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สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 

ตั้งแต่วนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2564 ถึง วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2565 

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จํากัด 

 



สาส์นจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จํากัด 
เรียน ท่านผูถื้อหน่วยลงทุน 

บริษัทหลักท รัพย์จัดการกองทุน  ธนชาต  จํากัด  (บลจ .ธนชาต ) ใคร่ขอรายงานการดําเนินงานของกองทุน เปิดที เอ็มบี  
ธนชาต อีสท์ปริง Active Bond Plus สําหรับรอบระยะเวลาระหว่างวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2564 ถึง วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2565 ให้ท่านผูถื้อหน่วย
ลงทุนไดท้ราบดงัน้ี 

เศรษฐกิจไทยในปี 2564 ขยายตวัในอตัราร้อยละ 1.5 ปรับตวัดีข้ึนจากการลดลงร้อยละ 6.2 ในปี 2563 ปัจจยัสนับสนุนมาจากการ
ส่งออกสินคา้ท่ีปรับตวัเพิ่มข้ึนร้อยละ 18.8 ตามการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลก  การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนปรับตวัเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.3 และการ
ลงทุนรวมท่ีขยายตวัร้อยละ 3.4 อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปเฉล่ียปรับตวัสูงข้ึนมาอยูท่ี่ร้อยละ 1.2 จากท่ีลดลงร้อยละ 0.8 ในปี 2563 ในขณะท่ีดุลบญัชี
เดินสะพดัขาดดุลร้อยละ 2.1 ของ GDP เป็นผลมาจากการขาดดุลบริการเน่ืองจากประเทศไทยยงัไม่สามารถเปิดรับนกัท่องเท่ียวต่างชาติไดเ้ตม็ท่ี 
ซ่ึงการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจไทยเร่ิมมีความชดัเจนข้ึน ตามการคล่ีคลายลงของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และการผ่อนคลายมาตรการ
ควบคุมการแพร่ระบาดของภาครัฐซ่ึงส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทยอยปรับตวัดีข้ึน ประกอบกบัการดาํเนินมาตรการเพื่อกระตุน้การใชจ่้าย
ของภาครัฐอยา่งต่อเน่ือง สาํหรับเศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี 2565 ขยายตวัท่ีร้อยละ 2.2 เร่งข้ึนจากการขยายตวัร้อยละ 1.8 ในไตรมาส 4 
ของปี 2564 เป็นผลจากการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนท่ีขยายตวัดีข้ึนร้อยละ 3.9 และการส่งออกบริการท่ีขยายตวัร้อยละ 30.7 ในส่วนของการ
ลงทุนภาคเอกชนกลบัมาขยายตวัไดร้้อยละ 2.9 ขณะท่ีการส่งออกสินคา้ขยายตวัชะลอลงมาอยูท่ี่ร้อยละ 10.7 และการลงทุนภาครัฐปรับตวัลดลง
ร้อยละ 4.7 

ในส่วนแนวโนม้เศรษฐกิจปี 2565 คาดว่าจะขยายตวัไดใ้นช่วงร้อยละ 2.5-3.5 โดยมีปัจจยัสนบัสนุนจาก 1) การฟ้ืนตวัของอุปสงคใ์น
ประเทศ ตามการผ่อนคลายมาตรการควบคุม ภายหลงัจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 สายพนัธ์ุโอมิครอนมีแนวโน้มดีข้ึน ประกอบกบั
ความคืบหน้าในการกระจายวคัซีนโดยเฉพาะเข็มกระตุน้ 2) การฟ้ืนตวัของภาคท่องเท่ียว จากการผ่อนปรนมาตรการเปิดรับนักท่องเท่ียว
ต่างชาติ และ 3) การขยายตวัของการส่งออกสินคา้ตามการขยายตวัของเศรษฐกิจประเทศคู่คา้ โดยในไตรมาสแรกของปี 2565 เศรษฐกิจไทย
ขยายตวัไดร้้อยละ 2.2 เป็นผลจากการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนและการส่งออกบริการท่ีขยายตวัเร่งข้ึน และการลงทุนภาคเอกชนท่ีกลบัมา
ขยายตวัได ้อย่างไรก็ตาม สถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครน ทาํให้ราคาสินคา้โภคภณัฑ์ปรับตวัสูงข้ึนมาก เป็นปัจจยัเส่ียงและสร้างความไม่
แน่นอนให้กบัเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย ซ่ึงการปรับตวัเพิ่มข้ึนของราคาพลงังานและอาหารสดจะทาํให้เงินเฟ้อมีทิศทางสูงข้ึนในปี 2565 
ส่งผลต่อการปรับนโยบายการเงินใหเ้ขม้งวดมากข้ึน เช่น การปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียนโยบายในหลายประเทศรวมทั้งไทย   

