กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์ สปริง ตราสารหนีระยะสัน
สําหรั บกองทุนสํารองเลียงชีพ
รายงานประจําปี

ตังแต่วนั ที สิงหาคม
สินสุดวันที กรกฎาคม

สารบัญ
สารถึงผูถือหนวยลงทุน
รายงานการวิเคราะหของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผานมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีกอนหนา
รายงานการลงทุนที่ไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปบัญชีพรอมทั้งการดําเนินการแกไข
ขอมูลทั่วไปของกองทุน
ผลการดําเนินงานของกองทุนโดยสรุปและขอมูลทางการเงินที่สําคัญ
รายงานผูดูแลผลประโยชน
งบการเงิน
ขอมูลรายละเอียดการลงทุน
คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุน
รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวของที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุน
รายชื่อผูจัดการกองทุน
การเปดเผยขอมูลการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3
การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใชบริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
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วันที่ 4 ตุลาคม 2564
เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงรายงานประจํารอบ 1 ป ตั้งแตวันที่
1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2564 ของ กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง ตราสารหนี้ระยะสั้น สําหรับกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ มายังทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน
การแพรระบาดของโควิด-19 สายพันธุเดลตาเริ่มมีความรุนแรงขึ้น องคการอนามัยโลก (WHO) ระบุวา ปจจุบันพบ
การแพรระบาดของไวรัสกลายพันธุเดลตาแลวใน 132 ประเทศทั่วโลก และกําลังกลายเปนสายพันธุหลักที่แพรระบาดไปทั่วโลก
อยางไรก็ตาม WHO ไดยืนยันถึงประสิทธิภาพของวัคซีนที่องคการอนามัยโลกใหการรองรับแลววาสามารถปองกันอยางมี
นัยสําคัญตอการเจ็บปวยหนักและการรักษาตัวในโรงพยาบาลกับไวรัสทุกสายพันธุ ซึ่งรวมถึงไวรัสกลายพันธุ
ในสหรัฐฯ จํานวนผูติดเชื้อรายวันกลับมาปรับเพิ่มสูงขึ้นจากการแพรระบาดของสายพันธุเดลตา อยางไรก็ตามลาสุด
รัฐบาลสหรัฐฯ สามารถบรรลุเปาหมายในการฉีดวัคซีนตานโควิด-19 อยางนอย 1 โดสใหแก ชาวอเมริกันซึ่งเปนผูใหญจํานวน
70% ของประชากรทั้งประเทศ (ลาชากวาที่ประธานาธิบดีโจ ไบเดนกําหนดไว 1 เดือน) ซึ่งความคืบหนาของอัตราการฉีดวัคซีนที่
รวดเร็ว สงผลใหปจจุบันจํานวนผูติดเชื้อและความรุนแรงของการระบาดยังคงอยูต่ํากวาในป 2563 รวมถึงหัวหนาคณะทํางาน
ด า นการควบคุ ม โรคโควิ ด -19 ออกมาระบุ ว า แม จํ า นวนผู ติ ด เชื้ อ จะเพิ่ ม สู ง ขึ้ น จากการระบาดของสายพั น ธุ เ ดลต า แต
สถานการณจะไมรุนแรงเทากับในปกอน มาตรการล็อคดาวนจึงยังไมจําเปนตองนําออกมาใชในเวลานี้ บงชี้วากิจกรรมเศรษฐกิจ
หลัก ๆ สามารถดําเนินไดปกติ สะทอนจากดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของสหรัฐฯ ที่ปรับตัวขึ้นอยูที่ 63.4
ในเดือน กรกฎาคม จากระดับ 62.1 ในเดือนมิถุนายน ซึ่งอยูในระดับที่สูงกวาระดับขยายตัว (50) ขณะที่อัตราเงินเฟอยังขยายตัว
ตอเนื่อง โดยเพิ่มขึ้น 3.5% ในเดือนกรกฎาคม จาก 3.4% ในเดือนพฤษภาคม อยางไรก็ตาม ตลาดแรงงานของสหรัฐฯ ยังไม
สามารถกลับมาอยูในระดับเดียวกับชวงกอนเกิดโควิด-19 โดยในเดือนมิถุนายน อัตราการวางงานอยูที่ 5.9% ในเดือนมิถุนายน
ดังนั้นแมเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะเริ่มกลับมาขยายตัวแข็งแกรง รวมถึงมีการสงสัญญาณการถอนมาตรการ QE จากประธานเฟด
สาขาตาง ๆ มากขึ้น แตตลาดแรงงานที่ยังมีแนวโนมเปราะบางจึงอาจทําใหธนาคารกลางสหรัฐฯ มีแนวโนมที่จะใชนโยบายการเงิน
ผอนคลายไปอีกสักระยะ
สําหรับนโยบายการเงินของสหรัฐฯ ยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ไวที่ระดับ 0.00-0.25% ทามกลางการระบาดของโค
วิด 19 ที่กระทบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การจางงาน และเงินเฟอในระยะใกล โดย Fed จะยังคงคาดอัตราดอกเบี้ยจะคงอยูที่ระดับ
ปจจุบัน (0.00-0.25%) จนกวาจะมีความเชื่อมั่นวาเศรษฐกิจจะสามารถเลยผานปจจัยเสี่ยงในปจจุบัน ซึ่งชี้วาอัตราดอกเบี้ยจะ
คงอยูที่ระดับปจจุบันไปจนถึงป 2022 เปนอยางนอย
สําหรับภาพรวมเศรษฐกิจไทย สถานการณระบาดโควิด-19 ในไทยยังคงมีแนวโนมยืดเยื้อ โดยสายพันธุเดลตาที่มี
อัตราการแพรเชื้อไดเร็วกวาสายพันธุอื่น ๆ ที่เคยมีการระบาดในไทยไดกลายเปนสายพันธุหลักที่มีการระบาดในประเทศแลว โดย
สัดสวนสายพันธุที่เฝาระวัง (1 เมษายน – 23 กรกฎาคม 2564) แบงเปนสายพันธุเดลตา 69.1% สายพันธุแอลฟา 28.2% และ
สายพันธุเบตา 2.7% สงผลใหจํานวนผูติดเชื้อรายวันยังเพิ่มขึ้นสูงตอเนื่อง ขณะที่อัตราการฉีดวัคซีนของไทย (19.83%) ยังคง
อยูในระดับต่ําเมื่อเทียบกับประเทศสวนใหญในภูมิภาคและต่ํากวาระดับโลก (28.3%) แมวาจะมีการฉีดวัคซีนมาตอเนื่องตั้งแต
วันที่ 7 มิถุนายน 2564 โดยในเดือนกรกฎาคม 2564 อัตราการฉีดวัคซีนในไทยสามารถฉีดได 7,758,276 โดส ซึ่งกวาระดับ
1 กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง ตราสารหนีระยะสัน สําหรับกองทุนสํารองเลียงชีพ

เปาหมายที่ 10 ลานโดส/เดือน ซึ่งความเสี่ยงของการระบาดที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นสงผลใหภาครัฐไดยกระดับมาตรการระบาดที่
เขมงวดมากขึ้น เริ่มจากมาตรการปดแคมปคนงาน ปดหางสรรพสินคาในสว นที่ไมใชรานขายยาหรือสถานที่ซื้อของในการ
ดํารงชีวิต การประกาศเคอรฟวชวงเวลากลางคืนในโซนพื้นที่ที่มีการระบาดรุนแรงเปนตน อยางไรก็ตาม ในชวงที่มีการยกระดับ
มาตรการควบคุม จํานวนผูติดเชื้อก็ยังเพิ่มสูงขึ้นตอเนื่อง
สําหรับนโยบายการเงินของไทย กนง. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวที่ระดับ 0.50% โดยตลาดมองวาธนาคารแหง
ประเทศไทยจะยังคงดอกเบีย้ ไวในระดับต่ําที่ 0.5% แตในกรณีที่ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมากจนทําใหเศรษฐกิจไทยติดลบอยางมีนัยยะ
การปรับลดดอกเบี้ยเพิ่มอีก 1 ครั้งจะมีความเปนไปไดเพิ่มสูงขึ้น
สําหรับนโยบายของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง ตราสารหนี้ระยะสั้น สําหรับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ยังคงเนนถือตรา
สารตลาดเงินและตราสารหนี้จนครบอายุ กองทุนมีนโยบายลงทุนในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล และพันธบัตรธนาคารแหง
ประเทศไทยที่มีอายุใกลเคียงกับนโยบายการลงทุนของกองทุน เพื่อลดความเสี่ยงในดานความสามารถในการชําระหนี้ (Credit
Risk) และความเสี่ยงทางดานตลาด (Market Risk)
สุดทายนี้ บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานที่ไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ
บลจ. ทหารไทย ดวยดีตลอดมา

ขอแสดงความนับถือ
คณะผูจัดการกองทุน
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด

2 กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง ตราสารหนีระยะสัน สําหรับกองทุนสํารองเลียงชีพ

