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1 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity 

 

วันท่ี  3 พฤษภาคม 2565 

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงรายงานประจํารอบระยะเวลา 6 เดือน 

ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2565 ของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Asia Active Equity มายังผูถือหนวย

ลงทุนทุกทาน 

ในชวงรอบปบัญชีท่ีผานมา ตลาดหุนของกลุมประเทศเอเชียถูกกดดันจากความกังวลเก่ียวกับเงินเฟอและการ

คาดการณเก่ียวกับการยกเลิกมาตรการผอนคลายทางการเงินลง เปนเหตุใหอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพ่ิมข้ึน 

ซึ่งกดดัน valuation ของหุน นอกจากน้ี การกลับมาระบาดของ Covid-19 ในบางประเทศ และปจจัยเฉพาะตัวของประเทศจีน 

กดดันผลตอบแทนในตลาดหุน ในขณะท่ี ตลาดหุนอินเดียสามารถสรางผลตอบแทนไดอยางโดดเดน จากมาตรการกระตุน

เศรษฐกิจของภาครัฐ 

ท้ังน้ี ในชวงวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2565 ดัชนี MSCI Emerging Asia Net Total Return ให

ผลตอบแทนลดลงรอยละ 11.00 ในสกุลเงินบาท และลดลงรอยละ 9.59 ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ ขณะท่ีกองทุนเปดทีเอ็มบี 

อีสทสปริง Asia Active Equity ใหผลตอบแทนลดลงรอยละ 8.55 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

คณะผูจัดการกองทุน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

 

 



2 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity 

 

รายงานการวเิคราะห ของบรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุ ทหารไทย จาํกดั ในฐานะบรษิทัจดัการ 

กองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ Asia Active Equity 

 

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน 

ในป 2564 เศรษฐกิจของกลุมประเทศเอเชียถูกกดดันจากการระบาดของไวรัส Covid-19 สายพันธุ Delta ซึ่งตางจาก

ประเทศพัฒนาแลวท่ีสามารถเขาถึงวัคซีนไดอยางรวดเร็ว สงผลใหเศรษฐกิจสามารถฟนตัวใดในป 2564 สะทอนไดจากตัวเลข

เศรษฐกิจท่ีสําคัญปรับตัวดีข้ึน อาทิ เงินเฟอและการจางงาน เปนตน นําไปสูความกังวลตอการผอนคลายมาตรการกระตุน

เศรษฐกิจของธนาคารกลางโดยการปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ีย และลดวงเงินการเขาซื้อสินทรัพย เพ่ือจัดการกับการเรงตัวข้ึนของ

เงินเฟอ 

ในป 2565 อัตราเงินเฟอท่ีเรงตัวข้ึนมาต้ังแตชวงปลายป 2564 จนถึงปจจุบัน จากปญหาเร่ือง Global Supply Chain 

และความตึงเครียดระหวางรัสเซียกับยูเครน ซึ่งหากความขัดแยงดังกลาวมีความยืดเยื้อบานปลาย อาจกระทบตออุปทานนํ้ามัน

และสินคาโภคภัณฑอ่ืน ๆ ใหราคายังอยูในระดับสูงข้ึนไดตอเน่ือง ธนาคารกลางหลักของโลกหลายแหงมีแนวโนมปรับข้ึนอัตรา

ดอกเบ้ียเพ่ือควบคุมเงินเฟอไมใหสูงข้ึนจนเกินอัตราเงินเฟอเปาหมายของธนาคารกลางแตละประเทศ โดยลาสุด Fed ไดปรับ

อัตราดอกเบ้ียนโยบายอยูท่ีระดับ 0.25% – 0.5% และการลดขนาดงบดุลจะเกิดข้ึนในระยะเวลาอันใกลน้ี นอกจากน้ี ECB ทําให

ตลาดประหลาดใจโดยการประกาศหยุดการเขาซื้อทรัพยสินในชวงไตรมาส 3 และอาจจะข้ึนดอกเบ้ียในระยะถัดไป ซึ่งสวนทางกับ

ประเทศจีนและญ่ีปุนท่ีอัตราเงินเฟอยังอยูในระดับท่ีจัดการไดและอาจจะตองใชนโยบายกระตุนเศรษฐกิจเพ่ิมเติมดวย 

