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วันท่ี  5 สิงหาคม 2565 

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงรายงานประจําป ระหวางวันท่ี 1 มิถุนายน 
2564 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 ของ กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง พร็อพเพอรต้ี แอนด อินฟราสตรัคเจอร อินคัม พลัส 
เฟล็กซิเบ้ิล มายังผูถือหนวยลงทุน ทุกทาน 

ภาพรวมการลงทุนในชวง 1 ปท่ีผานมา ผลตอบแทนของ Thai Property Funds & REITs และ Singapore REITs 
ปรับตัวเพ่ิมข้ึน จากมุมมองเชิงบวกของนักลงทุนตอการกลับมาเปดภาคเศรษฐกิจอีกคร้ัง ท้ังน้ีผลตอบแทนรวมในชวง 1 ป 
ท่ีผานมา ดัชนี SET PF&REIT ปรับตัวเพ่ิมข้ึน 1.11% ดัชนี FTSE Strait times REIT ปรับตัวเพ่ิมข้ึน 1.10% (ในสกุลดอลลาร
สิงคโปร) และเพ่ิมข้ึน 7.16% (ในสกุลบาท) 

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง พร็อพเพอรต้ี แอนด อินฟราสตรัคเจอร อินคัม พลัส เฟล็กซิเบ้ิล มีผลการดําเนินงาน
ในชวงระหวางวันท่ี 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 ปรับตัวลดลง 0.20% เปรียบเทียบกับดัชนีเทียบวัด (ดัชนี
ผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (SETPF&REIT TR) ของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รอยละ 50 และ The FTSE Strait times REIT Index รอยละ 50 ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยน
เพ่ือคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน) ท่ีปรับตัวเพ่ิมข้ึน 3.24% 

สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

คณะผูจัดการกองทุน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

 



 

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

 

รายงานการวเิคราะห ของบรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุ ทหารไทย จํากัด ในฐานะบรษิทัจดัการ กองทุนเปดทเีอ็มบ ีอีสทสปรงิ 
พร็อพเพอรตี้ แอนด อินฟราสตรัคเจอร อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล 
 

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน 

ในระยะ 1 ปขางหนาถึงแมอัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะปรับตัวเพ่ิมสูงข้ึน สะทอนแนวโนมของเศรษฐกิจโลกท่ีเติบโตได
เปนปกติมากข้ึน กิจกรรมทางเศรษฐกิจเร่ิมกลับมาเปนปกติ การพัฒนาวัคซีนท่ีมีความคืบหนาอยางมากและแผนการแจกจาย
วัคซีนไปยังประชากรโลกท่ีเร่ิมเปนรูปธรรมมากข้ึนจะยังคงเปนปจจัยสนับสนุนตลาดทุน อยางไรก็ดี ตลาดมีความผันผวนไดจาก
การดําเนินนโยบายการเงินท่ีเขมงวดมากข้ึนของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) การท่ีหลายธุรกิจจะตองใชระยะเวลาในการฟนตัว
เพ่ือกลับสูสภาวะปกติ ความเสี่ยงของการเกิดการระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม รวมถึงความเสี่ยงหากประสิทธิภาพของ
วัคซีนไมเปนไปตามคาด 

ในป 2022 คาดการณการเติบโต GDP ของไทยอยูในระดับประมาณ 3-4% หากพิจารณาคาดการณอัตราเงินปนผล
จายของ Thai Property Funds & REITs ในป 2022  yield spread (สวนตางระหวางอัตราเงินปนผลจายและอัตราดอกเบ้ีย
พันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ป) อยูท่ีระดับ 3.3% สูงกวาคาเฉลี่ยยอนหลัง 10 ปท่ี 3.2% คาดการณอัตราเงินปนผลอยูท่ี 6.3% 
จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจรวมท้ังการเชาอสังหาริมทรัพยกลับมาเปนปกติมากข้ึน อีกท้ังสวนลดคาเชาตางๆในชวง COVID-19 
ปรับลดลงคอนขางมาก 

ในป 2022 GDP ของสิงคโปรอยูในระดับ 3-4% หากพิจารณาอัตราเงินปนผลจายของ Singapore REITs ในป 
2022  yield spread (สวนตางระหวางอัตราเงินปนผลจายและอัตราดอกเบ้ียพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ป) อยูท่ีระดับ 2.8% ตpา
กวาคาเฉลี่ยยอนหลัง 10 ปท่ี 3.3% คาดการณอัตราเงินปนผลท่ีประมาณ 5.8% จากการท่ี Singapore REITs จะมีการจาย
ปนผลไดเพ่ิมข้ึนจากสวนลดคาเชาท่ีมีแนวโนมลดลงและจากการท่ี 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 

4. หุนของบริษัทจดทะเบียนท่ีอยูภายใตหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยหรือท่ีมีลักษณะเทียบเคียงไดกับหมวด
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย รวมถึงตราสารหรือสัญญาทางการเงินท่ีใหสิทธิในการไดมาซึ่งหุนดังกลาวหรือให
ผลตอบแทนอางอิงกับหุน / กลุมหุนน้ัน ๆ 
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กองทุนน้ีอาจมีการลงทุนในตางประเทศบางสวน (ลงทุนไมเกินรอยละ 79 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ) ท้ังน้ี ในกรณีท่ี
กองทุนลงทุนในตางประเทศ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) ท่ีมีตัวแปรเปนอัตรา
แลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันความเสี่ยงจากการลงทุน (Hedging) ตามสภาวการณตลาดหรือเม่ือบริษัท
จัดการเห็นสมควร 

 

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม สําหรับรอบบัญชีระหวางวันที่  
1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 

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 ของมูลคา 
ทรัพยสินสุทธิของกองทุน และไมเกินวงเงินท่ีไดรับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. หรือธนาคารแหงประเทศไทย หรือหนวยงาน 
ภาครัฐอ่ืนใด 
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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 

 
 
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. 

65 
31 พ.ค. 

64 
29 พ.ค. 

63 
31 พ.ค. 

62 
31 พ.ค. 

61 

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

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 10.5491 10.8633 11.3697 12.1241 11.1458 

ผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุนระหวางงวดป -0.20% -2.74% -0.23% +13.72% +10.54% 

ผลตอบแทนสุทธิของเกณฑมาตรฐาน ระหวางงวดป +3.24% -1.03% -0.50% +14.55% +6.02% 

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

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 20,013 23,109 32,242 32,139 28,082 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดป (ลานบาท) 21,547 27,473 37,234 33,361 14,223 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดป (Net cash flow) (ลานบาท) -2,522 -7,601 +3,513 +1,298 +17,028 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดป* (Average redemption rate) 0.08% 0.18% 0.24% 0.23% 0.26% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่     
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ผลการดาํเนนิงานของกองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ พรอ็พเพอรตี ้แอนด อนิฟราสตรคัเจอร อนิคมั พลสั เฟลก็ซเิบิล้ 
ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2565  

 

 ยอนหลัง 
 3 เดือน 

ยอนหลัง 
 6 เดือน 

ยอนหลัง 
 1 ป 

ยอนหลัง 
 3 ป 

ต้ังแตจัดต้ัง 
กองทุน 

รอยละตอป (28 ก.พ. 65) (30 พ.ย. 64) (31 พ.ค. 64) (31 พ.ค. 62) (30 มิ.ย. 57) 
กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง พร็อพเพอรต้ี แอนด 
อินฟราสตรัคเจอร อินคัม พลัส เฟล็กซิเบ้ิล 

-1.25% -2.40% -0.20% -1.07% +5.53% 

เกณฑมาตรฐาน ** +1.59% -1.56% +3.24% +0.55% +6.28% 
** 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 วันท่ี 

คํานวณผลตอบแทน      

      

หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)  
 ท้ังน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผล 
 การดําเนินงานในอนาคต  
 ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน   
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รายงานของผูสอบบญัชรีบัอนญุาต 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง พร็อพเพอรตี้ แอนด อินฟราสตรัคเจอร อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล 

ความเห็น 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง พร็อพเพอรตี้ แอนด อินฟราสตรัคเจอร อินคัม พลัส 
เฟล็กซิเบ้ิล (“กองทุน”) ซึ่งประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง พร็อพเพอรต้ี แอนด อินฟราสตรัคเจอร 
อินคัม พลัส เฟล็กซิเบ้ิล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 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 การ
แสดงขอมูลท่ีไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน  

