
รายงานรอบปีบญัชี 

กองทุนเปิดทีเอม็บ ีธนชาต อสีท์สปริง เดลี อนิคมั พลสั 

(TMB-T-ES-DPlus) 

สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี 

ตงัแต่วนัที 26 มกราคม 5 ถึง วนัท ี25 มกราคม 6 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จาํกดั 



สาส์นจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อสีท์สปริง (ประเทศไทย) จํากดั 

เรียน  ท่านผูถื้อหน่วยลงทุน 

 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จาํกดั (บลจ.อีสทส์ปริง (ประเทศไทย)) ใคร่ขอรายงานการดาํเนินงานของ

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง เดลี อินคมั พลัส สําหรับรอบระยะเวลาระหว่างวนัที 26 มกราคม 5 ถึง วนัที 25 มกราคม 6  

ให้ท่านผูถื้อหน่วยลงทุน ไดท้ราบดงันี 

 เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที  ของปี  ขยายตวัร้อยละ .  ชะลอตวัลงจากการขยายตวัร้อยละ .  ในไตรมาสที  ปัจจยัทีทาํให้

เศรษฐกิจไทยในช่วงทา้ยของปี  ขยายตวัชะลอลง เป็นผลมาจากการส่งออกสินคา้ทีปรับตวัลดลงร้อยละ .  ส่วนหนึงเป็นแรงกดดนัจาก

การชะลอตวัของอุปสงคใ์นประเทศคู่คา้หลกั ตลอดจนสถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครน ซึงส่งผลต่อสถานการณ์ราคาเชือเพลิงใน

ตลาดโลก และกระทบต่อภาวะเงินเฟ้อในหลายประเทศ ยงัคงเป็นปัจจยักดดนัเศรษฐกิจโลก และลดทอนกาํลงัซือของประเทศคู่คา้ นอกจากนี

การใช้จ่ายเพือการอุปโภคของรัฐบาลปรับตัวลดลงร้อยละ .  โดยปัจจัยสําคัญมาจากการลดลงของการโอนเพือสวัสดิการสังคมฯ  

ดา้นสาธารณสุข โดยเฉพาะในส่วนของค่าใชจ้่ายสําหรับกรณี COVID-  ของกองทุนหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ และกองทุนประกนัสังคม 

อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยยงัมีปัจจยัสนับสนุนจากการกลบัมาฟืนตวัได้ดีของภาคการท่องเทียว โดยการส่งออกบริการปรับตวัเพิมขึนถึง  

ร้อยละ .  รวมทงัการอุปโภคบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนทีปรับตวัเพิมขึนร้อยละ .  และ .  ตามลาํดบั โดยรวมตลอดทงัปี  

เศรษฐกิจไทยขยายตวัร้อยละ .  เร่งขึนเมือเทียบกบัการขยายตวัร้อยละ .  ในปี  

 แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี  คาดว่าจะขยายตวัต่อเนืองทีร้อยละ .  หรือในช่วงร้อยละ .  – .  โดยมีปัจจยัสนับสนุนสําคญั 

ไดแ้ก่ ) การฟืนตวัของภาคการท่องเทียว จากการผ่อนคลายมาตรการการเดินทางของจีนทีจะส่งผลบวกต่อการท่องเทียวไทย ) การขยายตวัของ

การลงทุนทงัภาคเอกชนและภาครัฐ ) การขยายตวัต่อเนืองของการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน และ ) การขยายตวัในเกณฑ์ดีของภาคเกษตร  

โดยคาดว่าอตัราเงินเฟ้อทวัไปเฉลียอยูใ่นช่วงรอ้ยละ .  – .  ซึงเศรษฐกิจไทยทีมีแนวโน้มฟืนตวัต่อเนือง ตลอดจนเงินเฟ้อทีน่าจะผ่านจุดสูงสุด

ไปแลว้ แต่อาจจะยงัทรงตวัในระดบัสูงต่อไปอีกระยะ จะส่งผลให้คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) น่าจะมีการปรับขึนอตัราดอกเบียนโยบาย

จากระดบัปัจจุบนัทีร้อยละ .  ต่อปี ไดอ้ีก แต่คาดว่าการปรับขึนอตัราดอกเบียนโยบายของไทยน่าจะเป็นอยา่งค่อยเป็นค่อยไป   

 สาํหรับภาวะการลงทุนในตลาดตราสารหนีไทยในปี  ค่อนขา้งผนัผวน อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลไทยปรับตวัเพิมขึน

ทังพันธบัตรระยะสันและระยะยาว โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสันอายุ  ปี  ปรับตัวเพิมขึน  basis points ในขณะทีอัตรา

ผลตอบแทนพนัธบตัรระยะยาวอายุ  ปี ปรับตวัเพมิขึน  basis points จากสินปี  ซึงการปรับตวัเพมิขึนของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัร

หมายถึงราคาพนัธบตัรทีปรับตวัลดลงในทางตรงขา้ม จะเห็นไดจ้ากดชันีพนัธบตัรรัฐบาลไทยในปี  ทีปรับตวัลดลงร้อยละ .  

 แนวโน้มตลาดตราสารหนีไทยในปี  คาดว่าจะชะลอความผนัผวนลงไดบ้า้งหลงัจากปัจจยัเรืองเงินเฟ้อสูงและการปรับเพมิขึนของ

อตัราดอกเบียนโยบายไดส้ะทอ้นไปในตลาดมากแลว้ ประกอบกบัแนวโน้มเศรษฐกิจโลกทีอาจจะถดถอยหรือมีอตัราการขยายตวัทีลดตาํลงได ้น่าจะ

ทาํให้นกัลงทุนเขา้ลงทุนในตราสารหนีเพิมขึน จะเห็นไดจ้ากในเดือนมกราคม  ดชันีพนัธบตัรรัฐบาลไทยกลบัมาปรับตวัเพมิขึนร้อยละ .  

 กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง เดลี อินคมั พลสั ในรอบปีทีผ่านมา กองทุนกระจายการลงทุนทงัในตราสารหนีของภาครัฐและ

ภาคเอกชนคุณภาพดี โดยเน้นลงทุนในตราสารหนีทีมีอายุคงเหลือไม่ยาวมากนัก เพืออตัราผลตอบแทนทีดีในการลงทุน โดยอายุเฉลียของตราสารหนี  

ทีลงทุนของกองทุน ณ สินสุดรอบปีบญัชีทีผา่นมาอยูที่ระดบั 0.21 ปี 

 ทา้ยทีสุดนี บลจ.อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) ขอให้คาํมนัว่าบริษทัจะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพือผลประโยชน์สูงสุดของ  

ผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกท่าน 

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อสีทส์ปริง (ประเทศไทย) จาํกดั 
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ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน 

ยอ้นหลงั 

3 เดือน 

ยอ้นหลงั 

6 เดือน 

ยอ้นหลงั 

1 ปี 1 

ยอ้นหลงั 

3 ปี 1 

ยอ้นหลงั 

5 ปี 1 

ยอ้นหลงั 

10 ปี 1 

ตงัแต่จดัตงั

กองทุน 1 

25 ต.ค. 65 

ถึง 25 ม.ค. 65 

25 ก.ค. 65 

ถึง 25 ม.ค. 65 

25 ม.ค. 65 

ถึง 25 ม.ค. 65 

25 ม.ค. 63 

ถึง 25 ม.ค. 65 

25 ม.ค. 61 

ถึง 25 ม.ค. 65 

- 

ถึง 25 ม.ค. 65 

26 ม.ค. 60 

ถึง 25 ม.ค. 65 

TMB-T-ES-DPlus 0.30 0.46 0.53 0.60 0.88 - 0.95

Benchmark -3.74 -2.66 0.29 1.40 1.30 - 0.69

Information Ratio2 1.51 1.11 0.10 -0.44 -0.26  - 0.17

ความผนัผวนของ 

ผลการดาํเนินงาน 

0.06 0.06 0.10 0.09 0.09 -  0.09 

ผลการดาํเนินงาน  เดือน และ  เดือน ไม่ไดค้าํนวณเป็น % ต่อปี 

 ผลการดาํเนินงานยอ้นหลงั  ปีขนึไป คิดเป็น % ตอ่ปี 

2 Information Ratio แสดงความสามารถของผูจ้ดัการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมือเทียบกบัความเสียง Benchmark คาํนวณจาก 

