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1 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสทส์ปรงิ Global Innovation เพือการเลียงชีพ 

 

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 Global 
Innovation เพ่ือการเลี้ยงชีพ มายังท�านผู�ถือหน�วยลงทุนทุกท�าน 

ในช�วงรอบป�ท่ีผ�านมา ระบบเศรษฐกิจเกิดความไม�สมดุลกันระหว�างอุปสงค�และอุปทานของสินค�าภายหลังจากที่ 
หลาย ๆ ประเทศสามารถกลับมาเป�ดประเทศและดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได�เป�นปกติ และความตึงเครียดระหว�างรัสเซียกับ
ยูเครน ส�งผลให�เกิดการเร�งตัวข้ึนของราคาสินค�า สะท�อนผ�านตัวเลขเงินเฟ�อท่ีอยู�ในระดับสูงในหลาย ๆ ประเทศ จากความกังวล
ด�านเงินเฟ�อนี้ ทําให�เกิดการข้ึนอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลางของหลายประเทศ ส�งผลให�อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
ปรับตัวเพ่ิม ซึ่งกดดัน valuation ของหุ�น 

อย่างไรกต็าม หุ�นกลุ�ม Technology ซ่ึงมีนวัตกรรมออกมาใหม�เร่ือย ๆ และยังได�แรงหนุนจากการระบาดของ Covid-
19 ที่เป�นตัวเร�งให�คนหันมาพ่ึงพา Technology ในชีวิตประจําวันและการทํางานกันมากข้ึน อาจได�รับผลกระทบจากการผ�อน
คลายมาตรการควบคุมการระบาด ส�งผลให�ผู�คนเร่ิมกลับมาใช�ชีวิตตามปกติอีกคร้ัง และอาจพ่ึงพา Technology น�อยลงกว�า
ช�วงที่มีการระบาดหนัก 

ทั้งนี้  ในช�วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่  31 ตุลาคม 2565 ดัชนี MSCI World Total Return Net Index ให�
ผลตอบแทนร�อยละ 2.12 ในสกุลเงินบาท และร�อยละ -8.09 ในสกุลเงินดอลล�าร�สหรัฐ ขณะที่กองทุนเป�ดทีเอ็มบี อีสท�สปริง 
Global Innovation เพ่ือการเลี้ยงชีพ ให�ผลตอบแทนร�อยละ -20.17 

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 Global Innovation เพือการเลียงชีพ 

 

รายงานการวเิคราะห�ของบรษิทัหลกัทรพัย�จดัการกองทนุ อสีท�สปรงิ (ประเทศไทย) จาํกดั ในฐานะบรษิทัจดัการ 

กองทุนเป�ดทเีอม็บ ีอสีท�สปรงิ Global Innovation เพือ่การเลีย้งชพี 
  

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน 

ในช�วงรอบป�ที่ผ�านมา ระบบเศรษฐกิจเกิดความไม�สมดุลกันระหว�างอุปสงค�และอุปทานของสินค�าภายหลังจากที่
หลายๆประเทศสามารถกลับมาเป�ดประเทศและดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได�เป�นปกติ และและความตึงเครียดระหว�างรัสเซีย
กับยูเครน ส�งผลให�เกิดการเร�งตัวข้ึนของราคาสินค�า สะท�อนผ�านตัวเลขเงินเฟ�อท่ีอยู� ในระดับสูงในหลายๆประเทศ จากความ
กังวลด�านเงินเฟ�อนี้ ทําให�เกิดการข้ึนอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลางของหลายประเทศ ส�งผลให�อัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลปรับตัวเพ่ิม ซ่ึงกดดัน valuation ของหุ�น 

สถานกับการณ�เงินเฟ�อที่ปรับสูงข้ึนกดดันการฟ��นตัวของเศรษฐกิจโลก อัตราเงินเฟ�อที่เร�งตัวข้ึนมาต้ังแต�ช�วงปลายป� 

2564 จนถึงป�จจุบัน จากป�ญหาเร่ือง Global Supply Chain และความตึงเครียดระหว�างรัสเซียกับยูเครน โดยอัตราเงินเฟ�อท่ี

ปรับตัวสูงข้ึนมากในสหรัฐ ทําให�ทาง Fed ต�องปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยอย�างต�อเนื่อง จนป�จจุบันอยู�ที่ 4% ส�งผลให�ธนาคารกลาง

