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วันท่ี    6 ธันวาคม 2564 

 

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

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

20 กรกฏาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2564 ของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Dynamic Leisure and Entertainment 

มายังทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

ในชวงรอบปท่ีผานมา ตลาดหุนโลกเร่ิมปรับตัวข้ึนจากสภาพคลองท่ีเขามาในระบบอยางมาก อยางไรก็ดี ในชวง

กลางเดือนกุมภาพันธ นักลงทุนไดมีความกังวลเก่ียวกับเงินเฟอ ภายหลังท่ีไดคาดการณวามีความเปนไปไดท่ีแผนกระตุน

เศรษฐกิจสหรัฐฯจะมีวงเงินสูงถึง 1.9 ลานลานเหรียญฯ และไดรับแรงหนุนจากการท่ีหลายๆประเทศเตรียมกลับมาเปดประเทศ

อีกคร้ัง ประกอบกับผลของฐานท่ีตbาหรือ Low Base effect ซึ่งจากความกังวลในเงินเฟอน้ี สงผลใหอัตราผลตอบแทนพันธบัตร

รัฐบาลปรับตัวเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดภาพของ Steepening yield curve ซึ่งกดดัน valuation ของหุน กอนจะปรับข้ึนไป

ไดจากการท่ีประเทศพัฒนาแลว อาทิ สหรัฐฯ สหภาพยุโรป ไดมีความคืบหนาในการฉีดวัคซีนปองกัน Covid-19 ใหประชาชนใน

ประเทศเพ่ิมมากข้ึน 

ท้ังน้ี ในชวง วันท่ี 20 กรกฎาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2564 ดัชนี Dynamic Leisure & Entertainment 

Intellidex Index ใหผลตอบแทนรอยละ 4.84 ในสกุลเงินบาท และรอยละ 3.70 ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ขณะท่ีกองทุนเปดทีเอ็ม

บี อีสทสปริง Dynamic Leisure and Entertainment ใหผลตอบแทนรอยละ 3.19  

สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 
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รายงานการวเิคราะหของบรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุ ทหารไทย จาํกดั ในฐานะบรษิทัจดัการ 

กองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ Dynamic Leisure and Entertainment 

 

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน 

 ในชวงรอบปท่ีผานมา เศรษฐกิจของตลาดหุนโลกเร่ิมทรงตัวภายหลังถูกกดดันจากการระบาดของไวรัส Covid-19 ท่ี

ลุกลามอยางหนักและแพรระบาดไปท่ัวโลก หลายประเทศไดยับยั้งการระบาดโดยการประกาศปดเมือง ปดประเทศ สงผลให

กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงักเปนวงกวาง ทางการจําเปนตองออกนโยบายท้ังนโยบายการเงินและการคลังเพ่ือประคอง

เศรษฐกิจในประเทศใหสามารถดําเนินตอไปได 

 จากความคืบหนาของการพัฒนาวัคซีนเพ่ือตาน Covid-19 ในชวงปลายป 2563 ทําใหประเทศพัฒนาแลวสามารถ

เขาถึงวัคซีนไดอยางรวดเร็ว สงผลใหเศรษฐกิจสามารถฟนตัวใดในป 2564 สะทอนไดจากตัวเลขเศรษฐกิจท่ีสําคัญปรับตัวดีข้ึน 

อาทิ เงินเฟอและการจางงาน เปนตน นําไปสูความกังวลตอการผอนคลายมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของธนาคารกลางโดยการ

ปรับลดวงเงินการเขาซื้อสินทรัพย สงผลใหสภาพคลองในตลาดลดลง โดยลาสุด Fed ไดระบุวาจะมีการลดการเขาซื้อสินทรัพย

ภายในป 2564 และยุติในกลางป 2565 ทางดาน ECB สงสัญญาณปรับลดวงเงินในโครงการ PEPP ในไตรมาส 4/2564 

 สําหรับป 2563 อัตราการเติบโตของประเทศสหรัฐฯ กลุมประเทศยุโรป ประเทศญ่ีปุน หดตัวรอยละ 2.5 6.2  และ4.8 

