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1 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation 

 

วันท่ี    3 พฤษภาคม 2565 

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงรายงานรอบ 6 เดือน งวดต้ังแตวันท่ี  

1 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2565 ของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Innovation มายังทานผูถือหนวยลงทุน

ทุกทาน 

ในชวงรอบปบัญชีท่ีผานมา หลังจากตลาดหุนท่ัวโลกฟนตัวกลับมาอยางตอเน่ืองต้ังแตชวงตนไตรมาสท่ี 2 ป 2563 

การเคลื่อนไหวของราคาหุนเร่ิมมีความแตกตางกันในแตละกลุมอุตสาหกรรมต้ังแตปลายเดือนมีนาคม โดยหุนกลุม Value และ 

Cyclical ยังคงปรับตัวข้ึนไดอยางตอเน่ืองหลังจากหลายประเทศลดมาตรการปองกัน Covid-19 ลงไปมาก ในขณะท่ีหุนกลุม 

Growth เชนหุน Technology น้ันเร่ิมถูกกดดันจาก Valuation ท่ีข้ึนมาอยูในระดับสูง ประกอบกับอัตราเงินเฟอเรงตัวข้ึนอยาง

รวดเร็ว ซึ่งนักลงทุนเร่ิมมองวาธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) จะลดวงเงินมาตรการผอนคลายเชิงปริมาณ หรือ QE และปรับข้ึน

อัตราดอกเบ้ียนโยบายเร็วกวาท่ีคาดการณไวเพ่ือชะลอเงินเฟอลง สงผลใหหุนในกลุม Growth ถูกขายออกมาอยางตอเน่ืองและ

ถูกกดดันตลอดระยะเวลาท่ีเหลือของป 

ท้ังน้ี ในชวงวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2565 ดัชนี MSCI World Total Return Net Index ให

ผลตอบแทนรอยละ 0.61 ในสกุลเงินบาท และรอยละ 2.21 ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ขณะท่ีกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง 

Global Innovation ใหผลตอบแทนรอยละ -39.90 

สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 



2 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation 

 

รายงานการวเิคราะหของบรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุ ทหารไทย จาํกดั ในฐานะบรษิทัจดัการ 

กองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ Global Innovation 

 

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน 

 ปจจัยหลักท่ียังมีแนวโนมกดดันตลาดทุนตอไปอีกสักระยะคือความกังวลเร่ืองเงินเฟอท่ีเรงตัวเร็วและนานกวาท่ีหลาย

ฝายคาดการณไว โดยการระบาดของสายพันธุ Omicron ยังนาจะสงผลกระทบกับ Supply Chain ท่ัวโลกอยู ซึ่งมีโอกาสทําให

เงินเฟอยังคงอยูในระดับสูงตอไปในชวงคร่ึงแรกของป อยางไรก็ดี ตลาดหุนไดสะทอนปจจัยลบจากความกังวลเร่ืองเงินเฟอและ

ดอกเบ้ียไปพอสมควรแลว ประกอบกับเศรษฐกิจท่ัวโลกท่ียังคงสามารถขยายตัวไดอยางตอเน่ือง ดังน้ันหลังจากท่ีปจจัยกดดัน

ตลาดเร่ิมดีข้ึนแลว ตลาดหุนยังมีแนวโนมใหผลตอบแทนท่ีดีในระยะกลางถึงยาว โดยเฉพาะกลุม Technology ซึ่งมีนวัตกรรม

ออกมาใหมเ ร่ือย ๆ และยังไดแรงหนุนจากการระบาดของ Covid-19 ท่ีเปนตัวเรงใหคนหันมาพ่ึงพา Technology ใน

ชีวิตประจําวันและการทํางานกันมากข้ึน 

  

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 ท่ีเสนอขายผูลงทุนสถาบัน ไมมีนโยบายจายเงินปนผล ในอัตราสวนโดยเฉลี่ยในรอบป

บัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีวัตถุประสงคในการลงทุนเพ่ือเพ่ิมมูลคาเงิน

ลงทุน ผานการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทท่ัวโลก โดยกองทุนหลักจะลงทุนในบริษัทท่ีมีการดําเนินธุรกิจท่ีสอดคลองหรือได

ประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี โดยในรอบบัญชี 6 เดือนท่ีผานมา กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global 

Innovation มีผลตอบแทนรอยละ -39.90 (ดูรายละเอียดในตารางผลการดําเนินงานดานหลัง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation 

