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1 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี � แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคมั พลสั เฟลก็ซิเบิ �ล เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

วันท่ี   2 สิงหาคม 2564 
 
เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 
 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงรายงานประจํารอบ 6 เดือน ระหวางวันท่ี 
1 มกราคม 2564 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 ของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง พร็อพเพอรตี้ แอนด อินฟราสตรัคเจอร 
อินคัม พลัส เฟล็กซิเบ้ิล เพ่ือการเลี้ยงชีพ มายังผูถือหนวยลงทุน ทุกทาน 
 

ภาพรวมการลงทุนในสินทรัพยประเภท REITs ในชวง 6 เดือนท่ีผานมา สําหรับ REITs ในประเทศปรับตัวเพ่ิมข้ึน 
+4.63% (ม.ค. 2564 – มิ.ย. 2564) ในขณะท่ี REITs ในตลาดสิงคโปรปรับตัวเพ่ิมข้ึน +8.62% ในรูปสกุลเงินบาท (ม.ค. 2564 – 
มิ.ย. 2564) 
 

ผลตอบแทนการลงทุนในสินทรัพยประเภท REITs ในประเทศ เร่ิมเห็นแนวโนมการปรับตัวเพ่ิมข้ึนในชวงเดือนมิถุนายน
ท่ีผานมา จากการประกาศเปดประเทศท่ีมีแนวโนมชัดเจนข้ึนในชวงกอนท่ีจะมีการประกาศมาตรการควบคุมเพ่ิมเติมในพ้ืนท่ีสี
แดงและเขมงวดรอบลาสุด นอกจากน้ี ยังเปนการกระจายการลงทุนของตลาดท่ีมองวา หุนกลุมน้ียังคง laggard เน่ืองจากราคา
ปรับลดลงอยางตอเน่ืองในชวงเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2564 ซึ่งสวนทางกับ SET Index ท่ีปรับเพ่ิมข้ึน สําหรับผลตอบแทน
ของ REITs ในตลาดสิงคโปร ในเดือนมิถุนายน กลับมาปรับตัวเพ่ิมข้ึน สนับสนุนโดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐท่ีลดลง
ต_าสุดในรอบ 3 เดือนท่ี 1.38% ภายหลังผลตอบแทน REITs สิงคโปรปรับตัวลดลงในเดือนกอนหนา จากผลกระทบของการ
กลับมาบังคับใชมาตรการขอจํากัดเฟส 2 อีกคร้ังเม่ือวันท่ี 8 พฤษภาคม ภายหลังจํานวน COVID Community cases เพ่ิมข้ึน
ในชวงปลายเดือนเมษายน  
 

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 เฟล็กซเิบ้ิล เพ่ือการเลี้ยงชีพ มีผล
การดําเนินงานในชวงระหวางวันท่ี 1 มกราคม  2564 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 เพ่ิมข้ึน 3.34% เปรียบเทียบกับดัชนีเทียบวัด 
(ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (SETPF&REIT TR) ของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รอยละ 50 และ The FTSE Strait times REIT Index รอยละ 50 ปรับดวยอัตราแลกเปลีย่น
เพ่ือคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน) ท่ีปรับตัวเพ่ิมข้ึน 7.17% 
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สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 
 
ขอแสดงความนับถือ 
 
คณะผูจัดการกองทุน 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 
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รายงานการวเิคราะห ของบรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุ ทหารไทย จํากัด ในฐานะบรษิทัจดัการ กองทุนเปดทเีอ็มบ ีอีสทสปรงิ 
พร็อพเพอรตี้ แอนด อินฟราสตรัคเจอร อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ 
 
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 
 

ผลตอบแทนการลงทุนในสินทรัพยประเภท REITs ในประเทศ เร่ิมเห็นแนวโนมการปรับตัวเพ่ิมข้ึนในชวงเดือนมิถุนายน
ท่ีผานมา จากการประกาศเปดประเทศท่ีมีแนวโนมชดัเจนข้ึนในชวงกอนท่ีจะมีการประกาศมาตรการควบคุมเพ่ิมเติมในพ้ืนท่ีสีแดง
และเขมงวดรอบลาสุด นอกจากน้ี ยังเปนการกระจายการลงทุนของตลาดท่ีมองวา หุนกลุมน้ียังคง laggard เน่ืองจากราคาปรับ
ลดลงอยางตอเน่ืองในชวงเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2564 ซึ่งสวนทางกับ SET Index ท่ีปรับเพ่ิมข้ึน สําหรับผลตอบแทนของ 
REITs ในตลาดสิงคโปร ในเดือนมิถุนายน กลับมาปรับตัวเพ่ิมข้ึน สนับสนุนโดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐท่ีลดลงต_าสุด
ในรอบ 3 เดือนท่ี 1.38% ภายหลังผลตอบแทน REITs สิงคโปรปรับตัวลดลงในเดือนกอนหนา จากผลกระทบของการกลับมา
บังคับใชมาตรการขอจํากัดเฟส 2 อีกคร้ังเม่ือวันท่ี 8 พฤษภาคม ภายหลังจํานวน COVID Community cases เพ่ิมข้ึนในชวง
ปลายเดือนเมษายน 
 

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 เพ่ือการ
เลี้ยงชีพ 

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพยหรือตราสารท่ีอยูในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย (Property Sector) 
และ/หรือ หนวย infra ท้ังท่ีจดทะเบียนท้ังในและตางประเทศ รวมถึงอยูระหวางการดําเนินการกระจายการถือหนวยลงทุน หรือเปด
เสนอขายคร้ังแรก โดยเฉลีย่ในรอบระยะเวลาบัญชไีมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยหลักทรัพย
หรือตราสารท่ี อยูในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย (Property Sector) ประกอบไปดวย 
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1. หนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย และ/หรือ 
2. หนวยทรัสตของทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย และ/หรือ 
3. ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพยและ Exchange Traded Fund ท่ีเนนลงทุนในตราสารของกองทุน

