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1 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสทส์ปรงิ พร็อพเพอรต์ ีแอนด ์อินฟราสตรคัเจอร ์อินคมั พลสั เฟล็กซิเบิล 

 

วันที่  10 มกราคม 2566 

เรียน  ท�านผู�ถือหน�วยลงทุนทุกท�าน 

 

บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน อีสท�สปริง (ประเทศไทย) จํากัด (บลจ. อีสท�สปริง (ประเทศไทย)) ขอนําส�งรายงานรอบ 
6 เดือน ระหว�างวันที ่1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ของ กองทุนเป�ดทีเอ็มบี อีสท�สปริง พร็อพเพอร�ตี้ แอนด� 
อินฟราสตรัคเจอร� อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล มายังผู�ถือหน�วยลงทุนทุกท�าน 

ภาพรวมการลงทุนในช�วง 6 เดือนที่ผ�านมา ผลตอบแทนของ Thai Property Funds & REITs และ Singapore REITs 
ปรับตัวลดลง จากการปรับตัวเพ่ิมข้ึนของอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลท้ังฝ��งไทยและสิงคโปร� ภายหลังการดําเนินนโยบาย
การเงินที่เข�มงวดมากขึ้นของธนาคารกลางทั่วโลก นําโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ทั้งนี้ผลตอบแทนรวมในช�วง 6 เดือนท่ี
ผ�านมา ดัชนี SET PF&REIT ปรับตัวลดลง 3.34% ดัชนี FTSE Strait times REIT ปรับตัวลดลง 7.85% (ในสกุลดอลล�าร�
สิงคโปร์) และลดลง 5.10% (ในสกุลบาท) 

กองทุนเป�ดทีเอ็มบี อีสท�สปริง พร็อพเพอร�ต้ี แอนด� อินฟราสตรัคเจอร� อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล มีผลการดําเนินงาน
ในช�วงระหว�างวันที่  1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่  30 พฤศจิกายน 2565 ลดลง 7.29% เปรียบเทียบกับดัชนีเทียบวัด (ดัชนี
ผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย�และกองทรัสต�เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย� (SETPF&REIT TR) ของ
ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย ร�อยละ 50 และ The FTSE Strait times REIT Index ร�อยละ 50 ปรับด�วยอัตราแลกเปลี่ยน
เพ่ือคํานวณผลตอบแทนเป�นสกุลบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน) ที่ปรับตัวลดลง-3.96% 

สุดท�ายนี้  บลจ. อีสท�สปริง (ประเทศไทย) ขอขอบพระคุณผู�ถือหน�วยลงทุนทุกท�านที่ ได�มอบความไว�วางใจลงทุนใน
กองทุนรวมของ บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน อีสท�สปริง (ประเทศไทย) จํากัด 

 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน อีสท�สปริง (ประเทศไทย) จํากัด 

 

  



 

2 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสทส์ปรงิ พร็อพเพอรต์ ีแอนด ์อินฟราสตรคัเจอร ์อินคมั พลสั เฟล็กซิเบิล 

 

รายงานการวิเคราะห� ของบริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน อีสท�สปริง (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะบริษัทจัดการ 
กองทุนเป�ดทีเอ็มบี อีสท�สปริง พร็อพเพอร�ตี้ แอนด� อินฟราสตรัคเจอร� อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล 
 

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน 

ในระยะ 1 ป�ข�างหน�า คาดการณ�การเติบโตของเงินป�นผลจ�ายของ REIT จากการกลับมาของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่
เริ่มจะเป็นปกติอีกคร้ังจากการพัฒนาวัคซีนที่มีความคืบหน้าอย่างมากและแผนการแจกจ่ายวัคซีนไปยังประชากรโลกที่เริ่มเป็น
รูปธรรมมากข้ึนยังคงเป�นป�จจัยสนับสนุนการลงทุนใน REIT อย�างไรก็ดี ตลาดมีความผันผวนได�จากการดําเนินนโยบายการเงิน
ที่เข�มงวดมากข้ึนของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) จากความกังวลต�อการเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงและระดับเงินเฟ�อ
ทั่วโลกที่ยังคงอยู�ในระดับสูง จากการที่หลายธุรกิจจะต�องใช�ระยะเวลาในการฟ��นตัวเพ่ือกลับสู�สภาวะปกติ จากความเสี่ยงของ
การเกิดการระบาดของ COVID-19 อีกครั้ งหลังการผ�อนคลายมาตรการข�อจํากัดต�างๆเพ่ิมข้ึน  จากความไม�แน�นอนถึง
ผลกระทบของ COVID-19 สายพันธุ�ใหม� รวมถึงความเสี่ยงหากประสิทธิภาพของวัคซีนไม�เป�นไปตามคาด 

