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1 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Autonomous Technology and Robotics 

 

วันท่ี    8 กรกฎาคม 2564 

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงรายงานรอบ 6 เดือน งวดต้ังแตวันท่ี  

23 มีนาคม 2564 (วันจดทะเบียนจัดต้ังกองทุน) ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Autonomous 

Technology and Robotics มายังทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

ในชวงรอบปท่ีผานมา ตลาดหุนโลกเร่ิมปรับตัวข้ึนจากสภาพคลองท่ีเขามาในระบบอยางมากจากมาตรการการเงินและ

การคลังของหลาย ๆ ประเทศท่ีประกาศใชเพ่ือบรรเทาผลกระทบจาก Covid-19 และบางประเทศสามารถเร่ิมทยอยเปดเมือง ทํา

ใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจตาง ๆ สามารถดําเนินตอไปได  นอกจากน้ี ความคืบหนาของการพัฒนาวัคซีนเพ่ือตาน Covid-19 ยัง

เปนปจจัยบวกท่ีคอยสนับสนุนใหตลาดหุนปรับตัวข้ึนตอไปได ซึ่งสวนทางกับราคาของพันธบัตรรัฐบาลท่ีปรับตัวลดลงจากภาวะ 

risk on อยางไรก็ดี ในชวงกลางเดือนกุมภาพันธ นักลงทุนไดมีความกังวลเก่ียวกับเงินเฟอ ภายหลังท่ีไดคาดการณวามีความ

เปนไปไดท่ีแผนกระตุนเศรษฐกิจสหรัฐฯจะมีวงเงินสูงถึง 1.9 ลานลานเหรียญฯ และไดรับแรงหนุนจากการท่ีหลาย ๆ ประเทศ

เตรียมกลับมาเปดประเทศอีกคร้ัง ประกอบกับผลของฐานท่ีตkาหรือ Low Base effect ซึ่งจากความกังวลในเงินเฟอน้ี สงผลให

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดภาพของ Steepening yield curve ซึ่งกดดัน 

valuation ของหุน  

ท้ังน้ี ในชวงวันท่ี 23 มีนาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ดัชนี MSCI World Total Return Net Index ให

ผลตอบแทนรอยละ 8.10 ในสกุลเงินบาท และรอยละ 7.17 ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ขณะท่ีกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง 

Autonomous Technology and Robotics ใหผลตอบแทนลดลงรอยละ 0.89 

สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 



2 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Autonomous Technology and Robotics 

 

รายงานการวเิคราะหของบรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุ ทหารไทย จาํกดั ในฐานะบรษิทัจดัการ 

กองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ Autonomous Technology and Robotics 

 

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน 

 ในชวงรอบปท่ีผานมา เศรษฐกิจของตลาดหุนโลกเร่ิมทรงตัวภายหลังถูกกดดันจากการระบาดของไวรัส Covid-19 ท่ี

ลุกลามอยางหนักและแพรระบาดไปท่ัวโลก หลายประเทศไดยับยั้งการระบาดโดยการประกาศปดเมือง ปดประเทศ สงผลให

กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงักเปนวงกวางและกินระยะเวลานานกวา 3-4 เดือน หลายประเทศจําเปนตองออกนโยบายท้ัง

นโยบายการเงินและการคลังขนาดใหญเพ่ือประคองเศรษฐกิจในประเทศใหสามารถดําเนินตอไปและสามารถกลับมาฟนตัวได

ภายหลังท่ีมีวัคซีนปองกัน Covid-19 

 ดานนโยบายการเงิน Fed มีมติคงอัตราดอกเบ้ียนโยบายไวท่ีรอยละ 0 - 0.25 พรอมระบุวาจะคงอยูท่ีระดับดังกลาว

จนกวาตลาดแรงงานจะอยูในระดับการจางงานเต็มอัตราและเงินเฟอเรงตัวข้ึนสูระดับรอยละ 2 ท้ังน้ี สามารถเกินระดับดังกลาวได

เปนระยะเวลาหน่ึง อีกท้ัง จะเขาซื้อสินทรัพยท่ีอัตราปจจุบันท่ี 120 พันลานดอลลารตอเดือนเปนอยางนอย ECB มีมติคงอัตรา