ตามลําดับ อยางไรก็ดี ประเทศจีนสามารถเติบโตไดท่ีรอยละ 2.3 ท้ังน้ี ในป 2564 IMF คาดเศรษฐกิจโลกจะฟนตัวเปนรอยละ 6.0 

โดยคาดวาเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะขยายตัวท่ีรอยละ 7.0 เพ่ิมข้ึนจากการคาดการณเม่ือเดือนเมษายนท่ีระดับรอยละ 6.4 สวน

เศรษฐกิจของกลุมยูโรโซนคาดวาจะเติบโตอยละ 4.6 ปน้ี หลังจากหดตัวท่ีรอยละ 6.5 ปท่ีแลว ชณะท่ีเศรษฐกิจจีนและอินเดีย คาด

วาจะขยายตัวท่ีระดับรอยละ 8.1 และ 9.5 ตามลําดับ ตามรายงานการคาดการณของ IMF พบวา มีชองวางมากข้ึนระหวาง

ประเทศท่ีรํ่ารวยและยากจน รวมท้ังประเทศท่ีมีวัคซีนเหลือพอกับประเทศท่ียังขาดแคลนวัคซีน กลาวคือ ในขณะท่ี IMF 

คาดการณวาเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแลวจะขยายตัวเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 5.6 ในปน้ี แตกลับปรับลดตัวเลขการคาดการณ

อัตราการเติบโตของประเทศกําลังพัฒนาและประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม จากรอยละ 6.7 เม่ือเดือนเมษายน เปนรอยละ 6.3 

 ท้ังน้ี ในชวงรอบปท่ีผานมา ในชวงตนปตลาดหุนโลกปรับตัวข้ึนตอเน่ืองมาจากป 2563 ซึ่งไดแรงหนุนมาจากสภาพ

คลองท่ีเขามาในระบบอยางมากจากมาตรการการเงินและการคลังของหลายๆประเทศ ท่ีประกาศใชเพ่ือบรรเทาผลกระทบจาก 

Covid-19 และบางประเทศสามารถเร่ิมทยอยเปดเมือง กลุมอุตสาหกรรมท่ีทําผลตอบแทนไดดี ไดแก Technology Healthcare 

และ Consumer Discretionary อยางไรก็ดี ในชวงกลางเดือนกุมภาพันธ 2564 นักลงทุนไดมีความกังวลเก่ียวกับเงินเฟอ 

ภายหลังท่ีไดคาดการณวามีความเปนไปไดท่ีแผนกระตุนเศรษฐกิจสหรัฐฯจะมีวงเงินสูงถึง 1.9 ลานลานเหรียญฯ และไดรับแรง

หนุนจากการท่ีหลายๆประเทศเตรียมกลับมาเปดประเทศอีกคร้ัง ประกอบกับผลของฐานท่ีตํ่าหรือ Low Base effect ซึ่งจาก

ความกังวลในเงินเฟอน้ี สงผลใหอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดภาพของ 

Steepening yield curve ซึ่งกดดัน valuation ของหุน กอนจะปรับข้ึนไปไดจากการท่ีประเทศพัฒนาแลว อาทิ สหรัฐฯ สหภาพ

ยุโรป ไดมีความคืบหนาในการฉีดวัคซีนปองกัน Covid-19 ใหประชาชนในประเทศเพ่ิมมากข้ึน โดยต้ังแตตนป หุนกลุม value ให

ผลตอบแทนมากกวาหุนกลุม growth เล็กนอย 

  

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Dynamic Leisure and Entertainment 

ดวยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Dynamic Leisure and Entertainment เนนลงทุนในหนวย

ลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Invesco Dynamic Leisure and Entertainment 

ETF (กองทุนหลัก) ท่ีจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพยนิวยอรก (NYSE Arca, Inc.) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในอัตราสวน
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โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีวัตถุประสงคในการลงทุนเพ่ือ

มุงหวังใหผลตอบแทนเคลื่อนไหวตามดัชนี Dynamic Leisure & Entertainment Intellidex Index โดยดัชนีอางอิงประกอบดวย

หุนสามัญของบริษัทจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาจานวน 30 บริษัท ท่ีดําเนินธุรกิจเก่ียวของกับการพักผอนและความ

บันเทิง ซึ่งรวมถึงบริษัทท่ีดาเนินธุรกิจหลักในการออกแบบการผลิตหรือการจัดจาหนายสินคาหรือบริการในอุตสาหกรรม

สันทนาการและความบันเทิง ซึ่งบริษัทดังกลาวถูกคัดเลือกตามเกณฑการลงทุนท่ีหลากหลาย อาทิ โมเมนต้ัมของราคา โมเมนต้ัม

ของผลประกอบการ การบริหารธุรกิจ การวิเคราะหเชิงคุณภาพ และการประเมินมูลคา โดยตามในรอบบัญชีท่ีผานมา กองทุน

เปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Dynamic Leisure and Entertainment มีผลตอบแทนรอยละ 3.19 (ดูรายละเอียดในตารางผลการ

ดําเนินงานดานหลัง) 

 

ความเหน็ของบรษิทัจดัการกองทนุรวมเกีย่วกบัการลงทนุเพือ่เปนทรพัยสนิของกองทนุรวม สาํหรบัรอบบญัชตีั้งแต 

วนัที ่20 กรกฎาคม 2554 (วนัจดทะเบยีนจดัตัง้กองทนุ)  ถงึวนัที ่31 ตลุาคม 2564 

นโยบายของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Dynamic Leisure and Entertainment เนนลงทุนในหนวยลงทุนของ

กองทุนรวมตางประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF 

 

การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในรอบบญัชทีีผ่านมาเมือ่เทยีบกบัรอบบญัชกีอนหนา 

เน่ืองจากกองทุนเนนลงทุนในหลักทรัพยหรือหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศเพียงกองเดียวท่ีมีวัตถุประสงคและ

นโยบายการลงทุนตรงตามวัตถุประสงคของกองทุนโดยจะเนนลงทุนเต็มท่ีตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงสัดสวนการลงทุนในแตละ

รอบบัญชี จึงไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



�NVESCO�	YNAM�C�LE�SURE�AN	 � Fu�d�O��r�i�w�

��������	y�ami��L�i�ur��a�d�E�t�rtai�m��t�ETF�i��a���x�ha�g�%trad�d�fu�d�i���rp�rat�d�i��th��USA.�Th��Fu�d�tra�k��th��	y�ami��L�i�ur��&

E�t�rtai�m��t���t�llid�x���d�x�whi�h�h�ld��30�US�l�i�ur��&���t�rtai�m��t��t��k��ba��d����a��ari�ty��f�i����tm��t�m�rit��rit�ria,�i��ludi�g:�pri��

m�m��tum,��ar�i�g��m�m��tum,�quality,�ma�ag�m��t�a�ti��,�&��alu�.
 
