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1 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Autonomous Technology and Robotics 

 

วันท่ี    4 กรกฎาคม 2565 

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

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

1 ธันวาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 ของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Autonomous Technology and Robotics

มายังทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

ในชวงรอบปบัญชีท่ีผานมา ตลาดหุนปรับตัวลดลงจากความกังวลดานเงินเฟอ ท่ีจะนําไปสูการดําเนินนโยบายการเงิน

แบบเขมงวดของธนาคารกลาง ท้ังการปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียและดึงสภาพคลองออกจากระบบ อยางไรก็ดี ตลาดหุนยังมีแนวโนม

ใหผลตอบแทนท่ีดีในระยะกลางถึงยาว โดยเฉพาะกลุม Technology ซึ่งมีนวัตกรรมออกมาใหมเร่ือย ๆ และยังไดแรงหนุนจาก

การระบาดของ Covid-19 ท่ีเปนตัวเรงใหคนหันมาพ่ึงพา Technology ในชีวิตประจําวันและการทํางานกันมากข้ึน 

ท้ังน้ี ในชวงวันท่ี 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 ดัชนี MSCI World Total Return Net Index ให

ผลตอบแทนรอยละ -7.96 ในสกุลเงินบาท และรอยละ 9.25 ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ขณะท่ีกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง 

Autonomous Technology and Robotics ใหผลตอบแทนรอยละ -30.38 

สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 



2 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Autonomous Technology and Robotics 

 

รายงานการวเิคราะหของบรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุ ทหารไทย จาํกดั ในฐานะบรษิทัจดัการ 

กองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ Autonomous Technology and Robotics 

 

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน 

 เงินเฟอยังคงเปนปจจัยหลักท่ีกดดันตลาดทุนในชวงรอบปบัญชีท่ีผานมา ซึ่งไดเรงตัวข้ึนอยางมากภายหลังการเกิด

วิกฤตยูเครน-รัสเซีย อีกท้ังยังถูกซlาเติมจากภาวะ supply disruption จากการท่ีประเทศจีนดําเนินนโยบายเขมงวดเพ่ือสกัด

การแพรระบาดของ Covid ภายในประเทศ 

 ธนาคารกลางของหลายประเทศไดทะยอยปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียนโยบายเพ่ือคุมเงินเฟอใหอยูในระดับท่ีชวยขับเคลื่อน

เศรษฐกิจได อยางไรก็ดี เงินเฟอยังคงเรงข้ึนตัวข้ึนอยางตอเน่ือง สงผลใหธนาคารตองดําเนินนโยบายการเงินอยางเขมงวดข้ึน 

อาทิ ECB ไดสงสัญญาณจะปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียในเดือน ก.ค. ซึ่งจะเปนการปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียเปนคร้ังแรกในรอบ 11 ป 

ดาน Fed ไดทะยอยปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียนโยบายควบคูทําการลดขนาดงบดุล โดยลาสุดไดปรับข้ึนใน 1 คร้ัง สูงถึงรอยละ 0.75 

การดําเนินนโยบายการเงินอยางเขมงวดน้ี สรางความกังวลเก่ียวกับการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในระยะเวลาอันใกล ซึ่งจะ

สงผลตออุปสงคตอสินคาและบริการ และผลดําเนินการของบริษัทจดทะเบียน 

 อยางไรก็ดี ตลาดหุนยังมีแนวโนมใหผลตอบแทนท่ีดีในระยะกลางถึงยาว โดยเฉพาะกลุม Technology ซึ่งมีนวัตกรรม

ออกมาใหมเ ร่ือย ๆ และยังไดแรงหนุนจากการระบาดของ Covid-19 ท่ีเปนตัวเรงใหคนหันมาพ่ึงพา Technology ใน

ชีวิตประจําวันและการทํางานกันมากข้ึน 

  

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Autonomous Technology and Robotics 

ดวยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Autonomous Technology and Robotics จะลงทุนในหรือมี

ไวซึ่งหนวยลงทุนของ กองทุน ARK Autonomous Technology & Robotics ETF และหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ 

และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟตางประเทศ (”กองทุนปลายทาง”)เม่ือรวมกันแลวโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ

มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยสัดสวนการลงทุนในแตละกองทุนโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมเกินรอยละ 79 ของมูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

ท้ังน้ี กองทุนจะลงทุนในกองทุนปลายทางท่ีมีนโยบายการลงทุนในตราสารแหงทุนท่ีมีความเก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจ

ดานเทคโนโลยีการทางานอัตโนมัติ (autonomous technology) และ/หรือวิทยาการหุนยนต (robotics) ซึ่งมุงเนนไปท่ีการไดรับ

ประโยชนจากการใชเทคโนโลยีเพ่ือชวยในการพัฒนาผลิตภัณฑ และ/หรือบริการในสาขาตางๆ โดยในรอบบัญชี 6 เดือนท่ีผานมา 

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Autonomous Technology and Robotics มีผลตอบแทนรอยละ -30.38 (ดูรายละเอียดใน

ตารางผลการดําเนินงานดานหลัง) 

