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1 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสทส์ปรงิ Dynamic Leisure and Entertainment 

 

วันที่    15 ธันวาคม 2565 

เรียน    ท�านผู�ถือหน�วยลงทุนทุกท�าน 

 

บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน อีสท�สปริง (ประเทศไทย) จํากัด (บลจ. อีสท�สปริง (ประเทศไทย)) ขอนําส�งรายงาน  
ประจํารอบ 6 เดือน ต้ังแต�วันท่ี 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่  31 ตุลาคม 2565 ของกองทุนเป�ดทีเอ็มบี อีสท�สปริง Dynamic 
Leisure and Entertainment มายังท�านผู�ถือหน�วยลงทุนทุกท�าน 

ในรอบปทีี่ผ�านมา สถานกับการณ�เงินเฟ�อที่ปรับสูงข้ึนกดดันการฟ��นตัวของเศรษฐกิจโลก อัตราเงินเฟ�อที่เร�งตัวข้ึนมา
ตั้งแต�ช�วงปลายป� 2564 จนถึงป�จจุบัน จากป�ญหาเร่ือง Global Supply Chain และความตึงเครียดระหว�างรัสเซียกับยูเครน โดย
อัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงข้ึนมากในสหรัฐ ทําให�ทาง Fed ต�องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย�างต�อเนื่อง จนป�จจุบันอยู�ที่ 4% ส�งผลให�
ธนาคารกลางประเทศต�าง ๆ ทยอยปรับอัตราดอกเบี้ยข้ึนตาม โดยทาง ECB ล�าสุดได�ปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยเงินฝากมาอยู�ที่ 
1.5% อย�างไรก็ตาม แม�ว�าทางธนาคารกลางของหลายประเทศจะได�ปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยเพ่ือควบคุมเงินเฟ�อแล�ว แต�อัตราเงิน
เฟ�อส�วนมากยังคงอยู�ในระดับสูง และคาดการณ�ว�าจะมีการข้ึนอัตราดอกเบี้ยอีกหลายคร้ังในป� 2023 

ทั้งนี้ ในช�วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ดัชนี Dynamic Leisure & Entertainment Intellidex 
Index ให�ผลตอบแทนร�อยละ -0.59 ในสกุลเงินบาท และร�อยละ -10.52 ในสกุลเงินดอลล�าร�สหรัฐ ขณะที่กองทุนเป�ดทีเอ็มบี อีสท�
สปริง Dynamic Leisure and Entertainment ให�ผลตอบแทนร�อยละ -11.54  

สุดท�ายนี้  บลจ.อีสท�สปริง (ประเทศไทย) ขอขอบพระคุณผู� ถือหน�วยลงทุนทุกท�านที่ ได�มอบความไว�วางใจลงทุนใน
กองทุนรวมของ บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน อีสท�สปริง (ประเทศไทย) จํากัด 

 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน อีสท�สปริง (ประเทศไทย) จํากัด 

 



 

2 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสทส์ปรงิ Dynamic Leisure and Entertainment 

 

รายงานการวเิคราะห�ของบรษิทัหลกัทรพัย�จดัการกองทนุ ทหารไทย จาํกัด ในฐานะบรษิทัจดัการ 
กองทุนเป�ดทเีอม็บ ีอสีท�สปรงิ Dynamic Leisure and Entertainment  
  