อสังหาริมทรัพย (REITs ETF) รวมถึงตราสารอ่ืนใดท่ีใหสิทธิในการไดมาซึ่งตราสารดังกลาว หรือท่ีมีผลตอบแทน
อางอิงกับตราสารดังกลาวหรือกลุมของตราสาร/หนวยลงทุนดังกลาว 

4. หุนของบริษัทจดทะเบียนท่ีอยูภายใตหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยหรือท่ีมีลักษณะเทียบเคียงไดกับหมวด
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย รวมถึงตราสารหรือสัญญาทางการเงินท่ีใหสิทธิในการไดมาซึ่งหุนดังกลาวหรือให
ผลตอบแทนอางอิงกับหุน / กลุมหุนน้ัน ๆ 

 
กองทุนน้ีอาจมีการลงทุนในตางประเทศบางสวน (ลงทุนไมเกินรอยละ 79 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ) ท้ังน้ี ในกรณีท่ี

กองทุนลงทุนในตางประเทศ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) ท่ีมีตัวแปรเปนอัตรา
แลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันความเสี่ยงจากการลงทุน (Hedging) ตามสภาวการณตลาดหรือเม่ือบริษัท
จัดการเห็นสมควร 
 
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม สําหรับรอบบัญชีตั้งแตวันที่  
1 มกราคม 2564  ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 

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

ไมมี 
 
รายงานการลงทนุทีไ่มเปนไปตามนโยบายการลงทนุเฉลีย่ในรอบบญัชพีรอมทัง้การดาํเนนิการแกไข 

ไมมี 
 
ขอมลูการดาํเนนิการรบัชาํระหนีด้วยทรพัยสนิอืน่ (ถาม)ี 
 ไมมี 
 
ขอมูลการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธเิรียกรองดังกลาวเปนศูนย ในกรณีที่ผูออกตราสารแหงหนี้หรอืลูกหนี้แหงสิทธิ
เรียกรองผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณวาจะไมสามารถชําระหนี้ได (ถามี) 

 ไมมี 
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ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดครึง่ปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่าํคญั     

งวดครึง่ปบญัชสีิน้สดุวนัที ่
30 ม.ิย. 

64 
30 ธ.ค. 

63 
30 ม.ิย. 

63 
30 ธ.ค. 

62 
28 ม.ิย. 

62 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 15.0655 14.8288 16.6063 16.2110 13.5773 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 15.5682 15.0655 14.8288 16.6063 16.2110 

ผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุนระหวางงวดคร่ึงป +3.34% +1.60% -10.70% +2.44% +42.70% 

ผลตอบแทนสุทธิของเกณฑมาตรฐาน ระหวางงวดคร่ึงป +7.17% +0.03% -11.68% +0.82% +42.61% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 1,194 1,155 1,292 835 549 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 1,204 1,194 1,155 1,292 835 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดคร่ึงป (ลานบาท) 1,156 1,144 1,202 993 660 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดคร่ึงป (Net cash flow) (ลานบาท) -27 +21 +11 +437 +169 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดคร่ึงป* (Average redemption rate) 0.12% 0.09% 0.17% 0.10% 0.06% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่      
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ผลการดาํเนนิงานของกองทนุเปดทเีอมบ ีอสีทสปรงิ พรอ็พเพอรตี ้แอนด อนิฟราสตรคัเจอร อนิคมั พลสั เฟลก็ซเิบิล้  
เพือ่การเลีย้งชพี ณ วนัที ่30 มถินุายน 2564 

 

 ยอนหลัง  
3 เดือน 

ยอนหลัง  
6 เดือน 

ยอนหลัง 
 1 ป 

ยอนหลัง 
 3 ป 

ต้ังแตจัดต้ัง 
กองทุน 

รอยละตอป (31 มี.ค. 64) (30 ธ.ค. 63) (30 มิ.ย. 63) (29 มิ.ย. 61) (7 ก.ค. 57) 
กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง พร็อพเพอรต้ี แอนด 
อินฟราสตรัคเจอร อินคัม พลัส เฟล็กซิเบ้ิล 
เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

+2.28% +3.34% +4.99% +5.34% +6.54% 

เกณฑมาตรฐาน ** +3.86% +7.17% +7.20% +5.73% +7.15% 
** เกณฑมาตรฐาน คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (SET Property 
Fund & REITs Total Return Index) 50% 
 และดัชนี FTSE Strait times REIT Total Return Index (SGD) ปรับดวยอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบเทาคาสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณ
ผลตอบแทน 50%  

      

หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)  
 ท้ังน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผล 
 การดําเนินงานในอนาคต  
 ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน   
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กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง พร็อพเพอรต้ี แอนด อินฟราสรัคเจอร อินคัม พลัส เฟล็กซเิบ้ิล เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

งบดุล (ยังไมไดตรวจสอบ) 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 บาท 

สนิทรพัย  
เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม (ราคาทุน 1,165,409,545.44   บาท) 1,174,350,631.23 

เงินฝากธนาคาร 54,626,638.21 

ลูกหน้ี  
 จากดอกเบ้ียคางรับ 1,385.43 

 จากดอกเบ้ียเงินปนผล 472,397.61 

 จากการขายหนวยลงทุน (Purchases) 112,938.47 

ลูกหน้ีจากการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา  (7,478,778.80) 

รวมสินทรัพย 1,222,085,212.15 

หนีส้นิ  
เจาหน้ี  
 จากการซื้อเงินลงทุนเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 10,990,871.65 

 จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Redemption) 4,901,810.83 

คาใชจายคางจาย 1,715,377.67 

หน้ีสินอ่ืน 100,623.15 

รวมหน้ีสิน 17,708,683.30 

สนิทรพัยสทุธ ิ 1,204,376,528.85 

  

สนิทรพัยสทุธ ิ:  
ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 773,612,998.22 

บัญชีปรับสมดุล 330,801,077.28 

กําไรสุทธิ 99,962,453.35 

สินทรัพยสุทธิ 1,204,376,528.85 

สินทรัพยสุทธิ (เทากับ 15.5682 บาทตอหนวย คํานวณจากจํานวนหนวยลงทุน  
ท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 จํานวน 77,361,299.5554 หนวย  
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กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง พร็อพเพอรต้ี แอนด อินฟราสรัคเจอร อินคัม พลัส เฟล็กซเิบ้ิล เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

