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1 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง NEXT GENERATION INTERNET 

 

วันท่ี    4 กรกฎาคม 2565 

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

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

1 ธันวาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 ของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Next Generation Internet มายังทานผูถือ

หนวยลงทุนทุกทาน 

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 Next Generation Internet ETF ให

ผลตอบแทนรอยละ -57.04 ในสกุลเงินบาท และรอยละ -57.65 ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ขณะท่ีกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง 

Next Generation Internet ใหผลตอบแทนรอยละ -54.51 

สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 



2 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง NEXT GENERATION INTERNET 

 

รายงานการวเิคราะหของบรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุ ทหารไทย จาํกดั ในฐานะบรษิทัจดัการ 

กองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ Next Generation Internet 

 

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน 

 เงินเฟอยังคงเปนปจจัยหลักท่ีกดดันตลาดทุนในชวงรอบปบัญชีท่ีผานมา ซึ่งไดเรงตัวข้ึนอยางมากภายหลังการเกิด

วิกฤตยูเครน-รัสเซีย อีกท้ังยังถูกซnาเติมจากภาวะ 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 Next Generation Internet 

ดวยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Next Generation Internet เนนลงทุนในหนวยลงทุนของ

กองทุนรวมตางประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน ARK Next Generation Internet ETF (กองทุนหลัก) ซึ่ง

เปนกองทุนรวมอีทีเอฟท่ีใชกลยุทธการบริหารแบบเชิงรุก (Actively-managed ETF) ท่ีจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย

นิวยอรก (NYSE Arca, Inc.) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในอัตราสวนโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีวัตถุประสงคในการลงทุนเพ่ือเพ่ิมมูลคาเงินลงทุน ผานการลงทุนในตราสารทุนของ

บริษัทท่ัวโลก โดยกองทุนหลักจะลงทุนในบริษัทท่ีมีการดําเนินธุรกิจท่ีสอดคลองกับนวัตกรรมเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตแหงอนาคต 

(next generation internet) ซึ่งมุงเนนและคาดวาจะไดรับประโยชนจากเปลี่ยนฐานของโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีจาก

ฮารดแวรและซอฟตแวรไปยังระบบคลาวด การดําเนินธุรกิจผานทางเว็บไซต หรือใหบริการผานทางอินเทอรเน็ต โดยในรอบ

บัญชี 6 เดือนท่ีผานมา กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Fintech Innovation มีผลตอบแทนรอยละ -54.51 (ดูรายละเอียดใน

ตารางผลการดําเนินงานดานหลัง) 

 

 

 

 



3 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง NEXT GENERATION INTERNET 

 

ความเหน็ของบรษิทัจดัการกองทนุรวมเกีย่วกบัการลงทนุเพือ่เปนทรพัยสนิของกองทนุรวม สาํหรบัรอบบญัชตีั้งแตวนัที ่ 

1 ธนัวาคม 2564 ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

 นโยบายของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Next Generation Internet เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม

ตางประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน ARK Next Generation Internet ETF 

 

การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในรอบบญัชทีีผ่านมาเมือ่เทยีบกบัรอบบญัชกีอนหนา 

เน่ืองจากกองทุนเนนลงทุนในหลักทรัพยหรือหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศเพียงกองเดียวท่ีมีวัตถุประสงคและ

นโยบายการลงทุนตรงตามวัตถุประสงคของกองทุนโดยจะเนนลงทุนเต็มท่ีตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงสัดสวนการลงทุนในแตละ

รอบบัญชี จึงไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ 

 

รายงานการลงทนุทีไ่มเปนไปตามนโยบายการลงทนุเฉลีย่ในรอบบญัชพีรอมทัง้การดาํเนนิการแกไข 

ไมมี 

 

ขอมลูการดาํเนนิการรบัชาํระหนีด้วยทรพัยสนิอืน่ (ถาม)ี 

 ไมมี 

 

ขอมลูการบนัทกึมลูคาตราสารแหงหนีห้รือสทิธเิรยีกรองดงักลาวเปนศนูย ในกรณทีีผู่ออกตราสารแหงหนีห้รอืลกูหนีแ้หงสทิธิ

เรยีกรองผดินดัชาํระหนีห้รอืมพีฤตกิารณวาจะไมสามารถชาํระหนีไ้ด (ถาม)ี 

 ไมมี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง NEXT GENERATION INTERNET 

 

ขอมลูของกองทนุรวมทีล่งทนุในหนวยลงทนุของกองทนุรวมตางประเทศกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึง่ เกนิกวารอยละ 20 

ของ NAV 

 

โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

1 การลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 

2 ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 
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�P�rf�2019� �35.76� ��

�P�rf�2018� �4.18� ��

�P�rf�2017� �87.32� ��

�P�rf�2016� �8.31� ��

�Eff�7D�Yld� ����� ��

�30D�Yld� ����� ��

�	ross�7D�Yld� ����� ��

�Subs�7D�Yld� ����� ��

��vg�Lif�� ����� ��

�MMk���vg�Days�To�Ma�.� ����� ��

 � �

 
��isk

� �Fund� �B�nch.�

�Downsid���isk�1Y�W��kly��nn� �30.27� ��

�S�mivarianc��1Y�W��kly��nn� �41.60� ��

�S�andard�D�v�1Y�W��kly��nn� �48.67� ��

�Ma��Drawdown�1Y� ��70.41� ��

�Ma��Incr�as��1Y� �37.18� ��

��ur�osis�1Y�W��kly� �1.31� ��

�Sk�wn�ss�1Y�W��kly� �0.94� ��

 � �

 
��isk/���urn

� �vs�B�nch.