สาํหรับภาวะการลงทุนในตลาดตราสารหน้ีไทยในปี 2564 อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลปรับตวัเพิ่มข้ึนทั้งพนัธบตัรระยะสั้นและ
ระยะยาว โดยอตัราผลตอบแทนพนัธบัตรรัฐบาลอายุ 1 ปี ณ ส้ินปี 2564 อยู่ท่ีร้อยละ 0.51 เทียบกับร้อยละ 0.36 ณ ส้ินปี 2563 และอตัรา
ผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอายุ 10 ปี อยู่ท่ีร้อยละ 1.90 เทียบกบัร้อยละ 1.28 ณ ส้ินปี 2563 ซ่ึงการปรับตวัเพิ่มข้ึนของอตัราผลตอบแทน
พนัธบตัรหมายถึงราคาพนัธบตัรท่ีปรับตวัลดลงในทางตรงขา้ม จะเห็นไดจ้ากดชันีพนัธบตัรรัฐบาลไทยในปี 2564 ท่ีปรับตวัลดลงร้อยละ 4.69  
แนวโนม้ตลาดตราสารหน้ีไทยในปี 2565 คาดว่าจะมีความผนัผวนมากข้ึน อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลระยะกลางและระยะยาวของไทย
น่าจะแกวง่ตวัสูงข้ึนตามทิศทางการเคล่ือนไหวของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐฯ ท่ีจะปรับตวัเพิ่มข้ึนสะทอ้นความกงัวลของนกัลงทุนกบั
แนวนโยบายการเงินของเฟดท่ีจะเขม้งวดมากข้ึน ทั้งการปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียของเฟดเพื่อสกดักั้นเงินเฟ้อท่ีพุ่งสูงข้ึน และลดการอดัฉีดสภาพ
คล่องทางการเงินเขา้ระบบในปี 2565 นอกจากน้ี ปริมาณพนัธบตัรรัฐบาลไทยท่ีจะออกใหม่ในระยะถดัไป ตามมาตรการเยียวยาและฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจของภาครัฐ กเ็ป็นอีกปัจจยัท่ีจะกดดนัตลาดใหมี้ความผนัผวนข้ึนในปี 2565 

กองทุนเปิดทีเอ็มบี  ธนชาต อีสท์ปริง Active Bond Plus มีนโยบายการลงทุนในกองทุนต่างประเทศเพียงกองเดียวคือกองทุน 
Eastspring Investment – Capital Reserve Fundโดยเฉล่ียไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  โดยกองทุนรวม
ต่างประเทศท่ีกองทุนจะพิจารณาลงทุน จะมีวตัถุประสงคใ์นการลงทุนท่ีเน้นลงทุนในตราสารหน้ีเช่น ตราสารหน้ีภาครัฐและหรือเอกชนใน
ภูมิภาคต่างประเทศโดยผลตอบแทนกองทุนทั้งปีผนัผวนตามตลาดตราสารหน้ีสาํหรับการป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนจะเป็นไปตาม
ดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุนโดยมีการปรับสัดส่วนการปกป้องค่าเงินตามสถานการณ์ตลาด  

ทา้ยท่ีสุดน้ี บลจ.ธนชาต ขอใหค้าํมัน่วา่บริษทัจะพิจารณาการลงทุนอยา่งรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหน่วยลงทุนทุกท่าน 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั 

หนา้ 1



ตารางเปรียบเทียบผลการดาํเนินงาน 

ผลการดาํเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ไดค้าํนวณเป็น % ต่อปี
1 ผลการดาํเนินงานยอ้นหลงั 1 ปีข้ึนไป คิดเป็น % ต่อปี 
2 Information Ratio แสดงความสามารถของผูจ้ดัการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเม่ือเทียบกบัความเส่ียง 
Benchmark คาํนวณจาก ไม่มีเน่ืองจากกองทุนหลกัไม่มีตวัช้ีวดั