งบกําไรขาดทุน (ยังไมไดตรวจสอบ) 

สําหรับรอบ 6 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 บาท 

รายไดจากการลงทนุ  
 รายไดเงินปนผล  19,307,298.21  

 รายไดดอกเบ้ีย  18,452.16  

 รายไดจากการซื้อขายหนวยลงทุน  309,612.90  

 รายไดอ่ืน ๆ  100,992.12  

 รวมรายได  19,736,355.39  

คาใชจาย  
 คาธรรมเนียมการจัดการ  9,196,555.45  

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน  214,872.88  

 คาธรรมเนียมนายทะเบียน  919,655.50  

 คาใชจายอ่ืน  763,632.15  

 รวมคาใชจาย  11,094,715.98  

กาํไร(ขาดทนุ)จากการลงทนุสทุธ ิ 8,641,639.41  

  

รายการกาํไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุ  
 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน  (4,335,603.73)  

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 61,084,845.43  

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมไดเกิดข้ึนจากสัญญาสัญญาอนุพันธ  (33,730,437.44)  

กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมไดเกิดข้ึนจากอัตราแลกเปลี่ยน  1,920,551.09  

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)จากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไมเกิดข้ึน  24,939,355.35  

  

การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยสทุธจิากการดําเนนิงาน  33,580,994.76 
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กองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ พรอ็พเพอรตี ้แอนด อนิฟราสตรคัเจอร อนิคมั พลสั เฟลก็ซเิบิล้ เพือ่การเลีย้งชพี 
 รายงานสรปุเงนิลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 30 มถินุายน  2564 
 กลุมของตราสาร มลูคาตามราคา % of 
 ตลาด (บาท) NAV 
 (ก) พันธบัตรรัฐบาล ต๋ัวเงินคลัง  0.00 0.00% 
 พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 

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

 (ค) ตราสารท่ีมีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับ Investment Grade 0.00 0.00% 

 (ง) ตราสารท่ีมีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับตํ่ากวาอันดับ 0.00 0.00% 
 ท่ีสามารถลงทุนได (investment grade) 
 หรือตราสารท่ีไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ 

 (จ) ตราสารทุน 1,174,350,631.23 97.51% 

 (ฉ) เงินฝากธนาคาร 54,628,023.65 4.54% 
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กองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ พรอ็พเพอรตี ้แอนด อนิฟราสตรคัเจอร อนิคมั พลสั เฟลก็ซเิบิล้ เพือ่การเลีย้งชพี 
 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 30 มถินุายน  2564 
 มลูคาตามราคา % of 
 ตลาด (บาท) NAV 
 หลกัทรพัยหรอืทรพัยสนิ 1,228,978,654.88 102.05% 
 เงินฝากธนาคาร 54,628,023.65 4.54% 
 หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพย 1,174,350,631.23 97.51% 
 หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพยตางประเทศ 685,321,826.39 56.91% 
 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย 358,124,732.64 29.73% 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 119,858,432.20 9.95% 
 ขนสงและโลจิสติกส 11,045,640.00 0.92% 
 อืน่ๆ -24,602,126.03 -2.05% 
 ทรัพยสินอ่ืน -6,893,442.73 -0.57% 
 หน้ีสินอ่ืน -17,708,683.30 -1.48% 
 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 1,204,376,528.85 100.00% 
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กองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ พรอ็พเพอรตี ้แอนด อนิฟราสตรคัเจอร อนิคมั พลสั เฟลก็ซเิบิล้ เพือ่การเลีย้งชพี 
 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 30 มถินุายน  2564 
 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of 
 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด NAV 
 เงนิฝากธนาคาร 
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 54,628,023.65 4.54% 

 รวมเงนิฝากธนาคาร 54,628,023.65 4.54% 
 หนวยลงทนุในอสงัหารมิทรพัย 
 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย 29.73% 
 ทรัสตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 3,481,000 76,582,000.00 6.36% 
 CPN รีเทล โกรท 

 ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา 5,161,366 69,162,304.40 5.74% 
 ดับบลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท 

 ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา 4,985,995 68,806,731.00 5.71% 
 อสังหาริมทรัพยเพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอรส 

 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเทสโก โลตัส 3,290,500 52,977,050.00 4.40% 
 รีเทล โกรท 

 ทรัสตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเหมราช 2,094,974 18,645,268.60 1.55% 

 ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยโกลเดนเวนเจอร 1,399,000 14,829,400.00 1.23% 

 กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยสนามบินสมุย 739,300 12,789,890.00 1.06% 

 ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดุสิตธานี 2,095,784 10,395,088.64 0.86% 

 ทรัสตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยภิรัชออฟฟศ 884,500 8,270,075.00 0.69% 

 ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา 770,600 7,667,470.00 0.64% 
 ไทยแลนด ไพรม พร็อพเพอรต้ี 

 ทรัสตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 653,700 6,438,945.00 0.53% 
 แอล เอช โฮเทล 

 C.P. Tower Growth Leasehold Property Fund 634,400 5,931,640.00 0.49% 

 ทรัสตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 481,100 5,628,870.00 0.47% 
 แอล เอช ชอปปง เซ็นเตอร 
 เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 9.95% 
 กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 7,225,524 91,764,154.80 7.62% 

 กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานบรอดแบนดอินเทอรเน็ต จัสมิน 2,866,763 28,094,277.40 2.33% 
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 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of 
 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด NAV 
 ขนสงและโลจิสติกส 0.92% 
 กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานระบบขนสงมวลชนทางราง 2,218,000 11,045,640.00 0.92% 
 บีทีเอสโกรท 