1. ดชันีตราสารหนีภาครัฐระยะสน้ (Short-term Government Bond Index) สดัส่วน 55%

2. ดชันี J.P. Morgan Government Bond Index 12 Months Total Return USD สดัส่วน 25%

หมายเหตุ : ในรูปสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับดว้ยอตัราแลกเปลียนเพือเทียบเท่าค่าสกลุเงินบาท ณ วนัทีคาํนวณผลตอบแทน

3. ดชันีตราสารหนีภาคเอกชนระยะสั�น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ทีมีอนัดบัความน่าเชือถือของผูอ้อกตราสารอยูใ่น 

ระดบั A- ขึนไป ของสมาคมตลาดตราสารหนไีทย สดัส่วน 20%

สาํหรับผลกาํรดาํเนินงานยอ้นหลงัแบบปักหมุด ผลการดาํเนินงานนอ้ยกวา่ 1 ปี คํานวณตามระยะเวลาจริง

การเปิดเผยอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 

ขอ้มูลอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากบั 1.32 รอบของ

กองทุนรวมในรอบระยะเวลาบญัชี 

การใช้สิทธิออกเสียงในทีประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ 

ทา่นผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถคน้หารายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมสามญัประจาํปีและประชุมวิสามญัของบริษทั

จัดการทีกองทุนถือลงทุนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) www.eastspring.co.th 

ในเมนูหัวขอ้ “เกียวกบัเรา/การกาํกบัดูแลกิจการ/นโยบายการใชสิ้ทธิออกเสียง” 

ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นสิงยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต  

ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลกองทุนรวม เงือนไขผลตอบแทนและความเสียง ก่อนตดัสินใจลงทุน 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบันีไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานการวดัและนาํเสนอ 

ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 
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(fund's direct expense) (1l1YI) 

Fi1fi'i'ilJLUE.JJJm'i:;i�m'i (management fee) 539,230.45 

Fi1fi'i'iJJ L ii.E.JJJU 1E.JYl:::LiiE.Ju (registrar fee) 1,348,075.90 
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'i1lJFl1 L 'n�1 E.J�\IVIJJ� 2,193,312.02 

iaufl::'11£14 

3;1flfi1 

0.053% 

0.134% 

0.021% 

1i..li'.l 

0.009% 

0.217% 

- ค่าธรรมเนียม ค่าใชจ่้าย รวมภาษีมูลค่าเพิ�มแลว้

- ค่าใชจ่้ายท�งัหมดไม่รวมค่านายหนา้ซ�ือขายหลกัทรัพย ์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที�เกิดข� ึนจากการซ�ือขายหลกัทรัพย์

- ค่าใชจ่้ายดงักล่าวไม่รวมค่าใชจ่้ายภาษีตราสารหน� ี
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รายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเกยีวข้อง 

ของรอบระยะเวลาบญัชี ตงัแต่วนัที 26 มกราคม 5 ถึงวนัที 25 มกราคม 6 

รายชือบุคคลทีเกียวขอ้งทีกองทุนมีการทาํธุรกรรม 

กองทุนภายใตก้ารจดัการของบริษทั 

 

รายชือผู้จัดการกองทุน 

 

ลาํดบั ชือ – นามสกุล วนัทเีริมบริหารกองทุน 

1 นางรัชนิภา  พรรคพานิช 26 มกราคม 2560 

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลทีเกียวขอ้งและรายชือผูจ้ดัการกองทุนไดที้ บลจ.อีสทส์ปริง 

(ประเทศไทย) โดยตรง หรือทีเว็บไซต์ของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) (www.eastspring.co.th) และ

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) 

 

ขอ้มูลเพมิเติม 

เรือง การแกไ้ขเพิมเติมขอ้ผกูพนั – แกไ้ขชือบริษทัจดัการ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อสีทส์ปริง (ประเทศไทย) จาํกดั ไดมี้การแกไ้ขเพมิเติมขอ้ผกูพนั – แกไ้ขชือ

บริษทัจดัการและนายทะเบียนหน่วยลงทุน ทงันี จะมีผลตงัแต่วนัที 11 กรกฎาคม 2565 เป็นตน้ไป โดยมี

รายละเอียด ดงันี 
 

หวัขอ้ ขอ้มูลเดิม ขอ้มูลใหม ่

ขอ้ผูกพนั 

1.บริษทัจดัการ 

ชือบริษทัจดัการ :  
 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั  

บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 

อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จาํกดั  

2.นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

ชือ : 
 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั  

บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 

อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จาํกดั 
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ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนืองจากการทีกองทุนใช้บริการบุคคลอืน 
 

 

บริษทัคู่คา้ตราสารหนี รายการผลประโยชน์ตอบแทน

ของกองทุน 

Bank of America  

The Bank of Nova Sctia  

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)  

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน)  

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)  

ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส  

ธนาคารซิตีแบงก์   

 

  

 ขอ้มูลวิจยั เพอืใชเ้ป็นขอ้มูล

ในการตดัสินใจลงทุน 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารดอยซ์แบงก ์

ธนาคารเดอะรอยลัแบงก์ออ๊ฟสกอตแลนด ์เอ็น.วี. 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั  (มหาชน) 

ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารบีเอน็พี พารีบาส์ 

ธนาคารยูโอบี จาํกดั (มหาชน)  

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั (มหาชน)  

ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮแ้บงกิงคอร์ปอเรชนั จาํกดั   

บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั  

บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั  

บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน)  

บริษทัหลกัทรัพย ์พฒันสิน จาํกดั (มหาชน)  

บริษทัหลกัทรัพย ์เอเชียพลสั จาํกดั (มหาชน)  
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 รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี เงินฝาก 

ณ วนัที 25 มกราคม 6 

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด 

(พนับาท) 

%NAV 

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ 320,841.03  32.85% 

(ข) ตราสารทีธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะจดัตงัขึนธนาคารพาณิชย ์หรือ

บริษทัเงินทุนเป็นผูอ้อก ผูส้ังจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั 

หรือผูค้าํประกนั 

17,392.75 1.78% 

(ค) ตราสารทีมีบริษทัทีไดรั้บ rating ในระดบั investment grade เป็น      

ผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้าํประกนั 

638,716.35 65.40% 

(ง) ตราสารทีมีบริษทัทีไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเชือถือในระดบัที    

ตาํกวา่ investment grade หรือไม่มี rating เป็นผูอ้อก ผูร้บัรอง       

ผูร้ับอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้าํประกนั 

- - 

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ทีบริษทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
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140,926.82 14.47 140,926.82

140,926.82 14.47 140,926.82

16/03/256 49,939.66 5.13 49,939.66

02/02/256 45,993.22 4.72 45,993.22

02/02/256 44,993.93 4.62 44,993.93

179,914.21 18.47 179,914.21

179,914.21 18.47 179,914.21

01/03/256 99,934.84 10.26 99,934.84

15/02/256 59,981.92 6.16 59,981.92

01/02/256 19,997.45 2.05 19,997.45

219,225.03 22.51 219,840.25

20,109.05 2.06 20,151.70

2.78 A 29/06/256 20,109.05 2.06 20,151.70

10,062.12 1.03 10,089.04

3.17 A- 26/06/256 10,062.12 1.03 10,089.04

124,700.34 12.80 124,991.22

1.17 A 19/08/256 39,825.80 4.09 40,030.95

0.90 AAA 11/03/256 24,985.10 2.57 25,069.55

AAA(tha) 26/02/256 19,975.88 2.05 19,975.88

1.03 23/07/256 14,952.16 1.54 14,953.43

0.00 17/02/256 9,990.42 1.03 9,990.42

26/03/256 9,972.84 1.02 9,972.84

AAA(tha) 04/02/256 4,998.14 0.51 4,998.14

29,756.88 3.06 29,917.13

1.21 AA 20/04/256 19,734.24 2.03 19,799.21

2.76 AA 22/03/256 10,022.64 1.03 10,117.92

34,596.64 3.55 34,691.16

1.50 A+ 26/04/256 24,786.40 2.55 24,880.92

AA 02/02/256 9,810.24 1.01 9,810.24

433,829.53 44.55 433,829.53

49,833.00 5.12 49,833.00

11/04/256 49,833.00 5.12 49,833.00

29,882.57 3.07 29,882.57

24/04/256 29,882.57 3.07 29,882.57

99,673.54 10.23 99,673.54

09/03/256 49,902.76 5.12 49,902.76

25/04/256 49,770.78 5.11 49,770.78

204,563.41 21.00 204,563.41

21/03/256 59,841.02 6.14 59,841.02

09/03/256 49,904.77 5.12 49,904.77

23/02/256 29,966.02 3.08 29,966.02

02/03/256 24,962.60 2.56 24,962.60

01/02/256 19,995.40 2.05 19,995.40

11/05/256 19,893.60 2.04 19,893.60

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง เดลี อินคัม พลัส

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอืน

ณ วันที 25 มกราคม 2566
ชอืหลกัทรพัย ์ อตัรา

ดอกเบยี 
(%)