การเปิดเผยอัตราส่วนหมุนเวยีนการลงทุน 
ขอ้มูลอตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากบั 0.00 รอบของ

กองทุนรวมในรอบระยะเวลาบญัชี 

ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต  
ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลกองทุนรวม เง่ือนไขผลตอบแทนและความเส่ียง  ก่อนตดัสินใจลงทุน 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการวดัและนาํเสนอผลการ
ดาํเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 

ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ตังแต่ 

จัดตัง
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 1 3 ปี 1 5 ปี 1 10 ปี 1 กองทุน 1

23 ก.พ. 65 

ถงึ 23 พ.ค. 65

23 พ.ย. 64 

ถงึ 23 พ.ค. 65

23 พ.ค. 64 

ถงึ 23 พ.ค. 65

-  
ถงึ 23 พ.ค. 65

-  
ถงึ 23 พ.ค. 65

-  
ถงึ 23 พ.ค. 65

24 พ.ย. 63 

ถงึ 23 พ.ค. 65

TMB-T-ES-APlus -1.04 -1.76 -1.55 - - - -1.03

Benchmark - - - - - - -

Information Ratio2 -0.36 -0.59 -0.52 - - - -0.41

ความผันผวนของ

ผลการดําเนนิงาน

2.85 2.96 2.96 - - - 2.53

หนา้ 2





















 

 

 

 

 

 

หนา้ 3

- คา่ธรรมเนียม คา่ใช้จ่าย รวมภาษีมูลคา่เพิ�มแล้ว
- คา่ใช้จ่ายทั �งหมดไม่รวมคา่นายหน้าซื �อขายหลักทรพัย์ และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ที�เกิดขึ �นจากการซื �อขายหลักทรพัย์
- คา่ใช้จ่ายดงักล่าวไม่รวมคา่ใช้จ่ายภาษีตราสารหนี�



รายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 

ของรอบระยะเวลาบญัชี ตั้งแต่วนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2564 ถึงวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2565 

รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีกองทุนมีการทาํธุรกรรม 
กองทุนภายใตก้ารจดัการของบริษทั 

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและรายช่ือผูจ้ดัการกองทุนไดท่ี้ บลจ.ธนชาต 
โดยตรง หรือท่ี เว็บไซต์ของบลจ .ธนชาต  (www.eastspring.co.th) และสํานักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต . 
(http://www.sec.or.th) 

หนา้ 4



หนา้ 5



ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน 

บริษทัคู่คา้ตราสารหน้ี รายการผลประโยชน์ตอบแทน
ของกองทุน 

Bank of America 
The Bank of Nova Sctia 
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)
ธนาคารเครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรท แอนดอิ์นเวสเมนทแ์บงก์

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)
ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส
ธนาคารซิต้ีแบงก์

ขอ้มูลวิจยั เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มูล
ในการตดัสินใจลงทุน 

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารดอยซ์แบงก ์
ธนาคารเดอะรอยลัแบงกอ์อ๊ฟสกอตแลนด ์เอน็.วี. 
ธนาคารทหารไทย จาํกดั  (มหาชน) 
ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารบีเอม็พี พารีบาส์
ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน)
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั (มหาชน)
ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮแ้บงก้ิงคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั  
บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั
บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน)
บริษทัหลกัทรัพย ์พฒันสิน จาํกดั (มหาชน)
บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั กรุ๊ป โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน)

หนา้ 6



 รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี ้เงินฝาก 
ณ วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2565 

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคา
ตลาด 

%NAV 

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ - - 
(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึนธนาคารพาณิชย ์หรือบริษทั

เงินทุนเป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้า
ประกนั 

36,893.21 4.83% 

(ค) ตราสารท่ีมีบริษทัท่ีไดรั้บ rating ในระดบั investment grade เป็นผูอ้อก ผู ้
รับรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้าประกนั 

- - 

(ง) ตราสารท่ีมีบริษทัท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบัท่ีตํ่ากวา่ 
investment grade หรือไม่มี rating เป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกั
หลงั หรือผูค้ ํ้าประกนั 

- - 

สดัส่วนสูงสุด (Upper Limit) ท่ีบริษทัจดัการคาดวา่จะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
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TRIS FITCH S&P Moody's

