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วันท่ี   15 มีนาคม 2565 

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงรายงานประจํารอบ 6 เดือน ต้ังแตวันท่ี  
1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2565 ของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง ตลาดเงินภาครัฐ สําหรับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
มายังทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

สําหรับสภาวะเศรษฐกิจโลก สถานการณเงินเฟอท่ีปรับสูงข้ึนกดดันการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก อัตราเงินเฟอท่ีเรงตัว
ข้ึนมาต้ังแตชวงปลายป 2564 จนถึงปจจุบัน จากปญหาเร่ือง Global Supply Chain และระดับราคาสินคาโภคภัณฑ เชน นํ้ามัน 
ท่ีอยูในระดับสูงจะยังเปนปจจัยกดดันตอการฟนตัวของเศรษฐกิจตอเน่ือง อยางไรก็ดี สถานการณการระบาดของโอมิครอนท่ีมี
แนวโนมคลี่คลายในหลายประเทศ เชน สหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรท่ีตัวเลขผูติดเชื้อรายวันไดบงชี้วาการระบาดระลอกน้ีได
ผานจุดสูงสุดมาแลว รวมถึงอาการของโรคท่ีไมรุนแรงประกอบกับอัตราการฉีดวัคซีนท่ีอยูในระดับสูง สงผลใหกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในภาพรวมถูกกระทบคอนขางจํากัด บงชี้วาปญหาดาน supply chain ตาง ๆ จะเร่ิมคลี่คลายไดตอเน่ือง ขณะท่ี
ประเด็นเร่ืองราคาสินคาโภคภัณฑท่ีอยูในระดับสูง จะยังเปนปจจัยกดดันระดับราคาสินคาไปอีกระยะ เน่ืองจากมีประเด็นความ
เสี่ยงเร่ืองยความตึงเครียดระหวางรัสเซียกับยูเครนเพ่ิมเขามา ซึ่งหากปญหาดังกลาวลุกลามจนเกิดเปนสงครามหรือมีความ
ยืดเยื้อบานปลายท่ีอาจกระทบตออุปทานนํ้ามันและสินคาโภคภัณฑอ่ืน ๆ ใหราคายังอยูในระดับสูงข้ึนไดตอเน่ือง นอกจากน้ี เงิน
เฟอท่ีอยูในระดับสูงในหลายประเทศมีสาเหตุจากความตองการสินคาสูงข้ึนตามกิจกรรมเศรษฐกิจท่ีฟนตัวและนโยบายการเงินท่ี
ผอนคลาย จึงทําใหธนาคารกลางหลัก ๆ ของโลกหลายแหงมีแนวโนมปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียเพ่ือควบคุมเงินเฟอเรงตัวสูงข้ึนจน
เกินอัตราเงินเฟอเปาหมายของธนาคารกลางแตละประเทศ เชน ธนาคารกลางสหรัฐฯ ท่ีไดสงสัญญาณการคุมเขมนโยบาย
การเงิน ท้ังการปรับลดวงเงิน QE ในอัตราท่ีเร็วกวาเดิม จํานวนคร้ังการข้ึนดอกเบ้ียและการซื้อคืนพันธบัตรท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนใน
ปน้ี 

สําหรับเศรษฐกิจไทย ไทยยังไมมีแนวโนมท่ีจะปรับข้ึนดอกเบ้ียนโยบายแตเงินเฟอท่ีสูงข้ึนมีความเสี่ยงตอภาคเศรษฐกิจ 
ขณะท่ีระดับราคาสินคามีแนวโนมสูงข้ึนตอเน่ืองเชนกัน สะทอนผานอัตราเงินเฟอในเดือนมกราคม 2565 ท่ีอยูท่ี 3.23% โดยมี
สาเหตุหลักมาจากราคาพลังงาน และฝงราคาอาหารสด ท่ีมีนํ้าหนักถึง 20.7% ในการคํานวณอัตราเงินเฟอและเปนสินคาจําเปน
ท่ีประชาชนตองบริโภคในชีวิตประจําวัน จะสงผลกระทบตอชีวิตความเปนอยู การจับจายใหสอยท่ีเดิมมีความเปราะบางจาก
ตลาดแรงงานท่ียังไมฟนตัวและรายไดท่ีลดลงอยูแลว สถานการณดังกลาวจึงเปนปจจัยเสี่ยงสําคัญของเศรษฐกิจไทย ขณะท่ีการ
ระบาดโอมิครอนคอนชางทรงตัว จํานวนผูติดเชื้อรายวันตํ่ากวาฉากทัศนท่ีกระทรวงสาธารณสุขเคยประเมินไว ทําใหยังไม
จําเปนตองมีมาตรการควบคุมการระบาดท่ีเขมงวดจนกระทบตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แตในฝงของภาคการทองเท่ียวท่ีมีการ
ระงับ Test & Go ไปในชวงปลายเดือนธันวาคม 2564 โดยระบบดังกลาวจะสามารถกลับมาใชไดอีกคร้ังในเดือนกุมภาพันธ 
2565 ภายใตเง่ือนไขท่ีเพ่ิมข้ึน เชนจํานวนคร้ังในการตรวจ RT-PCR และการออกคาใชจายในการตรวจ 