 

 

 



3 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Autonomous Technology and Robotics 

 

ความเหน็ของบรษิทัจดัการกองทนุรวมเกีย่วกบัการลงทนุเพือ่เปนทรพัยสนิของกองทนุรวม สาํหรบัรอบบญัชตีั้งแตวนัที ่ 

1 ธนัวาคม 2564 ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

 นโยบายการลงทุนของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Autonomous Technology and Robotics จะลงทุนในหรือมีไว

ซึ่งหนวยลงทุนของ กองทุน ARK Autonomous Technology & Robotics ETF และหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ 

และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟตางประเทศ (”กองทุนปลายทาง”)เม่ือรวมกันแลวโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ

มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยสัดสวนการลงทุนในแตละกองทุนโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมเกินรอยละ 79 ของมูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

 

การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในรอบบญัชทีีผ่านมาเมือ่เทยีบกบัรอบบญัชกีอนหนา 

ไมมี 

 

รายงานการลงทนุทีไ่มเปนไปตามนโยบายการลงทนุเฉลีย่ในรอบบญัชพีรอมทัง้การดาํเนนิการแกไข 

ไมมี 

 

ขอมลูการดาํเนนิการรบัชาํระหนีด้วยทรพัยสนิอืน่ (ถาม)ี 

 ไมมี 

 

ขอมลูการบนัทกึมลูคาตราสารแหงหนีห้รือสทิธเิรยีกรองดงักลาวเปนศนูย ในกรณทีีผู่ออกตราสารแหงหนีห้รอืลกูหนีแ้หงสทิธิ

เรยีกรองผดินดัชาํระหนีห้รอืมพีฤตกิารณวาจะไมสามารถชาํระหนีไ้ด (ถาม)ี 

 ไมมี 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Autonomous Technology and Robotics 

 

ขอมลูของกองทนุรวมทีล่งทนุในหนวยลงทนุของกองทนุรวมตางประเทศกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึง่ เกนิกวารอยละ 20 

ของ NAV 
 

โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

1 การลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 

2 ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 
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5 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Autonomous Technology and Robotics 

 

ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดครึง่ปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่าํคญั   

งวดครึง่ปบญัชสีิน้สดุวนัที ่ 31 พ.ค. 65 30 พ.ย. 64 31 พ.ค. 64** 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 10.0251 9.8242 9.9123 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 6.9790 10.0251 9.8242 

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Autonomous Technology and Robotics -30.38% 2.04% -0.89% 

เกณฑมาตรฐาน 1*** -7.96% 13.28% 8.10% 

เกณฑมาตรฐาน 2*** -9.25% 4.88% 7.17% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 297 415 333 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 194 297 415 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดคร่ึงป (ลานบาท) 236 395 398 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดคร่ึงป (Net cash flow) (ลานบาท) -15 -134 +430 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดคร่ึงป* (Average redemption rate) 0.09% 0.45% 0.26% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่    

** จาก 23 มี.ค. 64 ถึง 31 พ.ค. 64    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Autonomous Technology and Robotics 

 

 

 

ผลการดาํเนนิงานของ กองทุนเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ Autonomous Technology and Robotics ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

 

 ยอนหลัง  

3 เดือน 

ยอนหลัง  

6 เดือน 

ยอนหลัง  

1 ป 

ต้ังแตจัดต้ัง 

กองทุน 

รอยละตอป (28 ก.พ. 65) (30 พ.ย. 64) (31 พ.ค. 64) (23 มี.ค. 64) 

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Autonomous  

 Technology and Robotics 
-16.33% -30.38% -28.96% -25.55% 

เกณฑมาตรฐาน 1*** -1.09% -7.96% +4.27% +10.59% 

เกณฑมาตรฐาน 2*** -5.72% -9.25% -4.82% +1.68% 

Note***     
เกณฑมาตรฐาน 1 คือ ดัชนี MSCI World Net Total Return Index (สกุลเงินบาท)   
เกณฑมาตรฐาน 2 คือ ดัชนี MSCI World Net Total Return Index (สกุลเงินดอลลารสหรัฐ)   

     
หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)  
 ท้ังน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผล 

 การดําเนินงานในอนาคต 

 ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน   
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7 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Autonomous Technology and Robotics 

 

 



8 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Autonomous Technology and Robotics 

 

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Autonomous Technology and Robotics  
งบแสดงฐานะการเงิน (ยังไมไดตรวจสอบ)  
ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม  2565  

 
บาท 

สนิทรพัย  
เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม (ราคาทุน   251,369,490.28  บาท) 186,889,024.74 

เงินฝากธนาคาร 7,022,311.20 

ลูกหน้ี  
 จากดอกเบ้ียคางรับ 3,586.88 

 จากการขายหนวยลงทุน 152.00 

ลูกหน้ีจากจากสัญญาอนุพันธ 543,490.44 

รวมสินทรัพย 194,458,565.26 

หนีส้นิ  
เจาหน้ี  
 จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 43,069.66 