718,519.27 100.00 718,519.27

718,519.27 100.00 718,519.27

718,519.27 100.00 718,519.27

718,519.27 100.00 718,519.27

36,893.21

36,891.21

Aa2* 29,176.84

AAA* F1+(tha)* BBB+* Baa1* 7,714.37

2.00

AAA* F1+(tha)* BBB+* Baa1* 2.00

6,457.61

6,457.61

2,130.75

2,925.92

(795.17)

รวมทั้งส้ิน 718,519.27 100.00 764,000.84

หนี้สินอ่ืน (0.10)

100.00

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 0.85

สินทรัพย์อ่ืนและหนี้สินอ่ืน 0.28

สินทรัพย์อ่ืน 0.38

BAY - C/A ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) 2.00 0.00

การป้องกันความเส่ียงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า 0.85

BAY - S/A ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) 7,688.93 1.01

ประเภทกระแสรายวัน 0.00

ประเภทออมทรัพย์ 4.83

BANK DEPOSIT-USD BANK DEPOSIT-USD 29,357.51 3.82

EAICRCU Eastspring Investments Capital Reserve Fund C USD Cap 2,131.98 94.04

เงินฝากธนาคาร 4.83

การลงทนุในหลักทรัพย์ต่างประเทศ 94.04

หน่วยลงทนุ 94.04

ประเภทกองทนุรวมตราสารแห่งหนี้ 94.04

มูลค่าตาม

ราคาตลาดรวม

ดอกเบ้ียค้างรับ

(พนับาท)

ร้อยละของ

มูลค่า 

ทรัพย์สินสุทธิ

ช่ือหลักทรัพย์ อัตรา

ดอกเบ้ีย 

(% )

อันดับความน่าเช่ือถือ วันครบ

กําหนด

จํานวนหน่วย 

(พนัหน่วย)/

มูลค่าหน้าตั๋ว

(พนับาท)

มูลค่าตาม

ราคาตลาดไม่รวม

ดอกเบ้ียค้างรับ

(พนับาท)

ร้อยละของ

เงินลงทนุ

รายละเอยีดการลงทนุในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า

TRIS FITCH S&P Moody's

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา AAA* AAA* BBB+* Baa1* ปัองกันความเส่ียง 6,457,613.14  0.85%  6,457,613.14  

กาํไร/ขาดทุน (บาท)ประเภทสัญญา คู่สัญญา
อันดับความน่าเชือ่ถือ

วัตถุประสงค์ มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) % NAV
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อันดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหนีร้ะยะกลางและระยะยาว 
บ.ทริส
เรสต้ิง  

บ.ฟิทซ์ เรทต้ิง 
(ประเทศไทย) 

ความหมายของเรทต้ิง 

AAA AAA (tha) ความน่าเช่ือถือสูงท่ีสุด และมีความเส่ียงตํ่าสุด กลุ่มตราสารหน้ี 
ระดบัน่าลงทุน 

(Investment Grade 
Bonds) 

AA AA (tha) ความน่าเช่ือถือสูงมาก และมีความเส่ียงตํ่ามาก 
A A (tha) ความน่าเช่ือถือสูง และมีความเส่ียงตํ่า 

BBB BBB (tha) ความน่าเช่ือถืออยูใ่นเกณฑพ์อใช ้
BB BB (tha) ความน่าเช่ือถือตํ่ากวา่ระดบัปานกลาง กลุ่มตราสารหน้ี  

ระดบัเกง็กาํไร 
(Speculative Grade 

Bonds) 

B B (tha) ความน่าเช่ือถืออยูใ่นเกณฑต์ํ่ามาก 
C CCC, CC, C (tha) ความน่าเช่ือถืออยูใ่นเกณฑต์ํ่ามากท่ีสุด และเร่ิมมี

ความเส่ียงต่อการผดินดัชาํระหน้ี 
D DDD, DD, D (tha) อยูใ่นภาวะท่ีผดินดัชาํระหน้ี 

หมายเหตุ : บ.ทริสเรตต้ิง และ บ.ฟิทซ์ เรทต้ิง ไดใ้ชส้ญัญลกัษณ์ บวก (+) และ ลบ (-) ต่อทา้ยอนัดบัเครดิต
ขา้งตน้ เพื่อใชข้ยายขอบเขตของคุณภาพเครดิตท่ีนิยามเอาไวม้ากกวา่เลก็นอ้ย (+) และ นอ้ยกวา่เลก็นอ้ย (-) 
ตามลาํดบั สาํหรับ ฟิทซ์ เรทต้ิง เป็นสถาบนัจดัอนัดบัเครดิตนานาชาติ จึงมีคาํวา่ (tha) ต่อทา้ยเพือ่แสดงถึงการ
ใหอ้นัดบัเครดิตตามมาตรวดัภายในประเทศไทย 