�C��ta�t�	�tail�

�Ma�ag�m��t�C�mpa�y� ���������Capital�Ma�ag�m��t�LLC�

�C�mpa�y�Addr���� ���������P�w�rShar���Capital�Mgmt

LLC,�3500�La��y�R�ad,�Suit��700,

	�w��r��Gr���,��L�60515,�USA�

�C�mpa�y�T�l�ph���� �1%800%983%0903�

�W�b�Sit�� �i������.��m/�tf��

�Fu�d�Ma�ag�r� �P�t�r�Hubbard�

�Mgr�%�Start�	at�� �%�%�

�Tra��f�r�Ag��t� �Ba�k��f�N�w�Y�rk�M�ll��/Th��

 �Fu�d���f� �a���f�11/26/2021

�La�t�Cl���� ��$��47.00�

�T�tal�A���t��(mil)� ��$��1,329.63�

�T�tal�A���t��	at�� �11/26/2021�

�����pti���	at�� �06/23/2005�

�Primary�B���hmark� �	y��L&E�t���t�llid�x�TR�

�Curr� �US�	�llar�

�Mi�������tm��t� ��US�	�llar��0.00�

�Ti�k�r� �PEJ�US�

��S�N� �US46137V7203�
 
�F����A�d�Exp�����

�Exp�����Rati�� �0.63�

�Fr��t�L�ad� �0.00�

�Fu�d�Mgr�Stat�d�F��� �0.50�

�Mgr�Stat�d�P�rf.�F��� �%�%�

�High%Wat�r�Mark� �%�%�

�Hurdl��Rat�� �%�%�

�Ba�k�L�ad� �0.00�

�Early�Withdraw�F��� �0.00�

 �Bl��mb�rg�Cla��ifi�ati��

�Fu�d�Typ�� �ETF�

�Fu�d�A���t�Cla���F��u�� �Equity�

�	�mi�il�� �U�it�d�Stat���

�Fu�d�Obj��ti��� �C���um�r�	i��r�ti��ary�

�Fu�d�Styl�� �%�%�

�Fu�d�Mark�t�Cap�F��u�� �Br�ad�Mark�t�

�Fu�d�G��graphi�al�F��u�� �U�it�d�Stat���

�Fu�d�Curr���y�F��u�� �%�%�
 
�T�tal�R�tur��Chart �

 
S�a���ality

Y�ar Ja� F�b Mar Apr May Ju� Jul Aug S�p O�t N�� 	��

2017 1.10 1.16 0.71 1.94 %0.48 %0.14 %1.83 %1.03 2.54 1.12 4.11 1.61

2018 4.93 %3.15 %0.67 1.03 3.22 0.45 0.96 0.11 0.38 %10.28 3.41 %8.87

2019 6.51 1.05 0.21 4.26 %7.56 5.00 2.59 %2.86 %1.46 %0.72 3.91 2.94

2020 %5.41 %14.70 %32.90 12.73 9.51 %3.00 3.05 11.39 %4.01 %6.57 23.27 9.04

2021 3.87 15.61 %4.33 0.11 2.61 10.72 %5.76 1.10 1.21 0.30 %�% %�%
 
� �

 
Th��mat�rial�pr�du��d�i��thi��d��um��t�i��i�t��d�d�f�r�i�f�rmati��al�purp�������ly�a�d��h�uld���t�b������tru�d�a��a���ff�r��r���li�itati���f�r�th��pur�ha����r��al���f�a�y�fi�a��ial�i��trum��t.�Th�
i�f�rmati���pr��id�d�h�r�i��r�fl��t���urr��t�mark�t�pra�ti����a�d�i����t�i�t��d�d�t������titut��l�gal,�tax,��r�a���u�ti�g�ad�i��.�Th��i�f�rmati���a�d�data����tai��d�h�r�i��ha��b�����btai��d�fr�m�i�t�r�al
data�pr�����i�g,�fu�d�admi�i�trat�r��a��w�ll�a���th�r��ut�id����ur����a�d,�alth�ugh�it�i��b�li���d�t��b��a��urat�,����guara�t����f���mpl�t�������r�a��ura�y�i��b�i�g�mad�.�Bl��mb�rg�LP��hall���t�b�
liabl��f�r�a�y�l�������r�damag��that�a�y����may��uff�r�a��a�r��ult��f�r�lyi�g����thi��i�f�rmati��.�Th��i�f�rmati���may�b���ha�g�d�by�Bl��mb�rg�LP�at�a�y�tim�.
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�NVESCO�	YNAM�C�LE�SURE�AN	 � Fu�d�P�rf�rma���%Ri�k%Tra�ki�g�

B���hmark:�	y��L&E�t���t�llid�x�TR �a���f�11/26/2021�
Curr���y:�US	�
 
�P�rf�rma���

� �Fu�d� �B���h.�

�M�a��R�tur��1Y�W��kly� �31.35� �31.69�

�T�tal�R�tur��3M� �%3.71� �%3.67�

�T�tal�R�tur��6M� �2.64� �2.74�

�T�tal�R�tur��1Y� �26.99� �27.40�

�T�tal�R�tur��Ytd� �17.63� �18.00�

�P�rf�2020� �%10.29� �%9.80�

�P�rf�2019� �13.82� �14.52�

�P�rf�2018� �%9.30� �%8.40�

�P�rf�2017� �11.21� �11.67�

�P�rf�2016� �9.68� �10.58�

�P�rf�2015� �3.40� �4.47�

�Eff�7	�Yld� �%�%� �%�%�

�30	�Yld� �%�%� �%�%�

�Gr����7	�Yld� �%�%� �%�%�

�Sub��7	�Yld� �%�%� �%�%�

�A�g�Lif�� �%�%� �%�%�

�MMkt�A�g�	ay��T��Mat.� �%�%� �%�%�

 � �

 
�Ri�k

� �Fu�d� �B���h.�

�	�w��id��Ri�k�1Y�W��kly�A��� �19.55� �19.51�

�S�mi�aria����1Y�W��kly�A��� �27.37� �27.32�

�Sta�dard�	���1Y�W��kly�A��� �27.80� �27.71�

�Max�	rawd�w��1Y� �%23.01� �%22.92�

�Max����r�a���1Y� �49.22� �49.49�

�Kurt��i��1Y�W��kly� �1.84� �1.78�

�Sk�w�����1Y�W��kly� �%0.09� �%0.10�

 � �

 
�Ri�k/R�tur�

� ����B���h.

�Ex�����R�tur��1Y�W��kly�A��� �%0.26�

���f�rmati���Rati��1Y�W��kly� �%0.43�

�J������Alpha�1Y�W��kly� �%0.43�

�M�diglia�i�Rap�1Y�W��kly� �0.00�

�Sharp��Rati��1Y�W��kly� �1.13�

�S�rti���Rati��1Y�W��kly� �1.35�

�Tr�y��r�M�a�ur��1Y�W��kly� �0.31�

 � �

 

 
Th��mat�rial�pr�du��d�i��thi��d��um��t�i��i�t��d�d�f�r�i�f�rmati��al�purp�������ly�a�d��h�uld���t�b������tru�d�a��a���ff�r��r���li�itati���f�r�th��pur�ha����r��al���f�a�y�fi�a��ial�i��trum��t.�Th�
i�f�rmati���pr��id�d�h�r�i��r�fl��t���urr��t�mark�t�pra�ti����a�d�i����t�i�t��d�d�t������titut��l�gal,�tax,��r�a���u�ti�g�ad�i��.�Th��i�f�rmati���a�d�data����tai��d�h�r�i��ha��b�����btai��d�fr�m�i�t�r�al
data�pr�����i�g,�fu�d�admi�i�trat�r��a��w�ll�a���th�r��ut�id����ur����a�d,�alth�ugh�it�i��b�li���d�t��b��a��urat�,����guara�t����f���mpl�t�������r�a��ura�y�i��b�i�g�mad�.�Bl��mb�rg�LP��hall���t�b�
liabl��f�r�a�y�l�������r�damag��that�a�y����may��uff�r�a��a�r��ult��f�r�lyi�g����thi��i�f�rmati��.�Th��i�f�rmati���may�b���ha�g�d�by�Bl��mb�rg�LP�at�a�y�tim�.
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�NVESCO�	YNAM�C�LE�SURE�AN	 � Fu�d�P�rf�rma���%Ri�k%Tra�ki�g�

B���hmark:�	y��L&E�t���t�llid�x�TR �a���f�11/26/2021�
Curr���y:�US	�

�Tra�ki�g

� ����B���h.