 รวมหนวยลงทนุในอสงัหารมิทรพัย 489,028,804.84 40.60% 
 หนวยลงทนุในอสงัหารมิทรพัยตางประเทศ 
 หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพยตางประเทศ 56.91% 
 Capitaland Integration Commercial Trust 2,047,196 102,030,708.53 8.47% 
 Ascendas Real Estate Investment Trust 1,204,185 84,711,119.50 7.03% 

 Frasers Centrepoint Trust 955,630 55,375,956.50 4.60% 

 Frasers Logistics & Commercial Trust 1,514,519 52,007,072.79 4.32% 

 Mapletree Logistics Trust 937,633 45,836,551.60 3.81% 

 Capitaland Retail China Trust 1,320,693 43,146,704.99 3.58% 

 Keppel DC REIT 667,571 39,638,937.18 3.29% 

 Manulife US Real Estate Investment Trust 1,520,242 38,515,787.14 3.20% 

 Mapletree Industrial Trust 508,725 34,331,652.51 2.85% 

 Mapletree Commercial Trust 649,878 33,474,244.08 2.78% 

 Lendlease Global Commercial REIT 1,531,000 29,937,410.69 2.49% 

 Prime US REIT 771,000 21,387,964.05 1.78% 

 Keppel REIT 724,900 20,397,892.52 1.69% 

 Mapletree Greater China Commercial Trust 747,600 18,540,772.46 1.54% 

 CDL Hospitality Trusts 630,640 18,497,448.09 1.54% 

 iShares European Property Yield 8,000 13,014,827.24 1.08% 

 Far East Hospitality Trust 805,200 11,136,711.05 0.92% 

 Sasseur Real Estate Investment Trust 461,500 10,399,889.05 0.86% 

 Ascott Residence Trust 276,700 6,598,334.85 0.55% 

 Starhill Global REIT 474,900 6,341,841.57 0.53% 

 รวมหนวยลงทนุในอสงัหารมิท 685,321,826.39 56.91% 
 ทรัพยสินอ่ืน -6,893,442.73 -0.57% 
 หน้ีสินอ่ืน -17,708,683.30 -1.48% 

 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 1,204,376,528.85 100.00% 
 จํานวนหนวยลงทุน 77,361,299.56 
 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 15.5682 
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กองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ พรอ็พเพอรตี ้แอนด อินฟราสตรคัเจอร อนิคัม พลัส เฟล็กซิเบิล้ เพือ่การเลีย้งชพี 
     

รายละเอยีดและอันดับความนาเชือ่ถอืของตราสาร 
       

ณ วนัที ่ 30 มถินุายน  2564 
        

 ประเภทหลักทรัพย ชื่อผูออก 
ชื่อ

หลักทรัพย 

ผูรับรอง/
อาวัล/ 

ค_าประกัน 
วันครบ
กําหนด 

อันดับ
ความ

นาเชื่อถือ  มูลคาหนาตั๋ว 
 มูลคาตามราคา
ตลาด (บาท) *1 

 มูลคาตามราคา
ตลาด (บาท) 

1 เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสิกรไทย KBANK   

AA(tha)   

39,733,530.98 

2 เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสิกรไทย KBANK   

AA(tha)   

14,894,492.67 
3 
 

หนวยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย 

ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 
 ภิรัชออฟฟศ 

BOFFICE 
   

- 
 

884,500.00 
 

8,270,075.00 
 

8,270,075.00 
 

4 
 

หนวยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย 

กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานระบบขนสงมวลชน 
 ทางราง บีทีเอสโกรท 

BTSGIF 
   

- 
 

2,218,000.00 
 

11,045,640.00 
 

11,045,640.00 
 

5 
 

หนวยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย 

ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 
 CPN รีเทล โกรท 

CPNREIT 
   

AA 
 

3,481,000.00 
 

76,582,000.00 
 

76,582,000.00 
 

6 
 

หนวยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย 

C.P. Tower Growth Leasehold Property Fund 
 

CPTGF 
   

- 
 

634,400.00 
 

5,931,640.00 
 

5,931,640.00 
 

7 
 

หนวยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย 

กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 
 

DIF 
   

- 
 

7,225,524.00 
 

91,764,154.80 
 

91,764,154.80 
 

8 
 

หนวยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย 

ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา 
 ดุสิตธานี 

DREIT 
   

- 
 

2,095,784.00 
 

10,395,088.64 
 

10,395,088.64 
 

9 
 

หนวยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย 

ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา 
 อสังหาริมทรัพยเพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอรส 

FTREIT 
   

A 
 

4,985,995.00 
 

68,806,731.00 
 

68,806,731.00 
 

10 
 

หนวยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย 

ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา 
 แกรนด ออฟฟศ 

GLANDRT 
   

- 
 

698,500.00 
 

- 
 

- 
 

11 
 

หนวยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย 

Golden Ventures REIT 
 

GVREIT 
   

- 
 

1,399,000.00 
 

14,829,400.00 
 

14,829,400.00 
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กองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ พรอ็พเพอรตี ้แอนด อินฟราสตรคัเจอร อนิคัม พลัส เฟล็กซิเบิล้ เพือ่การเลีย้งชพี 
     

รายละเอยีดและอันดับความนาเชือ่ถอืของตราสาร (ตอ) 
       

ณ วนัที ่ 30 มถินุายน  2564 
       

 ประเภทหลักทรัพย ชื่อผูออก ชื่อหลักทรัพย 

ผูรับรอง/
อาวัล/ 

ค_าประกัน 
วันครบ
กําหนด 

อันดับ
ความ

นาเชื่อถือ  มูลคาหนาตั๋ว 

 มูลคาตาม
ราคาตลาด 

(บาท) *1 
 มูลคาตามราคา

ตลาด (บาท) 

12 
 

หนวยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย 

ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชา 
 อสังหาริมทรัพยเหมราช HREIT   

- 
 

2,094,974.00  
 

18,645,268.60  
 

18,645,268.60  
13 

 
หนวยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย 

กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานบรอดแบนด 
 อินเทอรเน็ต จัสมิน JASIF   

- 
 

2,866,763.00  
 

28,094,277.40  
 

28,094,277.40  
14 

 
หนวยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย 

ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชา 
 อสังหาริมทรัพย แอล เอช โฮเทล LHHOTEL   