ดอกเบ้ียนโยบายไวท่ีรอยละ -0.50 และใหคงมาตรการเขาซื้อพันธบัตรในโครงการ PEPP (Pandemic Emergency Purchase 

Program) ท่ีอัตรา 1.85 พันลานยูโรไปจนถึงเดือนมีนาคม 2565 และการเขาซื้อสินทรัพยแบบปกติท่ีอัตรา 20 พันลานยูโรตอ

เดือน นอกจากน้ี ยังคงเพ่ิมสภาพคลองในระบบผานโครงการเงินกูดอกเบ้ียตํ่า โดยเฉพาะ TLTRO3 ท่ีจะดําเนินการจนถึงเดือน

มิถุนายน 2565 BoJ มีมติคงอัตราดอกเบ้ียนโยบายไวท่ีรอยละ -0.10 และคงเปาอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ป 

(Yield Curve Control) ไวท่ีประมาณ “0%” แตสามารถเคลื่อนไหวในกรอบท่ีกวางข้ึนท่ีระดับรอยละ -0.25 ถึง 0.25 นอกจากน้ี 

ไดคงวงเงินการเขาซื้อ ETFs และ REITs สูงสุด (Upper Limit) ตอปท่ี 12 ลานลานเยนและ 180 ลานลานเยน ตามลําดับ โดย

ยกเลิกเปาการเขาซื้อตอป  

 สําหรับป 2563 อัตราการเติบโตของประเทศสหรัฐฯ กลุมประเทศยุโรป ประเทศญ่ีปุน หดตัวรอยละ 2.5 6.2  และ4.8 

ตามลําดับ อยางไรก็ดี ประเทศจีนสามารถเติบโตไดท่ีรอยละ 2.3 ท้ังน้ี กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) ไดปรับเพ่ิมการ

คาดการณ GDP โลกป 2563 จะหดตัวรอยละ 3.5 จากเดิมคาดหดตัวรอยละ 4.4 ในป 2564 IMF คาดเศรษฐกิจโลกจะฟนตัว

ข้ึนตอเปนรอยละ 5.5 พรอมท้ังระบุวา การอนุมัติวัคซีนตาน COVID-19 จํานวนมากข้ึน และการฉีดวัคซีนในวงกวางในประเทศ

ตางๆ ในเดือนธันวาคม 2563 ไดชวยหนุนความหวังท่ีจะเห็นการยุติการแพรระบาดของ COVID-19 ขณะท่ีการออกมาตรการ

กระตุนเศรษฐกิจจากสหรัฐฯ ญ่ีปุน และประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ ไดเปนปจจัยฟนฟูเศรษฐกิจโลก นอกจากน้ี ไดคาดการณ

เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะขยายตัวรอยละ 5.1 ในป 2564 จากเดิมท่ีคาดวาจะขยายตัวรอยละ 3.1 โดยไดแรงหนุนจากมาตรการ

กระตุนเศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ลานลานดอลลารของประธานาธิบดี โจ ไบเดน และไดคาดการณเศรษฐกิจยูโรโซน จีน และอินเดีย วา

จะขยายตัวรอยละ 4.2 8.1 และ 11.5 ตามลําดับ ในป 2564 

 ท้ังน้ี ในชวงรอบปท่ีผานมา ตลาดหุนโลกเร่ิมปรับตัวข้ึนในชวงกลางป 2563 จากสภาพคลองท่ีเขามาในระบบอยางมาก

จากมาตรการการเงินและการคลังของหลายๆประเทศ ท่ีประกาศใชเพ่ือบรรเทาผลกระทบจาก Covid-19 และบางประเทศ

สามารถเร่ิมทยอยเปดเมือง ทําใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆสามารถดําเนินตอไปได นอกจากน้ี ความคืบหนาของการพัฒนา

วัคซีนเพ่ือตาน Covid-19 ยังเปนปจจัยบวกท่ีคอยสนับสนุนใหตลาดหุนปรับตัวข้ึนตอไปได กลุมอุตสาหกรรมท่ีทําผลตอบแทน

ไดดี ไดแก Technology Healthcare และ Consumer Discretionary นอกจากน้ี ผลการเลือกต้ังของสหรัฐฯเปนอีกหน่ึงปจจัย