หนา้ 9



Descr iption 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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จํานวนหนว่ยลงทนุทจีําหนา่ยแลว้ทงัหมด ณ สนิงวด (หนว่ย)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันท ี23 พฤษภาคม 2565 และวันท ี23 พฤศจกิายน 2564

(หน่วย:บาท)

23 พฤษภาคม 2565 23 พฤศจกิายน 2564

(ยังไมไ่ดส้อบทาน) (ตรวจสอบแลว้)

สนิทรพัย์

เงนิลงทนุแสดงดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม 718,519,271.11 1,230,661,273.51

เงนิฝากธนาคาร 36,867,765.10 63,647,737.65

ลกูหนี

จากเงนิปันผลและดอกเบยี 25,441.04 47,695.24

จากการขายเงนิลงทนุ 2,740,000.00 -      

จากการขายสญัญาอนุพันธ์ 6,457,613.13 24,927,950.01

ลกูหนีอนื 185,917.90 338,892.24

รวมสนิทรัพย์ 764,796,008.28 1,319,623,548.65

หนสีนิ

เจา้หนี

จากการรับซอืคนืหน่วยลงทนุ 600,930.16 14,040,086.00

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 183,868.88 327,648.17

ภาษีเงนิไดค้า้งจา่ย 3,816.16 7,154.29

หนีสนิอนื 6,556.05 11,102.14

(11,257,725.96)

รวมหนีสนิ

สนิทรพัยส์ทุธิ 764,000,837.03 1,289,615,926.44

30,007,622.21

 764,000,837.03  1,289,615,926.44 

สนิทรพัยส์ทุธิ

ทนุทไีดรั้บจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 775,876,888.47 1,286,652,949.69

กําไร(ขาดทนุ)สะสม

บัญชปีรับสมดลุ (8,495,507.23)

สนิทรพัยส์ทุธติอ่หนว่ย 9.8469 10.0230

77,587,688.8472 128,665,294.9686

กําไร(ขาดทนุ)สะสมจากการดําเนนิงาน (3,380,544.21) 14,220,702.71

รวมสนิทรัพยส์ทุธ ิ

กองทนุเปิดทเีอ็มบ ีธนชาต อสีทส์ปรงิ Active Bond Plus

เจา้หนจีากสญัญาอนุพันธ์ - 15,621,631.61

795,171.25
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ข้อมูลท่ีลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศ เกินกว่าร้อยละยีสิ่บของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
ของ 

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์ปริง Active Bond Plus 
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Eastspring Investments -
Capital Reserve Fund

Key information

Fund size (mil) 31.1

Fund base currency USD

Fund dealing frequency Daily

Net asset value (Class A) USD 9.973

ISIN (Class A) LU2219416836

Inception date (Class A) 24-Nov-20

Key measures

Number of Securities 28
*3 year sharpe ratio (Class A) –
*3 year volatility(%) –

*Source: Morningstar

Investment objective

This Sub-Fund aims to deliver enhanced returns over money market rates by
investing primarily in a portfolio of fixed income / debt securities
denominated in US dollars as well as other currencies issued worldwide by a
range of entities, including but not limited to government, sovereign entities
or corporates. This Sub-Fund may also invest up to 40% in cash, deposits and
money market instruments. This Sub-Fund is a fixed income fund primarily
investing in high quality fixed income securities, and will invest at least 66%
of its net assets in investment grade fixed income securities (i.e. rated BBB- or
above by Standard & Poor’s or comparable ratings by Moody’s Investors
Services or Fitch Ratings, or if unrated, are of comparable quality as
determined by the Investment Manager). The Sub-Fund may invest less than
30% of its net assets in unrated fixed income securities which the Investment
Manager considers to be of comparable quality to a security rated investment
grade. The Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets in fixed income
securities rated below investment grade (i.e. rated below BBB- by Standard &
Poor’s or comparable ratings by Moody’s Investors Services or Fitch Ratings or
unrated, excluding those where if unrated, the Investment Manager
determines that the security is of comparable credit quality to a security rated
BBB- or above by Standard & Poor’s, or comparable ratings by Moody’s
Investors Services or Fitch Ratings). Investors are strongly advised to refer to
the SICAV Prospectus for further details on the investment objectives.

