กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง
Global Innovation เพือ่ การเลีย้ งชีพ
รายงานประจําป

ตั้งแตวันที่ 14 พฤษภาคม 2564
สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2565

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 4 กรกฎาคม 2565
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
14 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 ของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ มายัง
ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน
ในชวงรอบปที่ผานมา ตลาดหุนปรับตัวลดลงจากความกังวลดานเงินเฟอ ที่จะนําไปสูการดําเนินนโยบายการเงินแบบ
เขมงวดของธนาคารกลาง ทั้งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและดึงสภาพคลองออกจากระบบ อยางไรก็ดี ตลาดหุนยังมีแนวโนมให
ผลตอบแทนที่ดีในระยะกลางถึงยาว โดยเฉพาะกลุม Technology ซึ่งมีนวัตกรรมออกมาใหมเรื่อย ๆ และยังไดแรงหนุนจากการ
ระบาดของ Covid-19 ที่เปนตัวเรงใหคนหันมาพึ่งพา Technology ในชีวิตประจําวันและการทํางานกันมากขึ้น
ทั้งนี้ ในชวงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 ดัชนี MSCI World Total Return Net Index ให
ผลตอบแทนรอยละ 5.18 ในสกุลเงินบาท และรอยละ -3.61 ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ขณะที่กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง
Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ ใหผลตอบแทนรอยละ -52.61
สุดทายนี้ บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานที่ไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด

1 กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Global Innovation เพือการเลียงชีพ

รายงานการวิเคราะหของบริษทั หลักทรัพยจดั การกองทุน ทหารไทย จํากัด ในฐานะบริษทั จัดการ
กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Innovation เพือ่ การเลีย้ งชีพ
ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน
เงินเฟอยังคงเปนปจจัยหลักที่กดดันตลาดทุนในชวงรอบปที่ผานมา ซึ่งไดเรงตัวขึ้นอยางมากภายหลังการเกิดวิกฤต
ยูเครน-รัสเซีย อีกทั้งยังถูกซmาเติมจากภาวะ supply disruption จากการที่ประเทศจีนดําเนินนโยบายเขมงวดเพื่อสกัดการแพร
ระบาดของ Covid ภายในประเทศ
ธนาคารกลางของหลายประเทศไดทะยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อคุมเงินเฟอใหอยูในระดับที่ชวยขับเคลื่อน
เศรษฐกิจได อยางไรก็ดี เงินเฟอยังคงเรงขึ้นตัวขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลใหธนาคารตองดําเนินนโยบายการเงินอยางเขมงวดขึ้น
อาทิ ECB ไดสงสัญญาณจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือน ก.ค. ซึ่งจะเปนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเปนครั้งแรกในรอบ 11 ป
ดาน Fed ไดทะยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายควบคูทําการลดขนาดงบดุล โดยลาสุดไดปรับขึ้นใน 1 ครั้ง สูงถึงรอยละ 0.75
การดําเนินนโยบายการเงินอยางเขมงวดนี้ สรางความกังวลเกี่ยวกับการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในระยะเวลาอันใกล ซึ่งจะ
สงผลตออุปสงคตอสินคาและบริการ และผลดําเนินการของบริษัทจดทะเบียน
อยางไรก็ดี ตลาดหุนยังมีแนวโนมใหผลตอบแทนที่ดีในระยะกลางถึงยาว โดยเฉพาะกลุม Technology ซึ่งมีนวัตกรรม
ออกมาใหม เ รื่ อ ย ๆ และยั ง ได แ รงหนุ น จากการระบาดของ Covid-19 ที่ เ ป น ตั ว เร ง ให ค นหั น มาพึ่ ง พา Technology ใน
ชีวิตประจําวันและการทํางานกันมากขึ้น

