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วันท่ี 10 มกราคม 2565 

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงรายงานรอบ 6 เดือน ระหวางวันท่ี  

1 มิถุนายน 2564 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 ของ กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง พร็อพเพอรต้ี แอนด อินฟราสตรัคเจอร 

อินคัม พลัส เฟล็กซิเบ้ิล มายังผูถือหนวยลงทุน ทุกทาน 

ภาพรวมการลงทุนในชวง 6 เดือนท่ีผานมา ผลตอบแทนของ Thai Property Funds & REITs และ Singapore REITs 

ปรับตัวเพ่ิมข้ึน จากมุมมองเชิงบวกของนักลงทุนตอการกลับมาเปดภาคเศรษฐกิจอีกคร้ัง ท้ังน้ีผลตอบแทนรวมในชวง 6 เดือนท่ี

ผานมา ดัชนี SET PF&REIT ปรับตัวเพ่ิมข้ึน 5.68% ดัชนี FTSE Strait times REIT ปรับตัวเพ่ิมข้ึน 1.59% (ในสกุลดอลลาร

สิงคโปร) และเพ่ิมข้ึน 6.16% (ในสกุลบาท) 

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง พร็อพเพอรต้ี แอนด อินฟราสตรัคเจอร อินคัม พลัส เฟล็กซิเบ้ิล มีผลการดําเนินงาน

ในชวงระหวางวันท่ี 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 เพ่ิมข้ึน 2.26% เปรียบเทียบกับดัชนีเทียบวัด (ดัชนี

ผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (SETPF&REIT TR) ของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รอยละ 50 และ The FTSE Strait times REIT Index รอยละ 50 ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยน

เพ่ือคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน) ท่ีปรับตัวเพ่ิมข้ึน 4.88% 

สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

ขอแสดงความนับถือ 

คณะผูจัดการกองทุน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 
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รายงานการวิเคราะห ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด ในฐานะบริษัทจัดการ 

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง พร็อพเพอรตี้ แอนด อินฟราสตรัคเจอร อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล 

 

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน 

ในระยะ 1 ปขางหนาถึงแมอัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะปรับตัวเพ่ิมสูงข้ึน สะทอนแนวโนมของเศรษฐกิจโลกท่ีเติบโตได

เปนปกติมากข้ึน อัตราดอกเบ้ียของธนาคารกลางหลักๆท่ัวโลกท่ียังอยูในระดับตํ่า ตลอดจนปริมาณเงินอัดฉีดเพ่ือพยุง

เศรษฐกิจของประเทศตางๆยังคงเปนปจจัยสนับสนุนการลงทุนใน การพัฒนาวัคซีนท่ีมีความคืบหนาอยางมากและแผนการ

แจกจายวัคซีนไปยังประชากรโลกท่ีเร่ิมเปนรูปธรรมมากข้ึนจะเปนปจจัยสนับสนุนตลาดทุนปน้ี ตลาดมีความผันผวนไดจากการ

ดําเนินนโยบายการเงินท่ีเขมงวดมากข้ึนของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) การท่ีหลายธุรกิจจะตองใชระยะเวลาในการฟนตัวเพ่ือ

กลับสูสภาวะปกติ ความเสี่ยงของการเกิดการระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม รวมถึงความเสี่ยงหากประสิทธิภาพของ

วัคซีนไมเปนไปตามคาด 

ในป 2021 คาดการณการเติบโต GDP ของไทยอยูในระดับประมาณ 1% หากพิจารณาอัตราเงินปนผลจายของ Thai 

Property Funds & REITs ในป 2021 yield spread (สวนตางระหวางอัตราเงินปนผลจายและอัตราดอกเบ้ียพันธบัตรรัฐบาล

อายุ 10 ป) อยูท่ีระดับ 3.0% ตํ่ากวาคาเฉลี่ยยอนหลัง 10 ปท่ี 3.2% อยางไรก็ดีหากพิจารณาไปถึงคาดการณป 2022 Thai 

Property Funds & REITs นาจะใหอัตราเงินปนผลท่ีสูงกวา 5.5% ได และ yield spread นาจะอยูท่ีระดับประมาณ 3.5% จาก

การแจกจายวัคซีนท่ีเพ่ิมมากข้ึนซึ่งนาจะทําใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจรวมท้ังการเชาอสังหาริมทรัพยกลับมาเปนปกติมากข้ึน  

ในป 2021 GDP ของสิงคโปรอยูในระดับ 7% หากพิจารณาอัตราเงินปนผลจายของ Singapore REITs ในป 2021 

yield spread (สวนตางระหวางอัตราเงินปนผลจายและอัตราดอกเบ้ียพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ป) อยูท่ีระดับ 2.6% ตํ่ากวา

คาเฉลี่ยยอนหลัง 10 ปท่ี 3.4% อยางไรก็ดีหากพิจารณาไปถึงคาดการณป 2022 Singapore REITs นาจะใหอัตราเงินปนผลท่ี

ประมาณ 6% และ yield spread นาจะอยูท่ีระดับประมาณ 4% จากการท่ี Singapore REITs จะมีการจายปนผลไดเพ่ิมข้ึนจาก

สวนลดคาเชาท่ีมีแนวโนมลดลงและจากการท่ี REIT ไมตองกันเงินสํารองเผื่อวิกฤตไวดังเชนป 2020  

 

นโยบายการลงทุนของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง พร็อพเพอรต้ี แอนด อินฟราสตรัคเจอร อินคัม พลัส เฟล็กซิเบ้ิล 

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพยหรือตราสารท่ีอยูในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย (Property Sector) 

และ/หรือ หนวย infra ท้ังท่ีจดทะเบียนท้ังในและตางประเทศ รวมถึงอยูระหวางการดําเนินการกระจายการถือหนวยลงทุน หรือ

เปดเสนอขายคร้ังแรก โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดย

หลักทรัพยหรือตราสารท่ี อยูในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย (Property Sector) ประกอบไปดวย 

1. หนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย และ/หรือ 
2. หนวยทรัสตของทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย และ/หรือ 
3. ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพยและ Exchange Traded Fund ท่ีเนนลงทุนในตราสารของกองทุน

อสังหาริมทรัพย (REITs ETF) รวมถึงตราสารอ่ืนใดท่ีใหสิทธิในการไดมาซึ่งตราสารดังกลาว หรือท่ีมี
ผลตอบแทนอางอิงกับตราสารดังกลาวหรือกลุมของตราสาร/หนวยลงทุนดังกลาว 
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4. หุนของบริษัทจดทะเบียนท่ีอยูภายใตหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยหรือท่ีมีลักษณะเทียบเคียงไดกับหมวด
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย รวมถึงตราสารหรือสัญญาทางการเงินท่ีใหสิทธิในการไดมาซึ่งหุนดังกลาวหรือให
ผลตอบแทนอางอิงกับหุน / กลุมหุนน้ัน ๆ 

กองทุนน้ีอาจมีการลงทุนในตางประเทศบางสวน (ลงทุนไมเกินรอยละ 79 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ) ท้ังน้ี ในกรณีท่ี

กองทุนลงทุนในตางประเทศ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) ท่ีมีตัวแปรเปนอัตรา

แลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันความเสี่ยงจากการลงทุน (Hedging) ตามสภาวการณตลาดหรือเม่ือบริษัท

จัดการเห็นสมควร 

 

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม สําหรับรอบบัญชีระหวางวันที่  

1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

นโยบายการลงทุนของกองทุนมุงสรางผลตอบแทนจากการลงทุนแบบเชิงรุก (active management) โดยลงทุนใน

หนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย หนวยทรัสตของทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย รวมถึงหนวยลงทุนของ

กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือกระจายความเสี่ยงจากการลงทุน และมุงหวังผลตอบแทนจากการลงทุนท้ังในรูปแบบของเงิน

ปนผลและการเพ่ิมข้ึนของราคาหลักทรัพย  

 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผานมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีกอนหนา 

ไมมี 

 

รายงานการลงทุนที่ไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพรอมทั้งการดําเนินการแกไข 

ไมมี 

 

ขอมูลการดําเนินการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น (ถามี) 

 ไมมี 

 

ขอมูลการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธเิรียกรองดังกลาวเปนศูนย ในกรณีที่ผูออกตราสารแหงหนี้หรอืลูกหนี้แหงสิทธิ

เรียกรองผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณวาจะไมสามารถชําระหนี้ได (ถามี) 

 ไมมี 
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ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดครึง่ปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่าํคญั     

งวดครึง่ปบญัชสีิน้สดุวนัที ่
30 พ.ย. 

64 
31 พ.ค. 

64 
30 พ.ย. 

63 
29 พ.ค. 

63 
29 พ.ย. 

62 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 10.8633 10.8041 11.3697 13.0059 12.1241 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 10.8090 10.8633 10.8041 11.3697 13.0059 

ผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุนระหวางงวดคร่ึงป +2.26% +1.47% -4.16% -9.86% +10.68% 

ผลตอบแทนสุทธิของเกณฑมาตรฐาน ระหวางงวดคร่ึงป +4.88% +4.19% -5.01% -8.76% +9.05% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 23,109 27,272 32,242 40,760 32,139 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 21,346 23,109 27,272 32,242 40,760 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดคร่ึงป (ลานบาท) 22,389 24,766 30,140 36,365 38,102 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดคร่ึงป (Net cash flow) (ลานบาท) -1,696 +4,308 -3,294 -2,772 +6,285 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดคร่ึงป* (Average redemption rate) 0.10% 0.18% 0.19% 0.25% 0.22% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่      
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ผลการดาํเนนิงานของกองทนุเปดทเีอม็บ ีอสิทสปรงิ พรอ็พเพอรตี ้แอนด อนิฟราสตรคัเจอร อนิคมั พลสั เฟลก็ซเิบิล้  
ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2564 

 

 ยอนหลัง  
3 เดือน 

ยอนหลัง  
6 เดือน 

ยอนหลัง  
1 ป 

ยอนหลัง  
3 ป 

ต้ังแตจัดต้ัง 
กองทุน 

รอยละตอป (31 ส.ค. 64) (31 พ.ค. 64) (30 พ.ย. 63) (30 พ.ย. 61) (30 มิ.ย. 57) 
กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง พร็อพเพอรต้ี แอนด 
อินฟราสตรัคเจอร อินคม พลัส เฟล็กซิเบ้ิล 

-1.16% +2.26% +3.76% +3.69% +6.27% 

เกณฑมาตรฐาน ** -0.13% +4.88% +9.27% +4.45% +6.94% 
** เกณฑมาตรฐาน คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย (SET Property Fund & REITs Total Return Index) รอยละ 50 และ The FTSE Strait times REIT Total Return Index 
รอยละ 50 ปรับดวยอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน  
 
หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)  
 ท้ังน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผล 
 การดําเนินงานในอนาคตทําความเขาใจ  
 ลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน     
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กองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ พรอ็พเพอรตี ้แอนด อนิฟราสตรคัเจอร อนิคมั พลสั เฟลก็ซเิบิล้ 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ยงัไมไดตรวจสอบ) 

ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2564 

 บาท 

สนิทรพัย  
เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม (ราคาทุน  21,525,422,893.72   บาท) 20,839,724,899.82 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 792,139,191.63 

ลูกหน้ี  
 จากเงินปนผลและดอกเบ้ีย 166,448,492.67 

 จากการขายหนวยลงทุน 717,040.51 

รวมสินทรัพย 21,799,029,624.63 

หนีส้นิ  
เจาหน้ี  
 จากการซื้อเงินลงทุน 399,623,055.92 

 จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 24,563,655.19 

เจาหน้ีจากสัญญาอนุพันธ 6,125,339.83 

คาใชจายคางจาย 21,319,163.06 

ภาษีเงินไดคางจาย 25,491.68 

หน้ีสินอ่ืน 1,250,168.56 

รวมหน้ีสิน 452,906,874.24 

สนิทรพัยสทุธ ิ 21,346,122,750.39 

สนิทรพัยสทุธ ิ:  
 ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 19,751,449,322.69 

 กําไร(ขาดทุน)สะสม  
 บัญชีปรับสมดุล 2,537,506,717.64 

 กําไร(ขาดทุน)สะสมจากการดําเนินงาน (942,833,289.94) 

 สินทรัพยสุทธิ 21,346,122,750.39 

  

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 10.8090 

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 (หนวย) 1,974,834,398.5335 
 

 



8 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี � แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคมั พลสั เฟลก็ซิเบิ �ล 

 

กองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ พรอ็พเพอรตี ้แอนด อนิฟราสตรคัเจอร อนิคมั พลสั เฟลก็ซเิบิล้ 

งบกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (ยงัไมไดตรวจสอบ) 

สาํหรบั 6 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 พฤศจกิายน 2564 

 บาท 

รายไดจากการลงทนุ  
 รายไดเงินปนผล 674,451,987.04 

 รายไดดอกเบ้ีย 184,173.01 

 รายไดคาธรรมเนียมในการซื้อขายหนวยลงทุน 2,701,097.03 

 รวมรายได 677,337,257.08 

คาใชจาย  
 คาธรรมเนียมการจัดการ 120,106,948.76 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 4,209,355.55 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียน 13,020,940.22 

 คาใชจายอ่ืน 17,185,326.95 

 รวมคาใชจาย 154,522,571.48 

กาํไร(ขาดทนุ)จากการลงทนุสทุธ ิ 522,814,685.60 

  

รายการกาํไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุ  
 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 307,024,909.88 

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 211,158,497.38 

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ (598,652,470.36) 

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมไดเกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ 85,756,820.75 

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 13,670,903.86 

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)จากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไมเกิดข้ึน 18,958,661.51 

  
การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสทุธิจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได 541,773,347.11 

หกั ภาษีเงินได (27,620.52) 

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสทุธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได 541,745,726.59 
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กองทนุเปดทเีอม็บอีสีทสปรงิพรอ็พเพอรตี้แอนดอนิฟราสตรคัเจอรอนิคมัพลสัเฟลก็ซเิบิล้ 
 รายงานสรปุเงนิลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 30 พฤศจกิายน  2564 
 กลุมของตราสาร มลูคาตาม % of NAV 
 ราคาตลาด (บาท) 
 (ก) พันธบัตรรัฐบาล ต๋ัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย  0.00 0.00% 
 พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 

 (ข) ตราสารท่ีมีกฏหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน 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 20,839,724,899.82 97.63% 
 (ฉ) เงินฝากธนาคาร 792,309,136.16 3.71% 
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กองทนุเปดทเีอม็บอีสีทสปรงิพรอ็พเพอรตี้แอนดอนิฟราสตรคัเจอรอนิคมัพลสัเฟลก็ซเิบิล้ 
 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 30 พฤศจกิายน  2564 
 มลูคาตาม % of NAV 
 ราคาตลาด (บาท) 
 หลกัทรพัยหรอืทรพัยสนิในประเทศ 21,632,034,035.98 101.34% 
 เงินฝากธนาคาร 792,309,136.16 3.71% 
 หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพย 20,839,724,899.82 97.63% 
 หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพยตางประเทศ 11,027,215,367.92 51.66% 
 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย 7,245,288,493.80 33.95% 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2,459,731,886.10 11.52% 
 ขนสงและโลจิสติกส 107,489,152.00 0.50% 
 อืน่ๆ -285,911,285.59 -1.34% 
 ทรัพยสินอ่ืน 160,870,248.82 0.75% 
 หน้ีสินอ่ืน -446,781,534.41 -2.09% 
 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 21,346,122,750.39 100.00% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี � แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคมั พลสั เฟลก็ซเิบิ �ล 

 

 

กองทนุเปดทเีอม็บอีสีทสปรงิพรอ็พเพอรตี้แอนดอนิฟราสตรคัเจอรอนิคมัพลสัเฟลก็ซเิบิล้ 
 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 30 พฤศจกิายน  2564 
 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of NAV 
 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) 
 เงนิฝากธนาคาร 
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 792,309,136.16 3.71% 
 รวมเงนิฝากธนาคาร 792,309,136.16 3.71% 
 หนวยลงทนุในอสงัหารมิทรพัย 
 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย 33.95% 
 ทรัสตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท 74,511,300 1,534,932,780.00 7.19% 
 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเทสโก โลตัส รีเทล โกรท 97,172,600 1,428,437,220.00 6.69% 
 ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดับบลวิเอชเอ  109,871,204 1,406,351,411.20 6.59% 
 พรีเม่ียม โกรท 

 ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 71,299,805 912,637,504.00 4.28% 
 เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอรส 

 ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย โกลเดนเวนเจอร 45,320,600 466,802,180.00 2.19% 
 ทรัสตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเหมราช 38,340,578 333,563,028.60 1.56% 
 ทรัสตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยภิรัชออฟฟศ 32,623,800 293,614,200.00 1.38% 
 ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาไทยแลนด  31,562,100 279,324,585.00 1.31% 
 ไพรม พร็อพเพอรต้ี 

 C.P. Tower Growth Leasehold Property Fund 29,821,900 260,941,625.00 1.22% 
 ทรัสตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย แอล เอช โฮเทล 14,273,000 121,320,500.00 0.57% 
 ทรัสตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย แอล เอช ชอปปง  8,039,000 81,193,900.00 0.38% 
 เซ็นเตอร 

 ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดุสิตธานี 14,932,600 76,156,260.00 0.36% 
 ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 3,877,000 50,013,300.00 0.23% 
 เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท 

