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สารบัญ

สารถึงผูถือหนวยลงทุน 1

รายงานการวิเคราะหของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 2

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเก่ียวกับการลงทุนเพ่ือเปนทรัพยสินของกองทุนรวม 3

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในรอบบัญชีท่ีผานมาเม่ือเทียบกับรอบบัญชีกอนหนา 3

รายงานการลงทุนท่ีไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนเฉล่ียในรอบปบัญชีพรอมท้ังการดําเนินการแกไข 3

ขอมูลของกองทุนรวมท่ีลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศกองทุนรวมใดกองทุนรวมหน่ึง 4

 เกินกวารอยละ 20 ของ NAV 

ผลการดําเนินงานของกองทุนโดยสรุปและขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญ 5

รายงานผูดูแลผลประโยชน 7

งบการเงิน (ไมไดตรวจสอบ) 8

ขอมูลรายละเอียดการลงทุน 10

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุน 11

รายงานรายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวของท่ีมีการทําธุรกรรมกับกองทุน 12

การเปดเผยขอมูลการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 12

การรับผลประโยชนตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใชบริการบุคคลอื่น (Soft Commission) 12



 

1 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity 

 

วันท่ี   5 กันยายน 2565 

เรียน   ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อีสทสปริง (ประเทศไทย) จํากัด (บลจ. อีสทสปริง) ขอนําสงรายงานประจํารอบ 6 เดือน 

งวดต้ังแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2565 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2565 ของกองทุนเปดทีเอ็มบี Emerging Active Equity มายังผูถือ

หนวยลงทุนทุกทาน 

ในชวงรอบปท่ีผานมา ตลาดหุนของกลุมประเทศเกิดใหมถูกกดดันจากความกังวลเก่ียวกับเงินเฟอ และการคาดการณ

เก่ียวกับการยกเลิกมาตรการผอนคลายทางการเงินลง เปนเหตุใหอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพ่ิมข้ึน ซึ่งกดดัน 

valuation ของหุน นอกจากน้ี การดําเนินมาตราการเขมงวดเพ่ือรับมือกับการกลับมาระบาดของ Covid-19 ในประเทศจีน เปน

ปจจัยกดดันผลตอบแทนในตลาดหุน  ในขณะท่ีตลาดหุนอินเดียและบราซิลสามารถสรางผลตอบแทนไดอยางโดดเดนจาก

มาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ และการไดประโยชนจากราคาพลังงานท่ีปรับตัวข้ึนในชวงรอบปท่ีผานมา 

ท้ังน้ี ในรอบบัญชี 6 เดือนท่ีผานมา ดัชนี MSCI Emerging Markets Index ในสกุลเงินบาทและสกุลเงินดอลลารสหรัฐ

ใหผลตอบแทนรอยละ -7.85 และ -16.59 ตามลําดับ ในขณะท่ีกองทุนเปดทีเอ็มบี Emerging Active Equity ใหผลตอบแทน 

รอยละ -25.22  

สุดทายน้ี บลจ.อีสทสปริง ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อีสทสปริง (ประเทศไทย) จํากัด 

 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อีสทสปริง (ประเทศไทย) จํากัด 

 

 

 



 

2 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity 

 

รายงานการวเิคราะหของบรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุ อสีทสปรงิ (ประเทศไทย) จาํกดั ในฐานะบรษิทัจดัการ 

กองทนุเปดทเีอม็บ ีEmerging Active Equity 

 

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน 

ในชวงรอบปท่ีผานมา อัตราเงินเฟอท่ีเรงตัวข้ึนมาต้ังแตชวงปลายป 2564 จนถึงปจจุบัน จากปญหาเร่ือง Global 

Supply Chain และความตึงเครียดระหวางรัสเซียกับยูเครน ซึ่งหากความขัดแยงดังกลาวมีความยืดเยื้อบานปลาย อาจกระทบ