 จากการขายหนวยลงทุนรอจดัสรร 154.00 

เจาหน้ีจากสัญญาอนุพันธ 27,285.75 

คาใชจายคางจาย 198,241.68 

ภาษีเงินไดคางจาย 538.03 

หน้ีสินอ่ืน 12,101.21 

รวมหน้ีสิน 281,390.33 

สนิทรพัยสทุธ ิ 194,177,174.93 

สนิทรพัยสทุธ ิ:  
ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 278,227,778.31 

บัญชีปรับสมดุล (1,711,421.62) 

กําไรสะสม (82,339,181.76) 

สินทรัพยสุทธิ (เทากับ 6.9790 บาทตอหนวย คํานวณจากจํานวน  
 หนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม  2565  
 27,822,777.7003 หนวย) 194,177,174.93 

 

 



9 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Autonomous Technology and Robotics 

 

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Autonomous Technology and Robotics 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  (ยังไมไดตรวจสอบ) 
 

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้ังแตวันท่ี 1 ธันวาคม  2564  สิ้นสุดวันท่ี 31 พฤษภาคม  2565 

 บาท 

รายไดจากการลงทนุ 
 

 รายไดเงินปนผล 1,801,487.31 

 รายไดดอกเบ้ีย  4,037.19  

 รวมรายได  1,805,524.50  

คาใชจาย  

 คาธรรมเนียมการจัดการ  1,259,797.19  

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน  44,151.81  

 คาธรรมเนียมนายทะเบียน  177,784.53  

 รวมคาใชจาย  1,481,733.53  

กาํไร(ขาดทนุ)จากการลงทนุสทุธ ิ  323,790.97  

 
 

รายการกาํไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุ  

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน  (1,311,724.80) 

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุน  (85,615,426.40) 

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ  (4,428,215.38) 

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมไดเกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ  2,462,354.19  

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ  105,739.92  

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)จากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไมเกิดข้ึน  (88,787,272.47) 

 
 

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสทุธิจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได  (88,463,481.50) 

หัก ภาษีเงินได  (14,276.55) 

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสทุธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได  (88,477,758.05) 

 

 

 

 

 



10 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Autonomous Technology and Robotics 

 

 

กองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ Autonomous Technology and Robotics 

 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 

 ณ วนัที ่ 31 พฤษภาคม  2565 

 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of NAV 

 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) 

 เงนิฝากธนาคาร 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 7,025,898.08 3.62% 

 รวมเงนิฝากธนาคาร 7,025,898.08 3.62% 

 หนวยลงทนุตางประเทศ 

 หนวยลงทุนตางประเทศ 96.25% 

 ARK Autonomous Technology & Robotics ETF 78,600 146,626,044.18 75.51% 

 ROBO Global Robotics and Automation Index ETF 23,200 40,262,980.56 20.74% 

 รวมหนวยลงทนุตางประเทศ (ราคาทนุ 251,369,490.28 บาท) 186,889,024.74 96.25% 

 ทรัพยสินอ่ืน 516,356.69 0.27% 

 หน้ีสินอ่ืน -254,104.58 -0.14% 

 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 194,177,174.93 100.00% 

 จํานวนหนวยลงทุน 27,822,777.7003 

 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 6.9790 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Autonomous Technology and Robotics 

 

คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จาก กองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ Autonomous Technology and Robotics 

สําหรับ 6 เดือนแรกของรอบปบัญชี 2564/2565 ต้ังแตวันท่ี 1 ธนัวาคม 2564 สิ้นสุดวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

  ต้ังแตวันท่ี 1  ธ.ค.  2564  ต้ังแตวันท่ี 1  ธ.ค.  2564 

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันท่ี 31 พ.ค. 2565  ถึงวันท่ี 31 พ.ค. 2565 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 1,259.80 0.5350 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 44.15 0.0188 

คานายทะเบียน (Registrar fee) 177.78 0.0755 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

ภาษีเงินได 14.28 0.0061 

คาใชจายอ่ืน ๆ 0.00 0.0000 

รวมคาใชจายทัง้หมด1 1,496.01 0.6354 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขายหลักทรัพย  
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถัวเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันท่ี 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565  

 เทากับ 236,123,033.62 บาท 
 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 0.49% 

 

คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ = 0.00 (8,044.17 บาท) 
 

ตารางแสดงคานายหนาซือ้ขายหลกัทรพัย ตัง้แตวนัที ่ 1 ธนัวาคม 2564  ถงึวนัที ่ 31 พฤษภาคม 2565 

ลําดับ ชื่อบริษัทหลักทรัพย 

 คานายหนา 

 (บาท) 

อัตราสวนคานายหนาแตละราย

ตอคานายหนาท้ังหมด 

1. UOB Kay Hian Singapore 5,520.33 68.63 

2. Citigroup Inc. 2,523.84 31.37 

 รวมคานายหนาทัง้หมด 8,044.17 100.00 
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รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ Autonomous Technology and Robotics 

สําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปบัญชี 2564/2565 (ต้ังแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2564 - 31 พฤษภาคม 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 พฤษภาคม 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 
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 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 

 