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ
ดวยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ เนนลงทุนในหนวยลงทุน
ของกองทุ น รวมต า งประเทศเพี ย งกองเดี ย ว (Master Fund) คื อ กองทุ น Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund
(กองทุนหลัก) ในหนว ยลงทุนชนิด Class A USD ซึ่งเปน Class ที่เสนอขายผูลงทุนสถาบัน ไมมีนโยบายจายเงินปนผล ใน
อัตราสวนโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีวัตถุประสงคในการ
ลงทุนเพื่อเพิ่มมูลคาเงินลงทุน ผานการลงทุนในตราสารทุนของบริษัททั่วโลก โดยกองทุนหลักจะลงทุนในบริษัทที่มีการดําเนิน
ธุรกิจที่สอดคลองหรือไดประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี โดยในรอบบัญชีที่ผานมา กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง
Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ มีผลตอบแทนรอยละ -52.61 (ดูรายละเอียดในตารางผลการดําเนินงานดานหลัง)

2 กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Global Innovation เพือการเลียงชีพ

ความเห็นของบริษทั จัดการกองทุนรวมเกีย่ วกับการลงทุนเพือ่ เปนทรัพยสนิ ของกองทุนรวม สําหรับรอบบัญชีตั้งแตวนั ที่
14 พฤษภาคม 2564 (วันจดทะเบียนจัดตัง้ กองทุน) ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565
นโยบายของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน
รวมตางประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund

การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในรอบบัญชีทผี่ า นมาเมือ่ เทียบกับรอบบัญชีกอ นหนา
ไมมี

รายงานการลงทุนทีไ่ มเปนไปตามนโยบายการลงทุนเฉลีย่ ในรอบบัญชีพรอมทัง้ การดําเนินการแกไข
ไมมี

ขอมูลการดําเนินการรับชําระหนีด้ ว ยทรัพยสนิ อืน่ (ถามี)
ไมมี

ขอมูลการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนีห้ รือสิทธิเรียกรองดังกลาวเปนศูนย ในกรณีทผี่ อู อกตราสารแหงหนีห้ รือลูกหนีแ้ หงสิทธิ
เรียกรองผิดนัดชําระหนีห้ รือมีพฤติการณวา จะไมสามารถชําระหนีไ้ ด (ถามี)
ไมมี

3 กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Global Innovation เพือการเลียงชีพ

ขอมูลทั่วไปของกองทุนเปดทีเอ็มบี Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ
วัตถุประสงคของโครงการ
เพื่อสงเสริมการออมผูกพันแบบระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุของผูถือหนวยลงทุน และเพื่อสรางผลตอบแทนจาก
การลงทุนของกองทุนใหไดใกลเคียงกับผลตอบแทนของ กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund โดยจะลงทุน
ในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน สวนที่
เหลือลงทุนในหลักทรัพยอื่นใดที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม : ตราสารทุน
ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :
- กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
-กองทุนรวมฟดเดอร (Feeder Fund)
-ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund
กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในประเทศ : ลักเซมเบิรก (LUXEMBOURG) เปนกองทุน UCITS
ประเภทกองทุนตามการลงทุนในตางประเทศ : กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ
วงเงินการลงทุนในตางประเทศบางสวน ไมเกิน ลานเหรียญ
นโยบายการกูยืม (ถามี) :
บริษัทจัดการอาจกูยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนรวมได ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ
ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด ทั้งนี้จะทําเพื่อ
การบริหารสภาพคลองของกองทุนรวมเทานั้น
การลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) : ลงทุน
วัตถุประสงคของการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา : ที่มิไดมีวัตถุประสงคเพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไมซับซอน
วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราสวนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไมเกิน 100.00 ของ NAV
การลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Notes) : ลงทุน
กลยุทธการบริหารกองทุน (Management Style) :
1. กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ มุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุน
หลัก

4 กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Global Innovation เพือการเลียงชีพ

2. กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund (กองทุนหลัก) มีกลยุทธในการบริหารแบบเชิงรุก (Active
Management)
ดัชนีชี้วัด/อางอิง (Benchmark)
1.ดัชนี MSCI World NETR USD สัดสวน (%) 100.00
หมายเหตุ : ในรูปสกุลเงินดอลลลารสหรัฐ ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเทาคาสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) ในเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม
ซึ่งอยูภายใตกรอบนโยบายการลงทุนที่กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลและแจงให ผูลงทุนทราบลวงหนาอยางชัดเจน
ถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คําอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกลาวผานการลงประกาศในเว็บไซด
ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได
อยางไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อใหเปนไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอกําหนดสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/
หรือ ประกาศ ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม และ/
หรือการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใชเปรียบเทียบ ในกรณีที่ผูออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไมไดจัดทาหรือเปดเผยขอมูล/อั ต รา
ดังกลาวอีกตอไป โดยบริษัทจัดการจะแจงเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาผานการประกาศในเว็บไซดของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได
ลักษณะการจายผลตอบแทนของกองทุน : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน
รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
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 (กองทุนหลัก) ในหนว ยลงทุนชนิด Class A USD ซึ่งเปน Class ที่เสนอขายผูลงทุนสถาบัน ไมมีนโยบาย
จายเงินปนผล ในอัตราสวนโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมี
วัตถุประสงคในการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลคาเงินลงทุน ผานการลงทุนในตราสารทุนของบริษัททั่วโลก โดยกองทุนหลักจะลงทุนใน
บริษัทที่มีการดําเนินธุรกิจที่สอดคลองหรือไดประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิรก
(Luxembourg) ดําเนินงานตามระเบียบของ UCITS กองทุนหลักดังกลาวบริหารจั ดการโดย Nikko Asset Management
Americas, Inc. และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลารสหรัฐ
ทั้งนี้ กองทุนหลัก มีการระดมเงินจากนักลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลารสหรัฐ และนําไปลงทุนในรูปสกุลเงินประเทศตามแต ละ
ประเทศที่กองทุนหลักลงทุน
สวนที่เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทุนทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ
ทั้งนี้ การดํารงอัตราสวนการลงทุนในกองทุนหลัก และลงทุนในตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมเกินรอยละ 80 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุน จะไมนํามาบังคับใชในชวงระยะเวลาไมเกิน 30 วัน นับตั้งแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุน
รวม และไมนํามาบังคับใชในชวง 30 วันกอนเลิกกองทุน หรือชวงระยะเวลาที่กองทุนจําเปนตองรอการลงทุน และ/หรือในชวงที่ผู
ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือมีการโอนยายกองทุนจํานวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไมเกิน 10 วันทําการ ทั้งนี้
ยังคงตองคํานึงถึงประโยชนผูลงทุนเปนสําคัญ
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเปน Fund of Funds หรือลงทุน
โดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพยตางประเทศได โดยไมทําใหระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้
ใหเปนดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณตลาด และตองเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุน อนึ่ง
บริษัทจัดการจะดําเนินการแจงผูถือหนวยลงทุนลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน โดยผาน www.eastspring.com หรือชองทางอื่น
ใดที่บริษัทจัดการกําหนด กอนดําเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกลาว
ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนในกองทุนหลักจะอยูในรูปสกุลเงินดอลลารสหรัฐ โดยกองทุนอาจเขาทําสัญญาซื้อขายลว งหนา
(Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศตามดุลยพินิจของผูจัดการ
กองทุน ดังนั้น ผูลงทุนอาจจะขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือไดรับเงินคืนต่ํากวาเงินลงทุนเริ่มแรกได เชน กรณี
ที่คาเงินสกุลเงินดอลลารสหรัฐมีแนวโนมออนคาลง ผูจัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อปองกัน
ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางสวน อยางไรก็ตาม ผูจัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัส
ดวนที่นอย หรืออาจพิจารณาไมปองกันความเสี่ยงในกรณีที่คาเงินสกุลเงินดอลลารสหรัฐมีแนวโนมแข็งคา
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient
portfolio management (EPM)) ได หรืออาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note)
โดยเปนไปตามหลักเกณฑหรือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งอาจทําธุรกรรมการใหยืม
หลักทรัพย หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนที่ไมไดจด
ทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย (Unlisted) และตราสารหนี้ ที่ มี อั น ดั บ ความน า เชื่อ ถื อ ต่ํ า กว า ระดั บ ที่ 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
รายละเอียดการลงทุนในตางประเทศ : เปนไปตามประกาศ
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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