�Alpha�1Y�W��kly� �0.00�

�B�ta�1Y�W��kly� �1.00�

�C�rr�lati���1Y�W��kly� �1.00�

�B�ar�C�rr�lati���1Y�W��kly� �1.00�

�Bull�C�rr�lati���1Y�W��kly� �1.00�

�R�Squar�d�1Y�W��kly� �1.00�

�Tra�ki�g�Err�r�1Y�W��kly�A��� �0.59�

 � �

 
Th��mat�rial�pr�du��d�i��thi��d��um��t�i��i�t��d�d�f�r�i�f�rmati��al�purp�������ly�a�d��h�uld���t�b������tru�d�a��a���ff�r��r���li�itati���f�r�th��pur�ha����r��al���f�a�y�fi�a��ial�i��trum��t.�Th�
i�f�rmati���pr��id�d�h�r�i��r�fl��t���urr��t�mark�t�pra�ti����a�d�i����t�i�t��d�d�t������titut��l�gal,�tax,��r�a���u�ti�g�ad�i��.�Th��i�f�rmati���a�d�data����tai��d�h�r�i��ha��b�����btai��d�fr�m�i�t�r�al
data�pr�����i�g,�fu�d�admi�i�trat�r��a��w�ll�a���th�r��ut�id����ur����a�d,�alth�ugh�it�i��b�li���d�t��b��a��urat�,����guara�t����f���mpl�t�������r�a��ura�y�i��b�i�g�mad�.�Bl��mb�rg�LP��hall���t�b�
liabl��f�r�a�y�l�������r�damag��that�a�y����may��uff�r�a��a�r��ult��f�r�lyi�g����thi��i�f�rmati��.�Th��i�f�rmati���may�b���ha�g�d�by�Bl��mb�rg�LP�at�a�y�tim�.
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� � Fu�d�All��ati���

 
�T�tal�A���t��(mil) �a���f�11/26/2021

 
�A���t�All��ati��

�Equity� �100.112�%�

�M���y�Mark�t� �%0.112�%�

 �a���f�11/24/2021

 
�S��t�r�All��ati��

�Airli���� �2.65�%�

�E�t�rtai�m��t� �23.837�%�

�F��d� �7.595�%�

���t�r��t� �9.827�%�

�L�dgi�g� �12.511�%�

�M�dia� �18.997�%�

�R�tail� �24.677�%�

 �a���f�11/24/2021

 
�G���All��ati��

�U�it�d�Stat��� �100.093�%�
 �a���f�11/24/2021

 
�P�rtf�li��Stati�ti�� �a���f�11/24/2021

�%�Of�T�p�T���H�ldi�g�� �45.12��A�g�Pri��/Ear�i�g�� �45.26�

�Fu�d�Tur����r� �187.00��A�g�Pri��/Ca�h�Fl�w� �14.37�

�M�dia��Mkt�Cap�(M)� �20,085.55��A�g�Pri��/Sal��� �1.74�

�A�g�Mark�t�Cap�(mil)� �46,082.87��A�g�Pri��/B��k�Rati�� �5.72�

�A�g�	�d�Yi�ld� �0.90��� ��

 
Th��mat�rial�pr�du��d�i��thi��d��um��t�i��i�t��d�d�f�r�i�f�rmati��al�purp�������ly�a�d��h�uld���t�b������tru�d�a��a���ff�r��r���li�itati���f�r�th��pur�ha����r��al���f�a�y�fi�a��ial�i��trum��t.�Th�
i�f�rmati���pr��id�d�h�r�i��r�fl��t���urr��t�mark�t�pra�ti����a�d�i����t�i�t��d�d�t������titut��l�gal,�tax,��r�a���u�ti�g�ad�i��.�Th��i�f�rmati���a�d�data����tai��d�h�r�i��ha��b�����btai��d�fr�m�i�t�r�al
data�pr�����i�g,�fu�d�admi�i�trat�r��a��w�ll�a���th�r��ut�id����ur����a�d,�alth�ugh�it�i��b�li���d�t��b��a��urat�,����guara�t����f���mpl�t�������r�a��ura�y�i��b�i�g�mad�.�Bl��mb�rg�LP��hall���t�b�
liabl��f�r�a�y�l�������r�damag��that�a�y����may��uff�r�a��a�r��ult��f�r�lyi�g����thi��i�f�rmati��.�Th��i�f�rmati���may�b���ha�g�d�by�Bl��mb�rg�LP�at�a�y�tim�.
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5 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Dynamic Leisure and Entertainment 

 

ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดครึง่ปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่าํคญั 

งวดครึง่ปบญัชสีิน้สดุวนัที ่ 29 ต.ค. 64** 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 10.0614 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 10.3828 

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Dynamic Leisure and Entertainment Fund 3.19% 