 

ความเหน็ของบรษิทัจดัการกองทนุรวมเกีย่วกบัการลงทนุเพือ่เปนทรพัยสนิของกองทนุรวม สาํหรบัรอบบญัชตีั้งแตวนัที ่ 

1 ตลุาคม 2564 ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2565 

นโยบายของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Innovation เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ

เพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund (กองทุนหลัก) ในหนวยลงทุนชนิด 

Class A USD ซึ่งเปน Class ท่ีเสนอขายผูลงทุนสถาบัน ไมมีนโยบายจายเงินปนผล ในอัตราสวนโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอย

กวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีวัตถุประสงคในการลงทุนเพ่ือเพ่ิมมูลคาเงินลงทุน ผานการ

ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทท่ัวโลก โดยกองทุนหลักจะลงทุนในบริษัทท่ีมีการดําเนินธุรกิจท่ีสอดคลองหรือไดประโยชนจาก

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  

 

การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในรอบบญัชทีีผ่านมาเมือ่เทยีบกบัรอบบญัชกีอนหนา 

เน่ืองจากกองทุนเนนลงทุนในหลักทรัพยหรือหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศเพียงกองเดียวท่ีมีวัตถุประสงคและ

นโยบายการลงทุนตรงตามวัตถุประสงคของกองทุนโดยจะเนนลงทุนเต็มท่ีตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงสัดสวนการลงทุนในแตละ

รอบบัญชี จึงไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ 

 

รายงานการลงทนุทีไ่มเปนไปตามนโยบายการลงทนุเฉลีย่ในรอบบญัชพีรอมทัง้การดาํเนนิการแกไข 

ไมมี 

 

ขอมลูการดาํเนนิการรบัชาํระหนีด้วยทรพัยสนิอืน่ (ถาม)ี 

 ไมมี 

 

ขอมลูการบนัทกึมลูคาตราสารแหงหนีห้รือสทิธเิรยีกรองดงักลาวเปนศนูย ในกรณทีีผู่ออกตราสารแหงหนีห้รอืลกูหนีแ้หงสทิธิ

เรยีกรองผดินดัชาํระหนีห้รอืมพีฤตกิารณวาจะไมสามารถชาํระหนีไ้ด (ถาม)ี 

 ไมมี 

 

 

 

 

 

 



4 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation 

 

ขอมลูของกองทนุรวมทีล่งทนุในหนวยลงทนุของกองทนุรวมตางประเทศกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึง่ เกนิกวารอยละ 20 

ของ NAV 
 

โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

1 การลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 

2 ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 
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�Standard�Dev�1Y�Wee�ly��nn� �43.31� ��

��ax�Drawd�wn�1Y� ��62.98� ��

��ax�Increase�1Y� �36.15� ��

��urt�s�s�1Y�Wee�ly� �0.81� ��

�S�ewness�1Y�Wee�ly� �0.44� ��

 � �

 
���s�/�eturn

� �vs�Bench.

�Excess��eturn�1Y�Wee�ly��nn� �����

�Inf�rmat��n��at���1Y�Wee�ly� �����

�Jensen��lpha�1Y�Wee�ly� �����

���d�gl�an���ap�1Y�Wee�ly� �����

�Sharpe��at���1Y�Wee�ly� ��1.30�

�S�rt�n���at���1Y�Wee�ly� �0.71�

�Treyn�r��easure�1Y�Wee�ly� �����

 

 
�Trac��ng

� �vs�Bench.

��lpha�1Y�Wee�ly� �����

�Beta�1Y�Wee�ly� �����

�C�rrelat��n�1Y�Wee�ly� �����

�Bear�C�rrelat��n�1Y�Wee�ly� �����

�Bull�C�rrelat��n�1Y�Wee�ly� �����

���Squared�1Y�Wee�ly� �����

�Trac��ng�Err�r�1Y�Wee�ly��nn� �����
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� � Fund��ll�cat��n�

 
�T�tal��ssets�(m�l) �as��f�05/02/2022

 
��sset��ll�cat��n

�Equ�ty� �99.361�%�

���ney��ar�et� �0.639�%�

 �as��f�02/28/2022

 
�Sect�r��ll�cat��n

��ut���anufacturers� �10.415�%�

�B��techn�l�gy� �6.628�%�

�C�mmerc�al�Serv�ces� �5.778�%�

�C�mputers� �1.66�%�

�D�vers�f�ed�F�nan�Serv� �5.978�%�

�Electr�n�cs� �0.581�%�

�Enterta�nment� �2.596�%�

�Healthcare�Pr�ducts� �8.738�%�

�Healthcare�Serv�ces� �10.152�%�

�Internet� �16.788�%�

�Pharmaceut�cals� �4.808�%�

�S�ftware� �25.241�%�

 �as��f�02/28/2022

 
�Ge���ll�cat��n

�Belg�um� �1.089�%�

�Canada� �2.636�%�

�Israel� �0.366�%�

�S�ngap�re� �0.615�%�

�Sweden� �3.959�%�

�Sw�tzerland� �3.179�%�

�Un�ted�States� �87.517�%�

 �as��f�02/28/2022

 
�P�rtf�l���Stat�st�cs �as��f�02/28/2022

�%�Of�T�p�Ten�H�ld�ngs� �57.82���vg�Pr�ce/Earn�ngs� �����

�Fund�Turn�ver� �������vg�Pr�ce/Cash�Fl�w� �45.17�

��ed�an���t�Cap�(�)� �18,878.72���vg�Pr�ce/Sales� �6.38�

��vg��ar�et�Cap�(m�l)� �106,475.50���vg�Pr�ce/B�����at��� �3.42�

��vg�Dvd�Y�eld� ������� ��
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5 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation 

 

ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดครึง่ปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่าํคญั   

งวดครึง่ปบญัชสีิน้สดุวนัที ่ 31 ม.ีค. 65 30 ก.ย. 64 31 ม.ีค. 64** 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 11.3826 12.3282 9.9995 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 6.8405 11.3826 12.3282 

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Innovation -39.90% -7.67% 23.29% 

เกณฑมาตรฐาน 1*** 0.61% 16.48% 22.28% 

เกณฑมาตรฐาน 2*** 2.21% 7.74% 22.01% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 8,331 9,117 3,218 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 4,637 8,331 9,117 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดคร่ึงป (ลานบาท) 6,424 9,121 6,238 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดคร่ึงป (Net cash flow) (ลานบาท) -553 -96 +9,620 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดคร่ึงป* (Average redemption rate) 0.14% 0.18% 2.84% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่    

** นับจากวันท่ี 29 ตุลาคม 2563    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation 

 

 

 

ผลการดาํเนนิงานของกองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ Global Innovation  ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565  

 
 ยอนหลัง 3 เดือน  ยอนหลัง 6 เดือน ยอนหลัง 1 ป ต้ังแตจัดต้ังกองทุน 

รอยละตอป (30 ธ.ค. 64) (30 ก.ย. 64) (31 มี.ค. 64) (29 ต.ค. 63) 

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Innovation -30.31% -39.90% -44.51% -23.47% 

เกณฑมาตรฐาน 1*** -5.36% +0.61% +17.19% +28.85% 

เกณฑมาตรฐาน 2*** -5.31% +2.21% +10.12% +23.13% 

Note***     

Benchmark 1 : MSCI World Net Total Return Index (THB) 100.00%    

Benchmark 2 : MSCI World Net Total Return Index (USD) 100.00%    
 

หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 

 ท้ังน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผล 

 การดําเนินงานในอนาคต 

 ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน   
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7 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation 

 

 



8 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation 

 

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Innovation 

งบดุล (ยังไมไดตรวจสอบ) 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 

 บาท 

สนิทรพัย  
เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม (ราคาทุน 8,082,120,513.88 บาท) 4,525,761,707.89 

เงินฝากธนาคาร 126,875,205.57 

ลูกหน้ี  
 จากดอกเบ้ียคางรับ 81,897.14 

 จากการขายหนวยลงทุน 9,605,989.11 

ลูกหน้ีจากการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 62,853,808.33 

ลูกหน้ีอ่ืน 597,454.59 

รวมสินทรัพย 4,725,776,062.63 

หนีส้นิ  
เจาหน้ีจากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 21,933,109.71 

เจาหน้ีจากการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 59,520,828.74 

คาใชจายคางจาย 6,476,300.65 

ภาษีเงินไดคางจาย 12,354.50 

เจาหน้ีอ่ืน 79.08 

หน้ีสินอ่ืน 374,409.41 

รวมหน้ีสิน 88,317,082.09 

สนิทรพัยสทุธ ิ 4,637,458,980.54 

สนิทรพัยสทุธ ิ:  
ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 6,780,545,972.86 