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน 

ในรอบปทีี่ผ�านมา สถานกับการณ�เงินเฟ�อที่ปรับสูงข้ึนกดดันการฟ��นตัวของเศรษฐกิจโลก อัตราเงินเฟ�อที่เร�งตัวข้ึนมา
ตั้งแต�ช�วงปลายป� 2564 จนถึงป�จจุบัน จากป�ญหาเร่ือง Global Supply Chain และความตึงเครียดระหว�างรัสเซียกับยูเครน โดย
อัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงข้ึนมากในสหรัฐ ทําให�ทาง Fed ต�องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย�างต�อเนื่อง จนป�จจุบันอยู�ที่ 4% ส�งผลให�
ธนาคารกลางประเทศต�างๆทยอยปรับอัตราดอกเบี้ยข้ึนตาม โดยทาง ECB ล�าสุดได�ปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยเงินฝากมาอยู�ที่ 
1.5% อย�างไรก็ตาม แม�ว�าทางธนาคารกลางของหลายประเทศจะได�ปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยเพ่ือควบคุมเงินเฟ�อแล�ว แต�อัตราเงิน
เฟ�อส�วนมากยังคงอยู�ในระดับสูง และคาดการณ�ว�าจะมีการข้ึนอัตราดอกเบี้ยอีกหลายคร้ังในป� 2023 

กองทุนการเงินระหว�างประเทศ (IMF) ประกาศปรับลดตัวเลขคาดการณ�การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในป� 2565 อยู�
ที่ 3.2% โดยระบุว�าได�รับผลกระทบจากการแพร�ระบาดของไวรัส COVID-19 ภาวะคอขวดในห�วงโซ�อุปทาน รวมทั้งเงินเฟ�อที่พุ�ง
ข้ึน โดยทาง IMF ได�ประเมินตัวเลขเงินเฟ�อโลกป�  2565 ไว� ท่ี  8.8% และจะลดลงมาที่  6.5% และ 4.1% ในป� 2566-2567 
ตามลําดับ นอกจากนี้ยังมีความกังวลในเร่ืองของภาวะเศรษฐกิจถดถอยในกลุ�มประเทศเศรษฐกิจใหญ�ในป� 2566 เช�น สหรัฐ 
ยุโรป จีน โดยประเทศจีนนั้นได�รับผลกระทบจากนโยบาย zero-Covid policy รวมทั้งภาวะตึงตัวทางการเงินโดยมีสาเหตุจาก
ปัญหาในภาคอสังหาริมทรัพย ์

 อย�างไรก็ดี ตลาดหุ�นยังมีแนวโน�มให�ผลตอบแทนที่ดีในระยะกลางถึงยาว โดยกลุ�ม Leisure & Entertainment จะได�รับ
ประโยชน�จากการเป�ดเมือง และการที่รัฐบาลประเทศต�างๆมีการผ�อนคลายมาตรการทางสังคม เช�น การไม�ต�องใส�หน�ากากตาม
สถานที่ต�างๆ รวมถึงการเป�ดประเทศให�นักท�องเที่ยวสามารถเดินทางเข�าประเทศได� ซึ่งทําให�กิจกรรมทางเศรษฐกิจต�างๆกลับมา
คึกคักอีกคร้ัง 

  

กองทุนเป�ดทีเอ็มบี อีสท�สปริง Dynamic Leisure and Entertainment  

ด�วยนโยบายการลงทุนของกองทุนเป�ดทีเอ็มบี อีสท�สปริง Dynamic Leisure and Entertainment เน�นลงทุนในหน�วย
ลงทุนของกองทุนรวมต�างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Invesco Dynamic Leisure and Entertainment 
ETF (กองทุนหลัก) ที่จดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย�นิวยอร�ก (NYSE Arca , Inc.) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในอัตราส�วน
โดยเฉลี่ ยในรอบป�บัญชีไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 ของมูลค�าทรัพย�สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีมุ� งหวังให�ผลตอบแทน
เคลื่ อนไหวตามดัชนี Dynamic Leisure & Entertainment IntellidexSM Index โดยกองทุนหลักจะลงทุนในบริษัทท่ีมีการ
ดําเนินธุรกิจเกี่ยวข�องกับการพักผ�อนและความบันเทิง โดยในรอบ 6 เดือนที่ผ�านมา กองทุนเป�ดทีเอ็มบี อีสท�สปริง Dynamic 
Leisure and Entertainment มีผลตอบแทนร�อยละ -11.54 (ดูรายละเอียดในตารางผลการดําเนินงานด�านหลัง) 