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของซึ่งจัดทําข้ึนโดยผูบริหาร  

 

 สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ืองของผูบริหารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีท่ีไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณหรือสถานการณท่ีอาจเปนเหตุให
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เกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเน่ืองหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามี
ความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหขอสังเกตถึงการ
เปดเผยขอมูลในงบการเงินท่ีเก่ียวของ หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป 
ขอสรุปของขาพเจาข้ึนอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับจนถึงวันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็
ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกองทุนตองหยุดการดําเนินงานตอเน่ือง  

 ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณในรูปแบบท่ีทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามท่ีควรหรือไม 

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูบริหารในเร่ืองตางๆ ท่ีสําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดวางแผนไว 
ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองท่ีมีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบใน
ระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 
 

 
(นายประวิทย  วิวรรณธนานุตร) 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 
กรุงเทพฯ 24 มิถุนายน 2565 
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กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง พร็อพเพอร ต้ี แอนด อินฟราสตรัคเจอร  อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่  31 พฤษภาคม 25 65

หมายเหตุ 2565 2564

สินทรัพย 8

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม 3, 4, 5 19,597,858,533.79 22,763,490,022.02 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 302,699,605.21 413,876,062.86 

ลูกหน้ี

จากเงินปนผลและดอกเบ้ีย 177,842,501.20 218,520,521.53 

จากการขายเงินลงทุน 62,099,689.33 195,988,424.36 

จากการขายหนวยลงทุน 2,474,580.32 11,908,881.94 

ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพันธ 3, 6 - 184,534.11 

รวมสินทรัพย 20,142,974,909.85 23,603,968,446.82

หน้ีสิน 8

เจาหน้ี

จากการซ้ือเงินลงทุน 16,874,649.27 - 

จากการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 15,150,930.77 378,196,506.87 

เจาหน้ีจากสัญญาอนุพันธ 3, 5, 6 76,514,923.56 92,066,694.69 

คาใชจายคางจาย 5 20,188,545.98 23,516,232.66 

ภาษีเงินไดคางจาย 17,623.54 35,250.93 

เจาหน้ีอ่ืน - 40,027.47 

หน้ีสินอ่ืน 1,170,535.29 1,351,210.18 

รวมหน้ีสิน 129,917,208.41 495,205,922.80

สินทรัพยสุทธิ 20,013,057,701.44 23,108,762,524.02

สินทรัพยสุทธิ:

ทุนท่ีได รับจากผู ถือหนวยลงทุน 18,971,248,799.70 21,272,262,129.35

กําไร(ขาดทุน)สะสม

บัญชีปรับสมดลุ 2,484,117,501.63 2,721,165,192.26

ขาดทุนสะสมจากการดาํเนินงาน (1,442,308,599.89) (884,664,797.59)

สินทรัพยสุทธิ 20,013,057,701.44 23,108,762,524.02

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 10.5491 10.8633

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันส้ินป  (หนวย) 1,897,124,879.9689 2,127,226,212.9341 

บาท
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กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง พร็อพเพอร ต้ี แอนด อินฟราสตรัคเจอร  อินคัม พลัส เฟล็กซิเบ้ิล

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 พฤษภาคม 25 65

หมายเหตุ 2565 2564

รายได 3

รายไดเงินปนผล 1,230,688,973.14 1,324,397,745.10 

รายไดดอกเบ้ีย 315,000.80 608,705.06 

รายไดคาธรรมเนียมในการซ้ือขายหนวยลงทุน 4,031,020.00 12,174,238.38 

รายไดอ่ืน 9 - 2,406,443.23 

รวมรายได 1,235,034,993.94 1,339,587,131.77 

คาใชจาย 3

คาธรรมเนียมการจัดการ 5 230,555,274.30 293,309,222.53 

คาธรรมเนียมผู ดูแลผลประโยชน 8,080,208.01 10,279,528.81 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 5 24,994,777.36 27,819,928.37 

คาใชจายอ่ืน 31,414,907.73 36,414,071.45 

รวมคาใชจาย 295,045,167.40 367,822,751.16

รายไดสุทธิ 939,989,826.54 971,764,380.61

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการกําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 375,896,103.32 161,513,911.17

รายการขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุน (650,448,355.54) (1,585,088,280.03)

รายการขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ (654,873,886.50) (407,554,752.49)

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไม เกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ 6, 8 15,367,237.02 (140,217,943.12)

รายการกําไรสุทธิจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 13,251,510.87 9,970,836.12

รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไม เกิดข้ึน (900,807,390.83) (1,961,376,228.35)

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได 39,182,435.71 (989,611,847.74)

หัก ภาษีเงินได 3 (47,244.69) (90,624.46)

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได 39,135,191.02 (989,702,472.20)

บาท
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กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง พร็อพเพอร ต้ี แอนด อินฟราสตรัคเจอร  อินคัม พลัส เฟล็กซิเบ้ิล

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 พฤษภาคม 25 65

หมายเหตุ 2565 2564

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิของสินทรัพยสุทธิจาก

การดําเนินงาน 39,135,191.02 (989,702,472.20)

การแบงปนสวนทุนใหผู ถือหนวยลงทุน 3, 7 (596,778,993.32) (503,101,781.16)

การเพ่ิมข้ึนของทุนท่ีได รับจากผู ถือหนวยลงทุนในระหวางป 1,493,117,774.02 4,549,566,425.92

การลดลงของทุนท่ีไดรับจากผู ถือหนวยลงทุนในระหวางป (4,031,178,794.30) (12,175,516,641.58)

การลดลงของสินทรัพยสุทธิในระหวางป (3,095,704,822.58) (9,118,754,469.02)

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

สินทรัพยสุทธิ ณ วันปลายป 20,013,057,701.44 23,108,762,524.02

การเปล่ียนแปลงของจํานวนหนวยลงทุน

(มูลคาหนวยละ 10 บาท)

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

บวก : หนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป 136,781,349.6552 406,220,402.9240 

หัก : หนวยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหวางป (366,882,682.6204) (1,114,811,774.4716)

หนวยลงทุน ณ วันปลายป 1,897,124,879.9689 2,127,226,212.9341 

บาท

หนวย
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กองทุนเปดที เอ็มบี  อีสทสปริง พร็อพเพอร ต้ี แอนด อินฟราสตรัคเจอร  อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  31 พฤษภาคม 25 65

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

รอยละของ

ช่ือหลักทรัพย จํานวนหนวย ราคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(บาท)

เงินลงทุนในประเทศ

หลักทรัพยจดทะเบียน

หุนสามัญ

ขนสงและโลจิสติกส

กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานระบบขนสงมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 26,089,600 112,707,072.00 0.58

กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย 21,675,600 178,823,700.00 0.91

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 133,926,093 1,874,965,302.00 9.57

กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานบรอดแบนดอินเทอร เน็ต จัสมิน 35,719,327 392,912,597.00 2.00

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย

ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท 3,877,000 48,462,500.00 0.25

ทรัสตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยภิรัชออฟฟศ 32,623,800 267,515,160.00 1.37

ทรัสตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท 74,511,300 1,438,068,090.00 7.34

กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ซี.พี.ทาวเวอร  โกรท 29,821,900 247,521,770.00 1.26

ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดุสิตธานี 14,932,600 89,595,600.00 0.46

ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย

เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอรส พร็อพเพอร ต้ี 82,345,605 889,332,534.00 4.54

ทรัสตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโกลเดนเวนเจอร 45,315,800 430,500,100.00 2.20

ทรัสตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเหมราช 38,330,978 320,063,666.30 1.63

ทรัสตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย แอล เอช โฮเทล 14,716,200 132,445,800.00 0.68

ทรัสตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย แอล เอช ชอปปง เซ็นเตอร 8,039,000 87,625,100.00 0.45

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาโลตัสส รีเทล โกรท 97,172,600 1,350,699,140.00 6.89

ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาไทยแลนด ไพรม พร็อพเพอร ต้ี 31,562,100 250,918,695.00 1.28

ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดับบลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท 109,871,204 1,142,660,521.60 5.83

รวมหลักทรัพยจดทะเบียน 9,25 4,817,347.90 47.22
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กองทุนเปดที เอ็มบี  อีสทสปริง พร็อพเพอร ต้ี แอนด อินฟราสตรัคเจอร  อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ตอ )