ในป� 2023 คาดการณ�การเติบโต GDP ของไทยอยู�ในระดับประมาณ 3-4% หากพิจารณาอัตราเงินป�นผลจ�ายของ 
Thai Property Funds & REITs ในป� 2022  yield spread (ส�วนต�างระหว�างอัตราเงินป�นผลจ�ายและอัตราดอกเบี้ยพันธบัตร
รัฐบาลอายุ 10 ป�) อยู�ที่ระดับประมาณ 2.5%  ต่ํากว�าค�าเฉลี่ยย�อนหลัง 10 ป�ที่ 3.3% อยู�เล็กน�อย อย�างไรก็ดีหากพิจารณาไป
ถึงคาดการณ�ป� 2023 Thai Property Funds & REITs น�าจะให�อัตราเงินป�นผลที่สูงกว�า 6.0% ได� และ yield spread น�าจะอยู�
ที่ระดับประมาณ 3.4-4% จากการเป�ดประเทศของไทย และกิจกรรมทางเศรษฐกิจรวมทั้งการเช�าอสังหาริมทรัพย�กลับมาเป�น
ปกติมากข้ึน  

ในป� 2023 คาดการณ�การเติบโต GDP ของสิงคโปร�อยู�ในระดับประมาณ 0.5-2.5% จากการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจ
โลก  หากพิจารณาอัตราเงินป�นผลจ�ายของ Singapore REITs ในป� 2022  yield spread (ส�วนต�างระหว�างอัตราเงินป�นผลจ�าย
และอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ป�) อยู�ที่ระดับ 3.3% ใกล�เคียงค�าเฉลี่ยย�อนหลัง 10 ป� อย�างไรกด็ีหากพิจารณาไปถึง
คาดการณ�ป� 2023 Singapore REITs น�าจะให�อัตราเงินป�นผลที่ประมาณ 6-6.5% และ yield spread น�าจะอยู�ที่ระดับประมาณ 
3-3.3% จากการที่ Singapore REITs จะมีการจ�ายป�นผลได�เพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะในกลุ�ม Hospitality จากการเป�ดประเทศเต็ม
รูปแบบของสิงคโปร์  

 

นโยบายการลงทุนของกองทุนเป�ดทีเอ็มบี อีสท�สปริง พร็อพเพอร�ตี้ แอนด� อินฟราสตรัคเจอร� อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล 

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย�หรือตราสารที่อยู�ในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย� (Property Sector) 
และ/หรือ หน�วย infra ทั้งที่จดทะเบียนทั้งในและต�างประเทศ รวมถึงอยู�ระหว�างการดําเนินการกระจายการถือหน�วยลงทุน หรือ
เป�ดเสนอขายคร้ังแรก โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 ของมูลค�าทรัพย�สินสุทธิของกองทุน โดย
หลักทรัพย์หรือตราสารที ่อยู�ในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย� (Property Sector) ประกอบไปด�วย 

1. หน�วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย� และ/หรือ 
2. หน�วยทรัสต�ของทรัสต�เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย� และ/หรือ 
3. ตราสารของกองทุ นอสั งหาริ มทรั พย� และ Exchange Traded Fund ที่ เน�นลงทุนในตราสารของกองทุน

อสังหาริมทรัพย�  (REITs ETF) รวมถึงตราสารอ่ื นใดท่ี ให�สิทธิ ในการได�มาซึ่ งตราสารดังกล�าว หรือที่ มี
ผลตอบแทนอ�างอิงกับตราสารดังกล�าวหรือกลุ�มของตราสาร/หน�วยลงทุนดังกล�าว 



 

3 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสทส์ปรงิ พร็อพเพอรต์ ีแอนด ์อินฟราสตรคัเจอร ์อินคมั พลสั เฟล็กซิเบิล 

 

4. หุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ภายใต้หมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์หรือที่มีลักษณะเทียบเคียงได้กับหมวด
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย� รวมถึงตราสารหรือสัญญาทางการเงินที่ให�สิทธิในการได�มาซึ่งหุ�นดังกล�าวหรือให�
ผลตอบแทนอ�างอิงกับหุ�น / กลุ�มหุ�นนั้น ๆ 

กองทุนนี้อาจมีการลงทุนในต�างประเทศบางส�วน (ลงทุนไม�เกินร�อยละ 79 ของมูลค�าทรัพย�สินสุทธิ) ทั้งนี้ ในกรณีที่
กองทุนลงทุนในต�างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว� ซ่ึ งสัญญาซ้ือขายล�วงหน�า (Derivatives) ที่ มีตัวแปรเป�นอัตรา
แลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือป�องกันความเสี่ยงจากการลงทุน (Hedging) ตามสภาวการณ�ตลาดหรือเม่ือบริษัท
จัดการเห็นสมควร 

 

ความเหน็ของบรษิทัจดัการกองทนุรวมเกีย่วกบัการลงทนุเพือ่เป�นทรพัย�สนิของกองทนุรวม สาํหรบัรอบบัญชรีะหว�างวนัที ่ 
1 มิถุนายน 2565 ถงึวนัที่ 30 พฤศจกิายน 2565 

นโยบายการลงทุนของกองทุนมุ�งสร�างผลตอบแทนจากการลงทุนแบบเชิงรุก (active management) โดยลงทุนใน
หน�วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย� หน�วยทรัสต�ของทรัสต�เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย� รวมถึงหน�วยลงทุนของ
กองทุนรวมโครงสร�างพ้ืนฐาน เพ่ือกระจายความเสี่ยงจากการลงทุน และมุ�งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งในรูปแบบของเงิน
ป�นผลและการเพ่ิมขึ้นของราคาหลักทรัพย�  

 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ�านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก�อนหน�า 

ไม่มี 

  

รายงานการลงทุนที่ไม�เป�นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร�อมทั้งการดําเนินการแก�ไข 

ไม่มี 

 

ข�อมูลการดําเนินการรับชําระหนี้ด�วยทรัพย�สินอื่น (ถ�ามี) 

 ไม�ม ี

 

ข�อมูลการบันทึกมูลค�าตราสารแห�งหนี้หรือสทิธเิรียกร�องดังกล�าวเป�นศนูย� ในกรณีที่ผู�ออกตราสารแห�งหนีห้รือลูกหนี้แห่งสิทธิ
เรียกร�องผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณ�ว�าจะไม�สามารถชําระหนี้ได� (ถ�ามี) 

 ไม�ม ี

 

 



 

4 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสทส์ปรงิ พร็อพเพอรต์ ีแอนด ์อินฟราสตรคัเจอร ์อินคมั พลสั เฟล็กซิเบิล 

 

ผลการดาํเนินงานระหว�างงวดครึง่ป�ของกองทนุโดยสรปุและข�อมลูทางการเงนิทีส่าํคญั     

งวดครึง่ปีบญัชสีิน้สดุวันที ่ 
30 พ.ย. 

65 
31 พ.ค. 

65 
30 พ.ย. 

64 
31 พ.ค. 

64 
30 พ.ย. 

63 

มูลค�าหน�วยลงทุน ณ ต�นงวด (บาท/หน�วย) 10.5491 10.8090 10.8633 10.8041 11.3697 

มูลค�าหน�วยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หน�วย) 9.6866 10.5491 10.8090 10.8633 10.8041 

ผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุนระหว่างงวดคร่ึงป ี -7.29% -2.40% +2.26% +1.47% -4.16% 

ผลตอบแทนสุทธิของเกณฑ�มาตรฐาน ระหว�างงวดคร่ึงป� -3.96% -1.56% +4.88% +4.19% -5.01% 

มูลค�าทรัพย�สินสุทธิ ณ ต�นงวด (ล�านบาท) 20,013 21,346 23,109 27,272 32,242 

มูลค�าทรัพย�สินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ล�านบาท) 17,227 20,013 21,346 23,109 27,272 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลีย่ระหว่างงวดคร่ึงป ี(ล�านบาท) 18,423 20,701 22,389 24,766 30,140 