Class A Performance
Returns (%)

1 m 3 m YTD 1 y 3 y
(p.a.)

5 y
(p.a.)

10 y
(p.a.)

Since
inception

(p.a.)
Bid-bid -0.3 -0.6 -0.7 -0.8 – – – -0.2

Offer-bid -3.3 -3.6 -3.6 -3.8 – – – -2.6

Calendar year returns (%)

Year 2021 2020 2019 2018 2017

Bid-bid 0.1 0.3 – – –

Offer-bid -2.9 -2.7 – – –

(p.a.): per annum. Source: Eastspring Investments (Singapore) Limited. Returns are
based in share class currency and computed on bid-bid basis with net income
reinvested, if any. Offer-bid is inclusive of sales charge which is subject to changes.
Since inception returns for periods less than a year are not annualised. Past
performance information presented is not indicative of future performance. Please
refer to page2 Footnote #[1] for further details.

Top 10 holdings (%)

1. KOREA (REPUBLIC OF) 1.25% 10-DEC-2022 16.3
2. STARHUB LTD 3.95% 31-DEC-2049 7.7
3. HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 3.75% 27-APR-2022 6.4
4. SINGAPORE TECHNOLOGIES TELEMEDIA PTE LTD 5% 31-DEC-2049 6.0
5. AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 2.1% 31-DEC-2049 5.6
6. AFRICA FINANCE CORP 3.125% 16-JUN-2025 4.9
7. SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3.8% 31-DEC-2049 4.6
8. MAPLETREE TREASURY SERVICES LTD 3.95% 31-DEC-2049 4.2
9. MINOR INTERNATIONAL PCL 3.1% 31-DEC-2049 3.6
10. KING POWER CAPITAL LTD 5.625% 3-NOV-2024 3.5

Factsheet | Singapore | March 2022 All data as at 28 February 2022 unless otherwise stated
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Sector allocation (%)

Treasury 16.3

Foreign agencies 15.5

Banking 11.7

Other industry 8.8

Other REIT 6.6

Other financial

institutions

6.6

Wireless 6.0

Electric 5.0

Others 22.6

Cash and cash

equivalents

0.9

Market allocation (%)

Singapore 29.1

China 19.4

Korea 16.3

Malaysia 7.4

Thailand 6.1

Hong Kong 5.6

United Kingdom 5.5

Supranational 4.9

Others 4.8

Cash and cash

equivalents

0.9

Ratings allocation
(%)

AA 21.8

A 17.9

BBB 25.1

BB 3.9

B 0.5

Non-Rated 29.9

Cash and cash

equivalents

0.9

Credit ratings by S&P/
Moody's/Fitch.

Maturity allocation
(%)

0 - 1 year 44.2

1 - 3 years 27.9

3 - 5 years 27.0

Cash and cash

equivalents

0.9

Due to rounding, the allocation table may not add up to 100% or may be negative.

Share class details

Share
class Currency ISIN Subscription

method

Annual
management

fee%
(Current)

Distribution
frequency Ex-date Dividend

per share

Annual
dividend
yield %

A USD LU2219416836 Cash 0.500 N.A. N.A. N.A. N.A.

C USD LU2243321572 Cash 0.250 N.A. N.A. N.A. N.A.

Notes:

1. Distributions are not guaranteed. Distributions may be paid out of distributable income, capital or both. Important
Notes: (i) Payment of distributions out of capital amounts to a return or withdrawal of part of an investor’s original
investment or from any capital gains attributable to that original investment; and (ii) Any distributions involving payment
out of the Fund’s capital may result in an immediate reduction of the net asset value per share.

2. C share classes are for institutional investors only, and are not available to retail investors.

3. Funds with Monthly and Quarterly Distribution Frequency: Annualised Dividend yield = (Dividend per share / Reference NAV at start
of distribution period) x (No. of calendar days in a year / No. of calendar days in distribution period) x 100%. Funds with Yearly
Distribution Frequency: Annualised Dividend Yield = (Dividend amount / Total Net Assets) x (No. of calendar days in a year / No. of
calendar days in distribution period) x 100%. "N.A." means that this share class does not distribute dividends. *Or their near equivalent
in any major freely convertible currency of the amounts specified.