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 11.52% 
 กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 140,926,093 1,944,780,083.40 9.11% 
 กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานบรอดแบนดอินเทอรเน็ต จัสมิน 50,985,327 514,951,802.70 2.41% 
 ขนสงและโลจิสติกส 0.50% 
 กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานระบบขนสงมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 26,089,600 107,489,152.00 0.50% 
 รวมหนวยลงทนุในอสงัหารมิทรพัย 9,812,509,531.90 45.97% 
 หนวยลงทนุในอสงัหารมิทรพัยตางประเทศ 
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 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of NAV 
 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) 
 หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพยตางประเทศ 51.66% 
 Ascendas Real Estate Investment Trust 25,392,892 1,828,407,286.18 8.57% 
 Capitaland Integration Commercial Trust 30,315,096 1,577,318,254.34 7.39% 
 Frasers Logistics & Commercial Trust 29,349,500 1,063,888,141.25 4.98% 
 Manulife US Real Estate Investment Trust 41,769,674 1,000,312,683.85 4.69% 
 Frasers Centrepoint Trust 13,772,890 770,954,703.56 3.61% 
 Capitaland Retail China Trust 23,213,822 664,022,148.49 3.11% 
 Lendlease Global Commercial REIT 24,398,700 529,452,844.02 2.48% 
 Mapletree Commercial Trust 10,354,938 520,901,486.30 2.44% 
 Prime US REIT 14,716,700 414,489,232.98 1.94% 
 Mapletree Industrial Trust 6,130,560 399,100,250.52 1.87% 
 Digital Core REIT Management P 13,330,000 395,666,392.00 1.85% 
 Mapletree Logistics Trust 8,030,300 368,317,743.01 1.73% 
 Keppel REIT 12,819,200 350,882,596.71 1.64% 
 CDL Hospitality Trusts 11,004,360 303,921,020.31 1.42% 
 Mapletree Greater China Commercial Trust 9,426,100 232,439,519.55 1.09% 
 Keppel DC REIT 3,800,904 220,258,506.08 1.03% 
 iShares European Property Yield 71,000 117,716,517.52 0.55% 
 Starhill Global REIT 7,177,700 110,622,443.24 0.52% 
 Far East Hospitality Trust 7,114,400 101,752,291.66 0.48% 
 Sasseur Real Estate Investment Trust 2,587,700 56,791,306.35 0.27% 
 รวมหนวยลงทนุในอสงัหารมิทรพัยตางประเทศ 11,027,215,367.92 51.66% 
 ทรัพยสินอ่ืน 160,870,248.82 0.75% 
 หน้ีสินอ่ืน -446,781,534.41 -2.09% 
 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 21,346,122,750.39 100.00% 
 จํานวนหนวยลงทุน 1,974,834,398.5335 
 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 10.8090 
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กองทนุเปดทเีอม็บอีสีทสปรงิพรอ็พเพอรตีแ้อนดอนิฟราสตรคัเจอรอนิคมัพลัสเฟล็กซเิบิล้      

รายละเอยีดและอันดับความนาเชือ่ถอืของตราสาร 
       

ณ วนัที ่30 พฤศจิกายน 2564 
        

 ประเภทหลักทรัพย ชื่อผูออก 
ชื่อ

หลักทรัพย 

ผูรับรอง/
อาวัล/ 

ค�าประกัน 
วันครบ
กําหนด 

อันดับความ
นาเชื่อถือ มูลคาหนาตั๋ว 

มูลคาตาม 
ราคาตลาด 

(บาท)* 

มูลคาตาม 
ราคาตลาด 

(บาท) 

1 เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสิกรไทย KBANK   

AA(tha)   

614,130,420.14 

2 เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสิกรไทย KBANK   

AA(tha)   

178,178,716.02 
3 
 
 

หนวยลงทุนใน 
อสังหาริมทรัพย 
 

ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย
และสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย เอไอเอ็ม 
อินดัสเทรียล โกรท 

AIMIRT 
 
   

- 
 
 

3,877,000.00 
 
 

50,013,300.00 
 
 

50,013,300.00 
 
 

4 
 

หนวยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย 

ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยภิรัชออฟฟศ 

BOFFICE 
   

- 
 

32,623,800.00 
 

293,614,200.00 
 

293,614,200.00 
 

5 
 

หนวยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย 

กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานระบบขนสง
มวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 

BTSGIF 
   

- 
 

26,089,600.00 
 

107,489,152.00 
 

107,489,152.00 
 

6 
 

หนวยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย 

ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท 

CPNREIT 
   

AA 
 

74,511,300.00 
 

1,534,932,780.00 
 

1,534,932,780.00 
 

7 
 

หนวยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย 

C.P. Tower Growth Leasehold 
Property Fund 

CPTGF 
   

- 
 

29,821,900.00 
 

260,941,625.00 
 

260,941,625.00 
 

8 
 

หนวยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย 

กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน
โทรคมนาคม ดิจิทัล 

DIF 
   

- 
 

140,926,093.00 
 

1,944,780,083.40 
 

1,944,780,083.40 
 

9 
 

หนวยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย 

ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย
และสิทธิการเชาดุสิตธานี 

DREIT 
   

- 
 

14,932,600.00 
 

76,156,260.00 
 

76,156,260.00 
 

10 
 
 

หนวยลงทุนใน 
อสังหาริมทรัพย 
 

ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย
และสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อ
อุตสาหกรรม เฟรเซอรส 

FTREIT 
 
   

A 
 
 

71,299,805.00 
 
 

912,637,504.00 
 
 

912,637,504.00 
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กองทนุเปดทเีอม็บอีสีทสปรงิพรอ็พเพอรตีแ้อนดอนิฟราสตรคัเจอรอนิคมัพลัสเฟล็กซเิบิล้      

รายละเอยีดและอันดับความนาเชือ่ถอืของตราสาร (ตอ) 
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 ประเภทหลักทรัพย ชื่อผูออก 
ชื่อห 

ลักทรัพย 

ผูรับรอง/
อาวัล/ 

ค�าประกัน 
วันครบ
กําหนด 

อันดับความ
นาเชื่อถือ มูลคาหนาตั๋ว 

มูลคา 
ตามราคาตลาด 

(บาท)* 

มูลคา 
ตามราคาตลาด 

(บาท) 

11 
 

หนวยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย 

ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและ
สิทธิการเชาแกรนด ออฟฟศ 

GLANDRT 
   

- 
 32,233,900.00   

12 
 

หนวยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย 

Golden Ventures REIT 
 

GVREIT 
   

- 
 45,320,600.00 466,802,180.00 466,802,180.00 

13 
 

หนวยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย 

ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยเหมราช 

HREIT 
   

- 
 38,340,578.00 333,563,028.60 333,563,028.60 

14 
 

หนวยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย 

กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานบรอดแบนด
อินเทอรเน็ต จัสมิน 

JASIF 
   

- 
 50,985,327.00 514,951,802.70 514,951,802.70 

15 
 

หนวยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย 

ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพย แอล เอช โฮเทล 

LHHOTEL 
   

- 
 14,273,000.00 121,320,500.00 121,320,500.00 

16 
 

หนวยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย 

ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพย แอล เอช ชอปปง เซ็นเตอร 

LHSC 
   

- 
 8,039,000.00 81,193,900.00 81,193,900.00 

17 
 

หนวยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา
เทสโก โลตัส รีเทล โกรท 

LPF 
   

- 
 97,172,600.00 1,428,437,220.00 1,428,437,220.00 

18 
 

หนวยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย 

กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
สนามบินสมุย 

SPF 
   

- 
 14,885,700.00   

19 
 

หนวยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย 

ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและ
สิทธิการเชาไทยแลนด ไพรม พร็อพเพอรตี้ 

TPRIME 
   

- 
 31,562,100.00 279,324,585.00 279,324,585.00 

20 
 

หนวยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย 

ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและ
สิทธิการเชาดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 

WHART 
   

- 
 109,871,204.00 1,406,351,411.20 1,406,351,411.20 
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กองทนุเปดทเีอม็บอีสีทสปรงิพรอ็พเพอรตีแ้อนดอนิฟราสตรคัเจอรอนิคมัพลัสเฟล็กซเิบิล้      

รายละเอยีดและอันดับความนาเชือ่ถอืของตราสาร (ตอ) 
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ประเภท

หลักทรัพย ชื่อผูออก ชื่อหลักทรัพย 

ผูรับรอง/
อาวัล/ 

ค�าประกัน 
วันครบ
กําหนด 

อันดับ
ความ

นาเชื่อถือ มูลคาหนาตั๋ว 

มูลคา 
ตามราคาตลาด 

(บาท)* 

มูลคา 
ตามราคาตลาด 

(บาท) 

21 
 
 

หนวยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย
ตางประเทศ 

iShares European Property Yield 
 
 

IE00B0M63284 
 
   

- 
 
 

71,000.00 
 
 

117,716,517.52 
 
 

117,716,517.52 
 
 

22 
 
 

หนวยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย
ตางประเทศ 

Keppel DC Real Estate Investment 
 Trust 
 

SG1AF6000009 
 
   

- 
 
 

3,800,904.00 
 
 

220,258,506.08 
 
 

220,258,506.08 
 
 

23 
 
 

หนวยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย
ตางประเทศ 

Manulife US Real Estate Investment 
Trust 
 

SG1CI1000004 
 
   

- 
 
 

41,769,674.00 
 
 

1,000,312,683.85 
 
 

1,000,312,683.85 
 
 

24 
 
 

หนวยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย
ตางประเทศ 

Frasers Logistics & Commercial Trust 
 
 

SG1CI9000006 
 
   

- 
 
 

29,349,500.00 
 
 

1,063,888,141.25 
 
 

1,063,888,141.25 
 
 

25 
 
 

หนวยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย
ตางประเทศ 

Sasseur Real Estate Investment Trust 
 
 

SG1ED2000000 
 
   

- 
 
 

2,587,700.00 
 
 

56,791,306.35 
 
 

56,791,306.35 
 
 

26 
 
 

หนวยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย
ตางประเทศ 

CapitaLand Integrated Commercial  
Trust 
 

SG1M51904654 
 
   

- 
 
 

30,315,096.00 
 
 

1,577,318,254.34 
 
 

1,577,318,254.34 
 
 

27 
 
 

หนวยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย
ตางประเทศ 

Ascendas Real Estate Investment 
Trust 
 

SG1M77906915 
 
   

- 
 
 

25,392,892.00 
 
 

1,828,407,286.18 
 
 

1,828,407,286.18 
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กองทนุเปดทเีอม็บอีสีทสปรงิพรอ็พเพอรตีแ้อนดอนิฟราสตรคัเจอรอนิคมัพลัสเฟล็กซเิบิล้      

รายละเอยีดและอันดับความนาเชือ่ถอืของตราสาร (ตอ) 
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ประเภท

หลักทรัพย ชื่อผูออก ชื่อหลักทรัพย 

ผูรับรอง/
อาวัล/ 

ค�าประกัน 
วันครบ
กําหนด 

อันดับ
ความ

นาเชื่อถือ มูลคาหนาตั๋ว 

มูลคา 
ตามราคาตลาด 

(บาท)* 

มูลคา 
ตามราคาตลาด 

(บาท) 

28 
 
 

หนวยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย
ตางประเทศ 

Mapletree Logistics Trust 
 
 

SG1S03926213 
 
   

- 
 
 

8,030,300.00 
 
 

368,317,743.01 
 
 

368,317,743.01 
 
 

29 
 
 

หนวยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย
ตางประเทศ 

Starhill Global REIT 
 
 

SG1S18926810 
 
   

- 
 
 

7,177,700.00 
 
 

110,622,443.24 
 
 

110,622,443.24 
 
 

30 
 
 

หนวยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย
ตางประเทศ 

Keppel REIT 
 
 

SG1T22929874 
 
   

- 
 
 

12,819,200.00 
 
 

350,882,596.71 
 
 

350,882,596.71 
 
 

31 
 
 

หนวยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย
ตางประเทศ 

Frasers Centrepoint Trust 
 
 

SG1T60930966 
 
   

- 
 
 

13,772,890.00 
 
 

770,954,703.56 
 
 

770,954,703.56 
 
 

32 
 
 

หนวยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย
ตางประเทศ 

CDL Hospitality Trusts 
 
 

SG1T66931158 
 
   

- 
 
 

11,004,360.00 
 
 

303,921,020.31 
 
 

303,921,020.31 
 
 

33 
 
 

หนวยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย
ตางประเทศ 

Capitaland Retail China Trust 
 
 

SG1U25933169 
 
   

- 
 
 

23,213,822.00 
 
 

664,022,148.49 
 
 

664,022,148.49 
 
 

34 
 
 

หนวยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย
ตางประเทศ 

Mapletree Industrial Trust 
 
 

SG2C32962814 
 
   

- 
 
 

6,130,560.00 
 
 

399,100,250.52 
 
 

399,100,250.52 
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กองทนุเปดทเีอม็บอีสีทสปรงิพรอ็พเพอรตีแ้อนดอนิฟราสตรคัเจอรอนิคมัพลัสเฟล็กซเิบิล้      

รายละเอยีดและอันดับความนาเชือ่ถอืของตราสาร (ตอ) 
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 ประเภทหลักทรัพย ชื่อผูออก ชื่อหลักทรัพย 

ผูรับรอง/
อาวัล/ 

ค�าประกัน 
วันครบ
กําหนด 

อันดับความ
นาเชื่อถือ มูลคาหนาตั๋ว 

มูลคา 
ตามราคาตลาด 

(บาท)* 

มูลคา 
ตามราคาตลาด 

(บาท) 

35 
 
 

หนวยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย
ตางประเทศ 

Mapletree Commercial Trust 
 
 

SG2D18969584 
 
   

- 
 
 

10,354,938.00 
 
 

520,901,486.30 
 
 

520,901,486.30 
 
 

36 
 
 

หนวยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย
ตางประเทศ 

Far East Hospitality Trust 
 
 

SG2F08984575 
 
   

- 
 
 

7,114,400.00 
 
 

101,752,291.66 
 
 

101,752,291.66 
 
 

37 
 
 

หนวยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย
ตางประเทศ 

Mapletree Greater China 
Commercial Trust 
 

SG2F55990442 
 
   

- 
 
 

9,426,100.00 
 
 

232,439,519.55 
 
 

232,439,519.55 
 
 

38 
 
 

หนวยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย
ตางประเทศ 

Digital Core REIT Management 
PTE.LTD. 
 

SGXC50067435 
 
   

- 
 
 

13,330,000.00 
 
 

395,666,392.00 
 
 

395,666,392.00 
 
 

39 
 
 

หนวยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย
ตางประเทศ 

Lendlease Global Commercial 
REIT 
 

SGXC61949712 
 
   

- 
 
 

24,398,700.00 
 
 

529,452,844.02 
 
 

529,452,844.02 
 
 

40 
 
 

หนวยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย
ตางประเทศ 

Prime US REIT 
 
 

SGXC75818630 
 
   

- 
 
 

14,716,700.00 
 
 

414,489,232.98 
 
 

414,489,232.98 
 
 

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 21,525,422,893.72 บาท)      

20,839,724,899.82 21,632,034,035.98 

          

หมายเหตุ *1 มูลคาตามราคาตลาดที่ไมรวมดอกเบี้ยคางรับ        
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 คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ พรอ็พเพอรตี ้แอนด อนิฟราสตรคัเจอร อนิคมั พลสั เฟลก็ซเิบิล้ 

สําหรับ 6 เดือนแรกของรอบปบัญชี 2564/2565 ต้ังแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันท่ี 30 พฤศจกิายน 2564 

  ต้ังแตวันท่ี 1  มิ.ย.  2564  ต้ังแตวันท่ี 1  มิ.ย.  2564 

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันท่ี 30 พ.ย. 2564  ถึงวันท่ี 30 พ.ย. 2564 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 120,106.95 0.5350 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 4,209.36 0.0188 

คานายทะเบียน (Registrar fee) 13,020.94 0.0580 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี ไมมี 

คาโฆษณา  ไมมี ไมมี 

ภาษีเงินปนผลรับ 17,185.33 0.0765 

ภาษีเงินได 27.62 0.0001 

คาใชจายอ่ืน ๆ 0.00 0.0000 

รวมคาใชจายทัง้หมด1 154,550.20 0.6884 

หมายเหต ุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขายหลักทรัพย  
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถัวเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันท่ี 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564  
 เทากับ 22,388,558,458.27 บาท 

 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 5.08% 
 
คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ = 0.04% ( 9,606,160.32 บาท) 
 

 

 

 

 

 

 



19 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี � แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคมั พลสั เฟลก็ซเิบิ �ล 

 

ตารางแสดงคานายหนาซือ้ขายหลกัทรพัย ตัง้แตวนัที ่ 1 มถินุายน 2564  ถงึวนัที ่ 30 พฤศจกิายน 2564 

ลําดับ ชื่อบริษัทหลักทรัพย 
คานายหนา 

(บาท) 

อัตราสวนคานายหนา 
แตละรายตอคานายหนา

ท้ังหมด 

1. DBS VICKERS SECURITIES 6,615,672.23 68.87 

2. MAYBANK KIM ENG SECURITIES 1,550,432.31 16.14 

3 UOB KAY HIAN HOLDINGS LTD 1,186,063.83 12.35 

4 RHB SECURITIES THAILAND PCL 204,994.11 2.13 

5 COUNTRY GROUP SECURITIES PCL. 27,000.00 0.28 

6 UOB KAY HIAN SECURITIES 21,997.84 0.23 

 รวมคานายหนาทัง้หมด 9,606,160.32 100.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี � แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคมั พลสั เฟลก็ซเิบิ �ล 

 

รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ พรอ็พเพอรตี ้แอนด อนิฟราสตรคัเจอร 
อนิคมั พลสั เฟลก็ซเิบิล้ 

สําหรับรอบ 6 เดือนของรอบปบัญชี 2564/2565  (ต้ังแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564) 

ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวของ 

1 กองทุนเปดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนตํ่า หุนระยะยาว 

2 กองทุนเปดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนตํ่า เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

3 กองทุนเปดทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance 

4 ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวของกับกองทุนรวมไดท่ีบริษัทจัดการโดยตรง 

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

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

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

รายงานการเปดเผยขอมลูการถอืหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุ  ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2564 
ไมมี 

 

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 
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 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

15 Commerzbank AG ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

16 Commonwealth Bank of Australia ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

17 Credit Agricole Corporate & Investment ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

18 Credit Suisse Hong Kong Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

19 Credit Suisse Securities Europe Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

20 Daiwa Securities Group Inc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

21 DBS Bank Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

22 DBS Vickers Securities Singapore Pte Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

23 DBS Vickers Securities Thailand Co Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

24 Deutsche Bank AG ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

25 
 

DZ Bank AG Deutsche Zentral-
Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

26 Export Import Bank of Thailand ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

27 Goldman Sachs Group Inc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

28 Government Housing Bank ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

29 Government Savings Bank ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

30 Hongkong & Shanghai Banking Corp Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

31 HSBC Bank PLC ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

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

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

34 ING Bank NV ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

35 JP Morgan Securities LLC ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

36 JPMorgan Chase Bank NA ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

37 Kasikornbank PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

38 KGI Asia Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

39 KGI Securities Thailand PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

40 Kiatnakin Bank PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

41 Krung Thai Bank PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

42 KTB Securities Thailand PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

43 Land & Houses Bank PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

44 Maybank Kim Eng Securities Pte Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

45 Maybank Kim Eng Securities Thailand PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

46 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 
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 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

47 Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

48 Mizuho Bank Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

49 Morgan Stanley ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

50 Nomura Singapore Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

51 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

52 Phatra Securities PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

53 RHB Securities Thailand PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

54 Siam Commercial Bank PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

55 SMBC Nikko Securities Inc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

56 Societe Generale Corporate & Investment Banking ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

57 Societe Generale SA ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

58 Standard Chartered Bank ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

59 Standard Chartered Bank Thai PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

60 Thanachart Bank PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

61 Thanachart Securities ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

62 TISCO Bank PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

63 TISCO Securities Co Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

64 TMB Bank PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

65 Toronto-Dominion Bank/The ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

66 Trinity Securities Co Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

67 UBS AG ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

68 United Overseas Bank Thai PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

69 UOB Kay Hian Holdings Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

70 UOB Kay Hian Securities Thailand PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

71 Westpac Banking Corp ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 
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ขอมลูการดาํเนนิการใชสทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุผูถอืหุนในนามกองทนุรวมในรอบปปฏทินิลาสดุ 
 
การเปดเผยขอมูลการใชสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถือหุน 
1.นโยบายการใชสิทธิออกเสียง 

1.1 นโยบายการใชสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถือหุน 
นโยบายการใชสิทธิออกเสียงของผูจัดการกองทุนจะคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ ดังน้ันการใชสิทธิออกเสียงทุก
คร้ังจะกระทําเพ่ือเปนการปกปองและรักษาสิทธิประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ และเปนการชวยสงเสริมใหเกิดการกํากับดูแลท่ี
ดีกับบริษัทท่ีกองทุนเขาไปทําการลงทุน 

1.2 หลักเกณฑการพิจารณาขอเสนอของฝายจัดการในการใชสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถือหุน 
1.2.1  บริษัทจัดการจะใชสิทธิออกเสียงสนับสนุนในท่ีประชุมในกรณีท่ีไมขัดแยงกับขอ 1.2.2 
1.2.2  บริษัทจัดการจะใชสิทธิออกเสียงคัดคานหรืองดออกเสียงในท่ีประชุมในกรณีดังตอไปน้ี 

(ก)  การรับรองงบการเงิน ผลการดําเนินงาน การจายเงินปนผล 

- ผูตรวจสอบบัญชีแสดงความเห็นในลักษณะท่ีมีขอสงสัยเก่ียวกับงบการเงิน 

- มีการจายเงินปนผลไมสอดคลองกับนโยบายการจายปนผลของบริษัทโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
(ข) การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินสําคัญ การซื้อขายหรือใหเชากิจการ การควบหรือรวมกิจการ การจาง

บริหาร และการครอบงํากิจการ 

- ไมเปดเผยถึงรายละเอียดของการไดมาหรือการจําหนายทรัพยสิน การซื้อขายหรือใหเชากิจการ การ
ควบหรือรวมกิจการ การจางบริหาร และการครอบงํากิจการ เชน วัตถุประสงค, ท่ีมา, ราคา เปนตน 

- ในกรณีท่ีตองใชความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินแตไมมีการเปดเผยความเห็นของท่ีปรึกษาทางการ
เงิน หรือท่ีปรึกษาทางการเงินไมเห็นดวย 

(ค) การแตงต้ังกรรมการและถอดถอนคณะกรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการเขาประชุมนอยกวา 75% ของเวลาการประชุมโดยไมมีเหตุผลอันควร 

- กรรมการจะตองดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทอ่ืนในขณะท่ีไดรับการเสนอชื่อเพ่ือเปนกรรมการเกิน 6 
บริษัท (กําหนดข้ึนภายใตสมมติฐานวาการประชุมกรรมการแตละบริษัทจะเกิดข้ึนเดือนละ 1 คร้ัง) 

- ในกรณีท่ีไมมีการเปดเผยถึงขอมูลท่ีจําเปนในการพิจารณาเชน การดํารงตําแหนงในกรรมการบริษัทอ่ืน 
เปนตน 

(ง)  การเปลี่ยนแปลงโครงสรางเงินทุน เชนการเพ่ิมทุนและการลดทุน 

- ในกรณีท่ีเปนการเพ่ิมทุนโดยใหสทิธิผูถือหุนเดิม(Right Issue) เกิน 2 : 1 (หุนใหม : หุนเดิม) (พิจารณา
เปนกรณีไป) 

- ในกรณีท่ีเปนการเพ่ิมทุนโดยไมใหสิทธิผูถือหุนเดิมและสงผลใหเกิด dilution เกิน 30% (พิจารณาเปน
กรณีไป) 

- ในกรณีท่ีเปนการเพ่ิมทุนท่ีทําใหสทิธิในการออกเสียงลดลง เชน ตองไมมีการแบงชั้นของผูถือหุน หรือ
กระทําการใดๆท่ีทําใหไมเกิดความไมเทาเทียมระหวางผูถือหุน 

- ในกรณีท่ีเปนการซื้อหุนคืนจนทําให Free Float ตํ่ากวา 20% (พิจารณาเปนกรณีไป) 
(จ) การจายคาตอบแทนพิเศษใหแกกรรมการของบริษัท การเสนอขายหลักทรัพยแกกรรมการและพนักงานบริษัท  

- ไมเปดเผยจํานวนเงินคาตอบแทนพิเศษ 

- แผนการให ESOP ไมเปดเผยเร่ืองการ dilution 
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- แผนการให ESOP ท้ังแผนสงผลใหเกิด Dilution เกิน 15% (พิจารณาเปนกรณีไป) 

- ในกรณีท่ีเปนแผนในลักษณะท่ีจะให ESOP ทุกป  โดยแตละปให ESOP เกิน 2% ของจํานวนหุนท้ังหมด
ของบริษัท (พิจารณาเปนกรณีไป) 

- ราคา Exercise Price ของ ESOP ตํ่ากวาราคาเฉลี่ยของตลาด(ในชวงเวลาท่ีมีการขออนุมัติแผน) เกิน 
20% (พิจารณาเปนกรณีไป) 

- ในกรณีท่ีมีเง่ือนไขท่ีเปลี่ยนแปลงราคา Exercise Price หรือขยายระยะเวลาครบกําหนดของ ESOP 
ภายหลังจากท่ีไดมีการออก Option ยกเวนในกรณีเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงตามปกติเชน การเพ่ิม
ทุน ฯลฯ 

(ฉ) การทําธุรกรรมท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางบริษัทกับผูถือหุนและผูท่ีเก่ียวของกับผูถือหุน หรือ
การทํารายการท่ีเก่ียวของกัน 

- ในกรณีท่ีมีการทําธุรกรรมท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางบริษัทกับผูถือหุนและผูท่ี
เก่ียวของกับผูถือหุน หรือการทํารายการท่ีเก่ียวของกัน โดยไมมีความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงิน 

(ช) การเปลี่ยนประเภทธุรกิจของบริษัทหรือวัตถุประสงคของบริษัท 

- ไมเปดเผยวัตถุประสงคของการเปลี่ยนประเภทธุรกิจของบริษัทหรือวัตถุประสงคของบริษัท 
(ซ) การแกไขขอบังคับของบริษัท 

- ไมเปดเผยถึงวัตถุประสงคในการแกไขขอบังคับ 

- ไมมีการเปดเผยขอความในขอบังคับกอนท่ีจะมีการแกไขและขอความท่ีประสงคจะแกไข 
(ฌ) การแตงต้ัง / ถอดถอนผูตรวจสอบบัญชี และการเห็นชอบคาสอบบัญชี 

- ไมเปดเผยคาสอบบัญช ีและคาใชจายอ่ืน ๆ เชน Non-Audit Fee 

- ผูสอบบัญชีมีความสัมพันธหรือความเก่ียวของกับบริษัทอยางมีนัยสําคัญ 

- ผูสอบบัญชีไมใชผูตรวจสอบบัญชีท่ีไดรับความเห็นชอบจากตลาดหลักทรัพย 
(ญ) กรณีอ่ืนๆ   ในกรณีท่ีเปนมติท่ีนอกเหนือจากท่ีกลาวมาขางตน ผูจัดการกองทุนจะตองทําการพิจารณาผลดีหรือ

ผลเสยีของเร่ืองดังกลาว โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ 
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2. รายงานสรปุเกีย่วกบัการใชสทิธอิอกเสยีงแทนกองทนุในทีป่ระชมุผูถอืหุน (ระหวางวนัที ่1 ม.ิย.2564 – 30 พ.ย.2564) 

    
จํานวน
ครัง้ที ่

จํานวน
ครัง้ที ่

จํานวนครัง้ทีล่งมตติามวาระ
การประชมุ*** 

ลําดับ ชือ่บริษทั ชือ่ยอ วันที่ประชุม 
เชญิ

ประชมุ* 
เขารวม
ประชมุ** สนบัสนุน 

 
คดัคาน  

 งดออก
เสยีง 

     (ครัง้)  (ครัง้)    

1 
ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและ
สิทธิการเชาดับบลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท 

WHART 14 มิ.ย. 64 1 1 8 0 1 

2 
กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
สนามบินสมุย 

SPF 14 ก.ค. 64 1 1 2 0 0 

หมายเหตุ *      หมายถึง จํานวนครั้งท่ีบริษัทท่ีจัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเขารวมประชุมในฐานะผูถือหุน  

 

 ** หมายถึง จํานวนครั้งท่ีบริษัทจัดการเขารวมประชุมในฐานะผูถือหุน   

 

 ***    หมายถึง จํานวนครั้งท่ีลงมติออกเสียงในฐานะผูถือหุน การนับจํานวนครั้งนับรวมการลงคะแนนเสียงในวาระเดียวกันรวม 
 ทุกธุรกิจจัดการลงทุนเปน 1 ครั้ง  

 

3. รายละเอยีดการใชสทิธอิอกเสยีงคดัคานหรอืงดออกเสยีงแทนกองทนุในทีป่ระชมุผูถอืหุน 
(ระหวางวนัที ่1 มถินุายน 2564 – 30 พฤศจกิายน 2564) 

ลําดับ ชือ่บริษทั ชือ่ยอ วันที่ประชุม การประชมุ / วาระการประชุม คดัคาน 
งด 

ออก
เสยีง 

เหตผุล 

1 

ทรัสตเพ่ือการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพยและ
สิทธิการเชาดับบลิว
เอชเอ พรีเม่ียม โกรท 

 
WHART  

14 มิ.ย. 64 

การประชุมวิสามัญ 
ผูถือหนวยทรัสตเพ่ือ 
การลงทุอสังหาริมทรัพย
และสิทธิการเชาดับบลิว
เอชเอ พรีเม่ียม โกรท 
ครั้งท่ี 1/2564 

วาระท่ี 9 เรื่อง
พิจารณาเรื่อง
อื่นๆ (ถามี) 

0 1  

2 
กองทุนรวมสิทธิการ
เชาอสังหาริมทรัพย
สนามบินสมุย 

 SPF 14 ก.ค. 64 
การประชุมวิสามัญ 
ผูถือหนวยลงทุนครั้งท่ี 
1/2564 

 0 0  

หมายเหต ุ: พิจารณาเรื่องอื่น ๆ , เรื่องอื่นๆ (ถามี), เรื่องพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี), ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถามี) =>(งดออกเสียง) เนืองจากไมมี 
 รายละเอียดวาระการประชุม 

 

 

4.รายละเอยีดการใชสทิธอิอกเสยีงทีบ่รษิทัจดัการมคีวามขดัแยงทางผลประโยชน 
 (ระหวางวนัที ่1 มถินุายน 2564 – 30 พฤศจกิายน 2564) 

 ไมมี 



  

 

 กองทุนเปดทเีอ็มบ ีอีสทสปริง พร็อพเพอรตี้ แอนด 
 อินฟราสตรัคเจอร อินคัม พลัส เฟล็กซเิบิ้ล 
 รายงานประจาํป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2563 
 ส้ินสุดวันที่ 31 พฤษภาคม  2564 
 

 

  



สารบัญ

สารถึงผูถือหนวยลงทุน 1

รายงานการวิเคราะหของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 3

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเก่ียวกับการลงทุนเพ่ือเปนทรัพยสินของกองทุนรวม 4

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในรอบบัญชีท่ีผานมาเม่ือเทียบกับรอบบัญชีกอนหนา 4

รายงานการลงทุนท่ีไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนเฉล่ียในรอบปบัญชีพรอมท้ังการดําเนินการแกไข 4

ขอมูลท่ัวไปของกองทุน 5

ผลการดําเนินงานของกองทุนโดยสรุปและขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญ 9

รายงานผูดูแลผลประโยชน 11

งบการเงิน 12
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วันท่ี  2 สิงหาคม 2564 
 
เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 
 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงรายงานประจําป ระหวางวันท่ี 1 มิถุนายน 
2563 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ของ กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง พร็อพเพอรต้ี แอนด อินฟราสตรัคเจอร อินคัม พลัส 
เฟล็กซิเบ้ิล มายังผูถือหนวยลงทุน ทุกทาน 
 

ภาพรวมการลงทุนในสินทรัพยประเภท REITs ในชวง 1 ปท่ีผานมาสําหรับ REITs ในประเทศปรับตัวลดลง -14.49% 
(มิ.ย. 2563 – พ.ค. 2564)  ในขณะท่ี REITs ในตลาดสิงคโปรปรับตัวเพ่ิมข้ึน +12.97% ในรูปสกุลเงินบาท (มิ.ย. 2563 – พ.ค. 
2564) 
 

ผลตอบแทนจากการลงทุนสําหรับ REITs ในประเทศปรับตัวลดลง เน่ืองจากผลกระทบจากสถานการณการแพร
ระบาด COVID-19 ของประเทศไทยในปจจุบัน ในขณะท่ีผลตอบแทนของ REITs ในตลาดสิงคโปรปรับตัวข้ึนมาคอนขางมาก  แต
อยางไรก็ตาม ราคาหลักทรัพยในกลุมน้ีท้ังในประเทศและตางประเทศยังคงตามหลังกลุมอ่ืนคอนขางมาก ถึงแมวาจะไดรับ
ประโยชนจากนโยบายการเงินและนโยบายการคลังจากหลายประเทศ หากพิจารณาในเชิง Valuation หุนในกลุมน้ียังคงมีความ
นาสนใจ โดยพิจารณาจากสวนตางของผลตอบแทนของหุนในกลุมน้ี กับผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ป ซึ่งสูงกวา
คาเฉลี่ยในอดีต ถึงแมวาจะไดรับผลกระทบจากการปรับตัวเพ่ิมข้ึนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐและอัตราเงินเฟอ 
 

มุมมองการลงทุนในชวง 6 เดือนขางหนาประเมินวา ถึงแมอัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะปรับตัวเพ่ิมสูงข้ึน สะทอน
แนวโนมของเศรษฐกิจโลกท่ีจะเติบโตไดดีข้ึนจากปท่ีผานมา อัตราดอกเบ้ียของธนาคารกลางหลักๆท่ัวโลกท่ียังอยูในระดับตํ่า 
ตลอดจนปริมาณเงินอัดฉีดเพ่ือพยุงเศรษฐกิจของประเทศตาง ๆ ยังคงเปนปจจัยสนับสนุนการลงทุนใน REITs การพัฒนา
วัคซีนท่ีมีความคืบหนาอยางมากและแผนการแจกจายวัคซีนไปยังประชากรโลกท่ีเร่ิมเปนรูปธรรมมากข้ึนจะเปนปจจัยสนับสนุน
ตลาดทุนปน้ี อยางไรก็ดี ตลาดยังคงมีความผันผวนไดจากการท่ีหลายธุรกิจจะตองใชระยะเวลาในการฟนตัวเพ่ือกลับสูสภาวะ
ปกติ ความเสี่ยงของการเกิดการระบาดของ COVID-19 อีกคร้ังหลังการผอนคลายมาตรการขอจํากัดตาง ๆ เพ่ิมข้ึน รวมถึง
ความเสี่ยงหากประสิทธิภาพของวัคซีนไมเปนไปตามคาด 
 

