
  

 

 กองทุนเปิดทเีอม็บี อีสท์สปริง ตราสารหนี �ระยะสั �น 
 สาํหรับกองทนุสาํรองเลี �ยงชีพ 
 รายงานประจาํปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ตั �งแต่วนัที�  สิงหาคม ���� 
 สิ �นสดุวนัที� � กรกฎาคม ���� 
 
 

  



สารบัญ

สารถึงผูถือหนวยลงทุน 1

รายงานการวิเคราะหของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 3

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเก่ียวกับการลงทุนเพ่ือเปนทรัพยสินของกองทุนรวม 4

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในรอบบัญชีท่ีผานมาเม่ือเทียบกับรอบบัญชีกอนหนา 4

รายงานการลงทุนท่ีไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนเฉล่ียในรอบปบัญชีพรอมท้ังการดําเนินการแกไข 4

ขอมูลท่ัวไปของกองทุน 5

ผลการดําเนินงานของกองทุนโดยสรุปและขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญ 8

รายงานผูดูแลผลประโยชน 10

งบการเงิน 11

ขอมูลรายละเอียดการลงทุน 28

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุน 35

รายงานรายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวของท่ีมีการทําธุรกรรมกับกองทุน 36

รายช่ือผูจัดการกองทุน 36

การเปดเผยขอมูลการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 36

การรับผลประโยชนตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใชบริการบุคคลอื่น (Soft Commission) 36



1 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี �ระยะสั �น สาํหรับกองทนุสาํรองเลี �ยงชีพ 

 

วันท่ี   4 ตุลาคม 2564 

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงรายงานประจํารอบ 1 ป ต้ังแตวันท่ี  
1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2564 ของ กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง ตราสารหน้ีระยะสั้น สําหรับกองทุนสํารอง 
เลี้ยงชีพ มายังทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

การแพรระบาดของโควิด-19 สายพันธุเดลตาเร่ิมมีความรุนแรงข้ึน องคการอนามัยโลก (WHO) ระบุวา ปจจุบันพบ
การแพรระบาดของไวรัสกลายพันธุเดลตาแลวใน 132 ประเทศท่ัวโลก และกําลังกลายเปนสายพันธุหลักท่ีแพรระบาดไปท่ัวโลก 
อยางไรก็ตาม WHO ไดยืนยันถึงประสิทธิภาพของวัคซีนท่ีองคการอนามัยโลกใหการรองรับแลววาสามารถปองกันอยางมี
นัยสําคัญตอการเจ็บปวยหนักและการรักษาตัวในโรงพยาบาลกับไวรัสทุกสายพันธุ ซึ่งรวมถึงไวรัสกลายพันธุ 

ในสหรัฐฯ จํานวนผูติดเชื้อรายวันกลับมาปรับเพ่ิมสูงข้ึนจากการแพรระบาดของสายพันธุเดลตา อยางไรก็ตามลาสุด
รัฐบาลสหรัฐฯ สามารถบรรลุเปาหมายในการฉีดวัคซีนตานโควิด-19 อยางนอย 1 โดสใหแก ชาวอเมริกันซึ่งเปนผูใหญจํานวน 
70% ของประชากรท้ังประเทศ (ลาชากวาท่ีประธานาธิบดีโจ ไบเดนกําหนดไว 1 เดือน) ซึ่งความคืบหนาของอัตราการฉีดวัคซีนท่ี
รวดเร็ว สงผลใหปจจุบันจํานวนผูติดเชื้อและความรุนแรงของการระบาดยังคงอยูตํ่ากวาในป 2563 รวมถึงหัวหนาคณะทํางาน
ดานการควบคุมโรคโควิด-19 ออกมาระบุวา แมจํานวนผูติดเชื้อจะเพ่ิมสูงข้ึนจากการระบาดของสายพันธุเดลตา แต
สถานการณจะไมรุนแรงเทากับในปกอน มาตรการล็อคดาวนจึงยังไมจําเปนตองนําออกมาใชในเวลาน้ี บงชี้วากิจกรรมเศรษฐกิจ
หลัก ๆ สามารถดําเนินไดปกติ สะทอนจากดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของสหรัฐฯ ท่ีปรับตัวข้ึนอยูท่ี 63.4 
ในเดือน กรกฎาคม จากระดับ 62.1 ในเดือนมิถุนายน ซึ่งอยูในระดับท่ีสูงกวาระดับขยายตัว (50) ขณะท่ีอัตราเงินเฟอยังขยายตัว
ตอเน่ือง โดยเพ่ิมข้ึน 3.5% ในเดือนกรกฎาคม จาก 3.4% ในเดือนพฤษภาคม อยางไรก็ตาม ตลาดแรงงานของสหรัฐฯ ยังไม
สามารถกลับมาอยูในระดับเดียวกับชวงกอนเกิดโควดิ-19 โดยในเดือนมิถุนายน อัตราการวางงานอยูท่ี 5.9% ในเดือนมิถุนายน 
ดังน้ันแมเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะเร่ิมกลับมาขยายตัวแข็งแกรง รวมถึงมีการสงสัญญาณการถอนมาตรการ QE จากประธานเฟด 
สาขาตาง ๆ มากข้ึน แตตลาดแรงงานท่ียังมีแนวโนมเปราะบางจึงอาจทําใหธนาคารกลางสหรัฐฯ มีแนวโนมท่ีจะใชนโยบายการเงิน
ผอนคลายไปอีกสักระยะ 

สําหรับนโยบายการเงินของสหรัฐฯ ยังคงอัตราดอกเบ้ียนโยบาย ไวท่ีระดับ 0.00-0.25% ทามกลางการระบาดของโค
วิด 19 ท่ีกระทบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การจางงาน และเงินเฟอในระยะใกล โดย Fed จะยังคงคาดอัตราดอกเบ้ียจะคงอยูท่ีระดับ
ปจจุบัน (0.00-0.25%) จนกวาจะมีความเชื่อม่ันวาเศรษฐกิจจะสามารถเลยผานปจจัยเสี่ยงในปจจุบัน ซึ่งชี้วาอัตราดอกเบ้ียจะ
คงอยูท่ีระดับปจจุบันไปจนถึงป 2022 เปนอยางนอย 

สําหรับภาพรวมเศรษฐกิจไทย สถานการณระบาดโควิด-19 ในไทยยังคงมีแนวโนมยืดเยื้อ โดยสายพันธุเดลตาท่ีมี
อัตราการแพรเชื้อไดเร็วกวาสายพันธุอ่ืน ๆ ท่ีเคยมีการระบาดในไทยไดกลายเปนสายพันธุหลักท่ีมีการระบาดในประเทศแลว โดย
สัดสวนสายพันธุท่ีเฝาระวัง (1 เมษายน – 23 กรกฎาคม 2564) แบงเปนสายพันธุเดลตา 69.1% สายพันธุแอลฟา 28.2% และ
สายพันธุเบตา 2.7% สงผลใหจํานวนผูติดเชื้อรายวันยังเพ่ิมข้ึนสูงตอเน่ือง ขณะท่ีอัตราการฉีดวัคซีนของไทย (19.83%) ยังคง
อยูในระดับตํ่าเม่ือเทียบกับประเทศสวนใหญในภูมิภาคและตํ่ากวาระดับโลก (28.3%) แมวาจะมีการฉีดวัคซีนมาตอเน่ืองต้ังแต 
วันท่ี 7 มิถุนายน 2564 โดยในเดือนกรกฎาคม 2564 อัตราการฉีดวัคซีนในไทยสามารถฉีดได 7,758,276 โดส ซึ่งกวาระดับ
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เปาหมายท่ี 10 ลานโดส/เดือน ซึ่งความเสี่ยงของการระบาดท่ีมีความรุนแรงเพ่ิมข้ึนสงผลใหภาครัฐไดยกระดับมาตรการระบาดท่ี
เขมงวดมากข้ึน เร่ิมจากมาตรการปดแคมปคนงาน ปดหางสรรพสินคาในสวนท่ีไมใชรานขายยาหรือสถานท่ีซื้อของในการ
ดํารงชีวิต การประกาศเคอรฟวชวงเวลากลางคืนในโซนพ้ืนท่ีท่ีมีการระบาดรุนแรงเปนตน อยางไรก็ตาม ในชวงท่ีมีการยกระดับ
มาตรการควบคุม จํานวนผูติดเชื้อก็ยังเพ่ิมสูงข้ึนตอเน่ือง 

สําหรับนโยบายการเงินของไทย กนง. มีมติคงอัตราดอกเบ้ียนโยบายไวท่ีระดับ 0.50% โดยตลาดมองวาธนาคารแหง
ประเทศไทยจะยังคงดอกเบ้ียไวในระดับตํ่าท่ี 0.5% แตในกรณีท่ีความเสี่ยงเพ่ิมข้ึนมากจนทําใหเศรษฐกิจไทยติดลบอยางมีนัยยะ 
การปรับลดดอกเบ้ียเพ่ิมอีก 1 คร้ังจะมีความเปนไปไดเพ่ิมสูงข้ึน 

สําหรับนโยบายของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง ตราสารหน้ีระยะสั้น สําหรับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ยังคงเนนถือตรา
สารตลาดเงินและตราสารหน้ีจนครบอายุ กองทุนมีนโยบายลงทุนในต๋ัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล และพันธบัตรธนาคารแหง
ประเทศไทยท่ีมีอายุใกลเคียงกับนโยบายการลงทุนของกองทุน เพ่ือลดความเสี่ยงในดานความสามารถในการชําระหน้ี (Credit 
Risk) และความเสี่ยงทางดานตลาด (Market Risk) 

สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 
บลจ. ทหารไทย ดวยดีตลอดมา 

 

ขอแสดงความนับถือ 

คณะผูจัดการกองทุน 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 
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รายงานการวเิคราะหของบรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุ ทหารไทย จาํกดั ในฐานะบรษิทัจดัการกองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ 
ตราสารหนีร้ะยะสัน้ สาํหรบักองทนุสาํรองเลีย้งชพี 