สําหรับนโยบายการเงินของกลุมประเทศเอเชีย ธนาคารกลางในหลายๆประเทศไดมีการใชนโยบายการเงินแบบเขมงวด 

เพ่ือรับมือกับเงินเฟอในประเทศท่ีสูงข้ึน อาทิ ธนาคารกลางเกาหลีใต ธนาคารกลางไตหวัน ปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียนโยบายมาอยู

ท่ีรอยละ 1.25 และ 1.375 ในขณะท่ี ธนาคารกลางจีน (PBoC) ปรับลดอัตราดอกเบ้ียโครงการเงินกูระยะกลาง (MLF) ระยะ 1 ป

ลง อยูท่ีระดับรอยละ 2.85 และปรับลดอัตราดอกเบ้ียซื้อคืนพันธบัตร (Reverse repurchase rate) ระยะ 7 วันลง อยูท่ีระดับ

รอยละ 2.20 และปรับลดดอกเบ้ียเงินกูท่ีธนาคารพาณิชยใหลูกคาชั้นดี (LPR) ลง อยูท่ีระดับรอยละ 3.70 ภายหลังตัวเลข

เศรษฐกิจสงสัญญาณชะลอลง เน่ืองจากไดรับผลกระทบจากการระบาดของ Omicron และวิกฤตหน้ีภาคอสังหาริมทรัพย 

อาจจะตองใชนโยบายกระตุนเศรษฐกิจเพ่ิมเติมเพ่ือชวยเพ่ิมกําลังซื้อในประเทศและพยุงเศรษฐกิจท่ีไดรับผลกระทบในภาค

อสังหาริมทรัพยเน่ืองจากอัตราเงินเฟอยังอยูในระดับท่ีตํ่ากวาเปาหมายอยางมาก 

 

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Asia Active Equity 

ดวยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Asia Active Equity เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน

รวมตางประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Schroder International Selection Fund - Emerging Asia โดย

กองทุน Schroder International Selection Fund - Emerging Asia มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางการเติบโตในเงินลงทุน ผานการ

ลงทุนอยางนอย 2 ใน 3 ในตราสารทุนและตราสารท่ีเทียบเทาตราสารทุนของผูออกท่ีมีการดําเนินธุรกิจในประเทศตลาดเกิดใหม

ในภูมิภาคเอเชีย โดยในรอบบัญชี 6 เดือนท่ีผานมา กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Asia Active Equity มีผลตอบแทนลดลงรอย

ละ 8.55 (ดูรายละเอียดในตารางผลการดําเนินงานดานหลัง) 

 



3 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity 

 

ความเหน็ของบรษิทัจดัการกองทนุรวมเกีย่วกบัการลงทนุเพือ่เปนทรพัยสนิของกองทนุรวม สาํหรบัรอบบญัชตีั้งแตวนัที ่ 

1 ตลุาคม 2564 ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2565 

 ดวยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Asia Active Equity เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน

รวมตางประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Schroder International Selection Fund - Emerging Asia โดย

กองทุน Schroder International Selection Fund - Emerging Asia มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางการเติบโตในเงินลงทุน ผานการ

ลงทุนอยางนอย 2 ใน 3 ในตราสารทุนและตราสารท่ีเทียบเทาตราสารทุนของผูออกท่ีมีการดาเนินธุรกิจในประเทศตลาดเกิดใหม

ในภูมิภาคเอเชีย 

 

การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในรอบบญัชทีีผ่านมาเมือ่เทยีบกบัรอบบญัชกีอนหนา 

ไมมี 

 

รายงานการลงทนุทีไ่มเปนไปตามนโยบายการลงทนุเฉลีย่ในรอบบญัชพีรอมทัง้การดาํเนนิการแกไข 

ไมมี 

 

ขอมลูการดาํเนนิการรบัชาํระหนีด้วยทรพัยสนิอืน่ (ถาม)ี 

 ไมมี 

 

ขอมลูการบนัทกึมลูคาตราสารแหงหนีห้รือสทิธเิรยีกรองดงักลาวเปนศนูย ในกรณทีีผู่ออกตราสารแหงหนีห้รอืลกูหนีแ้หงสทิธิ