อนัดบัความน่าเชอืถอื วนัครบ
กาํหนด

จํานวนหน่วย 
(พนัหน่วย)/
มูลคา่หน้าตวั

(พนับาท)

มูลคา่ตาม
ราคาตลาดไม่รวม

ดอกเบยีคา้งรบั
(พนับาท)

รอ้ยละของ
เงินลงทุน

มูลคา่ตาม
ราคาตลาดรวม
ดอกเบยีคา้งรบั

(พนับาท)

รอ้ยละของ
มูลคา่ 

ทรพัยส์นิ
สุทธิTRIS FITCH S&P Moody's

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 14.43

อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี 14.43

CB23316A พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 50,000.00 5.11

CB23202B พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 46,000.00 4.71

CB23202A พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 45,000.00 4.61

ตัวเงนิคลงั 18.39

อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี 18.39

TB23301A ตวัเงินคลงั 100,000.00 10.20

TB23215A ตวัเงินคลงั 60,000.00 6.14

TB23201A ตวัเงินคลงั 20,000.00 2.05

หุ้นกู้ 22.51

ธุรกจิการเกษตร 2.06

MPSC236A บริษทั นาํตาลมิตรผล จาํกดั 20,000.00 2.06

พลงังานและสาธารณูปโภค 1.03

WHAUP236A บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตีส์ แอนด ์พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 10,000.00 1.03

เงนิทุนและหลกัทรัพย์ 12.80

TIDLOR238A บริษทั เงินติดลอ้ จาํกดั 40,000.00 4.10

KCC233A บริษทั บตัรกรุงศรีอยธุยา จาํกดั 25,000.00 2.57

ICBCTL232B บริษทั ลีสซิงไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั 20,000.00 2.05

KKP237A ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน) 15,000.00 1.53

ASK232A บริษทั เอเซียเสริมกิจสีสซิง จาํกดั (มหาชน) 10,000.00 1.02

ASK233A บริษทั เอเซียเสริมกิจสีสซิง จาํกดั (มหาชน) 10,000.00 1.02

ICBCTL232A บริษทั ลีสซิงไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั 5,000.00 0.51

อาหารและเครืองดืม 3.07

TBEV244A บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) 20,000.00 2.03

TBEV233A บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) 10,000.00 1.04

พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 3.55

LH244A บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 25,000.00 2.55

CPN242A บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) 10,000.00 1.00

ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน 44.44

ธุรกจิการเกษตร 5.10

BTG23411A บริษทั เบทาโกร จาํกดั (มหาชน) 50,000.00 5.10

พาณิชย์ 3.06

MAKRO23424A บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 30,000.00 3.06

พลงังานและสาธารณูปโภค 10.21

BANPU23309A บริษทั บา้นปู จาํกดั (มหาชน) 50,000.00 5.11

EASTW23425A บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนาํภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) 50,000.00 5.10

เงนิทุนและหลกัทรัพย์ 20.96

ASP23321A บริษทั เอเซีย พลสั กรุ๊ป โฮลดิงส์ จาํกดั (มหาชน) 60,000.00 6.13

TNS23309A บริษทั หลกัทรัพยธ์นชาต จาํกดั (มหาชน) 50,000.00 5.11

THANI23223A บริษทั ราชธานีลิสซิง จาํกดั (มหาชน) 30,000.00 3.07

ASK23302A บริษทั เอเซียเสริมกิจสีสซิง จาํกดั (มหาชน) 25,000.00 2.56

THANI23201B บริษทั ราชธานีลิสซิง จาํกดั (มหาชน) 20,000.00 2.05

TCAP23511A บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 20,000.00 2.04

8



กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง เดลี อินคัม พลัส

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอืน

ณ วันที 25 มกราคม 2566
ชอืหลกัทรพัย ์ อตัรา

ดอกเบยี 
(%)

อนัดบัความน่าเชอืถอื วนัครบ
กาํหนด

จํานวนหน่วย 
(พนัหน่วย)/
มูลคา่หน้าตวั

(พนับาท)

มูลคา่ตาม
ราคาตลาดไม่รวม

ดอกเบยีคา้งรบั
(พนับาท)

รอ้ยละของ
เงินลงทุน

มูลคา่ตาม
ราคาตลาดรวม
ดอกเบยีคา้งรบั

(พนับาท)

รอ้ยละของ
มูลคา่ 

ทรพัยส์นิ
สุทธิTRIS FITCH S&P Moody's

49,877.01 5.12 49,877.01

29/03/256 49,877.01 5.12 49,877.01

2,439.32

2,335.37

2,168.83

166.54

103.95

103.95

(288.22)

0.20

(288.42)

973,895.58 100.00 976,661.91

พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 5.11

AP23329A บริษทั เอพี (ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน) 50,000.00 5.11

เงนิฝากธนาคาร 0.25

ประเภทออมทรัพย์ 0.24

KBANK - S/A ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 2,165.99 0.22

UOBT - S/A ธนาคาร ยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 166.50 0.02

ประเภทกระแสรายวัน 0.01

TISCOB - C/A ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 103.92 0.01

สินทรัพย์อืนและหนีสินอืน (0.02)

สินทรัพย์อืน 0.00

หนีสินอืน (0.02)

100.00

หมายเหตุ    * อนัดบัความน่าเชือถือ (Rating) ของผูอ้อกตราสาร
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อนัดับความน่าเชือถือของตราสารหนีระยะกลางและระยะยาว 

บ.ทริส

เรสติง  

บ.ฟิทซ์ เรทติง 

(ประเทศไทย) 

ความหมายของเรทติง 

AAA AAA (tha) ความน่าเชือถือสูงทีสุด และมีความเสียงตาํสุด กลุม่ตราสารหนี 

ระดบัน่าลงทุน 

(Investment Grade 

Bonds) 

AA AA (tha) ความน่าเชือถือสูงมาก และมีความเสียงตาํมาก 

A A (tha) ความน่าเชือถือสูง และมีความเสียงตาํ 

BBB BBB (tha) ความน่าเชือถืออยูใ่นเกณฑพ์อใช ้

BB BB (tha) ความน่าเชือถือตาํกวา่ระดบัปานกลาง กลุ่มตราสารหนี  

ระดบัเก็งกาํไร 

(Speculative Grade 

Bonds) 

B B (tha) ความน่าเชือถืออยูใ่นเกณฑต์าํมาก 

C CCC, CC, C (tha) ความน่าเชือถืออยูใ่นเกณฑต์าํมากทีสุด และเริมมี

ความเสียงตอ่การผิดนดัชาํระหนี 

D DDD, DD, D (tha) อยูใ่นภาวะทีผิดนัดชาํระหนี 

หมายเหตุ : บ.ทริสเรตติง และ บ.ฟิทซ ์เรทติง ไดใ้ชส้ัญญลกัษณ์ บวก (+) และ ลบ (-) ต่อทา้ยอนัดบัเครดิต

ขา้งตน้ เพือใชข้ยายขอบเขตของคุณภาพเครดิตทีนิยามเอาไวม้ากกวา่เลก็นอ้ย (+) และ นอ้ยกว่าเล็กนอ้ย (-) 

ตามลาํดบั สาํหรับ ฟิทซ์ เรทติง เป็นสถาบนัจดัอนัดบัเครดิตนานาชาติ จึงมีคาํวา่ (tha) ต่อทา้ยเพือแสดงถึงการ

ใหอ้นัดบัเครดิตตามมาตรวดัภายในประเทศไทย 
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Description Standard and 