ตออุปทานนํ้ามันและสินคาโภคภัณฑอ่ืน ๆ ใหราคายังอยูในระดับสูงข้ึนไดตอเน่ือง ธนาคารกลางหลักของโลกหลายแหงมีแนวโนม

ปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียเพ่ือควบคุมเงินเฟอไมใหสูงข้ึนจนเกินอัตราเงินเฟอเปาหมายของธนาคารกลางแตละประเทศ โดยลาสุด 

ECB ไดสงสัญญาณจะปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียในเดือน ก.ค. ซึ่งจะเปนการปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียเปนคร้ังแรกในรอบ 11 ป ดาน 

Fed ไดทะยอยปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียนโยบายควบคูทําการลดขนาดงบดุล โดยลาสุดไดปรับข้ึนใน 1 คร้ัง สูงถึงรอยละ 0.75 ซึ่ง

สวนทางกับประเทศจีนและญ่ีปุนท่ีอัตราเงินเฟอยังอยูในระดับท่ีจัดการไดและอาจจะตองใชนโยบายกระตุนเศรษฐกิจเพ่ิมเติมดวย 

สําหรับนโยบายการเงินของกลุมประเทศเกิดใหม ธนาคารกลางในหลายๆประเทศไดมีการใชนโยบายการเงินแบบ

เขมงวด เพ่ือรับมือกับเงินเฟอในประเทศท่ีสูงข้ึน อาทิ ธนาคารกลางเกาหลีใต ธนาคารกลางไตหวัน ธนาคารกลางบราซิล ปรับ

ข้ึนอัตราดอกเบ้ียนโยบายมาอยูท่ีรอยละ 2.25 1.50 และ 13.75 ในขณะท่ี ธนาคารกลางจีน (PBoC) ปรับลดอัตราดอกเบ้ีย

โครงการเงินกูระยะกลาง (MLF) ระยะ 1 ปลง อยูท่ีระดับรอยละ 2.85 และปรับลดอัตราดอกเบ้ียซื้อคืนพันธบัตร (Reverse 

repurchase rate) ระยะ 7 วันลง อยูท่ีระดับรอยละ 2.20 และปรับลดดอกเบ้ียเงินกูท่ีธนาคารพาณิชยใหลูกคาชั้นดี (LPR) ลง อยู

ท่ีระดับรอยละ 3.70 ภายหลังตัวเลขเศรษฐกิจสงสัญญาณชะลอลง เน่ืองจากไดรับผลกระทบจากการระบาดของ Omicron และ

วิกฤตหน้ีภาคอสังหาริมทรัพย อาจจะตองใชนโยบายกระตุนเศรษฐกิจเพ่ิมเติมเพ่ือชวยเพ่ิมกําลังซื้อในประเทศและพยุงเศรษฐกิจ

ท่ีไดรับผลกระทบในภาคอสังหาริมทรัพยเน่ืองจากอัตราเงินเฟอยังอยูในระดับท่ีตํ่ากวาเปาหมายอยางมาก 

กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) ประกาศปรับลดตัวเลขคาดการณการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในป 2565 จาก

ระดับรอยละ 3.6 อยูท่ีระดับรอยละ 3.2 โดยระบุวาไดรับผลกระทบจากความขัดแยงระหวางรัสเซีย-ยูเครน และเศรษฐกิจยังไมฟน

ตัวดีจาก COVID-19 อีกท้ังการฟนตัวยังมีความแตกตางกันอยางมากระหวางประเทศในกลุมพัฒนาแลว กับกลุม EM และ

กําลังพัฒนา นอกจากน้ี การใชมาตรการ Lockdown ในหลายเมืองของจีนท่ีมีความสําคัญในอุตสาหกรรมการผลิต สงผลให

กิจกรรมเศรษฐกิจในจีนชะลอลง และอาจสงผลกระทบตอหวงโซอุปทานของโลก ซึ่งแรงกดดันดานราคาท่ีเปนวงกวางมากข้ึน 

