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1 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity 

 

วันท่ี 7 กุมภาพันธ 2565 

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงรายงานประจํารอบ 6 เดือน งวดต้ังแต

วันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 ของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Core Equity 

ในชวงรอบปท่ีผานมา ระบบเศรษฐกิจเกิดความไมสมดุลกันระหวางอุปสงคและอุปทานของสินคาภายหลังจากท่ี

หลายๆประเทศสามารถกลับมาเปดประเทศและดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจไดเปนปกติ ความไมสมดุลน้ีสงผลใหเกิดการเรงตัว

ข้ึนของราคาสินคา สะทอนผานตัวเลขเงินเฟอท่ีอยูในระดับสูงในหลายๆประเทศ จากความกังวลดานเงินเฟอน้ี สงผลใหอัตรา

ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพ่ิม ซึ่งกดดัน valuation ของหุน อยางไรก็ดี ดวยผลประกอบการไตรมาส 3/2564 ท่ี

ประกาศออกมาดีท้ังยอดขายและกําไรชวยหนุนใหราคาหุนปรับเพ่ิมข้ึนไดในชวงทายของรอบปบัญชี 

ท้ังน้ีในชวงรอบบัญชี 6 เดือนท่ีผานมา ดัชนี MSCI World Index- USD (Net Total Return) ใหผลตอบแทนรอยละ 

12.21 ในสกุลเงินบาท และรอยละ 7.93 ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ  ขณะท่ีกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Core Equity ให

ผลตอบแทนรอยละ 7.42 

สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

คณะผูจัดการกองทุน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 



2 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity 

 

รายงานการวเิคราะห ของบรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุ ทหารไทย จาํกดั ในฐานะบรษิทัจดัการ 

กองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ Global Core Equity 

 
ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน 

 ในชวงรอบปท่ีผานมา จากความคืบหนาของการพัฒนาวัคซีนเพ่ือตาน Covid-19 ในชวงปลายป 2563 ทําให

ประเทศพัฒนาแลวสามารถเขาถึงวัคซีนไดอยางรวดเร็ว สงผลใหเศรษฐกิจสามารถฟนตัวใดในป 2564 สะทอนไดจากตัวเลข

เศรษฐกิจท่ีสําคัญปรับตัวดีข้ึน อาทิ เงินเฟอและการจางงาน เปนตน นําไปสูความกังวลตอการผอนคลายมาตรการกระตุน

เศรษฐกิจของธนาคารกลางโดยการปรับลดวงเงินการเขาซื้อสินทรัพย สงผลใหสภาพคลองในตลาดลดลง โดยลาสุดธนาคาร

กลางสหรัฐ (Fed) ไดปรับลดอัตราการเขาซื้อสินทรัพยลงเพ่ิมเติม โดยจากเดิมท่ีลดการเขาซื้อสินทรัพยลงเดือนละ 1.5 หม่ืน

ลานดอลลารสหรัฐฯ เปนลดลงเดือนละ 3 หม่ืนลานดอลลารสหรัฐฯ ซึ่งจะเร่ิมต้ังแตเดือนมกราคม 2565 เปนตนไป นอกจากน้ี 

ธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) ประกาศข้ึนอัตราดอกเบ้ียจากระดับรอยละ 0.10 สูระดับรอยละ 0.25 เพ่ือสกัดการเพ่ิมข้ึนของเงิน

เฟอ ท่ี ณ เดือนพฤศจิกายนอยูท่ีระดับรอยละ 5.1 YoY ซึ่งเปนระดับสูงสุดในรอบ 10 ป อยางไรก็ดี ธนาคารกลางยุโรป (ECB) 

และธนาคารกลางญ่ีปุน (BOJ) มีมติคงนโยบายการเงินไว โดย ECB มองวาการเรงตัวข้ึนของเงินเฟอเปนการเพ่ิมข้ึนแบบ

ชั่วคราว ในขณะท่ีตัวเลขเงินเฟอของญ่ีปุนยังคงอยูหางไกลจากระดับเปาหมายของ BOJ 

 สําหรับนโยบายการเงินของประเทศกลุมประเทศเกิดใหม ธนาคารกลางในหลายๆประเทศไดมีการใชนโยบายการเงิน