29 เม.ย. 65**

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย)

9.9989

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย)

4.7383
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-52.61%

เกณฑมาตรฐาน 1***

5.18%

เกณฑมาตรฐาน 2***

-3.61%

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท)

5

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท)

56

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ ระหวางงวดป (ลานบาท)

66

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดป (Net cash flow) (ลานบาท)

+119

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดป* (Average redemption rate)

0.27%

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่ นออกตอมูลคาทรัพยสนิ สุทธิเฉลีย่
** จาก 14 พ.ค. 64 ถึง 29 เม.ย. 65
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ผลการดําเนินงานของ กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Innovation เพือ่ การเลีย้ งชีพ ณ วันที่ 29 เมษายน 2565
ยอนหลัง
ยอนหลัง
ตั้งแตจัดตั้ง
3 เดือน
6 เดือน
กองทุน
รอยละตอป
(31 ม.ค. 65)
(29 ต.ค. 64)
(14 พ.ค. 64)
-34.16%
-59.06%
-52.61%
กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ
-5.64%
-8.58%
+5.18%
เกณฑมาตรฐาน 1***
เกณฑมาตรฐาน 2***

-8.17%

-11.30%

-3.61%

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 ในรูปสกุลเงินดอลลารสหรัฐ
หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)
ทั้งนี้ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผล
การดําเนินงานในอนาคต
ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ
ความเห็น
ข า พเจ า ได ต รวจสอบงบการเงิ น ของกองทุ นเป ดที เ อ็ มบี อี ส ท ส ปริ ง Global Innovation เพื่ อ การเลี้ ย งชี พ (“กองทุ น ”) ซึ่ ง
ประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิสําหรับงวดตั้งแตวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 30
เมษายน 2565 และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 ผลการดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิสําหรับงวดตั้งแตวันที่ 14 พฤษภาคม 2564
ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย
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

(นายประวิทย วิวรรณธนานุตร)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917
บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
กรุงเทพฯ 30 พฤษภาคม 2565
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กองทุ น เป ด ที เ อ็ มบี อี สท ส ปริ ง Global Innovation เพื่ อ การเลี้ ย งชี พ
งบแสดงฐานะการเงิ น
ณ วั น ที่ 30 เมษายน 2565
หมายเหตุ
สิ นทรั พย
เงิ นลงทุนแสดงดวยมูลคายุ ติธรรม

บาท

7
3, 4

เงินฝากธนาคาร

53,192,015.26
3,412,173.86

ลูกหนี้
จากดอกเบี้ย

1,214.13

จากการขายหนวยลงทุน
ลู กหนี้จากสั ญญาอนุพันธ

65,560.00
3, 5, 6

รวมสิ นทรั พย
หนี้สิน

106,812.60
56,777,775.85

7

เจาหนี้จากการรั บซื้อคืนหนวยลงทุน
เจาหนี้จากสั ญญาอนุพันธ
คาใชจายคางจาย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
สิ นทรั พย สุทธิ

68,089.17
3, 5, 6

877,997.32

5

98,350.49
17,965.68
1,062,402.66
55,715,373.19

สิ นทรั พย สุทธิ :
ทุนที่ไดรับจากผู ถือหนวยลงทุน

117,592,341.34

กําไร(ขาดทุน)สะสม
บัญชีปรับสมดุล
ขาดทุนสะสมจากการดําเนินงาน
สิ นทรั พย สุทธิ
สิ นทรั พย สุทธิ ตอหนวย
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแล วทั้งหมด ณ วันสิ้ นงวด (หนวย)
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1,275,734.57
(63,152,702.72)
55,715,373.19
4.7380
11,759,234.1339