บวกตอตลาดหุน โดยการท่ีนาย Joe Biden ชนะการเลือกต้ัง และพรรค Democrat ครองเสียงขางมากท้ังในสภาผูแทนฯ และ

วุฒิสภา จะมีเม็ดเงินกระตุนเศรษฐกิจขนาดใหญในป 2564 และความตึงเครียดจากสงครามการคาระหวางจีนและสหรัฐฯจะ

ลดลง 



3 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Autonomous Technology and Robotics 

 

 อยางไรก็ดี ในชวงกลางเดือนกุมภาพันธ นักลงทุนไดมีความกังวลเก่ียวกับเงินเฟอ ภายหลังท่ีไดคาดการณวามีความ

เปนไปไดท่ีแผนกระตุนเศรษฐกิจสหรัฐฯจะมีวงเงินสูงถึง 1.9 ลานลานเหรียญฯ และไดรับแรงหนุนจากการท่ีหลายๆประเทศเตรียม

กลับมาเปดประเทศอีกคร้ัง ประกอบกับผลของฐานท่ีตํ่าหรือ Low Base effect ซึ่งจากความกังวลในเงินเฟอน้ี สงผลใหอัตรา

ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดภาพของ Steepening yield curve ซึ่งกดดัน valuation 

ของหุน โดยเฉพาะหุนท่ีเนนการเติบโตท่ียังไมมีผลตอบแทนดานเงินปนผลเพ่ือมาชดเชยกับ yield และเงินเฟอท่ีเพ่ิมข้ึน 

  

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Autonomous Technology and Robotics 

ดวยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Autonomous Technology and Robotics จะลงทุนในหรือมี

ไวซึ่งหนวยลงทุนของ กองทุน ARK Autonomous Technology & Robotics ETF และหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ 

และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟตางประเทศ (”กองทุนปลายทาง”)เม่ือรวมกันแลวโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ

มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยสัดสวนการลงทุนในแตละกองทุนโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมเกินรอยละ 79 ของมูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

ท้ังน้ี กองทุนจะลงทุนในกองทุนปลายทางท่ีมีนโยบายการลงทุนในตราสารแหงทุนท่ีมีความเก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจ

ดานเทคโนโลยีการทางานอัตโนมัติ (autonomous technology) และ/หรือวิทยาการหุนยนต (robotics) ซึ่งมุงเนนไปท่ีการไดรับ

ประโยชนจากการใชเทคโนโลยีเพ่ือชวยในการพัฒนาผลิตภัณฑ และ/หรือบริการในสาขาตาง ๆ โดยตามในรอบบัญชีท่ีผานมา 

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Autonomous Technology and Robotics มีผลตอบแทนลดลงรอยละ 0.89 (ดูรายละเอียดใน

ตารางผลการดําเนินงานดานหลัง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Autonomous Technology and Robotics 

 

ความเหน็ของบรษิทัจดัการกองทนุรวมเกีย่วกบัการลงทนุเพือ่เปนทรพัยสนิของกองทนุรวม สาํหรบัรอบบญัชตีั้งแตวนัที ่ 

23 มนีาคม 2564 (วนัจดทะเบยีนจดัตัง้กองทนุ)  ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2564 

 นโยบายการลงทุนของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Autonomous Technology and Robotics จะลงทุนในหรือมีไว

ซึ่งหนวยลงทุนของ กองทุน ARK Autonomous Technology & Robotics ETF และหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ 

และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟตางประเทศ (”กองทุนปลายทาง”)เม่ือรวมกันแลวโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ

มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยสัดสวนการลงทุนในแตละกองทุนโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมเกินรอยละ 79 ของมูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

 

การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในรอบบญัชทีีผ่านมาเมือ่เทยีบกบัรอบบญัชกีอนหนา 

ไมมี 

 

รายงานการลงทนุทีไ่มเปนไปตามนโยบายการลงทนุเฉลีย่ในรอบบญัชพีรอมทัง้การดาํเนนิการแกไข 

ไมมี 

 

ขอมลูการดาํเนนิการรบัชาํระหนีด้วยทรพัยสนิอืน่ (ถาม)ี 

 ไมมี 

 

 