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง พร็อพเพอรต้ี แอนด อินฟราสตรัคเจอร อินคัม พลัส เฟล็กซิเบ้ิล มีผลการดําเนินงาน
ในชวงระหวางวันท่ี 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ลดลง 2.74% เปรียบเทียบกับดัชนีเทียบวัด (ดัชนี
ผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (SETPF&REIT TR) ของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รอยละ 50 และ The FTSE Strait times REIT Index รอยละ 50 ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยน
เพ่ือคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน) ท่ีปรับตัวลดลง 1.03% 
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สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 
 
 
ขอแสดงความนับถือ 
 
คณะผูจัดการกองทุน 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 
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รายงานการวิเคราะห ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด ในฐานะบริษัทจัดการ 
กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง พร็อพเพอรตี้ แอนด อินฟราสตรัคเจอร อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล 
 
ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน 

ในป 2021 คาดการณการเติบโต GDP ของสิงคโปรอยูในระดับ 4-6%  และหากพิจารณาคาดการณอัตราเงินปนผล
จายของ SG-REIT ในป 2021 yield spread (สวนตางระหวางอัตราเงินปนผลจายและอัตราดอกเบ้ียพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 
ป) ของ SG-REIT ก็ไมไดอยูในระดับท่ีสูงจนเกินไป โดยระดับ yield spread ของ SG-REIT อยูท่ีระดับ 3.7% สูงกวาคาเฉลี่ย
ยอนหลัง 10 ปท่ี 3.5% 

 
ในสวนของเศรษฐกิจไทย สํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) รายงานตัวเลข GDP ของไทย

สําหรับไตรมาสแรก ป 2564 เติบโต -2.6% YoY ปรับตัวดีข้ึนจากไตรมาสสี่ ป 2563 ท่ี -4.2% โดย สศช.ไดปรับประมาณการ
การเติบโตของ GDP สําหรับป 2021 อยูท่ี 1.5 – 2.5% ปรับลดลงจากประมาณการรอบท่ีแลวท่ี 2.5 -3.5% เน่ืองจาก
ผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ระลอกท่ี 3 ซึ่งก็ทําใหมีการปรับประมาณการตัวเลขนักทองเท่ียวของป 2564 ลดลง
เหลือเพียง 0.5 ลานคน จากประมาณการณคร้ังกอนท่ี 3.5 ลานคน 
 

ผลตอบแทนจากการลงทุนสําหรับ REITs ในประเทศปรับตัวลดลงเน่ืองจาก ผลกระทบจากสถานการณการแพร
ระบาด COVID-19 ของประเทศไทยในปจจุบัน ในขณะท่ีผลตอบแทนของ REITs ในตลาดสิงคโปรปรับตัวข้ึนมาคอนขางมาก แต
อยางไรก็ตาม ราคาหลักทรัพยในกลุมน้ี ท้ังในประเทศและตางประเทศยังคงตามหลังกลุมอ่ืนคอนขางมาก ถึงแมวา จะไดรับ
ประโยชนจากนโยบายการเงินและนโยบายการคลังจากหลายประเทศ หากพิจารณาในเชิง Valuation หุนในกลุมน้ียังคงมีความ
นาสนใจ โดยพิจารณาจาก สวนตางของผลตอบแทนของหุนในกลุมน้ี กับผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ป ซึ่งสูงกวา
คาเฉลี่ยในอดีต ถึงแมวา จะไดรับผลกระทบจากการปรับตัวเพ่ิมข้ึนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ และอัตราเงินเฟอ 
 

มุมมองการลงทุนในชวง 6 เดือนขางหนาประเมินวา ถึงแมอัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะปรับตัวเพ่ิมสูงข้ึน สะทอน
แนวโนมของเศรษฐกิจโลกท่ีจะเติบโตไดดีข้ึนจากปท่ีผานมา อัตราดอกเบ้ียของธนาคารกลางหลักๆท่ัวโลกท่ียังอยูในระดับตํ่า 
ตลอดจนปริมาณเงินอัดฉีดเพ่ือพยุงเศรษฐกิจของประเทศตางๆ ยังคงเปนปจจัยสนับสนุนการลงทุนใน REITs การพัฒนา
วัคซีนท่ีมีความคืบหนาอยางมากและแผนการแจกจายวัคซีนไปยังประชากรโลกท่ีเร่ิมเปนรูปธรรมมากข้ึนจะเปนปจจัยสนับสนุน
ตลาดทุนปน้ี อยางไรก็ดี ตลาดยังคงมีความผันผวนไดจากการท่ีหลายธุรกิจจะตองใชระยะเวลาในการฟนตัวเพ่ือกลับสูสภาวะ
ปกติ ความเสี่ยงของการเกิดการระบาดของ COVID-19 อีกคร้ังหลังการผอนคลายมาตรการขอจํากัดตางๆเพ่ิมข้ึน รวมถึง
ความเสี่ยงหากประสิทธิภาพของวัคซีนไมเปนไปตามคาด 
 
นโยบายการลงทุนของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง พร็อพเพอรต้ี แอนด อินฟราสตรัคเจอร อินคัม พลัส เฟล็กซิเบ้ิล 

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพยหรือตราสารท่ีอยูในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย (Property Sector) 
และ/หรือ หนวย infra ท้ังท่ีจดทะเบียนท้ังในและตางประเทศ รวมถึงอยูระหวางการดําเนินการกระจายการถือหนวยลงทุน หรือ
เปดเสนอขายคร้ังแรก โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดย
หลักทรัพยหรือตราสารท่ี อยูในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย (Property Sector) ประกอบไปดวย 

1. หนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย และ/หรือ 
2. หนวยทรัสตของทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย และ/หรือ 
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3. ตราสารของกองทุนอสั งหาริมทรัพย และ  Exchange Traded Fund ท่ี เนนลงทุนในตราสารของกองทุ น
อสังหาริมทรัพย (REITs ETF) รวมถึงตราสารอ่ืนใดท่ีใหสิทธิในการไดมาซึ่งตราสารดังกลาว หรือท่ีมีผลตอบแทนอางอิงกับตรา
สารดังกลาวหรือกลุมของตราสาร/หนวยลงทุนดังกลาว 

4. หุนของบริษัทจดทะเบียนท่ีอยูภายใตหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยหรือท่ีมีลักษณะเทียบเคียงไดกับหมวด
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย รวมถึงตราสารหรือสัญญาทางการเงินท่ีใหสิทธิในการไดมาซึ่งหุนดังกลาวหรือใหผลตอบแทน
อางอิงกับหุน / กลุมหุนน้ัน ๆ 
 

กองทุนน้ีอาจมีการลงทุนในตางประเทศบางสวน (ลงทุนไมเกินรอยละ 79 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ) ท้ังน้ี ในกรณีท่ี
กองทุนลงทุนในตางประเทศ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) ท่ีมีตัวแปรเปนอัตรา
แลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันความเสี่ยงจากการลงทุน (Hedging) ตามสภาวการณตลาดหรือเม่ือบริษัท
จัดการเห็นสมควร 
 
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม สําหรับรอบบัญชีระหวางวันที่  
1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 

นโยบายการลงทุนของกองทุนมุงสรางผลตอบแทนจากการลงทุนแบบเชิงรุก (active management) โดยลงทุนใน
หนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย หนวยทรัสตของทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย รวมถึงหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือกระจายความเสี่ยงจากการลงทุน และมุงหวังผลตอบแทนจากการลงทุนท้ังในรูปแบบของเงิน
ปนผลและการเพ่ิมข้ึนของราคาหลักทรัพย  
 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผานมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีกอนหนา 

ไมมี 
 
รายงานการลงทุนที่ไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพรอมทั้งการดําเนินการแกไข 

ไมมี 
 
ขอมูลการดําเนินการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น (ถามี) 
 ไมมี 
 
ขอมูลการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธเิรียกรองดังกลาวเปนศูนย ในกรณีที่ผูออกตราสารแหงหนี้หรอืลูกหนี้แหงสิทธิ
เรียกรองผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณวาจะไมสามารถชําระหนี้ได (ถามี) 
 ไมมี 
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ขอมลูทัว่ไปของกองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ พรอ็พเพอรตี ้แอนด อนิฟราสตรคัเจอร อนิคมั พลสั เฟลก็ซเิบิล้ 
 
วตัถปุระสงคของโครงการ : 
เพ่ือเปนทางเลือกสา หรับผูลงทุนท่ีตองการกระจายการลงทุนและแสวงหาโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในทรัพยสิน 
ประเภทอสังหาริมทรัพย และ/หรือหนวย Infra ทัง ในและตางประเทศ 
 
ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทนุ : ทรัพยสินทางเลือก 
การลงทุนของนโยบายการลงทุนในทรัพยสินทางเลือก : หนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/REITs/กองทุนรวม 
 โครงสรางพ้ืนฐาน 
ประเภทกองทนุรวมตามลกัษณะพเิศษ : กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) 
 
ประเภทกองทนุตามการลงทนุในตางประเทศ : กองทุนท่ีลงทุนแบบมีความเสีย่งท้ังในและตางประเทศ 
 
การกําหนดสดัสวนการลงทนุในตางประเทศ : กําหนดสัดสวนการลงทุนในตางประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปไมเกินรอยละ 79.00 
ของ NAV 
 
นโยบายการกูยมื (ถาม)ี : ไมมี 
 
การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลวงหนา (Derivatives) : ลงทุน 
 
วตัถปุระสงคของการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลวงหนา : การลดความเสี่ยง (Hedging) 
 
การลงทนุในตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายลวงหนาแฝง (Structured Note) : ไมลงทุน 
 
กลยทุธการบรหิารกองทนุ (Management Style) : มุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชีว้ัด (active management) 
 
ดชันชีีว้ดั/อางองิ (Benchmark) : 

• ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย (SET Property Fund & REITs Total Return Index) รอยละ 50 และ 

•   The FTSE Strait times REIT Total Return Index รอยละ 50 ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือคํานวณผลตอบแทน เปน
สกุลบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน 

 
ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธท่ีิจะเปลีย่นแปลงตัวชีว้ัด (Benchmark) ในเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม 
ซึ่งอยูภายใตกรอบนโยบายการลงทุนท่ีกําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลและแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาอยางชัดเจนถึง
วันท่ีมีการเปลี่ยนตัวชี้วดั คําอธิบายเก่ียวกับตัวชีว้ัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชีว้ัดดังกลาวผานการลงประกาศในเว็บไซดของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 
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ลกัษณะการจายผลตอบแทนของกองทนุ : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน 
 
รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพเิศษ : 
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพยหรือตราสารท่ีอยูในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย (Property Sector) และ/หรือ 
หนวย Infra ท้ังในและตางประเทศ รวมถึงอยูระหวางการดาเนินการกระจายการถือหนวยลงทุน หรือเปดเสนอขายคร้ังแรกโดย
เฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
 
โดยหลักทรัพยหรือตราสารท่ีอยูในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย (Property Sector) ประกอบไปดวย 

1. หนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย และ/หรือ 
2. หนวยทรัสตของทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและ/หรือ 
3. ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพยและ Exchange Traded Fund ท่ีเนนลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย 

(REITs ETF) รวมถึงตราสารอ่ืนใดท่ีใหสิทธิในการไดมาซึ่งตราสารดังกลาว หรือท่ีมีผลตอบแทนอางอิงกับตราสาร
ดังกลาวหรือกลุมของตราสาร/หนวยลงทุนดังกลาว 

4. หุนของบริษัทจดทะเบียนทท่ีอยูภายใตหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยหรือท่ีมีลักษณะเทียบเคียงไดกับหมวด
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยรวมถึงตราสารหรือสัญญาทางการเงินท่ีใหสิทธิในการไดมาซึ่งหุนดังกลาวหรือให
ผลตอบแทนอางอิงกับหุน / กลุมหุนน้ัน ๆ 

 
สวนท่ีเหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุน ตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน หนวยลงทุนของกองโครงสรางพ้ืนฐาน ท้ังใน
ประเทศและตางประเทศ และ/หรือ เงินฝากโดยวัตถุประสงคสํารองไว เพ่ือการดําเนินงาน หรือรอการลงทุน เพ่ือสภาพคลอง และ
บริษัทจัดการจะลงทุนในเงินฝากตางประเทศ ท้ังในรูปเงินบาทและเงินตราตางประเทศ รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพยสิน
อ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 
ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตางประเทศ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) ท่ีมีตัวแปรเปนอัตรา
แลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันความเสี่ยงจากการลงทุน (Hedging) ตามสภาวการณตลาดหรือเม่ือบริษัท
จัดการเห็นสมควร ยกตัวอยางเชน กรณี คาเงินดอลลารสหรัฐฯ มีแนวโนมออนคาลง กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อ
ขายลวงหนา เพ่ือปองกันความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับอัตราแลกเปลี่ยนในสัดสวนท่ีมากกวากรณีท่ีคาเงินดอลลารสหรัฐฯ มี
แนวโนมแข็งคา อยางไรก็ตาม กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพ่ือปองกันความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับอัตรา
แลกเปลี่ยนในสัดสวนท่ีนอย หรืออาจพิจารณาไมปองกัน ในกรณีคาเงินดอลลารสหรัฐฯมีแนวโนมแข็งคา ดังน้ัน กองทุนจึงยังคง
มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู ซึ่งอาจทาใหผูลงทุนไดรับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือไดรับเงินคืนตากวาเงิน
ลงทุนเร่ิมแรกไดอีกท้ังการทาธุรกรรมปองกันความเสี่ยงอาจมีตนทุน ซึ่งทาใหผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากตนทุน
ท่ีเพ่ิมข้ึน 
 
กองทุนจะไมลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structure Notes) รวมถึงตราสารทุนท่ีไมมีการซื้อ
ขายในตลาด (Unlisted) และตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความนาเชื่อถือตากวาระดับท่ีสามารถลงทุนได (Non-Investment grade) 
และตราสารหน้ีท่ีไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated) ท้ังน้ี กองทุนอาจมีไวซึ่งตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความ
นาเชื่อถือตากวาท่ีสามารถลงทุนได เฉพาะกรณีท่ีตราสารหน้ีน้ันไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือท่ีสามารถลงทุนได 
(investment grade) ขณะท่ีกองทุนลงทุนเทาน้ัน 
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ท้ังน้ี การดํารงอัตราสวนการลงทุนขางตนจะไมนํามาบังคับใชในชวงระยะเวลาไมเกิน 30 วันนับต้ังแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสิน
เปนกองทุนรวม และ/หรือในชวงระยะเวลาท่ีกองทุนมีความจําเปนตองรอการลงทุน และ/หรือในชวงระยะเวลา 30 วันกอนเลิก
โครงการ และ/หรือในชวงท่ีผูลงทุนทาการสั่งซื้อ หรือขายคืน หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเปนจํานวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไมเกิน 10 
วันทําการ และจะไมนํามาบังคับใชในกรณีท่ีสภาวะการลงทุนท้ังในประเทศ และ/หรือตางประเทศไมปกติ หรือไมเหมาะสม เชน ภาวะ
ตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติ หรือเหตุการณไมปกติ มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ วงเงินลงทุนในตางประเทศ
เต็มเปนการชั่วคราว เปนตน หรือเพ่ือรอการลงทุน โดยไมถือวาเปนการดําเนินงานท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการและถือวา
ไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ท้ังน้ี กองทุนจะทํารายงานการลงทุนท่ีไมเปนไปตามอัตราสวนการลงทุนท่ีกําหนด 
พรอมท้ังเหตุผล และจัดสงมายังสํานักงาน ก.ล.ต.ภายในเวลาท่ีกําหนด 
 
รายละเอยีดการลงทนุในตางประเทศ : ลงทุนในตางประเทศบางสวน ทัง นี  โดยเฉลยี่ ในรอบปบัญชีไมเกินรอยละ 79 ของ 
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน และไมเกินวงเงินท่ีไดรับอนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. หรือธนาคารแหงประเทศไทย หรือ 
หนวยงานภาครัฐอ่ืนใด 
 
ขอมูลเพ่ิมเติม  
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ.ทหารไทย) ไดขอแกไขเพ่ิมเติมโครงการแบบขอความเห็นชอบเปนการ
ท่ัวไป กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน ก.ล.ต.) เพ่ือปรับปรุงขอมูลเก่ียวกับ ชื่อ
เว็บไซต (Website) อีเมล (Email Address) เบอรโทรศัพทและเบอรโทรสาร ของ บลจ.ทหารไทย โดยมีผลต้ังแตวันท่ี 17 มกราคม 
2563 เปนตนไป ท้ังน้ี เพ่ือใหขอมูลเปนปจจุบัน สรุปรายละเอียด ดังน้ี 

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

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

โทรสาร   0-2838-1700 ถึง 1701, 0-2838-1703 ถึง 1708 
 และ 0-2838-1710 ถึง 1712 
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ขอมูลเพ่ิมเติม  
ขอมูลเก่ียวกับ การแกไขเพ่ิมเติมโครงการภายใตการจัดการ เพ่ือเปลี่ยนแปลงท่ีอยูของ บลจ.ทหารไทย 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (TMBAM Eastspring) ไดมีการขอแกไขเพ่ิมเติมโครงการภายใตการจัดการ 
เพ่ือเปลี่ยนแปลงท่ีอยูของบริษัท และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ไดใหความเห็นชอบเปนการท่ัวไปแลว ท้ังน้ี จะมีผลต้ังแตวันท่ี 
1 มีนาคม 2564 เปนตนไป โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

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

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

งวดปบญัชสีิน้สดุวนัที ่
31 พ.ค. 

