
  

 

 กองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ Fintech Innovation 

 รายงานประจาํรอบ 6 เดอืน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ต้ังแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2564 

 สิ้นสดุวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 
 

 

  



สารบัญ

สารถึงผูถือหนวยลงทุน 1

รายงานการวิเคราะหของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 2

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเก่ียวกับการลงทุนเพ่ือเปนทรัพยสินของกองทุนรวม 3
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 เกินกวารอยละ 20 ของ NAV 
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1 กองทนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Fintech Innovation 

 

วันท่ี    4 กรกฎาคม 2565 

เรียน   ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

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

1 ธันวาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 ของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Fintech Innovation มายังทานผูถือหนวย

ลงทุนทุกทาน 

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 ARK Fintech Innovation ETF ใหผลตอบแทน

รอยละ -7.96 ในสกุลเงินบาท และรอยละ -9.25 ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ขณะท่ีกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Fintech 

Innovation ใหผลตอบแทนรอยละ -45.44 

สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 



2 กองทนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Fintech Innovation 

 

รายงานการวเิคราะหของบรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุ ทหารไทย จาํกดั ในฐานะบรษิทัจดัการ 

กองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ Fintech Innovation 

 

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน 

 เงินเฟอยังคงเปนปจจัยหลักท่ีกดดันตลาดทุนในชวงรอบปบัญชีท่ีผานมา ซึ่งไดเรงตัวข้ึนอยางมากภายหลังการเกิด

วิกฤตยูเครน-รัสเซีย อีกท้ังยังถูกซiาเติมจากภาวะ 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 Fintech Innovation 

ดวยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Fintech Innovation เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม

ตางประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน ARK Fintech innovation ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเปนกองทุนรวมอีที

เอฟท่ีใชกลยุทธการบริหารแบบเชิงรุก (Actively-managed ETF) ท่ีจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพยนิวยอรก (NYSE 

Arca, Inc.) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในอัตราสวนโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ

กองทุน กองทุนหลักมีวัตถุประสงคในการลงทุนเพ่ือเพ่ิมมูลคาเงินลงทุน ผานการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทท่ัวโลก โดย

กองทุนหลักจะลงทุนในบริษัทท่ีมีการดาเนินธุรกิจท่ีสอดคลองกับนวัตกรรมดานการเงิน (FinTech Innovation theme) ซึ่งอาจ

พัฒนาหรือพ่ึงพานวัตกรรมการชาระเงิน ผูใหบริการอีคอมเมิรซ นวัตกรรมการทาธุรกรรม การวิเคราะหทางธุรกิจ การใหกูยืม

แบบ peer-to-peer การชาระเงินผานมือถือและ blockchain เปนตน โดยตามในรอบบัญชี 6 เดือนท่ีผานมา กองทุนเปดทีเอ็มบี 

อีสทสปริง Fintech Innovation มีผลตอบแทนรอยละ -45.44 (ดูรายละเอียดในตารางผลการดําเนินงานดานหลัง) 

 

 

 

 

 



3 กองทนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Fintech Innovation 

 

ความเหน็ของบรษิทัจดัการกองทนุรวมเกีย่วกบัการลงทนุเพือ่เปนทรพัยสนิของกองทนุรวม สาํหรบัรอบบญัชตีั้งแตวนัที ่ 

1 ธนัวาคม 2564 ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

 นโยบายของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Fintech Innovation เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ

เพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน ARK Fintech innovation ETF 

 

การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในรอบบญัชทีีผ่านมาเมือ่เทยีบกบัรอบบญัชกีอนหนา 

เน่ืองจากกองทุนเนนลงทุนในหลักทรัพยหรือหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศเพียงกองเดียวท่ีมีวัตถุประสงคและ

นโยบายการลงทุนตรงตามวัตถุประสงคของกองทุนโดยจะเนนลงทุนเต็มท่ีตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงสัดสวนการลงทุนในแตละ

รอบบัญชี จึงไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ 

 

รายงานการลงทนุทีไ่มเปนไปตามนโยบายการลงทนุเฉลีย่ในรอบบญัชพีรอมทัง้การดาํเนนิการแกไข 

ไมมี 

 

ขอมลูการดาํเนนิการรบัชาํระหนีด้วยทรพัยสนิอืน่ (ถาม)ี 

 ไมมี 

 

ขอมลูการบนัทกึมลูคาตราสารแหงหนีห้รือสทิธเิรยีกรองดงักลาวเปนศนูย ในกรณทีีผู่ออกตราสารแหงหนีห้รอืลกูหนีแ้หงสทิธิ

เรยีกรองผดินดัชาํระหนีห้รอืมพีฤตกิารณวาจะไมสามารถชาํระหนีไ้ด (ถาม)ี 

 ไมมี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 กองทนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Fintech Innovation 

 

ขอมลูของกองทนุรวมทีล่งทนุในหนวยลงทนุของกองทนุรวมตางประเทศกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึง่ เกนิกวารอยละ 20 

