามีความเปนไปไดที่แผนกระตุน
เศรษฐกิจสหรัฐฯจะมีวงเงินสูงถึง 1.9 ลานลานเหรียญฯ และไดรับแรงหนุนจากการที่หลายๆประเทศเตรียมกลับมาเปดประเทศ
อีกครั้ง ประกอบกับผลของฐานที่ต\าหรือ Low Base effect ซึ่งจากความกังวลในเงินเฟอนี้ สงผลใหอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดภาพของ Steepening yield curve ซึ่งกดดัน valuation ของหุน กอนจะปรับขึ้นไป
ไดจากการที่ประเทศพัฒนาแลว อาทิ สหรัฐฯ สหภาพยุโรป ไดมีความคืบหนาในการฉีดวัคซีนปองกัน Covid-19 ใหประชาชนใน
ประเทศเพิ่มมากขึ้น
ทั้งนี้ ในชว ง วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ดัชนี MSCI World Total Return Net Index ให
ผลตอบแทนรอยละ 42.43 ในสกุลเงินบาท และรอยละ 31.44 ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ขณะที่กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง
Global Innovation ใหผลตอบแทนรอยละ 13.83
สุดทายนี้ บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานที่ไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด

1 กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Global Innovation

รายงานการวิเคราะหของบริษทั หลักทรัพยจดั การกองทุน ทหารไทย จํากัด ในฐานะบริษทั จัดการ
กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Innovation
ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน
ในชวงรอบปบัญชีที่ผานมา เศรษฐกิจของตลาดหุนโลกเริ่มทรงตัวภายหลังถูกกดดันจากการระบาดของไวรัส Covid19 ที่ลุกลามอยางหนักและแพรระบาดไปทั่วโลก หลายประเทศไดยับยั้งการระบาดโดยการประกาศปดเมือง ปดประเทศ สงผลให
กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงักเปนวงกวาง ทางการจําเปนตองออกนโยบายทั้งนโยบายการเงินและการคลังเพื่อประคอง
เศรษฐกิจในประเทศใหสามารถดําเนินตอไปได
จากความคืบหนาของการพัฒนาวัคซีนเพื่อตาน Covid-19 ในชวงปลายป 2563 ทําใหประเทศพัฒนาแลวสามารถ
เขาถึงวัคซีนไดอยางรวดเร็ว สงผลใหเศรษฐกิจสามารถฟนตัวใดในป 2564 สะทอนไดจากตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญปรับตัวดีขึ้น
อาทิ เงินเฟอและการจางงาน เปนตน นําไปสูความกังวลตอการผอนคลายมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของธนาคารกลางโดยการ
ปรับลดวงเงินการเขาซื้อสินทรัพย สงผลใหสภาพคลองในตลาดลดลง โดยลาสุด Fed ไดระบุวาจะมีการลดการเขาซื้อสินทรัพย
ภายในป 2564 และยุติในกลางป 2565 ทางดาน ECB สงสัญญาณปรับลดวงเงินในโครงการ PEPP ในไตรมาส 4/2564
สําหรับป 2563 อัตราการเติบโตของประเทศสหรัฐฯ กลุมประเทศยุโรป ประเทศญี่ปุน หดตัวรอยละ 2.5 6.2 และ4.8
ตามลําดับ อยางไรก็ดี ประเทศจีนสามารถเติบโตไดที่รอยละ 2.3 ทั้งนี้ ในป 2564 IMF คาดเศรษฐกิจโลกจะฟนตัวเปนรอยละ 6.0
โดยคาดวาเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะขยายตัวที่รอยละ 7.0 เพิ่มขึ้นจากการคาดการณเมื่อเดือนเมษายนที่ระดับรอยละ 6.4 สวน
เศรษฐกิจของกลุมยูโรโซนคาดวาจะเติบโตอยละ 4.6 ปนี้ หลังจากหดตัวที่รอยละ 6.5 ปที่แลว ชณะที่เศรษฐกิจจีนและอินเดีย คาด
วาจะขยายตัวที่ระดับรอยละ 8.1 และ 9.5 ตามลําดับ ตามรายงานการคาดการณของ IMF พบวา มีชองวางมากขึ้นระหวาง
ประเทศที่ ร่ํ า รวยและยากจน รวมทั้ ง ประเทศที่ มี วั ค ซี น เหลื อ พอกั บ ประเทศที่ ยั ง ขาดแคลนวั ค ซี น กล า วคื อ ในขณะที่ IMF
คาดการณวาเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแลวจะขยายตัวเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 5.6 ในปนี้ แตกลับปรับลดตัวเลขการคาดการณ
อัตราการเติบโตของประเทศกําลังพัฒนาและประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม จากรอยละ 6.7 เมื่อเดือนเมษายน เปนรอยละ 6.3
ทั้งนี้ ในชวงรอบปบัญชีที่ผานมา ตลาดหุนโลกเริ่มปรับตัวขึ้นในเดือนเมษายน 2563 จากสภาพคลองที่เขามาในระบบ
อยางมากจากมาตรการการเงินและการคลังของหลายๆประเทศ ที่ประกาศใชเพื่อบรรเทาผลกระทบจาก Covid-19 และบาง
ประเทศสามารถเริ่มทยอยเปดเมือง ทําใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆสามารถดําเนินตอไปได นอกจากนี้ ความคืบหนาของการ
พัฒนาวัคซีนเพื่อตาน Covid-19 ยังเปนปจจัยบวกที่คอยสนับสนุนใหตลาดหุนปรับตัวขึ้นตอไปได กลุมอุตสาหกรรมที่ทํา
ผลตอบแทนไดดี ไดแก Technology Healthcare และ Consumer Discretionary นอกจากนี้ ผลการเลือกตั้งของสหรัฐฯเปน
อีกหนึ่งปจจัยบวกตอตลาดหุน โดยการที่นาย Joe Biden ชนะการเลือกตั้ง และพรรค Democrat ครองเสียงขางมากทั้งในสภา
ผูแทนฯ และวุฒิสภา จะมีเม็ดเงินกระตุนเศรษฐกิจขนาดใหญในป 2564
อยางไรก็ดี ในชวงกลางเดือนกุมภาพันธ 2564 นักลงทุนไดมีความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟอ ภายหลังที่ไดคาดการณวามี
ความเปนไปไดที่แผนกระตุนเศรษฐกิจสหรัฐฯจะมีวงเงินสูงถึง 1.9 ลานลานเหรียญฯ และไดรับแรงหนุนจากการที่หลายๆประเทศ
เตรียมกลับมาเปดประเทศอีกครั้ง ประกอบกับผลของฐานที่ต\าหรือ Low Base effect ซึ่งจากความกังวลในเงินเฟอนี้ สงผลให
อั ต ราผลตอบแทนพั น ธบั ต รรั ฐ บาลปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น อย า งรวดเร็ ว ทํ า ให เ กิ ด ภาพของ Steepening yield curve ซึ่ ง กดดั น
valuation ของหุน กอนจะปรับขึ้นไปไดจากการที่ประเทศพัฒนาแลว อาทิ สหรัฐฯ สหภาพยุโรป ไดมีความคืบหนาในการฉีด
วัคซีนปองกัน Covid-19 ใหประชาชนในประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยตั้งแตตนป หุนกลุม value ใหผลตอบแทนมากกวาหุนกลุม