รายงานการวิเคราะหของบริษทั หลักทรัพยจดั การกองทุน ทหารไทย จํากัด ในฐานะบริษทั จัดการกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง
ตราสารหนีร้ ะยะสัน้ สําหรับกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
ภาวะเศรษฐกิจ
การแพรระบาดของโควิด-19 สายพันธุเดลตาเริ่มมีความรุนแรงขึ้น องคการอนามัยโลก (WHO) ระบุวา ปจจุบันพบ
การแพรระบาดของไวรัสกลายพันธุเดลตาแลวใน 132 ประเทศทั่วโลก และกําลังกลายเปนสายพันธุหลักที่แพรระบาดไปทั่วโลก
อยางไรก็ตาม WHO ไดยืนยันถึงประสิทธิภาพของวัคซีนที่องคการอนามัยโลกใหการรองรับแลววาสามารถปองกันอยางมี
นัยสําคัญตอการเจ็บปวยหนักและการรักษาตัวในโรงพยาบาลกับไวรัสทุกสายพันธุ ซึ่งรวมถึงไวรัสกลายพันธุ
ในสหรัฐฯ จํานวนผูติดเชื้อรายวันกลับมาปรับเพิ่มสูงขึ้นจากการแพรระบาดของสายพันธุเดลตา อยางไรก็ตามลาสุด
รัฐบาลสหรัฐฯ สามารถบรรลุเปาหมายในการฉีดวัคซีนตานโควิด-19 อยางนอย 1 โดสใหแก ชาวอเมริกันซึ่งเปนผูใหญจํานวน
70% ของประชากรทั้งประเทศ (ลาชากวาที่ประธานาธิบดีโจ ไบเดนกําหนดไว 1 เดือน) ซึ่งความคืบหนาของอัตราการฉีดวัคซีนที่
รวดเร็ว สงผลใหปจจุบันจํานวนผูติดเชื้อและความรุนแรงของการระบาดยังคงอยูต่ํากวาในป 2563 รวมถึงหัวหนาคณะทํางาน
ด า นการควบคุ ม โรคโควิ ด -19 ออกมาระบุ ว า แม จํ า นวนผู ติ ด เชื้ อ จะเพิ่ ม สู ง ขึ้ น จากการระบาดของสายพั น ธุ เ ดลต า แต
สถานการณจะไมรุนแรงเทากับในปกอน มาตรการล็อคดาวนจึงยังไมจําเปนตองนําออกมาใชในเวลานี้ บงชี้วากิจกรรมเศรษฐกิจ
หลัก ๆ สามารถดําเนินไดปกติ สะทอนจากดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของสหรัฐฯ ที่ปรับตัวขึ้นอยูที่ 63.4
ในเดือน กรกฎาคม จากระดับ 62.1 ในเดือนมิถุนายน ซึ่งอยูในระดับที่สูงกวาระดับขยายตัว (50) ขณะที่อัตราเงินเฟอยังขยายตัว
ตอเนื่อง โดยเพิ่มขึ้น 3.5% ในเดือนกรกฎาคม จาก 3.4% ในเดือนพฤษภาคม อยางไรก็ตาม ตลาดแรงงานของสหรัฐฯ ยังไม
สามารถกลับมาอยูในระดับเดียวกับชวงกอนเกิดโควิด-19 โดยในเดือนมิถุนายน อัตราการวางงานอยูที่ 5.9% ในเดือนมิถุนายน
ดังนั้นแมเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะเริ่มกลับมาขยายตัวแข็งแกรง รวมถึงมีการสงสัญญาณการถอนมาตรการ QE จากประธานเฟด
สาขาตาง ๆ มากขึ้น แตตลาดแรงงานที่ยังมีแนวโนมเปราะบางจึงอาจทําใหธนาคารกลางสหรัฐฯ มีแนวโนมที่จะใชนโยบายการเงิน
ผอนคลายไปอีกสักระยะ
สําหรับนโยบายการเงินของสหรัฐฯ ยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ไวที่ระดับ 0.00-0.25% ทามกลางการระบาดของ
โควิด 19 ที่กระทบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การจางงาน และเงินเฟอในระยะใกล โดย Fed จะยังคงคาดอัตราดอกเบี้ยจะคงอยูที่
ระดับปจจุบัน (0.00-0.25%) จนกวาจะมีความเชื่อมั่นวาเศรษฐกิจจะสามารถเลยผานปจจัยเสี่ยงในปจจุบัน ซึ่งชี้วาอัตรา
ดอกเบี้ยจะคงอยูที่ระดับปจจุบันไปจนถึงป 2022 เปนอยางนอย
สําหรับภาพรวมเศรษฐกิจไทย สถานการณระบาดโควิด-19 ในไทยยังคงมีแนวโนมยืดเยื้อ โดยสายพันธุเดลตาที่มี
อัตราการแพรเชื้อไดเร็วกวาสายพันธุอื่น ๆ ที่เคยมีการระบาดในไทยไดกลายเปนสายพันธุหลักที่มีการระบาดในประเทศแลว โดย
สัดสวนสายพันธุที่เฝาระวัง (1 เมษายน – 23 กรกฎาคม 2564) แบงเปนสายพันธุเดลตา 69.1% สายพันธุแอลฟา 28.2% และ
สายพันธุเบตา 2.7% สงผลใหจํานวนผูติดเชื้อรายวันยังเพิ่มขึ้นสูงตอเนื่อง ขณะที่อัตราการฉีดวัคซีนของไทย (19.83%) ยังคง
อยูในระดับต่ําเมื่อเทียบกับประเทศสวนใหญในภูมิภาคและต่ํากวาระดับโลก (28.3%) แมวาจะมีการฉีดวัคซีนมาตอเนื่องตั้งแต
วันที่ 7 มิถุนายน 2564 โดยในเดือนกรกฎาคม 2564 อัตราการฉีดวัคซีนในไทยสามารถฉีดได 7,758,276 โดส ซึ่งกวาระดับ
เปาหมายที่ 10 ลานโดส/เดือน ซึ่งความเสี่ยงของการระบาดที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นสงผลใหภาครัฐไดยกระดับมาตรการระบาดที่
เขมงวดมากขึ้น เริ่มจากมาตรการปดแคมปคนงาน ปดหางสรรพสินคาในสว นที่ไมใชรานขายยาหรือสถานที่ซื้อของในการ
ดํารงชีวิต การประกาศเคอรฟวชวงเวลากลางคืนในโซนพื้นที่ที่มีการระบาดรุนแรงเปนตน อยางไรก็ตาม ในชวงที่มีการยกระดับ
มาตรการควบคุม จํานวนผูติดเชื้อก็ยังเพิ่มสูงขึ้นตอเนื่อง
3 กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง ตราสารหนีระยะสัน สําหรับกองทุนสํารองเลียงชีพ

สําหรับนโยบายการเงินของไทย กนง. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวที่ระดับ 0.50% โดยตลาดมองวาธนาคารแหง
ประเทศไทยจะยังคงดอกเบี้ยไวในระดับต่ําที่ 0.5% แตในกรณีที่ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมากจนทําใหเศรษฐกิจไทยติดลบอยางมีนัยยะ
การปรับลดดอกเบี้ยเพิ่มอีก 1 ครั้งจะมีความเปนไปไดเพิ่มสูงขึ้น
ตลาดตราสารหนี้
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยระยะยาวยังมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นในชวงครึ่งหลังของป ตามแนวโนมอัตรา
ดอกเบี้ยในตางประเทศ เนื่องจาก 1) ตัวเลขการจางงานในสหรัฐฯ ที่มีแนวโนมเรงตัวขึ้น 2) เฟดเริ่มสงสัญญาณแนวโนมนโยบาย
ที่เขมงวดขึ้น และ 3) อุปทานพันธบัตรสหรัฐฯ ที่จะกลับมาเพิ่มขึ้นหลังสภาผานงบกระตุนเศรษฐกิจ
ความเห็นของบริษทั จัดการกองทุนรวมเกีย่ วกับการลงทุนเพือ่ เปนทรัพยสนิ ของกองทุนรวม สําหรับรอบบัญชีตั้งแตวนั ที่
1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2564
จากกลยุทธการลงทุนของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง ตราสารหนี้ระยะสั้น สําหรับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เนน
ลงทุนในตราสารหนี้อายุระยะสั้น เพื่อลดความผันผวนของมูลคาทรัพยสินสุทธิที่จะเกิดขึ้น และเหมาะสมกับกองทุนเปดที่ใหผู
ลงทุนสามารถซื้อขายหนวยลงทุนไดทุกวัน รวมทั้งใหเหมาะสมกับแนวโนมการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต นอกจากนี้
ทางกองทุนไดปรับเพิ่มสินทรัพยที่มีสภาพคลองสูงเพื่อรองรับการไถถอนหนวยลงทุนใหเหมาะสม อยางไรก็ตามตราสารที่
กองทุนลงทุนบางสวนตองตีมูลคาตามราคาตลาด จึงทําใหอัตราผลตอบแทนของกองทุนมีความผันผวนไดในบางวัน
การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในรอบบัญชีทผี่ า นมาเมือ่ เทียบกับรอบบัญชีกอ นหนา
ไมมี
รายงานการลงทุนทีไ่ มเปนไปตามนโยบายการลงทุนเฉลีย่ ในรอบปบญ
ั ชีพรอมทัง้ การดําเนินการแกไข
ไมมี
ขอมูลการดําเนินการรับชําระหนีด้ ว ยทรัพยสนิ อืน่ (ถามี)
ไมมี
ขอมูลการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนีห้ รือสิทธิเรียกรองดังกลาวเปนศูนย ในกรณีทผี่ อู อกตราสารแหงหนีห้ รือลูกหนีแ้ หงสิทธิ
เรียกรองผิดนัดชําระหนีห้ รือมีพฤติการณวา จะไมสามารถชําระหนีไ้ ด (ถามี)
ไมมี

4 กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง ตราสารหนีระยะสัน สําหรับกองทุนสํารองเลียงชีพ