64 
29 พ.ค. 

63 
31 พ.ค. 

62 
31 พ.ค. 

61 
31 พ.ค. 

60 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 11.3697 12.1241 11.1458 10.7619 10.4537 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 10.8633 11.3697 12.1241 11.1458 10.7619 

ผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุนระหวางงวดป -2.74% -0.23% +13.72% +10.54% +9.37% 

ผลตอบแทนสุทธิของเกณฑมาตรฐาน ระหวางงวดป -1.03% -0.50% +14.55% +6.02% +0.31% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 32,242 32,139 28,082 10,891 5,440 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 23,109 32,242 32,139 28,082 10,891 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดป (ลานบาท) 27,473 37,234 33,361 14,223 8,468 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดป (Net cash flow) (ลานบาท) -7,601 +3,513 +1,298 +17,028 +5,301 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดป* (Average redemption rate) 0.18% 0.24% 0.23% 0.26% 0.32% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี � แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคมั พลสั เฟลก็ซเิบิ �ล 

 

 

 

ผลการดาํเนนิงานของกองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ พรอ็พเพอรตี ้แอนด อนิฟราสตรคัเจอร อนิคมั พลสั เฟลก็ซเิบิล้ 
วนัที ่31 พฤษภาคม 2564   

 

 ยอนหลัง  
3 เดือน 

ยอนหลัง 
 6 เดือน 

ยอนหลัง 
 1 ป 

ยอนหลัง 
 3 ป 

ต้ังแตจัดต้ัง 
กองทุน 

รอยละตอป (25 ก.พ. 64) (30 พ.ย. 63) (29 พ.ค. 63) (31 พ.ค. 61) (30 มิ.ย. 57) 
กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง พร็อพเพอรต้ี แอนด 
อินฟราสตรัคเจอร อินคัม พลัส เฟล็กซิเบ้ิล 

+5.35% +1.47% -2.74% +3.33% +6.39% 

เกณฑมาตรฐาน ** +8.92% +4.19% -1.03% +4.09% +6.72% 
** เกณฑมาตรฐาน คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยของตลาดหลักทรัพย 
 แหงประเทศไทย (SET Property Fund & REITs Total Return Index) รอยละ 50 และ The FTSE Strait times REIT  
 Total Return Index รอยละ 50 ปรับดวยอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลบาท ณ วันท่ีคํานวณ 
 ผลตอบแทน  
 
หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)  
 ท้ังน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลฃ 
 การดําเนินงานในอนาคตทําความเขาใจ  
 ลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน    
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รายงานของผูสอบบญัชรีบัอนญุาต 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง พร็อพเพอรตี้ แอนด อินฟราสตรัคเจอร อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล 

(เดิมชื่อ กองทุนเปดทหารไทย พร็อพเพอรตี้ อินคัม พลัส) 

ความเห็น 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง พร็อพเพอรตี้ แอนด อินฟราสตรัคเจอร อินคัม พลัส 
เฟล็กซิเบ้ิล (“กองทุน”) ซึ่งประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง พร็อพเพอรต้ี แอนด อินฟราสตรัคเจอร 
อินคัม พลัส เฟล็กซิเบ้ิล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ผลการดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิสําหรับปสิ้นสุด
วันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
ท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย 

เกณฑในการแสดงความเห็น 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบ
ของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกองทุนตามขอกําหนด
จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในสวนท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบงบการเงิน และ
ขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดเหลาน้ี ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบ
บัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

ขอมูลอื่น 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอ่ืน ขอมูลอ่ืนประกอบดวย ขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําป แตไมรวมถึงงบการเงิน และ
รายงานของผูสอบบัญชีท่ีอยูในรายงานประจําปน้ัน ขาพเจาคาดวาขาพเจาจะไดรับรายงานประจําปภายหลังวันท่ีในรายงานของ
ผูสอบบัญชี 

ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอ่ืน และขาพเจาไมไดใหความเชื่อม่ันตอขอมูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของขาพเจาท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอ่ืนมีความขัดแยงท่ีมี
สาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูท่ีไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา หรือปรากฏวาขอมูลอ่ืนมีการแสดงขอมูลท่ีขัด
ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

เม่ือขาพเจาไดอานรายงานประจําป หากขาพเจาสรุปไดวามีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขาพเจาตอง
สื่อสารเร่ืองดังกลาวกับผูบริหารเพ่ือใหผูบริหารดําเนินการแกไขขอมูลท่ีแสดงขัดตอขอเท็จจริง 
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ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 

ผูบริหารมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลาน้ีโดยถูกตองตามท่ีควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับ
กองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวา
จําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอผิดพลาด  

ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเน่ือง การเปดเผยเร่ือง
ท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานตอเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ืองเวนแตผูบริหาร
มีความต้ังใจท่ีจะเลิกกองทุนหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเน่ืองตอไปได 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบ
บัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อม่ันในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกัน
วาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญท่ีมีอยู
ไดเสมอไป ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเม่ือคาดการณไดอยาง
สมเหตุสมผลวารายการท่ีขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใช
งบการเงินจากการใชงบการเงินเหลาน้ี 

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินไมวาจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองตอความเสี่ยงเหลาน้ัน และได
หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงท่ีไมพบ
ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงท่ีเกิดจากขอผิดพลาด 
เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเวนการแสดงขอมูล 
การแสดงขอมูลท่ีไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของซึ่งจัดทําข้ึนโดยผูบริหาร  

 

 สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ืองของผูบริหารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีท่ีไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณหรือสถานการณท่ีอาจเปนเหตุให
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เกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามี
ความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหขอสังเกตถึงการ
เปดเผยขอมูลในงบการเงินที่เกี่ยวของ หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป 
ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็
ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกองทุนตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง  

 ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม 

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูบริหารในเรื่องตางๆ ที่สําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว 
ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบใน
ระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 

 
(นางสาวชมภูนุช แซแต)  
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบยีน 8382 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 
กรุงเทพฯ 25 มิถุนายน 2564 
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กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง พร็อพเพอรต้ี แอนด อินฟราสตรัคเจอร อินคัม พลัส เฟล็กซิเบ้ิล

(เดิมช่ือ กองทุนเปดทหารไทย พร็อพเพอร ต้ี อินคัม พลัส)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 25 64

หมายเหตุ 2564 2563

สินทรัพย 8

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม 3, 4 22,763,490,022.02 30,703,421,844.28 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 413,876,062.86 1,571,829,693.13 

ลูกหน้ี

จากเงินปนผลและดอกเบ้ีย 218,520,521.53 205,368,704.96 

จากการขายเงินลงทุน 195,988,424.36 3,479,623.88 

จากการขายหนวยลงทุน 11,908,881.94 45,460,537.87 

ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพันธ 3, 5, 6 184,534.11 86,195,813.92 

รายไดอ่ืนคางรับ - 3,383,184.36 

รวมสินทรัพย 23,603,968,446.82 32,619,139,402.40

หน้ีสิน 8

เจาหน้ี

จากการซ้ือเงินลงทุน - 17,077,765.02 

จากการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 378,196,506.87 305,092,782.91 

เจาหน้ีจากสัญญาอนุพันธ 3, 5, 6 92,066,694.69 37,860,031.38 

คาใชจายคางจาย 5 23,516,232.66 30,538,835.90 

ภาษีเงินไดคางจาย 35,250.93 226,930.24 

เจาหน้ีอ่ืน 40,027.47 - 

หน้ีสินอ่ืน 1,351,210.18 826,063.91 

รวมหน้ีสิน 495,205,922.80 391,622,409.36

สินทรัพยสุทธิ 23,108,762,524.02 32,227,516,993.04

สินทรัพยสุทธิ:

ทุนท่ีไดรับจากผู ถือหนวยลงทุน 21,272,262,129.35 28,358,175,844.83

กําไร(ขาดทุน)สะสม

บัญชีปรับสมดุล 2,721,165,192.26 3,261,201,692.44

กําไร(ขาดทุน)สะสมจากการดําเนินงาน (884,664,797.59) 608,139,455.77

สินทรัพยสุทธิ 23,108,762,524.02 32,227,516,993.04

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 10.8633 11.3644

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันส้ินป  (หนวย) 2,127,226,212.9341 2,835,817,584.4817 

บาท
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กองทุนเปดที เอ็มบี อีสทสปริง  พร็อพเพอร ต้ี แอนด อินฟราสตรัคเจอร อินคัม พลัส เฟล็กซิเบ้ิล

(เดิมชื่อ  กองทุนเปดทหารไทย พร็อพเพอร ต้ี  อินคัม พลัส)

งบกาํ ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สํา หรับปสิ้นสุดวันที่  31 พฤษภาคม 25 64

หมายเหตุ 2564 2563

รายได 3

รายได เงินปนผล 1,324,397,745.10 1,781,375,494.41 

รายไดดอกเบ้ีย 608,705.06 5,426,629.51 

รายไดคาธรรมเนียมในการซ้ือขายหนวยลงทุน 12,174,238.38 21,107,067.49 

รายได อ่ืน 9 2,406,443.23 7,394,791.65 

รวมรายได 1,339,587,131.77 1,815,303,983.06 

คาใชจาย 3

คาธรรมเนียมการจัดการ 5 293,309,222.53 399,065,413.86 

คาธรรมเนียมผู ดูแลผลประโยชน 10,279,528.81 13,985,937.31 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 5 27,819,928.37 29,948,553.88 

คาใชจายอ่ืน 36,414,071.45 47,050,692.53 

รวมคาใชจาย 367,822,751.16 490,050,597.58

รายไดสุทธิ 971,764,380.61 1,325,253,385.48

รายการกาํไร(ขาดทนุ)สุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทีเ่กิดขึ้นจากเงินลงทุน 161,513,911.17 (70,785,097.58)

รายการขาดทุนสุทธิท่ียังไม เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (1,585,088,280.03) (2,123,765,098.84)

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ (407,554,752.49) 209,402,006.50

รายการขาดทุนสุทธิท่ียังไม เกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ 6, 8 (140,217,943.12) (188,422,500.28)

รายการกําไรสุทธิจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 9,970,836.12 2,657,472.09

รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไมเกิดข้ึน (1,961,376,228.35) (2,170,913,218.11)

การลดลงในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได (989,611,847.74) (845,659,832.63)

หัก ภาษีเงินได 3 (90,624.46) (505,184.15)

การลดลงในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได (989,702,472.20) (846,165,016.78)

บาท
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กองทุนเปดที เอ็มบี อีสทสปริง  พร็อพเพอร ต้ี แอนด อินฟราสตรัคเจอร อินคัม พลัส เฟล็กซิเบ้ิล

(เดิมชื่อ  กองทุนเปดทหารไทย พร็อพเพอร ต้ี  อินคัม พลัส)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ

สํา หรับปสิ้นสุดวันที่  31 พฤษภาคม 25 64

หมายเหตุ 2564 2563

การเพิม่ขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพยสุทธิจาก

การดาํเนินงาน (989,702,472.20) (846,165,016.78)

การแบงปนสวนทุนใหผู ถือหนวยลงทุน 3, 7 (503,101,781.16) (2,327,233,894.80)

การเพ่ิมข้ึนของทุนท่ีได รับจากผู ถือหนวยลงทุนในระหวางป 4,549,566,425.92 24,375,262,108.71

การลดลงของทุนท่ีได รับจากผู ถือหนวยลงทุนในระหวางป (12,175,516,641.58) (21,113,290,069.81)

การเพิม่ขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพยสุทธิในระหวางป (9,118,754,469.02) 88,573,127.32

สินทรัพยสุทธิ ณ วันตนป 32,227,516,993.04 32,138,943,865.72

สินทรัพยสุทธิ ณ วันปลายป 23,108,762,524.02 32,227,516,993.04

การเปล่ียนแปลงของจํานวนหนวยลงทุน

(มูลคาหนวยละ 10 บาท)

หนวยลงทุน ณ วันตนป  2,835,817,584.4817 2,650,822,847.4786 

บวก : หนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป 406,220,402.9240 1,930,640,426.8539 

หัก : หนวยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหวางป (1,114,811,774.4716) (1,745,645,689.8508)

หนวยลงทุน ณ วันปลายป 2,127,226,212.9341 2,835,817,584.4817 

บาท

หนวย
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กองทุนเปดที เอ็มบี อีสทสปริง พร็อพเพอร ต้ี แอนด อินฟราสตรัคเจอร  อินคัม พลัส เฟล็กซิเบ้ิล

(เดิมช่ือ กองทุนเปดทหารไทย พร็อพเพอร ต้ี อินคัม พลัส)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  31 พฤษภาคม 25 64

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

รอยละของ

ช่ือหลักทรัพย จํานวนหนวย ราคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(บาท)

เงินลงทุนในประเทศ

หุนสามัญ

ขนสงและโลจิสติกส

กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานระบบขนสงมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 26,089,600 130,448,000.00 0.57

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 166,645,093 2,033,070,134.60 8.93

กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานบรอดแบนดอินเทอร เน็ต จัสมิน 57,834,327 558,101,255.55 2.45

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย

ทรัสตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยภิรัชออฟฟศ 32,623,800 300,138,960.00 1.32

ทรัสตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท 75,511,300 1,480,021,480.00 6.50

กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ซี.พี.ทาวเวอร  โกรท 29,821,900 271,379,290.00 1.19

ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดุสิตธานี 14,932,600 70,780,524.00 0.31

ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย

เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอรส พร็อพเพอร ต้ี 38,886,505 505,524,565.00 2.22

ทรัสตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโกลเดนเวนเจอร 45,320,600 466,802,180.00 2.05

ทรัสตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเหมราช 43,123,878 366,552,963.00 1.61

ทรัสตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย แอล เอช โฮเทล 18,950,200 174,341,840.00 0.77

ทรัสตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย แอล เอช ชอปปง เซ็นเตอร 22,188,800 235,201,280.00 1.03

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาโลตัสส รีเทล โกรท 97,172,600 1,467,306,260.00 6.45

กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยสนามบินสมุย 14,885,700 256,034,040.00 1.12

ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาไทยแลนด ไพรม พร็อพเพอร ต้ี 31,562,100 312,464,790.00 1.37

ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดับบลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท 98,265,991 1,277,457,883.00 5.61

รวมเงินลงทุนในประเทศ 9,905 ,625 ,445 .15 43.5 2
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กองทุนเปดที เอ็มบี  อีสทสปริง พร็อพเพอร ต้ี แอนด อินฟราสตรัคเจอร  อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล

(เดิมช่ือ กองทุนเปดทหารไทย พร็อพเพอร ต้ี อินคัม พลัส)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ตอ )

ณ วันที่  31 พฤษภาคม 25 64

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

รอยละของ

ช่ือหลักทรัพย จํานวนหนวย ราคายุตธิรรม มูลคาเงินลงทุน

(บาท)

เงินลงทุนในตางประเทศ

Ascendas Real Estate Investment Trust 26,706,892 1,849,041,273.28 8.12

Ascott Residence Trust 5,500,600 129,326,873.95 0.57

CDL Hospitality Trusts 15,382,460 428,907,298.59 1.88

CapitaLand Integrated Commercial Trust 36,397,096 1,797,498,990.24 7.90

CapitaLand China Trust 31,805,922 1,022,121,521.46 4.49

Frasers Centrepoint Trust 13,772,890 768,055,700.28 3.37

Far East Hospitality Trust 18,524,500 256,069,583.77 1.12

Frasers Logistics & Industrial Trust 30,694,900 1,037,188,983.17 4.56

iShares European Property Yield UCITS ETF 71,000 116,287,670.57 0.51

Keppel DC REIT 10,255,904 625,243,647.21 2.75

Keppel REIT 13,176,100 358,047,262.34 1.57

Lendlease Global Commercial REIT 38,244,100 686,805,354.25 3.02

Mapletree North Asia Commercial Trust 9,426,100 229,416,633.38 1.01

Mapletree Commercial Trust 14,057,938 697,584,067.83 3.06

Mapletree Industrial Trust 9,711,200 649,404,014.09 2.85

Mapletree Logistics Trust 13,653,300 642,016,728.37 2.82

Manulife US Real Estate Investment Trust 41,769,674 991,394,858.44 4.36

Prime US REIT 10,741,700 286,821,113.80 1.26

Sasseur Real Estate Investment Trust 8,493,700 184,646,202.27 0.81

Starhill Global REIT 7,776,700 101,986,799.58 0.45

รวมเงินลงทุนในตางประเทศ 12,85 7,864,5 76.87 5 6.48

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 23,614,461,476.77 บาท) 22,763,490,022.02 100.00
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กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง  พร็อพเพอร ต้ี แอนด อินฟราสตรัคเจอร  อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล

(เดิมชื่อ  กองทุนเปดทหารไทย พร็อพเพอร ต้ี อินคัม พลัส)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  31 พฤษภาคม 25 63

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

รอยละของ

ช่ือหลักทรัพย จํานวนหนวย ราคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(บาท)

เงินลงทุนในประเทศ

หลักทรัพยจดทะเบียน

หุนสามัญ

ขนสงและโลจิสติกส

กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานระบบขนสงมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 26,089,600  191,758,560.00  0.62

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 181,709,193  2,889,176,168.70  9.41

กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานบรอดแบนดอินเทอร เน็ต จัสมิน 57,834,327  543,642,673.80  1.77