growth เล็กนอย
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กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Innovation
ดวยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Innovation เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม
ตางประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund (กองทุนหลัก) ในหนวย
ลงทุนชนิด Class A USD ซึ่งเปน Class ที่เสนอขายผูลงทุนสถาบัน ไมมีนโยบายจายเงินปนผล ในอัตราสวนโดยเฉลี่ยในรอบป
บัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีวัตถุประสงคในการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลคาเงิน
ลงทุน ผานการลงทุนในตราสารทุนของบริษัททั่วโลก โดยกองทุนหลักจะลงทุนในบริษัทที่มีการดําเนินธุรกิจที่สอดคลองหรือได
ประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี โดยตามในรอบบัญชีที่ผานมา กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Innovation
มีผลตอบแทนรอยละ 13.83 (ดูรายละเอียดในตารางผลการดําเนินงานดานหลัง)
ความเห็นของบริษทั จัดการกองทุนรวมเกีย่ วกับการลงทุนเพือ่ เปนทรัพยสนิ ของกองทุนรวม สําหรับรอบบัญชีตั้งแตวนั ที่
29 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
นโยบายของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Innovation เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ
เพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund
การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในรอบบัญชีทผี่ า นมาเมือ่ เทียบกับรอบบัญชีกอ นหนา
เนื่องจากกองทุนเนนลงทุนในหลักทรัพยหรือหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศเพียงกองเดียวที่มีวัตถุประสงคและ
นโยบายการลงทุนตรงตามวัตถุประสงคของกองทุนโดยจะเนนลงทุนเต็มที่ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงสัดสวนการลงทุนในแตละ
รอบบัญชี จึงไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ
รายงานการลงทุนทีไ่ มเปนไปตามนโยบายการลงทุนเฉลีย่ ในรอบบัญชีพรอมทัง้ การดําเนินการแกไข
ไมมี
ขอมูลการดําเนินการรับชําระหนีด้ ว ยทรัพยสนิ อืน่ (ถามี)
ไมมี
ขอมูลการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนีห้ รือสิทธิเรียกรองดังกลาวเปนศูนย ในกรณีทผี่ อู อกตราสารแหงหนีห้ รือลูกหนีแ้ หงสิทธิ
เรียกรองผิดนัดชําระหนีห้ รือมีพฤติการณวา จะไมสามารถชําระหนีไ้ ด (ถามี)
ไมมี
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ขอมูลทัว่ ไปของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Innovation
วัตถุประสงคของโครงการ
เพื่ อ สร า งผลตอบแทนจากการลงทุ น ของกองทุ น ให ไ ด ใ กล เ คี ย งกั บ ผลตอบแทนของกองทุ น Nikko AM ARK Disruptive
Innovation Fund โดยจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคา
สินทรัพยสุทธิของกองทุนสวนที่เหลือลงทุนในหลักทรัพยอื่นใดที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : : กองทุนรวมตราสารแหงทุน
ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :
กองทุนฟดเดอร (Feeder Fund)
ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : กองทุน Nikko AM Disruptive Innovation Fund
กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในประเทศ : ประเทศลักเซมเบิรก (Luxembourg) เปนกองทุน UCITS
ประเภทกองทุนตามการลงทุนในตางประเทศ : กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ
นโยบายการกูยืม (ถามี) : บริษัทจัดการอาจกูยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนรวมได ตาม
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ประกาศกําหนด ทั้งนี้ จะทําเพื่อการบริหารสภาพคลองของกองทุนรวมเทานั้น
การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายลวงหนา (Derivatives) : ลงทุน
1 วัตถุประสงคของการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา : ที่มิไดมีวตั ถุประสงคเพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไมซับซอน
2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราสวนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไมเกิน 100.00
การลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Notes) : ลงทุน
กลยุทธการบริหารกองทุน (Management Style) : อื่น ๆ
1. กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Innovation มุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก
(Passive Management)
2.กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund (กองทุนหลัก) มีกลยุทธในการบริหารแบบเชิงรุก (Active)
ดัชนีชวี้ ดั /อางอิง (Benchmark) :
การลงทุนในกองทุนรวมนี้ ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของกองทุนหลักคือ MSCI World Total Return Net Index ในรูปสกุล
เงินดอลลารสหรัฐ ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเทาคาสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) ในเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม
ซึ่งอยูภายใตกรอบนโยบายการลงทุนที่กาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลและแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาอยางชัดเจน
4 กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Global Innovation

ถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คําอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกลาวผานการลงประกาศในเว็บไซด
ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได ทั้งนี้ เปนไปตามที่ประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด
อยางไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อใหเปนไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอกําหนดสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/
หรือ ประกาศ ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม และ/
หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใชเปรียบเทียบ ในกรณีที่ผูออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไมไดจัดทําหรือเปดเผยขอมูล/อัต รา
ดังกลาวอีกตอไป โดยบริษัทจัดการจะแจงเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาผานการประกาศในเว็บไซดของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได
ลักษณะการจายผลตอบแทนของกองทุน : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน
รายละเอียดเกีย่ วกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
กองทุ น จะเน น ลงทุ น ในหน ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมต า งประเทศเพี ย งกองเดี ย ว คื อ กองทุ น Nikko AM ARK Disruptive
Innovation Fund (กองทุ น หลั ก ) ในหน ว ยลงทุ น ชนิ ด Class A usd ซึ่ ง เป น Class ที่ เ สนอขายผูลงทุ น สถาบั น ไม มี น โยบาย
จายเงินปนผล ในอัตราสวนโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมี
วัตถุประสงคในการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลคาเงินลงทุน ผานการลงทุนในตราสารทุนของบริษัททั่วโลก โดยกองทุนจะลงทุนในบริษัท
ที่ มี ก ารดํ า เนิ น ธุร กิ จที่ สอดคลอ งหรื อได ประโยชน จ ากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี จดทะเบี ยนในประเทศลัก เซมเบิรก
(Luxembourg) ดํ า เนิ น งานตามระเบี ย บของ UCITS กองทุ น หลั ก ดั ง กล า วบริ ห ารจั ด การโดย Niko Asset Management
Americas, Inc. และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลารสหรัฐ
ทั้งนี้\ กองทุนหลัก มีการระดมเงินจากนักลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลารสหรัฐ และนําไปลงทุนในรูปสกุลเงินประเทศตามแต ละ
ประเทศที่กองทุนหลักลงทุน
สวนที่เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทุนทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเปน Fund of Funds หรือลงทุน
โดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพยตางประเทศได หรือเปลี่ยนกลับมาเปน Feeder Fund ได โดยไมทําใหระดับความเสี่ยง
ของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ใหเปนดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณตลาด และตองเปนไป
เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดําเนินการแจงผูถือหนวยลงทุนลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน โดย
ผาน www.tmbameastspring.com หรือชองทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนด กอนดําเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกลาว
ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนใน กองทุนหลักจะอยูในรูปสกุลเงินดอลลารสหรัฐ โดยกองทุนอาจเขาทําสัญญาซื้อขายลวงหนา
(Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศตามดุลยพินิจของผูจัดการ
กองทุน ดังนั้น ผูลงทุนอาจจะขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือไดรับเงินคืนต่ํากวาเงินลงทุนเริ่มแรกได เชน กรณี
ที่คาเงินสกุลเงินดอลลารสหรัฐ มีแนวโนมออนคาลง ผูจัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อปองกัน
ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางสวน อยางไรก็ตาม ผูจัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน
สัดสวนที่นอย หรืออาจพิจารณาไมปองกันความเสี่ยงในกรณีที่คาเงินสกุลเงินดอลลารสหรัฐ มีแนวโนมแข็งคา
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient
portfolio management (EPM)) ได หรืออาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note)
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โดยเปนไปตามหลักเกณฑหรือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งอาจทําธุรกรรมการใหยืม
หลักทรัพย หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนที่ไมไดจด
ทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย (Unlisted) และตราสารหนี้ ที่ มีอั น ดั บความน า เชื่อ ถื อ ต่ํ า กวา ระดั บที่ ส ามารถลงทุ น ได (NonInvestment grade) และตราสารหนี้ ที่ ไ ม ไ ด รั บ การจั ด อั น ดั บ ความน า เชื่ อ ถื อ (Unrated) รวมถึ ง ลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย ห รื อ
ทรัพยสินอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
รายละเอีย ดการลงทุน ในตา งประเทศ : เน น ลงทุ นในต า งประเทศโดยเฉลี่ย ในรอบปบั ญชี ไม นอ ยกวา รอ ยละ 80 ของมู ล คา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ไมเกินวงเงินที่ไดรับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. หรือธนาคารแหงประเทศไทย หรือหนวยงาน
ภาครัฐอื่นใด
ขอมูลเพิ่มเติม
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ.ทหารไทย) ไดขอแกไขเพิ่มเติมโครงการแบบขอความเห็นชอบเปนการ
ทั่วไป กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน ก.ล.ต.) เพื่อปรับปรุงขอมูลเกี่ยวกับ ชื่อ
เว็ บ ไซต (Website) อี เ มล (Email Address) เบอร โ ทรศั พ ท แ ละเบอร โ ทรสาร ของ บลจ.ทหารไทย โดยมี ผ ลตั้ ง แต วั น ที่
17 มกราคม 2563 เปนตนไป ทั้งนี้ เพื่อใหขอมูลเปนปจจุบัน สรุปรายละเอียด ดังนี้
เรื่อง
1. Website และ Email Address
2.เบอรโทรศัพท และเบอรโทรสาร