เกณฑมาตรฐาน 1*** 4.84% 

เกณฑมาตรฐาน 2*** 3.70% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 553 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 381 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดคร่ึงป (ลานบาท) 553 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดคร่ึงป (Net cash flow) (ลานบาท) +360 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดคร่ึงป* (Average redemption rate) 1.48% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่  

** จาก 20 ก.ค. 64 ถึง 29 ต.ค. 64  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Dynamic Leisure and Entertainment 

 

 

 

ผลการดาํเนนิงานของ กองทุนเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ Dynamic Leisure and Entertainment  ณ วนัที ่29 ตลุาคม 2564 

  ยอนหลัง 3 เดือน  ต้ังแตจัดต้ังกองทุน 

รอยละตอป (30 ก.ค. 64) (20 ก.ค. 64) 

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Dynamic Leisure and Entertainment +2.47% +3.19% 

เกณฑมาตรฐาน 1*** +3.76% +4.84% 

เกณฑมาตรฐาน 2*** +2.70% +3.70% 

Note:   
Benchmark 1 :Dynamic Leisure & Entertainment Intellidex Index ในรูปสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ปรับดวยอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือ 

 เทียบเทาคาสกุล เงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน 100.00% 

Benchmark 2 :Dynamic Leisure & Entertainment Intellidex Index ในรูปสกุลเงินดอลลารสหรัฐ 100.00% 

   

หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 

 ท้ังน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึง 

 ผลการดําเนินงานในอนาคต 

 ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน  
 

 

 

 

3.19%

4.84%

3.70%

-4.00%

-2.00%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

21-Jul-21 29-Oct-21

TMB-ES-CHILL Benchmark 1 Return Benchmark 2 Return



7 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Dynamic Leisure and Entertainment 

 

 



8 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Dynamic Leisure and Entertainment 

 

กองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ Dynamic Leisure and Entertainment 

 งบแสดงฐานะการเงนิ (ยงัไมไดตรวจสอบ) 

ณ วนัที ่ 31 ตลุาคม  2564 

 บาท  
สนิทรพัย   

เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม (ราคาทุน   351,713,160.75 บาท) 367,940,826.00  
เงินฝากธนาคาร 20,376,605.34  
ลูกหน้ี   

 จากดอกเบ้ียคางรับ 11,694.24  
 จากการขายหนวยลงทุน 1,767,839.22  
ลูกหน้ีจากจากสัญญาอนุพันธ 1,787,686.25  
รวมสินทรัพย 391,884,651.05  

หนีส้นิ   

เจาหน้ี   

 จากการซื้อเงินลงทุน 5,123,392.63  
 จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 1,562,934.27  
เจาหน้ีจากสัญญาอนุพันธ 4,211,917.50  
คาใชจายคางจาย 465,972.49  
ภาษีเงินไดคางจาย 1,754.14  
เจาหน้ีอ่ืน 49.49  
หน้ีสินอ่ืน 30,842.17  
รวมหน้ีสิน 11,396,862.69  

สนิทรพัยสทุธ ิ 380,487,788.36  

สนิทรพัยสทุธ ิ:   

ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 366,510,344.85  
บัญชีปรับสมดุล (13,264,466.63)  
กําไรสะสม 27,241,910.14  
สินทรัพยสุทธิ (เทากับ 10.3823 บาทตอหนวย คํานวณจากจํานวน   

 หนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันท่ี 31 ตุลาคม  2564   

 36,647,676.1337 หนวย) 380,487,788.36  
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กองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ Dynamic Leisure and Entertainment 

งบกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็  (ยงัไมไดตรวจสอบ) 

สาํหรบัรอบ 6 เดอืน ตัง้แตวนัที ่20 กรกฎาคม 2564 ถงึวนัที ่31 ตลุาคม 2564 

 บาท 

รายไดจากการลงทนุ  
 รายไดดอกเบ้ีย 11,694.24 

 รายไดอ่ืน 773,534.69 

 รวมรายได 785,228.93 

คาใชจาย  
 คาธรรมเนียมการจัดการ 1,684,760.39 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 50,542.81 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียน 237,755.94 