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสต เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย

ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยภิรัชออฟฟศ 35,867,600  516,493,440.00  1.68

ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท 75,766,100  2,197,216,900.00  7.16

กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ซี.พี.ทาวเวอร  โกรท 29,821,900  372,773,750.00  1.21

ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดุสิตธานี 14,020,900  58,607,362.00  0.19

ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย

เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอรส พร็อพเพอร ต้ี 27,691,605  456,911,482.50  1.49

ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโกลเดนเวนเจอร 45,320,600  716,065,480.00  2.33

ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเหมราช 35,991,200  309,524,320.00  1.01

ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยอิมแพ็คโกรท 9,371,300  166,809,140.00  0.54

ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย แอล เอช โฮเทล 23,754,800  304,061,440.00  0.99

ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย แอล เอช ชอปปง เซ็นเตอร 22,188,800  297,329,920.00  0.97

กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยสนามบินสมุย 19,953,700  313,273,090.00  1.02

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเทสโก  โลตัส รีเทล โกรท 97,172,600  2,001,755,560.00  6.52

ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาไทยแลนด ไพรม พร็อพเพอร ต้ี 32,473,400  496,843,020.00  1.62

ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดับบลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท 72,029,088  1,238,900,313.60  4.04

รวมหลักทรัพยจดทะเบียน 13,071,142,620.60  42.5 7

หลักทรัพยไมจดทะเบียน

สิทธิ ในการจองซื้อ

ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท 28,006,459  -  - 
รวมหลักทรัพยไมจดทะเบียน -  -  

รวมเงินลงทุนในประเทศ 13,071,142,620.60  42.5 7
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กองทุนเปดที เอ็มบี อีสทสปริง พร็อพเพอร ต้ี แอนด อินฟราสตรัคเจอร  อินคัม พลัส เฟล็กซิเบ้ิล

(เดิมช่ือ  กองทุนเปดทหารไทย พร็อพเพอร ต้ี อินคัม พลัส)

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ตอ)

ณ วันที่  31 พฤษภาคม 25 63

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

รอยละของ

ช่ือหลักทรัพย จํานวนหนวย ราคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(บาท)

เงินลงทุนในตางประเทศ

Ascendas Real Estate Investment Trust 28,441,943  2,005,333,099.69  6.53

Ascott Residence Trust 15,238,600  329,533,237.71  1.07

BlackRock Global Funds - World Real Estate Securities 2,413,378.86  1,012,590,780.35  3.30

CapitaLand Commercial Trust 16,663,100  656,865,983.92  2.14

CDL Hospitality Trusts 17,144,460  366,885,323.43  1.19

CapitaLand Retail China Trust 31,904,460  934,281,337.19  3.04

CapitaLand Mall Trust 24,662,700  1,127,767,515.88  3.67

Deutsche Invest I Global Real Estate Securities 128,145.0066 676,501,529.99  2.20

Frasers Centrepoint Trust 17,114,390  936,808,065.13  3.05

Far East Hospitality Trust 21,327,500  237,808,882.75  0.77

Frasers Logistics & Industrial Trust 62,836,400  1,571,148,363.59  5.12

iShares European Property Yield UCITS ETF 263,000  340,597,621.37  1.11

Keppel DC REIT 17,278,004  1,000,252,433.26  3.26

Keppel REIT 19,984,100  481,671,882.18  1.57

Lendlease Global Commercial REIT 35,269,000  532,293,143.16  1.73

Mapletree North Asia Commercial Trust 46,892,100  882,001,006.94  2.87

Mapletree Commercial Trust 15,109,938  680,731,113.58  2.22

Mapletree Industrial Trust 10,871,200  666,084,477.08  2.17

Mapletree Logistics Trust 26,678,300  1,231,955,259.45  4.01

Manulife US Real Estate Investment Trust 34,773,674  918,104,973.05  2.99

OUE Commercial Real Estate Investment Trust 21,415,134  185,722,469.08  0.60

Prime US REIT 10,741,700  254,561,640.36  0.83

Sasseur Real Estate Investment Trust 23,942,800  431,467,260.98  1.41

Starhill Global REIT 15,680,600  171,311,823.56  0.56

รวมเงินลงทุนในตางประเทศ 17,632,279,223.68  5 7.43

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 29,969,305 ,019.00 บาท) 30,703,421,844.28 100.00
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กองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ พรอ็พเพอรตี ้แอนด อนิฟราสตรคัเจอร อนิคมั พลสั เฟลก็ซเิบิล้ 
(เดมิชือ่ กองทนุเปดทหารไทย พรอ็พเพอรตี ้อนิคมั พลสั) 
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 
สาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 พฤษภาคม 2564 

1. ขอมูลทั่วไป 

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง พร็อพเพอรต้ี แอนด อินฟราสตรัคเจอร อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล (“กองทุน”) จดทะเบียนเปน
กองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 
ปจจุบันกองทุนมีเงินทุนจดทะเบียนจํานวน 100,000 ลานบาท (แบงเปน 10,000 ลานหนวยลงทุน มูลคาหนวยละ 10 บาท) 
โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (“บริษัทจัดการ”) เปนผูจัดการกองทุนและนายทะเบียนหนวยลงทุน 
และธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เปนผูดูแลผลประโยชน 

กองทุนเปนกองทุนรวม ประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน ซึ่งไมกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน โดยมีนโยบาย          ลงทุน
ในหลักทรัพยหรือตราสารที่อยูในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย และ/หรือหนวยอินฟราสตรัคเจอรทั้งในประเทศ
และตางประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้กองทุนอาจจะ
เขาทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ 

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ก.ล.ต. ไดรับทราบการเปลี่ยนชื่อของกองทุนจากเดิมชื่อ “กองทุนเปดทหารไทย พร็อพเพอร
ต้ี อินคัม พลัส” เปน “กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง พร็อพเพอรต้ี แอนด อินฟราสตรัคเจอร อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล” 
โดยมีผลใชบังคับต้ังแตวันที่ 1 มิถุนายน 2563 

กองทุนมีนโยบายจายเงินปนผลตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในหนังสือชี้ชวน  

2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

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

อยางไรก็ตาม การนําแนวปฏิบัติทางบัญชีมาถือปฏิบัติในปปจจุบัน ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของ
กองทุน 

งบการเงินของกองทุนไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย 
กองทุนไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 
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3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

เงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน  

- หลักทรัพยจดทะเบียนที่เปนตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคลองรองรับ แสดงดวยมูลคายุติธรรมโดยใชราคาซื้อ
ขายครั้งลาสุด ณ วันที่วัดคาเงินลงทุน 

- หลักทรัพยไมจดทะเบียนที่เปนตราสารทุนที่ไมมีตลาดซื้อขายรองรับ แสดงดวยมูลคายุติธรรมที่ประมาณขึ้นโดย
ผูจัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสถานะทางการเงินของผูออกตราสาร 

- เงินลงทุนในกองทุนรวม แสดงดวยมูลคายุติธรรมโดยใชราคาซื้อขายครั้งลาสุด หรือมูลคาทรัพยสินสุทธิตอ
หนวยลงทุนครั้งลาสุด ณ วันที่วัดคาเงินลงทุน 

กําไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนใหเปนมูลคายุติธรรมจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จําหนายใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 

การแบงปนสวนทุน 

กองทุนจะบันทึกลดกําไรสะสม ณ วันที่ประกาศจายเงินปนผล 

การรับรูรายไดและคาใชจาย 

รายไดเงินปนผลรับรูเปนรายไดนับแตวันที่ประกาศจายและมีสิทธิที่จะไดรับ  

รายไดดอกเบี้ยรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง 

รายไดอื่นและคาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง 

เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรูในกําไรหรือ
ขาดทุน 

บัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ 

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

ณ วันสิ้นป กําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธที่ยังไมครบกําหนด คํานวณโดยปรับสัญญาอนุพันธ ณ 
วันสิ้นป จากอัตราตามสัญญา เปนราคาตลาดของสัญญาอนุพันธที่มีอายุคงเหลือเชนเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้
หรือเจาหนี้จากสัญญาอนุพันธในงบแสดงฐานะการเงิน 

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกดิขึ้นจากการแปลงคารับรูในกําไรหรือขาดทุน 

ภาษีเงินได 

กองทุนเสียภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากรจากรายไดตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตรารอยละ 15 ของรายไดกอนหักรายจาย  
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การใชดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจและการประมาณการหลาย
ประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่เกี่ยวของกับสินทรัพย หนี้สิน รายได คาใชจาย และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
สินทรัพยและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว 

การใชดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป 

4. ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน  

กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนในระหวางป สรุปไดดังนี้ 

 บาท 

 2564  2563 

ซื้อเงินลงทุน 2,137,972,524.25 8,575,612,180.29 

ขายเงินลงทุน 8,654,329,977.65 6,736,568,859.72 

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

ในระหวางป กองทุนมีรายการธุรกิจระหวางกันที่สําคัญกับบริษัทจัดการ และกิจการอื่น ซึ่งมีผูถือหุนและ/หรือกรรมการ
เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สําคัญดังกลาวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และ 2563 มี
ดังตอไปนี้ 

 บาท   

 2564  2563  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด   

คาธรรมเนียมการจัดการ 293,309,222.53  399,065,413.86 ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชีช้วน 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 27,819,928.37  29,948,553.88 ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชีช้วน 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)) 

ซื้อเงินตราตางประเทศ 28,296,679,965.80  10,627,624,643.70  ตามที่ระบุในสัญญา 

ขายเงินตราตางประเทศ 30,818,349,526.19  7,505,901,756.00 ตามที่ระบุในสัญญา 

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และ 2563 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ดังนี้ 

 บาท 

 2564  2563 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด    

คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย 21,159,138.95  27,901,288.07 

คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย 2,293,887.99  2,093,900.38 
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 บาท 

 2564  2563 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)) 

ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ -  12,035,003.93 

เจาหนี้จากสัญญาอนุพันธ 9,660,409.86  176,732.00 

6. อนุพันธทางการเงินตามมูลคายุติธรรม 

 บาท 

 2564 

 จํานวนเงินตาม  มูลคายุติธรรม 

 สัญญา  สินทรัพย  หนี้สิน 

สัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 11,904,235,220.50  184,534.11  92,066,694.69 

 

 บาท 

 2563 

 จํานวนเงินตาม  มูลคายุติธรรม 

 สัญญา  สินทรัพย  หนี้สิน 
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศ
ลวงหนา 15,659,125,988.20  86,195,813.92  37,860,031.38 

7. การแบงปนสวนทุน 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และ 2563 กองทุนไดจายเงินปนผลดังนี้ 

    (หนวย : บาท) 

วันปดสมุดทะเบียน สําหรับรอบระยะเวลา อัตราหนวยละ รวม 

12 เมษายน 2564 1 มีนาคม 2564 - 31 มีนาคม 2564 0.10 217,231,826.94 

10 มิถุนายน 2563 1 มีนาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2563 0.10 285,869,954.22 

10 มีนาคม 2563 1 ธันวาคม 2562 - 29 กุมภาพันธ 2563 0.19 604,135,187.01 

12 ธันวาคม 2562 1 กันยายน 2562 - 30 พฤศจิกายน 2562 0.19 601,532,588.11 

10 กันยายน 2562 1 มิถุนายน 2562 - 31 สิงหาคม 2562 0.20 586,726,768.84 

12 มิถุนายน 2562 1 มีนาคม 2562 - 31 พฤษภาคม 2562 0.20 534,839,350.84 
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8. การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 

การประมาณมูลคายุติธรรม 

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

ตารางตอไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลคาความ
แตกตางของระดับขอมูลสามารถแสดงไดดังนี้ 

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกัน (ขอมูลระดับที่ 1) 

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

- ขอมูลสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินซึ่งไมไดอางอิงจากขอมูลที่สามารถสังเกตไดจากตลาด (ขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได) 
(ขอมูลระดับที่ 3) 

 บาท 

 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 

 ระดับที่ 1  ระดับที่ 2  ระดับที่ 3  รวม 

สินทรัพย        

ตราสารทุนและกองทุน 22,763,490,022.02 -  -  22,763,490,022.02 

ตราสารอนุพันธ -  184,534.11  -  184,534.11 

หนี้สิน        

ตราสารอนุพันธ -  92,066,694.69  -  92,066,694.69 

 

 บาท 

 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 

 ระดับที่ 1  ระดับที่ 2  ระดับที่ 3  รวม 

สินทรัพย        

ตราสารทุนและกองทุน 29,014,329,533.94 1,689,092,310.34  -  30,703,421,844.28 

ตราสารอนุพันธ -  86,195,813.92  -  86,195,813.92 

หนี้สิน        

ตราสารอนุพันธ -  37,860,031.38  -  37,860,031.38 
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เงินลงทุนตางๆ ซึ่งมูลคาเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอางอิงไวอยางชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคลองและถูกจัด
ประเภทอยูในระดับที่ 1 นั้นประกอบดวยตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนและกองทุนรวมที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยตางประเทศที่มีสภาพคลองที่ซื้อขายในตลาดที่จัดต้ังขึ้นอยางเปนทางการ กองทุนจะไมปรับราคาที่อางอิง
สําหรับเครื่องมือเหลานี้ 

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไมไดถูกพิจารณาวามีสภาพคลองแตถูกประเมินคาจากราคาตลาดที่มีการ
อางอิงไวอยางชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผูคาหรือแหลงกําหนดราคาที่เปนทางเลือกซึ่งไดรับการสนับสนุนจาก
ขอมูลที่สังเกตไดจะถูกจัดอยูในระดับที่ 2 เครื่องมือการเงินเหลานี้ประกอบดวยเงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ และ
อนุพันธในตลาดซื้อขายกันโดยตรง 

ในระหวางป ไมมีการโอนรายการระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลคาของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด 

ตารางตอไปนี้ไดสรุปความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบดวยสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
ของกองทุนตามมูลคายุติธรรมและจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 

 มีอัตราดอกเบี้ย 
ปรับขึ้นลงตาม 
อัตราตลาด 

 
มีอัตรา 

ดอกเบี้ยคงที ่

 
 

ไมมีอัตราดอกเบี้ย 

 

รวม    

สินทรัพยทางการเงิน        
เงินลงทุนแสดงดวยมูลคา
ยุติธรรม -  -  22,763,490,022.02  22,763,490,022.02 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 305,349,095.16 -  108,526,967.70  413,876,062.86 
ลูกหนี้จากเงินปนผล 

และดอกเบี้ย -  -  218,520,521.53  218,520,521.53 

ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน -  -  195,988,424.36  195,988,424.36 

ลูกหนี้จากการขายหนวยลงทุน -  -  11,908,881.94  11,908,881.94 

ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ -  -  184,534.11  184,534.11 

หนี้สินทางการเงิน        
เจาหนี้จากการรับซื้อคืน 

หนวยลงทุน -  -  378,196,506.87  378,196,506.87 

เจาหนี้จากสัญญาอนุพันธ -  -  92,066,694.69  92,066,694.69 

คาใชจายคางจาย -  -  23,516,232.66  23,516,232.66 
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 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 

 มีอัตราดอกเบี้ย 
ปรับขึ้นลงตาม 
อัตราตลาด 

 
มีอัตรา 

ดอกเบี้ยคงที ่

 
 

ไมมีอัตราดอกเบี้ย 

 

รวม    

        

หนี้สินทางการเงิน        

ภาษีเงินไดคางจาย -  -  35,250.93  35,250.93 

เจาหนี้อื่น -  -  40,027.47  40,027.47 

หนี้สินอื่น -  -  1,351,210.18  1,351,210.18 

 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 

 มีอัตราดอกเบี้ย 
ปรับขึ้นลงตาม 
อัตราตลาด 

 มีอัตรา 
ดอกเบี้ย

คงที่ 

 
 

ไมมีอัตราดอกเบี้ย 

 

รวม    

สินทรัพยทางการเงิน        
เงินลงทุนแสดงดวยมูลคา
ยุติธรรม -  -  30,703,421,844.28  30,703,421,844.28 
เงินสดและเงินฝาก
ธนาคาร 1,371,218,833.22 -  200,610,859.91  1,571,829,693.13 
ลูกหนี้จากเงินปนผล 

และดอกเบี้ย -  -  205,368,704.96  205,368,704.96 

ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน -  -  3,479,623.88  3,479,623.88 
ลูกหนี้จากการขายหนวย
ลงทุน -  -  45,460,537.87  45,460,537.87 

ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ -  -  86,195,813.92  86,195,813.92 

รายไดอื่นคางรับ -  -  3,383,184.36  3,383,184.36 

หนี้สินทางการเงิน        
เจาหนี้จากการซื้อเงิน
ลงทุน -  -  17,077,765.02  17,077,765.02 
เจาหนี้จากการรับซื้อคืน 

หนวยลงทุน -  -  305,092,782.91  305,092,782.91 
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 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 

 มีอัตราดอกเบี้ย 
ปรับขึ้นลงตาม 
อัตราตลาด 

 มีอัตรา 
ดอกเบี้ย

คงที่ 

 
 

ไมมีอัตราดอกเบี้ย 

 

รวม    

สินทรัพยทางการเงิน        

เจาหนี้จากสัญญาอนุพันธ -  -  37,860,031.38  37,860,031.38 

คาใชจายคางจาย -  -  30,538,835.90  30,538,835.90 

ภาษีเงินไดคางจาย -  -  226,930.24  226,930.24 

หนี้สินอื่น -  -  826,063.91  826,063.91 

 

ความเสี่ยงดานเครดิต 

กองทุนมีความเสี่ยงดานเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไวในเครื่องมือ
ทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น 
กองทุนจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายจากการเก็บหนี้ 