ประเทศต�างๆทยอยปรับอัตราดอกเบี้ยข้ึนตาม โดยทาง ECB ล�าสุดได�ปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียเงินฝากมาอยู�ท่ี 1.5% อย�างไรก็

ตาม แม�ว�าทางธนาคารกลางของหลายประเทศจะได�ปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยเพ่ือควบคุมเงินเฟ�อแล�ว แต�อัตราเงินเฟ�อส�วนมาก

ยังคงอยู�ในระดับสูง และคาดการณ�ว�าจะมีการข้ึนอัตราดอกเบ้ียอีกหลายคร้ังในป� 2023 

อย่างไรกต็าม หุ�นกลุ�ม Technology ซ่ึงมีนวัตกรรมออกมาใหม�เร่ือย ๆ และยังได�แรงหนุนจากการระบาดของ Covid-
19 ที่เป�นตัวเร�งให�คนหันมาพ่ึงพา Technology ในชีวิตประจําวันและการทํางานกันมากข้ึน อาจได�รับผลกระทบจากการผ�อน
คลายมาตรการควบคุมการระบาด ส�งผลให�ผู�คนเร่ิมกลับมาใช�ชีวิตตามปกติอีกคร้ัง และอาจพ่ึงพา Technology น�อยลงกว�า
ช�วงที่มีการระบาดหนัก 

  

กองทุนเป�ดทีเอ็มบี อีสท�สปริง Global Innovation เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

ด�วยนโยบายการลงทุนของกองทุนเป�ดทีเอ็มบี อีสท�สปริง Global Innovation เพ่ือการเลี้ยงชีพ เน�นลงทุนในหน�วยลงทุน
ของกองทุนรวมต�างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund 
(กองทุนหลัก) ในหน�วยลงทุนชนิด Class A USD ซ่ึงเป�น Class ที่ เสนอขายผู�ลงทุนสถาบัน ไม�มีนโยบายจ�ายเงินป�นผล ใน
อัตราส�วนโดยเฉลี่ยในรอบป�บัญชีไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 ของมูลค�าทรัพย�สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีวัตถุประสงค�ในการ
ลงทุนเพ่ือเพ่ิมมูลค�าเงินลงทุน ผ�านการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทท่ัวโลก โดยกองทุนหลักจะลงทุนในบริษัทท่ีมีการดําเนิน
ธุรกิจที่สอดคล�องหรือได�ประโยชน�จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี โดยในรอบ 6 เดือนที่ผ�านมา กองทุนเป�ดทีเอ็มบี อีสท�
สปริง Global Innovation เพ่ือการเลี้ยงชีพ มีผลตอบแทนร�อยละ -20.17  (ดูรายละเอียดในตารางผลการดําเนินงานด�านหลัง) 

 

 

 



 

3 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสทส์ปรงิ Global Innovation เพือการเลียงชีพ 

 

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

นโยบายของกองทุนเป�ดทีเอ็มบี อีสท�สปริง Global Innovation เพ่ือการเลี้ยงชีพ เน�นลงทุนในหน�วยลงทุนของกองทุน
รวมต�างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund 

 

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�งหนีห้รอืลกูหนีแ้ห�งสทิธิ
เรยีกร�องผดินดัชาํระหนีห้รือมีพฤติการณ�ว�าจะไม�สามารถชาํระหนีไ้ด� (ถ�าม)ี 

 ไม�ม ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสทส์ปรงิ Global Innovation เพือการเลียงชีพ 

 

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

ของ NAV  
 
โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

1  การลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทุนรวมต�างประเทศ 

2  ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุนรวมต�างประเทศ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 

5 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสทส์ปรงิ Global Innovation เพือการเลียงชีพ 

 

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) 4.7383 11.5745 9.9989 

มูลค�าหน�วยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หน�วย) 3.7826 4.7383 11.5745 

กองทุนเป�ดทีเอ็มบี อีสท�สปริง Global Innovation เพ่ือการเลี้ยงชีพ -20.17% -59.06% 15.76% 