ณ วันที่  31 พฤษภาคม 25 65

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

รอยละของ

ช่ือหลักทรัพย จํานวนหนวย ราคายุตธิรรม มูลคาเงินลงทุน

(บาท)

หลักทรัพยไมจดทะเบียน

กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยสนามบินสมุย 14,885,700 - - 

รวมหลักทรัพยไมจดทะเบียน - - 

รวมเงินลงทุนในประเทศ 9,25 4,817,347.90 47.22

เงินลงทุนในตางประเทศ

Ascendas Real Estate Investment Trust 25,392,892 1,769,149,978.88 9.03

CDL Hospitality Trusts 11,004,360 343,497,108.32 1.75

CapitaLand Integrated Commercial Trust 26,842,096 1,467,941,751.25 7.49

CapitaLand China Trust 23,213,822 672,439,043.93 3.43

Digital Core REIT 9,658,700 318,859,282.55 1.63

Frasers Centrepoint Trust 13,772,890 804,802,318.96 4.11

Far East Hospitality Trust 7,114,400 115,478,176.85 0.59

Frasers Logistics & Industrial Trust 29,349,500 996,753,795.59 5.09

iShares European Property Yield UCITS ETF 71,000 95,584,895.23 0.49

Keppel DC REIT 3,665,104 188,539,263.27 0.96

Keppel REIT 11,146,200 320,090,625.10 1.63

Lendlease Global Commercial REIT 31,474,323 644,493,486.45 3.29

Mapletree Commercial Trust 11,644,938 517,613,346.17 2.64

Mapletree Industrial Trust 6,211,125 384,653,982.44 1.96

Mapletree Logistics Trust 8,000,300 327,641,121.28 1.67

Manulife US Real Estate Investment Trust 41,769,674 857,364,328.52 4.37

Prime US REIT 14,716,700 359,972,689.50 1.84

Sasseur Real Estate Investment Trust 2,587,700 53,310,917.52 0.27

Starhill Global REIT 7,177,700 104,855,074.08 0.54

รวมเงินลงทุนในตางประเทศ 10,343,041,185 .89 5 2.78

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 21,099,278,344.08 บาท) 19,5 97,85 8,5 33.79 100.00
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กองทุนเปดทีเอ็มบี  อีสทสปริง พร็อพเพอร ต้ี แอนด อินฟราสตรัคเจอร  อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  31 พฤษภาคม 25 64

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

รอยละของ

ช่ือหลักทรัพย จํานวนหนวย ราคายุตธิรรม 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

กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานบรอดแบนดอินเทอรเน็ต 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.พ.ี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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กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง พร็อพเพอร ต้ี แอนด อินฟราสตรัคเจอร  อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ตอ )

ณ วันที่  31 พฤษภาคม 25 64

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชการจัดกลุมตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

รอยละของ

ช่ือหลักทรัพย จํานวนหนวย ราคายุติธรรม 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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กองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ พรอ็พเพอรตี ้แอนด อนิฟราสตรคัเจอร อนิคมั พลสั เฟลก็ซเิบิล้ 
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 
สาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

1. ขอมูลทั่วไป 

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง พร็อพเพอรต้ี แอนด อินฟราสตรัคเจอร อินคัม พลัส เฟล็กซิเบ้ิล (“กองทุน”) จดทะเบียน
เปนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 
2557 ปจจุบันกองทุนมีเงินทุนจดทะเบียนจํานวน 100,000 ลานบาท (แบงเปน 10,000 ลานหนวยลงทุน มูลคาหนวย
ลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (“บริษัทจัดการ”) เปนผูจัดการกองทุนและนาย
ทะเบียนหนวยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เปนผูดูแลผลประโยชน 

กองทุนเปนกองทุนรวม ประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน ซึ่งไมกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน โดยมีนโยบายลงทุนใน
หลักทรัพยหรือตราสารท่ีอยูในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย และ/หรือหนวยอินฟราสตรัคเจอรท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ท้ังน้ีกองทุนอาจเขาทํา
สัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ 

เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2563 กองทุนไดเปลี่ยนชื่อจากเดิมชื่อ “กองทุนเปดทหารไทย พร็อพเพอรต้ี อินคัม พลัส” เปน 
“กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง พร็อพเพอรต้ี แอนด อินฟราสตรัคเจอร อินคัม พลัส เฟล็กซิเบ้ิล” 

กองทุนมีนโยบายจายเงินปนผลตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในหนังสือชี้ชวน  

2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดจัดทําข้ึนตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพท่ีสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) สวนเร่ืองท่ีแนวปฏิบัติทางบัญชีไมไดกําหนด
ไว กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี 

งบการเงินของกองทุนไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังน้ันเพ่ือความสะดวกของผูอานงบการเงินท่ีไมคุนเคยกับภาษาไทย 
กองทุนไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษข้ึนโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

เงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน  

- หลักทรัพยจดทะเบียนท่ีเปนตราสารทุนท่ีมีตลาดซื้อขายคลองรองรับ แสดงดวยมูลคายุติธรรมโดยใชราคาซื้อ
ขายคร้ังลาสุด ณ วันท่ีวัดคาเงินลงทุน 

- หลักทรัพยไมจดทะเบียนท่ีเปนตราสารทุนท่ีไมมีตลาดซื้อขายรองรับ แสดงดวยมูลคายุติธรรมท่ีประมาณข้ึนโดย
ผูจัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสถานะทางการเงินของผูออกตราสาร 
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- เงินลงทุนในกองทุนรวม แสดงดวยมูลคายุติธรรมโดยใชราคาซื้อขายคร้ังลาสุด ณ วันท่ีวัดคาเงินลงทุน 

กําไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนใหเปนมูลคายุติธรรมจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจําหนายใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 

การแบงปนสวนทุน 

กองทุนจะบันทึกลดกําไรสะสม ณ วันท่ีประกาศจายเงินปนผล 

การรับรูรายไดและคาใชจาย 

รายไดเงินปนผลรับรูเปนรายไดนับแตวันท่ีประกาศจายและมีสิทธิท่ีจะไดรับ  

รายไดดอกเบ้ียรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง 

รายไดอ่ืนและคาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง 

เม่ือมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิท่ีไดรับกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรูในกําไรหรือ
ขาดทุน 

บัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 

บัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปน
เงินตราตางประเทศ ณ วันสิ้นปแปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันน้ัน และสัญญาอนุพันธ ณ วันท่ีเกิด
รายการ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราตามสัญญา 

ณ วันสิ้นป กําไรหรือขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธท่ียังไมครบกําหนด คํานวณโดยปรับสัญญาอนุพันธ ณ 
วันสิ้นป จากอัตราตามสัญญา เปนราคาตลาดของสัญญาอนุพันธท่ีมีอายุคงเหลือเชนเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหน้ี
หรือเจาหน้ีจากสัญญาอนุพันธในงบแสดงฐานะการเงิน 

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงคารับรูในกําไรหรือขาดทุน 

ภาษีเงินได 

กองทุนเสียภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากรจากรายไดตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตรารอยละ 15 ของรายไดกอนหักรายจาย  

การใชดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจและการประมาณการหลาย
ประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีเก่ียวของกับสินทรัพย หน้ีสิน รายได คาใชจาย และการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับ
สินทรัพยและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ซึ่งผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณการไว 

การใชดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเน่ือง การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป 
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4. ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน  

กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนในระหวางป สรุปไดดังน้ี 

 บาท 

 2565  2564 

ซื้อเงินลงทุน 1,643,444,207.98 2,137,972,524.25 

ขายเงินลงทุน 4,534,523,443.99 8,654,329,977.65 

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

ในระหวางป กองทุนมีรายการธุรกิจระหวางกันท่ีสําคัญกับบริษัทจัดการ และกิจการอ่ืน ซึ่งมีผูถือหุนและ/หรือกรรมการ
เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการท่ีสําคัญดังกลาวสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 และ 2564 มี
ดังตอไปน้ี 

 บาท   

 2565  2564  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด   

คาธรรมเนียมการจัดการ 230,555,274.30  293,309,222.53 ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือชีช้วน 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 24,994,777.36  27,819,928.37 ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือชีช้วน 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 

ซื้อเงินตราตางประเทศ 22,591,464,640.00  28,296,679,965.80  ตามท่ีระบุในสัญญา 

ขายเงินตราตางประเทศ 22,096,802,055.14  30,818,349,526.19 ตามท่ีระบุในสัญญา 

กองทุนอ่ืนท่ีบริหารโดย บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

ซื้อเงินลงทุน 17,850,735.00  -  ราคาตลาด 

ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 และ 2564 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคัญกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน ดังน้ี 

 บาท 

 2565  2564 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด    

คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย 18,164,994.99  21,159,138.95 

คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย 1,969,289.17  2,293,887.99 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 

เจาหน้ีจากสัญญาอนุพันธ 12,010,521.67  9,660,409.86 
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6. อนุพันธทางการเงินตามมูลคายุติธรรม 

 บาท 

 2565 

 จํานวนเงินตาม  มูลคายุติธรรม 

 สัญญา  สินทรัพย  หน้ีสิน 

สัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 9,317,152,130.20  -  76,514,923.56 

 

 บาท 

 2564 

 จํานวนเงินตาม  มูลคายุติธรรม 

 สัญญา  สินทรัพย  หน้ีสิน 

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

7. การแบงปนสวนทุน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 และ 2564 กองทุนไดจายเงินปนผลดังน้ี 

 

    (หนวย : บาท) 

วันปดสมุดทะเบียน สําหรับรอบระยะเวลา อัตราหนวยละ รวม 

9 กันยายน 2564 1 เมษายน 2564 - 31 สิงหาคม 2564 0.3013 596,778,993.32 

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 

8. การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 

การประมาณมูลคายุติธรรม 

มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีจะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาท่ีจะจายเพ่ือโอนหน้ีสินใหผูอ่ืน โดยรายการ
ดังกลาวเปนรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวางผูซื้อและผูขาย (ผูรวมตลาด) ณ วันท่ีวัดมูลคา กองทุนใชราคาเสนอ
ซื้อขายในตลาดท่ีมีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีท่ีเก่ียวของ
กําหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีท่ีไมมีตลาดท่ีมีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินท่ีมี
ลักษณะเดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดท่ีมีสภาพคลองได กองทุนจะประมาณมูลคายุติธรรมโดย
ใชเทคนิคการประเมินมูลคาท่ีเหมาะสมกับแตละสถานการณ และพยายามใชขอมูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ีเก่ียวของกับ
สินทรัพยหรือหน้ีสินท่ีจะวัดมูลคายุติธรรมน้ันใหมากท่ีสุด 

ตารางตอไปน้ีแสดงถึงเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลคาความ
แตกตางของระดับขอมูลสามารถแสดงไดดังน้ี 



 

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

 

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินอยางเดียวกัน (ขอมูลระดับท่ี 1) 

- ขอมูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในระดับท่ี 1 ท่ีสามารถสังเกตไดโดยตรง (ไดแก ขอมูลราคาตลาด) 
หรือโดยออม (ไดแก ขอมูลท่ีคํานวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสินทรัพยน้ันหรือหน้ีสินน้ัน (ขอมูลระดับท่ี 2) 

- ขอมูลสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินซึ่งไมไดอางอิงจากขอมูลท่ีสามารถสังเกตไดจากตลาด (ขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตได) 
(ขอมูลระดับท่ี 3) 

 บาท 

 ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

 ระดับท่ี 1  ระดับท่ี 2  ระดับท่ี 3  รวม 

สินทรัพย        

ตราสารทุนและกองทุน 19,597,858,533.79 -  -  19,597,858,533.79 

หน้ีสิน        

ตราสารอนุพันธ -  76,514,923.56  -  76,514,923.56 

        
 

 บาท 

 ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

 ระดับท่ี 1  ระดับท่ี 2  ระดับท่ี 3  รวม 

สินทรัพย        

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

ตราสารอนุพันธ -  184,534.11  -  184,534.11 

หน้ีสิน        

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

เงินลงทุนตางๆ ซึ่งมูลคาเงินลงทุนมาจากราคาตลาดท่ีมีการอางอิงไวอยางชัดเจนในตลาดท่ีมีสภาพคลองและถูกจัด
ประเภทอยูในระดับท่ี 1 น้ันประกอบดวยตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนและกองทุนรวมท่ีจดทะเบียนในตางประเทศท่ีมี
สภาพคลองท่ีซื้อขายในตลาดท่ีจัดต้ังข้ึนอยางเปนทางการ กองทุนจะไมปรับราคาท่ีอางอิงสําหรับเคร่ืองมือเหลาน้ี 

เคร่ืองมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดท่ีไมไดถูกพิจารณาวามีสภาพคลองแตถูกประเมินคาจากราคาตลาดท่ีมีการ
อางอิงไวอยางชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผูคาหรือแหลงกําหนดราคาท่ีเปนทางเลือกซึ่งไดรับการสนับสนุนจาก
ขอมูลท่ีสังเกตไดจะถูกจัดอยูในระดับท่ี 2 เคร่ืองมือการเงินเหลาน้ีประกอบดวย อนุพันธในตลาดซื้อขายกันโดยตรง 

เงินลงทุนท่ีถูกจัดประเภทในระดับท่ี 3 มีขอมูลท่ีสําคัญท่ีไมสามารถสังเกตไดเน่ืองจากมีการซื้อขายไมบอยนัก 

กองทุนในระดับท่ี 3 ประกอบดวยขอมูลความเสี่ยงดานเครดิตและมูลคาความเสียหายท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนสําหรับฐานะท่ี
เก่ียวกับกองทุนน้ัน ขอมูลหลักท่ีปอนเขาตัวแบบการประเมินมูลคาของกองทุนสําหรับเงินลงทุนน้ีประกอบดวยการคิดลด
กระแสเงินสด 

ในระหวางป 2565 มีการโอนรายการระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมจากระดับท่ี 1 เปน ระดับท่ี 3 เน่ืองจากหลักทรัพย
ดังกลาวไดเลิกกองทุนในวันท่ี 30 กรกฎาคม 2564 และอยูในระหวางการชําระบัญชี 
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ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ีย 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ียคือความเสี่ยงท่ีมูลคาของสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป
เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียในตลาด 

ตารางตอไปน้ีไดสรุปความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ียของกองทุน ซึ่งประกอบดวยสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน
ของกองทุนตามมูลคายุติธรรมและจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

 มีอัตราดอกเบ้ีย 
ปรับข้ึนลงตาม 
อัตราตลาด 

 
มีอัตรา 

ดอกเบ้ียคงท่ี 

 
 

ไมมีอัตราดอกเบ้ีย 

 

รวม    

สินทรัพยทางการเงิน        

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม  -  -  19,597,858,533.79  19,597,858,533.79 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 271,564,588.01 -  31,135,017.20  302,699,605.21 
ลูกหน้ีจากเงินปนผล 

และดอกเบ้ีย -  -  177,842,501.20  177,842,501.20 

ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน -  -  62,099,689.33  62,099,689.33 

ลูกหน้ีจากการขายหนวยลงทุน -  -  2,474,580.32  2,474,580.32 

หน้ีสินทางการเงิน        

เจาหน้ีจากการซื้อเงินลงทุน -  -  16,874,649.27  16,874,649.27 
เจาหน้ีจากการรับซื้อคืน 

หนวยลงทุน -  -  15,150,930.77  15,150,930.77 

เจาหน้ีจากสัญญาอนุพันธ -  -  76,514,923.56  76,514,923.56 

คาใชจายคางจาย -  -  20,188,545.98  20,188,545.98 

ภาษีเงินไดคางจาย -  -  17,623.54  17,623.54 

หน้ีสินอ่ืน -  -  1,170,535.29  1,170,535.29 
 
        

        

        

        

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 
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 มีอัตราดอกเบ้ีย 
ปรับข้ึนลงตาม 
อัตราตลาด 

 
มีอัตรา 

ดอกเบ้ียคงท่ี 

 
 

ไมมีอัตราดอกเบ้ีย 

 

รวม    

สินทรัพยทางการเงิน        

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม  -  -  22,763,490,022.02  22,763,490,022.02 

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

และดอกเบ้ีย -  -  218,520,521.53  218,520,521.53 

ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน -  -  195,988,424.36  195,988,424.36 

ลูกหน้ีจากการขายหนวยลงทุน -  -  11,908,881.94  11,908,881.94 

ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพันธ -  -  184,534.11  184,534.11 

หน้ีสินทางการเงิน        
เจาหน้ีจากการรับซื้อคืน 

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

เจาหน้ีจากสัญญาอนุพันธ -  -  92,066,694.69  92,066,694.69 

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

ภาษีเงินไดคางจาย -  -  35,250.93  35,250.93 

เจาหน้ีอ่ืน -  -  40,027.47  40,027.47 

หน้ีสินอ่ืน -  -  1,351,210.18  1,351,210.18 

 

ความเสี่ยงดานเครดิต 

กองทุนมีความเสี่ยงดานเครดิตท่ีอาจเกิดจากการท่ีคูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันท่ีระบุไวในเคร่ืองมือ
ทางการเงิน เน่ืองจากกองทุนมีลูกหน้ี อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น 
กองทุนจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายจากการเก็บหน้ี 

 

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 

ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 และ 2564 กองทุนมีบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศดังน้ี 
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 จํานวนเงิน 

รายการ 2565  2564 

เงินลงทุน (มูลคายุติธรรม)   

ดอลลารสิงคโปร 348,845,152.78 485,127,989.44 

ดอลลารสหรัฐอเมริกา 44,904,890.40 40,929,105.74 

ยูโร 2,604,635.00 3,052,290.00 

เงินสด   

ดอลลารสิงคโปร 1,246,811.58 4,592,847.59 

ลูกหน้ีจากเงินปนผลและดอกเบ้ีย   

ดอลลารสิงคโปร 2,126,720.62 4,657,327.29 

ดอลลารสหรัฐอเมริกา - 1.14 

ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน   

ดอลลารสิงคโปร - 7,356,658.78 

ดอลลารสหรัฐอเมริกา 1,660,231.35 - 

กองทุนไดทําสัญญาอนุพันธเพ่ือคุมครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 
(ดูหมายเหตุ 6) 

ความเสี่ยงดานตลาด 

กองทุนมีความเสี่ยงดานตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในตราสารทุนและกองทุนรวมในตางประเทศ ซึ่งผลตอบแทนของเงิน
ลงทุนดังกลาวข้ึนอยูกับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณ
ดังกลาวอาจมีผลกระทบทางดานบวกหรือดานลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกตราสาร ท้ังน้ีข้ึนอยูกับประเภท
ของธุรกิจของผูออกตราสารวามีความสัมพันธกับความผันผวนของตลาดมากนอยเพียงใดอันอาจทําใหราคาของตรา
สารเพ่ิมข้ึนหรือลดลงได 

การบริหารความเสี่ยง 

กองทุนบริหารความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนโดยกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เชน การกระจายประเภท
เงินลงทุน และการวิเคราะหฐานะของกิจการท่ีจะลงทุน 

9. รายไดอื่น 

รายไดอ่ืน ไดแก การจายคืนคาธรรมเนียมในการจัดการในตางประเทศใหกับกองทุนตามอัตราท่ีตกลงรวมกันในสัญญา 

10. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนเม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 2565 
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กองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ พรอ็พเพอรตี ้แอนด อนิฟราสตรคัเจอร อนิคมั พลสั เฟลก็ซเิบิล้ 
 รายงานสรปุเงนิลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 31 พฤษภาคม  2565 
 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 19,597,858,533.79 97.92% 
 (ฉ) เงินฝากธนาคาร 302,817,095.46 1.51% 
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กองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ พรอ็พเพอรตี ้แอนด อนิฟราสตรคัเจอร อนิคมั พลสั เฟลก็ซเิบิล้ 
 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 31 พฤษภาคม  2565 
 มลูคาตาม % of NAV 
 ราคาตลาด (บาท) 
 หลกัทรพัยหรอืทรพัยสนิในประเทศ 19,900,675,629.25 99.43% 
 เงินฝากธนาคาร 302,817,095.46 1.51% 
 หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพย 19,419,034,833.79 97.03% 
 หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพยตางประเทศ 10,343,041,185.89 51.68% 
 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย 6,695,408,676.90 33.46% 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2,267,877,899.00 11.33% 
 ขนสงและโลจิสติกส 112,707,072.00 0.56% 
 หุนสามัญ 178,823,700.00 0.89% 
 ขนสงและโลจิสติกส 178,823,700.00 0.89% 
 อืน่ๆ 112,382,072.19 0.57% 
 ทรัพยสินอ่ืน 165,784,357.04 0.83% 
 หน้ีสินอ่ืน -53,402,284.85 -0.26% 
 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 20,013,057,701.44 100.00% 
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กองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ พรอ็พเพอรตี ้แอนด อนิฟราสตรคัเจอร อนิคมั พลสั เฟลก็ซเิบิล้ 
 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 31 พฤษภาคม  2565 
 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of NAV 
 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) 

 เงนิฝากธนาคาร 
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 302,817,095.46 1.51% 
 รวมเงนิฝากธนาคาร 302,817,095.46 1.51% 
 หนวยลงทนุในอสงัหารมิทรพัย 
 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย 33.46% 
 ทรัสตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท 74,511,300 1,438,068,090.00 7.19% 
 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเทสโก โลตัส รีเทล โกรท 97,172,600 1,350,699,140.00 6.75% 
 ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดับบลวิเอชเอ  109,871,204 1,142,660,521.60 5.71% 
 พรีเม่ียม โกรท 

 ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 82,345,605 889,332,534.00 4.44% 
 เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอรส 

 ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย โกลเดนเวนเจอร 45,315,800 430,500,100.00 2.15% 
 ทรัสตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเหมราช 38,330,978 320,063,666.30 1.60% 
 ทรัสตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยภิรัชออฟฟศ 32,623,800 267,515,160.00 1.34% 
 ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาไทยแลนด  31,562,100 250,918,695.00 1.25% 
 ไพรม พร็อพเพอรต้ี 

 C.P. Tower Growth Leasehold Property Fund 29,821,900 247,521,770.00 1.24% 
 ทรัสตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย แอล เอช โฮเทล 14,716,200 132,445,800.00 0.66% 
 ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดุสิตธานี 14,932,600 89,595,600.00 0.45% 
 ทรัสตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย แอล เอช ชอปปง  8,039,000 87,625,100.00 0.44% 
 เซ็นเตอร 

 ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 3,877,000 48,462,500.00 0.24% 
 เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท 

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 11.33% 
 กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 133,926,093 1,874,965,302.00 9.37% 
 กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานบรอดแบนดอินเทอรเน็ต จัสมิน 35,719,327 392,912,597.00 1.96% 
 ขนสงและโลจิสติกส 0.56% 
 กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานระบบขนสงมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 26,089,600 112,707,072.00 0.56% 
 รวมหนวยลงทนุในอสงัหารมิทรพัย 9,075,993,647.90 45.35% 
 หนวยลงทนุในอสงัหารมิทรพัยตางประเทศ 
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 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of NAV 
 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) 

 หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพยตางประเทศ 51.68% 
 Ascendas Real Estate Investment Trust 25,392,892 1,769,149,978.88 8.84% 
 Capitaland Integration Commercial Trust 26,842,096 1,467,941,751.25 7.33% 
 Frasers Logistics & Commercial Trust 29,349,500 996,753,795.59 4.98% 
 Manulife US Real Estate Investment Trust 41,769,674 857,364,328.52 4.28% 
 Frasers Centrepoint Trust 13,772,890 804,802,318.96 4.02% 
 Capitaland Retail China Trust 23,213,822 672,439,043.93 3.36% 
 Lendlease Global Commercial REIT 31,474,323 644,493,486.45 3.22% 
 Mapletree Commercial Trust 11,644,938 517,613,346.17 2.59% 
 Mapletree Industrial Trust 6,211,125 384,653,982.44 1.92% 
 Prime US REIT 14,716,700 359,972,689.50 1.80% 
 CDL Hospitality Trusts 11,004,360 343,497,108.32 1.72% 
 Mapletree Logistics Trust 8,000,300 327,641,121.28 1.64% 
 Keppel REIT 11,146,200 320,090,625.10 1.60% 
 Digital Core REIT Management P 9,658,700 318,859,282.55 1.59% 
 Keppel DC REIT 3,665,104 188,539,263.27 0.94% 
 Far East Hospitality Trust 7,114,400 115,478,176.85 0.58% 
 Starhill Global REIT 7,177,700 104,855,074.08 0.52% 
 iShares European Property Yield 71,000 95,584,895.23 0.48% 
 Sasseur Real Estate Investment Trust 2,587,700 53,310,917.52 0.27% 
 รวมหนวยลงทนุในอสงัหารมิทรพัยตางประเทศ 10,343,041,185.89 51.68% 
 หุนสามญั 
 ขนสงและโลจิสติกส 0.89% 
 กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทย 21,675,600 178,823,700.00 0.89% 
 รวมหุนสามญั 178,823,700.00 0.89% 
 ทรัพยสินอ่ืน 165,784,357.04 0.83% 
 หน้ีสินอ่ืน -53,402,284.85 -0.26% 
 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 20,013,057,701.44 100.00% 
 จํานวนหนวยลงทุน 1,897,124,879.9689 
 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 10.5491 
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กองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ พรอ็พเพอรตี ้แอนด อินฟราสตรคัเจอร อนิคัม พลัส เฟล็กซิเบิล้ 
     

 

รายละเอยีดและอันดับความนาเชือ่ถอืของตราสาร 
      

 

ณ วนัที ่ 30 มถินุายน  2565 
      

 

ประเภทหลักทรัพย ชือ่ผูออก 
ชือ่

หลักทรัพย 

ผูรับรอง/
อาวลั/ 

คpาประกัน 
วันครบ
กําหนด 

อนัดบัความ
นาเชือ่ถอื 

มูลคาหนาตัว๋/ 
จํานวนหุน 

(หนวย) 
มูลคาตามราคาตลาด 

(บาท) 

1 เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสิกรไทย KBANK   

AA(tha)  31,135,017.20 

2 เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสิกรไทย KBANK   

AA(tha)  271,682,078.26 
3 

  

หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
  

ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการ
เชาอสังหาริมทรัพย เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท 

AIMIRT 
    

- 
  

3,877,000.00 
  

48,462,500.00 
  

4 
  

หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
  

ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยภิรัชออฟฟศ 

BOFFICE 
    

- 
  

32,623,800.00 
  

267,515,160.00 
  

5 
  

หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
  

กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานระบบขนสงมวลชน
ทางราง บีทีเอสโกรท 

BTSGIF 
    

- 
  

26,089,600.00 
  

112,707,072.00 
  

6 
  

หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
  

ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 
CPN รีเทล โกรท 

CPNREIT 
    

AA 
  

74,511,300.00 
  

1,438,068,090.00 
  

7 หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพย C.P. Tower Growth Leasehold Property Fund CPTGF   

- 29,821,900.00 247,521,770.00 

8 หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพย กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล DIF   

- 133,926,093.00 1,874,965,302.00 
9 

  

หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
  

ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิ 
การเชาดุสิตธานี 

DREIT 
    

- 
  

14,932,600.00 
  

89,595,600.00 
  

10 
  

หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
  

ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการ
เชาอสังหาริมทรัพยเพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอรส 

FTREIT 
    

A 
  

82,345,605.00 
  

889,332,534.00 
  

11 
  

หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
  

ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิ 
การเชาแกรนด ออฟฟศ 

GLANDRT 
    

- 
  

32,233,900.00 
   

12 หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพย Golden Ventures REIT GVREIT   

- 45,315,800.00 430,500,100.00 
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กองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ พรอ็พเพอรตี ้แอนด อินฟราสตรคัเจอร อนิคัม พลัส เฟล็กซิเบิล้ เพือ่การเลีย้งชพี 
    

 

รายละเอยีดและอันดับความนาเชือ่ถอืของตราสาร (ตอ) 
      

 

ณ วนัที ่ 30 มถินุายน  2565 
      

 

ประเภทหลักทรัพย ชือ่ผูออก ชือ่หลักทรพัย 

ผูรับรอง/
อาวลั/ 

คpาประกัน 
วันครบ
กําหนด 

อนัดบั
ความ

นาเชือ่ถอื 

มูลคาหนาตัว๋/
จํานวนหุน 

(หนวย) 
มูลคาตามราคาตลาด 

(บาท) 
13 

  

หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
  

ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
เหมราช 

HREIT 
    

- 
  

38,330,978.00 
  

320,063,666.30 
  

14 
  

หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
  

กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานบรอดแบนดอินเทอรเน็ต 
จัสมิน 

JASIF 
    

- 
  

35,719,327.00 
  

392,912,597.00 
  

15 
  

หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
  

ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 
แอล เอช โฮเทล 

LHHOTEL 
    

- 
  

14,716,200.00 
  

132,445,800.00 
  

16 
  

หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
  

ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 
แอล เอช ชอปปง เซ็นเตอร 

LHSC 
    

- 
  

8,039,000.00 
  

87,625,100.00 
  

17 
  

หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
  

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเทสโก 
โลตัส รีเทล โกรท 

LPF 
    

- 
  

97,172,600.00 
  

1,350,699,140.00 
  

18 หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพย กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยสนามบินสมุย SPF   

- 14,885,700.00  
19 

  

หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
  

ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการ
เชาไทยแลนด ไพรม พร็อพเพอรตี้ TPRIME    

-  31,562,100.00  250,918,695.00  
20 

  

หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
  

ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการ
เชาดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 

WHART 
    

- 
  

109,871,204.00 
  

1,142,660,521.60 
  

21 
  

หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพย
ตางประเทศ 

iShares European Property Yield 
  

IE00B0M63284 
    

- 
  

71,000.00 
  

95,584,895.23 
  

22 
  

หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพย
ตางประเทศ 

Keppel DC Real Estate Investment Trust 
  

SG1AF6000009 
    

- 
  

3,665,104.00 
  

188,539,263.27 
  

23 
  

หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพย
ตางประเทศ 

Manulife US Real Estate Investment Trust 
  

SG1CI1000004 
    

- 
  

41,769,674.00 
  

857,364,328.52 
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กองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ พรอ็พเพอรตี ้แอนด อินฟราสตรคัเจอร อนิคัม พลัส เฟล็กซิเบิล้ เพือ่การเลีย้งชพี 
    

 

รายละเอยีดและอันดับความนาเชือ่ถอืของตราสาร (ตอ) 
      

 

ณ วนัที ่ 30 มถินุายน  2565 
      

 

ประเภทหลักทรัพย ชือ่ผูออก ชือ่หลักทรพัย 

ผูรับรอง/
อาวลั/ 

คpาประกัน 
วันครบ
กําหนด 

อนัดบั
ความ

นาเชือ่ถอื 

มูลคาหนาตัว๋/
จํานวนหุน 
 (หนวย) 

มูลคาตามราคาตลาด 
(บาท) 

24 
  

หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพย
ตางประเทศ 

Frasers Logistics & Commercial Trust 
  

SG1CI9000006 
    

- 
  

29,349,500.00 
  

996,753,795.59 
  

25 
  

หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพย
ตางประเทศ 

Sasseur Real Estate Investment Trust 
  

SG1ED2000000 
    

- 
  

2,587,700.00 
  

53,310,917.52 
  

26 
  

หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพย
ตางประเทศ 

CapitaLand Integrated Commercial Trust 
  

SG1M51904654 
    

- 
  

26,842,096.00 
  

1,467,941,751.25 
  

27 
  

หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพย
ตางประเทศ 

Ascendas Real Estate Investment Trust 
  

SG1M77906915 
    

- 
  

25,392,892.00 
  

1,769,149,978.88 
  

28 
  

หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพย
ตางประเทศ 

Mapletree Logistics Trust 
  

SG1S03926213 
    

- 
  

8,000,300.00 
  

327,641,121.28 
  

29 
  

หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพย
ตางประเทศ 

Starhill Global REIT 
  

SG1S18926810 
    

- 
  

7,177,700.00 
  

104,855,074.08 
  

30 
  

หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพย
ตางประเทศ 

Keppel REIT 
  

SG1T22929874 
    

- 
  

11,146,200.00 
  

320,090,625.10 
  

31 
  

หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพย
ตางประเทศ 

Frasers Centrepoint Trust 
  

SG1T60930966 
    

- 
  

13,772,890.00 
  

804,802,318.96 
  

32 
  

หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพย
ตางประเทศ 

CDL Hospitality Trusts 
  

SG1T66931158 
    

- 
  

11,004,360.00 
  

343,497,108.32 
  

33 
  

หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพย
ตางประเทศ 

Capitaland Retail China Trust 
  

SG1U25933169 
    

- 
  

23,213,822.00 
  

672,439,043.93 
  

34 
  

หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพย
ตางประเทศ 

Mapletree Industrial Trust 
  

SG2C32962814 
    

- 
  

6,211,125.00 
  

384,653,982.44 
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รายละเอยีดและอันดับความนาเชือ่ถอืของตราสาร (ตอ) 
      

 

ณ วนัที ่ 30 มถินุายน  2565 
      

 

ประเภทหลักทรัพย ชือ่ผูออก ชือ่หลักทรพัย 

ผูรับรอง/
อาวลั/ 

คpาประกัน 
วันครบ
กําหนด 

อนัดบั
ความ

นาเชือ่ถอื 

มูลคาหนาตัว๋/ 
จํานวนหุน 

(หนวย) 
มูลคาตามราคาตลาด 

(บาท) 
35 

  

หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพย
ตางประเทศ 

Mapletree Commercial Trust 
  

SG2D18969584 
    

- 
  

11,644,938.00 
  

517,613,346.17 
  

36 
  

หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพย
ตางประเทศ 

Far East Hospitality Trust 
  

SG2F08984575 
    

- 
  

7,114,400.00 
  

115,478,176.85 
  

37 
  

หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพย
ตางประเทศ 

Digital Core REIT Management Pte Ltd 
  

SGXC50067435 
    

- 
  

9,658,700.00 
  

318,859,282.55 
  

38 
  

หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพย
ตางประเทศ 

Lendlease Global Commercial REIT 
  

SGXC61949712 
    

- 
  

31,474,323.00 
  

644,493,486.45 
  

39 
  

หนวยลงทุนในอสังหาริมทรัพย
ตางประเทศ 

Prime US REIT 
  

SGXC75818630 
    

- 
  

14,716,700.00 
  

359,972,689.50 
  

40 
  

หุนสามัญ 
  

กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานเพื่ออนาคต 
ประเทศไทย 

TFFIF 
     

21,675,600.00 
  

178,823,700.00 
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คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ พรอ็พเพอรตี ้แอนด อนิฟราสตรคัเจอร อนิคมั พลสั เฟลก็ซเิบิล้ 

ของรอบปบัญชี 2564/2565 ต้ังแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

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

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันท่ี  31 พ.ค. 2565  ถึงวันท่ี  31 พ.ค. 2565 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 230,555.27 1.0700 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 8,080.21 0.0375 

คานายทะเบียน (Registrar fee) 24,994.78 0.1160 

คาสอบบัญชี (Audit fee) - 0.0000 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory fee) ไมมี ไมมี 

คาโฆษณา ไมมี ไมมี 

ภาษีเงินได 47.24 0.0002 

ภาษีเงินปนผลจาย 31,414.91 0.1458 

คาใชจายอ่ืน ๆ - 0.0000 

รวมคาใชจายทัง้หมด1 295,092.41 1.3695 

หมายเหต ุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขายหลักทรัพย 
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถัวเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันท่ี 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565  

 เทากับ 21,547,221,900.93 บาท 

 
 
อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 7.63% 
 
คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ = 0.05% ( 11,004,488.98 บาท) 
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ตารางแสดงคานายหนาซือ้ขายหลกัทรพัย  ตัง้แตวนัที ่ 1 มถินุายน 2564  ถงึวนัที ่ 31 พฤษภาคม 2565 

ลําดับ ชื่อบริษัทหลักทรัพย 
 คานายหนา 

(บาท) 

อัตราสวนคานายหนา 
แตละรายตอคานายหนา

ท้ังหมด 

1. DBS VICKERS SECURITIES 6,409,915.49 58.25 

2. MAYBANK KIM ENG SECURITIES 2,005,140.56 18.22 

3 UOB KAY HIAN SECURITIES 1,394,785.12 12.67 

4 DBS VICKERS SECURITIES 720,855.78 6.55 

5 RHB SECURITIES 275,862.16 2.51 

6 UOB KAY HIAN SECURITIES 83,501.37 0.76 

7 MAYBANK KIM ENG SECURITIES 72,931.22 0.66 

8 COUNTRY GROUP SECURITIES PCL. 41,497.28 0.38 

 รวมคานายหนาทัง้หมด 11,004,488.98 100.00 
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รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทเีอม็บ ีอสีทสปรงิ พรอ็พเพอรตี ้แอนด อนิฟราสรคัเจอร 
อนิคมั พลสั เฟลก็ซเิบิล้ 

สําหรับรอบปบัญชี 2564/2565  (ต้ังแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2564 - 31 พฤษภาคม 2565) 

ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวของ 

1 ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวของกับกองทุนรวมไดท่ีบริษัทจัดการโดยตรง 

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

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

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

 
รายงานการเปดเผยขอมลูการถอืหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุ  ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

ไมมี 

 
รายชือ่ผูจดัการกองทนุ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

การรับผลประโยชนตอบแทนเนือ่งจากการทีใ่ชบริการบคุคลอื่นๆ (Soft Commission) 

 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

1 Maybank Kim Eng Securities Thailand PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

2 DBS Vickers Securities Thailand Co Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

3 Capital Nomura Securities PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

4 Phatra Securities PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

5 TISCO Securities Co Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

6 RHB Securities Thailand PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

7 UOB Kay Hian Securities Thailand PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

8 KTB Securities Thailand PCL ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

9 Thanachart Securities ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

 

1 นายธีระศันส ทุติยะโพธ ิ

2 นางสาวพรศจี วรสุทธิพิศิษฎ 
3 นางสาวดาราวรรณ ประกายทิพย 
4 นางสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง 
5 นายสมิทธ ศักด์ิกําจร 
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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  
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- ไมเปดเผยจํานวนเงินคาตอบแทนพิเศษ 

- แผนการให ESOP ไมเปดเผยเร่ืองการ dilution 

- 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 – 31 พ.ค..2565) 

    
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 

3 
ทรัสตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยโกลเดนเวนเจอร 

GVREIT 24 ม.ค. 65 1 1 0 0 1 

4 
ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและ
สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพ่ืออุตสาหกรรม 
เฟรเซอรส พร็อพเพอรตี้ 

FTREIT 27 ม.ค. 65 1 1 3 0 1 

5 
ทรัสตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยภิรัชออฟฟศ 

BOFFICE 22 เม.ย. 65 1 1 0 0 1 

6 
กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานบรอดแบนด
อินเทอรเน็ต จัสมิน 

JASIF 26 เม.ย. 65 1 1 0 0 1 

7 
ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและ
สิทธิการเชาดุสิตธานี 

DREIT 22 เม.ย. 65 1 1    

8 
ทรัสตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท 

CPNREIT 21 เม.ย. 65 1 1 0 0 1 

9 
ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและ
สิทธิการเชาไทยแลนด ไพรม พร็อพเพอรตี้ 

TPRIME 27 เม.ย. 65 1 1 0 0 1 

10 
ทรัสตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยเหมราช 

HREIT 22 เม.ย. 65 1 1 1 0 1 

11 
ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและ
สิทธิการเชาดับบลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท 

WHART 25 เม.ย. 65 1 1 0 0 1 

12 
ทรัสตเพ่ือการลงทุนในการเชา
อสังหาริมทรัพย แอล เอช โฮเทล 

LHHOTEL 28 เม.ย. 65 1 1 0 0 1 

13 
ทรัสตเพ่ือการลุงทุนในสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพย แอล เอช ชอปปง เซ็นเตอร 

LHSC 28 เม.ย. 65 1 1 0 0 1 

14 
ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและ
สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพ่ืออุตสาหกรรม 
เฟรเซอรส พร็อพเพอรตี้ 

FTREIT 20 มิ.ย. 65 1 1 1 0 1 

15 
ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและ
สิทธิการเชาดับบลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท 

WHART 17 มิ.ย. 65 1 1 8 0 1 
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จํานวน
ครัง้ที ่

จํานวน
ครัง้ที ่

จํานวนครัง้ทีล่งมตติามวาระ
การประชมุ*** 

ลําดับ ชือ่บริษทั ชือ่ยอ วันที่ประชุม 
เชญิ

ประชมุ* 
เขารวม
ประชมุ** สนบัสนุน 

 
คดัคาน  

 งด
ออก
เสยีง 

     (ครัง้)  (ครัง้)    

16 
ทรัสตเพ่ือการลงทุนในสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยเหมราช 

HREIT 28 มิ.ย. 65 1 1 7 0 1 

หมายเหตุ *      หมายถึง จํานวนครั้งท่ีบริษัทท่ีจัดประชุมเชิญบริษัทจัดการเขารวมประชุมในฐานะผูถือหุน   

 

 ** หมายถึง จํานวนครั้งท่ีบริษัทจัดการเขารวมประชุมในฐานะผูถือหุน  

 

 ***    หมายถึง จํานวนครั้งท่ีลงมติออกเสียงในฐานะผูถือหุน การนับจํานวนครั้งนับรวมการลงคะแนนเสียงในวาระเดียวกันรวม 
 ทุกธุรกิจจัดการลงทุนเปน 1 ครั้ง  

 
 
3. รายละเอยีดการใชสทิธอิอกเสยีงคดัคานหรอืงดออกเสยีงแทนกองทนุในทีป่ระชมุผูถอืหุน 
(ระหวางวนัที ่1 มถินุายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2565) 
 

ลําดับ ชือ่บริษทั ชือ่ยอ วันที่ประชุม การประชมุ / วาระการประชุม คดัคาน 
งด 

ออก
เสยีง 

เหตผุล 

1 

ทรัสตเพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยและสิทธิ
การเชาดับบลิวเอชเอ พรี
เม่ียม โกรท 

 WHART 14 มิ.ย. 64 

การประชุมวิสามัญ 
ผูถือหนวยทรัสตเพ่ือการ
ลงทุนอสังหาริมทรัพย
และสิทธิการเชาดับบลิเอช
เอ พรีเม่ียม โกรท ครั้งท่ี 
1/2564 

วาระท่ี 9 เรื่อง
พิจารณาเรื่อง
อื่นๆ (ถามี) 

0 1  

2 
กองทุนรวมสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพย
สนามบินสมุย 

 SPF 14 ก.ค. 64 
การประชุมวิสามัญ 
ผูถือหนวยลงทุน 
ครั้งท่ี 1/2564 

 0 0  

3 

ทรัสตเพ่ือการลงทุนใน
สิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยโกลเดน
เวนเจอร 

 GVREIT 24 ม.ค. 65 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหนวยทรัสต 
ประจําป 2565 

วาระท่ี 6 
พิจารณาเรื่อง
อื่นๆ (ถามี) 

0 1  

4 

ทรัสตเพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยและสิทธิ
การเชาอสังหาริมทรัพย
เพ่ืออุตสาหกรรม เฟร
เซอรส พร็อพเพอรตี้ 

 FTREIT 27 ม.ค. 65 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหนวยทรัสต 
ประจําป 2565 

วาระท่ี 8 
พิจารณาเรื่อง
อื่นๆ (ถามี) 

0 1  

 



 

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

 

ลําดับ ชือ่บริษทั ชือ่ยอ วันที่ประชุม การประชมุ / วาระการประชุม คดัคาน 
งด 

ออก
เสยีง 

เหตผุล 

5 

ทรัสตเพ่ือการลงทุนใน
สิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยภิรัช
ออฟฟศ 

 BOFFICE  22 เม.ย. 65 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหนวยทรัสต 
ประจําป 2565 

วาระท่ี 6 
พิจารณาเรื่อง
อื่นๆ (ถามี) 

0 1  

6 
กองทุนรวมโครงสราง
พ้ืนฐานบรอดแบนด
อินเทอรเน็ต จัสมิน 

 JASIF 26 เม.ย. 65 

การประชุมสามัญผูถือ
หนวยลงทุนของกองทุน
รวมโครงสรางพ้ืนฐานบ
รอดแบนดอินเทอรเน็ต 
จัสมิน ประจําป 2565 

วาระท่ี 5 
พิจารณาเรื่อง
อื่นๆ (ถามี) 

0 1  

7 
ทรัสตเพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยและสิทธิ
การเชาดุสิตธานี 

 DREIT 22 เม.ย. 65 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหนวยทรัสต  
ประจําป 2565 

    

8 

ทรัสตเพ่ือการลงทุนใน
สิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพย CPN 
รีเทล โกรท 

 CPNREIT  21 เม.ย. 65 
การประชุมผูถือ
หนวยทรัสตประจําป 
2565 

วาระท่ี 6 
พิจารณาเรื่อง
อื่นๆ (ถามี) 

0 1  

9 

ทรัสตเพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยและสิทธิ
การเชาไทยแลนด ไพรม 
พร็อพเพอรตี้ 

 TPRIME 27 เม.ย. 65 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหนวยทรัสต 
 ประจําป 2565 

วาระท่ี 6 เรื่อง 
พิจารณาเรื่อง
อื่นๆ (ถามี) 

0 1  

10 
ทรัสตเพ่ือการลงทุนใน
สิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยเหมราช 

 HREIT 22 เม.ย. 65 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหนวยทรัสต 
 ประจําป 2565 

วาระท่ี 5 
พิจารณาเรื่อง
อื่นๆ (ถามี) 

0 1  

11 

ทรัสตเพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยและสิทธิ
การเชาดับบลิวเอชเอ 
พรีเม่ียม โกรท 

 WHART 25 เม.ย. 65 

การประชุมสามัญ 
ผูถือหนวยทรัสต
ของทรัสตเพ่ือการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพยและ
สิทธิการเชาดับบลิวเอชเอ 
พรีเม่ียม โกรท ประจําป 
2565 

วาระท่ี 4 เรื่อง
พิจารณาเรื่อง
อื่นๆ (ถามี) 

0 1  

12 
ทรัสตเพ่ือการลงทุนใน
การเชาอสังหาริมทรัพย 
แอล เอช โฮเทล 

 
LHHOTEL  

28 เม.ย. 65 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหนวยทรัสต  
ประจําป 2565 

วาระท่ี 7 
พิจารณาเรื่อง
อื่นๆ (ถามี) 

0 1  

13 

ทรัสตเพ่ือการลุงทุนใน
สิทธิการเชาอสังหา 
ริมทรัพย แอล เอช 
ชอปปง เซ็นเตอร 

 LHSC 28 เม.ย. 65 
การประชุมสามัญ 
ผูถือหนวยทรัสต  
ประจําป 2565 

วาระท่ี 7 
พิจารณาเรื่อง
อื่นๆ (ถามี) 

0 1  

 



 

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

 

ลําดับ ชือ่บริษทั ชือ่ยอ วันที่ประชุม การประชมุ / วาระการประชุม คดัคาน 
งด 

ออก
เสยีง 

เหตผุล 

14 

ทรัสตเพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยและสิทธิ
การเชาอสังหาริมทรัพย
เพ่ืออุตสาหกรรม 
เฟรเซอรส พร็อพเพอรตี้  

 FTREIT 20 มิ.ย. 65 

การประชุมวิสามัญ 
ผูถือหนวยทรัสต ครั้งท่ี 
1/2565 ของกองทรัสต 
FTREIT 

วาระท่ี 2 พิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

0 1  

15 

ทรัสตเพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยและสิทธิ
การเชาดับบลิวเอชเอ 
พรีเม่ียม โกรท 

 WHART 17 มิ.ย. 65 

การประชุมวิสามัญ 
ผูถือหนวยทรัสต
ของทรัสตเพ่ือการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพยและ
สิทธการเชาดับบลิวเอชเอ  
พรีเม่ียม โกรท ครั้งท่ี 
1/2565 

วาระท่ี 8 เรื่อง 
พิจารณาเรื่องอื่นๆ 
(ถามี) 

0 1  

16 
ทรัสตเพ่ือการลงทุนใน
สิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยเหมราช 

 HREIT 28 มิ.ย. 65 
การประชุมวิสามัญ 
ผูถือหนวยทรัสต ครั้งท่ี 
1/2565 

วาระท่ี 7 เรื่อง 
พิจารณาเรื่องอื่นๆ 
(ถามี) 

0 1  

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

 

 
 
4.รายละเอยีดการใชสทิธอิอกเสยีงทีบ่รษิทัจดัการมคีวามขดัแยงทางผลประโยชน (ระหวางวนัที ่1 ม.ิย..2564 – 31 พ.ค. 2565) 
 ไมมี 

 