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และ 2563 กองทุนมีบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศดังนี้ 

 จาํนวนเงนิ 

รายการ 2564  2563 

เงินลงทุน (มูลคายุติธรรม)   

ดอลลารสิงคโปร 485,127,989.44 640,591,366.16 

ดอลลารสหรัฐอเมริกา 40,929,105.74 89,964,128.38 

ยูโร 3,052,290.00 9,631,060.00 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร   

ดอลลารสิงคโปร 4,592,847.59 6,417,249.85 

ดอลลารสหรัฐอเมริกา - 1,878,228.48 

ลูกหนี้จากเงินปนผลและดอกเบี้ย   

ดอลลารสิงคโปร 4,657,327.29 3,692,876.04 

ดอลลารสหรัฐอเมริกา 1.14 17.56 

ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน   

ดอลลารสิงคโปร 7,356,658.78 - 

รายไดอื่นคางรับ   

ดอลลารสหรัฐอเมริกา - 106,356.00 
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 จาํนวนเงนิ 

รายการ 2564  2563 

เจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุน   

ดอลลารสิงคโปร - 758,137.73 

กองทุนไดทําสัญญาอนุพันธเพื่อคุมครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนที่เปนเงินตราตางประเทศ 
(ดูหมายเหตุ 6) 

ความเสี่ยงดานตลาด 

กองทุนมีความเสี่ยงดานตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุนและกองทุนรวมในตางประเทศ ซึ่งผลตอบแทนของเงิน
ลงทุนดังกลาวขึ้นอยูกับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณ
ดังกลาวอาจมีผลกระทบทางดานบวกหรือดานลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภท
ของธุรกิจของผูออกตราสารวามีความสัมพันธกับความผันผวนของตลาดมากนอยเพียงใดอันอาจทําใหราคาของตรา
สารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได 

 

 

การบริหารความเสี่ยง 

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เชน การกระจายประเภท
เงินลงทุน และการวิเคราะหฐานะของกิจการที่จะลงทุน 

9. รายไดอื่น 

รายไดอื่น ไดแก การจายคืนคาธรรมเนียมในการจัดการในตางประเทศใหกับกองทุนตามอัตราที่ตกลงรวมกันในสัญญา 

10. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 
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กองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ พรอ็พเพอรตี ้แอนด อนิฟราสตรคัเจอร อนิคมั พลสั เฟลก็ซเิบิล้ 
 รายงานสรปุเงนิลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 31 พฤษภาคม  2564 
 กลุมของตราสาร มลูคาตามราคา % of 
 ตลาด (บาท) NAV 
 (ก) พันธบัตรรัฐบาล ต๋ัวเงินคลัง  0.00 0.00% 
 พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 

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

 (ค) ตราสารที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับ  0.00 0.00% 
 Investment Grade 

 (ง) ตราสารที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับตํ่ากวาอันดับ 0.00 0.00% 
 ที่สามารถลงทุนได (investment grade) 
 หรือตราสารที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ 

 (จ) ตราสารทุน 22,763,490,022.02 98.51% 

 (ฉ) เงินฝากธนาคาร 414,111,069.07 1.79% 
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กองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ พรอ็พเพอรตี ้แอนด อนิฟราสตรคัเจอร อนิคมั พลสั เฟลก็ซเิบิล้ 
 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 31 พฤษภาคม  2564 
 มลูคาตามราคา % of 
 ตลาด (บาท) NAV 
 หลกัทรพัยหรอืทรพัยสนิ 23,177,601,091.09 100.30% 
 เงินฝากธนาคาร 414,111,069.07 1.79% 
 หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพย 22,763,490,022.02 98.51% 
 หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพยตางประเทศ 12,857,864,576.87 55.64% 
 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสตเพื่อการลงทุนใน 7,184,006,055.00 31.09% 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2,591,171,390.15 11.22% 
 ขนสงและโลจิสติกส 130,448,000.00 0.56% 
 อืน่ๆ -68,877,247.75 -0.30% 
 ทรัพยสินอื่น 334,221,952.89 1.45% 
 หนี้สินอื่น -403,099,200.64 -1.75% 
 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 23,108,723,843.34 100.00% 
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กองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ พรอ็พเพอรตี ้แอนด อนิฟราสตรคัเจอร เฟลก็ซเิบิล้ 
 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 31 พฤษภาคม  2564 
 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of 
 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด NAV 
 เงนิฝากธนาคาร 
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 414,111,069.07 1.79% 

 รวมเงนิฝากธนาคาร 414,111,069.07 1.79% 
 หนวยลงทนุในอสงัหารมิทรพัย 
 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพ 31.09% 
 ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 75,511,300 1,480,021,480 6.40% 
 CPN รีเทล โกรท 

 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเทสโก 97,172,600 1,467,306,260 6.35% 
 โลตัส รีเทล โกรท 

 ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการ 98,265,991 1,277,457,883 5.53% 
 เชาดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 

 ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา 38,886,505 505,524,565.00 2.19% 
 อสังหาริมทรัพยเพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอรส 

 ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย โกลเดนเวนเจอร 45,320,600 466,802,180.00 2.02% 

 ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเหมราช 43,123,878 366,552,963.00 1.59% 

 ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา 31,562,100 312,464,790.00 1.35% 
 ไทยแลนด ไพรม พร็อพเพอรต้ี 

 ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ภิรัชออฟฟศ 32,623,800 300,138,960.00 1.30% 

 C.P. Tower Growth Leasehold Property Fund 29,821,900 271,379,290.00 1.17% 

 กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยสนามบินสมุย 14,885,700 256,034,040.00 1.11% 

 ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 22,188,800 235,201,280.00 1.02% 
 แอล เอช ชอปปง เซ็นเตอร 
 ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย แอล เอช โฮเทล  18,950,200    174,341,840.00 0.75% 

 ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดุสิตธาน ี 14,932,600 70,780,524.00 0.31% 

 เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 11.22% 
 กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 166,645,093 2,033,070,134 8.80% 

 กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานบรอดแบนดอินเทอรเน็ต จัสมิน 57,834,327 558,101,255.55 2.42% 
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 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of 
 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด NAV 
 ขนสงและโลจิสติกส 0.56% 
 กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานระบบขนสงมวลชนทางราง 26,089,600 130,448,000.00 0.56% 
 บีทีเอสโกรท 

 รวมหนวยลงทนุในอสงัหารมิทรพัย 9,905,625,445.15 42.87% 
 หนวยลงทนุในอสงัหารมิทรพัยตางประเทศ 
 หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพยตางประเทศ 55.64% 
 Ascendas Real Estate Investment Trust 26,706,892 1,849,041,273 8.00% 

 Capitaland Integration Commercial Trust 36,397,096 1,797,498,990 7.78% 

 Frasers Logistics & Commercial Trust 30,694,900 1,037,188,983 4.49% 

 Capitaland Retail China Trust 31,805,922 1,022,121,521 4.42% 

 Manulife US Real Estate Investment Trust 41,769,674 991,394,858.44 4.29% 

 Frasers Centrepoint Trust 13,772,890 768,055,700.28 3.32% 

 Mapletree Commercial Trust 14,057,938 697,584,067.83 3.02% 

 Lendlease Global Commercial REIT 38,244,100 686,805,354.25 2.97% 

 Mapletree Industrial Trust 9,711,200 649,404,014.09 2.81% 

 Mapletree Logistics Trust 13,653,300 642,016,728.37 2.78% 

 Keppel DC REIT 10,255,904 625,243,647.21 2.71% 

 CDL Hospitality Trusts 15,382,460 428,907,298.59 1.86% 

 Keppel REIT 13,176,100 358,047,262.34 1.55% 

 Prime US REIT 10,741,700 286,821,113.80 1.24% 

 Far East Hospitality Trust 18,524,500 256,069,583.77 1.11% 

 Mapletree Greater China Commercial Trust 9,426,100 229,416,633.38 0.99% 

 Sasseur Real Estate Investment Trust 8,493,700 184,646,202.27 0.80% 

 Ascott Residence Trust 5,500,600 129,326,873.95 0.56% 

 iShares European Property Yield 71,000 116,287,670.57 0.50% 

 Starhill Global REIT 7,776,700 101,986,799.58 0.44% 

 รวมหนวยลงทนุในอสงัหารมิทรพัยตางประเทศ 12,857,864,576.87 55.64% 
 ทรัพยสินอื่น 334,221,952.89 1.45% 
 หนี้สินอื่น -403,099,200. -1.75% 

 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 23,108,723,8 100.00% 
 จํานวนหนวยลงทุน 2,127,226,212 
 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 10.8633 
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กองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ พรอ็พเพอรตี ้แอนด อินฟราสตรคัเจอร อนิคัม พลัส เฟล็กซิเบิล้       

 

รายละเอยีดและอันดับความนาเชือ่ถอืของตราสาร       

 

ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2564        

 

ประเภทหลักทรัพย ชือ่ผูออก 
ชือ่

หลักทรัพย 

ผูรับรอง/
อาวลั/ 

ค�าประกัน 
วันครบ
กําหนด 

อนัดบัความ
นาเชือ่ถอื  มลูคาหนาตั๋ว 

 มลูคาตามราคาตลาด 
(บาท) 

1 เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสิกรไทย KBANK   

AA(tha)   305,584,101.37  

2 เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสิกรไทย KBANK   

AA(tha)   108,526,967.70  
3 

 
หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
 

ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยภิรัชออฟฟศ 

BOFFICE 
   

- 
 

 32,623,800.00 
  

 300,138,960.00  
 

4 
 

หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
 

กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานระบบขนสง
มวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 

BTSGIF 
   

- 
 

 26,089,600.00 
  

 130,448,000.00 
  

5 
 

หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
 

ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท 

CPNREIT 
   

AA 
 

 75,511,300.00 
  

 1,480,021,480.00  
 

6 
 

หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
 

C.P. Tower Growth Leasehold Property 
Fund 

CPTGF 
   

- 
 

 29,821,900.00 
  

 271,379,290.00 
  

7 
 

หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
 

กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคม 
ดิจิทัล 

DIF 
   

- 
 

 166,645,093.00 
  

 2,033,070,134.60 
  

8 
 

หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
 

ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและ
สิทธิการเชาดุสิตธานี 

DREIT 
   

- 
 

 14,932,600.00 
  

 70,780,524.00 
  

9 
 
 

หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
 
 

ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและ
สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่ออุตสาหกรรม 
เฟรเซอรส 

FTREIT 
 
   

A 
 
 

 38,886,505.00 
 
  

 505,524,565.00 
  
 

10 
 

หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
 

ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและ
สิทธิการเชาแกรนด ออฟฟศ 

GLANDRT 
   

- 
 

 32,233,900.00 
  

 - 
 

11 หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพย Golden Ventures REIT GVREIT   

-  45,320,600.00   466,802,180.00  
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รายละเอยีดและอันดับความนาเชือ่ถอืของตราสาร (ตอ)       

 

ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2564        

 

ประเภทหลักทรัพย ชือ่ผูออก ชือ่หลักทรพัย 

ผูรับรอง/
อาวลั/ 

ค�าประกัน 
วันครบ
กําหนด 

อนัดบั
ความ

นาเชือ่ถอื  มลูคาหนาตั๋ว 
 มลูคาตามราคาตลาด 

(บาท) 
12 

 
หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
 

ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยเหมราช 

HREIT 
   

- 
 

43,123,878.00 
  

 366,552,963.00 
  

13 
 

หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
 

กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานบรอดแบนด
อินเทอรเน็ต จัสมิน 

JASIF 
   

- 
 

57,834,327.00 
  

 558,101,255.55 
  

14 
 

หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
 

ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพย แอล เอช โฮเทล 

LHHOTEL 
   

- 
 

18,950,200.00 
  

 174,341,840.00 
  

15 
 

หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
 

ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพย แอล เอช ชอปปง เซ็นเตอร 

LHSC 
   

- 
 

22,188,800.00 
  

 235,201,280.00 
  

16 
 

หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา
เทสโก โลตัส รีเทล โกรท 

LPF 
   

- 
 

97,172,600.00 
  

 1,467,306,260.00 
  

17 
 

หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
 

กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
สนามบินสมุย 

SPF 
   

- 
 

14,885,700.00 
  

 256,034,040.00 
  

18 
 

หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
 

ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและ
สิทธิการเชาไทยแลนด ไพรม พร็อพเพอรตี้ 

TPRIME 
   

- 
 

31,562,100.00 
  

 312,464,790.00 
  

19 
 

หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
 

ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและ
สิทธิการเชาดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 

WHART 
   

- 
 

98,265,991.00 
  

 1,277,457,883.00 
  

20 
 

หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพย
ตางประเทศ 

iShares European Property Yield 
 

IE00B0M63284 
   

- 
 

71,000.00 
  

 116,287,670.57 
  

21 
 

หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพย
ตางประเทศ 

Keppel DC Real Estate Investment Trust 
 

SG1AF6000009 
   

- 
 

10,255,904.00 
 

 625,243,647.21 
  

22 
 

หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพย
ตางประเทศ 

Manulife US Real Estate Investment 
Trust 

SG1CI1000004 
   

- 
 

41,769,674.00 
  

 991,394,858.44 
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รายละเอยีดและอันดับความนาเชือ่ถอืของตราสาร (ตอ)       
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ประเภทหลักทรัพย ชือ่ผูออก ชือ่หลักทรพัย 

ผูรับรอง/
อาวลั/ 

ค�าประกัน 
วันครบ
กําหนด 

อนัดบั
ความ

นาเชือ่ถอื  มลูคาหนาตั๋ว 
 มลูคาตามราคาตลาด 

(บาท) 
23 

 
หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพย
ตางประเทศ 

Frasers Logistics & Commercial Trust 
 

SG1CI9000006 
   

- 
 

30,694,900.00  
 

 1,037,188,983.17 
  

24 
 

หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพย
ตางประเทศ 

Sasseur Real Estate Investment Trust 
 

SG1ED2000000 
   

- 
 

8,493,700.00 
  

 184,646,202.27 
  

25 
 

หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพย
ตางประเทศ 

CapitaLand Integrated Commercial 
Trust 

SG1M51904654 
   

- 
 

36,397,096.00 
  

 1,797,498,990.24 
  

26 
 

หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพย
ตางประเทศ 

Ascendas Real Estate Investment Trust 
 

SG1M77906915 
   

- 
 

26,706,892.00 
  

 1,849,041,273.28 
  

27 
 

หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพย
ตางประเทศ 

Mapletree Logistics Trust 
 

SG1S03926213 
   

- 
 

13,653,300.00 
  

 642,016,728.37 
  

28 
 

หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพย
ตางประเทศ 

Starhill Global REIT 
 

SG1S18926810 
   

- 
 

7,776,700.00 
  

 101,986,799.58 
  

29 
 

หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพย
ตางประเทศ 

Keppel REIT 
 

SG1T22929874 
   

- 
 

13,176,100.00 
  

 358,047,262.34 
  

30 
 

หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพย
ตางประเทศ 

Frasers Centrepoint Trust 
 

SG1T60930966 
   

- 
 

13,772,890.00 
  

 768,055,700.28 
  

31 
 

หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพย
ตางประเทศ 

CDL Hospitality Trusts 
 

SG1T66931158 
   

- 
 

15,382,460.00 
  

 428,907,298.59 
  

32 
 

หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพย
ตางประเทศ 

Capitaland Retail China Trust 
 

SG1U25933169 
   

- 
 

31,805,922.00 
  

 1,022,121,521.46 
  

33 
 

หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพย
ตางประเทศ 

Mapletree Industrial Trust 
 

SG2C32962814 
   

- 
 

9,711,200.00 
  

 649,404,014.09 
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รายละเอยีดและอันดับความนาเชือ่ถอืของตราสาร (ตอ)       
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ประเภทหลักทรัพย ชือ่ผูออก ชือ่หลักทรพัย 

ผูรับรอง/
อาวลั/ 

ค�าประกัน 
วันครบ
กําหนด 

อนัดบั
ความ

นาเชือ่ถอื  มลูคาหนาตั๋ว 
 มลูคาตามราคาตลาด 

(บาท) 
34 

 
หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพย
ตางประเทศ 

Mapletree Commercial Trust 
 

SG2D18969584 
   

- 
 

14,057,938.00 
  

 697,584,067.83 
  

35 
 

หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพย
ตางประเทศ 

Far East Hospitality Trust 
 

SG2F08984575 
   

- 
 

18,524,500.00 
  

 256,069,583.77 
  

36 
 

หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพย
ตางประเทศ 

Mapletree Greater China Commercial 
Trust 

SG2F55990442 
   

- 
 

9,426,100.00 
  

 229,416,633.38 
  

37 
 

หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพย
ตางประเทศ 

Ascott Residence Trust 
 

SGXC16332337 
   

- 
 

5,500,600.00 
  

 129,326,873.95 
  

38 
 

หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพย
ตางประเทศ 

Lendlease Global Commercial REIT 
 

SGXC61949712 
   

- 
 

38,244,100.00 
  

 686,805,354.25 
  

39 
 

หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพย
ตางประเทศ 

Prime US REIT 
 

SGXC75818630 
   

- 
 

10,741,700.00 
  

 286,821,113.80 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี � แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคมั พลสั เฟลก็ซเิบิ �ล 

 

 

คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ พรอ็พเพอรตี ้แอนด อนิฟราสตรคัเจอร อนิคมั พลสั เฟลก็ซเิบิล้ 