เกณฑ�มาตรฐาน 1*** 2.12% -8.58% 15.05% 

เกณฑ�มาตรฐาน 2*** -8.09% -11.30% 8.67% 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ต�นงวด (ล�านบาท) 56 81 5 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ล�านบาท) 54 56 81 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลีย่ระหว่างงวดคร่ึงป ี(ล�านบาท) 54 75 57 

มูลค่าซ้ือขายสุทธิรวมระหว่างงวดคร่ึงปี (Net cash flow) (ล�านบาท)  +10 +41 +77 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหว�างงวดคร่ึงป�* (Average redemption rate) 0.14% 0.19% 0.36% 

* เป�นสัดส�วนของมูลค�าขายคืนและสับเปลี่ยนออกต�อมูลค�าทรัพย�สนิสุทธิเฉลีย่   
** จาก 14 พ.ค. 64 ถึง 29 ต.ค. 64    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสทส์ปรงิ Global Innovation เพือการเลียงชีพ 

 

 

 

 

ผลการดาํเนินงานของ กองทุนเป�ดทีเอม็บ ีอสีท�สปรงิ Global Innovation เพือ่การเลีย้งชพี ณ วนัที ่31 ตลุาคม 2565  

 

 ย้อนหลัง 
 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) (14 พ.ค. 64) 

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท�สปริง Global Innovation 
  เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

-17.01% -20.17% -67.12% -48.48% 

เกณฑ�มาตรฐาน 1*** -1.15% +2.12% -6.61% +4.99% 

เกณฑ�มาตรฐาน 2*** -4.35% -8.09% -18.39% -7.93% 

Note***     
เกณฑ�มาตรฐาน 1 คือ ดัชนี MSCI World Total Return Net Index ปรับด�วยอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบเท�าค�าสกุลเงินบาท ณ วันที่ 
                             คํานวณผลตอบแทน  
เกณฑ�มาตรฐาน 2 คือ ดัชนี MSCI World Total Return Net Index ในรูปสกุลเงินดอลลาร�สหรัฐ   

     

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 Global Innovation เพ่ือการเลี้ยงชีพ   

งบแสดงฐานะการเงิน (ยังไม�ได�ตรวจสอบ) 

ณ วันที ่ 31 ตุลาคม  2565 

 บาท  
สนิทรพัย ์   

เงินลงทุนตามมูลค�ายุติธรรม  (ราคาทุน  112,652,364.83 บาท) 49,883,819.35  
เงินฝากธนาคาร 7,745,133.25  
ลูกหนี ้   

     จากดอกเบี้ยค�างรับ 2,130.52  
     จากการขายหน�วยลงทุน  184,451.21  
ลูกหนี้จากการทําสัญญาซ้ือขายเงินตราต�างประเทศล�วงหน�า 400,450.66  
รวมสินทรัพย ์ 58,215,984.99  

   

หนีส้นิ   

เจ้าหนี ้   

     จากการรับซื้อคืนหน�วยลงทุน  102,752.52  
     จากการรอจัดสรรหน�วย  101,291.21  
     จากการทําสัญญาซื้อขายเงินตราต�างประเทศล�วงหน�า 4,100,350.43  
ค�าใช�จ�ายค�างจ�าย 75,317.06  
หนี้สินอ่ืน 4,401.12  
รวมหน้ีสิน 4,384,112.34  
สนิทรพัยส์ทุธ ิ 53,831,872.65  

   

สนิทรพัย�สทุธ ิ:    

ทุนที่ได�รับจากผู�ถือหน�วยลงทุน 142,177,311.40  
บัญชีปรับสมดุล (12,891,493.72)  
กําไรสะสม (75,453,945.03)  
สินทรัพย์สุทธ ิ(เท�ากับ 3.7826 บาทต�อหน�วย คํานวณจากจํานวน    

     หน�วยลงทุนที่จําหน�ายแล�วทั้งหมด ณ วันที ่  31  ตุลาคม 2565   

     14,231,123.3323 หน�วย) 53,831,872.65  
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กองทุนเป�ดทีเอ็มบี อีสท�สปริง Global Innovation เพ่ือการเลี้ยงชีพ   

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม�ได�ตรวจสอบ) 