มูลค่าซ้ือขายสุทธิรวมระหว่างงวดคร่ึงปี (Net cash flow) (ล�านบาท)  -1,211 -826 -1,696 +4,308 -3,294 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหว�างงวดคร่ึงป�* (Average redemption rate) 0.06% 0.05% 0.10% 0.18% 0.19% 

* เป�นสัดส�วนของมูลค�าขายคืนและสับเปลี่ยนออกต�อมูลค�าทรัพย�สนิสุทธิเฉลีย่     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสทส์ปรงิ พร็อพเพอรต์ ีแอนด ์อินฟราสตรคัเจอร ์อินคมั พลสั เฟล็กซิเบิล 

 

 

 

ผลการดาํเนินงานของกองทนุเป�ดทเีอม็บี อสีท�สปริง พรอ็พเพอร�ตี ้แอนด� อนิฟราสตรคัเจอร� อนิคมั พลสั เฟลก็ซเิบิล้  
ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2565  

 

 ย้อนหลัง 
 3 เดือน  

ย�อนหลัง  
6 เดือน 

ย้อนหลัง 
 1 ป� 

ย�อนหลัง  
3 ป� 

ตั้งแต่จัดต้ัง 
กองทุน 

ร้อยละต่อป ี (31 ส.ค. 65) (31 พ.ค. 65) (30 พ.ย. 64) (29 พ.ย. 62) (30 มิ.ย. 57) 

กองทุนเป�ดทีเอ็มบี อีสท�สปริง พร็อพเพอร�ต้ี แอนด� 
อินฟราสตรัคเจอร� อินคัม พลัส เฟล็กซิเบ้ิล 

-6.27% -7.29% -9.52% -6.73% +4.26% 

เกณฑ�มาตรฐาน ** -5.97% -3.96% -5.47% -3.61% +5.39% 
** เกณฑ�มาตรฐาน คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย�และกองทรัสต�เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย�ของตลาดหลักทรัพย� 
   แห�งประเทศไทย (SET Property Fund & REITs Total Return Index) ร�อยละ 50 และ The FTSE Strait times REIT Total Return Index   
   ร�อยละ 50 ปรับด�วยอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือคํานวณผลตอบแทนเป�นสกุลบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน  

 
หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนได�จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)   
                ทั้งนี้ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข�องกับผลิตภัณฑ�ในตลาดทุน มิได�เป�นสิ่งยืนยันถึงผลการ 
                       ดําเนินงานในอนาคตทําความเข�าใจ  
                ลักษณะสินค�า เง่ือนไขผลตอบแทน และความเส่ียงก�อนตัดสินใจลงทุน    
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6 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสทส์ปรงิ พร็อพเพอรต์ ีแอนด ์อินฟราสตรคัเจอร ์อินคมั พลสั เฟล็กซิเบิล 

 

 



 

7 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสทส์ปรงิ พร็อพเพอรต์ ีแอนด ์อินฟราสตรคัเจอร ์อินคมั พลสั เฟล็กซิเบิล 

 

กองทุนเป�ดทเีอม็บ ีอสีท�สปรงิ พรอ็พเพอร�ตี ้แอนด� อนิฟราสตรคัเจอร� อนิคมั พลสั เฟลก็ซเิบิ้ล 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ยงัไม�ได�ตรวจสอบ) 

ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2565 

 บาท 

สนิทรพัย ์  
เงินลงทุนแสดงด�วยมูลค�ายุตธิรรม (ราคาทุน  19,419,344,301.05  บาท) 16,667,058,759.30 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 342,064,856.67 

ลูกหนี ้  
    จากเงินป�นผลและดอกเบีย้ 151,258,189.28 

     จากการขายเงินลงทุน 16,308,042.29 

     จากการขายหน�วยลงทุน  5,902,787.28 

ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ 75,563,238.86 

รวมสินทรัพย ์ 17,258,155,873.68 

หนีส้นิ  
เจ้าหนีจ้ากการรับซ้ือคืนหน�วยลงทุน  13,879,948.74 

ค�าใช�จ�ายค�างจ�าย 16,659,819.57 

ภาษีเงินได�ค�างจ�าย 27,508.53 

เจ�าหนี้อ่ืน 17,475.87 

หนี้สินอ่ืน 979,839.02 

รวมหน้ีสิน 31,564,591.73 

สนิทรพัยส์ทุธ ิ 17,226,591,281.95 

สนิทรพัย�สทุธ ิ:   
  ทุนที่ได�รับจากผู�ถือหน�วยลงทุน 17,783,900,849.99 

  กําไร(ขาดทุน)สะสม  
     บัญชีปรับสมดุล 2,457,899,508.18 

     กําไร(ขาดทุน)สะสมจากการดําเนินงาน (3,015,209,076.22) 

