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1 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

วันท่ี   7 มีนาคม 2565 

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงรายงานประจํารอบระยะเวลา 6 เดือน 

งวดต้ังแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2565 ของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Asia Active Equity เพ่ือการ

เลี้ยงชีพ มายังผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

ในชวงรอบปท่ีผานมา ตลาดหุนของกลุมประเทศเกิดใหมถูกกดดันจากความกังวลเก่ียวกับเงินเฟอและการคาดการณ

เก่ียวกับการยกเลิกมาตรการผอนคลายทางการเงินลง เปนเหตุใหอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพ่ิมข้ึน ซึ่งกดดัน 

valuation ของหุน นอกจากน้ี ในชวงคร่ึงหลังของป 2564 การกลับมาระบาดของ Covid-19 ในบางประเทศ และปจจัยเฉพาะตัว

ของประเทศจีน กดดันผลตอบแทนในตลาดหุน ในขณะท่ี ตลาดหุนอินเดียสามารถสรางผลตอบแทนไดอยางโดดเดน จาก

มาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ 

ท้ังน้ี ในชวง วันท่ี 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2565 ดัชนี MSCI Emerging Asia Net Total Return ให

ผลตอบแทนรอยละ -4.71 ในสกุลเงินบาท และรอยละ -5.97 ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ ขณะท่ีกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง 

Asia Active Equity เพ่ือการเลี้ยงชีพใหผลตอบแทนรอยละ -7.17 

สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

คณะผูจัดการกองทุน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

 

 



 

2 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

รายงานการวเิคราะห ของบรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุ ทหารไทย จาํกดั ในฐานะบรษิทัจดัการ 

กองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ Asia Active Equity เพือ่การเลีย้งชพี 

 

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน 

ในชวงรอบปท่ีผานมา เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชยีถูกกดดันจากการระบาดของไวรัส Covid-19 สายพันธุ Delta ซึ่งตาง

จากประเทศพัฒนาแลวท่ีสามารถเขาถึงวัคซีนไดอยางรวดเร็ว สงผลใหเศรษฐกิจสามารถฟนตัวใดในป 2564 สะทอนไดจาก

ตัวเลขเศรษฐกิจท่ีสําคัญปรับตัวดีข้ึน อาทิ เงินเฟอและการจางงาน เปนตน นําไปสูความกังวลตอการผอนคลายมาตรการ

กระตุนเศรษฐกิจของธนาคารกลางโดยการปรับลดวงเงินการเขาซื้อสินทรัพย สงผลใหสภาพคลองในตลาดลดลง โดยลาสุด

ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ไดปรับลดอัตราการเขาซื้อสินทรัพยลงเพ่ิมเติม โดยจากเดิมท่ีลดการเขาซื้อสินทรัพยลงเดือนละ 1.5 

หม่ืนลานดอลลารสหรัฐฯ เปนลดลงเดือนละ 3 หม่ืนลานดอลลารสหรัฐฯ ซึ่งจะเร่ิมต้ังแตเดือนมกราคม 2565 เปนตนไป 

นอกจากน้ี ธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) ประกาศข้ึนอัตราดอกเบ้ียสูระดับรอยละ 0.50 เพ่ือสกัดการเพ่ิมข้ึนของเงินเฟอ ท่ี ณ 

เดือนธันวาคมอยูท่ีระดับรอยละ 5.4 YoY ซึ่งเปนระดับสูงสุดในรอบ 10 ป อยางไรก็ดี ธนาคารกลางยุโรป (ECB) และธนาคาร

กลางญ่ีปุน (BOJ) มีมติคงนโยบายการเงินไว โดย ECB มองวาการเรงตัวข้ึนของเงินเฟอเปนการเพ่ิมข้ึนแบบชั่วคราว ในขณะท่ี

ตัวเลขเงินเฟอของญ่ีปุนยังคงอยูหางไกลจากระดับเปาหมายของ BOJ 

สําหรับนโยบายการเงินของประเทศกลุมประเทศเกิดใหม ธนาคารกลางในหลายๆประเทศไดมีการใชนโยบายการเงิน

แบบเขมงวด เพ่ือรับมือกับเงินเฟอในประเทศท่ีสูงข้ึน อาทิ ธนาคารกลางเกาหลีใต (BOK) ปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียนโยบายมาอยูท่ี