ขอมูลปจจุบัน
Website : www.tmbameastspring.com
Email: marketing@tmbameastspring.com
โทรศัพท 0-2838-1800
โทรสาร 0-2838-1700 ถึง 1701, 0-2838-1703 ถึง 1708
และ 0-2838-1710 ถึง 1712
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ขอมูลเพิ่มเติม
ขอมูลเกี่ยวกับ การแกไขเพิ่มเติมโครงการภายใตการจัดการ เพื่อเปลี่ยนแปลงที่อยูของ บลจ.ทหารไทย
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (TMBAM Eastspring) ไดมีการขอแกไขเพิ่มเติมโครงการภายใตการจัดการ
เพื่อเปลี่ยนแปลงที่อยูของบริษัท และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ไดใหความเห็นชอบเปนการทั่วไปแลว ทั้งนี้ จะมีผลตั้งแต
วันที่ 1 มีนาคม 2564 เปนตนไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ที่อยูเดิม

ที่อยูใหม

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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ขอมูลของกองทุนรวมทีล่ งทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึง่ เกินกวารอยละ 20
ของ NAV
โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
1 การลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ
2 ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ
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ผลการดําเนินงานระหวางงวดปของกองทุนโดยสรุปและขอมูลทางการเงินทีส่ ําคัญ
งวดปบญ
ั ชีสนิ้ สุดวันที่

30 ก.ย. 64**

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย)

9.9995

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย)

11.3826

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Innovation

13.83%

เกณฑมาตรฐาน 1***

42.43%

เกณฑมาตรฐาน 2***

31.44%

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท)

3,218

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท)

8,331

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ ระหวางงวดป (ลานบาท)

7,803

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดป (Net cash flow) (ลานบาท)

+9,523

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดป* (Average redemption rate)

1.41%

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่ นออกตอมูลคาทรัพยสนิ สุทธิเฉลีย่
** จาก 29 ต.ค.63 ถึง 30 ก.ย.64
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TMB-ES-GINNO

70.00%

Benchmark 1 Return

Benchmark 2 Return

60.00%
50.00%

42.43%

40.00%

31.44%

30.00%
20.00%

13.83%
10.00%
0.00%
-10.00%
30-Oct-20

30-Sep-21

ผลการดําเนินงานของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Innovation ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
ยอนหลัง 3 เดือน ยอนหลัง 6 เดือน ตั้งแตจัดตั้งกองทุน
รอยละตอป
(30 มิ.ย. 64)
(31 มี.ค. 64)
(29 ต.ค. 63)
-14.42%
-7.67%
+13.83%
กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Innovation
+5.54%
+16.48%
+42.43%
เกณฑมาตรฐาน 1***
เกณฑมาตรฐาน 2***
-0.01%
+7.74%
+31.44%
Note***
เกณฑมาตรฐาน 1 คือ ดัชนี MSCI World Total Return Net Index ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเทาคาสกุลเงินบาท ณ วันที่
คํานวณผลตอบแทน
เกณฑมาตรฐาน 2 คือ ดัชนี MSCI World Total Return Net Index สกุลเงินดอลลารสหรัฐ
หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)
ทั้งนี้ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึง
ผลการดําเนินงานในอนาคต
ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน
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รายงานของผูส อบบัญชีรบั อนุญาต
เสนอ ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Innovation
ความเห็น
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Innovation (“กองทุน”) ซึ่งประกอบดวย งบแสดง
ฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิสําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 29 ตุลาคม 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Innovation ณ วันที่ 30 กันยายน
2564 ผลการดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิสําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน
2564 โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ที่สมาคม
บริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
เกณฑในการแสดงความเห็น
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบ
ของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกองทุนตามขอกําหนด
จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในสวนที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบงบการเงิน และ
ขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดเหลานี้ ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา
ขอมูลอื่น
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ขอมูลอื่นประกอบดวย ขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําป แตไมรวมถึงงบการเงิน และ
รายงานของผูสอบบัญชีที่อยูในรายงานประจําปนั้น ขาพเจาคาดวาขาพเจาจะไดรับรายงานประจําปภายหลังวันที่ในรายงานของ
ผูสอบบัญชี
ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่น และขาพเจาไมไดใหความเชื่อมั่นตอขอมูลอื่น
ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอื่นมีความขัดแยงที่มี
สาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา หรือปรากฏวาขอมูลอื่นมีการแสดงขอมูลที่ขัด
ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม
เมื่อขาพเจาไดอานรายงานประจําป หากขาพเจาสรุปไดวามีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขาพเจาตอง
สื่อสารเรื่องดังกลาวกับผูบริหารเพื่อใหผูบริหารดําเนินการแกไขขอมูลที่แสดงขัดตอขอเท็จจริง
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ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน
ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามแนวปฏิ บั ติ ท างบั ญ ชี สํา หรับ
กองทุ น รวมและกองทุ น สํา รองเลี้ ย งชี พ ที่ส มาคมบริษัท จัด การลงทุน กํา หนดโดยไดรับ ความเห็น ชอบจากสํา นัก งาน
คณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรัพ ยแ ละตลาดหลัก ทรัพ ย และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวา
จําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเนื่อง การเปดเผยเรื่อง
ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องเวนแตผูบริหาร
มีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชี
ซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวา
การปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญที่มีอยูได
เสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริ ง อาจเกิ ดจากการทุ จริ ตหรื อข อผิดพลาดและถือว ามีส าระสํ าคัญเมื่ อคาดการณไ ด อ ย า ง
สมเหตุสมผลวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ ของ
ผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้
ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง


ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินไมวาจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเสี่ยงเหลานั้น และได
หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงที่ไมพบ
ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงที่เกิดจากขอผิดพลาด
เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล
การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน



ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน



ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร
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สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุให
เกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามี
ความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหขอสังเกตถึงการ
เปดเผยขอมูลในงบการเงินที่เกี่ยวของ หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป
ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็
ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกองทุนตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง



ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูบริหารในเรื่องตางๆ ที่สําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชว งเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดว างแผนไว
ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบใน
ระหวางการตรวจสอบของขาพเจา

(นายเทอดทอง เทพมังกร)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787
บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
กรุงเทพฯ 28 ตุลาคม 2564
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กองทุ น เป ด ที เ อ็ มบี อี สท ส ปริ ง Global Innovation
งบแสดงฐานะการเงิ น
ณ วั น ที่ 30 กั น ยายน 2564
สิ นทรั พย
เงิ นลงทุ นแสดงดวยมู ลค ายุ ติธรรม
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้
จากดอกเบี้ย
จากการขายเงินลงทุน
จากการขายหน วยลงทุ น
ลู กหนี้ จากสั ญญาอนุ พันธ
ลูกหนี้อื่น
รวมสิ นทรั พย
หนี้สิน
เจาหนี้ จากการรั บซื้อคื นหน วยลงทุ น
เจาหนี้ จากสั ญญาอนุ พันธ
ค าใช จายค างจาย
ภาษี เงิ นไดคางจาย
เจาหนี้ อื่น
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
สิ นทรั พย สุทธิ
สิ นทรั พย สุทธิ :
ทุ นที่ ไดรับจากผู ถือหน วยลงทุ น
กํา ไร(ขาดทุน)สะสม
บัญชีปรับสมดุล
ขาดทุนสะสมจากการดําเนินงาน
สิ นทรั พย สุทธิ
สิ นทรั พย สุทธิ ตอหน วย
จํานวนหน วยลงทุ นที่ จําหน ายแล วทั้ งหมด ณ วั นสิ้ นงวด (หน วย)
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หมายเหตุ
7
3, 4

บาท
8,314,158,379.97
259,142,005.87
113,580.46

3, 5, 6

20,557,910.29
5,197,254.10
1,198,959.89
8,600,368,090.58

7
3, 6
5
5

12,616,007.29
243,117,071.81
12,865,347.14
23,903.54
46.59
763,523.89
269,385,900.26
8,330,982,190.32
7,319,027,135.59
1,878,956,722.41
(867,001,667.68)
8,330,982,190.32
11.3826
731,902,713.5599

กองทุ น เป ด ที เ อ็ มบี อี สท ส ปริ ง Global Innovation
งบกํ า ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ
สํ า หรั บระยะเวลาตั้ ง แต วั น ที่ 29 ตุ ล าคม 2563 (วั น จดทะเบี ย นจัด ตั้ ง กองทุ น ) ถึ ง วั น ที่ 30 กั น ยายน 2564
หมายเหตุ
รายได

บาท

3

รายไดดอกเบี้ ย

5

525,287.10

รายไดอื่น

8

3,604,195.09

รวมรายได
ค าใช จาย
ค าธรรมเนี ยมการจัดการ

4,129,482.19
3
5

ค าธรรมเนี ยมผู ดูแลผลประโยชน
ค าธรรมเนี ยมนายทะเบี ยน

2,312,214.60
5

รวมค าใช จาย

10,876,772.12
128,799,711.74
(124,670,229.55)

ขาดทุนสุทธิ
รายการกํา ไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

115,610,725.02

3

รายการกํา ไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน

601,858,215.46

รายการขาดทุ นสุ ทธิ ที่ยังไม เกิ ดขึ้ นจากเงิ นลงทุ น

(421,128,531.53)

รายการขาดทุ นสุ ทธิ ที่เกิ ดขึ้ นจากสั ญญาอนุ พันธ

(658,615,452.50)

รายการขาดทุ นสุ ทธิ ที่ยังไม เกิ ดขึ้ นจากสั ญญาอนุ พันธ

6, 7

รายการขาดทุ นสุ ทธิ จากอั ตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราตางประเทศ

(237,919,817.71)

รวมรายการขาดทุ นสุ ทธิ จากเงิ นลงทุ นที่ เกิ ดขึ้ นและที่ ยังไม เกิ ดขึ้ น

(26,446,372.61)
(742,251,958.89)