     สินทรัพย�สุทธ ิ 17,226,591,281.95 

สินทรัพย�สุทธิต�อหน�วย 9.6866 

จํานวนหน�วยลงทุนที่จําหน�ายแล�วทั้งหมด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 (หน�วย) 1,778,390,084.9926 
 

 



 

8 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสทส์ปรงิ พร็อพเพอรต์ ีแอนด ์อินฟราสตรคัเจอร ์อินคมั พลสั เฟล็กซิเบิล 

 

กองทุนเป�ดทเีอม็บ ีอสีท�สปรงิ พรอ็พเพอร�ตี ้แอนด� อนิฟราสตรคัเจอร� อนิคัม พลัส เฟลก็ซเิบิล้ 

งบกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (ยงัไม�ได�ตรวจสอบ) 

สาํหรบั 6 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 พฤศจกิายน 2565 

 บาท 

รายได�จากการลงทนุ  
     รายได�เงินป�นผล 374,601,059.90 

     รายได�ดอกเบีย้  197,064.92 

     รายได�ค�าธรรมเนียมในการซื้อขายหน�วยลงทุน 1,470,756.97 

          รวมรายได� 376,268,881.79 

ค�าใช�จ�าย  
     ค�าธรรมเนียมการจัดการ 98,834,819.08 

     ค�าธรรมเนียมผู�ดูแลผลประโยชน� 3,463,837.20 

     ค�าธรรมเนียมนายทะเบยีน 10,714,802.83 

     ค�าใช�จ�ายอ่ืน 15,015,442.82 

          รวมค�าใช�จ�าย 128,028,901.93 

กำไร(ขาดทนุ)จากการลงทนุสทุธ ิ 248,239,979.86 

  

รายการกาํไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทุน  
     รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน  (123,235,653.95) 

     รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยงัไม�เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (1,250,865,731.46) 

     กําไร(ขาดทุน)สุทธิทีเ่กิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ� (623,220,122.01) 

     กําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม�ได�เกดิข้ึนจากสัญญาอนุพันธ� 152,078,162.42 

     กําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต�างประเทศ 13,444,571.31 

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่เกิดข้ึนและที่ยังไม�เกิดข้ึน (1,831,798,773.69) 

  
การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพย์สทุธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได ้ (1,583,558,793.83) 

หัก ภาษีเงินได� (29,559.74) 

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพย์สทุธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได ้ (1,583,588,353.57) 

 

 

 



 

9 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสทส์ปรงิ พรอ็พเพอรต์ ีแอนด ์อินฟราสตรคัเจอร ์อินคมั พลสั เฟล็กซิเบิล 

 

 

กองทุนเป�ดทเีอม็บ ีอสีท�สปรงิ พรอ็พเพอร�ตี ้แอนด� อินฟราสตรคัเจอร� อนิคมั พลสั เฟลก็ซเิบิล้ 
 รายงานสรปุเงนิลงทุน 
 ณ วนัที ่ 30 พฤศจิกายน  2565 
 กลุม่ของตราสาร มลูค่าตาม % of NAV 
 ราคาตลาด (บาท) 
 (ก) พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห�งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 0.00 0.00% 

 (ข) ตราสารที่มีกฏหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน ธนาคารพาณิชย� หรือบริษัทเงินทุน เป�นผู�ออก  0.00 0.00% 
 ผู�รับรอง ผู�รับอาวัล ผู�สลักหลัง หรือผู�ค้ําประกัน 

 (ค) ตราสารที่มีอันดับความน�าเชื่อถืออยู�ในอันดับ Investment Grade 0.00 0.00% 
 (ง) ตราสารที่มีอันดับความน�าเชื่อถืออยู�ในอันดับต่ํากว�าอันดับที่สามารถลงทุนได�  0.00 0.00% 
 (investment grade) หรือตราสารที่ไม�ได�รับการจัดอันดับความน�าเชื่อถือ 

