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1 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation 

 

วันท่ี   4 เมษายน 2565 

เรียน   ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย)  ขอนําสงรายงานประจํารอบ 6 เดือน งวดต้ังแตวันท่ี 

1 กันยายน 2564  ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2565 ของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Income Allocation มายังผูถือหนวยลงทุน

ทุกทาน 

ในชวงรอบปท่ีผานมา ระบบเศรษฐกิจเกิดความไมสมดุลกันระหวางอุปสงคและอุปทานของสินคาภายหลังจากท่ี

หลายๆประเทศสามารถกลับมาเปดประเทศและดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจไดเปนปกติ และและความตึงเครียดระหวางรัสเซีย

กับยูเครน สงผลใหเกิดการเรงตัวข้ึนของราคาสินคา สะทอนผานตัวเลขเงินเฟอท่ีอยูในระดับสูงในหลายๆประเทศ จากความ

กังวลดานเงินเฟอน้ี สงผลใหอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพ่ิม ซึ่งกดดัน valuation ของหุน 

ท้ังน้ี ในรอบบัญขี 6 เดือนท่ีผานมา กองทุน M&G Lux Income Allocation Fund ในสกุลเงินบาทและสกุลเงินยูโรให

ผลตอบแทนรอยละ -5.09 และ -0.70 ตามลําดับ ในขณะท่ีกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Income Allocation ใหผลตอบแทน

รอยละ -1.04 

สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 



 

2 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation 

 

รายงานการวเิคราะหของบรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุ ทหารไทย จาํกดั ในฐานะบรษิทัจดัการ 

กองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ Income Allocation 

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน 

ในชวงรอบปท่ีผานมา สถานกับการณเงินเฟอท่ีปรับสูงข้ึนกดดันการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก อัตราเงินเฟอท่ีเรงตัว

ข้ึนมาต้ังแตชวงปลายป 2564 จนถึงปจจุบัน จากปญหาเร่ือง Global Supply Chain และความตึงเครียดระหวางรัสเซียกับ

ยูเครน ซึ่งหากความขัดแยงดังกลาวมีความยืดเยื้อบานปลาย อาจกระทบตออุปทานนํ้ามันและสินคาโภคภัณฑอ่ืน ๆ ใหราคายัง

อยูในระดับสูงข้ึนไดตอเน่ือง ธนาคารกลางหลักของโลกหลายแหงมีแนวโนมปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียเพ่ือควบคุมเงินเฟอไมใหสูงข้ึน

จนเกินอัตราเงินเฟอเปาหมายของธนาคารกลางแตละประเทศ โดยลาสุด Fed ไดปรับอัตราดอกเบ้ียนโยบายอยูท่ีระดับ 0.25% – 

0.5% และการลดขนาดงบดุลจะเกิดข้ึนในระยะเวลาอันใกลน้ี นอกจากน้ี ECB ทําใหตลาดประหลาดใจโดยการประกาศหยุดการ

เขาซื้อทรัพยสินในชวงไตรมาส 3 และอาจจะข้ึนดอกเบ้ียในระยะถัดไป ซึ่งสวนทางกับประเทศจีนและญ่ีปุนท่ีอัตราเงินเฟอยังอยูใน

ระดับท่ีจัดการไดและอาจจะตองใชนโยบายกระตุนเศรษฐกิจเพ่ิมเติมดวย 

กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) ประกาศปรับลดตัวเลขคาดการณการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในป 2565 จาก

ระดับรอยละ 4.9 อยูท่ีระดับรอยละ 4.4 โดยระบุวาไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 ภาวะคอขวดในหวง

โซอุปทาน รวมท้ังเงินเฟอท่ีพุงข้ึน นอกจากน้ี IMF คาดวาเศรษฐกิจสหรัฐจะขยายตัวรอยละ 4.0 ในปน้ี ลดลงจากเดิมท่ีคาดวาจะ

ขยายตัวรอยละ 5.2 โดยไดรับผลกระทบจากการท่ีธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ถอนมาตรการกระตุนทางการเงิน สวนเศรษฐกิจ

จีนคาดวาจะขยายตัวรอยละ 4.8 ในปน้ี ลดลงจากเดิมท่ีระดับรอยละ 5.6 โดยไดรับผลกระทบจากนโยบาย zero-Covid policy 