Poor’s 

Moody’s FITCH Ratings 

Long-

term 

Short-

term 

Long-

term 

Short-

term 

Long-

term 

Short-

term 

Investment Grade 

Highest Credit Quality - exceptionally strong capacity 

for payment of financial commitments 

AAA 

A1+ 

A1 

A2 

A3 

Aaa 

P1 

P2 

P3 

AAA 

F1+ 

F1 

F2 

F3 

Very strong capacity for payment of financial 

commitments - a minimal difference compared  

With AAA 

AA+ 

AA 

AA- 

Aa1 

Aa2 

Aa3 

AA+ 

AA 

AA- 

Strong capacity for payment of financial commitments - 

it may, nevertheless, be vulnerable to changes in 

economic cycle or circumstances 

A+ 

A 

A- 

A1 

A2 

A3 

A+ 

A 

A- 

Adequate capacity for payment of financial 

commitments - economic cycle and circumstances are, 

nevertheless, more likely to impair this capacity 

BBB+ 

BBB 

BBB- 

Baa1 

Baa2 

Baa3 

BBB+ 

BBB 

BBB- 

  Speculative Grade 

This group involves speculative elements – capacity for 

continued payment of commitments is contingent upon a 

sustained business and economic environment 

BB+ 

BB 

BB- 

B+ 

B 

B- B 

C 

D 

Ba1 

Ba2 

Ba3 

B1 

B2 

B3 
NP 

BB+ 

BB 

BB- 

B+ 

B 

B- B 

C 

D 
High default risk - debtor’s capacity for meeting 

commitments may be troublesome 

CCC+ 

CCC 

CCC- 

Caa1 

Caa2 

Caa3 

CCC+ 

CCC 

CCC- 

Highly speculative obligations CC CC CC 

Very low probability of timely and full payment of 

obligations 

C C C 

  Default in payment of obligations - D 
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4

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2566 2565

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 3 973,895,584.30          1,352,845,268.74       

เงินฝากธนาคาร 5 2,436,408.43              6,624,131.41              

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย 618,133.18                 1,034,970.18              

สินทรัพยอ่ื์น 199.66                        180.86                        

รวมสินทรัพย์ 976,950,325.57          1,360,504,551.19       

หนีสิ้น

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 7 283,855.49                 429,569.49                 

เจา้หน้ีอ่ืน -                              10,539.56                   

หน้ีสินอ่ืน 4,561.07                     7,393.06                     

รวมหนีสิ้น 288,416.56                 447,502.11                 

สินทรัพย์สุทธิ 976,661,909.01          1,360,057,049.08       

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 922,645,851.58          1,291,652,625.40       

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

บญัชีปรับสมดุล 3 (114,938,290.63)        (95,455,762.57)          

ก าไร(ขาดทุน)สะสมจากการด าเนินงาน 168,954,348.06          163,860,186.25          
สินทรัพย์สุทธิ 976,661,909.01          1,360,057,049.08       

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 10.5854                      10.5295                      

จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วนัส้ินปี (หน่วย) 92,264,585.1583        129,165,262.5394     

กองทุนเปิดทเีอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง เดลี่ อินคัม พลัส

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 25 มกราคม 2566

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
15



อัตราดอกเบีย้ จ านวนเงนิต้น มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

(%) (บาท) มูลค่าเงนิลงทุน

พันธบัตร และ ตราสารหนี ้รัฐบาล รัฐวสิาหกิจที่ได้รับการค า้ประกันโดยกระทรวงการคลัง

ตั๋วเงนิคลัง

TB23201A ครบก าหนด 01/02/2566 20,000,000.00 19,997,452.38 2.05 
TB23215A ครบก าหนด 15/02/2566 60,000,000.00 59,981,923.26 6.16 
TB23301A ครบก าหนด 01/03/2566 100,000,000.00 99,934,837.01 10.26 

รวมตั๋วเงนิคลัง 179,914,212.65 18.47 

พันธบัตร หรือ ตราสารหนี ้รัฐวสิาหกิจ กองทุนเพ่ือฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงนิ

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

CB23202A ครบก าหนด 02/02/2566 45,000,000.00 44,993,930.96 4.62

CB23202B ครบก าหนด 02/02/2566 46,000,000.00 45,993,222.63 4.72

CB23316A ครบก าหนด 16/03/2566 50,000,000.00 49,939,661.94 5.13

รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 140,926,815.53 14.47 

หุ้นกู้

บริษทั น ้าตาลมิตรผล จ ากดั

MPSC236A ครบก าหนด 29/06/2566 2.78 20,000,000.00 20,109,051.80 2.06

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ  ากดั (มหาชน)

WHAUP236A ครบก าหนด 26/06/2566 3.17 10,000,000.00 10,062,116.30 1.03

บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จ  ากดั (มหาชน)

ASK232A ครบก าหนด 17/02/2566 10,000,000.00 9,990,422.90 1.03

บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จ  ากดั (มหาชน)

ASK233A ครบก าหนด 26/03/2566 10,000,000.00 9,972,844.30 1.02

บริษทั ลีสซ่ิงไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั

ICBCTL232A ครบก าหนด 04/02/2566 5,000,000.00 4,998,142.05 0.51

บริษทั ลีสซ่ิงไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั

ICBCTL232B ครบก าหนด 26/02/2566 20,000,000.00 19,975,877.40 2.05

บริษทั บตัรกรุงศรีอยธุยา จ  ากดั

KCC233A ครบก าหนด 11/03/2566 0.90 25,000,000.00 24,985,096.00 2.57

ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ  ากดั (มหาชน)

KKP237A ครบก าหนด 23/07/2566 1.03 15,000,000.00 14,952,157.95 1.54

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ช่ือหลักทรัพย์

5

กองทุนเปิดทเีอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง เดลี อินคัม พลัส

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน

ณ วนัที่ 25 มกราคม 2566
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6

อัตราดอกเบีย้ จ านวนเงนิต้น มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

(%) (บาท) มูลค่าเงนิลงทุน

หุ้นกู้  (ต่อ)

บริษทั เงินติดลอ้ จ  ากดั

TIDLOR238A ครบก าหนด 19/08/2566 1.17 40,000,000.00 39,825,802.80 4.09

บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน)

TBEV233A ครบก าหนด 22/03/2566 2.76 10,000,000.00 10,022,644.60 1.03

บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน)

TBEV244A ครบก าหนด 20/04/2567 1.21 20,000,000.00 19,734,236.40 2.03

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)

CPN242A ครบก าหนด 02/02/2567 10,000,000.00 9,810,239.80 1.01

บริษทั แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน)

LH244A ครบก าหนด 26/04/2567 1.50 25,000,000.00 24,786,397.00 2.55

รวมหุ้นกู้ 219,225,029.30 22.52 

ตั๋วแลกเงนิ/ตั๋วสัญญาใช้เงนิ

บริษทั เบทาโกร จ ากดั (มหาชน)

BTG23411A ครบก าหนด 11/04/2566 50,000,000.00 49,833,002.03 5.12

บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)

MAKRO23424A ครบก าหนด 24/04/2566 30,000,000.00 29,882,565.61 3.07

บริษทั บา้นปู จ  ากดั (มหาชน)

BANPU23309A ครบก าหนด 09/03/2566 50,000,000.00 49,902,759.67 5.12

บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)

EASTW23425A ครบก าหนด 25/04/2566 50,000,000.00 49,770,779.04 5.11

บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จ  ากดั (มหาชน)

ASK23302A ครบก าหนด 02/03/2566 25,000,000.00 24,962,602.29 2.56

บริษทั เอเซีย พลสั กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ  ากดั (มหาชน)

ASP23321A ครบก าหนด 21/03/2566 60,000,000.00 59,841,016.78 6.14

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)

TCAP23511A ครบก าหนด 11/05/2566 20,000,000.00 19,893,602.47 2.04

บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ  ากดั (มหาชน)

THANI23201B ครบก าหนด 01/02/2566 20,000,000.00 19,995,398.32 2.05

กองทุนเปิดทเีอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง เดลี อินคัม พลัส

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน

ณ วนัที่ 25 มกราคม 2566

ช่ือหลักทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
17



7

อัตราดอกเบีย้ จ านวนเงนิต้น มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

(%) (บาท) มูลค่าเงนิลงทุน

ตั๋วแลกเงนิ/ตั๋วสัญญาใช้เงนิ (ต่อ)

บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ  ากดั (มหาชน)

THANI23223A ครบก าหนด 23/02/2566 30,000,000.00 29,966,020.60 3.08

บริษทั หลกัทรัพยธ์นชาต จ ากดั (มหาชน)

TNS23309A ครบก าหนด 09/03/2566 50,000,000.00 49,904,765.62 5.13

บริษทั เอพี (ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน)