 

 

 



 

3 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสทส์ปรงิ Dynamic Leisure and Entertainment 

 

ความเหน็ของบรษิทัจดัการกองทนุรวมเกีย่วกบัการลงทนุเพือ่เป�นทรพัย�สนิของกองทนุรวม สาํหรบัรอบบัญชตีั้งแต�วนัที ่ 
1 พฤษภาคม 2565 ถงึวนัที ่31 ตลุาคม 2565    

นโยบายของกองทุนเป�ดทีเอ็มบี อีสท�สปริง Dynamic Leisure and Entertainment เน�นลงทุนในหน�วยลงทุนของ
กองทุนรวมต�างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF 

 

การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในรอบบญัชทีีผ่�านมาเมื่อเทยีบกบัรอบบญัชกี�อนหน�า 

ไม่มี  

 

รายงานการลงทนุทีไ่ม�เป�นไปตามนโยบายการลงทนุเฉลีย่ในรอบบญัชพีร�อมทั้งการดาํเนินการแก�ไข 

ไม่มี 

 

ข�อมลูการดาํเนนิการรบัชาํระหนีด้�วยทรพัย�สนิอื่น (ถ�าม)ี 

 ไม�ม ี

 

ข�อมลูการบนัทกึมูลค�าตราสารแห�งหนีห้รือสทิธเิรยีกร�องดงักล�าวเป�นศนูย� ในกรณทีีผู่�ออกตราสารแห�งหนีห้รอืลกูหนีแ้หง่สทิธิ
เรยีกร�องผดินดัชาํระหนีห้รือมีพฤติการณ�ว�าจะไม�สามารถชาํระหนีไ้ด� (ถ�าม)ี 

 ไม�ม ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสทส์ปรงิ Dynamic Leisure and Entertainment 

 

ข�อมลูของกองทนุรวมทีล่งทุนในหน�วยลงทนุของกองทนุรวมต�างประเทศกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึง่ เกนิกว�าร�อยละ 20  

ของ NAV  
 
โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

1  การลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทุนรวมต�างประเทศ 

2  ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุนรวมต�างประเทศ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











 

5 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสทส์ปรงิ Dynamic Leisure and Entertainment 

 

ผลการดาํเนินงานระหว�างงวดครึง่ป�ของกองทนุโดยสรปุและข�อมลูทางการเงนิทีส่าํคญั   

งวดครึง่ปีบญัชสีิน้สดุวันที ่ 31 ต.ค. 65 29 เม.ย. 65 29 ต.ค. 64** 

มูลค�าหน�วยลงทุน ณ ต�นงวด (บาท/หน�วย) 8.9198 10.3828 10.0614 

มูลค�าหน�วยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หน�วย) 7.8903 8.9198 10.3828 

กองทุนเป�ดทีเอ็มบี อีสท�สปริง Dynamic Leisure and Entertainment Fund -11.54% -14.09% 3.19% 

เกณฑ�มาตรฐาน 1*** -0.59% -11.12% 4.84% 

เกณฑ�มาตรฐาน 2*** -10.52% -13.77% 3.70% 

มูลค�าทรัพย�สินสุทธิ ณ ต�นงวด (ล�านบาท) 604 381 553 

มูลค�าทรัพย�สินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ล�านบาท) 491 604 381 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลีย่ระหว่างงวดคร่ึงป ี(ล�านบาท) 527 545 553 

มูลค่าซ้ือขายสุทธิรวมระหว่างงวดคร่ึงปี (Net cash flow) (ล�านบาท)  -42 +316 +360 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหว�างงวดคร่ึงป�* (Average redemption rate) 0.16% 0.25% 1.48% 