รวมท้ังภาวะตึงตัวทางการเงินโดยมีสาเหตุจากปญหาในภาคอสังหาริมทรัพย 

ภาวการณตลาดหุน  

ในชวงรอบปท่ีผานมา ระบบเศรษฐกิจเกิดความไมสมดุลกันระหวางอุปสงคและอุปทานของสินคาภายหลังจากท่ี

หลายๆประเทศสามารถกลับมาเปดประเทศและดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจไดเปนปกติ และและความตึงเครียดระหวางรัสเซีย

กับยูเครน สงผลใหเกิดการเรงตัวข้ึนของราคาสินคา สะทอนผานตัวเลขเงินเฟอท่ีอยูในระดับสูงในหลายๆประเทศ จากความ

กังวลดานเงินเฟอน้ี สงผลใหอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพ่ิม ซึ่งกดดัน valuation ของหุน  

ภาวการณตลาดตราสารหน้ี 

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ในชวงอายุ 10 ป โดยเฉลี่ยอยูท่ีระดับรอยละ 1.8 อัตราผลตอบแทนพันธบัตร

รัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนเร่ือย ๆ จากการคาดการณเงินเฟอท่ีสูงข้ึน เงินเฟอท่ีเรงตัวแรงกวาคาดและเร่ิม

ขยายตัวเปนวงกวางอาจกดดันให Fed ลด QE เร็วข้ึนหรือเลื่อนการข้ึนดอกเบ้ียเขามา ซึ่งสงผลให Bond yield ปรับตัวสูงข้ึน 

โดยคาด Bond yield สหรัฐฯ จะเพ่ิมข้ึนไปอยูในระดับ 1.8 – 2.0% ในชวงตนป 2565 

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Income Allocation 

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Income Allocation ท่ีมีนโยบายท่ีเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ

เพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน M&G (Lux) Income Allocation Fund ซึ่งมีวัตถุประสงคในการลงทุนเพ่ือเพ่ิม

มูลคาเงินลงทุนผานการลงทุนในสินทรัพยท่ัวโลก อาทิ ตราสารหน้ี ตราสารทุน เงินฝาก และเงินสด โดยกองทุนจะลงทุนมากกวา

รอยละ 70 ในสินทรัพยในสกุลยูโรหรือลงทุนในสกุลอ่ืนๆโดยจะปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนกลับไปเปนสกุลยูโร 

รอบบัญชี 6 เดือนท่ีผานมา กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Income Allocation ใหผลตอบแทนลดลงรอยละ 1.04 



 

3 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation 

 

ความเหน็ของบรษิทัจดัการกองทนุรวมเกีย่วกบัการลงทนุเพือ่เปนทรพัยสนิของกองทนุรวม สาํหรบัรอบบญัช ี

ตั้งแตวนัที ่1 กนัยายน 2564  ถงึวนัที ่28 กมุภาพนัธ 2565 

นโยบายการลงทุนของกองทุน M&G (Lux) Income Allocation Fund เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม

ตางประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน M&G (Lux) Income Allocation Fund ซึ่งมีวัตถุประสงคในการ

ลงทุนเพ่ือเพ่ิมมูลคาเงินลงทุนผานการลงทุนในสินทรัพยท่ัวโลก อาทิ ตราสารหน้ี ตราสารทุน เงินฝาก และเงินสด โดย

กองทุนจะลงทุนมากกวารอยละ 70 ในสินทรัพยในสกุลยูโรหรือลงทุนในสกุลอ่ืนๆโดยจะปองกันความเสี่ยงดานอัตรา

แลกเปลี่ยนกลับไปเปนสกุลยูโร 

 

การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในรอบบญัชทีีผ่านมาเมือ่เทยีบกบัรอบบญัชกีอนหนา 

ไมมี  

 

รายงานการลงทนุทีไ่มเปนไปตามนโยบายการลงทนุเฉลีย่ในรอบบญัชพีรอมทัง้การดาํเนนิการแกไข 

ไมมี 

 

ขอมลูการดาํเนนิการรบัชาํระหนีด้วยทรพัยสนิอืน่ (ถาม)ี 

 ไมมี 

 