 (จ) ตราสารทุน 16,319,115,489.30 94.75% 
 (ฉ) เงินฝากธนาคาร 342,248,246.86 1.99% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสทส์ปรงิ พร็อพเพอรต์ ีแอนด ์อินฟราสตรคัเจอร ์อินคมั พลสั เฟลก็ซิเบิล 

 

 

กองทุนเป�ดทเีอม็บ ีอสีท�สปรงิ พรอ็พเพอร�ตี ้แอนด� อินฟราสตรคัเจอร� อนิคมั พลสั เฟลก็ซเิบิล้ 
 ข�อมลูรายละเอยีดการลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 30 พฤศจิกายน  2565 
 มลูคา่ตาม % of NAV 
 ราคาตลาด (บาท) 
 หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 16,661,363,736.16 96.74% 
 เงินฝากธนาคาร 342,248,246.86 1.99% 
 หน�วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย� 16,108,155,654.30 93.53% 
 หน�วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย�ต�างประเทศ 8,274,943,988.90 48.05% 
 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย�และกองทรัสต�เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย� 6,170,909,583.10 35.83% 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1,559,509,058.30 9.05% 
 ขนส�งและโลจิสติกส� 102,793,024.00 0.60% 
 หุ�นสามัญ 210,959,835.00 1.22% 
 ขนส�งและโลจิสติกส� 210,959,835.00 1.22% 
 อืน่ๆ 217,284,275.79 3.26% 
 ทรัพย�สินอ่ืน 248,831,391.65 1.44% 
 หนี้สินอ่ืน -31,547,115.86 1.82% 
 มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ 17,226,591,281.95 100.00% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสทส์ปรงิ พร็อพเพอรต์ ีแอนด ์อินฟราสตรคัเจอร ์อินคมั พลสั เฟลก็ซิเบิล 

 

 

กองทุนเป�ดทเีอม็บ ีอสีท�สปรงิ พรอ็พเพอร�ตี ้แอนด� อินฟราสตรคัเจอร� อนิคมั พลสั เฟลก็ซเิบิล้ 
 ข�อมลูรายละเอยีดการลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 30 พฤศจิกายน  2565 
 จำนวนเงนิต้นและ มลูคา่ตาม % of NAV 
 จำนวนหุน้/หนว่ย ราคาตลาด (บาท) 

 เงนิฝากธนาคาร 
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 342,248,246.86 1.99% 
 รวมเงินฝากธนาคาร 342,248,246.86 1.99% 
 หนว่ยลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์
 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย�และกองทรัสต�เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย� 35.83% 
 ทรัสต�เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช�าอสังหาริมทรัพย� CPN รีเทล โกรท 74,511,300 1,378,459,050.00 8.00% 
 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย�และสิทธิการเช�าโลตัสส� รีเทล โกรท 97,172,600 1,214,657,500.00 7.05% 
 ทรัสต�เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย�และสิทธิการเช�าดับบลวิเอชเอ  116,562,360 1,188,936,072.00 6.90% 
 พรีเมี่ยม โกรท 

 ทรัสต�เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย�และสิทธิการเช�าอสังหาริมทรัพย� 82,613,405 817,872,709.50 4.75% 
 เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอร�ส พร็อพเพอร�ตี ้

 ทรัสต�เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย� โกลเด�นเวนเจอร� 45,315,800 414,639,570.00 2.41% 
 ทรัสต�เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช�าอสังหาริมทรัพย�ดับบลิวเอชเอ  38,330,978 275,983,041.60 1.60% 
 อินดัสเตรียล 

 ทรัสต�เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช�าอสังหาริมทรัพย�ภิรัชออฟฟ�ศ 32,623,800 254,465,640.00 1.48% 
 กองทุนรวมสิทธิการเช�าอสังหาริมทรัพย� ซี.พี.ทาวเวอร� โกรท 29,821,900 214,717,680.00 1.25% 
 ทรัสต�เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช�าอสังหาริมทรัพย� แอล เอช โฮเทล 17,460,900 192,069,900.00 1.11% 
 ทรัสต�เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย�และสิทธิการเช�าดุสิตธาน ี 14,932,600 92,582,120.00 0.54% 
 ทรัสต�เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช�าอสังหาริมทรัพย� แอล เอช ช�อปป��ง  8,039,000 80,390,000.00 0.47% 
 เซ็นเตอร� 