รอยละ 1.25 ในขณะท่ี ธนาคารกลางจีน (PBoC) ปรับลดอัตราดอกเบ้ียโครงการเงินกูระยะกลาง (MLF) ระยะ 1 ปลง อยูท่ีระดับ

รอยละ 2.85 และปรับลดอัตราดอกเบ้ียซื้อคืนพันธบัตร (Reverse repurchase rate) ระยะ 7 วันลง อยูท่ีระดับรอยละ 2.20 และ

ปรับลดดอกเบ้ียเงินกูท่ีธนาคารพาณิชยใหลูกคาชั้นดี (LPR) ลง อยูท่ีระดับรอยละ 3.70 ภายหลังตัวเลขเศรษฐกิจสงสัญญาณ

ชะลอลง เน่ืองจากไดรับผลกระทบจากการระบาดของ Omicron และวิกฤตหน้ีภาคอสังหาริมทรัพย 

กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) ประกาศปรับลดตัวเลขคาดการณการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในป 2565 จาก

ระดับรอยละ 4.9 อยูท่ีระดับรอยละ 4.4 โดยระบุวาไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 ภาวะคอขวดในหวง

โซอุปทาน รวมท้ังเงินเฟอท่ีพุงข้ึน นอกจากน้ี ไดปรับการคาดการณเศรษฐกิจกลุมประเทศกําลังพัฒนาลงจากรอยละ 5.1 เปน

รอยละ 4.8 โดยคาดวาจีนจะขยายตัวรอยละ 4.8 ในป 2565 จากเดิมท่ีคาดการณท่ีระดับรอยละ 5.6 สวนเศรษฐกิจอินเดีย IMF 

ปรับเพ่ิมการคาดการณวาจะขยายตัวรอยละ 9.0 จากเดิมท่ีคาดการณท่ีระดับรอยละ 8.5 

ท้ังน้ี ในชวงรอบปท่ีผานมา ตลาดหุนเอเชียใหผลตอบแทนเปนลบ โดยปรับตัวลงตามตลาดหุนโลกจากความกังวล

เก่ียวกับเงินเฟอ ภายหลังท่ีสหรัฐฯไดเปดเผยแผนกระตุนเศรษฐกิจท่ีมีวงเงินสูงถึง 1.9 ลานลานเหรียญฯ และไดรับแรงหนุนจาก

การท่ีหลายๆประเทศเตรียมกลับมาเปดประเทศอีกคร้ัง การฟนตัวของเศรษฐกิจอาจสงผลใหมีการยกเลิกมาตรการผอนคลาย

ทางการเงินลง เปนเหตุใหอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพ่ิมข้ึน ซึ่งกดดัน valuation ของหุน นอกจากน้ี การกลับมา

ระบาดของ Covid-19 ในบางประเทศ และปจจัยเฉพาะตัวของประเทศจีน อาทิ ความเสี่ยงการผิดนัดชําระหน้ีในตลาด

อสังหาริมทรัพย และการท่ีทางการออกกฎหมายกํากับและควบคุมในบางธุรกิจ เหลาน้ีเปนปจจัยกดดันผลตอบแทนในตลาดหุน 

ในขณะท่ี ตลาดหุนอินเดียสามารถสรางผลตอบแทนไดอยางโดดเดน จากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจผานการลงทุนโครงสราง

พ้ืนฐาน การแปรรูปรัฐวิสาหกิจใหเปนเอกชน และปฏิรูปภาษีเพ่ือหนุนการเติบโตของเศรษฐกิจในอนาคต 

 



 

3 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Asia Active Equity เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

ดวยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทปริง Asia Active Equity เพ่ือการเลี้ยงชีพ เนนลงทุนในหนวย

ลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Schroder International Selection Fund - 

Emerging Asia มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางการเติบโตในเงินลงทุน ผานการลงทุนอยางนอย 2 ใน 3 ในตราสารทุนและตราสารท่ี

เทียบเทาตราสารทุนของผูออกท่ีมีการดําเนินธุรกิจในประเทศตลาดเกิดใหมในภูมิภาคเอเชีย โดยในรอบบัญชี 6 เดือนท่ีผานมา 

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Asia Active Equity เพ่ือการเลี้ยงชีพ ใหผลตอบแทนรอยละ -7.17 (ดูรายละเอียดในตารางผล

การดําเนินงานดานหลัง)  

 

ความเหน็ของบรษิทัจดัการกองทนุรวมเกีย่วกบัการลงทนุเพือ่เปนทรพัยสนิของกองทนุรวม สาํหรบัรอบบญัชตีั้งแตวนัที ่ 

1 สงิหาคม 2564 ถงึวนัที ่31 มกราคม 2565 

ดวยนโยบายการลงทุนของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Asia Active Equity เพ่ือการเลี้ยงชีพ เนนลงทุนในหนวย

ลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Schroder International Selection Fund - 

Emerging Asia มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางการเติบโตในเงินลงทุน ผานการลงทุนอยางนอย 2 ใน 3 ในตราสารทุนและตราสารท่ี

เทียบเทาตราสารทุนของผูออกท่ีมีการดําเนินธุรกิจในประเทศตลาดเกิดใหมในภูมิภาคเอเชีย 

 

การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในรอบบญัชทีีผ่านมาเมือ่เทยีบกบัรอบบญัชกีอนหนา 

เน่ืองจากกองทุนเนนลงทุนในหลักทรัพยหรือหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศเพียงกองเดียวท่ีมีวัตถุประสงคและ

นโยบายการลงทุนตรงตามวัตถุประสงคของกองทุนโดยจะเนนลงทุนเต็มท่ีตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงสัดสวนการลงทุนในแตละ

รอบบัญชี จึงไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ 

 

รายงานการลงทนุทีไ่มเปนไปตามนโยบายการลงทนุเฉลีย่ในรอบบญัชพีรอมทัง้การดาํเนนิการแกไข 

ไมมี 

 

ขอมลูการดาํเนนิการรบัชาํระหนีด้วยทรพัยสนิอืน่ (ถาม)ี 

 ไมมี 

 

ขอมลูการบนัทกึมลูคาตราสารแหงหนีห้รือสทิธเิรยีกรองดงักลาวเปนศนูย ในกรณทีีผู่ออกตราสารแหงหนีห้รอืลกูหนีแ้หงสทิธิ

เรยีกรองผดินดัชาํระหนีห้รอืมพีฤตกิารณวาจะไมสามารถชาํระหนีไ้ด (ถาม)ี 

 ไมมี 

 

 



 

4 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

ขอมลูของกองทนุรวมทีล่งทนุในหนวยลงทนุของกองทนุรวมตางประเทศกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึง่ เกนิกวารอยละ 20 

ของ NAV 
 

โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

1 การลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 

2 ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



�CHRODER�	NT�E�A�	AAU�DACC � Fun��Ov��vi�w�

���������	nt��nati�nal���l��ti�n�Fun���Em��ging�Asia�is�an��p�n�n��inv�stm�nt�fun��in���p��at���in�Lux�mb�u�g.�T���Fun��aims�t��p��vi����apital

g��wt��by�inv�sting�in��quity�an���quity���lat���s��u�iti�s��f���mpani�s�in�t����m��ging�ma�k�ts�in�Asia.�T���Fun��may�inv�st��i���tly�in�C�ina�B

��a��s�an��C�ina�H��a��s�an��may�inv�st�up�t��10%��f�its�ass�ts�in�C�ina�A��a��s.
 