ขอมลูการบนัทกึมลูคาตราสารแหงหนีห้รือสทิธเิรยีกรองดงักลาวเปนศนูย ในกรณทีีผู่ออกตราสารแหงหนีห้รอืลกูหนีแ้หงสทิธิ

เรยีกรองผดินดัชาํระหนีห้รอืมพีฤตกิารณวาจะไมสามารถชาํระหนีไ้ด (ถาม)ี 

 ไมมี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation 

 

ขอมลูของกองทนุรวมทีล่งทนุในหนวยลงทนุของกองทนุรวมตางประเทศกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึง่ เกนิกวารอยละ 20 

ของ NAV 

 

โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

1 การลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 

2 ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 
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�����UX��NCO�E�A���C��EURO�A � F��d�Performa�ce�Risk�Tracki�g�

Be�chmark:� �as�of�03/24/2022�
C�rre�cy:�EUR�
 
�Performa�ce

� �F��d� �Be�ch.�

��ea��Ret�r��1Y�Weekly� �5.36� ��

�Total�Ret�r��3�� ��2.93� ��

�Total�Ret�r��6�� ��0.38� ��

�Total�Ret�r��1Y� �5.60� ��

�Total�Ret�r��Ytd� ��3.21� ��

�Perf�2020� ��1.54� ��

�Perf�2019� �17.35� ��

�Perf�2018� ��7.85� ��

�Perf�2017� �8.62� ��

�Perf�2016� �10.27� ��

�Perf�2015� ��1.17� ��

�Eff�7D�Yld� ����� ��

�30D�Yld� ����� ��

��ross�7D�Yld� ����� ��

�S�bs�7D�Yld� ����� ��

�Avg��ife� ����� ��

���kt�Avg�Days�To��at.� ����� ��

 � �

 
�Risk

� �F��d� �Be�ch.�

�Dow�side�Risk�1Y�Weekly�A��� �3.51� ��

�Semivaria�ce�1Y�Weekly�A��� �5.12� ��

�Sta�dard�Dev�1Y�Weekly�A��� �4.65� ��

��a��Drawdow��1Y� ��5.78� ��

��a����crease�1Y� �9.55� ��

�K�rtosis�1Y�Weekly� ��0.24� ��

�Skew�ess�1Y�Weekly� ��0.48� ��

 � �

 
�Risk/Ret�r�

� �vs�Be�ch.

�E�cess�Ret�r��1Y�Weekly�A��� �����

���formatio��Ratio�1Y�Weekly� �����

�Je�se��Alpha�1Y�Weekly� �����

��odiglia�i�Rap�1Y�Weekly� �����

�Sharpe�Ratio�1Y�Weekly� �1.27�

�Sorti�o�Ratio�1Y�Weekly� �1.17�

�Trey�or��eas�re�1Y�Weekly� �����

 

 
�Tracki�g

� �vs�Be�ch.

�Alpha�1Y�Weekly� �����

�Beta�1Y�Weekly� �����

�Correlatio��1Y�Weekly� �����

�Bear�Correlatio��1Y�Weekly� �����

�B�ll�Correlatio��1Y�Weekly� �����

�R�Sq�ared�1Y�Weekly� �����

�Tracki�g�Error�1Y�Weekly�A��� �����
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� � F��d�Allocatio��

 
�Total�Assets�(mil) �as�of�03/24/2022

 
�Asset�Allocatio�

�Corporate� �11.16�%�

�Eq�ity� �42.77�%�

��over�me�t� �29.242�%�

��o�ey��arket� �16.828�%�

����icipal� �0�%�

 �as�of�02/28/2022

 
�Sector�Allocatio�

�Basic��aterials� �0.707�%�

�Comm��icatio�s� �4.107�%�

�Co�s�mer,�Cyclical� �10.422�%�

�Co�s�mer,�No��cyclical� �7.656�%�

�Diversified� �0.001�%�

�E�ergy� �0.476�%�

�Fi�a�cial� �16.89�%�

��over�me�t� �31.659�%�

���d�strial� �4.286�%�

�Tech�ology� �6.59�%�

�Utilities� �0.379�%�

 �as�of�02/28/2022

 
��eo�Allocatio�

�Africa�/��iddle�East� �2.895�%�

�Asia�Pacific� �13.416�%�

�Ce�tral�Asia� �0.092�%�

�Easter��E�rope� �0.102�%�

�North�America� �38.256�%�

�So�th���Ce�tral�America� �8.063�%�

�Wester��E�rope� �17.728�%�

 �as�of�02/28/2022

 
�Portfolio�Statistics �as�of�02/28/2022

�%�Of�Top�Te��Holdi�gs� �32.02��Avg�Price/Ear�i�gs� �13.26�

�F��d�T�r�over� ������Avg�Price/Cash�Flow� �9.94�

��edia���kt�Cap�(�)� �45,993.23��Avg�Price/Sales� �1.13�

�Avg��arket�Cap�(mil)� �222,262.00��Avg�Price/Book�Ratio� �1.64�

�Avg�Dvd�Yield� �2.92��� ��
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5 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation 

 

ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดครึง่ปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่าํคญั    

งวดครึง่ปบญัชสีิน้สดุวนัที ่

28 ก.พ. 

65 

31 ส.ค. 

64 

25 ก.พ. 

64 

31 ส.ค. 

63 

28 ก.พ. 

63** 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 11.0427 10.2562 9.4488 9.9443 10.0010 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 10.9284 11.0427 10.2562 9.4488 9.9443 

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Income Allocation -1.04% 7.67% 8.55% -4.98% -0.57% 

เกณฑมาตรฐาน 1*** -5.09% 11.62% 7.80% 1.45% 2.40% 

เกณฑมาตรฐาน 2*** -0.70% 7.62% 8.71% -4.52% -0.98% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 504 924 1,355 2,004 1,259 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 313 504 924 1,355 2,004 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดคร่ึงป (ลานบาท) 434 694 1,222 1,507 1,845 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดคร่ึงป (Net cash flow) (ลานบาท) -190 -474 -534 -520 +2,060 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดคร่ึงป* (Average redemption rate) 0.44% 0.60% 0.40% 0.32% 0.93% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่     

** จาก 13 ก.ย. 62 ถึง 28 ก.พ. 63      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation 

 

 

 

ผลการดาํเนนิงานของ กองทุนเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ Income Allocation ณ วนัที ่28 กมุภาพนัธ 2565  

 

 ยอนหลัง 

 3 เดือน 

ยอนหลัง  

6 เดือน 

ยอนหลัง 

 1 ป 

ต้ังแตจัดต้ัง 

กองทุน 

รอยละตอป (30 พ.ย. 64) (31 ส.ค. 64) (25 ก.พ. 64) (13 ก.ย. 62) 

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Income Allocation -1.73% -1.04% +6.50% +3.67% 

เกณฑมาตรฐาน 1*** -6.07% -5.09% +5.88% +7.18% 

เกณฑมาตรฐาน 2*** -1.39% -0.70% +6.80% +3.88% 

Note***     
เกณฑมาตรฐาน 1 คือ กองทุนหลัก M&G Lux Income Allocation Fund ปรับดวยอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบเทาคาสกุลเงินบาท ณ  

 วันท่ีคํานวณผลตอบแทน 

เกณฑมาตรฐาน 2 คือ กองทุนหลัก M&G Lux Income Allocation Fund สกุลเงินยูโร   

     

หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)  
 ท้ังน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผล 

 การดําเนินงานในอนาคต 

 ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน   
 

 

 

18.63%
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7 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation 

 

 



 

8 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation 

 

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Income Allocation 

งบดุลแสดงฐานะการเงิน (ยังไมไดตรวจสอบ) 

ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2565 

 บาท 

สนิทรพัย  
เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม (ราคาทุน 251,928,474.59    บาท) 294,367,051.90 

เงินฝากธนาคาร 8,129,361.19 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ียคางรับ 5,138.89 

 จากการขายหนวยลงทุน 22,775.35 

ลูกหน้ีจากการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 12,560,965.31 

ลูกหน้ีอ่ืน 709,682.08 

รวมสินทรัพย 315,794,974.72 

หนีส้นิ  
เจาหน้ี  
 จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 2,078,842.65 