- 
 

653,700.00  
 

6,438,945.00  
 

6,438,945.00  
15 

 
หนวยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย 

ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชา 
 อสังหาริมทรัพย แอล เอช ชอปปง เซ็นเตอร LHSC   

- 
 

481,100.00  
 

5,628,870.00  
 

5,628,870.00  
16 

 
หนวยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา 
 เทสโก โลตัส รีเทล โกรท LPF   

- 
 

3,290,500.00  
 

52,977,050.00  
 

52,977,050.00  
17 

 
หนวยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย 

กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 
 สนามบินสมุย SPF   

- 
 

739,300.00  
 

12,789,890.00  
 

12,789,890.00  
18 

 
หนวยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย 

ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและ 
 สิทธิการเชาไทยแลนด ไพรม พร็อพเพอรตี้ TPRIME   

- 
 

770,600.00  
 

7,667,470.00  
 

7,667,470.00  
19 

 
หนวยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย 

ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและ 
 สิทธิการเชาดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท WHART   

- 
 

5,161,366.00  
 

69,162,304.40  
 

69,162,304.40  
20 

 
หนวยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยตางประเทศ 

iShares European Property Yield 
 IE00B0M63284   

- 
 

8,000.00  
 

13,014,827.24  
 

13,014,827.24  
21 

 
หนวยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยตางประเทศ 

Keppel DC Real Estate Investment Trust 
 SG1AF6000009   

- 
 

667,571.00  
 

39,638,937.18  
 

39,638,937.18  
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กองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ พรอ็พเพอรตี ้แอนด อินฟราสตรคัเจอร อนิคัม พลัส เฟล็กซิเบิล้ เพือ่การเลีย้งชพี 
     

รายละเอยีดและอันดับความนาเชือ่ถอืของตราสาร (ตอ) 
       

ณ วนัที ่ 30 มถินุายน  2564 
        

 ประเภทหลักทรัพย ชื่อผูออก ชื่อหลักทรัพย 

ผูรับรอง/
อาวัล/ 

ค_าประกัน 
วันครบ
กําหนด 

อันดับ
ความ

นาเชื่อถือ  มูลคาหนาตั๋ว  
 มูลคาตามราคา
ตลาด (บาท) *1 

 มูลคาตามราคา
ตลาด (บาท) 

22 
 

หนวยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยตางประเทศ 

Manulife US Real Estate Investment 
 Trust 

SG1CI1000004 
   

- 
 

1,520,242.00 
 

38,515,787.14 
 

38,515,787.14 
 

23 
 

หนวยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยตางประเทศ Frasers Logistics & Commercial Trust 

SG1CI9000006 
   

- 
 

1,514,519.00 
 

52,007,072.79 
 

52,007,072.79 
 

24 
 

หนวยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยตางประเทศ 

Sasseur Real Estate Investment Trust 
 

SG1ED2000000 
   

- 
 

461,500.00 
 

10,399,889.05 
 

10,399,889.05 
 

25 
 

หนวยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยตางประเทศ 

CapitaLand Integrated Commercial  
 Trust 

SG1M51904654 
   

- 
 

2,047,196.00 
 

102,030,708.53 
 

102,030,708.53 
 

26 
 

หนวยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยตางประเทศ 

Ascendas Real Estate Investment Trust 
 

SG1M77906915 
   

- 
 

1,204,185.00 
 

84,711,119.50 
 

84,711,119.50 
 

27 
 

หนวยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยตางประเทศ 

Mapletree Logistics Trust 
 

SG1S03926213 
   

- 
 

937,633.00 
 

45,836,551.60 
 

45,836,551.60 
 

28 
 

หนวยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยตางประเทศ 

Starhill Global REIT 
 

SG1S18926810 
   

- 
 

474,900.00 
 

6,341,841.57 
 

6,341,841.57 
 

29 
 

หนวยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยตางประเทศ 

Keppel REIT 
 

SG1T22929874 
   

- 
 

724,900.00 
 

20,397,892.52 
 

20,397,892.52 
 

30 
 

หนวยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยตางประเทศ 

Frasers Centrepoint Trust 
 

SG1T60930966 
   

- 
 

955,630.00 
 

55,375,956.50 
 

55,375,956.50 
 

31 
 

หนวยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยตางประเทศ 

CDL Hospitality Trusts 
 

SG1T66931158 
   

- 
 

630,640.00 
 

18,497,448.09 
 

18,497,448.09 
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กองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ พรอ็พเพอรตี ้แอนด อินฟราสตรคัเจอร อนิคัม พลัส เฟล็กซิเบิล้ เพือ่การเลีย้งชพี 
     

รายละเอยีดและอันดับความนาเชือ่ถอืของตราสาร (ตอ) 
       

ณ วนัที ่ 30 มถินุายน  2564 
        

 ประเภทหลักทรัพย ชื่อผูออก ชื่อหลักทรัพย 

ผูรับรอง/
อาวัล/ 

ค_าประกัน 
วันครบ
กําหนด 

อันดับ
ความ

นาเชื่อถือ  มูลคาหนาตั๋ว 
 มูลคาตามราคา
ตลาด (บาท) *1 

 มูลคาตามราคา
ตลาด (บาท) 

32 
 

หนวยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยตางประเทศ 

Capitaland Retail China Trust 
 

SG1U25933169 
   

- 
 

1,320,693.00 
 

43,146,704.99 
 

43,146,704.99 
 

33 
 

หนวยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยตางประเทศ 

Mapletree Industrial Trust 
 

SG2C32962814 
   

- 
 

508,725.00 
 

34,331,652.51 
 

34,331,652.51 
 

34 
 

หนวยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยตางประเทศ 

Mapletree Commercial Trust 
 

SG2D18969584 
   

- 
 

649,878.00 
 

33,474,244.08 
 

33,474,244.08 
 

35 
 

หนวยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยตางประเทศ 

Far East Hospitality Trust 
 

SG2F08984575 
   

- 
 

805,200.00 
 

11,136,711.05 
 

11,136,711.05 
 

36 
 

หนวยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยตางประเทศ 

Mapletree Greater China 
 Commercial Trust 

SG2F55990442 
   

- 
 

747,600.00 
 

18,540,772.46 
 

18,540,772.46 
 

37 
 

หนวยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยตางประเทศ 

Ascott Residence Trust 
 

SGXC16332337 
   

- 
 

276,700.00 
 

6,598,334.85 
 

6,598,334.85 
 

38 
 

หนวยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยตางประเทศ 

Lendlease Global Commercial REIT 
 

SGXC61949712 
   

- 
 

1,531,000.00 
 

29,937,410.69 
 

29,937,410.69 
 

39 
 

หนวยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยตางประเทศ 

Prime US REIT 
 

SGXC75818630 
   

- 
 

771,000.00 
 

21,387,964.05 
 

21,387,964.05 
 

 รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 1,165,409,545.44 บาท)      

1,174,350,631.23 1,228,978,654.88 

          

 

หมายเหตุ *1 มูลคาตามราคาตลาดที่ไมรวมดอกเบี้ยคางรับ        
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คําอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี �ระยะกลางและยาวมีอายุตั �งแต่ 1 ปีขึ �นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื&อถือ Fitch Ratings 

AAA(tha) ระดบัความน่าเชื�อถือขั �นสงูสดุของอนัดบัความน่าเชื�อถือภายในประเทศไทยโดยอนัดบัความน่าเชื�อถือนี �มีความเสี�ยง “น้อยที�สดุ” 

 เมื�อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอื�นในประเทศไทย และโดยปกตแิล้วจะกําหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที�ออก 

 หรือคํ �าประกนัโดยรัฐบาล 

AA(tha) ระดบัความน่าเชื�อถือขั �นสงูมากเมื�อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอื�นในประเทศไทยโดยระดบัความน่าเชื�อถือของ 

 ตราสารทางการเงินขั �นนี �ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารหนี �อื�นที�ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือขั �นสูงสดุของประเทศไทย 

 เพียงเล็กน้อย 

A(tha) ระดบัความน่าเชื�อถือขั �นสงูเมื�อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอื�นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีการเปลี�ยนแปลงของ 

 สถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบตอ่ความสามารถในการชําระหนี �ได้ตรงตามกําหนดของตราสารทาง 

 การเงินเหล่านี �มากกว่าตราสารอื�นที�ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือในประเภทที�สงูกว่า 

BBB(tha) ระดบัความน่าเชื�อถือขั �นปานกลางเมื�อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารอื�นในประเทศไทย อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปได้มากว่า 

 การเปลี�ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบตอ่ความสามารถในการชําระหนี �ได้ตรงตามกําหนด 

 ของตราสารทางการเงินเหล่านี �มากกวา่ตราสารอื�นที�ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือในประเภทที�สงูกว่า 

สัญลักษณ์และคําอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี �ระยะสั �นมีอายุตํ&ากว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื&อถือ FitchRatings 

F1(tha) ระดบัความสามารถขั �นสงูสดุในการชําระหนี �ตามเงื�อนไขของตราสารตรงตามกําหนดเมื�อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารหรือ 

 ตราสารอื�น ๆ ในประเทศไทยภายใต้อนัดบัความน่าเชื�อถือภายในประเทศซึ�งกําหนดโดยฟิทช์ โดยอนัดบัความน่าเชื�อถือนี �จะ 

 ยอมให้สําหรับอนัดบัความน่าเชื�อถือที�มีความเสี�ยง "น้อยที�สดุ" เมื�อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสารอื�นในประเทศเดียวกนั และ 

 โดยปกตแิล้ว จะกําหนดให้กบัตราสารทางการเงินที�ออกหรือคํ �าประกนัโดยรัฐบาล ในกรณีที�มีระดบัความน่าเชื�อถือสงูเป็น 

 พิเศษจะมีสญัลกัษณ์ "+" แสดงไว้เพิ�มเตมิจากอนัดบัความน่าเชื�อถือที�กําหนด 

F2(tha) ระดบัความสามารถในการชําระหนี �ตามเงื�อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดบัที�น่าพอใจเมื�อเปรียบเทียบกบัผู้ออกตราสาร 

 หรือตราสารอื�นในประเทศเดียวกนั อย่างไรก็ดี ระดบัของความน่าเชื�อถือดงักล่าวยงัไม่อาจเทียบเทา่กบักรณีที�ได้รับการจดัอนัดบั 

 ความน่าเชื�อถือที�สงูกวา่ 

F3(tha) ระดบัความสามารถในการชําระหนี �ตามเงื�อนไขของตราสารทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดบัปานกลางเมื�อเปรียบเทียบ 

 กบัผู้ออกตราสารหรือตราสารอื�นในประเทศเดียวกนั อย่างไรก็ดี ระดบัของความน่าเชื�อถือดงักล่าวยงัไม่แน่นอนมากขึ �นไปตาม 

 ความเปลี�ยนแปลงในทางลบในระยะสั �นมากกว่าตราสารที�ได้รับการจดัอนัดบัที�สงูกวา่ 

  
คําอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี �ระยะกลางและยาวมีอายุตั �งแต่ 1 ปีขึ �นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื&อถือ TRIS Rating 

AAA อนัดบัเครดติสงูสดุ มีความเสี�ยงตํ�าที�สดุ บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี �ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูสดุ และได้รับผล 

 กระทบน้อยมากจากการเปลี�ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ�งแวดล้อมอื�นๆ 

AA มีความเสี�ยงตํ�ามาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี �ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูมาก แตอ่าจได้รับผลกระทบจากการ 

 เปลี�ยนแปลงทางธุรกิจเศรษฐกิจ และสิ�งแวดล้อมอื�นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติที�อยู่ในระดบั AAA 

A มีความเสี�ยงในระดบัตํ�า บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี �ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สงู แตอ่าจได้รับผลกระทบจากการ 

 เปลี�ยนแปลงทางธุรกิจเศรษฐกิจ และสิ�งแวดล้อมอื�นๆ มากกว่าอนัดบัเครดติที�อยู่ในระดบัสงูกว่า 
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BBB มีความเสี�ยงในระดบัปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี �ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที�เพียงพอ แตมี่ความอ่อนไหว 

 ตอ่การเปลี�ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ�งแวดล้อมอื�นๆ มากกวา่ และอาจมีความสามารถในการชําระหนี �ที�อ่อนแอลง 

 เมื�อเทียบกบัอนัดบัเครดติที�อยู่ในระดบัสงูกว่า 

สัญลักษณ์และคําอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี �ระยะสั �นมีอายุตํ&ากว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื&อถือ TRIS Rating 

T1 ผู้ออกตราสารหนี �มีสถานะทั �งทางด้านการตลาดและการเงินที�แข็งแกร่งในระดบัดีมาก มีสภาพคล่องที�ดีมากและนกัลงทนุจะได้ 

 รับความคุ้มครองจากการผิดนดัชําระหนี �ที�ดีกว่าอนัดบัเครดติในระดบัอื�น ผู้ออกตราสารที�ได้รับอนัดบัเครดิตในระดบัดงักล่าว 

 ซึ�งมีเครื�องหมาย "+" ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนดัชําระหนี �ที�สงูยิ�งขึ �น 

T2 ผู้ออกตราสารหนี �มีสถานะทั �งทางด้านการตลาดและการเงินที�แข็งแกร่งในระดบัดี และมีความสามารถในการชําระหนี �ระยะสั �น 

 ในระดบัที�น่าพอใจ 

T3 ผู้ออกตราสารหนี �มีความสามารถในการชําระหนี �ระยะสั �นในระดบัที�ยอมรับได้ 

  
คําอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี �ระยะกลางและยาวมีอายุตั �งแต่ 1 ปีขึ �นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื&อถือ Moody's Rating 

Aaa Obligations rated Aaa are judged to be of the highest quality, subject to the lowest level of credit risk. 

Aa Obligations rated Aa are judged to be of high quality and are subject to very low credit risk. 

A Obligations rated A are judged to be upper-medium grade and are subject to low credit risk. 

Baa 

Obligations rated Baa are judged to be medium-grade and subject to moderate credit risk and as such may 
possess 

 certain speculative characteristics. 

สัญลักษณ์และคําอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี �ระยะสั �นมีอายุตํ&ากว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื&อถือ Moody's Rating 

P1 Issuers (or supporting institutions) rated Prime-1 have a superior ability to repay short-term debt obligations. 

P2 Issuers (or supporting institutions) rated Prime-2 have a strong ablility to repay short-term debt obligations. 

P3 Issuers (or supporting institutions) rated Prime-3 have an acceptable ability to repay short-term obligations. 

  
คําอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี �ระยะกลางและยาวมีอายุตั �งแต่ 1 ปีขึ �นไปของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื&อถือ S&P Rating 

AAA The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is extremely strong. 

AA The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is very strong. 

A The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is still strong. 

BBB The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation. 

สัญลักษณ์และคําอธิบายการจัดอันดับตราสารหนี �ระยะสั �นมีอายุตํ&ากว่า 1 ปีของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื&อถือ S&P Rating 

A1 The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is strong. 

A2 The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation is satisfactory. 

A3 The obligor's capacity to meet its financial commitment on the obligation. 

  



20 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี � แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคมั พลสั เฟลก็ซเิบิ �ล เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

หมายเหตุ 

เครื�องบง่ชี �พิเศษสําหรับประเทศไทย "tha" จะถกูระบไุว้ตอ่จากอนัดบัความน่าเชื�อถือทกุอนัดบั เพื�อแยกความแตกต่างออกจากการจดัอนัดบั 

ความเชื�อถือระดบัสากล เครื�องหมาย "+" หรือ "-" อาจจะถกูระบไุว้เพิ�มเตมิตอ่จากอนัดบัความน่าเชื�อถือสําหรับประเทศหนึ�งๆ เพื�อแสดง 

สถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกนัภายในอนัดบัความน่าเชื�อถือขั �นหลกัทั �งนี � จะไม่มีการระบสุญัลกัษณ์ตอ่ท้ายดงักล่าวสําหรับอนัดบัความ 

น่าเชื�อถือในอนัดบั "AAA(tha)" หรืออนัดบัที�ตํ�ากวา่ "CCC(tha)" สําหรับอนัดบัความน่าเชื�อถือในระยะยาว และจะไม่มีการระบสุญัลกัษณ์ 

ตอ่ท้ายดงักล่าวสําหรับอนัดบัความน่าเชื�อถือในระยะสั �น นอกเหนือจาก "F1(tha)" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี � แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคมั พลสั เฟลก็ซเิบิ �ล เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทปรงิ พรอ็พเพอรตี ้แอนด อนิฟราสตรคัเจอร อนิคมั พลสั เฟลก็ซเิบิล้  
เพือ่การเลีย้งชพี 

สําหรับระยะเวลา 6 เดือนของรอบปบัญชี 2564 ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2564  สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

  ต้ังแตวันท่ี 1  ม.ค.  2564  ต้ังแตวันท่ี 1  ม.ค.  2564 

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันท่ี 30 มิ.ย. 2564  ถึงวันท่ี 30 มิ.ย. 2564 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 9,196.56 0.8025 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 214.87 0.0187 

คานายทะเบียน (Registrar fee) 919.66 0.0802 

คาภาษีเงินปนผลรับ 763.63 0.0666 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

คาใชจายอ่ืน ๆ 0.00 0.0000 

รวมคาใชจายทัง้หมด1 11,094.72 0.9680 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขายหลักทรัพย 
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถัวเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564  
 เทากับ 1,155,539,278.95 บาท 

 
อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 7.22% 
 
คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ = 0.02% ( 220,143.96 บาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี � แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคมั พลสั เฟลก็ซเิบิ �ล เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

ตารางแสดงคานายหนาซือ้ขายหลกัทรพัย ตัง้แตวนัที ่ 1 มกราคม 2564  ถงึวนัที ่30 มถินุายน 2564 

ลาํดบั ชือ่บรษิทัหลกัทรพัย 
 คานายหนา 

(บาท) 

อตัราสวนคานายหนา 
แตละรายตอคานายหนา

ทัง้หมด 

1 DBS Vickers Securities (Singapore) Pte Ltd 131,442.20 59.71 

2 DBS Vickers Securities (Thailand) Co., Ltd 34,780.80 15.80 

3 Maybank Kim Eng Securities Pte.Ltd 26,241.00 11.92 

4 UOB Kay Hian Pte.Ltd 18,738.26 8.51 

5 RHB Securities (Thailand) Plc. 4,487.37 2.04 

6 J.P.Morgan Securities Plc. 4,454.33 2.02 

 รวมคานายหนาทัง้หมด 220,143.96 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี � แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคมั พลสั เฟลก็ซเิบิ �ล เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ พรอ็พเพอรตี ้

แอนด อนิฟราสตรคัเจอร อนิคมั เฟลก็ซเิบิล้ เพือ่การเลยีงชพี 

สําหรับรอบ 6 เดือนของรอบปบัญชี 2564 (ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2564 - 30 มิถุนายน 2564) 

ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวของ 

1 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวของกับกองทุนรวมไดท่ีบริษัทจัดการโดยตรง 

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

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

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

 
รายงานการเปดเผยขอมลูการถอืหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุ  ณ วนัที ่30 มถินุายน 2564 

ไมมี 

 

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 

 



24 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี � แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคมั พลสั เฟลก็ซเิบิ �ล เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

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 

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 

 



25 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี � แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคมั พลสั เฟลก็ซเิบิ �ล เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

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. รายงานสรุปเก่ียวกับการใชสทิธิออกเสียงแทนกองทุนในท่ีประชุมผูถือหุน (ระหวางวันท่ี 1 ม.ค.2564 – 30 มิ.ย.2564) 

    
จํานวน
ครัง้ที ่

จํานวน
ครัง้ที ่

จํานวนครัง้ทีล่งมตติามวาระ
การประชมุ*** 

ลําดับ ชือ่บริษทั ชือ่ยอ วันที่ประชุม 
เชญิ

ประชมุ* 
เขารวม
ประชมุ** สนบัสนุน 

 
คดัคาน  

 งด
ออก
เสยีง 

     (ครัง้)  (ครัง้)    

1 
ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิ
การเชาอสังหาริมทรัพยเพ่ืออุตสาหกรรม 
เฟรเซอรส พร็อพเพอรตี้ 

FTREIT 27 ม.ค. 64 1 1 5 0 1 

2 
ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิ
การเชาดับบลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท 

WHART 14 มิ.ย. 64 1 1 8 0 1 

3 
ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิ
การเชาดุสิตธานี 

DREIT 5 พ.ค. 64 1 1 1 0 0 

หมายเหตุ *      หมายถึง จํานวนครั้งท่ีบริษัทท่ีจัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเขารวมประชุมในฐานะผูถือหุน   

 

 ** หมายถึง จํานวนครั้งท่ีบริษัทจัดการเขารวมประชุมในฐานะผูถือหุน  

 

 ***    หมายถึง จํานวนครั้งท่ีลงมติออกเสียงในฐานะผูถือหุน การนับจํานวนครั้งนับรวมการลงคะแนนเสียงในวาระเดียวกันรวมทุก 
 ธุรกิจจัดการลงทุนเปน 1 ครั้ง  

 

 
3. รายละเอียดการใชสิทธิออกเสยีงคัดคานหรืองดออกเสียงแทนกองทุนในท่ีประชุมผูถือหุน 

(ระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2564 – 30 มิถุนายน 2564) 

ลําดับ ชือ่บริษทั ชือ่ยอ วันที่ประชุม การประชมุ / วาระการประชุม คดัคาน 
งด 

ออก
เสยีง 

เหตผุล 

1 

ทรัสตเพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยและสิทธิ
การเชาอสังหาริมทรัพย
เพ่ืออุตสาหกรรม 
เฟรเซอรส พร็อพเพอรตี้  

 FTREIT 27 ม.ค. 64 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหนวยทรัสต 
ประจําป 2564 

วาระท่ี 9 
พิจารณาเรื่อง
อื่นๆ (ถามี) 

0 1  

2 

ทรัสตเพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยและสิทธิ
การเชาดับบลิวเอชเอ 
พรีเม่ียม โกรท 

 WHART 14 มิ.ย. 64 

การประชุมวิสามัญ 
ผูถือหนวยทรัสตเพ่ือ
การลงทุน
อสังหาริมทรัพยและ
สิทธิการเชาดับบลิว
เอชเอ พรีเม่ียม โกรท 
ครั้งท่ี 1/2564 

วาระท่ี 9 เรื่อง
พิจารณาเรื่อง
อื่นๆ (ถามี) 

0 1  
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ลําดับ ชือ่บริษทั ชือ่ยอ วันที่ประชุม การประชมุ / วาระการประชุม คดัคาน 
งด 

ออก
เสยีง 

เหตผุล 

3 
ทรัสตเพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยและสิทธิ
การเชาดุสิตธานี 

 DREIT 5 พ.ค. 64 

การจัดประชุม 
ผูหนวยทรัสต
ของทรัสตเพ่ือการ
ลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยและ
สิทธิการเชาดุสิตธานี 
(DREIT) ครั้งท่ี 
1/2564 

 0 0  

หมายเหต ุ: พิจารณาเรื่องอื่นๆ , เรื่องอื่นๆ (ถามี), เรื่องพิจารณาอื่นๆ (ถามี), ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถามี) => (งดออกเสียง) เน่ืองจากไมมีรายละเอียด 
 วาระการประชุม 

 

 

 
4.รายละเอียดการใชสิทธิออกเสยีงท่ีบริษัทจัดการมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
 (ระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2564 – 30 มิถุนายน 2564) 

 ไมมี 

 