กดดันใหธนาคารกลางหลายแหงในโลกตองใชนโยบายการเงินท่ีเขมงวด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity 

 

ความเหน็ของบรษิทัจดัการกองทนุรวมเกีย่วกบัการลงทนุเพือ่เปนทรพัยสนิของกองทนุรวม สาํหรบัรอบบญัช ี

ตั้งแตวนัที ่1 กมุภาพนัธ 2565 ถงึวนัที ่31 กรกฎาคม 2565 

นโยบายการลงทุนของกองทุนเปดทีเอ็มบี Emerging Active Equity เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม

ต างป ระ เ ท ศ เ พี ย งก อง เ ดี ย ว  ( Master Fund) คื อ  ก อง ทุ น  Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading 

Companies Fund ในหนวยลงทุนชนิด Class B ซึ่งมีวัตถุประสงคท่ีจะสรางการเติบโตในเงินลงทุน (ผลตอบแทนสูงสุด) ผาน

การลงทุน ในตราสารทุนท่ีมีการดําเนินธุรกิจ, มีรายได, มีทรัพยสินอยูในประเทศ emerging market ตราสารทุนท่ีกองทุน

ลงทุนตองมี market capitalsation free float มากกวา 1 แสนลานเหรียญสหรัฐ ณ ขณะท่ีกองทุนเขาลงทุน โดยปกติกองทุนจะ

ลงทุนในตราทุนอยูระหวาง 35 ถึง 60 ตัว โดยในรอบบัญชี 6 เดือนท่ีผานมา กองทุนเปดทีเอ็มบี Emerging Active Equity 

มีผลตอบแทนรอยละ -25.22 (ดูรายละเอียดในตารางผลการดําเนินงานดานหลัง) 

 

การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในรอบบญัชทีีผ่านมาเมือ่เทยีบกบัรอบบญัชกีอนหนา 

ไมมี  

 

รายงานการลงทนุทีไ่มเปนไปตามนโยบายการลงทนุเฉลีย่ในรอบบญัชพีรอมทัง้การดาํเนนิการแกไข 

ไมมี 

 

ขอมลูการดาํเนนิการรบัชาํระหนีด้วยทรพัยสนิอืน่ (ถาม)ี 

 ไมมี 

 

ขอมลูการบนัทกึมลูคาตราสารแหงหนีห้รือสทิธเิรยีกรองดงักลาวเปนศนูย ในกรณทีีผู่ออกตราสารแหงหนีห้รอืลกูหนีแ้หงสทิธิ

เรยีกรองผดินดัชาํระหนีห้รอืมพีฤตกิารณวาจะไมสามารถชาํระหนีไ้ด (ถาม)ี 

 ไมมี 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity 

 

ขอมลูของกองทนุรวมทีล่งทนุในหนวยลงทนุของกองทนุรวมตางประเทศกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึง่ เกนิกวารอยละ 20 

ของ NAV 
 

โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

1 การลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 

2 ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 
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�AILLIE��IFF�WW�EM�LD�CO��UA � Fund�P�r��rm�nc��R�sk�Tr�ck�ng�

��nchm�rk:� ��s����08/12/2022�
Curr�ncy:�USD�
 
�P�r��rm�nc�

� �Fund� ���nch.�

�M��n�R�turn�1Y�W��k�y� ��26.22� ��

�T�t���R�turn�3M� �8.61� ��

�T�t���R�turn�6M� ��23.59� ��

�T�t���R�turn�1Y� ��29.46� ��

�T�t���R�turn�Ytd� ��22.95� ��

�P�r��2021� ��8.54� ��

�P�r��2020� �36.94� ��

�P�r��2019� �30.27� ��

�P�r��2018� ��15.91� ��

�P�r��2017� �52.70� ��

�P�r��2016� �6.05� ��

�E���7D�Y�d� ����� ��

�30D�Y�d� ����� ��

��r�ss�7D�Y�d� ����� ��

�Subs�7D�Y�d� ����� ��

�Avg�L���� ����� ��

�MMkt�Avg�D�ys�T��M�t.� ����� ��

 � �

 
�R�sk

� �Fund� ���nch.�

�D�wns�d��R�sk�1Y�W��k�y�Ann� �18.21� ��

�S�m�v�r��nc��1Y�W��k�y�Ann� �26.55� ��

�St�nd�rd�D�v�1Y�W��k�y�Ann� �24.66� ��

�M�x�Dr�wd�wn�1Y� ��36.40� ��

�M�x�Incr��s��1Y� �19.28� ��

�Kurt�s�s�1Y�W��k�y� ��0.55� ��

�Sk�wn�ss�1Y�W��k�y� ��0.26� ��

 � �

 
�R�sk/R�turn

� �vs���nch.

�Exc�ss�R�turn�1Y�W��k�y�Ann� �����

�In��rm�t��n�R�t���1Y�W��k�y� �����

�J�ns�n�A�ph��1Y�W��k�y� �����

�M�d�g���n��R�p�1Y�W��k�y� �����

�Sh�rp��R�t���1Y�W��k�y� ��1.09�

�S�rt�n��R�t���1Y�W��k�y� �0.76�

�Tr�yn�r�M��sur��1Y�W��k�y� �����

 

 
�Tr�ck�ng

� �vs���nch.

�A�ph��1Y�W��k�y� �����

���t��1Y�W��k�y� �����

�C�rr���t��n�1Y�W��k�y� �����

����r�C�rr���t��n�1Y�W��k�y� �����

��u���C�rr���t��n�1Y�W��k�y� �����

�R�Squ�r�d�1Y�W��k�y� �����

�Tr�ck�ng�Err�r�1Y�W��k�y�Ann� �����

 

 
Th��m�t�r����pr�duc�d��n�th�s�d�cum�nt��s��nt�nd�d���r��n��rm�t��n���purp�s�s��n�y��nd�sh�u�d�n�t�b��c�nstru�d��s��n�����r��r�s���c�t�t��n���r�th��purch�s���r�s��������ny���n�nc�����nstrum�nt.�Th�
�n��rm�t��n�pr�v�d�d�h�r��n�r����cts�curr�nt�m�rk�t�pr�ct�c�s��nd��s�n�t��nt�nd�d�t��c�nst�tut����g��,�t�x,��r��cc�unt�ng��dv�c�.�Th���n��rm�t��n��nd�d�t��c�nt��n�d�h�r��n�h�s�b��n��bt��n�d��r�m��nt�rn��
d�t��pr�c�ss�ng,��und��dm�n�str�t�rs��s�w�����s��th�r��uts�d��s�urc�s��nd,���th�ugh��t��s�b����v�d�t��b���ccur�t�,�n��gu�r�nt������c�mp��t�n�ss��r��ccur�cy��s�b��ng�m�d�.�����mb�rg�LP�sh����n�t�b�
���b�����r��ny���ss�s��r�d�m�g��th�t��ny�n��m�y�su���r��s���r�su�t����r��y�ng��n�th�s��n��rm�t��n.�Th���n��rm�t��n�m�y�b��ch�ng�d�by�����mb�rg�LP��t��ny�t�m�.
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� � Fund�A���c�t��n�

 
�T�t���Ass�ts�(m��) ��s����08/12/2022

 
�Ass�t�A���c�t��n

�Equ�ty� �98.356�%�

�M�n�y�M�rk�t� �1.644�%�

 ��s����04/30/2022

 
�S�ct�r�A���c�t��n

���s�c�M�t�r���s� �4.692�%�

�C�mmun�c�t��ns� �28.181�%�

�C�nsum�r,�Cyc��c��� �7.146�%�

�C�nsum�r,�N�n�cyc��c��� �0.196�%�

�En�rgy� �12.995�%�

�F�n�nc���� �22.726�%�

�Industr���� �1.462�%�

�T�chn���gy� �20.959�%�

 ��s����04/30/2022

 
�����A���c�t��n

�A�r�c��/�M�dd���E�st� �2.618�%�

�As���P�c���c� �56.945�%�

�C�ntr���As��� �13.596�%�

�E�st�rn�Eur�p�� �2.163�%�

�N�rth�Am�r�c�� �5.791�%�

�S�uth�&�C�ntr���Am�r�c�� �17.243�%�

 ��s����04/30/2022

 
�P�rt������St�t�st�cs ��s����04/30/2022

�%�O��T�p�T�n�H��d�ngs� �53.19��Avg�Pr�c�/E�rn�ngs� �10.27�

�Fund�Turn�v�r� ������Avg�Pr�c�/C�sh�F��w� �5.76�

�M�d��n�Mkt�C�p�(M)� �84,865.59��Avg�Pr�c�/S���s� �1.61�

�Avg�M�rk�t�C�p�(m��)� �158,635.20��Avg�Pr�c�/���k�R�t��� �1.65�

�Avg�Dvd�Y���d� �5.34��� ��

 
Th��m�t�r����pr�duc�d��n�th�s�d�cum�nt��s��nt�nd�d���r��n��rm�t��n���purp�s�s��n�y��nd�sh�u�d�n�t�b��c�nstru�d��s��n�����r��r�s���c�t�t��n���r�th��purch�s���r�s��������ny���n�nc�����nstrum�nt.�Th�
�n��rm�t��n�pr�v�d�d�h�r��n�r����cts�curr�nt�m�rk�t�pr�ct�c�s��nd��s�n�t��nt�nd�d�t��c�nst�tut����g��,�t�x,��r��cc�unt�ng��dv�c�.�Th���n��rm�t��n��nd�d�t��c�nt��n�d�h�r��n�h�s�b��n��bt��n�d��r�m��nt�rn��
d�t��pr�c�ss�ng,��und��dm�n�str�t�rs��s�w�����s��th�r��uts�d��s�urc�s��nd,���th�ugh��t��s�b����v�d�t��b���ccur�t�,�n��gu�r�nt������c�mp��t�n�ss��r��ccur�cy��s�b��ng�m�d�.�����mb�rg�LP�sh����n�t�b�
���b�����r��ny���ss�s��r�d�m�g��th�t��ny�n��m�y�su���r��s���r�su�t����r��y�ng��n�th�s��n��rm�t��n.�Th���n��rm�t��n�m�y�b��ch�ng�d�by�����mb�rg�LP��t��ny�t�m�.
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5 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity 

 

ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดครึง่ปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่าํคญั    

งวดครึง่ปบญัชสีิน้สดุวนัที ่

27 ก.ค. 

65 

31 ม.ค. 

65 

30 ก.ค. 

64 

29 ม.ค. 

64 

31 ก.ค. 

63 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 8.6647 9.5157 9.5540 8.0529 9.2959 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 6.4793 8.6647 9.5157 9.5540 8.0529 

กองทุนเปดทีเอ็มบี Emerging Active Equity -25.22% -8.94% -0.40% 18.64% -13.37% 

เกณฑมาตรฐาน 1** -7.85% -3.32% 6.69% 19.06% 3.38% 

เกณฑมาตรฐาน 2** -16.59% -4.59% -2.76% 24.07% 3.08% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 2,987 3,432 3,930 3,824 6,592 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 2,063 2,987 3,432 3,930 3,824 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดคร่ึงป (ลานบาท) 2,412 3,230 3,811 3,837 4,852 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดคร่ึงป (Net cash flow) (ลานบาท) -179 -149 -479 -569 -1,803 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดคร่ึงป* (Average redemption rate) 0.08% 0.06% 0.12% 0.15% 0.34% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity 

 

 

 

ผลการดาํเนนิงานของ กองทุนเปดทเีอม็บ ีEmerging Active Equity  ณ วนัที ่27 กรกฎาคม 2565    

 