 คาใชจายอ่ืน 15,656.16 

 รวมคาใชจาย 1,988,715.30 

กาํไร(ขาดทนุ)จากการลงทนุสทุธ ิ (1,203,486.37) 

  

รายการกาํไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุ  
 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 20,413,537.15 

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 16,227,665.25 

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมไดเกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ (9,004,932.20) 

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 928,272.02 

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)จากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไมเกิดข้ึน 28,564,542.22 

  

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสทุธิจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได 27,361,055.85 

หัก ภาษีเงินได (119,145.71) 

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสทุธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได 27,241,910.14 
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กองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ Dynamic Leisure and Entertainment 

 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 31 ตลุาคม  2564 

 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of NAV 

 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) 

 เงนิฝากธนาคาร 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 20,388,299.58 5.36% 

 รวมเงนิฝากธนาคาร 20,388,299.58 5.36% 

 หนวยลงทนุตางประเทศ 
 หนวยลงทุนตางประเทศ 96.70% 

 Invesco  Dynamic leisure and entertainment ETF 219,500 367,940,826.00 96.70% 

 รวมหนวยลงทนุตางประเทศ (ราคาทนุ 351,713,160.75 บาท) 367,940,826.00 96.70% 

 ทรัพยสินอ่ืน 344,366.18 0.09% 

 หน้ีสินอ่ืน -8,185,703.40 -2.15% 

 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 380,487,788.36 100.00% 
 จํานวนหนวยลงทุน 36,647,676.1337 

 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 10.3823 
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คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ Dynamic Leisure and Entertainment 

สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ของรอบปบัญชี 2564/2565 ต้ังแตวันท่ี 20 กรกฎาคม 2564 สิ้นสดุวันท่ี 31 ตุลาคม 2564 

  ต้ังแตวันท่ี 20  ก.ค.  2564  ต้ังแตวันท่ี 20  ก.ค.  2564 

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันท่ี 31 ต.ค. 2564  ถึงวันท่ี 31 ต.ค. 2564 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 1,684.76 0.5350 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 50.54 0.0160 

คานายทะเบียน (Registrar fee) 237.76 0.0755 

คาสอบบัญชี (Audit fee) 0.00 0.0000 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory fee) 15.66 0.0050 

คาภาษีเงินได 119.15 0.0378 

คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

คาใชจายอ่ืน ๆ 0.00 0.0000 

รวมคาใชจายทัง้หมด1 2,107.87 0.6693 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขายหลักทรัพย  
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถัวเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันท่ี 20 กรกฎาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2564  

 เทากับ 552,603,854.43 บาท 
 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 52.58% 

 

คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ = 0.06% (323,306.37 บาท) 
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ตารางแสดงคานายหนาซือ้ขายหลกัทรพัย ตัง้แตวนัที ่ 20 กรกฎาคม 2564  ถงึวนัที ่ 31 ตลุาคม  2564 

ลําดับ ชื่อบริษัทหลักทรัพย 

คานายหนา 

(บาท) 

อัตราสวนคานายหนา 

แตละรายตอคานายหนา

ท้ังหมด 

1 CITIGROUP INC 233,217.46 72.14 

2 CREDIT SUISSE AG 7,202.80 2.23 

3 JP MORGAN SECURITIES LLC 37,018.20 11.45 

4 UOB KAY HIAN SECURITIES 45,867.91 14.18 

 รวมคานายหนาทัง้หมด 323,306.37 100.00 
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รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ Dynamic Leisure and 

Entertainment 

สําหรับรอบ 6 เดือนของรอบปบัญชี 2564/2565 (ต้ังแตวันท่ี 20 กรกฎาคม 2564- 31 ตุลาคม 2564) 

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 > รายงานการทําธุรกรรม 

กับบุคคลเก่ียวของ หรือท่ี website ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี https://www.sec.or.th 

 

รายงานการเปดเผยขอมลูการถอืหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุ  ณ วนัที ่31 ตลุาคม 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 

 