เรยีกรองผดินดัชาํระหนีห้รอืมพีฤตกิารณวาจะไมสามารถชาํระหนีไ้ด (ถาม)ี 

 ไมมี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity 

 

ขอมลูของกองทนุรวมทีล่งทนุในหนวยลงทนุของกองทนุรวมตางประเทศกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึง่ เกนิกวารอยละ 20 

ของ NAV 

 

โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

1 การลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 

2 ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 
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�CHRODER�	NT�E�A�	AAU�DACC � Fun��P��f��man��RiskT�a�king�

B�n��ma�k:�M�C	�Daily�TR�N�t�Em��gi �as��f�04/29/2022�
Cu���n�y:�U�D�
 
�P��f��man��

� �Fun�� �B�n��.�

�M�an�R�tu�n�1Y�W��kly� �20.32� �20.20�

�T�tal�R�tu�n�3M� �12.06� �10.20�

�T�tal�R�tu�n�6M� �17.74� �15.26�

�T�tal�R�tu�n�1Y� �21.48� �21.38�

�T�tal�R�tu�n�Yt�� �15.50� �13.33�

�P��f�2020� �36.62� �28.38�

�P��f�2019� �19.93� �19.24�

�P��f�2018� �10.80� �15.45�

�P��f�2017� �43.47� �42.83�

�P��f�2016� �10.28� �6.14�

�P��f�2015� �7.29� �9.79�

�Eff�7D�Yl�� ��� ���

�30D�Yl�� ��� ���

�G��ss�7D�Yl�� ��� ���

��ubs�7D�Yl�� ��� ���

�Avg�Lif�� ��� ���

�MMkt�Avg�Days�T��Mat.� ��� ���

 � �

 
�Risk

� �Fun�� �B�n��.�

�D�wnsi���Risk�1Y�W��kly�Ann� �12.98� �12.28�

���miva�ian���1Y�W��kly�Ann� �18.54� �16.88�

��tan�a���D�v�1Y�W��kly�Ann� �17.16� �17.30�

�Max�D�aw��wn�1Y� �26.37� �27.43�

�Max�	n���as��1Y� �12.43� �13.61�

�Ku�t�sis�1Y�W��kly� �0.78� �0.80�

��k�wn�ss�1Y�W��kly� �0.43� �0.04�

 � �

 
�Risk/R�tu�n

� �vs�B�n��.

�Ex��ss�R�tu�n�1Y�W��kly�Ann� �0.15�

�	nf��mati�n�Rati��1Y�W��kly� �0.02�

�J�ns�n�Alp�a�1Y�W��kly� �1.96�

�M��igliani�Rap�1Y�W��kly� �0.00�

���a�p��Rati��1Y�W��kly� �1.19�

����tin��Rati��1Y�W��kly� �0.74�

�T��yn���M�asu���1Y�W��kly� �0.22�

 � �

 

 
T���mat��ial�p���u����in�t�is����um�nt�is�int�n����f���inf��mati�nal�pu�p�s�s��nly�an��s��ul��n�t�b����nst�u���as�an��ff������s�li�itati�n�f���t���pu���as�����sal���f�any�finan�ial�inst�um�nt.�T��
inf��mati�n�p��vi��������in���fl��ts��u���nt�ma�k�t�p�a�ti��s�an��is�n�t�int�n����t����nstitut��l�gal,�tax,����a���unting�a�vi��.�T���inf��mati�n�an���ata���ntain�������in��as�b��n��btain���f��m�int��nal
�ata�p����ssing,�fun��a�minist�at��s�as�w�ll�as��t�����utsi���s�u���s�an�,�alt��ug��it�is�b�li�v���t��b��a��u�at�,�n��gua�ant����f���mpl�t�n�ss����a��u�a�y�is�b�ing�ma��.�Bl��mb��g�LP�s�all�n�t�b�
liabl��f���any�l�ss�s�����amag��t�at�any�n��may�suff���as�a���sult��f���lying��n�t�is�inf��mati�n.�T���inf��mati�n�may�b����ang���by�Bl��mb��g�LP�at�any�tim�.
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�CHRODER�	NT�E�A�	AAU�DACC � Fun��P��f��man��RiskT�a�king�

B�n��ma�k:�M�C	�Daily�TR�N�t�Em��gi �as��f�04/29/2022�
Cu���n�y:�U�D�

�T�a�king

� �vs�B�n��.