เจาหน้ีจากการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 796,241.26 

คาใชจายคางจาย 322,177.31 

ภาษีเงินไดคางจาย 770.83 

เจาหน้ีอ่ืน 0.02 

หน้ีสินอ่ืน 21,597.80 

รวมหน้ีสิน 3,219,629.87 

สนิทรพัยสทุธ ิ 312,575,344.85 

สนิทรพัยสทุธ ิ:  
ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 286,021,275.23 

 กําไร(ขาดทุน)สะสม  
 บัญชีปรับสมดุล 24,167,811.58 

 กําไรสุทธ ิ 2,386,258.04 

สินทรัพยสุทธ ิ 312,575,344.85 

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 10.9284 

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันสิ้นงวด (หนวย) 28,601,938.5818 
 



 

9 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation 

 

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Income Allocation 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไมไดตรวจสอบ) 

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้ังแตวันท่ี 1 กันยายน  2564  ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2565 

 บาท 

รายไดจากการลงทนุ  
 รายไดดอกเบ้ียรับ 13,953.80 

 รายไดอ่ืน 842,621.69 

 รวมรายได 856,575.49 

คาใชจาย  
 คาธรรมเนียมการจัดการ 2,300,484.32 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 69,014.60 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียน 324,647.87 

 รวมคาใชจาย 2,694,146.79 

กาํไร(ขาดทนุ)จากการลงทนุสทุธ ิ (1,837,571.30) 

  

รายการกาํไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุ  
 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้น 35,881,440.11 

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไมเกิดข้ึนท้ังสิ้น (50,083,606.79) 

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 3,618,601.00 

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมไดเกิดข้ึนจากการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 11,920,122.41 

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (318,282.05) 

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)จากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไมเกิดข้ึน 1,018,274.68 

  
การลดลงในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได (819,296.62) 

หัก ภาษีเงินได (2,093.06) 

การลดลงในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได (821,389.68) 

 

 

 

 

 



 

10 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation 

 

 

กองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ Income Allocation 

 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 

 ณ วนัที ่ 28 กมุภาพนัธ 2565 

 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of NAV 

 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) 

 เงนิฝากธนาคาร 

 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 8,061,065.55 2.58% 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 73,434.53 0.02% 

 รวมเงนิฝากธนาคาร 8,134,500.08 2.60% 

 หนวยลงทนุตางประเทศ 

 หนวยลงทุนตางประเทศ 94.17% 
 กองทุน M&G (Lux) Income Allocation Fund 713,446 294,367,051.90 94.17% 

 รวมหนวยลงทนุตางประเทศ (ราคาทนุ 251,928,474.59 บาท) 294,367,051.90 94.17% 

 ทรัพยสินอ่ืน 12,497,183.48 4.00% 

 หน้ีสินอ่ืน -2,423,390.61 -0.77% 

 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 312,575,344.85 100.00% 

 จํานวนหนวยลงทุน 28,601,938.5818 

 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 10.9284 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation 

 

คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ INCOME ALLOCATION 

สําหรับระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบป 2564-2565 ต้ังแตวันท่ี 1 กันยายน 2564 สิ้นสุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2565 

  ต้ังแตวันท่ี 1  ก.ย.  2564  ต้ังแตวันท่ี 1  ก.ย.  2564 

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันท่ี 28 ก.พ. 2565  ถึงวันท่ี 28 ก.พ. 2565 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

 คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 2,300.48 0.5350 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 69.01 0.0161 

 คานายทะเบียน (Registrar fee) 324.65 0.0755 

 คาท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

 คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

 คาภาษีเงินได 2.09 0.0005 

 คาใชจายอ่ืน ๆ 0.00 0.0000 

 รวมคาใชจายทัง้หมด1 2,696.23 0.6271 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขายหลักทรัพย  
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถัวเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันท่ี 1 กันยายน 2564 ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2565  

 เทากับ 433,580,563.14 บาท 

 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 1.72% 

 

คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ ไมมี 
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รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ Income Allocation 

สําหรับรอบ 6 เดือนของรอบปบัญชี 2564/2565 (ต้ังแตวันท่ี 1 กันยายน 2564 - 28 กุมภาพันธ 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 ่28 กมุภาพนัธ 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 

 