ภาวะเศรษฐกิจ 

การแพรระบาดของโควิด-19 สายพันธุเดลตาเร่ิมมีความรุนแรงข้ึน องคการอนามัยโลก (WHO) ระบุวา ปจจุบันพบ
การแพรระบาดของไวรัสกลายพันธุเดลตาแลวใน 132 ประเทศท่ัวโลก และกําลังกลายเปนสายพันธุหลักท่ีแพรระบาดไปท่ัวโลก 
อยางไรก็ตาม WHO ไดยืนยันถึงประสิทธิภาพของวัคซีนท่ีองคการอนามัยโลกใหการรองรับแลววาสามารถปองกันอยางมี
นัยสําคัญตอการเจ็บปวยหนักและการรักษาตัวในโรงพยาบาลกับไวรัสทุกสายพันธุ ซึ่งรวมถึงไวรัสกลายพันธุ 

ในสหรัฐฯ จํานวนผูติดเชื้อรายวันกลับมาปรับเพ่ิมสูงข้ึนจากการแพรระบาดของสายพันธุเดลตา อยางไรก็ตามลาสุด
รัฐบาลสหรัฐฯ สามารถบรรลุเปาหมายในการฉีดวัคซีนตานโควิด-19 อยางนอย 1 โดสใหแก ชาวอเมริกันซึ่งเปนผูใหญจํานวน 
70% ของประชากรท้ังประเทศ (ลาชากวาท่ีประธานาธิบดีโจ ไบเดนกําหนดไว 1 เดือน) ซึ่งความคืบหนาของอัตราการฉีดวัคซีนท่ี
รวดเร็ว สงผลใหปจจุบันจํานวนผูติดเชื้อและความรุนแรงของการระบาดยังคงอยูตํ่ากวาในป 2563 รวมถึงหัวหนาคณะทํางาน
ดานการควบคุมโรคโควิด-19 ออกมาระบุวา แมจํานวนผูติดเชื้อจะเพ่ิมสูงข้ึนจากการระบาดของสายพันธุเดลตา แต
สถานการณจะไมรุนแรงเทากับในปกอน มาตรการล็อคดาวนจึงยังไมจําเปนตองนําออกมาใชในเวลาน้ี บงชี้วากิจกรรมเศรษฐกิจ
หลัก ๆ สามารถดําเนินไดปกติ สะทอนจากดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของสหรัฐฯ ท่ีปรับตัวข้ึนอยูท่ี 63.4  
ในเดือน กรกฎาคม จากระดับ 62.1 ในเดือนมิถุนายน ซึ่งอยูในระดับท่ีสูงกวาระดับขยายตัว (50) ขณะท่ีอัตราเงินเฟอยังขยายตัว
ตอเน่ือง โดยเพ่ิมข้ึน 3.5% ในเดือนกรกฎาคม จาก 3.4% ในเดือนพฤษภาคม อยางไรก็ตาม ตลาดแรงงานของสหรัฐฯ ยังไม
สามารถกลับมาอยูในระดับเดียวกับชวงกอนเกิดโควดิ-19 โดยในเดือนมิถุนายน อัตราการวางงานอยูท่ี 5.9% ในเดือนมิถุนายน 
ดังน้ันแมเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะเร่ิมกลับมาขยายตัวแข็งแกรง รวมถึงมีการสงสัญญาณการถอนมาตรการ QE จากประธานเฟด 
สาขาตาง ๆ มากข้ึน แตตลาดแรงงานท่ียังมีแนวโนมเปราะบางจึงอาจทําใหธนาคารกลางสหรัฐฯ มีแนวโนมท่ีจะใชนโยบายการเงิน
ผอนคลายไปอีกสักระยะ 

สําหรับนโยบายการเงินของสหรัฐฯ ยังคงอัตราดอกเบ้ียนโยบาย ไวท่ีระดับ 0.00-0.25% ทามกลางการระบาดของ 
โควิด 19 ท่ีกระทบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การจางงาน และเงินเฟอในระยะใกล โดย Fed จะยังคงคาดอัตราดอกเบ้ียจะคงอยูท่ี
ระดับปจจุบัน (0.00-0.25%) จนกวาจะมีความเชื่อม่ันวาเศรษฐกิจจะสามารถเลยผานปจจัยเสี่ยงในปจจุบัน ซึ่งชี้วาอัตรา
ดอกเบ้ียจะคงอยูท่ีระดับปจจุบันไปจนถึงป 2022 เปนอยางนอย 

สําหรับภาพรวมเศรษฐกิจไทย สถานการณระบาดโควิด-19 ในไทยยังคงมีแนวโนมยืดเยื้อ โดยสายพันธุเดลตาท่ีมี
อัตราการแพรเชื้อไดเร็วกวาสายพันธุอ่ืน ๆ ท่ีเคยมีการระบาดในไทยไดกลายเปนสายพันธุหลักท่ีมีการระบาดในประเทศแลว โดย
สัดสวนสายพันธุท่ีเฝาระวัง (1 เมษายน – 23 กรกฎาคม 2564) แบงเปนสายพันธุเดลตา 69.1% สายพันธุแอลฟา 28.2% และ
สายพันธุเบตา 2.7% สงผลใหจํานวนผูติดเชื้อรายวันยังเพ่ิมข้ึนสูงตอเน่ือง ขณะท่ีอัตราการฉีดวัคซีนของไทย (19.83%) ยังคง
อยูในระดับตํ่าเม่ือเทียบกับประเทศสวนใหญในภูมิภาคและตํ่ากวาระดับโลก (28.3%) แมวาจะมีการฉีดวัคซีนมาตอเน่ืองต้ังแต 
วันท่ี 7 มิถุนายน 2564 โดยในเดือนกรกฎาคม 2564 อัตราการฉีดวัคซีนในไทยสามารถฉีดได 7,758,276 โดส ซึ่งกวาระดับ
เปาหมายท่ี 10 ลานโดส/เดือน ซึ่งความเสี่ยงของการระบาดท่ีมีความรุนแรงเพ่ิมข้ึนสงผลใหภาครัฐไดยกระดับมาตรการระบาดท่ี
เขมงวดมากข้ึน เร่ิมจากมาตรการปดแคมปคนงาน ปดหางสรรพสินคาในสวนท่ีไมใชรานขายยาหรือสถานท่ีซื้อของในการ
ดํารงชีวิต การประกาศเคอรฟวชวงเวลากลางคืนในโซนพ้ืนท่ีท่ีมีการระบาดรุนแรงเปนตน อยางไรก็ตาม ในชวงท่ีมีการยกระดับ
มาตรการควบคุม จํานวนผูติดเชื้อก็ยังเพ่ิมสูงข้ึนตอเน่ือง 
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สําหรับนโยบายการเงินของไทย กนง. มีมติคงอัตราดอกเบ้ียนโยบายไวท่ีระดับ 0.50% โดยตลาดมองวาธนาคารแหง
ประเทศไทยจะยังคงดอกเบ้ียไวในระดับตํ่าท่ี 0.5% แตในกรณีท่ีความเสี่ยงเพ่ิมข้ึนมากจนทําใหเศรษฐกิจไทยติดลบอยางมีนัยยะ 
การปรับลดดอกเบ้ียเพ่ิมอีก 1 คร้ังจะมีความเปนไปไดเพ่ิมสูงข้ึน 

ตลาดตราสารหน้ี 

 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยระยะยาวยังมีแนวโนมท่ีจะเพ่ิมข้ึนในชวงคร่ึงหลังของป ตามแนวโนมอัตรา
ดอกเบ้ียในตางประเทศ เน่ืองจาก 1) ตัวเลขการจางงานในสหรัฐฯ ท่ีมีแนวโนมเรงตัวข้ึน 2) เฟดเร่ิมสงสัญญาณแนวโนมนโยบาย
ท่ีเขมงวดข้ึน และ 3) อุปทานพันธบัตรสหรัฐฯ ท่ีจะกลับมาเพ่ิมข้ึนหลังสภาผานงบกระตุนเศรษฐกิจ 

ความเหน็ของบรษิทัจดัการกองทนุรวมเกีย่วกบัการลงทนุเพือ่เปนทรพัยสนิของกองทนุรวม สาํหรบัรอบบญัชตีั้งแตวนัที ่ 
1 สงิหาคม 2563 ถงึ 31 กรกฎาคม 2564 

จากกลยุทธการลงทุนของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง ตราสารหน้ีระยะสั้น สําหรับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เนน
ลงทุนในตราสารหน้ีอายุระยะสั้น เพ่ือลดความผันผวนของมูลคาทรัพยสินสุทธิท่ีจะเกิดข้ึน และเหมาะสมกับกองทุนเปดท่ีใหผู
ลงทุนสามารถซื้อขายหนวยลงทุนไดทุกวัน รวมท้ังใหเหมาะสมกับแนวโนมการเพ่ิมข้ึนของอัตราดอกเบ้ียในอนาคต  นอกจากน้ี 
ทางกองทุนไดปรับเพ่ิมสินทรัพยท่ีมีสภาพคลองสูงเพ่ือรองรับการไถถอนหนวยลงทุนใหเหมาะสม   อยางไรก็ตามตราสารท่ี
กองทุนลงทุนบางสวนตองตีมูลคาตามราคาตลาด จึงทําใหอัตราผลตอบแทนของกองทุนมีความผันผวนไดในบางวัน  

การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในรอบบญัชทีีผ่านมาเมือ่เทยีบกบัรอบบญัชกีอนหนา 

ไมมี 

รายงานการลงทนุทีไ่มเปนไปตามนโยบายการลงทนุเฉลีย่ในรอบปบญัชพีรอมทัง้การดาํเนนิการแกไข 

ไมมี 

ขอมลูการดาํเนนิการรบัชาํระหนีด้วยทรพัยสนิอืน่ (ถาม)ี 

ไมมี 

ขอมลูการบนัทกึมลูคาตราสารแหงหนีห้รือสทิธเิรยีกรองดงักลาวเปนศนูย ในกรณทีีผู่ออกตราสารแหงหนีห้รอืลกูหนีแ้หงสทิธิ
เรยีกรองผดินดัชาํระหนีห้รอืมพีฤตกิารณวาจะไมสามารถชาํระหนีไ้ด (ถาม)ี 

ไมมี 
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ขอมลูทัว่ไปของกองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ ตราสารหนีร้ะยะสัน้ สาํหรบักองทนุสาํรองเลีย้งชพี 
 