�Alp�a�1Y�W��kly� �0.04�

�B�ta�1Y�W��kly� �0.91�

�C����lati�n�1Y�W��kly� �0.92�

�B�a��C����lati�n�1Y�W��kly� �0.74�

�Bull�C����lati�n�1Y�W��kly� �0.78�

�R��qua����1Y�W��kly� �0.84�

�T�a�king�E�����1Y�W��kly�Ann� �6.96�

 � �

 
T���mat��ial�p���u����in�t�is����um�nt�is�int�n����f���inf��mati�nal�pu�p�s�s��nly�an��s��ul��n�t�b����nst�u���as�an��ff������s�li�itati�n�f���t���pu���as�����sal���f�any�finan�ial�inst�um�nt.�T��
inf��mati�n�p��vi��������in���fl��ts��u���nt�ma�k�t�p�a�ti��s�an��is�n�t�int�n����t����nstitut��l�gal,�tax,����a���unting�a�vi��.�T���inf��mati�n�an���ata���ntain�������in��as�b��n��btain���f��m�int��nal
�ata�p����ssing,�fun��a�minist�at��s�as�w�ll�as��t�����utsi���s�u���s�an�,�alt��ug��it�is�b�li�v���t��b��a��u�at�,�n��gua�ant����f���mpl�t�n�ss����a��u�a�y�is�b�ing�ma��.�Bl��mb��g�LP�s�all�n�t�b�
liabl��f���any�l�ss�s�����amag��t�at�any�n��may�suff���as�a���sult��f���lying��n�t�is�inf��mati�n.�T���inf��mati�n�may�b����ang���by�Bl��mb��g�LP�at�any�tim�.
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� � Fun��All��ati�n�

 
�T�tal�Ass�ts�(mil) �as��f�04/29/2022

 
�Ass�t�All��ati�n

�Equity� �97.086�%�

�M�n�y�Ma�k�t� �2.914�%�

 �as��f�12/31/2021

 
����t���All��ati�n

�Basi��Mat��ials� �10.469�%�

�C�mmuni�ati�ns� �10.293�%�

�C�nsum��,�Cy�li�al� �9.062�%�

�C�nsum��,�N�n�y�li�al� �3.001�%�

�En��gy� �3.428�%�

�Finan�ial� �16.481�%�

�	n�ust�ial� �12.984�%�

�T���n�l�gy� �30.644�%�

�Utiliti�s� �0.724�%�

 �as��f�12/31/2021

 
�G���All��ati�n

�Aust�alia� �1.524�%�

�C�ina� �37.799�%�

�H�ng�K�ng� �2.699�%�

�	n�ia� �13.947�%�

�	n��n�sia� �2.215�%�

�	taly� �1.674�%�

��ingap���� �0.349�%�

���ut��K���a� �13.712�%�

���i�Lanka� �0.417�%�

�Taiwan� �17.879�%�

�Unit���King��m� �4.806�%�

�Unit����tat�s� �0.065�%�

 �as��f�12/31/2021

 
�P��tf�li���tatisti�s �as��f�12/31/2021

�%�Of�T�p�T�n�H�l�ings� �42.34��Avg�P�i��/Ea�nings� �19.69�

�Fun��Tu�n�v��� ����Avg�P�i��/Cas��Fl�w� �10.31�

�M��ian�Mkt�Cap�(M)� �62,877.09��Avg�P�i��/�al�s� �2.22�

�Avg�Ma�k�t�Cap�(mil)� �173,974.50��Avg�P�i��/B��k�Rati�� �2.33�

�Avg�Dv��Yi�l�� �1.42��� ��

 
T���mat��ial�p���u����in�t�is����um�nt�is�int�n����f���inf��mati�nal�pu�p�s�s��nly�an��s��ul��n�t�b����nst�u���as�an��ff������s�li�itati�n�f���t���pu���as�����sal���f�any�finan�ial�inst�um�nt.�T��
inf��mati�n�p��vi��������in���fl��ts��u���nt�ma�k�t�p�a�ti��s�an��is�n�t�int�n����t����nstitut��l�gal,�tax,����a���unting�a�vi��.�T���inf��mati�n�an���ata���ntain�������in��as�b��n��btain���f��m�int��nal
�ata�p����ssing,�fun��a�minist�at��s�as�w�ll�as��t�����utsi���s�u���s�an�,�alt��ug��it�is�b�li�v���t��b��a��u�at�,�n��gua�ant����f���mpl�t�n�ss����a��u�a�y�is�b�ing�ma��.�Bl��mb��g�LP�s�all�n�t�b�
liabl��f���any�l�ss�s�����amag��t�at�any�n��may�suff���as�a���sult��f���lying��n�t�is�inf��mati�n.�T���inf��mati�n�may�b����ang���by�Bl��mb��g�LP�at�any�tim�.
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5 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity 

 

ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดครึง่ปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่าํคญั     

งวดครึง่ปบญัชสีิน้สดุวนัที ่

31 ม.ีค. 

65 

30 ก.ย. 

64 

31 ม.ีค. 

64 

30 ก.ย. 

63 

31 ม.ีค. 

63 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 15.9821 16.9783 13.8811 10.0135 11.5576 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 14.6155 15.9821 16.9783 13.8811 10.0135 

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Asia Active Equity -8.55% -5.87% 22.31% 38.62% -13.36% 

เกณฑมาตรฐาน 1** -11.00% 1.43% 20.01% 27.21% -1.43% 

เกณฑมาตรฐาน 2** -9.59% -6.18% 21.43% 31.87% -8.18% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 5,822 6,154 3,406 3,032 4,173 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 5,438 5,822 6,154 3,406 3,032 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดคร่ึงป (ลานบาท) 5,814 6,237 4,586 3,433 4,025 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดคร่ึงป (Net cash flow) (ลานบาท) +130 +46 +2,175 -757 -680 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดคร่ึงป* (Average redemption rate) 0.08% 0.16% 0.69% 0.32% 0.21% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity 

 

 

 

ผลการดาํเนนิงานของ กองทุนเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ Asia Active Equity    ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565   

 

 ยอนหลัง 

 3 เดือน 

ยอนหลัง 

 6 เดือน 

ยอนหลัง  

1 ป 

ยอนหลัง  

3 ป 

ต้ังแตจัดต้ัง

กองทุน 

รอยละตอป (30 ธ.ค. 64) (30 ก.ย. 64) (31 มี.ค. 64) (29 มี.ค. 62) (30 ต.ค. 57) 

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทปริง Asia Active Equity -8.79% -8.55% -13.92% +6.29% +5.25% 

เกณฑมาตรฐาน 1** -7.86% -11.00% -9.73% +7.45% +6.12% 

เกณฑมาตรฐาน 2** -7.81% -9.59% -15.17% +5.75% +5.80% 

Note**      
เกณฑมาตรฐาน 1 คือ ดัชนี MSCI Emerging Asia Net Total Return ปรับดวยอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบเทาคาสกุลเงินบาท ณ วันท่ี 

 คํานวณผลตอบแทน  
เกณฑมาตรฐาน 2 คือ ดัชนี MSCI Emerging Asia Net Total Return สกุลเงินดอลลารสหรัฐ   

      

หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)  
 ท้ังน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผล 

 การดําเนินงานในอนาคต 

 ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน    
 

 

46.16%

55.40%

51.92%
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7 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity 

 

 



8 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity 

 

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Asia Active Equity 

งบดุลแสดงฐานะการเงิน (ยังไมไดตรวจสอบ) 

ณ วันท่ี 31  มีนาคม  2565 

 บาท 

สนิทรพัย  
เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม (ราคาทุน 4,713,939,598.19   บาท) 5,242,971,677.77 

เงินฝากธนาคาร 203,054,152.20 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ียคางรับ 35,451.78 

 จากการขายหนวยลงทุน 5,266,738.81 

ลูกหน้ีจากการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 22,599,790.13 

ลูกหน้ีอ่ืน 11,697,131.61 

รวมสินทรัพย 5,485,624,942.30 

หนีส้นิ  
เจาหน้ี  
 จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 3,852,908.32 