 ยอนหลัง 

 3 เดือน 

ยอนหลัง 

 6 เดือน 

ยอนหลัง 

 1 ป 

ยอนหลัง 

 3 ป 

ต้ังแตจัดต้ัง 

กองทุน 

รอยละตอป (29 เม.ย. 65) (31 ม.ค. 65) (30 ก.ค. 64) (31 ก.ค. 62) (30 มี.ค. 60) 

กองทุนเปดทีเอ็มบี Emerging Active Equity -8.39% -25.22% -32.13% -11.14% -7.82% 

เกณฑมาตรฐาน 1** +0.14% -7.85% -10.99% +6.98% +4.14% 

เกณฑมาตรฐาน 2** -6.85% -16.59% -20.57% +0.76% +2.86% 

Note**      
เกณฑมาตรฐาน 1 คือ ดัชนี MSCI Emerging Net Total Return ปรับดวยอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบเทาคาสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณ 

 ผลตอบแทน  
เกณฑมาตรฐาน 2 คือ ดัชนี MSCI Emerging Net Total Return สกุลเงินดอลลารสหรัฐ    

      
หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)  
 ท้ังน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผล 

 การดําเนินงานในอนาคต  
 ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน   
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7 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity 

 

 



 

8 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity 

 

กองทนุเปดทเีอม็บ ีEmerging Active Equity 

งบดลุแสดงฐานะการเงนิ (ยงัไมไดตรวจสอบ) 

ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2565 

 บาท 

สนิทรพัย  
เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม (ราคาทุน 2,596,224,259.57  บาท) 2,079,565,448.17 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 56,127,380.96 

ลูกหน้ี  
 จากดอกเบ้ีย 4,974.81 

 จากการขายหนวยลงทุน 1,182,903.06 

รวมสินทรัพย 2,136,880,707.00 

หนีส้นิ  
เจาหน้ีจากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 2,526,121.52 

เจาหน้ีจากสัญญาอนุพันธ 52,255,940.00 

คาใชจายคางจาย 3,078,950.17 

ภาษีเงินไดคางจาย 746.22 

หน้ีสินอ่ืน 180,036.78 

รวมหน้ีสิน 58,041,794.69 

สนิทรพัยสทุธ ิ 2,078,838,912.31 

สนิทรพัยสทุธ ิ:  
 ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 3,185,172,065.01 

 กําไร(ขาดทุน)สะสม  
 บัญชีปรับสมดุล 1,536,557,149.62 

 กําไร(ขาดทุน)สะสมจากการดําเนินงาน (2,642,890,302.32) 

 สินทรัพยสุทธิ 2,078,838,912.31 

  

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 6.5280 

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2565 (หนวย) 318,447,775.9347 
 

 

 



 

9 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity 

 

กองทนุเปดทเีอม็บ ีEmerging Active Equity 

งบกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (ยงัไมไดตรวจสอบ) 

สาํหรบั 6 เดอืน สิน้สดุวนัที ่31 กรกฎาคม 2565 

 บาท 

รายไดจากการลงทนุ  
 รายไดดอกเบ้ีย  29,815.23  

 รายไดอ่ืน  1,684,141.09  

 รวมรายได  1,713,956.32  

คาใชจาย  
 คาธรรมเนียมการจัดการ  19,135,860.09  

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน  382,717.23  

 คาธรรมเนียมนายทะเบียน  1,800,320.79  

 รวมคาใชจาย  21,318,898.11  

กาํไร(ขาดทนุ)จากการลงทนุสทุธ ิ (19,604,941.79) 

  

รายการกาํไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุ  
 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน (103,662,384.96) 

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุน (404,213,302.72) 

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ (167,035,504.75) 

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมไดเกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ (33,499,705.02) 

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 943,843.51  

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)จากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไมเกิดข้ึน (707,467,053.94) 

  

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสทุธิจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได (727,071,995.73) 

หัก ภาษีเงินได (4,472.14) 

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสทุธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได (727,076,467.87) 