AP23329A ครบก าหนด 29/03/2566 50,000,000.00 49,877,014.39 5.12

รวมตั๋วแลกเงนิ/ตั๋วสัญญาใช้เงนิ 433,829,526.82 44.54 

รวมเงนิลงทุน (ราคาทุน 973,645,287.24 บาท) 973,895,584.30 100.00 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กองทุนเปิดทเีอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง เดลี อินคัม พลัส

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน

ณ วนัที่ 25 มกราคม 2566

ช่ือหลักทรัพย์

18



อัตราดอกเบีย้ จ านวนเงนิต้น มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

(%) (บาท) มูลค่าเงนิลงทุน

พันธบัตร และ ตราสารหนี ้รัฐบาล รัฐวสิาหกิจที่ได้รับการค า้ประกันโดยกระทรวงการคลัง

ตั๋วเงนิคลัง

TB22427A ครบก าหนด 27/04/2565 30,000,000.00 29,965,230.23 2.21 

รวมตั๋วเงนิคลัง 29,965,230.23 2.21 

พันธบัตร หรือ ตราสารหนี ้รัฐวสิาหกิจ กองทุนเพ่ือฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงนิ

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

CB22127A ครบก าหนด 27/01/2565 6,000,000.00 5,999,920.44 0.44

CB22203A ครบก าหนด 03/02/2565 20,000,000.00 19,998,005.68 1.48

CB22203B ครบก าหนด 03/02/2565 5,000,000.00 4,999,523.33 0.37

CB22210A ครบก าหนด 10/02/2565 22,000,000.00 21,997,016.84 1.63

CB22217A ครบก าหนด 17/02/2565 60,000,000.00 59,984,453.34 4.43

CB22224A ครบก าหนด 24/02/2565 20,000,000.00 19,992,693.08 1.48

CB22418A ครบก าหนด 18/04/2565 80,000,000.00 79,932,659.47 5.91

CB22421A ครบก าหนด 21/04/2565 50,000,000.00 49,948,354.77 3.69

CB22804A ครบก าหนด 04/08/2565 69,000,000.00 68,835,172.76 5.09

CB22901A ครบก าหนด 01/09/2565 48,000,000.00 47,857,751.19 3.54

รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 379,545,550.90 28.06 

หุ้นกู้

บริษทั น ้าตาลมิตรผล จ ากดั

MPSC236A ครบก าหนด 29/06/2566 2.78 20,000,000.00 20,387,900.40 1.51

บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั (มหาชน)

HMPRO22NA ครบก าหนด 14/11/2565 40,000,000.00 39,800,537.60 2.94

บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั (มหาชน)

HMPRO233A ครบก าหนด 03/03/2566 40,000,000.00 39,655,211.60 2.93

บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ  ากดั (มหาชน)

WHAUP236A ครบก าหนด 26/06/2566 3.17 10,000,000.00 10,218,697.90 0.76

บริษทั อิออน ธนสินทรัพย ์(ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน)

AEON22DA ครบก าหนด 15/12/2565 2.93 30,000,000.00 30,508,652.70 2.26

8

กองทุนเปิดทเีอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง เดลี อินคัม พลัส

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน

ณ วนัที่ 25 มกราคม 2565

ช่ือหลักทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
19



9

อัตราดอกเบีย้ จ านวนเงนิต้น มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

(%) (บาท) มูลค่าเงนิลงทุน

หุ้นกู้  (ต่อ)

บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ  ากดั

BAM224A ครบก าหนด 09/04/2565 1.40 100,000,000.00 100,123,710.00 7.40

บริษทั ลีสซ่ิงไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั

ICBCTL232B ครบก าหนด 26/02/2566 20,000,000.00 19,831,745.40 1.47

ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ  ากดั (มหาชน)

KKP237A ครบก าหนด 23/07/2566 1.03 15,000,000.00 15,044,088.60 1.11

บริษทั เงินติดลอ้ จ  ากดั (มหาชน)

TIDLOR224A ครบก าหนด 01/04/2565 20,000,000.00 19,970,141.00 1.48

บริษทั เงินติดลอ้ จ  ากดั

TIDLOR228A ครบก าหนด 19/08/2565 0.97 21,000,000.00 20,993,408.10 1.55

บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน)

TBEV233A ครบก าหนด 22/03/2566 2.76 10,000,000.00 10,190,734.90 0.75

บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน)

TBEV244A ครบก าหนด 20/04/2567 1.21 20,000,000.00 19,871,469.20 1.47

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)

CPN242A ครบก าหนด 2/02/2567 10,000,000.00 9,782,545.10 0.72

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)

CPN248A ครบก าหนด 19/08/2567 1.01 20,000,000.00 19,863,343.20 1.47

บริษทั แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน)

LH244A ครบก าหนด 26/04/2567 1.50 25,000,000.00 25,089,277.50 1.85

บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน)

QH22NA ครบก าหนด 27/11/2565 2.30 3,000,000.00 3,028,754.37 0.22

รวมหุ้นกู้ 404,360,217.57 29.89 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ช่ือหลักทรัพย์

กองทุนเปิดทเีอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง เดลี อินคัม พลัส

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน

ณ วนัที่ 25 มกราคม 2565

20



10

อัตราดอกเบีย้ จ านวนเงนิต้น มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

(%) (บาท) มูลค่าเงนิลงทุน

ตั๋วแลกเงนิ/ตั๋วสัญญาใช้เงนิ

บริษทั เบทาโกร จ ากดั (มหาชน)

BTG22328A ครบก าหนด 28/03/2565 50,000,000.00 49,941,815.38 3.69

บริษทั เบทาโกร จ ากดั (มหาชน)

BTG22328B ครบก าหนด 28/03/2565 50,000,000.00 49,941,856.81 3.69

บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน)

CPF22422A ครบก าหนด 22/04/2565 50,000,000.00 49,927,490.44 3.69

บริษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)

CPFTH22405A ครบก าหนด 05/04/2565 50,000,000.00 49,940,743.17 3.69

บริษทั น ้าตาลมิตรผล จ ากดั

MPSC22308A ครบก าหนด 08/03/2565 50,000,000.00 49,966,324.07 3.69

บริษทั บา้นปู จ  ากดั (มหาชน)

BANPU22526A ครบก าหนด 26/05/2565 50,000,000.00 49,817,417.34 3.68

บริษทั เอเซีย พลสั กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ  ากดั (มหาชน)

ASP22322A ครบก าหนด 22/03/2565 50,000,000.00 49,918,410.89 3.69

บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)

MBKET22322A ครบก าหนด 22/03/2565 50,000,000.00 49,935,888.57 3.69

บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)
MST22317A ครบก าหนด 17/03/2565 30,000,000.00 29,966,012.34 2.22

บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน)

TCAP22531A ครบก าหนด 31/05/2565 50,000,000.00 49,843,501.65 3.69

บริษทั หลกัทรัพยธ์นชาต จ ากดั (มหาชน)

TNS22609A ครบก าหนด 09/06/2565 60,000,000.00 59,774,809.38 4.42

รวมตั๋วแลกเงนิ/ตั๋วสัญญาใช้เงนิ 538,974,270.04 39.84 

รวมเงนิลงทุน (ราคาทุน 1,350,899,183.94 บาท) 1,352,845,268.74 100.00 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กองทุนเปิดทเีอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง เดลี อินคัม พลัส

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน

ณ วนัที่ 25 มกราคม 2565

ช่ือหลักทรัพย์

21
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2566 2565

รายได้ 3

รายไดจ้ากดอกเบ้ีย 9,836,431.70              10,518,167.36            

รวมรายได้ 9,836,431.70              10,518,167.36            

ค่าใช้จ่าย 3

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 6,7 539,230.45                 747,956.10                 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 6 215,692.22                 299,182.41                 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 6,7 1,348,075.90              1,869,890.07              

ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี 45,300.00                   45,300.00                   

ค่าใชจ่้ายในการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 4,115.00                     14,290.00                   

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 45,729.50                   183,093.38                 

รวมค่าใช้จ่าย 2,198,143.07              3,159,711.96              

รายได้(ขาดทุน)สุทธิ 7,638,288.63              7,358,455.40              

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงนิลงทุน 3

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน (339,141.25)               409,269.79                 

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (1,695,787.74)            1,492,297.62              

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากสญัญาอนุพนัธ์ -                              (120,515.81)               

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากสญัญาอนุพนัธ์ -                              (1,830,195.92)            

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ -                              757,018.32                 

รวมรายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงนิลงทุนที่เกิดขึน้และที่ยงัไม่เกิดขึน้ (2,034,928.99)            707,874.00                 