ของ NAV 
 

โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

1 การลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 

2 ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 
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�Tr�y�or�M�asur��1Y�W��kly� �����
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��forma��o��prov�d�d�h�r����r�fl�c�s�curr����mark���prac��c�s�a�d��s��o�������d�d��o�co�s���u���l�gal,��ax,�or�accou����g�adv�c�.�Th����forma��o��a�d�da�a�co��a���d�h�r����has�b����ob�a���d�from�����r�al
da�a�proc�ss��g,�fu�d�adm���s�ra�ors�as�w�ll�as�o�h�r�ou�s�d��sourc�s�a�d,�al�hough�����s�b�l��v�d��o�b��accura��,��o�guara�����of�compl�����ss�or�accuracy��s�b���g�mad�.�Bloomb�rg�LP�shall��o��b�
l�abl��for�a�y�loss�s�or�damag���ha��a�yo���may�suff�r�as�a�r�sul��of�r�ly��g�o���h�s���forma��o�.�Th����forma��o��may�b��cha�g�d�by�Bloomb�rg�LP�a��a�y���m�.

 
Bloomb�rg® Pag��2�of�3



� � �u�d��lloca��o��

 
�To�al��ss��s�(m�l) �as�of�07/11/2022

 
��ss����lloca��o�

�Equ��y� �99.873�%�

�Gov�r�m���� �0.059�%�

�Mo��y�Mark��� �0.069�%�

 �as�of�07/11/2022

 
�S�c�or��lloca��o�
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��rg�����a� �5.257�%�

�Braz�l� �4.041�%�

�Ca�ada� �9.668�%�

�Ch��a� �2.45�%�

�Cyprus� �0.001�%�

�Isra�l� �2.633�%�

�Japa�� �1.714�%�

��azakhs�a�� �1.078�%�

�N��h�rla�ds� �4.993�%�

�S��gapor�� �2.911�%�

�Sou�h��fr�ca� �4.813�%�

�U����d����gdom� �0.622�%�

�U����d�S�a��s� �59.749�%�

 �as�of�07/11/2022

 
�Por�fol�o�S�a��s��cs �as�of�07/11/2022
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��u�d�Tur�ov�r� �0.55���vg�Pr�c�/Cash��low� �9.34�

�M�d�a��Mk��Cap�(M)� �13,543.35���vg�Pr�c�/Sal�s� �2.74�

��vg�Mark���Cap�(m�l)� �27,310.27���vg�Pr�c�/Book��a��o� �2.25�

��vg�Dvd�Y��ld� �0.14��� ��

 
Th��ma��r�al�produc�d�����h�s�docum�����s������d�d�for���forma��o�al�purpos�s�o�ly�a�d�should��o��b��co�s�ru�d�as�a��off�r�or�sol�c��a��o��for��h��purchas��or�sal��of�a�y�f��a�c�al���s�rum���.�Th�
��forma��o��prov�d�d�h�r����r�fl�c�s�curr����mark���prac��c�s�a�d��s��o�������d�d��o�co�s���u���l�gal,��ax,�or�accou����g�adv�c�.�Th����forma��o��a�d�da�a�co��a���d�h�r����has�b����ob�a���d�from�����r�al
da�a�proc�ss��g,�fu�d�adm���s�ra�ors�as�w�ll�as�o�h�r�ou�s�d��sourc�s�a�d,�al�hough�����s�b�l��v�d��o�b��accura��,��o�guara�����of�compl�����ss�or�accuracy��s�b���g�mad�.�Bloomb�rg�LP�shall��o��b�
l�abl��for�a�y�loss�s�or�damag���ha��a�yo���may�suff�r�as�a�r�sul��of�r�ly��g�o���h�s���forma��o�.�Th����forma��o��may�b��cha�g�d�by�Bloomb�rg�LP�a��a�y���m�.

 
Bloomb�rg® Pag��3�of�3



5 กองทนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Fintech Innovation 

 

ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดครึง่ปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่าํคญั   

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

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 8.9886 9.6937 9.9102 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 4.9038 8.9886 9.6937 

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Fintech Innovation -45.44% -7.27% -2.18% 

เกณฑมาตรฐาน 1*** -7.96% 13.19% -3.78% 

เกณฑมาตรฐาน 2*** -9.25% 4.80% -4.61% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 392 522 413 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 214 392 522 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดคร่ึงป (ลานบาท) 283 445 478 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดคร่ึงป (Net cash flow) (ลานบาท) +2 -112 +543 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดคร่ึงป* (Average redemption rate) 0.10% 0.48% 0.21% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่    

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 กองทนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Fintech Innovation 

 

 

 

ผลการดาํเนนิงานของ กองทุนเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ Fintech Innovation 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 Fintech Innovation -23.24% -45.44% -49.41% -44.66% 

เกณฑมาตรฐาน 1*** -1.09% -7.96% +4.18% +0.20% 

เกณฑมาตรฐาน 2*** -5.72% -9.25% -4.89% -7.87% 

Note***     
เกณฑมาตรฐาน 1 คือ ดัชนี ARK Fintech innovation ETF (สกุลเงินบาท)    
เกณฑมาตรฐาน 2 คือ ดัชนี ARK Fintech innovation ETF (สกุลเงินดอลลารสหรัฐ)   