แบบเขมงวด เพ่ือรับมือกับเงินเฟอในประเทศท่ีสูงข้ึน อาทิ ธนาคารกลางเกาหลีใต (BOK) ปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียนโยบายจากรอย

ละ 0.25 มาอยูท่ีรอยละ 0.75 นับเปนการข้ึนอัตราดอกเบ้ียคร้ังแรกในรอบเกือบ 3 ป ธนาคารกลางรัสเซียประกาศปรับข้ึนอัตรา

ดอกเบ้ียนโยบายจากรอยละ 7.5 สูระดับรอยละ 8.5 ธนาคารกลางบราซิลประกาศปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียนโยบายจากรอยละ 

7.75 สูระดับรอยละ 9.25 ในขณะท่ี ธนาคารกลางจีน (PBoC) ประกาศลด RRR ลง 50bps มีผลวันท่ี 15 ธันวาคม เพ่ือ

สนับสนุนการบริโภคและการลงทุนในประเทศ ทามกลางตัวเลขเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวจากวิกฤตในภาคอสังหาฯและตลาดแรงงานท่ี 

ยังคงไมฟนตัวเต็มท่ี 

 สําหรับป 2563 อัตราการเติบโตของประเทศสหรัฐฯ กลุมประเทศยุโรป ประเทศญ่ีปุน หดตัวรอยละ 2.5 6.2  และ4.8 

ตามลําดับ อยางไรก็ดี ประเทศจีนสามารถเติบโตไดท่ีรอยละ 2.3 ท้ังน้ี ในป 2564 IMF คาดเศรษฐกิจโลกจะฟนตัวเปนรอยละ 5.9 

โดยคาดวาเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะขยายตัวท่ีรอยละ 6.0 เพ่ิมข้ึนจากการคาดการณเม่ือเดือนกรกฎาคมท่ีระดับรอยละ 7.0 สวน

เศรษฐกิจของกลุมยูโรโซนคาดวาจะเติบโตรอยละ 5.0 ปน้ี หลังจากหดตัวท่ีรอยละ 6.3 ปท่ีแลว ชณะท่ีเศรษฐกิจจีนและอินเดีย 

คาดวาจะขยายตัวท่ีระดับรอยละ 8.0 และ 9.5 ตามลําดับ พรอมท้ังกลาวเตือนถึงความเสี่ยงตอเศรษฐกิจท่ีเพ่ิมข้ึน ท้ังจากการ

ระบาดของไวรัสสายพันธุ Delta ปญหา Supply disruptions เงินเฟอท่ีเรงตัวข้ึน นอกจากน้ี ไดระบุถึงการเขาถึงวัคซีนท่ียังคงมี

ความเหลื่อมล้ํากันอยางมากระหวางกลุมประเทศพัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนา 

 ท้ังน้ี ในชวงรอบปบัญชีท่ีผานมา ระบบเศรษฐกิจเกิดความไมสมดุลกันระหวางอุปสงคและอุปทานของสินคาภาย

หลังจากท่ีหลายๆประเทศสามารถกลับมาเปดประเทศและดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจไดเปนปกติ ความไมสมดุลน้ีสงผลใหเกิด

การเรงตัวข้ึนของราคาสินคา สะทอนผานตัวเลขเงินเฟอท่ีอยูในระดับสูงในหลายๆประเทศ จากความกังวลดานเงินเฟอน้ี สงผล

ใหอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพ่ิม ซึ่งกดดัน valuation ของหุน อยางไรก็ดี ดวยผลประกอบการไตรมาส 

3/2564 ท่ีประกาศออกมาดีท้ังยอดขายและกําไรชวยหนุนใหราคาหุนปรับเพ่ิมข้ึนไดในชวงทายของรอบปบัญชี 

 

 

 



3 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity 

 

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Core Equity 

ดวยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Core Equity เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน

รวมตางประ เทศเ พียงกองเ ดียว  (Master Fund) คือ  กองทุน Goldman Sachs Global CORE® Equity Portfolio มี

วัตถุประสงคในการลงทุนเพ่ือเพ่ิมมูลคาเงินลงทุน โดยกองทุนจะลงทุนอยางนอย 2 ใน 3 ของมูลคาทรัพยสินในตราสารทุน และ/

หรือตราสารท่ีมีความเก่ียวของกับตราสารทุน (equity related transferable securities) และกองทุน ซึ่งมีการลงทุนกระจาย