�C�nta�t�D�tails

�Manag�m�nt�C�mpany� ����������	nv�stm�nt�Manag�m�nt

Eu��p���A�

�C�mpany�A����ss� ����������	nv�stm�nt�Manag�m�nt

(Lux),�5,��u��H����n��f,�L1736

��nning��b��g,�Lux�mb�u�g�

�C�mpany�T�l�p��n�� �352341342202�T�l�

�W�b��it�� �www.s�������s.��m�

�Fun��Manag��� �L�uisa�L��

�Mg����ta�t�Dat�� �01/01/2002�

�T�ansf���Ag�nt� �H�BC�C�ntin�ntal�Eu��p��

 �Fun��	nf� �as��f�02/24/2022

�Last�Cl�s�� ��$��52.53�

�T�tal�Ass�ts�(mil)� ��$��6,399.34�

�T�tal�Ass�ts�Dat�� �02/24/2022�

�	n��pti�n�Dat�� �01/09/2004�

�P�ima�y�B�n��ma�k� �M�C	�Daily�TR�N�t�Em��gi�

�Cu��� �U��D�lla��

�Min�	nv�stm�nt� ��U��D�lla���1,000.00�

�Ti�k��� ��CHEAAA�LX�

�	�	N� �LU0181495838�

 
�F��s�An��Exp�ns�s

�Exp�ns��Rati�� �1.94�

�F��nt�L�a�� �5.00�

�Fun��Mg���tat���F��� �1.50�

�Mg���tat���P��f.�F��� �0.00�

�Hig�Wat���Ma�k� ���

�Hu��l��Rat�� ���

�Ba�k�L�a�� �0.00�

�Ea�ly�Wit���aw�F��� ���

 �Bl��mb��g�Classifi�ati�n

�Fun��Typ�� ��	CAV�

�Fun��Ass�t�Class�F��us� �Equity�

�D�mi�il�� �Lux�mb�u�g�

�Fun��Obj��tiv�� �Em��ging�Ma�k�t��t��k�

�Fun���tyl�� ���

�Fun��Ma�k�t�Cap�F��us� ���

�Fun��G��g�ap�i�al�F��us� �Asian�Pa�ifi��R�gi�n��x�Japan�

�Fun��Cu���n�y�F��us� ���
 
�T�tal�R�tu�n�C�a�t �

 
��as�nality

Y�a� Jan F�b Ma� Ap� May Jun Jul Aug ��p O�t N�v D��

2018 8.89 4.91 1.11 1.15 0.47 4.11 0.39 2.49 1.95 10.15 5.89 2.10

2019 5.40 3.66 2.29 0.61 8.13 6.15 0.57 1.92 0.56 4.71 0.01 7.73

2020 2.63 3.87 14.34 11.57 0.20 10.14 12.12 2.95 1.33 5.36 7.54 7.24

2021 4.61 1.20 3.39 2.82 1.64 2.44 3.18 0.76 4.11 4.48 3.39 0.76

2022 3.91 � � � � � � � � � � �
 
� �

 
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�02/24/2022�
Cu���n�y:�U�D�
 
�P��f��man��

� �Fun�� �B�n��.�

�M�an�R�tu�n�1Y�W��kly� �14.41� �16.12�

�T�tal�R�tu�n�3M� �9.40� �8.81�

�T�tal�R�tu�n�6M� �8.65� �8.77�

�T�tal�R�tu�n�1Y� �17.65� �18.29�

�T�tal�R�tu�n�Yt�� �8.08� �6.91�

�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� �12.91� �12.29�

���miva�ian���1Y�W��kly�Ann� �18.82� �17.91�

��tan�a���D�v�1Y�W��kly�Ann� �16.47� �16.60�

�Max�D�aw��wn�1Y� �18.22� �19.04�

�Max�	n���as��1Y� �8.80� �9.72�

�Ku�t�sis�1Y�W��kly� �0.29� �0.03�

��k�wn�ss�1Y�W��kly� �0.79� �0.36�

 � �

 
�Risk/R�tu�n

� �vs�B�n��.

�Ex��ss�R�tu�n�1Y�W��kly�Ann� �2.03�

�	nf��mati�n�Rati��1Y�W��kly� �0.32�

�J�ns�n�Alp�a�1Y�W��kly� �0.40�

�M��igliani�Rap�1Y�W��kly� �0.02�

���a�p��Rati��1Y�W��kly� �0.88�

����tin��Rati��1Y�W��kly� �0.76�

�T��yn���M�asu���1Y�W��kly� �0.16�

 � �

 

 
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�02/24/2022�
Cu���n�y:�U�D�

�T�a�king

� �vs�B�n��.

�Alp�a�1Y�W��kly� �0.01�

�B�ta�1Y�W��kly� �0.92�

�C����lati�n�1Y�W��kly� �0.93�

�B�a��C����lati�n�1Y�W��kly� �0.79�

�Bull�C����lati�n�1Y�W��kly� �0.87�

�R��qua����1Y�W��kly� �0.86�

�T�a�king�E�����1Y�W��kly�Ann� �6.31�

 � �

 
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�02/24/2022

 
�Ass�t�All��ati�n

�Equity� �96.532�%�

�M�n�y�Ma�k�t� �3.468�%�

 �as��f�10/31/2021

 
����t���All��ati�n

�Basi��Mat��ials� �11.979�%�

�C�mmuni�ati�ns� �9.611�%�

�C�nsum��,�Cy�li�al� �9.198�%�

�C�nsum��,�N�n�y�li�al� �2.034�%�

�En��gy� �3.336�%�

�Finan�ial� �17.401�%�

�	n�ust�ial� �12.33�%�

�T���n�l�gy� �30.015�%�

�Utiliti�s� �0.629�%�

 �as��f�10/31/2021

 
�G���All��ati�n

�Aust�alia� �1.622�%�

�C�ina� �36.246�%�

�H�ng�K�ng� �2.374�%�

�	n�ia� �13.622�%�

�	n��n�sia� �2.497�%�

�	taly� �1.662�%�

��ingap���� �0.749�%�

���ut��K���a� �13.951�%�

���i�Lanka� �0.421�%�

�Taiwan� �17.568�%�

�Unit���King��m� �5.378�%�

�Unit����tat�s� �0.442�%�

 �as��f�10/31/2021

 
�P��tf�li���tatisti�s �as��f�10/31/2021

�%�Of�T�p�T�n�H�l�ings� �42.46��Avg�P�i��/Ea�nings� �21.39�

�Fun��Tu�n�v��� ����Avg�P�i��/Cas��Fl�w� �9.04�

�M��ian�Mkt�Cap�(M)� �52,509.83��Avg�P�i��/�al�s� �2.37�

�Avg�Ma�k�t�Cap�(mil)� �167,405.09��Avg�P�i��/B��k�Rati�� �2.34�

�Avg�Dv��Yi�l�� �1.64��� ��

 
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 เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดครึง่ปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่าํคญั    

งวดครึง่ปบญัชสีิน้สดุวนัที ่

31 ม.ค. 

65 

30 ก.ค. 

64 

29 ม.ค. 

64 

31 ก.ค. 

63 

31 ม.ค. 

63 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 15.4632 16.0360 12.6181 11.2733 10.7790 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 14.3548 15.4632 16.0360 12.6181 11.2733 

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Asia Active Equity เพ่ือการเลี้ยงชพี -7.17% -3.57% 27.09% 11.93% 4.59% 

เกณฑมาตรฐาน 1** -4.71% 2.45% 21.45% 11.13% 5.34% 

เกณฑมาตรฐาน 2** -5.97% -6.63% 26.56% 10.81% 4.09% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 676 566 205 176 147 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 700 676 566 205 176 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดคร่ึงป (ลานบาท) 350 325 291 169 158 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดคร่ึงป (Net cash flow) (ลานบาท) +76 +139 +290 +7 +22 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดคร่ึงป* (Average redemption rate) 0.06% 0.17% 0.13% 0.11% 0.08% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

 

 

ผลการดาํเนนิงานของ กองทุนเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ Asia Active Equity เพือ่การเลีย้งชพี ณ วนัที ่31 มกราคม 2565  

 

 ยอนหลัง  

3 เดือน 

ยอนหลัง  

6 เดือน 

ยอนหลัง 

 1 ป 

ยอนหลัง  

3 ป 

ต้ังแตจัดต้ัง 

กองทุน 

รอยละตอป (29 ต.ค. 64) (30 ก.ค. 64) (29 ม.ค. 64) (31 ม.ค. 62) (10 ส.ค. 58) 

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง Asia Active 

Equity เพ่ือการเลี้ยงชีพ 
-6.51% -7.17% -10.43% +10.33% +5.74% 

เกณฑมาตรฐาน 1** -5.34% -4.71% -2.36% +11.45% +7.21% 

เกณฑมาตรฐาน 2** -5.63% -5.97% -12.14% +9.09% +8.11% 

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   

 

43.63%

57.01%

65.78%

-40.00%

-20.00%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

01-Jan-00

TMBAGLRMF Benchmark 1 Return Benchmark 2 Return



 

7 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

 



 

8 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

กองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ Asia Active Equity เพือ่การเลีย้งชพี 

งบดลุ (ยงัไมไดตรวจสอบ) 

ณ วนัที ่31 มกราคม 2565 

 บาท 

สนิทรพัย  
เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม (ราคาทุน 617,206,573.53 บาท) 686,440,737.47 

เงินฝากธนาคาร 17,742,840.30 

ลูกหน้ี  
 จากดอกเบ้ียคางรับ 1,808.11 

 จากการขายหนวยลงทุน (Purchases) 177,718.00 

 จากการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (3,223,013.65) 

 อ่ืน ๆ 519,445.70 

รวมสินทรัพย 701,659,535.93 

หนีส้นิ  
เจาหน้ี  
 จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Redemption) 513,481.77 

 จากการรอจัดสรรหนวย (Pending) 1,700.00 

คาใชจายคางจาย 1,096,570.02 

หน้ีสินอ่ืน 61,953.67 

รวมหน้ีสิน 1,673,705.46 

สนิทรพัยสทุธ ิ 699,985,830.47 

  