กองทุ น เป ด ที เ อ็ มบี อี สท ส ปริ ง Global Innovation เพื่ อ การเลี้ ย งชี พ
งบกํ า ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ
สํ า หรั บงวดตั้ ง แต วั น ที่ 14 พฤษภาคม 2564 (วั น จดทะเบี ย นจัด ตั้ ง กองทุ น ) ถึ ง วั น ที่ 30 เมษายน 25 65
หมายเหตุ
รายได

บาท

3

รายไดดอกเบี้ย

3,104.34

รายไดคาธรรมเนียมในการซื้อขายหนวยลงทุน

195,249.82

รวมรายได
คาใชจาย
คาธรรมเนียมการจัดการ

198,354.16
3
5

คาธรรมเนียมผู ดูแลผลประโยชน
คาธรรมเนียมนายทะเบียน

20,428.83
5

รวมคาใชจาย

96,098.57
1,137,973.03
(939,618.87)

ขาดทุนสุทธิ
รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน

1,021,445.63

3

รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน

(1,465,222.66)

รายการขาดทุนสุ ทธิ ที่ยังไมเกิดขึ้ นจากเงิ นลงทุน

(56,297,549.57)

รายการขาดทุนสุ ทธิ ที่เกิดขึ้ นจากสั ญญาอนุพันธ

(3,618,996.38)

รายการขาดทุนสุ ทธิ ที่ยังไมเกิดขึ้ นจากสั ญญาอนุพันธ
รายการขาดทุนสุ ทธิ จากอั ตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราตางประเทศ

6, 7

(771,184.72)

รวมรายการขาดทุนสุ ทธิ จากเงิ นลงทุนที่เกิดขึ้ นและที่ยังไมเกิดขึ้ น

(60,130.52)
(62,213,083.85)

การลดลงในสิ นทรั พย สุทธิ จากการดําเนินงาน

(63,152,702.72)
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กองทุ น เป ด ที เ อ็ มบี อี สท ส ปริ ง Global Innovation เพื่ อ การเลี้ ย งชี พ
งบแสดงการเปลี่ ย นแปลงสิ น ทรั พย สุ ท ธิ
สํ า หรั บงวดตั้ ง แต วั น ที่ 14 พฤษภาคม 2564 (วั น จดทะเบี ย นจัด ตั้ ง กองทุ น ) ถึ ง วั น ที่ 30 เมษายน 25 65
บาท
การเพิม่ ขึ้น(ลดลง)สุ ทธิ ของสิ นทรั พย สุทธิ จาก
การดําเนินงาน
มูลคาหนวยลงทุนเริ่ มแรก
การเพิ่มขึ้ นของทุนที่ไดรับจากผู ถือหนวยลงทุนในระหวางงวด
การลดลงของทุนที่ไดรับจากผู ถือหนวยลงทุนในระหวางงวด

(63,152,702.72)
5,157,102.43
154,448,043.48
(40,737,070.00)

การเพิ่มขึ้ นของสิ นทรั พย สุทธิ ในระหวางงวด

55,715,373.19

สิ นทรั พย สุทธิ ณ วันตนงวด

55,715,373.19

สิ นทรั พย สุทธิ ณ วันปลายงวด

หนวย
การเปลี่ ยนแปลงของจํานวนหนวยลงทุน
(มูลคาหนวยละ 10 บาท)
หนวยลงทุนเริ่ มแรก

515,710.2430

บวก : หนวยลงทุนที่ขายในระหวางงวด

15,658,688.7655

หัก : หนวยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหวางงวด

(4,415,164.8746)
11,759,234.1339

หนวยลงทุน ณ วันปลายงวด
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กองทุ น เป ด ที เ อ็ มบี อี สท ส ปริ ง Global Innovation เพื่ อ การเลี้ ย งชี พ
งบประกอบรายละเอี ย ดเงิ น ลงทุ น
ณ วั น ที่ 30 เมษายน 2565
ร อยละของ
ชื่อหลั กทรั พย

จํานวนหนวย

มูลคายุ ติธรรม

มูลคาเงิ นลงทุน

(บาท)
เงิ น ลงทุ น ในกองทุ น รวมในต า งประเทศ
Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund *

157,488.66

รวมเงิ น ลงทุ น (ราคาทุ น 109,489,564.83 บาท)