วตัถปุระสงคของโครงการ : 
เพ่ือสรางผลตอบแทนใหกับผูถือหนวยลงทุนท่ีตองการลงทุนตราสารหน้ี ท้ังในและตางประเทศ ท่ีบริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็น
วาเปนตราสารท่ีใหผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกับความเสี่ยง 
 
ประเภทกองทนุตามนโยบายกองทนุ : ตราสารหน้ี 
 
ประเภทกองทนุรวมตามลกัษณะพเิศษ : 
 
ประเภทกองทนุตามการลงทนุในตางประเทศ : กองทุนท่ีลงทุนแบบมีความเสีย่งท้ังในและตางประเทศการกําหนดสัดสวนการ
ลงทุนในตางประเทศ : กําหนดสัดสวนการลงทุนในตางประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชไีมเกินรอยละ 79 ของมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทุน 
 
นโยบายการกูยมื (ถาม)ี : 
 
การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลวงหนา (Derivatives) : ลงทุน 
 
วตัถปุระสงคของการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลวงหนา: การลดความเสี่ยง (Hedging) 
 
การลงทนุในตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายลวงหนาแฝง (Structured Note) : ลงทุน 
 
กลยทุธการบรหิารกองทนุ (Management Style) : มุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชีว้ัด (active management) 
 
ดชันชีีว้ดั/อางองิ (Benchmark) : 
ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (TBMA Short-term Government Bond 
Total Return Index) (รอยละ 35) 
 
และดัชนีพันธบัตรรัฐบาล ท่ีมีอายุคงท่ี (ZRR) อายุ 1 ป (Government Zero Rate Return 1Y Index) (รอยละ 35) 
 
และดัชนีตราสารหน้ีภาคเอกชนท่ีมีอายุคงท่ีท่ีมีอันดับความนาเชื่อถืออยูในระดับ A อายุ 1 ป(Corporate Zero Rate Return 
Index (A) 1Y) (รอยละ 10) 
 
และอัตราอางอิง THBFIX สําหรับรอบระยะเวลา 1 ป บวกดวยคาเฉลี่ยของ Credit Spread ของตราสารท่ีมีการจัดอันดับเครดิต
ในระดับ A อายุ 1 ป (รอยละ 20) 
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ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด  (Benchmark) ในการเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจัดการเห็นควรและ
เหมาะสม ซึ่งอยูภายใตกรอบนโยบายการลงทุนท่ีกําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลและแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนา
อยางชัดเจนถึงวันท่ีมีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คําอธิบายเก่ียวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกลาวผานการลง
ประกาศในเว็บไซดของบริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได ท้ังน้ี เปนไป
ตามท่ีประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด 
 
อยางไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพ่ือใหเปนไปตามประกาศ เง่ือนไขและขอกําหนดสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/
หรือ ประกาศ ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เก่ียวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม และ/
หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใชเปรียบเทียบ ในกรณีท่ีผูออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไมไดจัดทําหรือเปดเผยขอมูล/อัตรา
ดังกลาวอีกตอไป โดยบริษัทจัดการจะแจงเปลี่ยนแปลงดังกลาวให     ผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาผานการประกาศในเว็บไซด
ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 
 
ลกัษณะการจายผลตอบแทนของกองทนุ : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน 
 
รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพเิศษ : 
กองทุนจะลงทุนในเงินฝากตราสารเทียบเทาเงินฝาก ตราสารหน้ี ตราสารดอยสิทธิ ศุกูก สัญญาซื้อขายลวงหนา (derivatives) 
สัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน 
(Reverse Repo) หนวย CIS โดยจะลงทุนท้ังในและตางประเทศ  รวมกันไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุน 
 
สวนท่ีเหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ตราสาร Basel III และ/หรือ derivatives หรือ Structured Note ท่ีมี 
underlying เปนตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ตราสาร Basel III รวมกันไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
กองทุนมีนโยบายท่ีจะจัดการลงทุนเพ่ือใหอายุดูเรชั่นเฉลี่ยของตราสารท้ังหมดของกองทุน (Portfolio Duration) ไมเกิน 1 ป
โดยประมาณ 
ท้ังน้ี โดยอายุดูเรชั่นเฉลี่ยของตราสารท้ังหมดของกองทุน (Portfolio Duration) ณ ขณะใดขณะหน่ึง อาจเกิน 1 ป ไดในบางกรณี 
เชน ในชวงระยะรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 15 วันนับแตวันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพยสิน หรือ ชวงท่ีมีการสั่งซื้อ
หรือไถถอนหนวยลงทุนมากผิดปกติ เปนตน 
 
กองทุนอาจเขาทําสัญญาซื้อขายลวงหนา เ พ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน(Efficient Portfolio 
Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะน้ัน กฏขอบังคับ และปจจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เชน ทิศทางราคาหลักทรัพย 
อัตราดอกเบ้ีย และสภาวะอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงคาใชอจายในการปองกันความเสี่ยง เปนตน 
 
สําหรับการลงทุนตางประเทศ กองทุนน้ีมีนโยบายปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยจะทําสัญญาสวอป และ/หรือฟอร
เวิรดท่ีอางอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน หรือสัญญาซื้อขายลวงหนาอ่ืนใด เพ่ือปองกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน 
(Foreign Exchange Rate Risk) ไมตํ่ากวารอยละ 90 ของจํานวนเงินลงทุนในตางประเทศ และอาจคุมครองในสวนของดอกเบ้ีย
ท่ีคาดวาจะไดรับดวย 
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อน่ึง กองทุนอาจเขาลงทุนในตราสารท่ีไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated) หรือไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ
ตํ่ากวาอันดับท่ีสามารถลงทุนได (non-investment grade) ท้ังในประเทศและตางประเทศ ไดไมเกินรอยละ 20 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
 
รายละเอียดการลงทุนในตางประเทศ : ลงทุนในตางประเทศบางสวน ท้ังน้ี โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมเกินรอยละ 79 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุน และไมเกินวงเงินท่ีไดรับการจัดสรร 
 
ขอมูลเพ่ิมเติม  
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ.ทหารไทย) ไดขอแกไขเพ่ิมเติมโครงการแบบขอความเห็นชอบเปนการ
ท่ัวไป กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน ก.ล.ต.) เพ่ือปรับปรุงขอมูลเก่ียวกับ ชื่อ
เว็บไซต (Website) อีเมล (Email Address) เบอรโทรศัพทและเบอรโทรสาร ของ บลจ.ทหารไทย โดยมีผลต้ังแตวันท่ี 17 มกราคม 
2563 เปนตนไป ท้ังน้ี เพ่ือใหขอมูลเปนปจจุบัน สรุปรายละเอียด ดังน้ี 
 

เร่ือง ขอมูลปจจุบัน 
1. Website และ Email Address  Website : www.tmbameastspring.com 

Email: marketing@tmbameastspring.com 
2.เบอรโทรศัพท และเบอรโทรสาร  โทรศัพท 0-2838-1800 

โทรสาร   0-2838-1700 ถึง 1701, 0-2838-1703 ถึง 1708 
 และ 0-2838-1710 ถึง 1712 

 
 
ขอมูลเพ่ิมเติม  

ขอมูลเก่ียวกับ การแกไขเพ่ิมเติมโครงการภายใตการจัดการ เพ่ือเปลี่ยนแปลงท่ีอยูของ บลจ.ทหารไทย 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (TMBAM Eastspring) ไดมีการขอแกไขเพ่ิมเติมโครงการภายใตการจัดการ 

เพ่ือเปลี่ยนแปลงท่ีอยูของบริษัท และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ไดใหความเห็นชอบเปนการท่ัวไปแลว ท้ังน้ี จะมีผลต้ังแต

วันท่ี 1 มีนาคม 2564 เปนตนไป โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ท่ีอยูเดิม ท่ีอยูใหม 
ชั้น 32 อาคารอับดุลราฮิม เพลส  
990 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
32nd Floor, Abdulrahim Place, 
990 Rama IV Rd. Silom, Bangrak, Bangkok 10500 
Thailand 

ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน ออฟฟศ ทาวเวอร  
944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 
9th floor, Mitrtown Office Tower 
944 Rama 4 Road, Wangmai Pathumwan, Bangkok 
10330 

 

 
 



8 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี �ระยะสั �น สาํหรับกองทนุสาํรองเลี �ยงชีพ 

 

ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่ําคญั  

งวดปบญัชสีิน้สดุวนัที ่ 30 ก.ค. 64 31 ก.ค. 63** 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 9.8045 10.0001 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 9.8705 9.8045 

ผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุนระหวางงวดป +0.68% -1.96% 

ผลตอบแทนสุทธิของเกณฑมาตรฐาน ระหวางงวดป +0.90% +0.16% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 2,394 1 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 2,970 2,394 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดป (ลานบาท) 2,690 2,499 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดป (Net cash flow) (ลานบาท) +559 +2,367 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดป* (Average redemption rate) 0.10% 0.19% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่   
** จาก 16 ส.ค. 62 ถึง 31 ก.ค. 63 
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ผลการดาํเนนิงานของ กองทุนเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ ตลาดหนีร้ะยะสัน้ สาํหรบักองทนุสาํรองเลีย้งชพี ณ วนัที ่30 กรกฎาคม 2564 

 

 ยอนหลัง 
 3 เดือน 

ยอนหลัง 
 6 เดือน 

ยอนหลัง  
1 ป 

ต้ังแตจัดต้ัง
กองทุน 

รอยละตอป (30 เม.ย. 64) (29 ม.ค. 64) (31 ก.ค. 63) (16 ส.ค. 62) 
กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง ตลาดหน้ีระยะสั้น  
สําหรับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

+0.17% +0.26% +0.68% -0.66% 

เกณฑมาตรฐาน *** +0.15% +0.48% +0.90% +1.28% 
***เกณฑมาตรฐาน ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะส้ันของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (TBMA Short-term Government 
Bond Total Return Index) 35%  และดัชนีพันธบัตรรัฐบาล ท่ีมีอายุคงท่ี (ZRR) อายุ 1 ป (Government Zero Rate Return 1Y Index) 35% 
และดัชนีตราสารหน้ีภาคเอกชนท่ีมีอายุคงท่ีท่ีมีอันดับความนาเช่ือถืออยูในระดับ A อายุ 1 ป (Corporate Zero Rate Return Index (A) 1Y) 
10% และอัตราอางอิง THBFIX สําหรับระยะเวลา 1 ป บวกดวยคาเฉล่ียของ Credit Spread ของตราสารท่ีมีการจัดอันดับ เครดิตในระดับ A 
อายุ 1 ป 20% 