อยูทุกประเทศท่ัวโลก โดยในรอบบัญชี 6 เดือนท่ีผานมา กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Core Equity มีผลตอบแทน 

รอยละ 7.42 (ดูรายละเอียดในตารางผลการดําเนินงานดานหลัง) 

 

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม สําหรับรอบบัญชีตั้งแตวันที่  

1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ดวยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Core Equityเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน

รวมตางประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Goldman Sachs Global CORE® Equity Portfolio โดยกองทุน 

Goldman Sachs Global CORE® Equity Portfolio มีวัตถุประสงคในการลงทุนเพ่ือเพ่ิมมูลคาเงินลงทุน โดยกองทุนจะลงทุน

อยางนอย 2 ใน 3 ของมูลคาทรัพยสินในตราสารทุน และ/หรือตราสารท่ีมีความเก่ียวของกับตราสารทุน (equity related 

transferable securities) และกองทุน ซึ่งมีการลงทุนกระจายอยูทุกประเทศท่ัวโลก 

 

การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในรอบบญัชทีีผ่านมาเมือ่เทยีบกบัรอบบญัชกีอนหนา 

ไมมี 

 

รายงานการลงทนุทีไ่มเปนไปตามนโยบายการลงทนุเฉลีย่ในรอบบญัชพีรอมทัง้การดาํเนนิการแกไข 
ไมมี 

 

ขอมลูการดาํเนนิการรบัชาํระหนีด้วยทรพัยสนิอืน่ (ถาม)ี 

 ไมมี 

 

ขอมลูการบนัทกึมลูคาตราสารแหงหนีห้รือสทิธเิรยีกรองดงักลาวเปนศนูย ในกรณทีีผู่ออกตราสารแหงหนีห้รอืลกูหนีแ้หงสทิธิ

เรยีกรองผดินดัชาํระหนีห้รอืมพีฤตกิารณวาจะไมสามารถชาํระหนีไ้ด (ถาม)ี 
 ไมมี 

 
 

 

 

 

 

 



4 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity 

 

ขอมลูของกองทนุรวมทีล่งทนุในหนวยลงทนุของกองทนุรวมตางประเทศกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึง่ เกนิกวารอยละ 20 

ของ NAV 
 

โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

1 การลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 

2 ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 
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�Tr��sfer�Age�t� �RBC�I�vest�r��ervices�B��k��A�

 �Fu���I�f� ��s��f�01/13/2022

�L�st�C��se� ��$��15.55�

�T�t���Assets�(�i�)� ��$��4,515.02�

�T�t���Assets�D�te� �01/13/2022�

�I�cepti���D�te� �06/06/2019�

�Pri��ry�Be�ch��rk� ���

�Curr� �U��D����r�

�Mi��I�vest�e�t� ��U��D����r��1,000,000.00�

�Ticker� ����MIA��LX�

�I�IN� �LU2001622773�

 
�Fees�A���Expe�ses

�Expe�se�R�ti�� �0.56�

�Fr��t�L���� �0.00�

�Fu���Mgr��t�te��Fee� �0.00�

�Mgr��t�te��Perf.�Fee� �0.00�

�HighW�ter�M�rk� ���

�Hur��e�R�te� ���

�B�ck�L���� �0.00�

�E�r�y�With�r�w�Fee� ���

 �B����berg�C��ssific�ti��

�Fu���Type� ��ICAV�

�Fu���Asset�C��ss�F�cus� �Equity�

�D��ici�e� �Luxe�b�urg�

�Fu���Objective� �F�reig��B�e���

�Fu����ty�e� ���

�Fu���M�rket�C�p�F�cus� ���

�Fu����e�gr�phic���F�cus� �I�ter��ti�����

�Fu���Curre�cy�F�cus� ���
 
�T�t���Retur��Ch�rt �

 
�e�s����ity

Ye�r J�� Feb M�r Apr M�y Ju� Ju� Aug �ep Oct N�v Dec

2019 � � � � � � 1.84 3.14 1.28 2.42 3.12 1.93

2020 0.18 10.78 14.10 11.96 5.34 2.98 6.85 5.33 1.54 3.92 11.24 3.18

2021 1.50 2.02 2.59 5.65 0.84 1.26 2.62 2.82 3.92 2.86 0.73 3.86
 
� �
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����LB�CORE�EQ�PORTIA��NAP � Fu���Perf�r���ceRiskTr�cki�g�

Be�ch��rk:� ��s��f�01/13/2022�
Curre�cy:�U�D�
 
�Perf�r���ce

� �Fu��� �Be�ch.�

�Me���Retur��1Y�Week�y� �18.63� ��

�T�t���Retur��3M� �6.00� ��

�T�t���Retur��6M� �5.35� ��

�T�t���Retur��1Y� �18.97� ��

�T�t���Retur��Yt�� �0.32� ��

�Perf�2020� �13.95� ��

�Perf�2019� ��� ��

�Perf�2018� ��� ��

�Perf�2017� ��� ��

�Perf�2016� ��� ��

�Perf�2015� ��� ��

�Eff�7D�Y��� ��� ��

�30D�Y��� ��� ��

��r�ss�7D�Y��� ��� ��

��ubs�7D�Y��� ��� ��

�Avg�Life� ��� ��

�MMkt�Avg�D�ys�T��M�t.� ��� ��

 � �

 
�Risk

� �Fu��� �Be�ch.�

�D�w�si�e�Risk�1Y�Week�y�A��� �9.85� ��

��e�iv�ri��ce�1Y�Week�y�A��� �15.73� ��

��t����r��Dev�1Y�Week�y�A��� �12.95� ��

�M�x�Dr�w��w��1Y� �6.43� ��

�M�x�I�cre�se�1Y� �22.42� ��

�Kurt�sis�1Y�Week�y� �0.10� ��

��kew�ess�1Y�Week�y� �0.44� ��

 � �

 
�Risk/Retur�

� �vs�Be�ch.

�Excess�Retur��1Y�Week�y�A��� ���

�I�f�r��ti���R�ti��1Y�Week�y� ���

�Je�se��A�ph��1Y�Week�y� ���

�M��ig�i��i�R�p�1Y�Week�y� ���

��h�rpe�R�ti��1Y�Week�y� �1.44�

���rti���R�ti��1Y�Week�y� �0.94�

�Trey��r�Me�sure�1Y�Week�y� ���

 

 
�Tr�cki�g

� �vs�Be�ch.

�A�ph��1Y�Week�y� ���

�Bet��1Y�Week�y� ���

�C�rre��ti���1Y�Week�y� ���

�Be�r�C�rre��ti���1Y�Week�y� ���

�Bu���C�rre��ti���1Y�Week�y� ���

�R��qu�re��1Y�Week�y� ���

�Tr�cki�g�Err�r�1Y�Week�y�A��� ���
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� � Fu���A���c�ti���

 
�T�t���Assets�(�i�) ��s��f�01/13/2022

 
�Asset�A���c�ti��

�Equity� �99.991�%�

�M��ey�M�rket� �0.009�%�

 ��s��f�11/30/2021

 
��ect�r�A���c�ti��

�B�sic�M�teri��s� �5.347�%�

�C���u�ic�ti��s� �12.987�%�

�C��su�er,�Cyc�ic��� �13.799�%�

�C��su�er,�N��cyc�ic��� �18.384�%�

�E�ergy� �1.317�%�

�Fi���ci��� �13.554�%�

�I��ustri��� �11.245�%�

�Tech����gy� �21.836�%�

�Uti�ities� �1.522�%�

 ��s��f�11/30/2021

 
��e��A���c�ti��

�Asi��P�cific� �9.349�%�

�N�rth�A�eric�� �67.6�%�

�Wester��Eur�pe� �23.041�%�

 ��s��f�11/30/2021

 
�P�rtf��i���t�tistics ��s��f�11/30/2021

�%�Of�T�p�Te��H���i�gs� �20.79��Avg�Price/E�r�i�gs� �14.84�

�Fu���Tur��ver� ����Avg�Price/C�sh�F��w� �10.97�

�Me�i���Mkt�C�p�(M)� �54,363.78��Avg�Price/���es� �1.61�

�Avg�M�rket�C�p�(�i�)� �373,283.00��Avg�Price/B��k�R�ti�� �2.70�

�Avg�Dv��Yie��� �1.98��� ��

 
The���teri���pr��uce��i��this���cu�e�t�is�i�te��e��f�r�i�f�r��ti�����purp�ses����y�����sh�u�����t�be�c��strue���s�����ffer��r�s��icit�ti���f�r�the�purch�se��r�s��e��f���y�fi���ci���i�stru�e�t.�The
i�f�r��ti���pr�vi�e��herei��ref�ects�curre�t���rket�pr�ctices�����is���t�i�te��e��t��c��stitute��eg��,�t�x,��r��cc�u�ti�g���vice.�The�i�f�r��ti���������t��c��t�i�e��herei��h�s�bee���bt�i�e��fr���i�ter���
��t��pr�cessi�g,�fu������i�istr�t�rs��s�we����s��ther��utsi�e�s�urces����,���th�ugh�it�is�be�ieve��t��be��ccur�te,����gu�r��tee��f�c��p�ete�ess��r��ccur�cy�is�bei�g����e.�B����berg�LP�sh������t�be
�i�b�e�f�r���y���sses��r�����ge�th�t���y��e���y�suffer��s���resu�t��f�re�yi�g����this�i�f�r��ti��.�The�i�f�r��ti�����y�be�ch��ge��by�B����berg�LP��t���y�ti�e.
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5 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity 

 

ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดครึง่ปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่าํคญั     

งวดครึง่ปบญัชสีิน้สดุวนัที ่

30 ธ.ค. 

64 

30 ม.ิย. 

64 

30 ธ.ค. 

63 

30 ม.ิย. 

63 

30 ธ.ค. 

62** 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 13.3239 11.7344 9.6845 10.4463 10.0015 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 14.3122 13.3239 11.7344 9.6845 10.4463 

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Core Equity +7.42% 13.55% 21.17% -7.29% 4.45% 

เกณฑมาตรฐาน 1*** +12.21% 20.95% 30.44% -2.66% 4.32% 

เกณฑมาตรฐาน 2*** +7.93% 13.22% 22.81% -5.56% 7.30% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 351 351 489 885 1,690 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 1,508 351 351 489 885 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดคร่ึงป (ลานบาท) 965 334 354 530 1,601 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดคร่ึงป (Net cash flow) (ลานบาท) +1,110 -53 -204 -346 +839 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดคร่ึงป* (Average redemption rate) 0.44% 0.55% 0.97% 0.75% 0.96% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่    

** จาก 23 ก.ค. 62 ถึง 30 ธ.ค. 62      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity 

 

 

 

ผลการดาํเนนิงานของ กองทุนเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ Global Core Equity ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2564  

 

 ยอนหลัง  

3 เดือน 

ยอนหลัง 

 6 เดือน 

ยอนหลัง  

1 ป 

ต้ังแตจัดต้ัง 

กองทุน 

รอยละตอป (30 ก.ย. 64) (30 มิ.ย. 64) (30 ธ.ค. 63) (23 ก.ค. 62) 

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Global Core Equity +5.84% +7.42% +21.97% +15.81% 

เกณฑมาตรฐาน 1*** +6.31% +12.21% +35.71% +22.46% 

เกณฑมาตรฐาน 2*** +7.94% +7.93% +22.20% +18.74% 

Note***     
เกณฑมาตรฐาน 1 คือ ดัชนี MSCI World Net Total Return ปรับดวยอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบเทาคาสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณ 

 ผลตอบแทน 

เกณฑมาตรฐาน 2 คือ ดัชนี MSCI World Net Total Return สกุลเงินดอลลารสหรัฐ   

     
หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 

 ท้ังน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผล 

 การดําเนินงานในอนาคต 

 ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน   
 

 

 

43.10%

63.98%

52.08%

-40.00%

-20.00%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

24-Jul-19 30-Dec-21

TMB-ES-GCORE Benchmark 1 Return Benchmark 2 Return



7 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity 

 

 



8 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity 

 

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง GLOBAL CORE EQUITY 

งบแสดงฐานะการเงิน (ยังไมไดตรวจสอบ) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 บาท 

สนิทรพัย  
เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม (ราคาทุน 1,292,953,843.57    บาท) 1,457,328,318.04 

เงินฝากธนาคาร 44,951,481.79 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ียคางรับ 1,958.22 