53,192,015.26

100.00

53,192,015.26

100.00

* กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund มีวัตถุ ประสงคเพื่อเพิ่มมูลคาเงิ นลงทุนผ านการลงทุน
ในตราสารทุนของบริ ษัททั่วโลก โดยกองทุนจะลงทุนในบริ ษัทที่มีการดําเนินธุ รกิจที่สอดคล องหรื อไดประโยชน
จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
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กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Innovation เพือ่ การเลีย้ งชีพ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับงวดตัง้ แตวนั ที่ 14 พฤษภาคม 2564 (วันจดทะเบียนจัดตัง้ กองทุน) ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565
1.

ขอมูลทั่วไป
กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) จดทะเบียนเปนกองทุนรวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 มีเงินทุนจดทะเบียน
จํานวน 2,500 ลานบาท (แบงเปน 250 ลานหนวยลงทุน มูลคาหนวยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุน ทหารไทย จํากัด (“บริษัทจัดการ”) เปนผูจัดการกองทุนและนายทะเบียนหนวยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย
จํากัด (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 แสดงดวยมูลคายุติธรรม โดยใชมูลคาทรัพยสินสุทธิตอ
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
การใชดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจและการประมาณการหลาย
ประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่เกี่ยวของกับสินทรัพย หนี้สิน รายได คาใชจาย และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
สินทรัพยและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว
การใชดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป
4.

ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน
กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนในระหวางงวด สรุปไดดังนี้
บาท
2565
ซื้อเงินลงทุน

124,280,687.49

ขายเงินลงทุน

13,325,900.00
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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 เมษายน 2565 มี
ดังตอไปนี้
บาท

นโยบายการกําหนดราคา

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด
คาธรรมเนียมการจัดการ

1,021,445.63

ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชีช้ วน

คาธรรมเนียมนายทะเบียน

96,098.57

ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชีช้ วน

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
ซื้อเงินตราตางประเทศ

95,899,517.30

ตามที่ระบุในสัญญา

ขายเงินตราตางประเทศ

82,141,025.36

ตามที่ระบุในสัญญา

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ดังนี้
บาท
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด

6.

คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย

90,826.00

คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย
ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)

8,545.04

ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ

68,968.60

เจาหนี้จากสัญญาอนุพันธ

475,314.41

อนุพันธทางการเงินตามมูลคายุติธรรม
บาท
2565
จํานวนเงินตาม
สัญญา
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา

76,608,405.34
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มูลคายุติธรรม
สินทรัพย
106,812.60

หนี้สิน
877,997.32

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 เมษายน 2565
ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

รวม

กองทุน

-

53,192,015.26

-

53,192,015.26

ตราสารอนุพันธ
หนี้สิน

-

106,812.60

-

106,812.60

ตราสารอนุพันธ

-

877,997.32

-

877,997.32

สินทรัพย

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไมไดถูกพิจารณาวามีสภาพคลองแตถูกประเมินคาจากราคาตลาดที่มีการ
อางอิงไวอยางชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผูคาหรือแหลงกําหนดราคาที่เปนทางเลือกซึ่งไดรับการสนับสนุนจาก
ข อ มู ล ที่ สั ง เกตได จ ะถู ก จั ด อยู ใ นระดั บ ที่ 2 เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น เหล า นี้ ป ระกอบด ว ย เงิ น ลงทุ น ในกองทุ น รวมใน
ตางประเทศ และอนุพันธในตลาดซื้อขายกันโดยตรง
ในระหวางงวด ไมมีการโอนรายการระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม
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ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลคาของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด
ตารางตอไปนี้ไดสรุปความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบดวยสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
ของกองทุนตามมูลคายุติธรรมและจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย
บาท
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2565
มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
ไมมี
มีอัตรา
อัตราตลาด
ดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย
รวม
สินทรัพยทางการเงิน
เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุตธิ รรม
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย
ลูกหนี้จากการขายหนวยลงทุน
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ
หนี้สินทางการเงิน
เจาหนี้จากการรับซื้อคืน
หนวยลงทุน
เจาหนี้จากสัญญาอนุพันธ
คาใชจายคางจาย
หนี้สินอื่น