ขอมลูการบนัทกึมลูคาตราสารแหงหนีห้รือสทิธเิรยีกรองดงักลาวเปนศนูย ในกรณทีีผู่ออกตราสารแหงหนีห้รอืลกูหนีแ้หงสทิธิ

เรยีกรองผดินดัชาํระหนีห้รอืมพีฤตกิารณวาจะไมสามารถชาํระหนีไ้ด (ถาม)ี 

 ไมมี 
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ขอมลูของกองทนุรวมทีล่งทนุในหนวยลงทนุของกองทนุรวมตางประเทศกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึง่ เกนิกวารอยละ 20 

ของ NAV 
 

โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

1 การลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 

2 ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 
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�C��s��er,�Cyclical� �19.257�%�

�C��s��er,�N��&cyclical� �2.937�%�

�Diversified� �1.971�%�

�G�ver��e��� �0.09�%�
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��vg�Dvd�Yield� �0.30��� ��
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6 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Autonomous Technology and Robotics 

 

ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดครึง่ปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่าํคญั 

งวดครึง่ปบญัชสีิน้สดุวนัที ่ 31 พ.ค. 64** 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 9.9997 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 9.4507 

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Autonomous Technology and Robotics -5.49% 

เกณฑมาตรฐาน 1*** 0.00% 

เกณฑมาตรฐาน 2*** 4.38% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท)  6,018 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท)  5,943 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดคร่ึงป (ลานบาท)  6,559 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดคร่ึงป (Net cash flow) (ลานบาท) +6,574  

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดคร่ึงป* (Average redemption rate) 0.33% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่  

** จาก 23 มี.ค. 64 ถึง 31 พ.ค. 64  
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ผลการดาํเนนิงานของ กองทุนเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ Autonomous Technology and Robotics 

 ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2564 

 ต้ังแตจัดต้ังกองทุน 

รอยละตอป (23 มี.ค. 64) 

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Autonomous Technology and Robotics -0.89% 

เกณฑมาตรฐาน 1*** +8.10% 

เกณฑมาตรฐาน 2*** +7.17% 

Note***  
เกณฑมาตรฐาน 1 คือ ดัชนี MSCI World Net Total Return Index (สกุลเงินบาท)  
เกณฑมาตรฐาน 2 คือ ดัชนี MSCI World Net Total Return Index (สกุลเงินดอลลารสหรัฐ)  

  

หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 

 ท้ังน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผล 

 การดําเนินงานในอนาคต 

 ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน  
 

-0.89%

8.10%

7.17%

-10.00%

-8.00%

-6.00%

-4.00%

-2.00%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

24-Mar-21 31-May-21

TMB-ES-AUTOMATION Benchmark 1 Return Benchmark 2 Return
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กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Autonomous Technology and Robotics 

งบแสดงฐานะการเงิน (ยังไมไดตรวจสอบ) 

ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม  2564 

 บาท  
สนิทรพัย   

เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม (ราคาทุน   408,538,948.82 บาท) 402,252,705.90  
เงินฝากธนาคาร 13,705,795.45  
ลูกหน้ี   

 จากดอกเบ้ียคางรับ 6,696.36  
 จากการขายหนวยลงทุน 257,622.66  
ลูกหน้ีจากจากสัญญาอนุพันธ 1,106,745.40  
รวมสินทรัพย 417,329,565.77  

หนีส้นิ   

เจาหน้ีจากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 701,264.93  
เจาหน้ีจากสัญญาอนุพันธ 684,110.77  
คาใชจายคางจาย 429,691.46  
ภาษีเงินไดคางจาย 1,459.65  
เจาหน้ีอ่ืน 3,963.08  
หน้ีสินอ่ืน 23,921.17  
รวมหน้ีสิน 1,844,411.06  

สนิทรพัยสทุธ ิ 415,485,154.71  

สนิทรพัยสทุธ ิ:   

ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 422,922,698.63  
บัญชีปรับสมดุล 2,670,827.59  
กําไรสะสม (10,108,371.51)  
สินทรัพยสุทธิ (เทากับ 9.8242 บาทตอหนวย คํานวณจากจํานวน   

 หนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม  2564   

 42,291,616.2702 หนวย)  415,485,154.71   
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กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Autonomous Technology and Robotics 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  (ยังไมไดตรวจสอบ) 

สําหรับรอบระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 23 มีนาคม 2564  สิ้นสุดวันท่ี 31 พฤษภาคม  2564 

 บาท 

รายไดจากการลงทนุ  
 รายไดดอกเบ้ีย 9,731.05 

 รวมรายได 9,731.05 

คาใชจาย  
 คาธรรมเนียมการจัดการ 815,787.69 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 28,590.66 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียน 115,125.17 

 รวมคาใชจาย 959,503.52 

กาํไร(ขาดทนุ)จากการลงทนุสทุธ ิ (949,772.47) 

  

รายการกาํไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุ  
 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน (431,130.60) 

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุน (6,286,242.92) 

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ (2,748,707.00) 

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมไดเกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ 422,634.63 

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (113,693.50) 

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)จากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไมเกิดข้ึน (9,157,139.39) 

  

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสทุธิจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได (10,106,911.86) 

หัก ภาษีเงินได (1,459.65) 

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสทุธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได (10,108,371.51) 
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กองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ Autonomous Technology and Robotics 

 ขอมลูรายละเอียดการลงทนุ 

 ณ วนัที ่ 31 พฤษภาคม  2564 

 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of 

 จาํนวนหุน/หนวย ราคา (ตลาด) NAV 

 เงนิฝากธนาคาร 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 13,712,491.80 3.30% 

 รวมเงนิฝากธนาคาร 13,712,491.80 3.30% 

 หนวยลงทนุตางประเทศ 

 หนวยลงทุนตางประเทศ 96.82% 

 ARK Autonomous Technology & Robotics ETF 125,500 319,036,311.00 76.79% 

 ROBO Global Robotics and Automation Index ETF 41,700 83,216,394.90 20.03% 

 รวมหนวยลงทนุตางประเทศ (ราคาทนุ 408,538,948.82 บาท) 402,252,705.90 96.82% 

 ทรัพยสินอื่น 682,263.30 0.16% 

 หนี้สินอื่น -1,162,306.29 -0.28% 

 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 415,485,154.71 100.00% 

 จํานวนหนวยลงทุน 42,291,616.27 

 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 9.8242 
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คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จาก กองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ Autonomous Technology and Robotics 

สําหรับ 6 เดือนแรกของรอบปบัญชี 2564 ต้ังแตวันท่ี 23 มีนาคม 2564 สิ้นสุดวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

  ต้ังแตวันท่ี 23  มี.ค.  2564  ต้ังแตวันท่ี 23  มี.ค.  2564 

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันท่ี 31 พ.ค. 2564  ถึงวันท่ี 31 พ.ค. 2564 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 815.79 0.5350 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 28.59 0.0187 

คานายทะเบียน (Registrar fee) 115.13 0.0755 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

ภาษีเงินได 1.46 0.0010 

คาใชจายอ่ืน ๆ 0.00 0.0000 

รวมคาใชจายทัง้หมด1 960.97 0.6302 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขายหลักทรัพย  
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถัวเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันท่ี 23 มีนาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564  

 เทากับ 397,546,715.94 บาท 
 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 4.83% 

 

คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ = 0.04 ( 175,268.82 บาท) 
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ตารางแสดงคานายหนาซือ้ขายหลกัทรพัย ตัง้แตวนัที ่ 23 มนีาคม 2564  ถงึวนัที ่ 31 พฤษภาคม 2564 

ลําดับ ชื่อบริษัทหลักทรัพย 

คานายหนา 

(บาท) 

อัตราสวนคานายหนา 

แตละรายตอคานายหนา

ท้ังหมด 

1. UOB Kay Hian Private Limited 131,831.56 75.21 

2. J.P.Morgan Securities LLC 17,803.80 10.16 

3. Citigroup Inc. 16,137.89 9.21 

3. Maybank Kim Eng Securities Pte Ltd. 9,495.57 5.42 

 รวมคานายหนาทัง้หมด 175,268.82 100.00 
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รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ  

Autonomous Technology and Robotics 

สําหรับรอบเวลาต้ังแตวันท่ี 23 มีนาคม 2564 (วันจดทะเบียนจัดต้ังกองทุน) ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวของ 

1 ธนาคารทหารไทย 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 พฤษภาคม 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 

 