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

 บาท 

รายได�จากการลงทนุ  
     รายได�ดอกเบีย้ 2,533.43 

     รายได�ค�าธรรมเนียมในการรซื้อขายหน�วยลงทุน 28,663.91 

     รวมรายได� 31,197.34 

ค�าใช�จ�าย  
     ค�าธรรมเนียมการจัดการ 436,551.76 

     ค�าธรรมเนียมผู�ดูแลผลประโยชน� 8,731.05 

     ค�าธรรมเนียมนายทะเบยีน 41,071.15 

     รวมค�าใช�จ�าย 486,353.96 

กำไร(ขาดทนุ)จากการลงทนุสทุธ ิ (455,156.62) 

  

รายการกาํไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทุน  
     รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยงัไม�เกิดข้ึนทั้งสิ้น (6,470,995.91) 

      กําไร(ขาดทุน)สุทธิทีเ่กิดข้ึนจากการทําสัญญาซื้อขายเงินตราต�างประเทศล�วงหน�า (2,483,646.75) 

      กําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม�ได�เกิดข้ึนจากการทําสัญญาซ้ือขายเงินตราต�างประเทศล�วงหน�า (2,928,715.05) 

      กําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต�างประเทศ 37,352.63 

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่เกิดข้ึนและที่ยังไม�เกิดข้ึน (11,846,005.08) 

  

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัย�สทุธจิากการดาํเนนิงาน (12,301,161.70) 
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กองทุนเป�ดทเีอม็บ ีอสีท�สปรงิ Global Innovation เพือ่การเลีย้งชพี 
 ข�อมลูรายละเอยีดการลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 31 ตลุาคม  2565 
 จำนวนเงนิต้นและ มลูคา่ตาม % of NAV 
 จำนวนหุน้/หนว่ย ราคาตลาด (บาท) 

 เงนิฝากธนาคาร 
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 7,747,263.77 14.39% 
 รวมเงินฝากธนาคาร 7,747,263.77 14.39% 
 หน�วยลงทนุต�างประเทศ 
 หน�วยลงทุนต�างประเทศ 92.67% 
 Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund 167,139 49,883,819.35 92.67% 
 รวมหน�วยลงทนุต�างประเทศ (ราคาทนุ 112,652,364.83 บาท) 49,883,819.35 92.67% 
 ทรัพย�สินอ่ืน -3,515,448.56 -6.53% 
 หนี้สินอื่น -283,761.91 -0.53% 
 มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ 53,831,872.65 100.00% 
 จํานวนหน�วยลงทุน 14,231,123.3323 
 มูลค�าทรัพย�สินสุทธิต�อหน�วย 3.7826 
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กองทุนเป�ดทเีอม็บ ีอสีท�สปรงิ Global Innovation เพือ่การเลีย้งชพี 

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) 436.55 0.8025 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee) 8.73 0.0160 

ค�านายทะเบยีน (Registrar fee) 41.07 0.0755 

ค่าสอบบัญช ี (Audit fee) 0.00 0.0000 

ค�าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไม�ม ี  ไม�ม ี 

ค่าภาษีเงินได ้ 0.00 0.0000 

ค�าโฆษณา  ไม�ม ี  ไม�ม ี 

ค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ  0.00 0.0000 

รวมคา่ใชจ้า่ยทั้งหมด1 486.35 0.8940 

หมายเหตุ   

1.  ไม�รวมค�านายหน�าซื้อขายหลักทรัพย�และค�าธรรมเนียมต�าง ๆ ที่เกิดข้ึนจากการซ้ือขายหลักทรัพย�  
2.  มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี่ยรายวันโดยคำนวณจากวันที่  1 พฤษภาคม 2565  ถึงวันที่  31 ตุลาคม  2565   
      เท�ากับ 53,955,507.33 บาท 

 

อตัราส�วนหมุนเวยีนการลงทนุของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)   = 0% 
 
คา่ใช�จ�ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย�  (ร�อยละต�อป�ของมลูค�าทรพัย�สนิสทุธ)ิ   ไม�ม ี
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รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่กีารทำธรุกรรมกับกองทนุเปดิทีเอม็บ ีอสีท�สปรงิ Global Innovation เพือ่การเลีย้งชพี 

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�ท่ีได�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 

17 JP Morgan Security (Thailand) ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 
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  บริษัทที่ให�ผลประโยชน� ผลประโยชน�ท่ีได�รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน� 

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 

 