ขอมูลทัว่ ไปของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง ตราสารหนีร้ ะยะสัน้ สําหรับกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
วัตถุประสงคของโครงการ :
เพื่อสรางผลตอบแทนใหกับผูถือหนวยลงทุนที่ตองการลงทุนตราสารหนี้ ทั้งในและตางประเทศ ที่บริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็น
วาเปนตราสารที่ใหผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยง
ประเภทกองทุนตามนโยบายกองทุน : ตราสารหนี้
ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :
ประเภทกองทุนตามการลงทุนในตางประเทศ : กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสีย่ งทั้งในและตางประเทศการกําหนดสัดสวนการ
ลงทุนในตางประเทศ : กําหนดสัดสวนการลงทุนในตางประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมเกินรอยละ 79 ของมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทุน
นโยบายการกูย มื (ถามี) :
การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายลวงหนา (Derivatives) : ลงทุน
วัตถุประสงคของการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายลวงหนา: การลดความเสี่ยง (Hedging)
การลงทุนในตราสารทีม่ สี ญ
ั ญาซือ้ ขายลวงหนาแฝง (Structured Note) : ลงทุน
กลยุทธการบริหารกองทุน (Management Style) : มุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชวี้ ัด (active management)
ดัชนีชวี้ ดั /อางอิง (Benchmark) :
ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (TBMA Short-term Government Bond
Total Return Index) (รอยละ 35)
และดัชนีพันธบัตรรัฐบาล ที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุ 1 ป (Government Zero Rate Return 1Y Index) (รอยละ 35)
และดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนทีม่ ีอายุคงที่ที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในระดับ A อายุ 1 ป(Corporate Zero Rate Return
Index (A) 1Y) (รอยละ 10)
และอัตราอางอิง THBFIX สําหรับรอบระยะเวลา 1 ป บวกดวยคาเฉลี่ยของ Credit Spread ของตราสารที่มีการจัดอันดับเครดิต
ในระดับ A อายุ 1 ป (รอยละ 20)
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ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) ในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและ
เหมาะสม ซึ่งอยูภายใตกรอบนโยบายการลงทุนที่กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลและแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนา
อยางชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัว ชี้วัด คําอธิบายเกี่ยวกับตัว ชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัว ชี้วัดดังกลาวผานการลง
ประกาศในเว็บไซดของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได ทั้งนี้ เปนไป
ตามที่ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด
อยางไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อใหเปนไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอกําหนดสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/
หรือ ประกาศ ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม และ/
หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใชเปรียบเทียบ ในกรณีที่ผูออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไมไดจัดทําหรือเปดเผยขอมูล/อัตรา
ดังกลาวอีกตอไป โดยบริษัทจัดการจะแจงเปลี่ยนแปลงดังกลาวให ผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาผานการประกาศในเว็บไซด
ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได
ลักษณะการจายผลตอบแทนของกองทุน : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน
รายละเอียดเกีย่ วกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
กองทุนจะลงทุนในเงินฝากตราสารเทียบเทาเงินฝาก ตราสารหนี้ ตราสารดอยสิทธิ ศุกูก สัญญาซื้อขายลวงหนา (derivatives)
สัญญาซื้อขายลว งหนา แฝง (Structured Note) ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย หรือธุรกรรมการซื้อโดยมี สัญญาขายคื น
(Reverse Repo) หนวย CIS โดยจะลงทุนทั้งในและตางประเทศ รวมกันไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุน
สว นที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III และ/หรือ derivatives หรือ Structured Note ที่มี
underlying เปนตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III รวมกันไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
กองทุนมีนโยบายที่จะจัดการลงทุนเพื่อใหอายุดูเรชั่นเฉลี่ยของตราสารทั้งหมดของกองทุน (Portfolio Duration) ไมเกิน 1 ป
โดยประมาณ
ทั้งนี้ โดยอายุดูเรชั่นเฉลี่ยของตราสารทั้งหมดของกองทุน (Portfolio Duration) ณ ขณะใดขณะหนึ่ง อาจเกิน 1 ป ไดในบางกรณี
เชน ในชวงระยะรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 15 วันนับแตวันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพยสิน หรือ ชวงที่มีการสั่งซื้อ
หรือไถถอนหนวยลงทุนมากผิดปกติ เปนตน
กองทุ น อาจเข า ทํ า สั ญ ญาซื้ อ ขายล ว งหน า เพื่ อ เป น การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารการลงทุ น (Efficient Portfolio
Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น กฏขอบังคับ และปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน ทิศทางราคาหลักทรัพย
อัตราดอกเบี้ย และสภาวะอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงคาใชอจายในการปองกันความเสี่ยง เปนตน
สําหรับการลงทุนตางประเทศ กองทุนนี้มีนโยบายปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยจะทําสัญญาสวอป และ/หรือฟอร
เวิรดที่อางอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน หรือสัญญาซื้อขายลวงหนาอื่นใด เพื่อปองกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน
(Foreign Exchange Rate Risk) ไมต่ํากวารอยละ 90 ของจํานวนเงินลงทุนในตางประเทศ และอาจคุมครองในสวนของดอกเบี้ย
ที่คาดวาจะไดรับดวย
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อนึ่ง กองทุนอาจเขาลงทุนในตราสารที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated) หรือไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ
ต่ํ า กว า อั น ดั บ ที่ ส ามารถลงทุ นได (non-investment grade) ทั้ ง ในประเทศและต า งประเทศ ได ไ ม เ กิ น ร อ ยละ 20 ของมู ล คา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุน
รายละเอียดการลงทุนในตางประเทศ : ลงทุนในตางประเทศบางสวน ทั้งนี้ โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมเกินรอยละ 79 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุน และไมเกินวงเงินที่ไดรับการจัดสรร
ขอมูลเพิ่มเติม
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ.ทหารไทย) ไดขอแกไขเพิ่มเติมโครงการแบบขอความเห็นชอบเปนการ
ทั่วไป กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน ก.ล.ต.) เพื่อปรับปรุงขอมูลเกี่ยวกับ ชื่อ
เว็บไซต (Website) อีเมล (Email Address) เบอรโทรศัพทและเบอรโทรสาร ของ บลจ.ทหารไทย โดยมีผลตั้งแตวันที่ 17 มกราคม
2563 เปนตนไป ทั้งนี้ เพื่อใหขอมูลเปนปจจุบัน สรุปรายละเอียด ดังนี้
เรื่อง
1. Website และ Email Address
2.เบอรโทรศัพท และเบอรโทรสาร

ขอมูลปจจุบัน
Website : www.tmbameastspring.com
Email: marketing@tmbameastspring.com
โทรศัพท 0-2838-1800
โทรสาร 0-2838-1700 ถึง 1701, 0-2838-1703 ถึง 1708
และ 0-2838-1710 ถึง 1712

ขอมูลเพิ่มเติม
ขอมูลเกี่ยวกับ การแกไขเพิ่มเติมโครงการภายใตการจัดการ เพื่อเปลี่ยนแปลงที่อยูของ บลจ.ทหารไทย
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (TMBAM Eastspring) ไดมีการขอแกไขเพิ่มเติมโครงการภายใตการจัดการ
เพื่อเปลี่ยนแปลงที่อยูของบริษัท และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ไดใหความเห็นชอบเปนการทั่วไปแลว ทั้งนี้ จะมีผลตั้งแต
วันที่ 1 มีนาคม 2564 เปนตนไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ที่อยูเดิม
ที่อยูใหม
ชั้น 32 อาคารอับดุลราฮิม เพลส
ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน ออฟฟศ ทาวเวอร
990 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน
32nd Floor, Abdulrahim Place,
กรุงเทพมหานคร 10330
990 Rama IV Rd. Silom, Bangrak, Bangkok 10500 9th floor, Mitrtown Office Tower
Thailand
944 Rama 4 Road, Wangmai Pathumwan, Bangkok
10330
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ผลการดําเนินงานระหวางงวดปของกองทุนโดยสรุปและขอมูลทางการเงินทีส่ ําคัญ
งวดปบญ
ั ชีสนิ้ สุดวันที่

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

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ ระหวางงวดป (ลานบาท)

2,690

2,499

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดป (Net cash flow) (ลานบาท)

+559

+2,367

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดป* (Average redemption rate)

0.10%

0.19%

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่ นออกตอมูลคาทรัพยสนิ สุทธิเฉลีย่
** จาก 16 ส.ค. 62 ถึง 31 ก.ค. 63
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TMB-ES-PVD-STFIX

4.00%

Benchmark 1 Return

3.00%

2.51%
2.00%
1.00%
0.00%
-1.00%

-1.30%
-2.00%
-3.00%
-4.00%
19-Aug-19

30-Jul-21

ผลการดําเนินงานของ กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง ตลาดหนีร้ ะยะสัน้ สําหรับกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564
ยอนหลัง
ยอนหลัง
ยอนหลัง
ตั้งแตจัดตั้ง
3 เดือน
6 เดือน
1 ป
กองทุน
รอยละตอป
(30 เม.ย. 64)
(29 ม.ค. 64) (31 ก.ค. 63) (16 ส.ค. 62)
กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง ตลาดหนี้ระยะสั้น
+0.17%
+0.26%
+0.68%
-0.66%
สําหรับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
เกณฑมาตรฐาน ***
+0.15%
+0.48%
+0.90%
+1.28%
***เกณฑมาตรฐาน ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (TBMA Short-term Government
Bond Total Return Index) 35% และดัชนีพันธบัตรรัฐบาล ที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุ 1 ป (Government Zero Rate Return 1Y Index) 35%
และดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอายุคงที่ที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในระดับ A อายุ 1 ป (Corporate Zero Rate Return Index (A) 1Y)
10% และอัตราอางอิง THBFIX สําหรับระยะเวลา 1 ป บวกดวยคาเฉลี่ยของ Credit Spread ของตราสารที่มีการจัดอันดับ เครดิตในระดับ A
อายุ 1 ป 20%
หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)
ทั้งนี้ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผล
การดําเนินงานในอนาคต
ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน
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รายงานของผูส อบบัญชีรบั อนุญาต
เสนอ ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง ตราสารหนี้ระยะสั้น สําหรับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ความเห็น
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง ตราสารหนี้ระยะสั้น สําหรับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) ซึ่ง
ประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการ
บัญชีที่สําคัญ
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง ตราสารหนี้ระยะสั้น สําหรับกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ผลการดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดย
ถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
เกณฑในการแสดงความเห็น
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบ
ของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกองทุนตามขอกําหนด
จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในสวนที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบงบการเงิน และ
ขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดเหลานี้ ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา
ขอมูลอื่น
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ขอมูลอื่นประกอบดวย ขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําป แตไมรวมถึงงบการเงิน และ
รายงานของผูสอบบัญชีที่อยูในรายงานประจําปนั้น ขาพเจาคาดวาขาพเจาจะไดรับรายงานประจําปภายหลังวันที่ในรายงานของ
ผูสอบบัญชี
ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่น และขาพเจาไมไดใหความเชื่อมั่นตอขอมูลอื่น
ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอื่นมีความขัดแยงที่มี
สาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา หรือปรากฏวาขอมูลอื่นมีการแสดงขอมูลที่ขัด
ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม
เมื่อขาพเจาไดอานรายงานประจําป หากขาพเจาสรุปไดวามีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขาพเจาตอง
สื่อสารเรื่องดังกลาวกับผูบริหารเพื่อใหผูบริหารดําเนินการแกไขขอมูลที่แสดงขัดตอขอเท็จจริง
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ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน
ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามแนวปฏิ บั ติ ท างบั ญ ชี สํา หรับ
กองทุ น รวมและกองทุ น สํา รองเลี้ ย งชี พ ที่ส มาคมบริษัท จัด การลงทุน กํา หนดโดยไดรับ ความเห็น ชอบจากสํา นัก งาน
คณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรัพ ยแ ละตลาดหลัก ทรัพ ย และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวา
จําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเนื่อง การเปดเผยเรื่อง
ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องเวนแตผูบริหาร
มีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชี
ซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวา
การปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญที่มีอยูได
เสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริ ง อาจเกิ ดจากการทุ จริ ตหรื อข อผิดพลาดและถือว ามีส าระสํ าคัญเมื่ อคาดการณไ ด อ ย า ง
สมเหตุสมผลวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ ของ
ผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้
ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง


ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินไมวาจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเสี่ยงเหลานั้น และได
หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงที่ไมพบ
ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงที่เกิดจากขอผิดพลาด
เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล การ
แสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน



ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน



ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร

12 กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง ตราสารหนีระยะสัน สําหรับกองทุนสํารองเลียงชีพ



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



ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูบริหารในเรื่องตางๆ ที่สําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชว งเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดว างแผนไว
ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบใน
ระหวางการตรวจสอบของขาพเจา

(นางสาวชมภูนุช แซแต)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382
บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
กรุงเทพฯ 26 สิงหาคม 2564

13 กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง ตราสารหนีระยะสัน สําหรับกองทุนสํารองเลียงชีพ

กองทุ น เป ด ที เ อ็ ม บี อี ส ท ส ปริ ง ตราสารหนี้ ร ะยะสั้ น สํา หรั บ กองทุ น สํา รองเลี้ ย งชี พ
งบแสดงฐานะการเงิ น
ณ วั น ที่ 31 กรกฎาคม 2564
บาท
สิ นทรัพย
เงิ นลงทุ นแสดงดวยมู ลค ายุ ติธ รรม
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้
จากดอกเบี้ย
จากการขายหน วยลงทุ น
ลู กหนี้ จากสั ญญาอนุ พันธ
รวมสิ นทรัพย
หนี้สิน
เจาหนี้ จากสั ญญาอนุ พันธ
ค าใชจายค างจาย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
สิ นทรัพย สุทธิ

หมายเหตุ
7
3, 4, 5

3, 6
7
3, 6
5

2564

2563

2,912,346,277.44
48,066,530.75

2,356,253,782.15
28,147,125.14

6,830,856.67
10,235,954.45
2,977,479,619.31

6,904,484.50
3,665,060.70
2,394,970,452.49

5,804,950.82
1,162,494.92
66,057.41
7,033,503.15
2,970,446,116.16

898,769.45
25,032.69
923,802.14
2,394,046,650.35

สิ นทรัพย สุทธิ :
ทุ นที่ ไดรับจากผู ถือหน วยลงทุ น
กํา ไร(ขาดทุน)สะสม
บัญชีปรับสมดุล
กํา ไรสะสมจากการดําเนินงาน
สิ นทรัพย สุทธิ

3,009,366,132.62

2,441,777,881.27

(83,577,390.16)
44,657,373.70
2,970,446,116.16

(74,684,550.49)
26,953,319.57
2,394,046,650.35

สิ นทรัพย สุทธิ ตอหน วย
จํานวนหน วยลงทุ นที่ จําหน ายแล วทั้ งหมด ณ วันสิ้ นป (หน วย)

9.8706
300,936,613.2601

9.8045
244,177,788.1214

14 กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง ตราสารหนีระยะสัน สําหรับกองทุนสํารองเลียงชีพ

กองทุ น เป ด ที เ อ็ ม บี อี ส ท ส ปริ ง ตราสารหนี้ ร ะยะสั้ น สํา หรั บ กองทุ น สํา รองเลี้ ย งชี พ
งบกํา ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ
สํา หรั บ ป สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 กรกฎาคม 25 64
บาท
รายได
รายไดดอกเบี้ ย
รายไดอื่น
รวมรายได
ค าใชจาย
ค าธรรมเนี ยมการจัดการ
ค าธรรมเนี ยมผู ดูแลผลประโยชน
ค าธรรมเนี ยมนายทะเบี ยน
รวมค าใชจาย
รายไดสุทธิ
รายการกํา ไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกํา ไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกํา ไรสุ ทธิ ที่ยังไม เกิ ดขึ้นจากเงิ นลงทุ น
รายการกํา ไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ที่เกิ ดขึ้นจากสั ญญาอนุ พันธ
รายการกํา ไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ที่ยังไม เกิ ดขึ้นจากสั ญญาอนุ พันธ
รายการกํา ไรสุ ทธิ จากอั ตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราตางประเทศ
รวมรายการกํา ไรสุ ทธิ จากเงิ นลงทุ นที่ เกิ ดขึ้นและที่ ยังไม เกิ ดขึ้น
การเพิ่ มขึ้นในสิ นทรัพย สุทธิ จากการดําเนิ นงาน

หมายเหตุ
3

3
5
5

2564

2563

25,230,546.89
600.00
25,231,146.89

37,212,774.68
500.00
37,213,274.68

9,406,571.51
717,587.04
2,574,021.60
12,698,180.15
12,532,966.74

8,397,149.38
640,650.19
1,799,389.05
10,837,188.62
26,376,086.06

1,414,358.65
4,118,004.38
1,346,526.85
(9,470,011.52)
7,762,209.03
5,171,087.39

774,308.07
545,423.63
(4,802,842.94)
3,665,060.70
395,284.05
577,233.51

17,704,054.13

26,953,319.57

3

6, 7

15 กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง ตราสารหนีระยะสัน สําหรับกองทุนสํารองเลียงชีพ

กองทุ น เป ด ที เ อ็ ม บี อี ส ท ส ปริ ง ตราสารหนี้ ร ะยะสั้ น สํา หรั บ กองทุ น สํา รองเลี้ ย งชี พ
งบแสดงการเปลี่ ย นแปลงสิ น ทรั พ ย สุ ท ธิ
สํา หรั บ ป สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 กรกฎาคม 25 64
บาท
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุ ทธิ ของสิ นทรัพย สุทธิ จาก
การดําเนินงาน
มู ลค าหน วยลงทุ นเริ่มแรก
การเพิ่ มขึ้นของทุ นที่ ไดรับจากผู ถือหน วยลงทุ นในระหวางป
การลดลงของทุ นที่ ไดรับจากผู ถือหน วยลงทุ นในระหวางป
การเพิ่ มขึ้นของสิ นทรัพย สุทธิ ในระหวางป
สิ นทรัพย สุทธิ ณ วันตนป
สิ นทรัพย สุทธิ ณ วันปลายป

2564

2563

17,704,054.13
1,159,581,248.84
(600,885,837.16)
576,399,465.81
2,394,046,650.35
2,970,446,116.16

26,953,319.57
1,000,000.00
3,483,584,779.36
(1,117,491,448.58)
2,394,046,650.35
2,394,046,650.35

หน วย
การเปลี่ ยนแปลงของจํานวนหน วยลงทุ น
(มู ลค าหน วยละ 10 บาท)
หน วยลงทุ นเริ่มแรก / ณ วันตนป
บวก : หน วยลงทุ นที่ ขายในระหวางป
หัก : หน วยลงทุ นที่ รับซื้อคื นในระหวางป
หน วยลงทุ น ณ วันปลายป

244,177,788.1214
117,823,533.0411
(61,064,707.9024)
300,936,613.2601

16 กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง ตราสารหนีระยะสัน สําหรับกองทุนสํารองเลียงชีพ

100,000.0000
358,570,807.2882
(114,493,019.1668)
244,177,788.1214

กองทุ น เป ด ที เ อ็ ม บี อี ส ท ส ปริ ง ตราสารหนี้ ร ะยะสั้ น สํา หรั บ กองทุ น สํา รองเลี้ ย งชี พ
งบประกอบรายละเอี ย ดเงิ น ลงทุ น
ณ วั น ที่ 31 กรกฎาคม 25 64
การแสดงรายละเอี ยดเงิ นลงทุ นใชการจัดกลุ มตามประเภทของเงิ นลงทุ น
อัตรา
ชื่อหลั กทรัพย

วันครบอายุ ดอกเบี้ย

รอยละของ
เงิ นตน

(%)

มู ลค ายุ ติธรรม

มู ลค าเงิ นลงทุ น

(บาท)

ตั๋ ว แลกเงิ น
บริษัท บ านปู จํากั ด (มหาชน)

04/03/65

100,000,000.00

99,158,489.37

3.40

บริษัท บี ทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากั ด (มหาชน)

11/08/64

90,000,000.00

89,974,856.34

3.09

189,133,345.71

6.49

100,000,000.00
150,000,000.00
150,000,000.00
30,000,000.00
280,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
200,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
160,000,000.00

99,996,274.11
149,983,234.75
149,972,487.24
29,992,399.19
279,889,347.86
49,974,020.36
49,970,069.30
199,865,296.27
99,928,828.77
99,909,096.41
159,836,222.61
1,369,317,276.87