     

หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)  
 ท้ังน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผล 
 การดําเนินงานในอนาคต 

 ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน    
 

 

-1.30%

2.51%

-4.00%

-3.00%

-2.00%

-1.00%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

19-Aug-19 30-Jul-21

TMB-ES-PVD-STFIX Benchmark 1 Return
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รายงานของผูสอบบญัชรีบัอนญุาต 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง ตราสารหนี้ระยะสั้น สําหรับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

ความเห็น 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง ตราสารหน้ีระยะสั้น สําหรับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) ซึ่ง
ประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2564 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการ
บัญชีท่ีสําคัญ 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง ตราสารหน้ีระยะสั้น สําหรับกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2564 ผลการดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดย
ถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ท่ีสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

เกณฑในการแสดงความเห็น 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบ
ของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกองทุนตามขอกําหนด
จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในสวนท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบงบการเงิน และ
ขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดเหลาน้ี ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบ
บัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

ขอมูลอื่น 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอ่ืน ขอมูลอ่ืนประกอบดวย ขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําป แตไมรวมถึงงบการเงิน และ
รายงานของผูสอบบัญชีท่ีอยูในรายงานประจําปน้ัน ขาพเจาคาดวาขาพเจาจะไดรับรายงานประจําปภายหลังวันท่ีในรายงานของ
ผูสอบบัญชี 

ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอ่ืน และขาพเจาไมไดใหความเชื่อม่ันตอขอมูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของขาพเจาท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอ่ืนมีความขัดแยงท่ีมี
สาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูท่ีไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา หรือปรากฏวาขอมูลอ่ืนมีการแสดงขอมูลท่ีขัด
ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

เม่ือขาพเจาไดอานรายงานประจําป หากขาพเจาสรุปไดวามีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขาพเจาตอง
สื่อสารเร่ืองดังกลาวกับผูบริหารเพ่ือใหผูบริหารดําเนินการแกไขขอมูลท่ีแสดงขัดตอขอเท็จจริง 

 

 



12 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี �ระยะสั �น สาํหรับกองทนุสาํรองเลี �ยงชีพ 

 

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 

ผูบริหารมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลาน้ีโดยถูกตองตามท่ีควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับ
กองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวา
จําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอผิดพลาด  

ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเน่ือง การเปดเผยเร่ือง
ท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานตอเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ืองเวนแตผูบริหาร
มีความต้ังใจท่ีจะเลิกกองทุนหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเน่ืองตอไปได 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชี
ซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อม่ันในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวา
การปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญท่ีมีอยูได
เสมอไป ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเม่ือคาดการณไดอยาง
สมเหตุสมผลวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของ
ผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลาน้ี 

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินไมวาจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองตอความเสี่ยงเหลาน้ัน และได
หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงท่ีไมพบ
ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงท่ีเกิดจากขอผิดพลาด 
เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเวนการแสดงขอมูล การ
แสดงขอมูลท่ีไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน  

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของซึ่งจัดทําข้ึนโดยผูบริหาร  
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 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุให
เกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามี
ความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหขอสังเกตถึงการ
เปดเผยขอมูลในงบการเงินที่เกี่ยวของ หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป 
ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็
ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกองทุนตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง  

 ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม 

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูบริหารในเรื่องตางๆ ที่สําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว 
ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบใน
ระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 

 

 
 
(นางสาวชมภูนุช แซแต)   
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 
กรุงเทพฯ 26 สิงหาคม 2564 
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กองทุนเปดทีเอ็มบี  อีสทสปริง ตราสารหนี้ร ะยะสั้น สํา หรับกองทุนสํา รองเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการ เงิน

ณ วันที่  31 กรกฎาคม 25 64

หมายเหตุ 2564 2563

สินทรัพย 7

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม 3, 4, 5 2,912,346,277.44 2,356,253,782.15 

เงินฝากธนาคาร 48,066,530.75 28,147,125.14 

ลูกหนี้

จากดอกเบี้ย 6,830,856.67 6,904,484.50 

จากการขายหนวยลงทุน 10,235,954.45 - 

ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพันธ 3, 6 - 3,665,060.70 

รวมสินทรัพย 2,977,479,619.31 2,394,970,452.49 

หนี้สิน 7

เจาหน้ีจากสัญญาอนุพันธ 3, 6 5,804,950.82 - 

คาใชจายคางจาย 5 1,162,494.92 898,769.45 

หนี้สินอื่น 66,057.41 25,032.69 

รวมหนี้สิน 7,033,503.15 923,802.14 

สินทรัพยสุทธิ 2,970,446,116.16 2,394,046,650.35 

สินทรัพยสุทธิ:

ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 3,009,366,132.62 2,441,777,881.27 

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

บัญชปีรับสมดุล (83,577,390.16) (74,684,550.49) 

กาํไรสะสมจากการดําเนินงาน 44,657,373.70 26,953,319.57 

สินทรัพยสุทธิ 2,970,446,116.16 2,394,046,650.35 

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 9.8706 9.8045 

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันส้ินป (หนวย) 300,936,613.2601 244,177,788.1214 

บาท
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กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง ตราสารหนี้ระยะสั้น สํา หรับกองทุนสํา รองเลี้ยงชีพ

งบกาํ ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 25 64

หมายเหตุ 2564 2563

รายได 3

รายไดดอกเบ้ีย 25,230,546.89 37,212,774.68 

รายไดอ่ืน 600.00 500.00 

รวมรายได 25,231,146.89 37,213,274.68

คาใชจาย 3

คาธรรมเนียมการจัดการ 5 9,406,571.51 8,397,149.38

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 717,587.04 640,650.19

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 5 2,574,021.60 1,799,389.05

รวมคาใชจาย 12,698,180.15 10,837,188.62

รายไดสุทธิ 12,532,966.74 26,376,086.06

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการกําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 1,414,358.65 774,308.07

รายการกําไรสุทธิท่ียังไม เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 4,118,004.38 545,423.63

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ 1,346,526.85 (4,802,842.94)

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไม เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ 6, 7 (9,470,011.52) 3,665,060.70

รายการกําไรสุทธิจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 7,762,209.03 395,284.05

รวมรายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดขึ้นและท่ียังไมเกิดขึ้น 5,171,087.39 577,233.51

การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 17,704,054.13 26,953,319.57

บาท
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กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง ตราสารหนี้ระยะสั้น สํา หรับกองทุนสํา รองเลี้ยงชีพ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 25 64

2564 2563

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิของสินทรัพยสุทธิจาก

การดําเนินงาน 17,704,054.13 26,953,319.57

มูลคาหนวยลงทุนเริ่มแรก - 1,000,000.00

การเพ่ิมขึ้นของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป 1,159,581,248.84 3,483,584,779.36

การลดลงของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป (600,885,837.16) (1,117,491,448.58)

การเพ่ิมขึ้นของสินทรัพยสุทธิในระหวางป 576,399,465.81 2,394,046,650.35

สินทรัพยสุทธิ ณ วันตนป 2,394,046,650.35 - 

สินทรัพยสุทธิ ณ วันปลายป 2,970,446,116.16 2,394,046,650.35

การเปล่ียนแปลงของจํานวนหนวยลงทุน

(มูลคาหนวยละ 10 บาท)

หนวยลงทุนเริ่มแรก / ณ วันตนป 244,177,788.1214 100,000.0000

บวก : หนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป 117,823,533.0411 358,570,807.2882

หัก : หนวยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหวางป (61,064,707.9024) (114,493,019.1668)

หนวยลงทุน ณ วันปลายป 300,936,613.2601 244,177,788.1214 

บาท

หนวย
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กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง ตราสารหนี้ร ะยะสั้น สํา หรับกองทุนสํา รองเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  31 กรกฎาคม 25 64

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงินลงทุน

อัตรา รอยละของ

ช่ือหลักทรัพย วันครบอายุ ดอกเบี้ย เงินตน มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(%) (บาท)

ตั๋วแลกเงิน

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 04/03/65 100,000,000.00 99,158,489.37 3.40

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน) 11/08/64 90,000,000.00 89,974,856.34 3.09

รวมตั๋วแลกเงิน 189,133,345 .71 6.49

พันธบัตร

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB21805B 05/08/64 100,000,000.00 99,996,274.11 3.43

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB21813A 13/08/64 150,000,000.00 149,983,234.75 5.15

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB21819A 19/08/64 150,000,000.00 149,972,487.24 5.15

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB21826A 26/08/64 30,000,000.00 29,992,399.19 1.03

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB21909A 09/09/64 280,000,000.00 279,889,347.86 9.61

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB21916A 16/09/64 50,000,000.00 49,974,020.36 1.72

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB21923A 23/09/64 50,000,000.00 49,970,069.30 1.72

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB21930A 30/09/64 200,000,000.00 199,865,296.27 6.86

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB21O07B 07/10/64 100,000,000.00 99,928,828.77 3.43

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB21O21A 21/10/64 100,000,000.00 99,909,096.41 3.43

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB21O28A 28/10/64 160,000,000.00 159,836,222.61 5.49

รวมพันธบัตร 1,369,317,276.87 47.02

หุนกู

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน) 24/05/65 2.63 33,000,000.00 33,453,815.34 1.15

บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) 19/08/64 4.87 55,000,000.00 55,126,454.90 1.89

บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) 02/08/64 4.90 20,000,000.00 20,006,376.00 0.69

บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) 22/01/66 1.75 10,000,000.00 10,121,550.00 0.35

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 19/03/65 3.20 50,000,000.00 50,741,265.00 1.74

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 20/04/67 1.21 90,000,000.00 89,929,273.50 3.09

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 11/06/68 2.07 68,000,000.00 69,575,336.28 2.39

บริษัท ทรู คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 10/11/65 4.11 190,000,000.00 191,976,015.20 6.59

บริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) 07/09/64 2.69 30,000,000.00 30,062,870.10 1.03

บริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) 24/03/66 3.20 5,000,000.00 5,187,602.30 0.18
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กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง ตราสารหนี้ร ะยะสั้น สํา หรับกองทุนสํา รองเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ตอ )

ณ วันที่  31 กรกฎาคม 25 64

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงินลงทุน

อัตรา รอยละของ

ช่ือหลักทรัพย วันครบอายุ ดอกเบี้ย เงินตน มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(%) (บาท)

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 09/06/66 0.90 100,000,000.00 100,087,460.00 3.44

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 29/01/67 45,000,000.00 44,026,642.80 1.51

บริษัท ลีสซ่ิงไอซีบีซี (ไทย) จํากัด 23/09/64 2.34 100,000,000.00 100,271,100.00 3.44

บริษัท ลีสซ่ิงไอซีบีซี (ไทย) จํากัด 26/10/64 1.28 100,000,000.00 100,175,613.00 3.44

บริษัท แลนดแอนดเฮาส  จํากัด (มหาชน) 05/10/64 3.02 3,300,000.00 3,314,214.29 0.11

บริษัท น�าตาลมิตรผล จํากัด 31/10/64 5.46 10,000,000.00 10,117,810.40 0.35

บริษัท เงินติดลอ จํากัด (มหาชน) 24/01/65 2.80 90,000,000.00 90,704,861.10 3.11

บริษัท โตโยตา ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จํากัด 26/04/66 1.19 30,000,000.00 30,170,217.00 1.04

บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จํากัด (มหาชน) 21/10/64 0.75 200,000,000.00 199,997,941.43 6.87

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) 23/01/66 3.625  3.5 ลานดอลลาร 118,849,236.22 4.08

 สหรัฐอเมริกา

รวมหุนกู 1,35 3,895 ,65 4.86 46.49

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 2,907,682,849.43 บาท) 2,912,346,277.44 100.00
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กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง ตราสารหน้ีระยะสั้น สํา หรับกองทุนสํา รองเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  31 กรกฎาคม 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงินลงทุน

อัตรา รอยละของ

ช่ือหลักทรัพย วันครบอายุ ดอกเบ้ีย เงินตน มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(%) (บาท)

ตั๋วแลกเงิน

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 10/09/63 100,000,000.00 99,785,129.21 4.23

บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 19/02/64 50,000,000.00 49,466,068.73 2.10

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  14/01/64 100,000,000.00 99,200,942.95 4.21

รวมตั๋วแลกเงิน 248,452,140.89 10.5 4

พันธบัตร

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB20806B 06/08/63 35,000,000.00 34,998,202.15 1.49

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB20820A 20/08/63 40,000,000.00 39,991,308.74 1.70

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB20903A 03/09/63 6,000,000.00 5,997,885.13 0.25

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB20D03B 03/12/63 10,000,000.00 9,983,945.77 0.42

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB20N05A 05/11/63 15,000,000.00 14,981,283.66 0.64

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB20N05B 05/11/63 35,000,000.00 34,957,299.06 1.48

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB20N12A 12/11/63 50,000,000.00 49,931,662.02 2.12

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB20N19A 19/11/63 20,000,000.00 19,971,778.80 0.85

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB20O01B 01/10/63 55,000,000.00 54,958,931.02 2.33

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB20O08A 08/10/63 35,000,000.00 34,971,174.51 1.48

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB20O15A 15/10/63 65,000,000.00 64,938,619.66 2.76

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB20O22A 22/10/63 50,000,000.00 49,947,821.63 2.12

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB20O29A 29/10/63 115,000,000.00 114,863,461.96 4.87

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB21104A 04/01/64 90,000,000.00 89,817,657.85 3.81

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB21107B 07/01/64 15,000,000.00 14,968,412.22 0.64

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB21114A 14/01/64 200,000,000.00 199,558,314.26 8.47

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB21121A 21/01/64 80,000,000.00 79,818,407.66 3.39

ธนาคารแหงประเทศไทย - CB21128A 28/01/64 36,000,000.00 35,914,984.80 1.52

รวมพันธบัตร 950,5 71,150.90 40.34

หุนกู

บริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 05/04/64 2.05 50,000,000.00 50,172,797.50 2.13

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน) 24/05/64 2.51 100,000,000.00 100,549,713.00 4.27
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กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง ตราสารหน้ีระยะสั้น สํา หรับกองทุนสํา รองเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ตอ)

ณ วันที่  31 กรกฎาคม 2563

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงินลงทุน

อัตรา รอยละของ

ช่ือหลักทรัพย วันครบอายุ ดอกเบ้ีย เงินตน มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(%) (บาท)

บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) 15/11/63 2.74 17,000,000.00 17,060,650.90 0.72

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  20/01/64 3.10 50,000,000.00 50,272,124.00 2.13

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 22/03/64 2.10 91,900,000.00 92,180,249.05 3.91

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 22/03/64 3.00 48,000,000.00 48,427,490.88 2.06

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 19/03/65 3.20 50,000,000.00 50,915,731.50 2.16

บริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) 07/09/64 2.69 30,000,000.00 30,287,286.00 1.29

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 19/10/63 2.55 30,000,000.00 30,084,649.80 1.28

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 26/01/64 1.91 96,000,000.00 96,485,425.92 4.09

บริษัท ลีสซ่ิงไอซีบีซี (ไทย) จํากัด 26/10/63 2.50 100,000,000.00 100,289,845.00 4.26

บริษัท น�าตาลมิตรผล จํากัด 11/09/63 2.95 20,000,000.00 20,029,236.20 0.85

บริษัท น�าตาลมิตรผล จํากัด 17/10/63 5.02 54,000,000.00 54,370,980.00 2.31

บริษัท ราชธานีลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 04/08/63 2.58 44,000,000.00 44,003,948.12 1.87

บริษัท ราชธานีลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 01/12/63 2.39 39,900,000.00 39,955,881.14 1.70

บริษัท โตโยตา ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จํากัด 18/08/63 1.93 50,000,000.00 50,020,714.50 2.12

บริษัท โตโยตา ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จํากัด 10/09/63 2.07 50,000,000.00 50,040,460.00 2.12

บริษัท โตโยตา ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จํากัด 30/04/64 2.09 20,000,000.00 20,110,371.20 0.85

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) 23/01/66 3.625  6.5 ลานดอลลาร 211,972,935.65 9.00

 สหรัฐอเมริกา

รวมหุนกู 1,15 7,230,490.36 49.12

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 2,35 5 ,708,35 8.52 บาท) 2,356,253,782.15 100.00
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กองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ ตราสารหนีร้ะยะสัน้ สาํหรบักองทนุสาํรองเลีย้งชพี 
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 
สาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 กรกฎาคม 2564 

1. ขอมูลทั่วไป 

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง ตราสารหนี้ระยะสั้น สําหรับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) จดทะเบียนเปนกองทุนรวมกับ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ปจจุบัน
กองทุนมีเงินทุนจดทะเบียนจํานวน 7,000 ลานบาท (แบงเปน 700 ลานหนวยลงทุน มูลคาหนวยลงทุนละ 10 บาท) โดย
มีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (“บริษัทจัดการ”) เปนผูจัดการกองทุนและนายทะเบียนหนวยลงทุน และ
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เปนผูดูแลผลประโยชน 

กองทุนเปนกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน ซึ่งไมกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน โดยมีนโยบายการลงทุน
ในตราสารแหงหนี้ทั้งในและตางประเทศไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะนําเงิน
ไปลงทุนในตางประเทศไมเกินรอยละ 79 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้กองทุนอาจจะทําสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา (Derivative) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ  

กองทุนมีนโยบายไมจายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุน 

2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

ในปปจจุบันงบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่สมาคม
บริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) สวนเรื่องที่แนวปฏิบัติทาง
บัญชีไมไดกําหนดไว กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งในการใชแนว
ปฏิบัติทางบัญชีเปนครั้งแรก กองทุนไดใชวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป ดังนั้นกองทุนจึงไมปรับปรุงงบการเงินที่นําเสนอในป
กอน ซึ่งเดิมจัดทําขึ้นตามหลักเกณฑและรูปแบบที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง “การบัญชีสําหรับ
กิจการที่ดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน” 

อยางไรก็ตาม การนําแนวปฏิบัติทางบัญชีมาถือปฏิบัติในปปจจุบัน ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน
ของกองทุน 

เนื่องจากกองทุนไดจดทะเบียนจัดต้ังกองทุนเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ดังนั้นรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนในงวด 2563 
จึงสั้นกวาหนึ่งป เปนเหตุใหจํานวนที่นํามาจากงวดกอนไมสามารถเปรียบเทียบไดกับจํานวนของปปจจุบันที่แสดงอยูในงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวของ 

งบการเงินของกองทุนไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย 
กองทุนไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 
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3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

เงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน  

- หลักทรัพยที่เปนตราสารหนี้ แสดงดวยมูลคายุติธรรมโดยใชราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่
ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดคาเงินลงทุน 

- กองทุนใชวิธีราคาทุนตัดจําหนายในการกําหนดมูลคายุติธรรมของตราสารหนี้ ซึ่งมีอายุครบกําหนดภายใน 90 
วัน นับต้ังแตวันที่ลงทุนและไมมีเง่ือนไขการตออายุเมื่อมูลคายุติธรรมของตราสารหนี้นั้นไมแตกตางจากราคาทุน
ตัดจําหนายอยางเปนสาระสําคัญ  

- เงินลงทุนในตราสารหนี้ตางประเทศ แสดงดวยมูลคายุติธรรม โดยใชราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อ
ขายที่ประกาศในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ตางประเทศ ณ วันที่วัดคาเงินลงทุน 

กําไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนใหเปนมูลคายุติธรรมจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จําหนายใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 

การรับรูรายไดและคาใชจาย 

รายไดดอกเบี้ยรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง 

สวนเกินและสวนตํ่ามูลคาของตราสารหนี้ตัดจําหนายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ซึ่งยอดที่ตัดจําหนายนี้แสดงเปน
รายการปรับปรุงกับรายไดดอกเบี้ย 

คาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง 

เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรูในกําไรหรือ
ขาดทุน 

บัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ 

บัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สินที่เปน
เงินตราตางประเทศ ณ วันสิ้นปแปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญาอนุพันธ ณ วันที่เกิด
รายการ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราตามสัญญา 