สนิทรพัยสทุธ ิ:  
ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 487,615,462.16 

บัญชีปรับสมดุล 212,209,066.36 

กําไรสุทธิ 161,301.95 

สินทรัพยสุทธิ (เทากับ 14.3548 บาทตอหนวย คํานวณจากจํานวน  
 หนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันท่ี 31  มกราคม 2565  
 48,763,021.3031 หนวย) 699,985,830.47 
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กองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ Asia Active Equity เพือ่การเลีย้งชพี 

งบกําไรขาดทนุ (ยงัไมไดตรวจสอบ) 

สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชตีัง้แตวนัที ่1 สงิหาคม 2564 ถงึวนัที ่31 มกราคม 2565 

 

 บาท 

รายไดจากการลงทนุ  
 รายไดดอกเบ้ีย 5,746.40 

 รายไดจากการซื้อขายหนวยลงทุน 179,163.75 

 รายไดอ่ืน ๆ 3,400,403.93 

 รวมรายได 3,585,314.08 

คาใชจาย  
 คาธรรมเนียมการจัดการ 5,534,345.64 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 110,686.78 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียน 706,878.98 

 รวมคาใชจาย 6,351,911.40 

กาํไร(ขาดทนุ)จากการลงทนุสทุธ ิ (2,766,597.32) 

  

รายการกาํไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุ  
 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้น 3,859,097.79 

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไมเกิดข้ึนท้ังสิ้น (44,533,997.87) 

 กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (904,033.26) 

 กําไร(ขาดทุน)จากสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาท่ียังไมเกิดข้ึน (7,409,904.71) 

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)จากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไมเกิดข้ึน (48,988,838.05) 

  

การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยสทุธจิากการดําเนนิงาน (51,755,435.37) 
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กองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ Asia Active Equity เพือ่การเลีย้งชพี 

 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 

 ณ วนัที ่ 31 มกราคม  2565 

 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of NAV 

 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) 

 เงนิฝากธนาคาร 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 17,744,648.41 2.54% 

 รวมเงนิฝากธนาคาร 17,744,648.41 2.54% 

 หนวยลงทนุตางประเทศ 

 หนวยลงทุนตางประเทศ 98.06% 

 กองทุน Schroder International Selection Fund - Emerging Asia 375,397 686,440,737.47 98.06% 

 รวมหนวยลงทนุตางประเทศ (ราคาทนุ 617,206,573.53 บาท) 686,440,737.47 98.06% 

 ทรัพยสินอ่ืน -2,525,849.95 -0.36% 

 หน้ีสินอ่ืน -1,673,705.46 -0.24% 

 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 699,985,830.47 100.00% 

 จํานวนหนวยลงทุน 48,763,021.3031 

 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 14.3548 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ Asia Active Equity เพือ่การเลีย้งชพี 

สําหรับ 6 เดือนแรกของรอบปบัญชี 2564/2565 ต้ังแตวันท่ี 1 สงิหาคม 2564 สิ้นสุดวันท่ี 31 มกราคม 2565 

  ต้ังแตวันท่ี 1  ส.ค.  2564  ต้ังแตวันท่ี 1  ส.ค.  2564 

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันท่ี 31 ม.ค. 2565  ถึงวันท่ี 31 ม.ค. 2565 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 5,534.35 0.8025 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 110.69 0.0161 

คานายทะเบียน (Registrar fee) 706.88 0.1025 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

คาใชจายอ่ืน ๆ 0.00 0.0000 

รวมคาใชจายทัง้หมด1 6,351.92 0.9211 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขายหลักทรัพย  
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถัวเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันท่ี 1 สงิหาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2565  

 เทากับ 684,016,029.28 บาท 
 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 3.40% 

 

คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ ไมมี 
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รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ Asia Active Equity เพือ่การเลีย้งชพี 

สําหรับระยะเวลา 6 เดือนของรอบปบัญชี 2564/2565 (ต้ังแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2564 - 31 มกราคม 2565) 

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 > รายงานการทําธุรกรรม 

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

 

รายงานการเปดเผยขอมลูการถอืหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุ  ณ วนัที ่31 มกราคม 2565 

 ไมมี 

 

การรบัผลประโยชนตอบแทนเนือ่งจากการทีใ่ชบรกิารบคุคลอืน่ๆ (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 
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 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

18 Citigroup Inc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

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 

 