3,412,173.86
-

-

53,192,015.26
1,214.13
65,560.00
106,812.60

53,192,015.26
3,412,173.86
1,214.13
65,560.00
106,812.60

-

-

68,089.17
877,997.32
98,350.49
17,965.68

68,089.17
877,997.32
98,350.49
17,965.68

ความเสี่ยงดานเครดิต
กองทุนมีความเสี่ยงดานเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไวในเครื่องมือ
ทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น
กองทุนจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายจากการเก็บหนี้
ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 กองทุนมีบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศดังนี้
รายการ
เงินลงทุน (มูลคายุตธิ รรม)
เงินฝากธนาคาร
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ดอลลารสหรัฐอเมริกา
1,554,413.07
753.09

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย

0.72

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.

การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565
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กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Innovation เพือ่ การเลีย้ งชีพ
ขอมูลรายละเอียดการลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565
จํานวนเงินตนและ
มูลคาตาม
จํานวนหุน /หนวย
ราคาตลาด (บาท)
เงินฝากธนาคาร
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
รวมเงินฝากธนาคาร
หนวยลงทุนตางประเทศ
หนวยลงทุนตางประเทศ
กองทุน NIKKO AM ARK DISRUPTIVE INNOVATION
รวมหนวยลงทุนตางประเทศ
ทรัพยสินอื่น
หนี้สินอื่น
มูลคาทรัพยสนิ สุทธิ
จํานวนหนวยลงทุน
มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย
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3,413,387.99
3,413,387.99

157,489

53,192,015.26
53,192,015.26
-704,624.72
-185,405.34
55,715,373.19
11,759,234.1339
4.7380

% of NAV

6.13%
6.13%
95.47%
95.47%
95.47%
-1.26%
-0.34%
100.00%

คาใชจา ยทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Innovation เพือ่ การเลีย้ งชีพ
สําหรับระยะเวลา 1 ป ของรอบปบัญชี 2564/2565 ตั้งแตวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2565
ตั้งแตวันที่ 14 พ.ค. 2564

ตั้งแตวันที่ 14 พ.ค. 2564

คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2565

ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2565

(Fund's Direct Expenses)

จํานวนเงิน

รอยละของ

หนวย : พันบาท

มูลคาทรัพยสินสุทธิ2

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)

1021.45

1.6050

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee)

20.43

0.0321

คานายทะเบียน (Registrar fee)

96.10

0.1510

คาสอบบัญชี (Audit fee)

0.00

0.0000

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)

0.00

0.0000

คาภาษีเงินได

0.00

0.0000

คาโฆษณา

ไมมี

ไมมี

คาใชจายอื่น ๆ

0.00

0.0000

1,137.98

1.7881

รวมคาใชจา ยทัง้ หมด1
หมายเหตุ

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถวั เฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565
เทากับ 65,991,864.22 บาท
อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 20.19%
คาใชจา ยในการซือ้ ขายหลักทรัพย (รอยละตอปของมูลคาทรัพยสนิ สุทธิ) = ไมมี
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รายงานรายชือ่ บุคคลทีเ่ กีย่ วของทีม่ กี ารทําธุรกรรมกับกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Innovation เพือ่ การเลีย้ งชีพ
สําหรับรอบปบัญชี 2564/2565 (ตั้งแตวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 - 30 เมษายน 2565)
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 เมษายน 2565
ไมมี
รายชือ่ ผูจ ดั การกองทุน
1
นายธีระศันส ทุติยะโพธิ
2
นางสาวพรศจี วรสุทธิพศิ ิษฎ
3
นางสาวดาราวรรณ ประกายทิพย
4
นางสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง
5
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
10 UBS Fund Services S.A.
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
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เหตุผลในการรับผลประโยชน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

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

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

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

27 กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง Global Innovation เพือการเลียงชีพ

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