ณ วันสิ้นป กําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธที่ยังไมครบกําหนด คํานวณโดยปรับสัญญาอนุพันธ ณ 
วันสิ้นป จากอัตราตามสัญญา เปนราคาตลาดของสัญญาอนุพันธที่มีอายุคงเหลือเชนเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้
หรือเจาหนี้จากสัญญาอนุพันธในงบแสดงฐานะการเงิน 

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกดิขึ้นจากการแปลงคารับรูในกําไรหรือขาดทุน 

การใชดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจและการประมาณการหลาย
ประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่เกี่ยวของกับสินทรัพย หนี้สิน รายได คาใชจาย และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
สินทรัพยและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว 
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การใชดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป 

4. ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนในระหวางป สรุปไดดังนี้ 

 บาท 

 2564  2563 

ซื้อเงินลงทุน 7,488,305,677.96  9,203,006,247.69 

ขายเงินลงทุน 6,941,002,791.79  6,842,442,005.30 

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

ในระหวางป กองทุนมีรายการธุรกิจระหวางกันที่สําคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่นซึ่งมีผูถือหุนและ/หรือกรรมการ
เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สําคัญดังกลาวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 และ 2563 มี
ดังตอไปนี้ 

 บาท   

 2564  2563  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

คาธรรมเนียมการจัดการ 9,406,571.51  8,397,149.38 ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชีช้วน 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 2,574,021.60  1,799,389.05 ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชีช้วน 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 

(เดิมชื่อ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน))  

- ในฐานะผูคาหลักทรัพย  

ซื้อเงินลงทุน 759,240,654.50  1,220,064,252.80 ราคาตลาด 

ขายเงินลงทุน -  14,943,819.50 ราคาตลาด 

ซื้อเงินตราตางประเทศ -  299,832,448.60 ตามที่ระบุในสัญญา 

ขายเงินตราตางประเทศ 15,109,000.00  150,732,722.71 ตามที่ระบุในสัญญา 

(เดิม ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน))    

- ในฐานะผูคาหลักทรัพย  

ซื้อเงินลงทุน 369,427,965.40  299,378,240.70 ราคาตลาด 

ขายเงินลงทุน -  285,503,009.00 ราคาตลาด 
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ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 และ 2563 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ดังนี้ 

 บาท 

 2564  2563 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด    

คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย 878,141.28 706,313.57 

คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย 250,897.51 151,352.90 

6. อนุพันธทางการเงินตามมูลคายุติธรรม 

 บาท 

 2564 

 จํานวนเงินตาม  มูลคายุติธรรม 

 สัญญา  สินทรัพย  หนี้สิน 

สัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 109,238,500.00  -  5,804,950.82 

 

 บาท 

 2563 

 จํานวนเงินตาม  มูลคายุติธรรม 

 สัญญา  สินทรัพย  หนี้สิน 

สัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 216,606,743.66  3,665,060.70  - 

7. การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 

การประมาณมูลคายุติธรรม 

มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาที่จะจายเพื่อโอนหนี้สินใหผูอื่น โดยรายการ
ดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหวางผูซื้อและผูขาย (ผูรวมตลาด) ณ วันที่วัดมูลคา กองทุนใชราคาเสนอ
ซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวของ
กําหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีที่ไมมีตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินที่มี
ลักษณะเดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองได กองทุนจะประมาณมูลคายุติธรรมโดย
ใชเทคนิคการประเมินมูลคาที่เหมาะสมกับแตละสถานการณ และพยายามใชขอมูลที่สามารถสังเกตไดที่เกี่ยวของกับ
สินทรัพยหรือหนี้สินที่จะวัดมูลคายุติธรรมนั้นใหมากที่สุด 
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ตารางตอไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลคาความ
แตกตางของระดับขอมูลสามารถแสดงไดดังนี้ 

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกัน (ขอมูลระดับที่ 1) 

- ขอมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตไดโดยตรง (ไดแก ขอมูลราคาตลาด) 
หรือโดยออม (ไดแก ขอมูลที่คํานวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสินทรัพยนั้นหรือหนี้สินนั้น (ขอมูลระดับที่ 2) 

- ขอมูลสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินซึ่งไมไดอางอิงจากขอมูลที่สามารถสังเกตไดจากตลาด (ขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได) 
(ขอมูลระดับที่ 3) 

 บาท 

 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 

 ระดับที่ 1  ระดับที่ 2  ระดับที่ 3  รวม 
สินทรัพย        
ตราสารหนี้ -  2,912,346,277.44  -  2,912,346,277.44 

หนี้สิน        

ตราสารอนุพันธ -  5,804,950.82  -  5,804,950.82 

 
 บาท 

 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 

 ระดับที่ 1  ระดับที่ 2  ระดับที่ 3  รวม 
สินทรัพย        
ตราสารหนี้ -  2,356,253,782.15  -  2,356,253,782.15 

ตราสารอนุพันธ -  3,665,060.70  -  3,665,060.70 

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไมไดถูกพิจารณาวามีสภาพคลองแตถูกประเมินคาจากราคาตลาดที่มีการ
อางอิงไวอยางชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผูคาหรือแหลงกําหนดราคาที่เปนทางเลือกซึ่งไดรับการสนับสนุนจาก
ขอมูลที่สังเกตไดจะถูกจัดอยูในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหลานี้ประกอบดวยตราสารหนี้ภาครัฐหรือภาคเอกชนที่
อยูในกลุมระดับลงทุน และอนุพันธในตลาดซื้อขายกันโดยตรง 

ในระหวางป ไมมีการโอนรายการระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลคาของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด 

ตารางตอไปนี้ไดสรุปความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบดวยสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
ของกองทุนตามมูลคายุติธรรมและจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย 
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 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 

 มีอัตราดอกเบี้ย 

ปรับขึ้นลงตาม 

อัตราตลาด 

 

มีอัตรา 

ดอกเบี้ยคงที ่

 

 

ไมมีอัตราดอกเบี้ย 

 

รวม    

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคา
ยุติธรรม - 

 
1,309,869,012.06 

 
1,602,477,265.38  2,912,346,277.44 

เงินฝากธนาคาร 48,066,530.75 -  -  48,066,530.75 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย -  -  6,830,856.67  6,830,856.67 

ลูกหนี้จากการขาย
หนวยลงทุน - 

 
- 

 
10,235,954.45  10,235,954.45 

หนี้สินทางการเงิน        

เจาหนี้จากสัญญา
อนุพันธ - 

 
- 

 
5,804,950.82 

 
5,804,950.82 

คาใชจายคางจาย -  -  1,162,494.92  1,162,494.92 

หนี้สินอื่น -  -  66,057.41  66,057.41 

 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 

 มีอัตราดอกเบี้ย 

ปรับขึ้นลงตาม 

อัตราตลาด 

 

มีอัตรา 

ดอกเบี้ยคงที ่

 

 

ไมมีอัตราดอกเบี้ย 

 

รวม    

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคา
ยุติธรรม - 

 
1,157,230,490.36  1,199,023,291.79  2,356,253,782.15  

เงินฝากธนาคาร 28,147,125.14 -  -  28,147,125.14 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย -  -  6,904,484.50  6,904,484.50 
ลูกหนี้จากสัญญา
อนุพันธ - 

 
- 

 
3,665,060.70  3,665,060.70 

หนี้สินทางการเงิน        

คาใชจายคางจาย -  -  898,769.45  898,769.45 

หนี้สินอื่น -  -  25,032.69  25,032.69 
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ความเสี่ยงดานเครดิต 

กองทุนมีความเสี่ยงดานเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไวในเครื่องมือทาง
การเงินเนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุน
จึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายจากการเก็บหนี้ 

 

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 และ 2563 กองทุนมีบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศดังนี้ 

 ดอลลารสหรัฐอเมริกา 

 รายการ 2564  2563 

เงินลงทุน (มูลคายุติธรรม) 3,616,836.16  6,791,827.48 

เงินฝากธนาคาร 123,895.45  117,812.50 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย 2,822.56  5,237.29 

กองทุนไดทําสัญญาอนุพันธเพื่อคุมครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนที่เปนเงินตราตางประเทศ 
(ดูหมายเหตุ 6) 

ความเสี่ยงดานตลาด 

กองทุนมีความเสี่ยงดานตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกลาวขึ้นอยูกับความ
ผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งสภาวการณดังกลาวอาจมีผลกระทบ
ทางดานบวกหรือดานลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทของธุรกิจของผูออกตราสาร
วามีความสัมพันธกับความผันผวนของตลาดมากนอยเพียงใด อันอาจจะทําใหราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได 

การบริหารความเสี่ยง 

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เชน การกระจาย
ประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะหฐานะของกิจการที่จะลงทุน 

8. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 
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กองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ ตราสารหนีร้ะยะสัน้ สาํหรบักองทนุสาํรองเลีย้งชพี 
 รายงานสรปุเงนิลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 31 กรกฎาคม  2564 
 กลุมของตราสาร มลูคาตาม % of NAV 
 ราคาตลาด (บาท) 
 (ก) พันธบัตรรัฐบาล ต๋ัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย  1,369,317,276.87 46.10% 
 พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 

 (ข) ตราสารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น ธนาคารพาณิชย หรือบริษัทเงินทุน  0.00 0.00% 
 เปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูค้ําประกัน 

 (ค) ตราสารที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับ Investment Grade 1,549,850,245.10 52.17% 
 (ง) ตราสารที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับตํ่ากวาอันดับที่สามารถลงทุนได  0.00 0.00% 
 (investment grade) หรือตราสารที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ 

 (จ) ตราสารทุน 0.00 0.00% 
 (ฉ) เงินฝากธนาคาร 48,076,142.89 1.62% 
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กองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ ตราสารหนีร้ะยะสัน้ สาํหรบักองทนุสาํรองเลีย้งชพี 
 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 31 กรกฎาคม  2564 
 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of NAV 
 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) 