�E�c�ss����urn�1Y�W��kly��nn� �����

�Informa�ion��a�io�1Y�W��kly� �����

�J�ns�n��lpha�1Y�W��kly� �����

�Modigliani��ap�1Y�W��kly� �����

�Sharp���a�io�1Y�W��kly� ��1.17�

�Sor�ino��a�io�1Y�W��kly� �0.87�

�Tr�ynor�M�asur��1Y�W��kly� �����

 

 
�Tracking

� �vs�B�nch.

��lpha�1Y�W��kly� �����

�B��a�1Y�W��kly� �����

�Corr�la�ion�1Y�W��kly� �����

�B�ar�Corr�la�ion�1Y�W��kly� �����

�Bull�Corr�la�ion�1Y�W��kly� �����

���Squar�d�1Y�W��kly� �����

�Tracking�Error�1Y�W��kly��nn� �����
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� � Fund��lloca�ion�

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

 
��ss����lloca�ion

�Equi�y� �94.441�%�

�	ov�rnm�n�� �0.028�%�

�Mon�y�Mark��� �5.531�%�

 �as�of�07/11/2022

 
�S�c�or��lloca�ion

�Communica�ions� �23.768�%�

�Consum�r,�Cyclical� �12.275�%�

�Consum�r,��on�cyclical� �14.543�%�

�Financial� �11.767�%�

�	ov�rnm�n�� �0.028�%�

�T�chnology� �37.618�%�

 �as�of�07/11/2022

 
�	�o��lloca�ion

��rg�n�ina� �1.553�%�

�Brazil� �0.422�%�

�Canada� �4.45�%�

�Isra�l� �3.241�%�

����h�rlands� �1.14�%�

�Singapor�� �2.175�%�

�Sw�d�n� �2.516�%�

�Uni��d��ingdom� �0.898�%�

�Uni��d�S�a��s� �83.602�%�

 �as�of�07/11/2022

 
�Por�folio�S�a�is�ics �as�of�07/11/2022

�%�Of�Top�T�n�Holdings� �61.60���vg�Pric�/Earnings� �����

�Fund�Turnov�r� �93.00���vg�Pric�/Cash�Flow� �21.33�

�M�dian�Mk��Cap�(M)� �16,843.50���vg�Pric�/Sal�s� �4.09�

��vg�Mark���Cap�(mil)� �85,922.95���vg�Pric�/Book��a�io� �3.01�

��vg�Dvd�Yi�ld� �0.00��� ��
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5 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง NEXT GENERATION INTERNET 

 

ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดครึง่ปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่าํคญั   

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

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 9.3145 9.1137 9.9072 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 4.2374 9.3145 9.1137 

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Next Generation Internet -54.51% 2.20% -8.01% 

เกณฑมาตรฐาน 1*** -57.04% 9.36% -8.23% 

เกณฑมาตรฐาน 2*** -57.65% 1.25% -9.02% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 451 524 482 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 215 451 524 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดคร่ึงป (ลานบาท) 317 581 522 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดคร่ึงป (Net cash flow) (ลานบาท) +21 -97 +574 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดคร่ึงป* (Average redemption rate) 0.08% 0.48% 0.24% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่    

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง NEXT GENERATION INTERNET 

 

 

 

 

ผลการดาํเนนิงานของ กองทุนเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ Next Generation Internet 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 Next Generation Internet -33.41% -54.51% -53.51% -51.05% 

เกณฑมาตรฐาน 1*** -32.36% -57.04% -53.03% -50.72% 

เกณฑมาตรฐาน 2*** -35.53% -57.65% -57.12% -54.69% 

Note***     

เกณฑมาตรฐาน 1 คือ ดัชนี ARK Next Generation Internet ETF (สกุลเงินบาท)    

เกณฑมาตรฐาน 2 คือ ดัชนี ARK Next Generation Internet ETF (สกุลเงินดอลลารสหรัฐ)   

     

หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)  
 ท้ังน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผล 

 การดําเนินงานในอนาคต 

 ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน   
 

-57.23%

-56.89%

-60.99%

-80.00%

-70.00%

-60.00%
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7 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง NEXT GENERATION INTERNET 

 

 



8 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง NEXT GENERATION INTERNET 

 