 จากการขายหนวยลงทุน 1,628,082.36 

ลูกหน้ีจากการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 7,146,641.79 

ลูกหน้ีอ่ืน 59,055.48 

รวมสินทรัพย 1,511,115,537.68 

หนีส้นิ  
เจาหน้ี  
 จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 5,313,106.73 

เจาหน้ีจากการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 2,494,696.54 

คาใชจายคางจาย 1,479,995.42 

ภาษีเงินไดคางจาย 320.54 

เจาหน้ีอ่ืน 3,749.66 

หน้ีสินอ่ืน 82,131.61 

รวมหน้ีสิน 9,374,000.50 

สนิทรพัยสทุธ ิ 1,501,741,537.18 

สนิทรพัยสทุธ ิ:  
ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 1,053,659,422.75 

 กําไร(ขาดทุน)สะสม  
 บัญชีปรับสมดุล 246,168,993.54 

 กําไรสุทธ ิ 201,913,120.89 

สินทรัพยสุทธ ิ 1,501,741,537.18 

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 14.2497 

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันสิ้นป (หนวย) 105,387,464.9404 
 



9 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity 

 

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง GLOBAL CORE EQUITY 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไมไดตรวจสอบ) 

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้ังแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2564  ถึงวันท่ี 31  ธันวาคม  2564 

 บาท 

รายไดจากการลงทนุ  
 รายไดดอกเบ้ียรับ 45,888.32 

 รายไดอ่ืน 213,466.13 

 รวมรายได 259,354.45 

คาใชจาย  
 คาธรรมเนียมการจัดการ 5,219,992.84 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 156,599.79 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียน 736,653.17 

 รวมคาใชจาย 6,113,245.80 

กาํไร(ขาดทนุ)จากการลงทนุสทุธ ิ (5,853,891.35) 

  

รายการกาํไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุ  
 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้น 1,605,305.28 

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไมเกิดข้ึนท้ังสิ้น 83,020,104.46 

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (25,247,281.00) 

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมไดเกิดข้ึนจากการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 10,398,451.59 

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (149,135.91) 

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)จากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไมเกิดข้ึน 69,627,444.42 

  

การลดลงในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได 63,773,553.07  

หัก ภาษีเงินได (6,895.50) 

การลดลงในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได 63,766,657.57  

 

 

 

 

 



10 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity 

 

 

กองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ Global Core Equity 

 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 

 ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม  2564 

 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of NAV 

 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) 

 เงนิฝากธนาคาร 
 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 44,737,370.14 2.98% 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 216,069.87 0.01% 

 รวมเงนิฝากธนาคาร 44,953,440.01 2.99% 

 หนวยลงทนุตางประเทศ 

 หนวยลงทุนตางประเทศ 97.04% 

 กองทุน Goldman Sachs Global Core Equity Port Class I Fund 2,801,994 1,457,328,318.04 97.04% 

 รวมหนวยลงทนุตางประเทศ (ราคาทนุ 1,292,953,843.57 บาท) 1,457,328,318.04 97.04% 

 ทรัพยสินอ่ืน 6,402,651.13 0.43% 

 หน้ีสินอ่ืน -6,942,872.00 -0.46% 

 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 1,501,741,537.18 100.00% 

 จํานวนหนวยลงทุน 105,387,464.94 

 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 14.2497 
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คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ Global Core Equity 

สําหรับระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปบัญชี 2564/2565 ต้ังแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

  ต้ังแตวันท่ี 1  ก.ค.  2564  ต้ังแตวันท่ี 1  ก.ค.  2564 

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันท่ี 31 ธ.ค. 2564  ถึงวันท่ี 31 ธ.ค. 2564 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 5,219.99 0.5350 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 156.60 0.0161 

คานายทะเบียน (Registrar fee) 736.65 0.0755 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

ภาษีเงินได 6.90 0.0007 

คาใชจายอ่ืน ๆ 0.00 0.0000 

รวมคาใชจายทัง้หมด1 6,120.14 0.6273 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขายหลักทรัพย  
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถัวเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564  

 เทากับ 967,745,504.22 บาท 
 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 0.68% 

 

คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ ไมมี 
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รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ Global Core Equity 

สําหรับรอบ 6 เดือนแรกของรอบปบัญชี 2564/2565 (ต้ังแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 

ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวของ 

1 บริษัท 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 ธนัวาคม 2564 

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 

 