การลดลงในสิ นทรั พย สุทธิ จากการดําเนิ นงานก อนภาษี เงิ นได

(866,922,188.44)

หัก ภาษี เงิ นได
การลดลงในสิ นทรั พย สุทธิ จากการดําเนิ นงานหลั งหั กภาษี เงิ นได
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3

(79,479.24)
(867,001,667.68)

กองทุ น เป ด ที เ อ็ มบี อี สท ส ปริ ง Global Innovation
งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงสิ นทรั พย สุ ทธิ
สํ า หรั บระยะเวลาตั้ ง แต วั น ที่ 29 ตุ ล าคม 2563 (วั น จดทะเบี ย นจัด ตั้ ง กองทุ น ) ถึ ง วั น ที่ 30 กั น ยายน 2564
บาท
การเพิม่ ขึ้น(ลดลง)สุ ทธิ ของสิ นทรั พย สุทธิ จาก
การดําเนินงาน
มู ลค าหน วยลงทุ นเริ่ มแรก

(867,001,667.68)
3,218,397,112.44

การเพิ่มขึ้ นของทุ นที่ ไดรับจากผู ถือหน วยลงทุ นในระหว างงวด

22,208,666,998.18

การลดลงของทุ นที่ ไดรับจากผู ถือหน วยลงทุ นในระหว างงวด

(16,229,080,252.62)

การเพิ่มขึ้ นของสิ นทรั พย สุทธิ ในระหว างงวด

8,330,982,190.32

สิ นทรั พย สุทธิ ณ วั นตนงวด

8,330,982,190.32

สิ นทรั พย สุทธิ ณ วั นปลายงวด

หน วย
การเปลี่ ยนแปลงของจํานวนหน วยลงทุ น
(มู ลค าหน วยละ 10 บาท)
หน วยลงทุ นเริ่ มแรก

321,839,711.2595

บวก : หน วยลงทุ นที่ ขายในระหว างงวด

1,631,958,527.8309

หัก : หน วยลงทุ นที่ รับซื้อคื นในระหว างงวด

(1,221,895,525.5305)
731,902,713.5599

หน วยลงทุ น ณ วั นปลายงวด
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กองทุ น เป ด ที เ อ็ มบี อี สท ส ปริ ง Global Innovation
งบประกอบรายละเอี ย ดเงิ น ลงทุ น
ณ วั น ที่ 30 กั น ยายน 25 64
ร อยละของ
ชื่ อหลั กทรั พย

จํานวนหน วย

มู ลค ายุ ติธรรม

มู ลค าเงิ นลงทุ น

(บาท)
เงิ น ลงทุ น ในกองทุ น รวมในต า งประเทศ
Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund *
รวมเงิ น ลงทุ น (ราคาทุ น 8,735,286,911.50 บาท)

###########

8,314,158,379.97

100.00

8,314,15 8,379.97

100.00

* กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund มี วัตถุ ประสงค เพื่อเพิ่มมู ลค าเงิ นลงทุ นผ านการลงทุ น
ในตราสารทุ นของบริ ษัททั่ วโลก โดยกองทุ นจะลงทุ นในบริ ษัทที่ มีการดําเนิ นธุ รกิ จที่ สอดคล องหรื อไดประโยชน
จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
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กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Innovation
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับระยะเวลาตัง้ แตวนั ที่ 29 ตุลาคม 2563 (วันจดทะเบียนจัดตัง้ กองทุน) ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
1.

ขอมูลทั่วไป
กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Innovation (“กองทุน”) จดทะเบียนเปนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ปจจุบันกองทุนมีเงินทุนจดทะเบียนจํานวน
15,000 ลานบาท (แบงเปน 1,500 ลานหนวยลงทุน มูลคาหนวยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
ทหารไทย จํากัด (“บริษัทจัดการ”) เปนผูจัดการกองทุน และนายทะเบียนหนว ยลงทุ น และธนาคารกรุงเทพ จํากั ด
(มหาชน) เปนผูดูแลผลประโยชน
กองทุนเปนกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน ซึ่งไมกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน โดยมีนโยบายเนนการ
ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองทุนเดียว คือกองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation
Fund ในหนว ยลงทุนชนิด Class A USD ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิรก บริหารและจัดการโดย Nikko Asset
Management Americas, Inc.โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้
กองทุนอาจเขาทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
กองทุนมีนโยบายไมจายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุน

2.

เกณฑการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นตามแนวปฏิ บั ติ ท างบั ญ ชี สํา หรั บ กองทุ น รวมและกองทุ น สํา รองเลี้ ย งชี พ ที่ ส มาคมบริ ษัท
จัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) สวนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีไมได
กําหนดไว กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี
งบการเงินของกองทุนไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย
กองทุนไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

3.

สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
เงินลงทุน
เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน
-

เงินลงทุนในกองทุนรวมที่เสนอขายในตางประเทศ แสดงดวยมูลคายุติธ รรมโดยใชมูลคาทรัพยสินสุ ทธิตอ
หนวยลงทุนครั้งลาสุด ณ วันที่วัดคาเงินลงทุน

กําไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนใหเปนมูลคายุติธรรมจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน
ราคาทุนของเงินลงทุนที่จําหนายใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
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การรับรูรายไดและคาใชจาย
รายไดดอกเบี้ยรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
รายไดอื่นและคาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง
เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรูในกําไรหรือ
ขาดทุน
บัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ
บัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สินที่เปน
เงินตราตางประเทศ ณ วันสิ้นงวดแปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญาอนุพันธ ณ วันที่เกิด
รายการ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราตามสัญญา
ณ วันสิ้นงวด กําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธที่ยังไมครบกําหนด คํานวณโดยปรับสัญญาอนุพันธ
ณ วันสิ้นงวดจากอัตราตามสัญญา เปนราคาตลาดของสัญญาอนุพันธที่มีอายุคงเหลือเชนเดียวกัน โดยแสดงรวมใน
ลูกหนี้หรือเจาหนี้จากสัญญาอนุพันธในงบแสดงฐานะการเงิน
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงคารับรูในกําไรหรือขาดทุน
ภาษีเงินได
กองทุนเสียภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากรจากรายไดตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตรารอยละ 15 ของรายไดกอนหักรายจาย
การใชดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจและการประมาณการหลาย
ประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่เกี่ยวของกับสินทรัพย หนี้สิน รายได คาใชจาย และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
สินทรัพยและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว
การใชดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป
4.

ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน
กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนในระหวางงวด สรุปไดดังนี้
บาท
2564
ซื้อเงินลงทุน

14,625,538,696.03

ขายเงินลงทุน

6,492,109,999.99
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5.

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
ในระหว า งงวด กองทุ น มี ร ายการธุ ร กิ จ ระหวา งกั น ที่ สํา คั ญ กับ บริ ษั ท จัด การและกิ จ การอื่ น ซึ่ ง มี ผู ถื อ หุ น และ/หรือ
กรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สําคัญดังกลาวสําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 มี
ดังตอไปนี้
บาท

นโยบายการกําหนดราคา

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด
คาธรรมเนียมการจัดการ

115,610,725.02

ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชีช้ วน

คาธรรมเนียมนายทะเบียน

10,876,772.12

ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชีช้ วน

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
รายไดดอกเบี้ย

41,201.97

ราคาตลาด

ซื้อเงินตราตางประเทศ

5,589,638,850.00

ตามที่ระบุในสัญญา

ขายเงินตราตางประเทศ

4,327,073,950.00

ตามที่ระบุในสัญญา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ดังนี้
บาท
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด
คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย
คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย
เจาหนี้อื่น
ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ
6.

11,881,059.78
1,117,781.96
46.59
5,197,254.10

อนุพันธทางการเงินตามมูลคายุติธรรม
บาท
2564
จํานวนเงินตาม
สัญญา
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
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8,008,075,765.00

มูลคายุติธรรม
สินทรัพย
5,197,254.10

หนี้สิน
243,117,071.81

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 30 กันยายน 2564
ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

รวม

กองทุน

-

8,314,158,379.97

-

8,314,158,379.97

ตราสารอนุพันธ
หนี้สิน

-

5,197,254.10

-

5,197,254.10

ตราสารอนุพันธ

-

243,117,071.81

-

243,117,071.81

สินทรัพย

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไมไดถูกพิจารณาวามีสภาพคลองแตถูกประเมินคาจากราคาตลาดที่มีการ
อางอิงไวอยางชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผูคาหรือแหลงกําหนดราคาที่เปนทางเลือกซึ่งไดรับการสนับสนุนจาก
ขอมูลที่สังเกตไดจะถูกจัดอยูในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหลานี้ประกอบดวยเงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ
และอนุพันธในตลาดซื้อขายกันโดยตรง
ในระหวางงวด ไมมีการโอนรายการระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม
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ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลคาของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด
ตารางตอไปนี้ไดสรุปความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบดวยสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
ของกองทุนตามมูลคายุติธรรมและจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย
บาท
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
มีอัตราดอกเบี้ย
มีอัตรา
ปรับขึ้นลงตาม
ไมมี
ดอกเบี้ย
อัตราตลาด
คงที่
อัตราดอกเบี้ย
รวม
สินทรัพยทางการเงิน
เงินลงทุนแสดงดวยมูลคา
ยุติธรรม
8,314,158,379.97
8,314,158,379.97
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
168,447,151.82
90,694,854.05
259,142,005.87
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย
113,580.46
113,580.46
ลูกหนี้จากการขายหนวยลงทุน
20,557,910.29
20,557,910.29
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ
5,197,254.10
5,197,254.10
ลูกหนี้อื่น
1,198,959.89
1,198,959.89
หนี้สินทางการเงิน
เจาหนี้จากการรับซื้อคืน
หนวยลงทุน
12,616,007.29
12,616,007.29
เจาหนี้จากสัญญาอนุพันธ
243,117,071.81
243,117,071.81
คาใชจายคางจาย
12,865,347.14
12,865,347.14
ภาษีเงินไดคางจาย
23,903.54
23,903.54
เจาหนี้อื่น
46.59
46.59
หนี้สินอื่น
763,523.89
763,523.89
ความเสี่ยงดานเครดิต
กองทุนมีความเสี่ยงดานเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไวในเครื่องมือ
ทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น
กองทุนจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายจากการเก็บหนี้
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ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 กองทุนมีบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศดังนี้
รายการ
เงินลงทุน (มูลคายุตธิ รรม)
เงินสด
ลูกหนี้อื่น