บัญชีปรับสมดุล 1,834,583,503.29 

กําไรสุทธิ (3,977,670,495.61) 

สินทรัพยสุทธิ (เทากับ 6.8405 บาทตอหนวย คํานวณจากจํานวน  
 หนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565  
 677,941,108.3839 หนวย) 4,637,458,980.54 

 

 



9 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation 

 

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Innovation 

งบกําไรขาดทุน (ยังไมไดตรวจสอบ) 

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2564  ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2565 

 บาท 

รายไดจากการลงทนุ  
 รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผลรับ 193,583.12 

 รายไดอ่ืน 1,619,450.80 

 รวมรายได 1,813,033.92 

คาใชจาย  
 คาธรรมเนียมการจัดการ 51,411,273.09 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 1,028,225.45 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียน 4,836,823.92 

 ภาษีเงินได 29,107.39 

 รวมคาใชจาย 57,305,429.85 

กาํไร(ขาดทนุ)จากการลงทนุสทุธ ิ (55,492,395.93) 

  

รายการกาํไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุ  
 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้น (59,562,397.62) 

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไมเกิดข้ึนท้ังสิ้น (3,135,284,394.00) 

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมไดเกิดข้ึนจากการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 145,256,501.40 

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (5,586,141.78) 

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)จากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไมเกิดข้ึน (3,055,176,432.00) 

  
การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยสทุธจิากการดาํเนนิงาน (3,110,668,827.93) 

 

 

 

 

 

 

 



10 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation 

 

 

กองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ Global Innovation 

 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 

 ณ วนัที ่ 31 มนีาคม  2565 

 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of NAV 

 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) 

 เงนิฝากธนาคาร 

 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 118,834,737.97 2.56% 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 8,122,364.75 0.18% 

 รวมเงนิฝากธนาคาร 126,957,102.72 2.74% 

 หนวยลงทนุตางประเทศ 

 หนวยลงทุนตางประเทศ 97.59% 

 กองทุน NIKKO AM ARK DISRUPTIVE INNOVATION 9,979,955 4,525,761,707.89 97.59% 

 รวมหนวยลงทนุตางประเทศ (ราคาทนุ 8,082,120,513.88 บาท) 4,525,761,707.89 97.59% 

 ทรัพยสินอ่ืน 13,536,423.28 0.29% 

 หน้ีสินอ่ืน -28,796,253.35 -0.62% 

 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 4,637,458,980.54 100.00% 

 จํานวนหนวยลงทุน 677,941,108.3839 

 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 6.8405 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation 

 

คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ Global Innovation 

สําหรับรอบ 6 เดือนแรกของรอบปบัญชี 2564/2565 ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 

  ต้ังแตวันท่ี 1  ต.ค.  2564  ต้ังแตวันท่ี 1  ต.ค.  2564 

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันท่ี 31 มี.ค. 2565  ถึงวันท่ี 31 มี.ค. 2565 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 51,411.27 0.8025 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 1,028.23 0.0160 

คานายทะเบียน (Registrar fee) 4,836.82 0.0755 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

ภาษีเงินได 29.11 0.0005 

คาใชจายอ่ืน ๆ 0.00 0.0000 

รวมคาใชจายทัง้หมด1 57,305.43 0.8945 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขายหลักทรัพย  
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถัวเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2565  

 เทากับ 6,423,989,126.14 บาท 
 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 2.36% 

 

คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ ไมมี 
 

 

 

 

 

 

 



12 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation 

 

รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ Global Innovation 

สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ของรอบปบัญชี 2564/2565 (ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) 

ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวของ 

1 ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวของกับกองทุนรวมไดท่ีบริษัทจัดการโดยตรง 

หรือท่ี website ของ บลจ.ท่ี https://www.tmbameastspring.com/about-us/corporate-governance 

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

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

 

รายงานการเปดเผยขอมลูการถอืหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุ  ณ วนัที ่31 มนีาคม 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 

 



13 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation 

 

 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

18 Citigroup Inc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

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

20 CLSA B.V. ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

21 DBS Bank Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

22 Goldman Sachs International ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

23 Morgan Stanley ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

24 United Overseas Bank Limited ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

25 Brown Brothers Harriman ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

 