* เป�นสัดส�วนของมูลค�าขายคืนและสับเปลี่ยนออกต�อมูลค�าทรัพย�สนิสุทธิเฉลีย่    
** จาก 20 ก.ค. 64 ถึง 29 ต.ค. 64    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสทส์ปรงิ Dynamic Leisure and Entertainment 

 

 

 

ผลการดาํเนินงานของ กองทุนเป�ดทีเอม็บี อสีท�สปรงิ Dynamic Leisure and Entertainment ณ วนัที ่31 ตลุาคม 2565  

 

 ย�อนหลัง  
3 เดือน  

ย�อนหลัง  
6 เดือน 

ย�อนหลัง  
1 ป� 

ตั้งแต่จัดต้ัง 
กองทุน 

ร้อยละต่อป ี (27 ก.ค. 65) (29 เม.ย. 65) (29 ต.ค. 64) (20 ก.ค. 64) 

กองทุนเป�ดทีเอ็มบี อีสท�สปริง Dynamic Leisure and 
Entertainment  

-2.46% -11.54% -23.89% -17.27% 

เกณฑ�มาตรฐาน 1*** +1.82% -0.59% -11.58% -5.80% 

เกณฑ�มาตรฐาน 2*** -1.48% -10.52% -22.74% -15.97% 

Note***     
Benchmark 1 : Dynamic Leisure & Entertainment Intellidex Index ในรูปสกุลเงินดอลลาร�สหรัฐ ปรับด�วยอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบเท�า 
                           ค�าสกุล เงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน 100.00%  

Benchmark 2 : Dynamic Leisure & Entertainment Intellidex Index ในรูปสกุลเงินดอลลาร�สหรัฐ 100.00%    

     

หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนได�จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)   
                  ทั้งน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเกี่ยวข�องกับผลิตภัณฑ�ในตลาดทุน มิได�เป�นสิ่งยืนยันถึงผล 
                      การดําเนินงานในอนาคต 

                  ทําความเข�าใจลักษณะสินค�า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก�อนตัดสินใจลงทุน   
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กองทุนเป�ดทีเอ็มบี อีสท�สปริง Dynamic Leisure and Entertainment  

 งบแสดงฐานะการเงิน (ยังไม�ได�ตรวจสอบ)  

ณ วันที ่  31 ตุลาคม  2565 

 บาท 

สนิทรพัย ์  
เงินลงทุนตามมูลค�ายุติธรรม  (ราคาทุน   506,530,903.81 บาท) 462,485,697.48 

เงินฝากธนาคาร 58,651,345.12 

ลูกหนี ้  
     จากดอกเบี้ยค�างรับ 15,554.76 

     จากการขายหน�วยลงทุน  4,276.25 

ลูกหนี้จากจากสัญญาอนุพันธ์ 362,191.30 

รวมสินทรัพย ์ 521,519,064.91 

หนีส้นิ  
เจ้าหนี ้  
     จากการรับซื้อคืนหน�วยลงทุน  200.00 

เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ ์ 30,029,818.81 

ค�าใช�จ�ายค�างจ�าย 520,962.18 

ภาษีเงินได�ค�างจ�าย 2,333.21 

หนี้สินอ่ืน 28,578.63 

รวมหน้ีสิน 30,581,892.83 

สนิทรพัยส์ทุธ ิ 490,937,172.08 

  

สนิทรพัย�สทุธ ิ:   
ทุนที่ได�รับจากผู�ถือหน�วยลงทุน 622,197,961.92 

บัญชีปรับสมดุล (223,969.57) 

กําไรสะสม (131,036,820.27) 

สินทรัพย�สุทธิ (เท�ากับ 7.8903  บาทต�อหน�วย คํานวณจากจํานวน   
     หน�วยลงทุนที่จําหน�ายแล�วทั้งหมด ณ วันที ่ 31 ตุลาคม  2565  
      62,219,910.8119 หน�วย) 490,937,172.08 
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กองทุนเป�ดทีเอ็มบี อีสท�สปริง Dynamic Leisure and Entertainment  