3.43
5.15
5.15
1.03
9.61
1.72
1.72
6.86
3.43
3.43
5.49
47.02

รวมตั๋ ว แลกเงิ น
พั น ธบั ต ร
ธนาคารแห งประเทศไทย - CB21805B
ธนาคารแห งประเทศไทย - CB21813A
ธนาคารแห งประเทศไทย - CB21819A
ธนาคารแห งประเทศไทย - CB21826A
ธนาคารแห งประเทศไทย - CB21909A
ธนาคารแห งประเทศไทย - CB21916A
ธนาคารแห งประเทศไทย - CB21923A
ธนาคารแห งประเทศไทย - CB21930A
ธนาคารแห งประเทศไทย - CB21O07B
ธนาคารแห งประเทศไทย - CB21O21A
ธนาคารแห งประเทศไทย - CB21O28A
รวมพั น ธบั ต ร

05/08/64
13/08/64
19/08/64
26/08/64
09/09/64
16/09/64
23/09/64
30/09/64
07/10/64
21/10/64
28/10/64

หุ น กู
บริษัท บี ทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากั ด (มหาชน)

24/05/65

2.63

33,000,000.00

33,453,815.34

1.15

บริษัท เจริญโภคภัณฑ อาหาร จํากั ด (มหาชน)

19/08/64

4.87

55,000,000.00

55,126,454.90

1.89

บริษัท เจริญโภคภัณฑ อาหาร จํากั ด (มหาชน)

02/08/64

4.90

20,000,000.00

20,006,376.00

0.69

บริษัท เจริญโภคภัณฑ อาหาร จํากั ด (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 คอรปอเรชั่น จํากั ด (มหาชน)

10/11/65

4.11

190,000,000.00

191,976,015.20

6.59

บริษัท เบอรลี่ ยุ คเกอร จํากั ด (มหาชน)

07/09/64

2.69

30,000,000.00

30,062,870.10

1.03

บริษัท เบอรลี่ ยุ คเกอร จํากั ด (มหาชน)

24/03/66

3.20

5,000,000.00

5,187,602.30

0.18

17 กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง ตราสารหนีระยะสัน สําหรับกองทุนสํารองเลียงชีพ

กองทุ น เป ด ที เ อ็ ม บี อี ส ท ส ปริ ง ตราสารหนี้ ร ะยะสั้ น สํา หรั บ กองทุ น สํา รองเลี้ ย งชี พ
งบประกอบรายละเอี ย ดเงิ น ลงทุ น (ตอ )
ณ วั น ที่ 31 กรกฎาคม 25 64
การแสดงรายละเอี ยดเงิ นลงทุ นใชการจัดกลุ มตามประเภทของเงิ นลงทุ น
อัตรา
ชื่อหลั กทรัพย

วันครบอายุ ดอกเบี้ย

รอยละของ
เงิ นตน

(%)
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)

09/06/66

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)

29/01/67

บริษัท ลีสซิง่ ไอซีบีซี (ไทย) จํากัด

23/09/64

บริษัท ลีสซิง่ ไอซีบีซี (ไทย) จํากัด

0.90

มู ลค ายุ ติธรรม

มู ลค าเงิ นลงทุ น

(บาท)
100,000,000.00

100,087,460.00

3.44

45,000,000.00

44,026,642.80

1.51

2.34

100,000,000.00

100,271,100.00

3.44

26/10/64

1.28

100,000,000.00

100,175,613.00

3.44

บริษัท แลนดแอนดเฮ าส จํากั ด (มหาชน)

05/10/64

3.02

3,300,000.00

3,314,214.29

0.11

บริษัท นา• ตาลมิตรผล จํากัด

31/10/64

5.46

10,000,000.00

10,117,810.40

0.35

บริษัท เงิ นติดล อ จํากั ด (มหาชน)

24/01/65

2.80

90,000,000.00

90,704,861.10

3.11

บริษัท โตโยตา ลี สซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด

26/04/66

1.19

30,000,000.00

30,170,217.00

1.04

บริษัท ทิ สโก ไฟแนนเชียลกรุป จํากั ด (มหาชน)

21/10/64

0.75

200,000,000.00

199,997,941.43

6.87

บริษัท ไทยออยล จํากั ด (มหาชน)

23/01/66

3.625

118,849,236.22

4.08

รวมหุ น กู

1,35 3,895,654.86

46.49

รวมเงิ น ลงทุ น (ราคาทุ น 2,907,682,849.43 บาท)

2,912,346,277.44

100.00

3.5 ล านดอลลาร
สหรัฐอเมริกา

18 กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง ตราสารหนีระยะสัน สําหรับกองทุนสํารองเลียงชีพ

กองทุ น เป ด ที เ อ็ ม บี อี ส ท ส ปริ ง ตราสารหนี้ ร ะยะสั้ น สํา หรั บ กองทุ น สํา รองเลี้ ย งชี พ
งบประกอบรายละเอี ย ดเงิ น ลงทุ น
ณ วั น ที่ 31 กรกฎาคม 2563
การแสดงรายละเอี ยดเงิ นลงทุ นใชการจัดกลุ มตามประเภทของเงิ นลงทุ น
อัตรา
ชื่อหลั กทรัพย

วันครบอายุ ดอกเบี้ย

รอยละของ
เงิ นตน

(%)

มู ลค ายุ ติธรรม

มู ลค าเงิ นลงทุ น

(บาท)

ตั๋ ว แลกเงิ น
บริษัท บ านปู จํากั ด (มหาชน)

10/09/63

100,000,000.00

99,785,129.21

4.23

บริษัท บ านปู จํากั ด (มหาชน)

19/02/64

50,000,000.00

49,466,068.73

2.10

บริษัท ซีพเี อฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

14/01/64

100,000,000.00

99,200,942.95

4.21

248,452,140.89

10.54

35,000,000.00
40,000,000.00
6,000,000.00
10,000,000.00
15,000,000.00
35,000,000.00
50,000,000.00
20,000,000.00
55,000,000.00
35,000,000.00
65,000,000.00
50,000,000.00
115,000,000.00
90,000,000.00
15,000,000.00
200,000,000.00
80,000,000.00
36,000,000.00

34,998,202.15
39,991,308.74
5,997,885.13
9,983,945.77
14,981,283.66
34,957,299.06
49,931,662.02
19,971,778.80
54,958,931.02
34,971,174.51
64,938,619.66
49,947,821.63
114,863,461.96
89,817,657.85
14,968,412.22
199,558,314.26
79,818,407.66
35,914,984.80
950,571,150.90

1.49
1.70
0.25
0.42
0.64
1.48
2.12
0.85
2.33
1.48
2.76
2.12
4.87
3.81
0.64
8.47
3.39
1.52
40.34

รวมตั๋ ว แลกเงิ น
พั น ธบั ต ร
ธนาคารแห งประเทศไทย - CB20806B
ธนาคารแห งประเทศไทย - CB20820A
ธนาคารแห งประเทศไทย - CB20903A
ธนาคารแห งประเทศไทย - CB20D03B
ธนาคารแห งประเทศไทย - CB20N05A
ธนาคารแห งประเทศไทย - CB20N05B
ธนาคารแห งประเทศไทย - CB20N12A
ธนาคารแห งประเทศไทย - CB20N19A
ธนาคารแห งประเทศไทย - CB20O01B
ธนาคารแห งประเทศไทย - CB20O08A
ธนาคารแห งประเทศไทย - CB20O15A
ธนาคารแห งประเทศไทย - CB20O22A
ธนาคารแห งประเทศไทย - CB20O29A
ธนาคารแห งประเทศไทย - CB21104A
ธนาคารแห งประเทศไทย - CB21107B
ธนาคารแห งประเทศไทย - CB21114A
ธนาคารแห งประเทศไทย - CB21121A
ธนาคารแห งประเทศไทย - CB21128A
รวมพั น ธบั ต ร

06/08/63
20/08/63
03/09/63
03/12/63
05/11/63
05/11/63
12/11/63
19/11/63
01/10/63
08/10/63
15/10/63
22/10/63
29/10/63
04/01/64
07/01/64
14/01/64
21/01/64
28/01/64

หุ น กู
บริษัท ทางดวนและรถไฟฟ ากรุงเทพ จํากั ด (มหาชน) 05/04/64

2.05

50,000,000.00

50,172,797.50

2.13

บริษัท บี ทีเอส กรุป โฮลดิ้งส จํากั ด (มหาชน)

2.51

100,000,000.00

100,549,713.00

4.27

24/05/64

19 กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง ตราสารหนีระยะสัน สําหรับกองทุนสํารองเลียงชีพ

กองทุ น เป ด ที เ อ็ ม บี อี ส ท ส ปริ ง ตราสารหนี้ ร ะยะสั้ น สํา หรั บ กองทุ น สํา รองเลี้ ย งชี พ
งบประกอบรายละเอี ย ดเงิ น ลงทุ น (ตอ )
ณ วั น ที่ 31 กรกฎาคม 2563
การแสดงรายละเอี ยดเงิ นลงทุ นใชการจัดกลุ มตามประเภทของเงิ นลงทุ น
อัตรา
ชื่อหลั กทรัพย

วันครบอายุ ดอกเบี้ย

รอยละของ
เงิ นตน

(%)

มู ลค ายุ ติธรรม

มู ลค าเงิ นลงทุ น

(บาท)

บริษัท เจริญโภคภัณฑ อาหาร จํากั ด (มหาชน)

15/11/63

2.74

17,000,000.00

17,060,650.90

0.72

บริษัท ซีพเี อฟ (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 เบอรลี่ ยุ คเกอร จํากั ด (มหาชน)

07/09/64

2.69

30,000,000.00

30,287,286.00

1.29

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากั ด (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 ลีสซิง่ ไอซีบีซี (ไทย) จํากัด

26/10/63

2.50

100,000,000.00

100,289,845.00

4.26

บริษัท นา• ตาลมิตรผล จํากัด

11/09/63

2.95

20,000,000.00

20,029,236.20

0.85

บริษัท นา• ตาลมิตรผล จํากัด

17/10/63

5.02

54,000,000.00

54,370,980.00

2.31

บริษัท ราชธานีลิสซิง่ จํากัด (มหาชน)

04/08/63

2.58

44,000,000.00

44,003,948.12

1.87

บริษัท ราชธานีลิสซิง่ จํากัด (มหาชน)

01/12/63

2.39

39,900,000.00

39,955,881.14

1.70

บริษัท โตโยตา ลี สซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด

18/08/63

1.93

50,000,000.00

50,020,714.50

2.12

บริษัท โตโยตา ลี สซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด

10/09/63

2.07

50,000,000.00

50,040,460.00

2.12

บริษัท โตโยตา ลี สซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด

30/04/64

2.09

20,000,000.00

20,110,371.20

0.85

บริษัท ไทยออยล จํากั ด (มหาชน)

23/01/66

3.625

6.5 ล านดอลลาร

211,972,935.65

9.00

รวมหุ น กู

1,157,230,490.36

49.12

รวมเงิ น ลงทุ น (ราคาทุ น 2,355,708,358.52 บาท)

2,356,253,782.15

100.00

สหรัฐอเมริกา

20 กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง ตราสารหนีระยะสัน สําหรับกองทุนสํารองเลียงชีพ

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง ตราสารหนีร้ ะยะสัน้ สําหรับกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
1.