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานก่อนภาษเีงนิได้ 5,603,359.64              8,066,329.40              

หกั ภาษีเงินได้ 3 (509,197.83)               (697,545.18)               

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานหลังหักภาษเีงนิได้ 5,094,161.81              7,368,784.22              

กองทุนเปิดทเีอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง เดลี่ อินคัม พลัส

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 25 มกราคม 2566

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
22
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(หน่วย : บาท)

2566 2565

การเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก

การด าเนินงาน 5,094,161.81              7,368,784.22              

การเพ่ิมข้ึนของทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 391,726,492.30          2,323,423,218.80       

การลดลงของทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี (780,215,794.18)        (1,938,948,425.84)     

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี (383,395,140.07)        391,843,577.18          

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัตน้ปี 1,360,057,049.08       968,213,471.90          
สินทรัพย์สุทธิ ณ ปลายปี 976,661,909.01          1,360,057,049.08       

การเปลี่ยนแปลงของจ านวนหน่วยลงทุน

(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี 129,165,262.5394     92,408,377.2404        

บวก หน่วยลงทุนท่ีขายระหวา่งปี 37,141,957.7507        221,297,607.7900     

หกั หน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนระหวา่งปี (74,042,635.1318) (184,540,722.4910) 
หน่วยลงทุน ณ วนัส้ินปี 92,264,585.1583        129,165,262.5394     

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 25 มกราคม 2566

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กองทุนเปิดทเีอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง เดลี่ อินคัม พลัส

หน่วย
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กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง เดลี่ อินคัม พลัส 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 25 มกราคม 2566 
 

1. ลักษณะของกองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง เดลี่ อินคัม พลสั 
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง เดล่ี อินคมั พลสั (“กองทุน”) เป็นกองทุนรวมประเภทโครงการเปิด ไม่มีก าหนดอายุ

โครงการ กองทุนไดรั้บการอนุมติัจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) ให้จดัตั้งเป็นกองทนุ
เปิดและจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นของโครงการจดัการ เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2560 มีมูลค่าโครงการจดทะเบียน 5,000 ล้านบาท 
(แบ่งเป็น 500,000,000 หน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) ต่อมาเม่ือวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2560 ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมเงินทุนของ
กองทุนจ านวน 20,000 ลา้นบาท รวมเป็นเงินทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 25,000 ลา้นบาท ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก 
บริษทัจดัการไม่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนมากกว่าจ านวนเงินทุน จดัการโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศ
ไทย) จ ากดั (“บริษทัจดัการ”) ตั้งแต่วนัท่ี 11 กรกฎาคม 2565 เป็นตน้ไป (เดิมจดัการโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต 
จ ากดั) 

เม่ือวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2565 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั และบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทหารไทย 
จ ากดั ไดด้ าเนินการควบรวมกิจการเขา้ดว้ยกนั ซ่ึงภายหลงัจากการควบรวมกิจการ จะด าเนินการภายใตช่ื้อ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุน อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 

กองทุนเปิดทีเอม็บี ธนชาต อีสทส์ปริง เดล่ี อินคมั พลสั เป็นกองทุนตราสารหน้ี ท่ีมีนโยบายลงทุนในเงินฝาก ตราสารแห่งหน้ี
ภาครัฐและหรือภาคเอกชน และหรือหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศท่ีเสนอขายในประเทศไทย (FX bond) และหรือการเขา้ท าธุรกรรม
การซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเน้นลงทุนในตราสารดงักล่าวท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือ   
ผูอ้อกตราสาร ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้  ้าประกนั อยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(Investment Grade) รวมกนัทุกขณะ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยกองทุนอาจลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากว่า
ระดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(Non-Investment grade) และตราสารหน้ีท่ีไม่ไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) โดยมีกรอบใน
การพิจารณาลงทุนดงัน้ี 

1) กองทุนจะพิจารณาลงทุนโดยมีเป้าหมายให้อายุเฉล่ียแบบถ่วงน ้ าหนักของกระแสเงินสดท่ีจะได้รับจากทรัพยสิ์นท่ี
กองทุนลงทุน หรือ Portfolio Duration ของกองทุน ไม่เกิน 1 ปีโดยประมาณ  

2) ในกรณีท่ีกองทุนพิจารณาลงทุนในต่างประเทศ สัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศจะไม่เกินร้อยละ 40 ของมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเส่ียงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตราท่ีอาจเกิดขึ้นไดจ้ากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ใน
แต่ละขณะขึ้นอยูก่บัดุลยพินิจท่ีผูจ้ดัการกองทุนเห็นว่าเหมาะสม 

3) กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของสัญญาช้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
หรือไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ส่วนท่ีเหลือจะลงทุนไดไ้ม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน ดงัน้ี 
(1) ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน  
(2) ตราสาร Basel III  
(3) ตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (Structured Note) ท่ีมี Underlying เป็นตราสารตามตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน และตราสาร 

Basel III 
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1.  ลักษณะของกองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง เดลี่ อินคัม พลัส (ต่อ) 
เม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2563 ก.ล.ต. ไดเ้ห็นชอบการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงช่ือจากเดิม กองทุนเปิดธน

ชาตเดล่ี อินคมั พลสั (T-DPlus) เป็นช่ือกองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง เดล่ี อินคมั พลสั (TMB-T-ES-DPlus) จะมีผลบงัคบัใช้
ตั้งแต่วนัท่ี 16 ตุลาคม 2563 เป็นตน้ไป 

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ 
 

2. เกณฑ์ในการจัดท าและน าเสนองบการเงิน  
งบการเงินของกองทุนไดจ้ดัท าขึ้นตามแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมและกองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีสมาคมบริษทั

จดัการลงทุนก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“แนวปฏิบติัทาง
บัญชี”) ส่วนเร่ืองท่ีแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัน้ีไม่ไดก้ าหนดไว ้กองทุนปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดย      
สภาวิชาชีพบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลาบญัชีของขอ้มูลทางการเงิน 

 
3. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

3.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 
การจดัประเภทและการวดัมูลค่าเร่ิมแรก 

กองทุนรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรม อยา่งไรก็ตามส าหรับ
ลูกหน้ี กรณีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญั กองทุนจะรับรู้สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคาของ
รายการ ตามท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีเร่ืองการรับรู้รายได ้
การวดัมูลค่าภายหลงั 

- เงินลงทุนในตราสารหน้ีวดัมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนจากสมาคมตลาด
ตราสารหน้ีไทย ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน หากไม่มีอตัราผลตอบแทน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน จะใช้
อตัราผลตอบแทนท่ีสถาบนัการเงิน (Market Maker) เสนอซ้ือ ในกรณีท่ีไม่มีอตัราผลตอบแทนดงักล่าว บริษทัจดัการจะ
ประมาณราคายติุธรรมโดยใชห้ลกัเกณฑต์ามท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนประกาศก าหนด 

- เงินฝากธนาคารวดัมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
- หน้ีสินทางการเงินวดัมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 

การผิดนดัช าระ 
ในกรณีท่ีเงินลงทุนในตราสารหน้ีผิดนดัช าระหน้ี กองทุนจะตดับญัชีดอกเบ้ียคา้งรับโดยน าไปลดรายไดด้อกเบ้ียทนัที

เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะไม่ไดรั้บดอกเบ้ียและเม่ือจ านวนดอกเบ้ียท่ีจะไม่ไดรั้บสามารถประมาณไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผล หากดอกเบ้ียคา้งรับท่ีตอ้งตดับญัชีเป็นดอกเบ้ียท่ีกองทนุซ้ือมาพร้อมกบัเงินลงทุน กองทุนจะตดับญัชีดอกเบ้ียคา้ง
รับดงักล่าวโดยน าไปเพ่ิมตน้ทุนของเงินลงทุนท่ีซ้ือมา 

3.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
กองทุนบนัทึกก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในก าไรขาดทุน 
ในการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายเม่ือเปรียบเทียบกบัราคาตามบญัชี

ของเงินลงทุนนั้นจะบนัทึกรวมอยูใ่นก าไรขาดทุน 
ดอกเบ้ียรับรับรู้เป็นรายไดต้ามระยะเวลาท่ีพึงรับตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
ค่าใชจ้่ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
บญัชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าของตราสารหน้ีตดัจ าหน่ายตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงยอดท่ีตดัจ าหน่ายน้ีแสดง

เป็นรายการปรับปรุงกบัดอกเบ้ียรับ 
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3.3 ภาษีเงินได้ 

กองทุนเสียภาษีเงินไดต้ามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากรในอตัราร้อยละ 15 ของรายไดก่้อนหกัรายจ่าย 
3.4 การใช้ประมาณการทางบัญชี 

ในการจดัท างบการเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ีก าหนดในแนวปฏิบติัทางบญัชี ฝ่ายบริหารตอ้งใชก้ารประมาณ
การรายการบญัชีบางรายการและตั้งขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณไว ้

3.5 บัญชีปรับสมดุล 
บญัชีปรับสมดุลถือเป็นส่วนหน่ึงของก าไรสะสม ซ่ึงจะบนัทึกเม่ือมีการขายหรือรับซ้ือคนืหน่วยลงทุนของกองทนุเพ่ือ

ท าให้ผูถื้อหน่วยลงทุนมีส่วนในสินทรัพยสุ์ทธิของกิจการลงทุนหรือไดรั้บส่วนแบ่งจากกิจการลงทนุเท่าเทียมกนัไม่ว่าผูถื้อ
หน่วยลงทนุนั้นจะลงทุนหรือเลิกลงทุนในกิจการลงทนุ ณ เวลาใด 

3.6 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
กองทุนแปลงค่ารายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดขึ้นใหเ้ป็นเงินบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท่ีเกิดรายการ 

และแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินใหเ้ป็นเงินบาท โดย
ใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น ก าไรและขาดทนุท่ีเกิดจากการรับหรือจ่ายช าระท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและท่ีเกิดการแปลงค่า
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินดงักล่าวไดบ้นัทึกทนัทีในงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

3.7 ตราสารอนุพนัธ์ 
อนุพนัธ์ทางการเงินเก่ียวกบัสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
ก าไรขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์จะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ณ วนัท่ี

วดัมูลค่า 
กองทุนอาจท าป้องกนัความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราแลกเปล่ียน ส าหรับสินทรัพยท่ี์เป็นเงินตราต่างประเทศบางส่วนโดยการ

ท าอนุพนัธ์ทางการเงิน เช่น การท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ 

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซ้ือขายเงินลงทุน
กองทุนไดซ้ื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย : บาท) 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 25 มกราคม 

2566 2565 

ซ้ือเงินลงทุน 3,751,783,365.18 6,002,073,974.48 
ขายเงินลงทุน 4,134,515,565.59 5,630,767,080.64 

5. เงินฝากธนาคาร
ณ วันที่ 25 มกราคม 2566 ณ วันที่ 25 มกราคม 2565 

อัตราดอกเบีย้
ร้อยละ (ต่อปี) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

อัตราดอกเบีย้
ร้อยละ (ต่อปี) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

ออมทรัพย์ 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 0.35 2,165,989.55 0.10 6,353,877.87 
ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) 0.40 166,497.11 0.15 166,251.36 

กระแสรายวัน 
ธนาคารทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) 0.30 103,921.77 0.10 104,002.18 

รวม 2,436,408.43 6,624,131.41 
26
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6. ค่าใช้จ่าย

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผูจ้ดัการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน ตั้งแต่วนัท่ี 
11 กรกฎาคม 2565 เป็นตน้ไป (เดิม บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั เป็นผูจ้ดัการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 
จนถึงวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2565) โดยมี ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์  

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนตามท่ีระบุในหนงัสือช้ีชวนท่ีกองทุน
ถูกเรียกเก็บมีอตัราดงัน้ี 

ค่าใช้จ่าย อัตราร้อยละ 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 0.375 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกินร้อยละ 0.161 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
บริษทัจดัการจะค านวณค่าธรรมเนียมขา้งตน้ทุกวนั ทั้งน้ีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ หมายถึง มูลค่าทรัพยสิ์นทั้งหมดของกองทุนหกั

ด้วยมูลค่าหน้ีสินทั้งหมดของกองทุน ณ วนัท่ีค  านวณ ทั้งน้ีโดยยงัไม่ได้หักรายการต่อไปน้ี ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนท่ียงัไม่ไดมี้การค านวณและ/หรือยงัไม่ไดมี้การบนัทึกเป็นหน้ีสินจนถึง
วนัท่ีค านวณ 

7. รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทนุ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคมุกองทุนหรือถูกควบคมุโดยกองทนุไม่

ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักองทุน 
กองทุนมีความสัมพนัธ์กบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 

บริษัทและบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกนั  ความสัมพนัธ์ 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั 

เป็นบริษทัจดัการกองทุน (ตั้งแต่ 11 กรกฎาคม 2565 เป็นตน้ไป) 

เป็นบริษทัจดัการกองทุน (จนถึง 10 กรกฎาคม 2565) 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
(เดิมช่ือ : ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)) 

เป็นบริษทัใหญ่ของธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) และ
ตั้งแต่วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2564 เป็นตน้ไป เปล่ียนเป็นผูถื้อหุน้
ของบริษทัจดัการกองทุน 

ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัจดัการกองทุน และไดร้วมกบั 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี  
3 กรกฎาคม 2564 

กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกนัท่ีส าคญักบับริษทัจดัการและกิจการอื่น ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นและ/หรือกรรมการเดี ยวกนักบับริษทั
จดัการและกองทุน รายการท่ีส าคญัดงักล่าวมีดงัน้ี 
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7 รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
7.1 รายการระหว่างกนั มีดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 25 มกราคม นโยบายการก าหนดราคา 

 2566  2565  
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั    
     ค่าธรรมเนียมการจดัการ 269,609.40  747,956.10 ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 

     ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 674,023.07  1,869,890.07 ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 
     ค่าธรรมเนียมการจดัการ 269,621.05  - ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 
     ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 674,052.83  - ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) - ในฐานะผูค้า้หลกัทรัพย ์
     ซ้ือเงินลงทุน -  146,887,049.54 ราคาตลาด 

     ขายเงินลงทุน                                            -  205,951,116.76 ราคาตลาด 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) - ในฐานะผูค้า้หลกัทรัพย ์
     ซ้ือเงินลงทุน 64,838,752.15  15,981,741.16 ราคาตลาด 
     ขายเงินลงทุน                                            29,546,217.30  9,993,806.60 ราคาตลาด 

 
7.2 ยอดคงเหลือระหว่างกนั มีดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 
 ณ วันที่ 25 มกราคม 
      2566  2565 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั 
     ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจา่ย -  58,801.00 
     ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนคา้งจ่าย -  147,002.54 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 
     ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจา่ย 37,470.65  - 
     ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนคา้งจ่าย 93,676.62  - 

 
8. การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

8.1 การประมาณการมลูค่ายุติธรรม 
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการ

ดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กองทุนใชร้าคาเสนอซ้ือขาย
ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้ง
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่
สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กองทุนประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ี
เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์จากแหล่งท่ีน่าเช่ือถือ เช่น วิธีคิดลดกระแสเงินสด และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นให้มากท่ีสุด 
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8.1 การประมาณการมลูค่ายุติธรรม (ต่อ) 
ความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งัน้ี 

(ขอ้มูลระดบัท่ี 1) ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 

(ขอ้มูลระดบัท่ี 2) ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในระดบัท่ี 1 ท่ีสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่
ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีค านวณมาจากราคาตลาด) ส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือ
หน้ีสินนั้น 

(ขอ้มูลระดบัท่ี 3) ขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดอ้า้งอิงจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลท่ีไม่
สามารถสังเกตได)้  

 
กองทุนมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมจ าแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ดงัน้ี 

        (หน่วย : บาท) 
  ณ วันที่ 25 มกราคม 2566 

  ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม 
 ตราสารหน้ี -  973,895,584.30  -  973,895,584.30 

 
        (หน่วย : บาท) 
  ณ วันที่ 25 มกราคม 2565 

  ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม 
 ตราสารหน้ี -  1,352,845,268.74  -  1,352,845,268.74 

 
เคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงซ้ือขายในตลาดท่ีไม่ไดถู้กพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดท่ีมีการอา้งอิง

ไวอ้ยา่งชดัเจน การเสนอราคาซ้ือขายโดยผูค้า้หรือแหล่งก าหนดราคาท่ีเป็นทางเลือกซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนจากขอ้มูลท่ีสังเกตได้
จะถูกจดัอยู่ในระดบัที่ 2 เคร่ืองมือการเงินเหล่าน้ีประกอบดว้ยตราสารหน้ีภาคเอกชนท่ีอยูใ่นกลุ่มน่าลงทุนและอนุพนัธ์ในตลาด
ซ้ือขายกนัโดยตรง 
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8.2 ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้  
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย คือ โอกาสท่ีราคาตราสารหน้ีอาจจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลง เม่ืออตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดมีการ

เปล่ียนแปลงโดยทัว่ไป หากอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดเพ่ิมสูงขึ้นราคาตราสารหน้ีจะลดลง และหากอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาด
ลดลงราคาตราสารหน้ีจะมีราคาเพ่ิมสูงขึ้น ย่ิงตราสารหน้ีมีอายุยาวเท่าไรราคาของตราสารหน้ีนั้นก็จะมีความอ่อนไหวต่อการ
ปรับตวัของอตัราดอกเบ้ียมากขึ้นเท่านั้น 

กองทุนมีสินทรัพยท์างการเงิน แยกตามประเภทของอตัราดอกเบ้ีย ดงัน้ี 
       (หน่วย : บาท) 
 ณ วันที่ 25 มกราคม 2566 

 อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ลงตาม
อัตราตลาด 

 
อัตราดอกเบีย้

คงท่ี 
 

ไม่มีอัตรา
ดอกเบีย้ 

 
รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน        
เงินฝากธนาคาร 2,436,408.43  -  -  2,436,408.43 
ตัว๋แลกเงิน -  -  433,829,526.82  433,829,526.82 
ตัว๋เงินคลงั -  -  179,914,212.65  179,914,212.65 
หุ้นกู ้ -  164,477,502.85  54,747,526.45  219,225,029.30 
พนัธบตัร -  -  140,926,815.53  140,926,815.53 

 
       (หน่วย : บาท) 
 ณ วันที่ 25 มกราคม 2565 

 อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ลงตาม
อัตราตลาด 

 
อัตราดอกเบีย้

คงท่ี 
 

ไม่มีอัตรา
ดอกเบีย้ 

 
รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน        
เงินฝากธนาคาร 6,624,131.41  -  -  6,624,131.41 
ตัว๋แลกเงิน -  -  538,974,270.04  538,974,270.04 
ตัว๋เงินคลงั -  -  29,965,230.23  29,965,230.23 
หุ้นกู ้ -  275,320,036.87  129,040,180.70  404,360,217.57 
พนัธบตัร -  -  379,545,550.90  379,545,550.90 
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8.2 ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้ (ต่อ) 
เค ร่ืองมือทางการเ งินท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีและท่ีมีส่วนลด ซ่ึงมีวันท่ีมีการก าหนดอัตราดอกเบ้ียใหม่หรือ 

วนัครบก าหนด (แลว้แต่วนัใดจะถึงก่อนนบัจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน) มีรายละเอียด ดงัน้ี 
         (หน่วย : บาท) 
 ณ วันที่ 25 มกราคม 2566 
 ระยะเวลาการก าหนดอัตราดอกเบีย้ใหม่หรือวนัครบก าหนด 
 เม่ือทวงถาม  ภายใน 1 ปี  1 ปี – 5 ปี  เกิน 5 ปี  รวม 
สินทรัพยท์างการเงิน         
ตัว๋แลกเงิน -  433,829,526.82  -  -  433,829,526.82 
ตัว๋เงินคลงั -  179,914,212.65  -  -  179,914,212.65 
หุ้นกู ้ -  164,894,156.10  54,330,873.20  -  219,225,029.30 
พนัธบตัร -  140,926,815.53  -  -  140,926,815.53 

 
         (หน่วย : บาท) 
 ณ วันที่ 25 มกราคม 2565 
 ระยะเวลาการก าหนดอัตราดอกเบีย้ใหม่หรือวนัครบก าหนด 
 เม่ือทวงถาม  ภายใน 1 ปี  1 ปี – 5 ปี  เกิน 5 ปี  รวม 
สินทรัพยท์างการเงิน         
ตัว๋แลกเงิน -  538,974,270.04  -  -  538,974,270.04 
ตัว๋เงินคลงั -  29,965,230.23  -  -  29,965,230.23 
หุ้นกู ้ -  214,425,203.77  189,935,013.80  -  404,360,217.57 
พนัธบตัร -  379,545,550.90  -  -  379,545,550.90 

 
8.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงิน โดยแบ่งตามวนัท่ีท่ีครบก าหนดนบัจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินท่ีมีสาระ 
ส าคญั ดงัน้ี            

           (หน่วย : บาท) 
 ณ วันที่ 25 มกราคม 2566 
 ระยะเวลาครบก าหนด 
 เม่ือทวงถาม  ภายใน 1 ปี  1 ปี – 5 ปี  เกิน 5 ปี  ไม่มีก าหนด  รวม 
สินทรัพยท์างการเงิน           
เงินฝากธนาคาร 2,436,408.43  -  -  -  -  2,436,408.43 
ตัว๋แลกเงิน -  433,829,526.82  -  -  -  433,829,526.82 

ตัว๋เงินคลงั -  179,914,212.65  -  -  -  179,914,212.65 

หุ้นกู ้ -  164,894,156.10  54,330,873.20  -  -  219,225,029.30 

พนัธบตัร -  140,926,815.53  -  -  -  140,926,815.53 
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8.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (ต่อ) 
           (หน่วย : บาท) 
 ณ วันที่ 25 มกราคม 2565 
 ระยะเวลาครบก าหนด 
 เม่ือทวงถาม  ภายใน 1 ปี  1 ปี – 5 ปี  เกิน 5 ปี  ไม่มีก าหนด  รวม 
สินทรัพยท์างการเงิน           
เงินฝากธนาคาร 6,624,131.41  -  -  -  -  6,624,131.41 
ตัว๋แลกเงิน -  538,974,270.04  -  -  -  538,974,270.04 

ตัว๋เงินคลงั -  29,965,230.23  -  -  -  29,965,230.23 
หุ้นกู ้ -  214,425,203.77  189,935,013.80  -  -  404,360,217.57 
พนัธบตัร -  379,545,550.90  -  -  -  379,545,550.90 

 
8.4 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

กองทุนมีความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัท่ีระบุไวใ้นเคร่ืองมือทางการเงิน 
เน่ืองจากกองทุนมีลูกหน้ี อย่างไรก็ตาม สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัส้ัน กองทุนจึงไม่คาดว่า
จะไดรั้บความเสียหายจากการเก็บหน้ี 

8.5 ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 
กองทุนไม่มีสินทรัพยห์รือหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันั้นจึงไม่มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

8.6 ความเส่ียงด้านตลาด 
กองทุนมีความเส่ียงดา้นตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในตราสารหน้ี ซ่ึงผลตอบแทนของเงินลงทุนดงักล่าวขึ้นอยู่กบัความ

ผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซ่ึงสภาวการณ์ดงักล่าวอาจมีผลกระทบดา้นบวกหรือ
ลบต่อผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกตราสาร ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัประเภทของธุรกิจของบริษทัผูอ้อกตราสารว่ามีความสัมพนัธ์
กบัความผนัผวนของตลาดมากนอ้ยเพียงใด อนัอาจจะท าให้ราคาของตราสารเพ่ิมขึ้นหรือลดลงได ้

8.7 ความเส่ียงจากการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร และความเส่ียงจากการท่ีผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถช าระดอกเบีย้และ/หรือ 
คืนเงินต้นได้ 

กองทุนมีความเส่ียงท่ีราคา หรือผลตอบแทนของตราสารอาจเปล่ียนแปลงขึ้นลงจากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ภาวะธุรกิจ
และอุตสาหกรรมของผูอ้อกตราสาร ผลการด าเนินงานของผูอ้อกตราสาร เป็นตน้ และโอกาสท่ีผูอ้อกตราสารแห่งหน้ีไม่
สามารถจ่ายช าระหน้ีไดเ้ต็มตามจ านวนเงินหรือตามเวลาท่ีก าหนดไว ้โดยกองทุนจะพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเป็น
แนวทางในการบริหารความเส่ียง เช่น การวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐานของตราสาร ความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและเงินตน้
ของผูอ้อกตราสาร และ/หรือ การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหน้ี หรือผูอ้อกตราสารหน้ี เป็นตน้ 

8.8 การบริหารความเส่ียง 
กองทุนบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง เช่น การกระจาย

ประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการท่ีลงทุน 
 
9. การอนุมตัิงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยผูมี้อ  านาจของกองทุนเม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2566 
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