ของรอบปบญัช ี2563/2564 ตัง้แตวนัที ่1 มถินุายน 2563 สิน้สดุวนัที ่31 พฤษภาคม 2564 

  ต้ังแตวันที่ 1  มิ.ย.  2563  ต้ังแตวันที่ 1  มิ.ย.  2563 

คาใชจายที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2564  ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2564 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 293,309.22 1.0681 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 10,279.53 0.0374 

คานายทะเบยีน (Registrar fee) 27,819.93 0.1013 

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee) ไมมี ไมมี 

คาโฆษณา ไมมี ไมมี 

ภาษีเงินได 90.62 0.0003 

ภาษีเงินปนผลจาย 36,414.07 0.1326 

คาใชจายอื่น ๆ - 0.0000 

รวมคาใชจายทัง้หมด1 367,913.37 1.3397 

หมายเหต ุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย 
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถวัเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันที่ 1 มถิุนายน 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564  
 เทากับ 27,460,325,545.90 บาท 

 
อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 7.79% 
 
คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ = 0.04% (12,207,919.38 บาท) 
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ตารางแสดงคานายหนาซือ้ขายหลกัทรพัยสาํหรบัระยะรอบป ตัง้แตวนัที ่ 1 มถินุายน 2563  ถงึวนัที ่ 31 พฤษภาคม 2564 

ลาํดบั ชือ่บรษิทัหลกัทรพัย 
 คานายหนา 

 (บาท) 

อตัราสวนคานายหนา 
แตละรายตอคานายหนา

ทัง้หมด 

1. DBS VICKERS SECURITIES 5,608,634.30 45.94 

2. MAYBANK KIM ENG SECURITIES 4,069,982.50 33.34 

3 UOB KAY HIAN HOLDINGS LTD 1,849,098.73 15.15 

4 UOB KAY HIAN 270,033.61 2.21 

5 JP MORGAN SECURITIES LLC 196,337.74 1.61 

6 RHB SECURITIES THAILAND PCL 70,163.83 0.57 

7 JP MORGAN 56,968.98 0.47 

8 RHB SECURITIES 51,496.70 0.42 

9 UOB KAY HIAN SECURITIES 19,680.43 0.16 

10 UOB KAY HIAN SECURITIES 15,522.56 0.13 

 รวมคานายหนาทัง้หมด 12,207,919.38 100.00 
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รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ พรอ็พเพอรตี ้แอนด อนิฟราสรคัเจอร 
อนิคมั พลสั เฟลก็ซเิบิล้ 

สําหรับรอบปบัญชี 2563/2564  (ต้ังแตวันที่ 1 มิถุนายน 2563 - 31 พฤษภาคม 2564) 

ลําดับ รายชื่อบุคคลทีเ่กี่ยวของ 

1 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่กี่ยวของกับกองทุนรวมไดที่บริษทัจัดการโดยตรง 

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

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

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

 
 
รายงานการเปดเผยขอมลูการถอืหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุ  ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2564 

ไมมี 
 

 

 

รายชือ่ผูจดัการกองทนุ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 นายธีระศันส ทุติยะโพธ ิ

2 นางสาวพรศจี วรสุทธิพศิิษฎ 
3 นางสาวดาราวรรณ ประกายทิพย 
4 นางสาวปาลิดา เครือโสภณ 
5 นางสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง 
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การรบัผลประโยชนตอบแทนเนือ่งจากการทีใ่ชบรกิารบคุคลอืน่ๆ (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 

17 Credit Agricole Corporate & Investment ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

18 Credit Suisse Hong Kong Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

19 Credit Suisse Securities Europe Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

20 Daiwa Securities Group Inc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

21 DBS Bank Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

22 DBS Vickers Securities Singapore Pte Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

23 DBS Vickers Securities Thailand Co Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

24 Deutsche Bank AG ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

25 
 

DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 
Frankfurt Am Main ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

26 Export Import Bank of Thailand ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

27 Goldman Sachs Group Inc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

28 Government Housing Bank ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

29 Government Savings Bank ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

30 Hongkong & Shanghai Banking Corp Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

31 HSBC Bank PLC ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 
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 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

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

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

34 ING Bank NV ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

35 JP Morgan Securities LLC ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

36 JPMorgan Chase Bank NA ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

37 Kasikornbank PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

38 KGI Asia Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

39 KGI Securities Thailand PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

40 Kiatnakin Bank PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

41 Krung Thai Bank PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

42 KTB Securities Thailand PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

43 Land & Houses Bank PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

44 Maybank Kim Eng Securities Pte Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

45 Maybank Kim Eng Securities Thailand PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

46 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

47 Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

48 Mizuho Bank Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

49 Morgan Stanley ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

50 Nomura Singapore Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

51 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

52 Phatra Securities PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

53 RHB Securities Thailand PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

54 Siam Commercial Bank PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

55 SMBC Nikko Securities Inc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

56 Societe Generale Corporate & Investment Banking ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

57 Societe Generale SA ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

58 Standard Chartered Bank ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

59 Standard Chartered Bank Thai PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

60 Thanachart Bank PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

61 Thanachart Securities ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

62 TISCO Bank PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

63 TISCO Securities Co Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

64 TMB Bank PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 
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 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

65 Toronto-Dominion Bank/The ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

66 Trinity Securities Co Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

67 UBS AG ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

68 United Overseas Bank Thai PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

69 UOB Kay Hian Holdings Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

70 UOB Kay Hian Securities Thailand PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

71 Westpac Banking Corp ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 
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ขอมลูการดาํเนนิการใชสทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุผูถอืหุนในนามกองทนุรวมในรอบปปฏทินิลาสดุ 
 
การเปดเผยขอมูลการใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุน 
1.นโยบายการใชสิทธิออกเสียง 

1.1 นโยบายการใชสิทธิออกเสียงในทีป่ระชุมผูถือหุน 
นโยบายการใชสิทธิออกเสียงของผูจัดการกองทุนจะคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ ดงันั้นการใชสิทธิออกเสียงทุก
ครั้งจะกระทําเพื่อเปนการปกปองและรักษาสิทธิประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ และเปนการชวยสงเสริมใหเกิดการกํากับดูแลที่
ดีกับบริษัทที่กองทุนเขาไปทําการลงทุน 

1.2 หลักเกณฑการพิจารณาขอเสนอของฝายจัดการในการใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุน 
1.2.1  บริษัทจัดการจะใชสิทธิออกเสียงสนับสนุนในที่ประชุมในกรณีที่ไมขัดแยงกับขอ 1.2.2 
1.2.2  บริษัทจัดการจะใชสิทธิออกเสียงคัดคานหรืองดออกเสียงในที่ประชุมในกรณีดังตอไปนี้ 

(ก)  การรับรองงบการเงิน ผลการดําเนินงาน การจายเงินปนผล 

- ผูตรวจสอบบัญชีแสดงความเห็นในลักษณะที่มีขอสงสัยเกีย่วกับงบการเงิน 

- มีการจายเงินปนผลไมสอดคลองกับนโยบายการจายปนผลของบริษัทโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
(ข) การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินสําคัญ การซื้อขายหรือใหเชากิจการ การควบหรือรวมกิจการ การจาง

บริหาร และการครอบงํากิจการ 

- ไมเปดเผยถึงรายละเอียดของการไดมาหรือการจําหนายทรัพยสิน การซื้อขายหรือใหเชากิจการ การ
ควบหรือรวมกจิการ การจางบริหาร และการครอบงํากิจการ เชน วัตถุประสงค, ที่มา, ราคา เปนตน 

- ในกรณีที่ตองใชความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินแตไมมีการเปดเผยความเห็นของที่ปรึกษาทางการ
เงิน หรือที่ปรึกษาทางการเงินไมเห็นดวย 

(ค) การแตงต้ังกรรมการและถอดถอนคณะกรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการเขาประชุมนอยกวา 75% ของเวลาการประชุมโดยไมมีเหตุผลอันควร 

- กรรมการจะตองดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทอื่นในขณะที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อเปนกรรมการเกิน 6 
บริษัท (กําหนดขึ้นภายใตสมมติฐานวาการประชุมกรรมการแตละบริษัทจะเกิดขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง) 

- ในกรณีที่ไมมีการเปดเผยถึงขอมูลที่จําเปนในการพิจารณาเชน การดํารงตําแหนงในกรรมการบริษัทอื่น 
เปนตน 

(ง)  การเปลี่ยนแปลงโครงสรางเงินทุน เชนการเพิ่มทุนและการลดทุน 

- ในกรณีที่เปนการเพิ่มทุนโดยใหสทิธิผูถือหุนเดิม(Right Issue) เกนิ 2 : 1 (หุนใหม : หุนเดิม) (พิจารณา
เปนกรณีไป) 

- ในกรณีที่เปนการเพิ่มทุนโดยไมใหสิทธิผูถือหุนเดิมและสงผลใหเกดิ dilution เกิน 30% (พิจารณาเปน
กรณีไป) 

- ในกรณีที่เปนการเพิ่มทุนที่ทําใหสทิธิในการออกเสียงลดลง เชน ตองไมมีการแบงชั้นของผูถือหุน หรือ
กระทําการใดๆที่ทําใหไมเกิดความไมเทาเทียมระหวางผูถือหุน 

- ในกรณีที่เปนการซื้อหุนคืนจนทําให Free Float ตํ่ากวา 20% (พิจารณาเปนกรณีไป) 
(จ) การจายคาตอบแทนพิเศษใหแกกรรมการของบริษัท การเสนอขายหลักทรัพยแกกรรมการและพนักงานบริษัท  

- ไมเปดเผยจํานวนเงินคาตอบแทนพิเศษ 

- แผนการให ESOP ไมเปดเผยเรื่องการ dilution 
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- แผนการให ESOP ทั้งแผนสงผลใหเกิด Dilution เกิน 15% (พิจารณาเปนกรณีไป) 

- ในกรณีที่เปนแผนในลักษณะทีจ่ะให ESOP ทุกป  โดยแตละปให ESOP เกิน 2% ของจํานวนหุนทั้งหมด
ของบริษัท (พิจารณาเปนกรณีไป) 

- ราคา Exercise Price ของ ESOP ตํ่ากวาราคาเฉลี่ยของตลาด(ในชวงเวลาที่มีการขออนุมัติแผน) เกิน 
20% (พิจารณาเปนกรณีไป) 

- ในกรณีที่มีเง่ือนไขที่เปลี่ยนแปลงราคา Exercise Price หรือขยายระยะเวลาครบกําหนดของ ESOP 
ภายหลังจากที่ไดมีการออก Option ยกเวนในกรณเีปนผลจากการเปลี่ยนแปลงตามปกติเชน การเพิ่ม
ทุน ฯลฯ 

(ฉ) การทําธุรกรรมที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางบริษัทกับผูถือหุนและผูทีเ่กี่ยวของกับผูถือหุน หรือ
การทํารายการที่เกี่ยวของกัน 

- ในกรณีที่มีการทําธุรกรรมที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางบริษัทกับผูถือหุนและผูที่
เกี่ยวของกับผูถือหุน หรือการทํารายการที่เกี่ยวของกัน โดยไมมคีวามเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน 

(ช) การเปลี่ยนประเภทธุรกิจของบรษิัทหรือวัตถุประสงคของบริษัท 

- ไมเปดเผยวัตถุประสงคของการเปลี่ยนประเภทธุรกิจของบริษัทหรอืวัตถุประสงคของบริษัท 
(ซ) การแกไขขอบังคับของบริษัท 

- ไมเปดเผยถึงวัตถุประสงคในการแกไขขอบังคับ 

- ไมมีการเปดเผยขอความในขอบังคับกอนที่จะมีการแกไขและขอความที่ประสงคจะแกไข 
(ฌ) การแตงต้ัง / ถอดถอนผูตรวจสอบบัญชี และการเห็นชอบคาสอบบญัชี 

- ไมเปดเผยคาสอบบัญช ีและคาใชจายอื่น ๆ เชน Non-Audit Fee 

- ผูสอบบัญชีมีความสัมพันธหรือความเกีย่วของกับบริษัทอยางมีนัยสําคัญ 

- ผูสอบบัญชีไมใชผูตรวจสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากตลาดหลักทรัพย 
(ญ) กรณีอื่นๆ   ในกรณีที่เปนมติที่นอกเหนือจากที่กลาวมาขางตน ผูจัดการกองทุนจะตองทําการพิจารณาผลดีหรือ

ผลเสยีของเรื่องดังกลาว โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ 
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2. รายงานสรุปเกี่ยวกับการใชสทิธิออกเสียงแทนกองทุนในที่ประชุมผูถือหุน (ระหวางวันที ่1 มิ.ย.2563 – 31 พ.ค.2564) 

    
จํานวน
ครัง้ที ่

จํานวน
ครัง้ที ่

จํานวนครัง้ทีล่งมตติามวาระ
การประชมุ*** 

ลําดับ ชือ่บริษทั ชือ่ยอ วันที่ประชุม 
เชญิ

ประชมุ* 
เขารวม
ประชมุ** สนบัสนุน 

 คัดคาน 
 งด
ออก
เสยีง 

     (ครัง้)  (ครัง้)    

1 
ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิ 
การเชาดับบลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท 

WHART 10 มิ.ย. 63 1 1 9 0 1 

2 
ทรัสตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
เหมราช 

HREIT 23 มิ.ย. 63 1 1 8 0 1 

3 ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยอิมแพ็คโกรท IMPACT 21 ก.ค. 63 1 1 0 0 1 

4 
ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิ 
การเชาอสังหาริมทรัพยเพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอรส 
พร็อพเพอรตี้ 

FTREIT 11 ส.ค. 63 1 1 3 0 1 

5 
ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิ 
การเชาอสังหาริมทรัพยเพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอรส 
พร็อพเพอรตี้ 

FTREIT 27 ม.ค. 64 1 1 5 0 1 

6 
ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิ 
การเชาดุสิตธานี 

DREIT 5 พ.ค. 64 1 1 1 0 0 

หมายเหตุ *      หมายถึง จํานวนครั้งท่ีบริษัทท่ีจัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเขารวมประชุมในฐานะผูถือหุน   

 

 ** หมายถึง จํานวนครั้งท่ีบริษัทจัดการเขารวมประชุมในฐานะผูถือหุน  

 

 ***    หมายถึง จํานวนครั้งท่ีลงมติออกเสียงในฐานะผูถือหุน การนับจํานวนครั้งนับรวมการลงคะแนนเสียงในวาระเดียวกันรวมทุกธุรกิจ 
 จัดการลงทุนเปน 1 ครั้ง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



48 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี � แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคมั พลสั เฟลก็ซเิบิ �ล 

 

3. รายละเอยีดการใชสิทธิออกเสยีงคัดคานหรืองดออกเสียงแทนกองทุนในที่ประชุมผูถือหุน 
(ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2563 – 31 พฤษภาคม 2564) 

 

ลําดับ ชือ่บริษทั ชือ่ยอ วันที่ประชุม การประชมุ / วาระการประชุม คดัคาน 
งด 

ออก
เสยีง 

เหตผุล 

1 

ทรัสตเพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยและสิทธิ
การเชาดับบลิวเอชเอ 
พรีเม่ียม โกรท 

 WHART  10 มิ.ย. 63 

การประชุมวิสามัญ 
ผูถือหนวยทรัสต เพ่ือ
การลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยและ
สิทธิการเชาดับบลิวเอช
เอพรีเม่ียมโกรท ครั้งท่ี 
1/2563 

วาระท่ี 9 เรื่อง
พิจารณาเรื่องอื่นๆ 
(ถามี) 

0 1  

2 
ทรัสตเพ่ือการลงทุน 
ในสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยเหมราช 

 HREIT 23 มิ.ย. 63 
การประชุมวิสามัญ 
ผูถือหนวยทรัสต ครั้งท่ี 
1/2563 

วาระท่ี 8 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

0 1  

3 
ทรัสตเพ่ือการลงทุน 
ในอสังหาริมทรัพย 
อิมแพ็คโกรท 

 
IMPACT 

21 ก.ค. 63 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหนวยทรัสต 
ประจําป 2563 

วาระท่ี 6 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

0 1  

4 

ทรัสตเพ่ือการลงทุน 
ในอสังหาริมทรัพยและ
สิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยเพ่ือ
อุตสาหกรรม เฟรเซอรส 
พร็อพเพอรตี้ 

 FTREIT 11 ส.ค. 63 
การประชุมวิสามัญ 
ผูถือหนวยทรัสต  
ครั้งท่ี 1/2563 

วาระท่ี 4 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

0 1  

5 

ทรัสตเพ่ือการลงทุน 
ในอสังหาริมทรัพยและ
สิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยเพ่ือ
อุตสาหกรรม เฟรเซอรส 
พร็อพเพอรตี้ 

 FTREIT 27 ม.ค. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหนวยทรัสต 
ประจําป 2564 

วาระท่ี 9 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

0 1  

6 
 ทรัสตเพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยและสิทธิ
การเชาดุสิตธานี 

 DREIT 5 พ.ค. 64 

การจัดประชุม 
ผูหนวยทรัสตของทรัสต
เพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยและ
สิทธิการเชาดุสิตธานี 
(DREIT) ครั้งท่ี 1/2564 

 0 0  

หมายเหต ุ: พิจารณาเรื่องอื่นๆ , เรื่องอื่นๆ (ถามี), เรื่องพิจารณาอื่นๆ (ถามี), ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถามี) => (งดออกเสียง) เน่ืองจากไมมีรายละเอียด 
 วาระการประชุม 
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4.รายละเอียดการใชสิทธิออกเสยีงที่บริษัทจัดการมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
 (ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2563 – 31 พฤษภาคม 2564) 

 ไมม ี

 