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  (ยังไม�ได�ตรวจสอบ) 

สําหรับรอบ 6 เดือน ตั้งแต�วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 สิ้นสุดวันที่   31 ตุลาคม  2565  

 บาท 

รายได�จากการลงทนุ  
     รายได�ดอกเบีย้ 18,410.72 

     รายได�อ่ืน 886,466.26 

     รวมรายได� 904,876.98 

ค�าใช�จ�าย  
     ค�าธรรมเนียมการจัดการ 2,841,583.55 

     ค�าธรรมเนียมผู�ดูแลผลประโยชน� 85,247.55 

     ค�าธรรมเนียมนายทะเบยีน 401,008.56 

     ค�าใช�จ�ายอ่ืน 30,437.28 

     รวมค�าใช�จ�าย 3,358,276.94 

กำไร(ขาดทนุ)จากการลงทนุสทุธ ิ (2,453,399.96) 

  

รายการกาํไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทุน  
     รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (21,663,730.28) 

     รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยงัไม�เกิดข้ึนจากเงินลงทุน  7,341,317.08 

     กําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม�ได�เกดิข้ึนจากสัญญาอนุพันธ� (53,078,460.45) 

     กําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต�างประเทศ (402,721.02) 

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่เกิดข้ึนและที่ยังไม�เกิดข้ึน (67,803,594.67) 

  

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพย์สทุธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้ (70,256,994.63) 

หัก ภาษีเงินได� (135,835.88) 

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพย์สทุธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได ้ (70,392,830.51) 
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กองทุนเป�ดทเีอม็บ ีอสีท�สปรงิ Dynamic Leisure and Entertainment 
 ข�อมลูรายละเอยีดการลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 31 ตลุาคม  2565 
 จำนวนเงนิต้นและ มลูคา่ตาม % of NAV 
 จำนวนหุน้/หนว่ย ราคาตลาด (บาท) 

 เงนิฝากธนาคาร 
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 58,666,899.88 11.95% 
 รวมเงินฝากธนาคาร 58,666,899.88 11.95% 
 หน�วยลงทนุต�างประเทศ 
 หน�วยลงทุนต�างประเทศ 94.20% 
 Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF 315,300 462,485,697.48 94.20% 
 รวมหน�วยลงทนุต�างประเทศ (ราคาทนุ 506,530,903.81 บาท) 462,485,697.48 94.20% 
 ทรัพย�สินอ่ืน -29,693,763.54 -6.05% 
 หนี้สินอื่น -521,661.74 -0.10% 
 มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ 490,937,172.08 100.00% 
 จํานวนหน�วยลงทุน 62,219,910.8119 
 มูลค�าทรัพย�สินสุทธิต�อหน�วย 7.8903 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสทส์ปรงิ Dynamic Leisure and Entertainment 

 

ค�าใช�จ�ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเป�ดทเีอม็บ ีอสีท�สปรงิ Dynamic Leisure and Entertainment 

สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ของรอบป�บัญชี 2565/2566  ตั้งแต�วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2565 

   ตั้งแต�วันที ่ 1  พ.ค.  2565  ตั้งแต�วันที ่ 1  พ.ค.  2565 

ค�าใช�จ�ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันที่ 31 ต.ค. 2565  ถึงวันที่ 31 ต.ค. 2565 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน ร�อยละของ 

  หน�วย : พันบาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ2 

ค�าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 2,841.58 0.5350 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee) 85.25 0.0161 