 พันธบัตร 
 อายุคงเหลือนอยกวาหนึ่งป 1,370,000,000 1,369,317,276.87 46.10% 
 รวมพันธบัตร 1,369,317,276.87 46.10% 
 หุนกู 
 Rating A+ 233,300,000 235,332,935.52 7.92% 
 Rating AA(tha) 208,000,000 211,341,641.02 7.11% 
 Rating AAA(tha) 200,000,000 201,235,644.00 6.77% 
 Rating A- 200,000,000 200,413,009.92 6.75% 
 Rating BBB+ 190,000,000 193,751,760.90 6.52% 
 Rating AA 145,000,000 144,244,787.80 4.86% 
 Rating A 123,000,000 123,592,740.42 4.16% 
 Rating - 90,000,000 90,760,094.10 3.06% 
 Rating AAA 30,000,000 30,235,748.40 1.02% 
 รวมหุนกู 1,430,908,362.08 48.17% 
 หุนกูตางประเทศ 
 Rating AA-(tha) 3,500,000 118,941,883.02 4.00% 
 รวมหุนกูตางประเทศ 118,941,883.02 4.00% 
 เงินฝากธนาคาร 
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 48,076,142.89 1.62% 
 รวมเงินฝากธนาคาร 48,076,142.89 1.62% 
 ทรัพยสินอื่น 4,431,003.63 0.15% 
 หนี้สินอื่น -1,228,552.33 -0.04% 
 มูลคาทรัพยสินสุทธ ิ 2,970,446,116.16 100.00% 
 จํานวนหนวยลงทุน 300,936,613.2601 
 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 9.8706 
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 กองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ ตราสารหนีร้ะยะสัน้ สาํหรบักองทนุสาํรองเลีย้งชพี 
 รายละเอยีดและอนัดบัความนาเชือ่ถอืของตราสาร 
 ณ วนัที ่ 31 กรกฎาคม  2564 
 ประเภทหลกัทรพัย ชือ่ผูออก ชือ่หลกัทรพัย ผูรบัรอง  วนัครบ อนัดบั มลูคาหนาตัว๋ มลูคาตาม 
 / อาวลั / กาํหนด ความ ราคาตลาด 
 ค�าประกนั นาเชือ่ถอื (บาท) 
 1 . พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB21805B  5 ส.ค. 64 GOV 100,000,000 99,996,274.11 
 2 . พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB21813A  13 ส.ค. 64 GOV 150,000,000 149,983,234.75 
 3 . พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB21819A  19 ส.ค. 64 GOV 150,000,000 149,972,487.24 
 4 . พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB21826A  26 ส.ค. 64 GOV 30,000,000 29,992,399.19 
 5 . พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB21909A  9 ก.ย. 64 GOV 280,000,000 279,889,347.86 
 6 . พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB21916A  16 ก.ย. 64 GOV 50,000,000 49,974,020.36 
 7 . พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB21923A  23 ก.ย. 64 GOV 50,000,000 49,970,069.30 
 8 . พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB21930A  30 ก.ย. 64 GOV 200,000,000 199,865,296.27 
 9 . พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB21O07B  7 ต.ค. 64 GOV 100,000,000 99,928,828.77 
 10 . พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB21O21A  21 ต.ค. 64 GOV 100,000,000 99,909,096.41 
 11 . พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB21O28A  28 ต.ค. 64 GOV 160,000,000 159,836,222.61 
 12 . หุนกู บมจ. บานปู BANPU22304A  4 มี.ค. 65 A+ 100,000,000 99,158,489.37 
 13 . หุนกู บมจ. เบอรลี่ ยคุเกอร BJC219A  7 ก.ย. 64 A+ 30,000,000 30,387,881.10 
 14 . หุนกู บมจ. เบอรลี่ ยคุเกอร BJC233A  24 มี.ค. 66 A+ 5,000,000 5,244,588.60 
 15 . หุนกู บมจ. บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส BTSG21811C  11 ส.ค. 64 A 90,000,000 89,974,856.34 
 16 . หุนกู บมจ. บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส BTSG225A  24 พ.ค. 65 A 33,000,000 33,617,884.08 
 17 . หุนกู บมจ. เจริญโภคภัณฑอาหาร CPF218A  19 ส.ค. 64 A+ 55,000,000 56,322,607.00 
 18 . หุนกู บมจ. เจริญโภคภัณฑอาหาร CPF218B  2 ส.ค. 64 A+ 20,000,000 20,489,663.60 
 19 . หุนกู บมจ. เจริญโภคภัณฑอาหาร CPF231A  22 ม.ค. 66 A+ 10,000,000 10,126,344.50 
 20 . หุนกู บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา CPN236A  9 มิ.ย. 66 AA 100,000,000 100,218,145.00 
 21 . หุนกู บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา CPN241A  29 ม.ค. 67 AA 45,000,000 44,026,642.80 
 22 . หุนกู บจ. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) ICBCTL219A  23 ก.ย. 64 AAA(tha) 100,000,000 100,719,867.00 
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 ประเภทหลกัทรพัย ชือ่ผูออก ชือ่หลกัทรพัย ผูรบัรอง  วนัครบ อนัดบั มลูคาหนาตัว๋ มลูคาตาม 
 / อาวลั / กาํหนด ความ ราคาตลาด 
 ค�าประกนั นาเชือ่ถอื (บาท) 
 23 . หุนกู บจ. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) ICBCTL21OA  26 ต.ค. 64 AAA(tha) 100,000,000 100,515,777.00 
 24 . หุนกู บมจ. แลนดแอนดเฮาส LH21OA  5 ต.ค. 64 A+ 3,300,000 3,346,433.15 
 25 . หุนกู บจ. น�าตาลมิตรผล MPSC21OA  31 ต.ค. 64 A+ 10,000,000 10,256,928.20 
 26 . หุนกู บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ TBEV223A  19 มี.ค. 65 AA(tha) 50,000,000 51,333,046.00 
 27 . หุนกู บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ TBEV244A  20 เม.ย. 67 AA(tha) 90,000,000 90,236,580.30 
 28 . หุนกู บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ TBEV256A  11 มิ.ย. 68 AA(tha) 68,000,000 69,772,014.72 
 29 . หุนกู  บจ. เงินติดลอ TIDLOR221A  24 ม.ค. 65 - 90,000,000 90,760,094.10 
 30 . หุนกู บมจ. ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป TISCOG21O21A  21 ต.ค. 64 A- 200,000,000 200,413,009.92 
 31 . หุนกู บจ. โตโยตา ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) TLT234A  26 เม.ย. 66 AAA 30,000,000 30,235,748.40 
 32 . หุนกู บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น TRUE22NA  10 พ.ย. 65 BBB+ 190,000,000 193,751,760.90 
 33 . หุนกูตางประเทศ บมจ. ไทยออยล TOP231Y  23 ม.ค. 66 AA-(tha) 3,500,000 118,941,883.02 
 34 . เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสิกรไทย KBANK AA(tha) 48,076,142.89 
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คาํอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะกลางและยาวมอีายตุัง้แต 1 ปขึน้ไปของสถาบันจัดอนัดับความนาเชือ่ถอื Fitch Ratings 

AAA(tha) ระดับความนาเช่ือถือขั้นสูงสุดของอันดับความนาเช่ือถือภายในประเทศไทยโดยอันดับความนาเช่ือถือน้ีมีความเส่ียง “นอยท่ีสุด” 

 เม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแลวจะกําหนดใหแกตราสารทางการเงินท่ีออก 

 หรือค�าประกันโดยรัฐบาล 

AA(tha) ระดับความนาเช่ือถือขั้นสูงมากเม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยโดยระดับความนาเช่ือถือของ 

 ตราสารทางการเงินขั้นน้ีตางจากผูออกตราสารหรือตราสารหน้ีอื่นท่ีไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือขั้นสูงสุดของประเทศไทย 

 เพียงเล็กนอย 

A(tha) ระดับความนาเช่ือถือขั้นสูงเม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อยางไรก็ดีการเปล่ียนแปลงของ 

 สถานการณหรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบตอความสามารถในการชําระหน้ีไดตรงตามกําหนดของตราสารทาง 

 การเงินเหลาน้ีมากกวาตราสารอื่นท่ีไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือในประเภทท่ีสูงกวา 

BBB(tha) ระดับความนาเช่ือถือขั้นปานกลางเม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย อยางไรก็ดี มีความเปนไปไดมากวา 

 การเปล่ียนแปลงของสถานการณหรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบตอความสามารถในการชําระหน้ีไดตรงตามกําหนด 

 ของตราสารทางการเงินเหลาน้ีมากกวาตราสารอื่นท่ีไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือในประเภทท่ีสูงกวา 

สญัลกัษณและคําอธบิายการจดัอันดับตราสารหนีร้ะยะสั้นมอีายตุ่าํกวา 1 ปของสถาบันจัดอนัดับความนาเชือ่ถอื FitchRatings 

F1(tha) ระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชําระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนดเม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือ 

 ตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทยภายใตอันดับความนาเช่ือถือภายในประเทศซ่ึงกําหนดโดยฟทช โดยอันดับความนาเช่ือถือน้ีจะ 

 ยอมใหสําหรับอันดับความนาเช่ือถือท่ีมีความเส่ียง "นอยท่ีสุด" เม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และ 

 โดยปกติแลว จะกําหนดใหกับตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค้ําประกันโดยรัฐบาล ในกรณีท่ีมีระดับความนาเช่ือถือสูงเปน 

 พิเศษจะมีสัญลักษณ "+" แสดงไวเพ่ิมเติมจากอันดับความนาเช่ือถือท่ีกําหนด 

F2(tha) ระดับความสามารถในการชําระหน้ีตามเงื่อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับท่ีนาพอใจเม่ือเปรียบเทียบกับผูออกตราสาร 

 หรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อยางไรก็ดี ระดับของความนาเช่ือถือดังกลาวยังไมอาจเทียบเทากับกรณีท่ีไดรับการจัดอันดับ 

 ความนาเช่ือถือท่ีสูงกวา 

F3(tha) ระดับความสามารถในการชําระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับปานกลางเม่ือเปรียบเทียบ 

 กับผูออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อยางไรก็ดี ระดับของความนาเช่ือถือดังกลาวยังไมแนนอนมากขึ้นไปตาม 