     
หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 

 ท้ังน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึง 

 ผลการดําเนินงานในอนาคต 

 ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน   
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7 กองทนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Fintech Innovation 

 

 



8 กองทนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Fintech Innovation 

 

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Fintech Innovation  
งบแสดงฐานะการเงิน (ยังไมไดตรวจสอบ)  
ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565  

 
บาท 

สนิทรพัย  
เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม (ราคาทุน  351,813,950.13   บาท) 209,410,285.36 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 6,142,190.98 

ลูกหน้ี  
 จากดอกเบ้ียคางรับ 4,434.86 

 จากการขายหนวยลงทุน 2,902.00 

ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพันธ 556,170.66 

รวมสินทรัพย 216,115,983.86 

หนีส้นิ  
 จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 2,159,494.38 

 จากการรอจัดสรรหนวยลงทุน 5,754.00 

คาใชจายคางจาย 217,005.51 

ภาษีเงินไดคางจาย 665.23 

หน้ีสินอ่ืน 13,604.39 

รวมหน้ีสิน 2,396,523.51 

สนิทรพัยสทุธ ิ 213,719,460.35 

  

สนิทรพัยสทุธ ิ:  
ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 435,821,422.42 

กําไร(ขาดทุน)สะสม  
 บัญชีปรับสมดุล (8,014,526.37) 

 กําไร(ขาดทุน)สะสมจากการดําเนินงาน (214,087,435.70) 

สินทรัพยสุทธิ 213,719,460.35 

  

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 4.9038 

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 43,582,142.1488 
 



9 กองทนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Fintech Innovation 

 

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Fintech Innovation 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไมไดตรวจสอบ) 

สําหรับ 6 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

 บาท 

รายไดจากการลงทนุ  
 รายไดดอกเบ้ีย  5,584.70  

 รวมรายได  5,584.70  

คาใชจาย  
 คาธรรมเนียมการจัดการ  1,507,799.85  

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน  45,234.07  

 คาธรรมเนียมนายทะเบียน  212,783.02  

 รวมคาใชจาย  1,765,816.94  

กาํไร(ขาดทนุ)จากการลงทนุสทุธ ิ (1,760,232.24) 

  

รายการกาํไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุ  
 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน (57,130,948.14) 

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุน (119,602,609.64) 

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ (5,015,427.92) 

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไมเกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ 3,665,231.54  

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 7,382.38  

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไมเกิดข้ึน (178,076,371.78) 

  

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสทุธิจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได (179,836,604.02) 

หัก ภาษีเงินได (837.82) 

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสทุธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได (179,837,441.84) 

 

 

 

 

 

 



10 กองทนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Fintech Innovation 

 

 

กองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ Fintech Innovation 

 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 

 ณ วนัที ่ 31 พฤษภาคม  2565 

 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of NAV 

 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) 

 เงนิฝากธนาคาร 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 6,146,625.84 2.88% 

 รวมเงนิฝากธนาคาร 6,146,625.84 2.88% 

 หนวยลงทนุตางประเทศ 

 หนวยลงทุนตางประเทศ 97.99% 

 ETFMG Prime Mobile Payments ETF 82,878 130,251,678.10 60.95% 

 ARK Fintech Innovation ETF 123,211 79,158,607.26 37.04% 

 รวมหนวยลงทนุตางประเทศ (ราคาทนุ 351,813,950.13 บาท) 209,410,285.36 97.99% 

 ทรัพยสินอ่ืน 559,072.66 0.26% 

 หน้ีสินอ่ืน -2,396,523.51 -1.13% 

 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 213,719,460.35 100.00% 

 จํานวนหนวยลงทุน 43,582,142.1488 

 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 4.9038 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 กองทนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Fintech Innovation 

 

คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ Fintech Innovation 

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) 1,507.80 #DIV/0! 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 45.23 #DIV/0! 

คานายทะเบียน (Registrar fee) 212.78 #DIV/0! 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

ภาษีเงินได 0.84 #DIV/0! 

คาใชจายอ่ืน ๆ 0.00 #DIV/0! 

รวมคาใชจายทัง้หมด1 1,766.65 #DIV/0! 

หมายเหตุ   

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

 เทากับ 282,606,021.28 บาท 

 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 29.06% 

 

คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ = 0.04% (118,209.03 บาท)  
 

ตารางแสดงคานายหนาซือ้ขายหลกัทรพัย ตัง้แตวนัที ่ 1 ธนัวาคม 2564  ถงึวนัที ่ 31 พฤษภาคม 2565 

ลําดับ ชื่อบริษัทหลักทรัพย 

คานายหนา 

บาท) 

อัตราสวนคานายหนาแตละราย

ตอคานายหนาท้ังหมด 

1. UOB Kay Hian Private Limited 77,706.13 65.74 

2. Citigroup Global Markets Asia Limited 22,950.20 19.41 

3. J.P. Morgan Securities LLC 17,552.70 14.85 

 รวมคานายหนาทัง้หมด 118,209.03 100.00 
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รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ fintech Innovation 

สําหรับระยะเวลา 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 

 