ขอมูลทั่วไป
กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง ตราสารหนี้ระยะสั้น สําหรับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) จดทะเบียนเปนกองทุนรวมกั บ
สํา นัก งานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ ละตลาดหลัก ทรัพ ย (“ก.ล.ต.”) เมื่ อ วั นที่ 16 สิ ง หาคม 2562 ปจ จุบัน
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
ไปลงทุนในตางประเทศไมเ กินรอยละ 79 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้กองทุนอาจจะทําสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา (Derivative) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
กองทุนมีนโยบายไมจายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุน

2.

เกณฑการจัดทํางบการเงิน
ในปปจจุบันงบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่สมาคม
บริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) สว นเรื่องที่แนวปฏิบัติทาง
บัญชีไมไดกําหนดไว กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งในการใชแนว
ปฏิบัติทางบัญชีเปนครั้งแรก กองทุนไดใชวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป ดังนั้นกองทุนจึงไมปรับปรุงงบการเงินที่นําเสนอในป
กอน ซึ่งเดิมจัดทําขึ้นตามหลักเกณฑและรูปแบบที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง “การบัญชีสําหรับ
กิจการที่ดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน”
อยางไรก็ตาม การนําแนวปฏิบัติทางบัญชีมาถือปฏิบัติในปปจจุบัน ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน
ของกองทุน
เนื่องจากกองทุนไดจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ดังนั้นรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนในงวด 2563
จึงสั้นกวาหนึ่งป เปนเหตุใหจํานวนที่นํามาจากงวดกอนไมสามารถเปรียบเทียบไดกับจํานวนของปปจจุบันที่แสดงอยูในงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวของ
งบการเงินของกองทุนไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย
กองทุนไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

21 กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง ตราสารหนีระยะสัน สําหรับกองทุนสํารองเลียงชีพ

3.

สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
เงินลงทุน
เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน
- หลักทรัพยที่เปนตราสารหนี้ แสดงดวยมูลคายุติธรรมโดยใชราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่
ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดคาเงินลงทุน
- กองทุนใชวิธีราคาทุนตัดจําหนายในการกําหนดมูลคายุติธรรมของตราสารหนี้ ซึ่งมีอายุครบกําหนดภายใน 90
วัน นับตั้งแตวันที่ลงทุนและไมมีเงื่อนไขการตออายุเมื่อมูลคายุติธรรมของตราสารหนี้นั้นไมแตกตางจากราคาทุน
ตัดจําหนายอยางเปนสาระสําคัญ
- เงินลงทุนในตราสารหนี้ตางประเทศ แสดงดวยมูลคายุติธรรม โดยใชราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อ
ขายที่ประกาศในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ตางประเทศ ณ วันที่วัดคาเงินลงทุน
กําไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนใหเปนมูลคายุตธิ รรมจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน
ราคาทุนของเงินลงทุนที่จําหนายใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
การรับรูรายไดและคาใชจาย
รายไดดอกเบี้ยรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
สวนเกินและสวนต่ํามูลคาของตราสารหนี้ตัดจําหนายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง 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
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงคารับรูในกําไรหรือขาดทุน
การใชดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินใหเ ปนไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจและการประมาณการหลาย
ประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่เกี่ยวของกับสินทรัพย หนี้สิน รายได คาใชจาย และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
สินทรัพยและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว

22 กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง ตราสารหนีระยะสัน สําหรับกองทุนสํารองเลียงชีพ

การใชดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป
4.

ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน
กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนในระหวางป สรุปไดดังนี้
บาท

5.

2564

2563

ซื้อเงินลงทุน

7,488,305,677.96

9,203,006,247.69

ขายเงินลงทุน

6,941,002,791.79

6,842,442,005.30

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
ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชีช้ วน
คาธรรมเนียมนายทะเบียน
2,574,021.60
1,799,389.05
ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชีช้ วน
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

23 กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง ตราสารหนีระยะสัน สําหรับกองทุนสํารองเลียงชีพ

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

สัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนา

จํานวนเงินตาม
สัญญา
109,238,500.00

มูลคายุติธรรม
สินทรัพย
-

หนี้สิน
5,804,950.82

บาท
2563

สัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
7.

จํานวนเงินตาม
สัญญา
216,606,743.66

มูลคายุติธรรม
สินทรัพย
3,665,060.70

หนี้สิน
-

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

24 กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง ตราสารหนีระยะสัน สําหรับกองทุนสํารองเลียงชีพ

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

ระดับที่ 1
สินทรัพย
ตราสารหนี้
ตราสารอนุพันธ

-

บาท
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
2,356,253,782.15
3,665,060.70

-

รวม
2,356,253,782.15
3,665,060.70

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไมไดถูกพิจารณาวามีสภาพคลองแตถูกประเมินคาจากราคาตลาดที่มีการ
อางอิงไวอยางชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผูคาหรือแหลงกําหนดราคาที่เปนทางเลือกซึ่งไดรับการสนับสนุนจาก
ขอมูลที่สังเกตไดจะถูกจัดอยูในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหลานี้ประกอบดวยตราสารหนี้ภาครัฐหรือภาคเอกชนที่
อยูในกลุมระดับลงทุน และอนุพันธในตลาดซื้อขายกันโดยตรง
ในระหวางป ไมมีการโอนรายการระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลคาของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด
ตารางตอไปนี้ไดสรุปความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบดวยสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
ของกองทุนตามมูลคายุติธรรมและจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

25 กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง ตราสารหนีระยะสัน สําหรับกองทุนสํารองเลียงชีพ

บาท
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
มีอัตรา
อัตราตลาด
ดอกเบี้ยคงที่
ไมมีอัตราดอกเบี้ย
รวม
สินทรัพยทางการเงิน
เงินลงทุนแสดงดวยมูลคา
ยุติธรรม
เงินฝากธนาคาร
48,066,530.75
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย
ลูกหนี้จากการขาย
หนวยลงทุน
หนี้สินทางการเงิน
เจาหนี้จากสัญญา
อนุพันธ
คาใชจายคางจาย
หนี้สินอื่น
-

1,309,869,012.06
-

1,602,477,265.38
6,830,856.67

2,912,346,277.44
48,066,530.75
6,830,856.67

-

10,235,954.45

10,235,954.45

-

5,804,950.82
1,162,494.92
66,057.41

5,804,950.82
1,162,494.92
66,057.41

บาท
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
มีอัตรา
อัตราตลาด
ดอกเบี้ยคงที่
ไมมีอัตราดอกเบี้ย
รวม
สินทรัพยทางการเงิน
เงินลงทุนแสดงดวยมูลคา
ยุติธรรม
เงินฝากธนาคาร
28,147,125.14
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย
ลูกหนี้จากสัญญา
อนุพันธ
หนี้สินทางการเงิน
คาใชจายคางจาย
หนี้สินอื่น
-

1,157,230,490.36
-

1,199,023,291.79
6,904,484.50

2,356,253,782.15
28,147,125.14
6,904,484.50

-

3,665,060.70

3,665,060.70

-

898,769.45
25,032.69

898,769.45
25,032.69

26 กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง ตราสารหนีระยะสัน สําหรับกองทุนสํารองเลียงชีพ

ความเสี่ยงดานเครดิต
กองทุนมีความเสี่ยงดานเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไวในเครื่องมือทาง
การเงินเนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุน
จึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายจากการเก็บหนี้
ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 และ 2563 กองทุนมีบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศดังนี้
รายการ
เงินลงทุน (มูลคายุตธิ รรม)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย

ดอลลารสหรัฐอเมริกา
2564
2563
3,616,836.16
6,791,827.48
123,895.45

117,812.50

2,822.56

5,237.29

กองทุนไดทําสัญญาอนุพันธเ พื่อคุมครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนที่เปนเงินตราตางประเทศ
(ดูหมายเหตุ 6)
ความเสี่ยงดานตลาด
กองทุนมีความเสี่ยงดานตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกลาวขึ้นอยูกับความ
ผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งสภาวการณดังกลาวอาจมีผ ลกระทบ
ทางดานบวกหรือดานลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทของธุรกิจของผูออกตราสาร
วามีความสัมพันธกับความผันผวนของตลาดมากนอยเพียงใด อันอาจจะทําใหราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได
การบริหารความเสี่ยง
กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เชน การกระจาย
ประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะหฐานะของกิจการที่จะลงทุน
8.

การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564

27 กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง ตราสารหนีระยะสัน สําหรับกองทุนสํารองเลียงชีพ

(ก)
(ข)
(ค)
(ง)
(จ)
(ฉ)

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง ตราสารหนีร้ ะยะสัน้ สําหรับกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
รายงานสรุปเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
กลุม ของตราสาร
มูลคาตาม
ราคาตลาด (บาท)
พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย
1,369,317,276.87
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
ตราสารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย หรือบริษัทเงินทุน
0.00
เปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูส ลักหลัง หรือผูค้ําประกัน
ตราสารที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับ Investment Grade
1,549,850,245.10
ตราสารที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับต่ํากวาอันดับที่สามารถลงทุนได
0.00
(investment grade) หรือตราสารที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ
ตราสารทุน
0.00
เงินฝากธนาคาร
48,076,142.89

28 กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง ตราสารหนีระยะสัน สําหรับกองทุนสํารองเลียงชีพ

% of NAV
46.10%
0.00%
52.17%
0.00%
0.00%
1.62%

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง ตราสารหนีร้ ะยะสัน้ สําหรับกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
ขอมูลรายละเอียดการลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
จํานวนเงินตนและ
มูลคาตาม
จํานวนหุน /หนวย
ราคาตลาด (บาท)
พันธบัตร
อายุคงเหลือนอยกวาหนึ่งป
รวมพันธบัตร
หุนกู
Rating A+
Rating AA(tha)
Rating AAA(tha)
Rating ARating BBB+
Rating AA
Rating A
Rating Rating AAA
รวมหุนกู
หุนกูตางประเทศ
Rating AA-(tha)
รวมหุนกูตางประเทศ
เงินฝากธนาคาร
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
รวมเงินฝากธนาคาร
ทรัพยสินอื่น
หนี้สินอื่น
มูลคาทรัพยสินสุทธิ
จํานวนหนวยลงทุน
มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย

29 กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง ตราสารหนีระยะสัน สําหรับกองทุนสํารองเลียงชีพ

% of NAV

1,370,000,000

1,369,317,276.87
1,369,317,276.87

46.10%
46.10%

233,300,000
208,000,000
200,000,000
200,000,000
190,000,000
145,000,000
123,000,000
90,000,000
30,000,000

235,332,935.52
211,341,641.02
201,235,644.00
200,413,009.92
193,751,760.90
144,244,787.80
123,592,740.42
90,760,094.10
30,235,748.40
1,430,908,362.08

7.92%
7.11%
6.77%
6.75%
6.52%
4.86%
4.16%
3.06%
1.02%
48.17%

3,500,000

118,941,883.02
118,941,883.02

4.00%
4.00%

48,076,142.89
48,076,142.89
4,431,003.63
-1,228,552.33
2,970,446,116.16
300,936,613.2601
9.8706

1.62%
1.62%
0.15%
-0.04%
100.00%

ประเภทหลักทรัพย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

. พันธบัตร
. พันธบัตร
. พันธบัตร
. พันธบัตร
. พันธบัตร
. พันธบัตร
. พันธบัตร
. พันธบัตร
. พันธบัตร
. พันธบัตร
. พันธบัตร
. หุนกู
. หุนกู
. หุนกู
. หุนกู
. หุนกู
. หุนกู
. หุนกู
. หุนกู
. หุนกู
. หุนกู
. หุนกู

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง ตราสารหนีร้ ะยะสัน้ สําหรับกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
รายละเอียดและอันดับความนาเชือ่ ถือของตราสาร
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
ชือ่ ผูอ อก
ชือ่ หลักทรัพย ผูร บั รอง วันครบ
อันดับ
/ อาวัล / กําหนด
ความ
คา• ประกัน
นาเชือ่ ถือ
ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง
CB21805B
5 ส.ค. 64
GOV
ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง
CB21813A
13 ส.ค. 64
GOV
ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง
CB21819A
19 ส.ค. 64
GOV
ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง
CB21826A
26 ส.ค. 64
GOV
ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง
CB21909A
9 ก.ย. 64
GOV
ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง
CB21916A
16 ก.ย. 64
GOV
ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง
CB21923A
23 ก.ย. 64
GOV
ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง
CB21930A
30 ก.ย. 64
GOV
ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง
CB21O07B
7 ต.ค. 64
GOV
ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง
CB21O21A
21 ต.ค. 64
GOV
ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง
CB21O28A
28 ต.ค. 64
GOV
บมจ. บานปู
BANPU22304A
4 มี.ค. 65
A+
บมจ. เบอรลี่ ยุคเกอร
BJC219A
7 ก.ย. 64
A+
บมจ. เบอรลี่ ยุคเกอร
BJC233A
24 มี.ค. 66
A+
บมจ. บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส
BTSG21811C
11 ส.ค. 64
A
บมจ. บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส
BTSG225A
24 พ.ค. 65
A
บมจ. เจริญโภคภัณฑอาหาร
CPF218A
19 ส.ค. 64
A+
บมจ. เจริญโภคภัณฑอาหาร
CPF218B
2 ส.ค. 64
A+
บมจ. เจริญโภคภัณฑอาหาร
CPF231A
22 ม.ค. 66
A+
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
CPN236A
9 มิ.ย. 66
AA
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
CPN241A
29 ม.ค. 67
AA
บจ. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)
ICBCTL219A
23 ก.ย. 64 AAA(tha)

30 กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง ตราสารหนีระยะสัน สําหรับกองทุนสํารองเลียงชีพ

มูลคาหนาตัว๋

100,000,000
150,000,000
150,000,000
30,000,000
280,000,000
50,000,000
50,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
160,000,000
100,000,000
30,000,000
5,000,000
90,000,000
33,000,000
55,000,000
20,000,000
10,000,000
100,000,000
45,000,000
100,000,000

มูลคาตาม
ราคาตลาด
(บาท)
99,996,274.11
149,983,234.75
149,972,487.24
29,992,399.19
279,889,347.86
49,974,020.36
49,970,069.30
199,865,296.27
99,928,828.77
99,909,096.41
159,836,222.61
99,158,489.37
30,387,881.10
5,244,588.60
89,974,856.34
33,617,884.08
56,322,607.00
20,489,663.60
10,126,344.50
100,218,145.00
44,026,642.80
100,719,867.00

ประเภทหลักทรัพย

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

. หุนกู
. หุนกู
. หุนกู
. หุนกู
. หุนกู
. หุนกู
. หุนกู
. หุนกู
. หุนกู
. หุนกู
. หุนกูตางประเทศ
. เงินฝากธนาคาร

ชือ่ ผูอ อก

บจ. ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)
บมจ. แลนดแอนดเฮาส
บจ. น•าตาลมิตรผล
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
บจ. เงินติดลอ
บมจ. ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป
บจ. โตโยตา ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)
บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น
บมจ. ไทยออยล
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

31 กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง ตราสารหนีระยะสัน สําหรับกองทุนสํารองเลียงชีพ

ชือ่ หลักทรัพย ผูร บั รอง
/ อาวัล /
คา• ประกัน
ICBCTL21OA
LH21OA
MPSC21OA
TBEV223A
TBEV244A
TBEV256A
TIDLOR221A
TISCOG21O21A
TLT234A
TRUE22NA
TOP231Y
KBANK

วันครบ
กําหนด
26 ต.ค. 64
5 ต.ค. 64
31 ต.ค. 64
19 มี.ค. 65
20 เม.ย. 67
11 มิ.ย. 68
24 ม.ค. 65
21 ต.ค. 64
26 เม.ย. 66
10 พ.ย. 65
23 ม.ค. 66

อันดับ
ความ
นาเชือ่ ถือ
AAA(tha)
A+
A+
AA(tha)
AA(tha)
AA(tha)
AAAA
BBB+
AA-(tha)
AA(tha)

มูลคาหนาตัว๋

100,000,000
3,300,000
10,000,000
50,000,000
90,000,000
68,000,000
90,000,000
200,000,000
30,000,000
190,000,000
3,500,000

มูลคาตาม
ราคาตลาด
(บาท)
100,515,777.00
3,346,433.15
10,256,928.20
51,333,046.00
90,236,580.30
69,772,014.72
90,760,094.10
200,413,009.92
30,235,748.40
193,751,760.90
118,941,883.02
48,076,142.89

คําอธิบายการจัดอันดับตราสารหนีร้ ะยะกลางและยาวมีอายุตงั้ แต 1 ปขนึ้ ไปของสถาบันจัดอันดับความนาเชือ่ ถือ Fitch Ratings
AAA(tha) ระดับความนาเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความนาเชื่อถือภายในประเทศไทยโดยอันดับความนาเชื่อถือนี้มีความเสี่ยง “นอยที่สุด”
เมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแลวจะกําหนดใหแกตราสารทางการเงินที่ออก
หรือค•าประกันโดยรัฐบาล
AA(tha)

ระดับความนาเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยโดยระดับความนาเชื่อถือของ
ตราสารทางการเงินขั้นนี้ตางจากผูออกตราสารหรือตราสารหนี้อื่นที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทย

A(tha)

เพียงเล็กนอย
ระดับความนาเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อยางไรก็ดีการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณหรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบตอความสามารถในการชําระหนี้ไดตรงตามกําหนดของตราสารทาง
การเงินเหลานี้มากกวาตราสารอื่นที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือในประเภทที่สูงกวา

BBB(tha) ระดับความนาเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย อยางไรก็ดี มีความเปนไปไดมากวา
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณหรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบตอความสามารถในการชําระหนี้ไดตรงตามกําหนด
ของตราสารทางการเงินเหลานี้มากกวาตราสารอื่นที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือในประเภทที่สูงกวา
สัญลักษณและคําอธิบายการจัดอันดับตราสารหนีร้ ะยะสั้นมีอายุตา่ํ กวา 1 ปของสถาบันจัดอันดับความนาเชือ่ ถือ FitchRatings
F1(tha)

ระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือ
ตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทยภายใตอันดับความนาเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกําหนดโดยฟทช โดยอันดับความนาเชื่อถือนี้จะ
ยอมใหสําหรับอันดับความนาเชื่อถือที่มีความเสี่ยง "นอยที่สุด" เมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และ
โดยปกติแลว จะกําหนดใหกับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ําประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความนาเชื่อถือสูงเปน

F2(tha)

พิเศษจะมีสัญลักษณ "+" แสดงไวเพิ่มเติมจากอันดับความนาเชื่อถือที่กําหนด
ระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับที่นาพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสาร
หรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อยางไรก็ดี ระดับของความนาเชื่อถือดังกลาวยังไมอาจเทียบเทากับกรณีที่ไดรับการจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือที่สูงกวา

F3(tha)

ระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบ
กับผูออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อยางไรก็ดี ระดับของความนาเชื่อถือดังกลาวยังไมแนนอนมากขึ้นไปตาม
ความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกวาตราสารที่ไดรับการจัดอันดับที่สูงกวา

คําอธิบายการจัดอันดับตราสารหนีร้ ะยะกลางและยาวมีอายุตงั้ แต 1 ปขนึ้ ไปของสถาบันจัดอันดับความนาเชือ่ ถือ TRIS Rating
อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต•าที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูงสุด และไดรับผล
AAA
กระทบนอยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ
มีความเสี่ยงต•ามาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูงมาก แตอาจไดรับผลกระทบจากการ
AA
A

เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจเศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ มากกวาอันดับเครดิตที่อยูในระดับ AAA
มีความเสี่ยงในระดับต•า บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูง แตอาจไดรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจเศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ มากกวาอันดับเครดิตที่อยูในระดับสูงกวา
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BBB

มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑที่เพียงพอ แตมีความออนไหว
ตอการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ มากกวา และอาจมีความสามารถในการชําระหนี้ที่ออนแอลง
เมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยูในระดับสูงกวา

สัญลักษณและคําอธิบายการจัดอันดับตราสารหนีร้ ะยะสั้นมีอายุตา่ํ กวา 1 ปของสถาบันจัดอันดับความนาเชือ่ ถือ TRIS Rating
ผูออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางดานการตลาดและการเงินที่แข็งแกรงในระดับดีมาก มีสภาพคลองที่ดีมากและนักลงทุนจะได
T1
รับความคุมครองจากการผิดนัดชําระหนี้ที่ดีกวาอันดับเครดิตในระดับอื่น ผูออกตราสารที่ไดรับอันดับเครดิตในระดับดังกลาว
T2

ซึ่งมีเครื่องหมาย "+" ดวยจะไดรับความคุมครองดานการผิดนัดชําระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
ผูออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางดานการตลาดและการเงินที่แข็งแกรงในระดับดี และมีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้น

T3

ในระดับที่นาพอใจ
ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได

คําอธิบายการจัดอันดับตราสารหนีร้ ะยะกลางและยาวมีอายุตงั้ แต 1 ปขนึ้ ไปของสถาบันจัดอันดับความนาเชือ่ ถือ Moody's Rating
Aaa
Aa

Obligations rated Aaa are judged to be of the highest quality, subject to the lowest level of credit risk.
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.
Obligations rated Baa are judged to be medium-grade and subject to moderate credit risk and as such may
possess

Baa

certain speculative characteristics.
สัญลักษณและคําอธิบายการจัดอันดับตราสารหนีร้ ะยะสั้นมีอายุตา่ํ กวา 1 ปของสถาบันจัดอันดับความนาเชือ่ ถือ Moody's Rating
P1
P2

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

คําอธิบายการจัดอันดับตราสารหนีร้ ะยะกลางและยาวมีอายุตงั้ แต 1 ปขนึ้ ไปของสถาบันจัดอันดับความนาเชือ่ ถือ S&P Rating
The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is extremely strong.
AAA
The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is very strong.
AA
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.

สัญลักษณและคําอธิบายการจัดอันดับตราสารหนีร้ ะยะสั้นมีอายุตา่ํ กวา 1 ปของสถาบันจัดอันดับความนาเชือ่ ถือ S&P Rating
The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is strong.
A1
The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is satisfactory.
A2
A3

The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation.
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หมายเหตุ
เครื่องบงชี้พิเศษสําหรับประเทศไทย "tha" จะถูกระบุไวตอจากอันดับความนาเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกความแตกตางออกจากการจัดอันดับ
ความเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย "+" หรือ "-" อาจจะถูกระบุไวเพิ่มเติมตอจากอันดับความนาเชื่อถือสําหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดง
สถานะยอยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความนาเชื่อถือขั้นหลักทั้งนี้ จะไมมีการระบุสัญลักษณตอทายดังกลาวสําหรับอันดับความ
นาเชื่อถือในอันดับ "AAA(tha)" หรืออันดับที่ต่ํากวา "CCC(tha)" สําหรับอันดับความนาเชื่อถือในระยะยาว และจะไมมีการระบุสัญลักษณ
ตอทายดังกลาวสําหรับอันดับความนาเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก "F1(tha)"
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คาใชจา ยทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง ตราสารหนีร้ ะยะสัน้ สําหรับกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
สําหรับระยะเวลา 1 ป ของรอบปบัญชี 2563/2564 ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
ตั้งแตวันที่ 1 ส.ค. 2563

ตั้งแตวันที่ 1 ส.ค. 2563

คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

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

คานายทะเบียน (Registrar fee)

2,574.02

0.0957

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)

ไมมี

ไมมี

คาโฆษณา

ไมมี

ไมมี

คาใชจายอื่น ๆ

0.00

0.0000

12,698.18

0.4720

รวมคาใชจา ยทัง้ หมด1
หมายเหตุ

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถวั เฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
เทากับ 2,690,423,401.72 บาท
อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 258.05%
คาใชจา ยในการซือ้ ขายหลักทรัพย (รอยละตอปของมูลคาทรัพยสนิ สุทธิ) ไมมี
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รายงานรายชือ่ บุคคลทีเ่ กีย่ วของทีม่ กี ารทําธุรกรรมกับกองทุนเปดทีเอ็มบี อิสทสปริง ตราสารหนีร้ ะยะสัน้
สําหรับกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
สําหรับรอบบัญชี 2563/2564 ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2564
ลําดับ รายชื่อบุคคลทีเ่ กี่ยวของ
1 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
2 ธนาคารนชาต จํากัด (มหาชน)
ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กี่ยวของกับกองทุนรวมไดที่บริษทั จัดการโดยตรง
หรือที่ website ของ บลจ.ที่ https://www.tmbameastspring.com/about-us/corporate-governance หรือที่
https://www.tmbameastspring.com เลือกหัวขอ > การกํากับดูแลกิจการ > รายงานการทําธุรกรรมกับบุคคล
ที่เกี่ยวของ หรือที่ website ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ https://www.sec.or.th
รายงานการเปดเผยขอมูลการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง ตราสารหนี้ระยะสั้น สําหรับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ มีการถือ
หนวยลงทุนของกลุมบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จํานวน 1 กลุม โดยถือ 87.96%

รายชือ่ ผูจ ดั การกองทุน
1
นายธีระศันส ทุติยะโพธิ
2
นางสาวพรศจี วรสุทธิพศิ ิษฎ
3
นางสาวดาราวรรณ ประกายทิพย
4
นางสาวปาลิดา เครือโสภณ
5
นางสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง

การรับผลประโยชนตอบแทนเนือ่ งจากการทีใ่ ชบริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)
บริษัทที่ใหผลประโยชน
ผลประโยชนที่ไดรับ
1 Agricultural Bank of China Ltd
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
2 ANZ Bank Thai Pcl (Thai branch)
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
3 Asia Plus Securities
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
4 Australia & New Zealand Banking Group Ltd
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
5 Bangkok Bank PCL
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
6 Bank of America Corp
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
7 Bank of Ayudhya PCL
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
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เหตุผลในการรับผลประโยชน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

บริษัทที่ใหผลประโยชน
Bank of China International Ltd
Bank of China Ltd
BNP Paribas SA
Capital Nomura Securities PCL
China Construction Bank Corp
CIMB Thai Bank PCL
Citigroup Inc
Commerzbank AG
Commonwealth Bank of Australia
Credit Agricole Corporate & Investment
Credit Suisse Hong Kong Ltd
Daiwa Securities Group Inc
DBS Bank Ltd
DBS Vickers Securities Thailand Co Ltd
Deutsche Bank AG
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Frankfurt Am Main
Export Import Bank of Thailand
Goldman Sachs Group Inc
Government Housing Bank
Government Savings Bank
Hongkong & Shanghai Banking Corp Ltd
HSBC Bank PLC
Industrial & Commercial Bank of China Ltd
Industrial & Commercial Bank of China Thai PCL
ING Bank NV
JPMorgan Chase Bank NA
Kasikornbank PCL
KGI Asia Ltd
KGI Securities Thailand PCL
Kiatnakin Bank PCL
Krung Thai Bank PCL
Land & Houses Bank PCL

ผลประโยชนที่ไดรับ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ

เหตุผลในการรับผลประโยชน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ

เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

37 กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง ตราสารหนีระยะสัน สําหรับกองทุนสํารองเลียงชีพ
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บริษัทที่ใหผลประโยชน
Maybank Kim Eng Securities Thailand PCL
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp
Mizuho Bank Ltd
Morgan Stanley
Nomura Singapore Ltd
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd
Siam Commercial Bank PCL
SMBC Nikko Securities Inc
Societe Generale Corporate & Investment Banking
Societe Generale SA
Standard Chartered Bank
Standard Chartered Bank Thai PCL
Thanachart Bank PCL
TISCO Bank PCL
TMB Bank PCL
Toronto-Dominion Bank/The
Trinity Securities Co Ltd
UBS AG
United Overseas Bank Thai PCL

ผลประโยชนที่ไดรับ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ
ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ

38 กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง ตราสารหนีระยะสัน สําหรับกองทุนสํารองเลียงชีพ

เหตุผลในการรับผลประโยชน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน
เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน