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

สําหรับนโยบายของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง ตลาดเงินภาครัฐ สําหรับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ยังคงเนนถือ 
ตราสารตลาดเงินและตราสารหน้ีจนครบอายุ กองทุนเนนลงทุนในตราสารหน้ีระยะสั้นภาครัฐ  เพ่ือบริหารความเสี่ยงในดาน
ความสามารถในการชําระหน้ี (Credit Risk) และความเสี่ยงทางดานตลาด (Market Risk) ทําใหในรอบ 6 เดือนท่ีผานมา กองทุน
เปดทีเอ็มบี อีสทสปริง ตลาดเงินภาครัฐ สําหรับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  มีผลการดําเนินงานอยูในระดับท่ีนาพอใจ 



 

2 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ สาํหรับกองทนุสาํรองเลี �ยงชีพ 

 

สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 
บลจ. ทหารไทย ดวยดีตลอดมา 

 

ขอแสดงความนับถือ 

คณะผูจัดการกองทุน 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 



 

3 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ สาํหรับกองทนุสาํรองเลี �ยงชีพ 

 

รายงานการวเิคราะหของบริษทัหลักทรัพยจัดการกองทนุ ทหารไทย จํากัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทนุเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง
ตลาดเงินภาครัฐ สําหรับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

ภาวะเศรษฐกิจ 

สําหรับสภาวะเศรษฐกิจโลก สถานการณเงินเฟอท่ีปรับสูงข้ึนกดดันการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก อัตราเงินเฟอท่ีเรงตัว
ข้ึนมาต้ังแตชวงปลายป 2564 จนถึงปจจุบัน จากปญหาเร่ือง Global Supply Chain และระดับราคาสินคาโภคภัณฑ เชน นํ้ามัน 
ท่ีอยูในระดับสูงจะยังเปนปจจัยกดดันตอการฟนตัวของเศรษฐกิจตอเน่ือง อยางไรก็ดี สถานการณการระบาดของโอมิครอนท่ีมี
แนวโนมคลี่คลายในหลายประเทศ เชน สหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรท่ีตัวเลขผูติดเชื้อรายวันไดบงชี้วาการระบาดระลอกน้ีได
ผานจุดสูงสุดมาแลว รวมถึงอาการของโรคท่ีไมรุนแรงประกอบกับอัตราการฉีดวัคซีนท่ีอยูในระดับสูง สงผลใหกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในภาพรวมถูกกระทบคอนขางจํากัด บงชี้วาปญหาดาน supply chain ตาง ๆ จะเร่ิมคลี่คลายไดตอเน่ือง ขณะท่ี
ประเด็นเร่ืองราคาสินคาโภคภัณฑท่ีอยูในระดับสูง จะยังเปนปจจัยกดดันระดับราคาสินคาไปอีกระยะ เน่ืองจากมีประเด็นความ
เสี่ยงเร่ืองยความตึงเครียดระหวางรัสเซียกับยูเครนเพ่ิมเขามา ซึ่งหากปญหาดังกลาวลุกลามจนเกิดเปนสงครามหรือมีความ
ยืดเยื้อบานปลายท่ีอาจกระทบตออุปทานนํ้ามันและสินคาโภคภัณฑอ่ืน ๆ ใหราคายังอยูในระดับสูงข้ึนไดตอเน่ือง นอกจากน้ี เงิน
เฟอท่ีอยูในระดับสูงในหลายประเทศมีสาเหตุจากความตองการสินคาสูงข้ึนตามกิจกรรมเศรษฐกิจท่ีฟนตัวและนโยบายการเงินท่ี
ผอนคลาย จึงทําใหธนาคารกลางหลัก ๆ ของโลกหลายแหงมีแนวโนมปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียเพ่ือควบคุมเงินเฟอเรงตัวสูงข้ึนจน
เกินอัตราเงินเฟอเปาหมายของธนาคารกลางแตละประเทศ เชน ธนาคารกลางสหรัฐฯ ท่ีไดสงสัญญาณการคุมเขมนโยบาย
การเงิน ท้ังการปรับลดวงเงิน QE ในอัตราท่ีเร็วกวาเดิม จํานวนคร้ังการข้ึนดอกเบ้ียและการซื้อคืนพันธบัตรท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนใน
ปน้ี 

สําหรับเศรษฐกิจไทย ไทยยังไมมีแนวโนมท่ีจะปรับข้ึนดอกเบ้ียนโยบายแตเงินเฟอท่ีสูงข้ึนมีความเสี่ยงตอภาคเศรษฐกิจ 
ขณะท่ีระดับราคาสินคามีแนวโนมสูงข้ึนตอเน่ืองเชนกัน สะทอนผานอัตราเงินเฟอในเดือนมกราคม 2565 ท่ีอยูท่ี 3.23% โดยมี
สาเหตุหลักมาจากราคาพลังงาน และฝงราคาอาหารสด ท่ีมีนํ้าหนักถึง 20.7% ในการคํานวณอัตราเงินเฟอและเปนสินคาจําเปน
ท่ีประชาชนตองบริโภคในชีวิตประจําวัน จะสงผลกระทบตอชีวิตความเปนอยู การจับจายใหสอยท่ีเดิมมีความเปราะบางจาก
ตลาดแรงงานท่ียังไมฟนตัวและรายไดท่ีลดลงอยูแลว สถานการณดังกลาวจึงเปนปจจัยเสี่ยงสําคัญของเศรษฐกิจไทย ขณะท่ีการ
ระบาดโอมิครอนคอนชางทรงตัว จํานวนผูติดเชื้อรายวันตํ่ากวาฉากทัศนท่ีกระทรวงสาธารณสุขเคยประเมินไว ทําใหยังไม
จําเปนตองมีมาตรการควบคุมการระบาดท่ีเขมงวดจนกระทบตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แตในฝงของภาคการทองเท่ียวท่ีมีการ
ระงับ Test & Go ไปในชวงปลายเดือนธันวาคม 2564 โดยระบบดังกลาวจะสามารถกลับมาใชไดอีกคร้ังในเดือนกุมภาพันธ 
2565 ภายใตเง่ือนไขท่ีเพ่ิมข้ึน เชนจํานวนคร้ังในการตรวจ RT-PCR และการออกคาใชจายในการตรวจ 

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

 

ตลาดตราสารหน้ี 

ผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้น อายุตํ่ากวา 1 ป ทรงตัวอยูท่ี 0.5% เทากับอัตราดอกเบ้ียนโยบาย ในขณะท่ี
พันธบัตรอายุ 5-8 ป ปรับตัวข้ึนเล็กนอย 5-7 bps สวนพันธบัตรอายุ 10 ป ทรงตัวท่ีราว 1.9% ในชวงเดือนท่ีผานมา จาก
แนวโนมเงินเฟอท่ีเรงตัวแรงกวาคาดของสหรัฐฯ รวมถึงแนวโนมในการปรับข้ึนดอกเบ้ียใหเร็วข้ึนจากท่ีตลาดคาด สงผลให
ผลตอบแทนพันธบัตรของไทยปรับตัวข้ึนไปอยูในกรอบ 2.0-2.4% 



 

4 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ สาํหรับกองทนุสาํรองเลี �ยงชีพ 

 

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม สําหรับรอบบัญชีตั้งแตวันที่  
1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2565 

จากกลยุทธการลงทุนของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง ตลาดเงินภาครัฐ สําหรับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ท่ีเนนลงทุน
ในตราสารหน้ีอายุประมาณ 3 เดือน ทําใหตราสารหน้ีสวนใหญไมไดรับผลกระทบจากการตีราคาตามมูลคาตลาด (Mark-to-
Market) อยางไรก็ตามยังมีตราสารหน้ีบางตัวท่ีตองตีราคาตามราคาตลาด จึงทําใหอัตราผลตอบแทนของกองทุนมีความ 
ผันผวนเล็กนอยในบางวัน นอกจากน้ันทางกองทุนไดปรับเพ่ิมสินทรัพยท่ีมีสภาพคลองสูงเพ่ือรองรับการไถถอนหนวยลงทุน 
เพ่ือใหเหมาะสมกับกองทุนเปดท่ีใหผูลงทุนสามารถซื้อขายหนวยลงทุนไดทุกวัน รวมท้ังใหเหมาะสมกับแนวโนมการเพ่ิมข้ึนของ
อัตราดอกเบ้ียในอนาคต 

 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผานมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีกอนหนา 

ไมมี 

 

รายงานการลงทุนที่ไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปบัญชีพรอมทั้งการดําเนินการแกไข 

ไมมี 

 

ขอมูลการดําเนินการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น (ถามี) 

ไมมี 

 

ขอมูลการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธเิรียกรองดังกลาวเปนศูนย ในกรณีที่ผูออกตราสารแหงหนี้หรอืลูกหนี้แหงสิทธิ
เรียกรองผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณวาจะไมสามารถชําระหนี้ได (ถามี) 

ไมมี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ สาํหรับกองทนุสาํรองเลี �ยงชีพ 

 

ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดครึง่ปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่าํคญั    

งวดครึง่ปบญัชสีิน้สดุวนัที ่
31 ม.ค. 

65 
30 ก.ค. 

64 
29 ม.ค. 

64 
31 ก.ค. 

63 
31 ม.ค. 

63** 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 9.7337 9.732 9.7253 9.7022 10.0001 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 9.7452 9.7337 9.732 9.7253 9.7022 

ผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุนระหวางงวดคร่ึงป +0.12% +0.02% +0.07% +0.24% -2.98% 

ผลตอบแทนสุทธิของเกณฑมาตรฐาน ระหวางงวดคร่ึงป +0.23% +0.18% +0.25% +0.49% +0.70% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 4,691 4,554 4,518 3,873 1 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 4,761 4,691 4,554 4,518 3,873 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดคร่ึงป (ลานบาท) 4,697 4,604 4,541 4,263 3,844 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดคร่ึงป (Net cash flow) (ลานบาท) +64 +137 +32 +636 +3,853 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดคร่ึงป* (Average redemption rate) 0.10% 0.09% 0.13% 0.12% 0.52% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่     
** จาก 16 ส.ค. 62 ถึง 31 ม.ค. 63 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ สาํหรับกองทนุสาํรองเลี �ยงชีพ 

 

 

 

กองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ ตลาดเงนิภาครฐั สาํหรบักองทนุสํารองเลีย้งชพี ณ วนัที ่31 มกราคม 2565  

 

 ยอนหลัง  
3 เดือน 

ยอนหลัง 
 6 เดือน 

ยอนหลัง 
 1 ป 

ต้ังแตจัดต้ัง 
กองทุน 

รอยละตอป (29 ต.ค. 64) (30 ก.ค. 64) (29 ม.ค. 64) (16 ส.ค. 62) 
กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง ตลาดเงินภาครัฐ สําหรับ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

+0.07% +0.12% +0.13% -1.04% 

เกณฑมาตรฐาน *** +0.13% +0.23% +0.41% +0.75% 
***ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะส้ันของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (TBMA Short-term Government Bond Total 
Return Index) 

     

หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)  
 ท้ังน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผล 
 การดําเนินงานในอนาคต 

 ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน    
 

 

 

 

 

-2.55%

1.87%

-4.00%

-3.00%

-2.00%

-1.00%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

19-Aug-19 31-Jan-22

TMB-ES-PVD-TREASURY Benchmark 1 Return



 

7 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ สาํหรับกองทนุสาํรองเลี �ยงชีพ 

 

 



 

8 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ สาํหรับกองทนุสาํรองเลี �ยงชีพ 

 

กองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ ตลาดเงนิภาครฐั สาํหรบักองทนุสํารองเลีย้งชพี 

งบดลุ (ยงัไมไดตรวจสอบ) 

ณ วนัที ่31 มกราคม 2565 

 บาท 

สนิทรพัย  
เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม (ราคาทุน 4,682,264,039.24 บาท) 4,684,975,963.70 

เงินฝากธนาคาร 74,919,011.30 

ลูกหน้ี  
 จากดอกเบ้ียคางรับ 639,680.45 

 จากการขายหนวยลงทุน (Purchases) 1,741,681.16 

รวมสินทรัพย 4,762,276,336.61 

  

หนีส้นิ  
คาใชจายคางจาย 836,114.11 

หน้ีสินอ่ืน 48,093.05 

รวมหน้ีสิน 884,207.16 

  

สนิทรพัยสทุธ ิ 4,761,392,129.45 

  

สนิทรพัยสทุธ ิ:  
ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 4,885,839,778.91 

บัญชีปรับสมดุล (163,195,177.10) 

กําไรสุทธิ 38,747,527.64 

สินทรัพยสุทธิ 4,761,392,129.45 

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 9.7452 

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันสิ้นงวด (หนวย) 488,583,977.8735 
 

 

 

 

 



 

9 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ สาํหรับกองทนุสาํรองเลี �ยงชีพ 

 

กองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ ตลาดเงนิภาครฐั สาํหรบักองทนุสํารองเลีย้งชพี 

งบกําไรขาดทนุ (ยงัไมไดตรวจสอบ) 

สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชตีัง้แตวนัที ่ 1 สงิหาคม 2564  วนัที ่ 31 มกราคม 2565 

 บาท 

รายไดจากการลงทนุ  
 รายไดดอกเบ้ีย 10,587,819.07 

 รวมรายได 10,587,819.07 

คาใชจาย  
 คาธรรมเนียมการจัดการ 2,367,691.41 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 632,173.63 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียน 2,071,729.95 

 รวมคาใชจาย 5,071,594.99 

กาํไร(ขาดทนุ)จากการลงทนุสทุธ ิ 5,516,224.08 

  

รายการกาํไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุ  
 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดจากเงินลงทุน (6,214.97) 

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 21,132.92 

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)จากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไมเกิดข้ึน 14,917.95 

  
การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยสทุธจิากการดําเนนิงาน 5,531,142.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ สาํหรับกองทนุสาํรองเลี �ยงชีพ 

 

 

กองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ ตลาดเงนิภาครฐั สาํหรบักองทนุสํารองเลีย้งชพี 
 รายงานสรปุเงนิลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 31 มกราคม  2565 
 กลุมของตราสาร มลูคาตาม % of NAV 
 ราคาตลาด (บาท) 
 (ก) พันธบัตรรัฐบาล ต๋ัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย  4,384,975,963.70 92.09% 
 พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 

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

 (ค) ตราสารท่ีมีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับ Investment Grade 0.00 0.00% 
 (ง) ตราสารท่ีมีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับตํ่ากวาอันดับท่ีสามารถลงทุนได  0.00 0.00% 
 (investment grade) หรือตราสารท่ีไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ 

 (จ) ตราสารทุน 0.00 0.00% 
 (ฉ) เงินฝากธนาคาร 375,558,691.75 7.88% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ สาํหรับกองทนุสาํรองเลี �ยงชีพ 

 

 

 

กองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ ตลาดเงนิภาครฐั สาํหรบักองทนุสํารองเลีย้งชพี 
 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 31 มกราคม  2565 
 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of NAV 
 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) 

 พันธบัตร 
 อายุคงเหลือนอยกวาหน่ึงป 4,387,000,000 4,384,975,963.70 92.09% 
 รวมพันธบัตร 4,384,975,963.70 92.09% 
 เงินฝากธนาคาร 
 ธนาคารอาคารสงเคราะห 300,000,000 300,636,712.33 6.31% 
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 74,921,979.42 1.57% 
 รวมเงินฝากธนาคาร 375,558,691.75 7.88% 
 ทรัพยสินอ่ืน 1,741,681.16 0.04% 
 หน้ีสินอ่ืน -884,207.16 -0.01% 
 มูลคาทรัพยสินสุทธ ิ 4,761,392,129.45 100.00% 
 จํานวนหนวยลงทุน 488,583,977.8735 
 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 9.7452 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ สาํหรับกองทนุสาํรองเลี �ยงชีพ 

 

 
กองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ ตลาดเงนิภาครฐั สําหรับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

      

 
รายละเอยีดและอันดับความนาเชือ่ถอืของตราสาร 

       

 ณ วนัที ่ 31 มกราคม  2565        

 

ประเทภหลัก
ทรพัย ชือ่ผูออก ชือ่หลักทรพัย 

ผูรับรอง/
อาวลั/ 

ค�าประกัน 
วันครบ
กําหนด 

อนัดบั
ความ

นาเชือ่ถอื มูลคาหนาตัว๋ 
มูลคาตามราคา
ตลาด (บาท) *1 

มูลคาตามราคา
ตลาด (บาท) 

1 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22203B   3 ก.พ. 65 GOV 475,000,000.00 474,987,377.05 474,987,377.05 

2 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22210A   10 ก.พ. 65 GOV 380,000,000.00 379,955,685.72 379,955,685.72 