ดอลลารสหรัฐอเมริกา
245,617,677.40
2,679,316.22
35,419.79

กองทุนไดทําสัญญาอนุพันธเพื่อคุมครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนที่เปนเงินตราตางประเทศ
(ดูหมายเหตุ 6)
ความเสี่ยงดานตลาด
กองทุนมีความเสี่ยงดานตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกลาว
ขึ้นอยูกับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณดังกลาวอาจมี
ผลกระทบทางดานบวกหรือดานลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทของธุรกิจของ
ผูออกตราสารวามีความสัมพันธกับความผันผวนของตลาดมากนอยเพียงใดอันอาจทําใหราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงได
การบริหารความเสี่ยง
ผูบริหารของกองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund จะวิเคราะหปจจัยตางๆที่มีผลกระทบตอราคาของ
หลักทรัพย โดยกองทุนมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มมูลคาเงินลงทุนผานการลงทุนในตราสารทุนของบริษัททั่วโลก โดยกองทุน
จะลงทุนในบริษัทที่มีการดําเนินธุรกิจที่สอดคลองหรือไดประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
8.

รายไดอื่น
รายไดอื่น ไดแก การจายคืนคาธรรมเนียมในการจัดการในตางประเทศใหกับกองทุนตามอัตราที่ตกลงรวมกันในสัญญา

9.

การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564
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กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Innovation
ขอมูลรายละเอียดการลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
จํานวนเงินตนและ
จํานวนหุน /หนวย
เงินฝากธนาคาร
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
รวมเงินฝากธนาคาร
หนวยลงทุนตางประเทศ
หนวยลงทุนตางประเทศ
กองทุน NIKKO AM ARK DISRUPTIVE INNOVATION
รวมหนวยลงทุนตางประเทศ
ทรัพยสินอื่น
หนี้สินอื่น
มูลคาทรัพยสนิ สุทธิ
จํานวนหนวยลงทุน
มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย
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มูลคาตาม
ราคาตลาด (บาท)
168,560,732.28
90,694,854.05
259,255,586.33

10,767,982

8,314,158,379.97
8,314,158,379.97
-213,925,634.11
-28,506,141.87
8,330,982,190.32
731,902,713.5599
11.3826

% of NAV

2.02%
1.09%
3.11%
99.80%
99.80%
99.80%
-2.57%
-0.34%
100.00%

คาใชจา ยทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Innovation
สําหรับรอบปบัญชี 2563/2564 ตั้งแตวันที่ 29 ตุลาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
ตั้งแตวันที่ 29 ต.ค. 2563

ตั้งแตวันที่ 29 ต.ค. 2563

คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2564

ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2564

(Fund's Direct Expenses)

จํานวนเงิน

รอยละของ

หนวย : พันบาท

มูลคาทรัพยสินสุทธิ2

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)

115,610.73

1.6046

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee)

2,312.21

0.0321

คานายทะเบียน (Registrar fee)

10,876.77

0.1510

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)

ไมมี

ไมมี

คาโฆษณา

ไมมี

ไมมี

ภาษีเงินได

79.48

0.0011

คาใชจายอื่น ๆ

0.00

0.0000

128,879.19

1.7888

รวมคาใชจา ยทัง้ หมด1
หมายเหตุ

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถวั เฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
เทากับ 7,803,429,139.29 บาท
อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 83.20%
คาใชจา ยในการซือ้ ขายหลักทรัพย (รอยละตอปของมูลคาทรัพยสนิ สุทธิ) ไมมี
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รายงานรายชือ่ บุคคลทีเ่ กีย่ วของทีม่ กี ารทําธุรกรรมกับกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Innovation
สําหรับรอบปบัญชี 2563/2564 (ตั้งแตวันที่ 29 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
ลําดับ

รายชื่อบุคคลทีเ่ กี่ยวของ

1
ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กี่ยวของกับกองทุนรวมไดที่บริษทั จัดการโดยตรง
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
รายงานการเปดเผยขอมูลการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
ไมมี
รายชือ่ ผูจ ดั การกองทุน
1
นายธีระศันส ทุติยะโพธิ
2
นางสาวพรศจี วรสุทธิพศิ ิษฎ
3
นางสาวดาราวรรณ ประกายทิพย
4
นางสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง
5
นายเมธวัฒน วองกิจ
6
นายสมิทธ ศักดิ์กําจร

การรับผลประโยชนตอบแทนเนือ่ งจากการทีใ่ ชบริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)
บริษัทที่ใหผลประโยชน
ผลประโยชนที่ไดรับ
1 Commerzbank AG Frankfurt
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
2 DBS Vicker Securities
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
3 UOB-Kay Hian Holdings Ltd (Singapore)
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
4 Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Plc.
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
5 PIMCO Fund Global Investors Series Plc
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
6 BlackRock Group Fund
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
7 BNP Paribas Investment Partners
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
8 Wellington Management Funds
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
9 GMO Global Real Return U-AUSD
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
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เหตุผลในการรับผลประโยชน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

บริษัทที่ใหผลประโยชน
UBS Fund Services S.A.
T. Rowe Price
Franklin Templeton Investments
JP Morgan Asset Management
Lazard Global Listed Infrastructure
Amundi Luxembourg SA
Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund
JP Morgan Security (Thailand)
Citigroup Inc
Credit Suisse Securities (Hong Kong) Limited
CLSA B.V.
DBS Bank Ltd
Goldman Sachs International
Morgan Stanley
United Overseas Bank Limited
Brown Brothers Harriman
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ผลประโยชนที่ไดรับ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ

เหตุผลในการรับผลประโยชน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