เจาหน้ีจากการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 35,741,608.57 

คาใชจายคางจาย 7,845,523.23 

ภาษีเงินไดคางจาย 5,317.76 

เจาหน้ีอ่ืน 147.84 

หน้ีสินอ่ืน 446,728.60 

รวมหน้ีสิน 47,892,234.32 

สนิทรพัยสทุธ ิ 5,437,732,707.98 

สนิทรพัยสทุธ ิ:  
ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 3,721,910,126.30 

 กําไร(ขาดทุน)สะสม  
 บัญชีปรับสมดุล 1,917,811,989.16 

 กําไรสุทธ ิ (201,989,407.48) 

สินทรัพยสุทธ ิ 5,437,732,707.98 

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 14.6155 

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันสิ้นป (หนวย) 372,052,421.2589 
 



9 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity 

 

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Asia Active Equity 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไมไดตรวจสอบ) 

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม  2564  ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2565 

 บาท 

รายไดจากการลงทนุ  
 รายไดดอกเบ้ียรับ 66,688.83 

 รายไดอ่ืน 33,886,527.65 

 รวมรายได 33,953,216.48 

คาใชจาย  
 คาธรรมเนียมการจัดการ 46,528,502.75 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 930,570.01 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียน 4,377,447.96 

 รวมคาใชจาย 51,836,520.72 

กาํไร(ขาดทนุ)จากการลงทนุสทุธ ิ (17,883,304.24) 

  

รายการกาํไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุ  
 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้น 30,282,937.92 

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไมเกิดข้ึนท้ังสิ้น (600,835,507.17) 

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (107,060,305.00) 

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมไดเกิดข้ึนจากการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 212,754,303.29 

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (9,720,416.20) 

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)จากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไมเกิดข้ึน (474,578,987.16) 

  
การลดลงในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได (492,462,291.40) 

หัก ภาษีเงินได (10,003.28) 

การลดลงในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได (492,472,294.68) 

 

 

 

 

 



10 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity 

 

 

กองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ Asia Active Equity 

 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 

 ณ วนัที ่ 31 มนีาคม  2565 

 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of NAV 

 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) 

 เงนิฝากธนาคาร 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 203,089,603.97 3.73% 

 รวมเงนิฝากธนาคาร 203,089,603.97 3.73% 

 หนวยลงทนุตางประเทศ 

 หนวยลงทุนตางประเทศ 96.42% 

 กองทุน Schroder International Selection Fund - Emerging Asia 3,057,940 5,242,971,677.77 96.42% 

 รวมหนวยลงทนุตางประเทศ (ราคาทนุ 4,713,939,598.19 บาท) 5,242,971,677.77 96.42% 

 ทรัพยสินอ่ืน 3,822,053.99 0.07% 

 หน้ีสินอ่ืน -12,150,627.75 -0.22% 

 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 5,437,732,707.98 100.00% 
 จํานวนหนวยลงทุน 372,052,421.2589 

 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 14.6155 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity 

 

คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ Asia Active Equity 

สําหรับระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบป 2564/2565 ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 

  ต้ังแตวันท่ี 1  ต.ค.  2564  ต้ังแตวันท่ี 1  ต.ค.  2564 

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันท่ี 31 มี.ค. 2565  ถึงวันท่ี 31 มี.ค. 2565 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

 คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 46,528.50 0.8025 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 930.57 0.0160 

 คานายทะเบียน (Registrar fee) 4,377.45 0.0755 

 คาท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

 คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

 คาภาษีเงินได 10.00 0.0002 

 คาใชจายอ่ืน ๆ 0.00 0.0000 

 รวมคาใชจายทัง้หมด1 51,846.52 0.8942 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขายหลักทรัพย  
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถัวเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2565  

 เทากับ 5,813,872,680.16 บาท 
 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 0.58% 

 

คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ ไมมี 
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รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ Asia Active Equity 

สําหรับรอบเวลา 6 เดือนแรกของรอบปบัญชี 2564/2565 (ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 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 มนีาคม 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 

 