 

 

 

 

 



 

10 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity 

 

 

กองทนุเปดทเีอม็บ ีEmerging Active Equity 

 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 

 ณ วนัที ่ 31 กรกฎาคม  2565 

 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of NAV 

 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) 

 เงนิฝากธนาคาร 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 56,132,355.77 2.70% 

 รวมเงนิฝากธนาคาร 56,132,355.77 2.70% 

 หนวยลงทนุตางประเทศ 

 หนวยลงทุนตางประเทศ 100.03% 

 Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading  3,783,512 2,079,565,448.17 100.03% 

 Companies Fund 

 รวมหนวยลงทนุตางประเทศ (ราคาทนุ 2,596,224,259.57 บาท) 2,079,565,448.17 100.03% 

 ทรัพยสินอ่ืน -51,072,470.94 -2.46% 

 หน้ีสินอ่ืน -5,786,420.69 -0.27% 

 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 2,078,838,912.31 100.00% 

 จํานวนหนวยลงทุน 318,447,775.9347 

 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 6.5280 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity 

 

คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปด ทเีอม็บ ีEmerging Active  Equity 

สําหรับ 6 เดือนแรกของรอบปบัญชี 2565/2566 ต้ังแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2565 สิ้นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2565 

  ต้ังแตวันท่ี 1  ก.พ.  2565  ต้ังแตวันท่ี 1  ก.พ.  2565 

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันท่ี 31 ก.ค. 2565  ถึงวันท่ี 31 ก.ค. 2565 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 19,135.86 0.8025 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 382.72 0.0161 

คานายทะเบียน (Registrar fee) 1,800.32 0.0755 

คาสอบบัญชี (Audit fee) 0.00 0.0000 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

ภาษีเงินได 4.47 0.0004 

คาใชจายอ่ืน ๆ 0.00 0.0000 

รวมคาใชจายทัง้หมด1 21,323.37 0.8945 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขายหลักทรัพย  
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถัวเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2565 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2565  

 เทากับ 2,404,292,146.95 บาท 
 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 0 

 

คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ = ไมมี 
 

 

 

 

 

 



 

12 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity 

 

รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทเีอม็บ ีEmerging Active Equity 

สําหรับระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปบัญชี 2565/2566 (ต้ังแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2565 - 31 กรกฎาคม 2565) 

ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวของ 

1 บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวของกับกองทุนรวมไดท่ีบริษัทจัดการโดยตรง 

หรือท่ี website ของ บลจ.ท่ี https://www.eastspring.co.th/about-us/corporate-governance หรือท่ี 

https://www.eastspring.co.th เลือกหัวขอ > การกํากับดูแลกิจการ > รายงานการทําธุรกรรมกับบุคคล 

ท่ีเก่ียวของ หรือท่ี website ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี https://www.sec.or.th 

 

รายงานการเปดเผยขอมลูการถอืหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุ  ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2565 

 ไมมี 

 

การรับผลประโยชนตอบแทนเนือ่งจากการทีใ่ชบริการบคุคลอื่นๆ (Soft Commission)  
 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

1 Commerzbank AG Frankfurt ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

2 DBS Vicker Securities ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

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

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

5 PIMCO Fund Global Investors Series Plc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

6 BlackRock Group Fund ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

7 BNP Paribas Investment Partners ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

8 Wellington Management Funds ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

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

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

11 T. Rowe Price ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

12 Franklin Templeton Investments ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

13 JP Morgan Asset Management ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

14 Lazard Global Listed Infrastructure ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

15 Amundi Luxembourg SA ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

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

17 JP Morgan Security (Thailand) ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

18 Citigroup Inc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

 



 

13 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity 

 

 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

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

20 CLSA B.V. ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

21 DBS Bank Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

22 Goldman Sachs International ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

23 Morgan Stanley ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

24 United Overseas Bank Limited ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

25 Brown Brothers Harriman ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

 