3 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22217A   17 ก.พ. 65 GOV 852,000,000.00 851,834,700.57 851,834,700.57 

4 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22303A   3 มี.ค. 65 GOV 20,000,000.00 19,994,576.81 19,994,576.81 

5 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22310A   10 มี.ค. 65 GOV 400,000,000.00 399,813,566.39 399,813,566.39 

6 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22317A   17 มี.ค. 65 GOV 630,000,000.00 629,660,707.76 629,660,707.76 

7 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22324A   24 มี.ค. 65 GOV 485,000,000.00 484,724,006.12 484,724,006.12 

8 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22331A   31 มี.ค. 65 GOV 40,000,000.00 39,975,226.31 39,975,226.31 

9 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22407B   4 ก.ค. 65 GOV 250,000,000.00 249,839,828.71 249,839,828.71 

10 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22418A   18 เม.ย. 65 GOV 320,000,000.00 319,750,331.93 319,750,331.93 

11 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22421A   21 เม.ย. 65 GOV 125,000,000.00 124,879,992.04 124,879,992.04 

12 พันธบัตร ธนาคารแหงประเทศไทย/กระทรวงการคลัง CB22428A   28 เม.ย. 65 GOV 410,000,000.00 409,559,964.29 409,559,964.29 

13 เงินฝากธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห GHB F/D   28 ก.ย. 65 AAA(tha) 100,000,000.00 100,000,000.00 100,241,643.84 

14 เงินฝากธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห GHB F/D   14 ต.ค. 65 AAA(tha) 100,000,000.00 100,000,000.00 100,210,958.90 

15 เงินฝากธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห GHB F/D   28 ต.ค. 65 AAA(tha) 100,000,000.00 100,000,000.00 100,184,109.59 

16 เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสิกรไทย KBANK   AA(tha)   74,921,979.42 

 รวมเงินลงทุน  (ราคาทุน 4,682,264,039.24 บาท)      4,684,975,963.70 4,760,534,655.45 

 หมายเหตุ *1 ราคาตลาดที่ไมรวมดอกเบี้ยคางรับ        
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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 ตลาดเงนิภาครฐั สาํหรบักองทนุสาํรองเลีย้งชพี 

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

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

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

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 2,367.69 0.0500 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 632.17 0.0133 

คานายทะเบียน (Registrar fee) 2,071.73 0.0437 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

คาใชจายอ่ืน ๆ 0.00 0.0000 

รวมคาใชจายทัง้หมด1 5,071.59 0.1070 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขายหลักทรัพย  
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถัวเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันท่ี 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2565  
 เทากับ 4,096,779,192.59 บาท 

 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 198.34% 
 
คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ ไมมี 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ สาํหรับกองทนุสาํรองเลี �ยงชีพ 

 

รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทเอม็บ ีอสิทสปรงิ ตลาดเงนิภาครฐั  
สาํหรบักองทนุสาํรองเลีย้งชพี 

สําหรับระยะเวลา 6 เดือนของปรอบบัญชี 2564/2565 ต้ังแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2565 

ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวของ 

1 ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวของกับกองทุนรวมไดท่ีบริษัทจัดการโดยตรง 

หรือท่ี website ของ บลจ.ท่ี https://www.tmbameastspring.com/about-us/corporate-governance 

หรือท่ี https://www.tmbameastspring.com เลือกหัวขอ > การกํากับดูแลกิจการ > รายงานการทํา 

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

 

รายงานการเปดเผยขอมลูการถอืหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุ  ณ วนัที ่31 มกราคม 2565 

วันท่ี 31 มกราคม 2565 กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง ตลาดเงินภาครัฐ สําหรับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ มีการถือ

หนวยลงทุนของกลุมบุคคลใดบุคคลหน่ึง จํานวน 1 กลุม โดยถือ 95.09% 

 

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 

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 
 



 

18 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ สาํหรับกองทนุสาํรองเลี �ยงชีพ 

 

 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

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 Phatra Bank PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

38 Krung Thai Bank PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

39 Land & Houses Bank PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

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 
 



 

19 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตลาดเงินภาครัฐ สาํหรับกองทนุสาํรองเลี �ยงชีพ 

 

 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

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 TMBThanachart Bank PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

54 TISCO Bank PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

55 Toronto-Dominion Bank/The ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

56 Trinity Securities Co Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

57 UBS AG ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

58 United Overseas Bank Thai PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 
 