ค�านายทะเบยีน (Registrar fee) 401.01 0.0755 

ค่าสอบบัญช ี (Audit fee) 0.00 0.0000 

ค�าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee) 0.00 0.0000 

ค่าภาษีเงินได ้ 135.84 0.0256 

ค�าโฆษณา  ไม�ม ี  ไม�ม ี 

ค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ  30.44 0.0057 

รวมคา่ใชจ้า่ยทั้งหมด1 3,494.12 0.6579 

หมายเหตุ   

1.  ไม�รวมค�านายหน�าซื้อขายหลักทรัพย�และค�าธรรมเนียมต�าง ๆ ที่เกิดข้ึนจากการซ้ือขายหลักทรัพย� 
2.  มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี่ยรายวันโดยคำนวณจากวันที่  1 พฤษภาคม 2565  ถึงวันที่  31 ตุลาคม  2565  
     เท�ากับ 526,807,198.01 บาท 

 

อตัราส�วนหมุนเวยีนการลงทนุของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)   = 2.51% 
 
ค�าใช�จ�ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย�  (ร�อยละต�อป�ของมลูค�าทรพัย�สนิสทุธ)ิ   = 0.02 ( 104,665.57 บาท) 
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ตารางแสดงคา่นายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัย ์ ตัง้แต�วนัที ่  1  พฤษภาคม 2565  ถงึวนัที ่ 31 ตลุาคม  2565 

ลําดับ ชื่อบริษัทหลักทรัพย ์
ค�านายหน�า 

(บาท) 

อัตราส่วนค่านายหน้า 
แต่ละรายต่อค่านายหน้า

ทั้งหมด 

1  CREDIT SUISSE INTERNATIONAL 49,372.30  47.17  

2  Maybank Securities Pte.Ltd 34,743.93  33.20  

3  UOB Kay Hian Singapore 20,549.34  19.63  

  รวมค�านายหน�าทั้งหมด 104,665.57  100.00 
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รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่กีารทำธรุกรรมกับกองทนุเปดิทีเอม็บ ีอสีท�สปรงิ Dynamic Leisure and 
Entertainment  

สําหรับรอบ 6 เดือนของรอบป�บัญชี 2565/2566 (ตั้งแต�วันที่ 1 พฤษภาคม 2565- 31 ตุลาคม 2565) 

ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเกี่ยวข�อง 

1 ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 

ผู�ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข�องกับกองทุนรวมได�ที่บริษทัจัดการโดยตรง  

หรือที่ website ของ บลจ.ที่ https://www.eastspring.co.th/about-us/corporate-governance หรือที ่

https://www.eastspring.co.th เลือกหัวข�อ > การกํากับดูแลกิจการ > รายงานการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่กี่ยวข�อง 

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

 
 
รายงานการเป�ดเผยข�อมลูการถอืหน�วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุ  ณ วนัที ่31 ตลุาคม 2565 

ไม่มี 

 

การรับผลประโยชน�ตอบแทนเนือ่งจากการทีใ่ช�บริการบคุคลอื่นๆ (Soft Commission)  
  บริษัทที่ให�ผลประโยชน� ผลประโยชน�ที่ได�รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน� 

1 Commerzbank AG Frankfurt ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

2 DBS Vicker Securities ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

3 UOB-Kay Hian Holdings Ltd (Singapore) ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

4 Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Plc. ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

5 PIMCO Fund Global Investors Series Plc ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

6 BlackRock Group Fund ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

7 BNP Paribas Investment Partners  ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

8 Wellington Management Funds  ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

9 GMO Global Real Return U-AUSD ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

10 UBS Fund Services  S.A. ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

11 T. Rowe Price ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

12 Franklin Templeton Investments ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

13 JP Morgan Asset Management  ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

14 Lazard Global Listed Infrastructure ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

15 Amundi Luxembourg SA ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

16 Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 
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  บริษัทที่ให�ผลประโยชน� ผลประโยชน�ที่ได�รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน� 

17 JP Morgan Security (Thailand) ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

18 Citigroup Inc ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

19 Credit Suisse Securities (Hong Kong) Limited ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

20 CLSA B.V. ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

21 DBS Bank Ltd ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

22 Goldman Sachs International ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

23 Morgan Stanley ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

24 United Overseas Bank Limited ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

25 Brown Brothers Harriman ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

 