 ความเปล่ียนแปลงในทางลบในระยะส้ันมากกวาตราสารท่ีไดรับการจัดอันดับท่ีสูงกวา 

  
คาํอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะกลางและยาวมอีายตุัง้แต 1 ปขึน้ไปของสถาบันจัดอนัดับความนาเชือ่ถอื TRIS Rating 

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเส่ียงต�าท่ีสุด บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนในเกณฑสูงสุด และไดรับผล 

 กระทบนอยมากจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอื่นๆ 

AA มีความเส่ียงต�ามาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนในเกณฑสูงมาก แตอาจไดรับผลกระทบจากการ 

 เปล่ียนแปลงทางธุรกิจเศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอื่นๆ มากกวาอันดับเครดิตท่ีอยูในระดับ AAA 

A มีความเส่ียงในระดับต�า บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนในเกณฑสูง แตอาจไดรับผลกระทบจากการ 

 เปล่ียนแปลงทางธุรกิจเศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอื่นๆ มากกวาอันดับเครดิตท่ีอยูในระดับสูงกวา 
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BBB มีความเส่ียงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและคืนเงินตนในเกณฑท่ีเพียงพอ แตมีความออนไหว 

 ตอการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอื่นๆ มากกวา และอาจมีความสามารถในการชําระหน้ีท่ีออนแอลง 

 เม่ือเทียบกับอันดับเครดิตท่ีอยูในระดับสูงกวา 

สญัลกัษณและคําอธบิายการจดัอันดับตราสารหนีร้ะยะสั้นมอีายตุ่าํกวา 1 ปของสถาบันจัดอนัดับความนาเชือ่ถอื TRIS Rating 

T1 ผูออกตราสารหน้ีมีสถานะท้ังทางดานการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกรงในระดับดีมาก มีสภาพคลองท่ีดีมากและนักลงทุนจะได 

 รับความคุมครองจากการผิดนัดชําระหน้ีท่ีดีกวาอันดับเครดิตในระดับอื่น ผูออกตราสารท่ีไดรับอันดับเครดิตในระดับดังกลาว 

 ซ่ึงมีเครื่องหมาย "+" ดวยจะไดรับความคุมครองดานการผิดนัดชําระหน้ีท่ีสูงย่ิงขึ้น 

T2 ผูออกตราสารหน้ีมีสถานะท้ังทางดานการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกรงในระดับดี และมีความสามารถในการชําระหน้ีระยะส้ัน 

 ในระดับท่ีนาพอใจ 

T3 ผูออกตราสารหน้ีมีความสามารถในการชําระหน้ีระยะส้ันในระดับท่ียอมรับได 

  
คาํอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะกลางและยาวมอีายตุัง้แต 1 ปขึน้ไปของสถาบันจัดอนัดับความนาเชือ่ถอื Moody's Rating 

Aaa Obligations rated Aaa are judged to be of the highest quality, subject to the lowest level of credit risk. 

Aa Obligations rated Aa are judged to be of high quality and are subject to very low credit risk. 

A Obligations rated A are judged to be upper-medium grade and are subject to low credit risk. 

Baa 
Obligations rated Baa are judged to be medium-grade and subject to moderate credit risk and as such may 
possess 

 certain speculative characteristics. 

สญัลกัษณและคําอธบิายการจดัอันดับตราสารหนีร้ะยะสั้นมอีายตุ่าํกวา 1 ปของสถาบันจัดอนัดับความนาเชือ่ถอื Moody's Rating 

P1 Issuers (or supporting institutions) rated Prime-1 have a superior ability to repay short-term debt obligations. 

P2 Issuers (or supporting institutions) rated Prime-2 have a strong ablility to repay short-term debt obligations. 

P3 Issuers (or supporting institutions) rated Prime-3 have an acceptable ability to repay short-term obligations. 

  
คาํอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะกลางและยาวมอีายตุัง้แต 1 ปขึน้ไปของสถาบันจัดอนัดับความนาเชือ่ถอื S&P Rating 

AAA The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is extremely strong. 

AA The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is very strong. 

A The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is still strong. 

BBB The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation. 

สญัลกัษณและคําอธบิายการจดัอันดับตราสารหนีร้ะยะสั้นมอีายตุ่าํกวา 1 ปของสถาบันจัดอนัดับความนาเชือ่ถอื S&P Rating 

A1 The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is strong. 

A2 The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is satisfactory. 

A3 The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation. 
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หมายเหต ุ

เครื่องบงช้ีพิเศษสําหรับประเทศไทย "tha" จะถูกระบุไวตอจากอันดับความนาเช่ือถือทุกอันดับ เพ่ือแยกความแตกตางออกจากการจัดอันดับ 

ความเช่ือถือระดับสากล เครื่องหมาย "+" หรือ "-" อาจจะถูกระบุไวเพ่ิมเติมตอจากอันดับความนาเช่ือถือสําหรับประเทศหน่ึงๆ เพ่ือแสดง 

สถานะยอยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความนาเช่ือถือขั้นหลักท้ังน้ี จะไมมีการระบุสัญลักษณตอทายดังกลาวสําหรับอันดับความ 

นาเช่ือถือในอันดับ "AAA(tha)" หรืออันดับท่ีต่ํากวา "CCC(tha)" สําหรับอันดับความนาเช่ือถือในระยะยาว และจะไมมีการระบุสัญลักษณ 

ตอทายดังกลาวสําหรับอันดับความนาเช่ือถือในระยะส้ัน นอกเหนือจาก "F1(tha)" 
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คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ ตราสารหนีร้ะยะสัน้ สาํหรบักองทนุสํารองเลีย้งชพี 

สําหรับระยะเวลา  1 ป ของรอบปบัญชี 2563/2564 ต้ังแตวันที่ 1 สิงหาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 

  ต้ังแตวันที่ 1  ส.ค.  2563  ต้ังแตวันที่ 1  ส.ค.  2563 

คาใชจายที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันที่ 31 ก.ค. 2564  ถึงวันที่ 31 ก.ค. 2564 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 9,406.57 0.3496 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 717.59 0.0267 

คานายทะเบยีน (Registrar fee) 2,574.02 0.0957 

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

คาใชจายอื่น ๆ 0.00 0.0000 

รวมคาใชจายทัง้หมด1 12,698.18 0.4720 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย 
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถวัเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564  
 เทากับ 2,690,423,401.72 บาท 

 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 258.05% 
 
คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ ไมม ี
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รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทเีอม็บ ีอสิทสปรงิ ตราสารหนีร้ะยะสัน้  
สาํหรบักองทนุสาํรองเลีย้งชพี 

สําหรับรอบบัญชี 2563/2564 ต้ังแตวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2564 

ลําดับ รายชื่อบุคคลทีเ่กี่ยวของ 

1 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

2 ธนาคารนชาต จํากัด (มหาชน) 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่กี่ยวของกับกองทุนรวมไดที่บริษทัจัดการโดยตรง 

หรือที่ website ของ บลจ.ที่ https://www.tmbameastspring.com/about-us/corporate-governance หรือที ่

https://www.tmbameastspring.com เลือกหวัขอ > การกํากบัดูแลกิจการ > รายงานการทําธุรกรรมกับบุคคล 

ที่เกี่ยวของ หรือที่ website ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ https://www.sec.or.th 

 

 
รายงานการเปดเผยขอมลูการถอืหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุ  ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2563 

วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง ตราสารหนี้ระยะสั้น สําหรับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ มีการถือ
หนวยลงทุนของกลุมบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จํานวน 1 กลุม โดยถือ 87.96% 

 
 
รายชือ่ผูจดัการกองทนุ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรับผลประโยชนตอบแทนเนือ่งจากการทีใ่ชบริการบคุคลอื่นๆ (Soft Commission)  
 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

1 Agricultural Bank of China Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

2 ANZ Bank Thai Pcl (Thai branch) ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

3 Asia Plus Securities ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

4 Australia & New Zealand Banking Group Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

5 Bangkok Bank PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

6 Bank of America Corp ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

7 Bank of Ayudhya PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 
 

1 นายธีระศันส ทุติยะโพธ ิ

2 นางสาวพรศจี วรสุทธิพศิิษฎ 
3 นางสาวดาราวรรณ ประกายทิพย 
4 นางสาวปาลิดา เครือโสภณ 
5 นางสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง 
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 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

8 Bank of China International Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

9 Bank of China Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

10 BNP Paribas SA ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

11 Capital Nomura Securities PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

12 China Construction Bank Corp ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

13 CIMB Thai Bank PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

14 Citigroup Inc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

15 Commerzbank AG ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

16 Commonwealth Bank of Australia ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

17 Credit Agricole Corporate & Investment ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

18 Credit Suisse Hong Kong Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

19 Daiwa Securities Group Inc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

20 DBS Bank Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

21 DBS Vickers Securities Thailand Co Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

22 Deutsche Bank AG ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

23 
 

DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 
Frankfurt Am Main 

ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ 
 

เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 
 

24 Export Import Bank of Thailand ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

25 Goldman Sachs Group Inc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

26 Government Housing Bank ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

27 Government Savings Bank ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

28 Hongkong & Shanghai Banking Corp Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

29 HSBC Bank PLC ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

30 Industrial & Commercial Bank of China Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

31 Industrial & Commercial Bank of China Thai PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

32 ING Bank NV ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

33 JPMorgan Chase Bank NA ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

34 Kasikornbank PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

35 KGI Asia Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

36 KGI Securities Thailand PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

37 Kiatnakin Bank PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

38 Krung Thai Bank PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

39 Land & Houses Bank PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 
 



38 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี �ระยะสั �น สาํหรับกองทนุสาํรองเลี �ยงชีพ 

 

 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

40 Maybank Kim Eng Securities Thailand PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

41 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

42 Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

43 Mizuho Bank Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

44 Morgan Stanley ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

45 Nomura Singapore Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

46 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

47 Siam Commercial Bank PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

48 SMBC Nikko Securities Inc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

49 Societe Generale Corporate & Investment Banking ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

50 Societe Generale SA ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

51 Standard Chartered Bank ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

52 Standard Chartered Bank Thai PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

53 Thanachart Bank PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

54 TISCO Bank PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

55 TMB Bank PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

56 Toronto-Dominion Bank/The ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

57 Trinity Securities Co Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

58 UBS AG ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

59 United Overseas Bank Thai PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 
 