Footnote #[1]: The benchmark for the hedged share classes, if any, is also calculated on a hedged basis. Calendar year returns are based on
the share class performance for the year, and if the share class was incepted during a particular year, the returns shown relate to the
performance of the share class since its inception to the end of that calendar year. Wef July 2018, the monthly fund and benchmark returns
calculated are aligned to the last NAV date of the fund for the month.

Factsheet | Singapore | March 2022 All data as at 28 February 2022 unless otherwise stated
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IMPORTANT INFORMATION

Investment manager
Eastspring Investments (Singapore) Limited

Disclaimer

This document is issued by Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H). Eastspring Investments
(Singapore) Limited is the appointed Singapore Representative and agent for service of process in Singapore. This
advertisement has not been reviewed by the Monetary Authority of Singapore.

The Fund is a sub-fund of Eastspring Investments, an open-ended investment company with variable capital (Société
d’Investissement à Capital Variable or SICAV) registered in the Grand Duchy of Luxembourg, which qualifies as an
Undertaking for Collective in Transferable Securities (“UCITS”) under relevant EU legislation. The Management Company of
the SICAV is Eastspring Investments (Luxembourg) S.A., Grand-Duchy of Luxembourg.

All transactions into the Fund should be based on the Singapore Prospectus and Product Highlights Sheet (“PHS”). Such
documents, together with the articles of incorporation of the SICAV and the most recent financial reports, may be obtained
free of charge from Eastspring Investments (Luxembourg) S.A., or at relevant Eastspring Investments business units/website
and their distribution partners.

This document is solely for information and does not have any regard to the specific investment objectives, financial or tax
situation and the particular needs of any specific person who may receive this document. This document is not intended as
an offer, a solicitation of offer or a recommendation, to deal in shares of securities or any financial instruments.

Please refer to the offering documents for details on fees and charges, dealing and redemption, product features, risk
factors and seek professional advice before making any investment decision. An investment in the Fund is subject to
investment risks, including the possible loss of the principal amount invested. The value of shares in the Fund and the
income accruing to the shares, if any, may fall or rise. Where an investment is denominated in a currency other than the
base currency of the Fund, exchange rates may have an adverse effect on the value price or income of that investment.
Investors should not make any investment decision solely based on this document. Investors may wish to seek advice from a
financial adviser before purchasing shares of the Fund. In the event that an investor may choose not to seek advice from a
financial adviser, the latter should consider carefully whether the Fund in question is suitable for him.

Past performance and the predictions, projections, or forecasts on the economy, securities markets or the economic trends
of the markets are not necessarily indicative of the future or likely performance of Eastspring Investments or any of the
funds managed by Eastspring Investments. There are limitations to the use of indices as proxies for the past performance in
the respective asset classes/sector.

The Fund may use derivative instruments for efficient portfolio management and hedging purposes.

Distributions are not guaranteed and may fluctuate. Past distributions are not necessarily indicative of future trends, which
may be lower. Distribution payouts and its frequency are determined by the Board of Directors, and can be made out of (a)
income; or (b) net capital gains; or (c) capital of the Fund or a combination of any of (a) and/or (b) and/or (c). The payment
of distributions should not be confused with the Fund’s performance, rate of return or yield. Any payment of distributions
by the Fund may result in an immediate decrease in the net asset value per share.

The preceding paragraph is only applicable if the Fund intends to pay dividends / distributions.

Eastspring Investments companies (excluding JV companies) are ultimately wholly-owned / indirect subsidiaries / associate of
Prudential plc of the United Kingdom. Eastspring Investments companies (including JV's) and Prudential plc are not
affiliated in any manner with Prudential Financial, Inc., a company whose principal place of business is in the United States
of America or with the Prudential Assurance Company, a subsidiary of M&G plc, a company incorporated in the United
Kingdom.

In case of discrepancy between the English and Chinese versions, the English version shall prevail.

Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H)
10 Marina Boulevard
#32-01 Marina Bay Financial Centre Tower 2
Singapore 018983

Tel: (65) 6349 9711 | Fax: (65) 6509 5382
facebook.com/eastspring.investments
linkedin.com/company/128876/
eastspring.com.sg

Bangkok | Chicago | Ho Chi Minh City | Hong Kong | Jakarta | Kuala Lumpur | London | Luxembourg | Mumbai | Seoul | Shanghai | Singapore | Taipei | Tokyo
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