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง NEXT GENERATION INTERNET 

งบดุลแสดงฐานะการเงิน (ยังไมไดตรวจสอบ) 

ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

 บาท 

สนิทรพัย  
เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม (ราคาทุน  463,342,897.24   บาท) 203,434,554.40 

เงินฝากธนาคาร 11,580,222.87 

ลูกหน้ี 

 จากดอกเบ้ียคางรับ 6,645.26 

 จากการขายหนวยลงทุน 2,902.00 

ลูกหน้ีจากการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 566,333.14 

รวมสินทรัพย 215,590,657.67 

หนีส้นิ  
เจาหน้ี  
 จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 30,859.28 

 จากการรอจัดสรรหนวย 5,754.00 

เจาหน้ีจากการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 54,571.50 

คาใชจายคางจาย 222,960.41 

ภาษีเงินไดคางจาย 996.79 

หน้ีสินอ่ืน 14,836.18 

รวมหน้ีสิน 329,978.16 

สนิทรพัยสทุธ ิ 215,260,679.51 

  

สนิทรพัยสทุธ ิ:  
ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 508,001,407.13 

 กําไร(ขาดทุน)สะสม  
 บัญชีปรับสมดุล (18,594,221.58) 

 กําไรสุทธ ิ (274,146,506.04) 

สินทรัพยสุทธ ิ 215,260,679.51 

 

 

 



9 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง NEXT GENERATION INTERNET 

 

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง NEXT GENERATION INTERNET 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไมไดตรวจสอบ) 

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้ังแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

 บาท 

รายไดจากการลงทนุ  
 รายไดดอกเบ้ียรับ 9,732.38 

 รายไดเงินปนผล 10,468,397.61 

 รวมรายได 10,478,129.99 

คาใชจาย  
 คาธรรมเนียมการจัดการ 1,693,410.08 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 50,802.18 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียน 238,976.58 

 รวมคาใชจาย 1,983,188.84 

กาํไร(ขาดทนุ)จากการลงทนุสทุธ ิ 8,494,941.15 

  

รายการกาํไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุ  
 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน (5,803,229.79) 

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุน (257,980,592.70) 

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ (5,440,851.74) 

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไมเกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ 4,592,573.05 

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (42,211.55) 

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไมเกิดข้ึน (264,674,312.73) 

  
การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสทุธิจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได (256,179,371.58) 

หัก ภาษีเงินได (997.81) 

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสทุธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได (256,180,369.39) 

 

 

 

 

 



10 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง NEXT GENERATION INTERNET 

 

 

กองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ Next Generation Internet 

 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 

 ณ วนัที ่ 31 พฤษภาคม  2565 

 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of NAV 

 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) 

 เงนิฝากธนาคาร 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 11,586,868.13 5.38% 

 รวมเงนิฝากธนาคาร 11,586,868.13 5.38% 

 หนวยลงทนุตางประเทศ 

 หนวยลงทุนตางประเทศ 94.51% 

 ARK Next Generation Internet ETF 103,600 203,434,554.40 94.51% 

 รวมหนวยลงทนุตางประเทศ (ราคาทนุ 463,342,897.24 บาท) 203,434,554.40 94.51% 
 ทรัพยสินอ่ืน 514,663.64 0.24% 

 หน้ีสินอ่ืน -275,406.66 -0.13% 

 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 215,260,679.51 100.00% 

 จํานวนหนวยลงทุน 50,799,640.3113 

 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 4.2374 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง NEXT GENERATION INTERNET 

 

คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ Next Generation Internet 

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) 1,693.41 0.5350 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 50.80 0.0160 

คานายทะเบียน (Registrar fee) 238.98 0.0755 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

ภาษีเงินได 1.00 0.0003 

คาใชจายอ่ืน ๆ 0.00 0.0000 

รวมคาใชจายทัง้หมด1 1,984.19 0.6268 

หมายเหตุ   

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

 เทากับ 317,394,844.66 บาท 
 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 13.19% 

 

คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ = 0.01% ( 41,333.93 บาท) 
 

ตารางแสดงคานายหนาซือ้ขายหลกัทรพัย ตัง้แตวนัที ่ 1 ธนัวาคม 2564  ถงึวนัที ่ 31 พฤษภาคม 2565 

ลําดับ ชื่อบริษัทหลักทรัพย 

 คานายหนา 

 (บาท) 

อัตราสวนคานายหนาแตละราย

ตอคานายหนาท้ังหมด 

1. Citigroup Inc. 26,983.14 65.28 

2. UOB Kay Hian Singapore 14,350.79 34.72 

 รวมคานายหนาทัง้หมด 41,333.93 100.00 
 



12 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง NEXT GENERATION INTERNET 

 

รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ Next Generation Internet 

สําหรับระยะเวลา 6 เดือนของรอบปบัญชี 2563/2564 (ต้ังแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2564 - 31 พฤษภาคม 2565) 

ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวของ 

-  
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 

 