 ทรัสต�เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย�และสิทธิการเช�าอสังหาริมทรัพย� 3,877,000 46,136,300.00 0.27% 
  เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท 

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 9.05% 
 กองทุนรวมโครงสร�างพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 119,046,493 1,559,509,058.30 9.05% 
 ขนส�งและโลจิสติกส� 0.60% 
 กองทุนรวมโครงสร�างพ้ืนฐานระบบขนส�งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 26,089,600 102,793,024.00 0.60% 
 รวมหนว่ยลงทนุในอสงัหาริมทรพัย ์ 7,833,211,665.40 45.48% 
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 จำนวนเงนิต้นและ มลูคา่ตาม % of NAV 
 จำนวนหุน้/หนว่ย ราคาตลาด (บาท) 

     หน�วยลงทนุในอสงัหาริมทรพัย�ต�างประเทศ 

 หน�วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย�ต�างประเทศ 48.05% 
 Capitaland Ascendas Reit 23,788,892 1,708,803,254.82 9.92% 
 CapitaLand Integrated Commercial Trust 26,842,096 1,430,541,349.02 8.30% 
 Frasers Centrepoint Trust 13,772,890 719,837,987.23 4.18% 
 Capitaland Retail China Trust 23,213,822 675,365,292.45 3.92% 
 Frasers Logistics & Commercial Trust 21,276,900 624,491,955.65 3.63% 
 Lendlease Global Commercial REIT 31,474,323 587,500,240.45 3.41% 
 Mapletree Pan asia Com Trust 11,644,938 512,680,661.07 2.98% 
 Manulife US Real Estate Investment Trust 27,432,474 377,020,949.66 2.19% 
 Mapletree Industrial Trust 6,288,214 361,032,102.77 2.10% 
 CDL Hospitality Trusts 10,748,560 326,547,179.56 1.90% 
 Keppel REIT 11,146,200 258,275,365.95 1.50% 
 Prime US REIT 14,716,700 251,529,006.38 1.46% 
 Digital Core REIT Management P 8,188,000 176,012,523.20 1.02% 
 Far East Hospitality Trust 7,114,400 115,396,456.59 0.67% 
 Starhill Global REIT 7,177,700 97,943,318.99 0.57% 
 Sasseur Real Estate Investment Trust 2,587,700 51,966,345.11 0.30% 
 รวมหนว่ยลงทนุในอสงัหาริมทรพัยต์า่งประเทศ 8,274,943,988.90 48.05% 
 หุ�นสามญั 
 ขนส�งและโลจิสติกส� 1.22% 
 กองทุนรวมโครงสร�างพ้ืนฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทย 27,941,700 210,959,835.00 1.22% 
 รวมหุ้นสามญั 210,959,835.00 1.22% 
 ทรัพย�สินอ่ืน 248,831,391.65 1.44% 
 หนี้สินอื่น -31,547,115.86 1.82% 
 มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ 17,226,591,281.95 100.00% 
 จํานวนหน�วยลงทุน 1,778,390,084.9926 
 มูลค�าทรัพย�สินสุทธิต�อหน�วย 9.6866 
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กองทนุเป�ดทเีอม็บ ีอสีท�สปริง พร็อพเพอร�ตี ้แอนด� อินฟราสตรคัเจอร� อนิคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล 
     

รายละเอยีดและอันดับความน�าเชือ่ถอืของตราสาร 
      

ณ วันที ่ 30 พฤศจิกายน  2565 
      

  ประเภทหลักทรัพย� ช่ือผู�ออก ช่ือหลักทรัพย� 

ผู้รับรอง/
อาวัล/ 

ค้ําประกัน 
อันดับความ

น�าเช่ือถือ มูลค�าหน�าตั๋ว 

มูลค�าตาม 
ราคาตลาด 
 (บาท) *1 

 มูลค�าตาม 
ราคาตลาด  

(บาท)  

1 เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสิกรไทย KBANK  AA(tha)   81,023,788.65 

2 เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสิกรไทย KBANK  AA(tha)   261,041,068.02 
3 

  

หน่วยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย� 

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท 

AIMIRT 
   

- 
  

3,877,000.00 
  

46,136,300.00 
  

46,136,300.00 
  

4 
  

หน่วยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย� 

BA Airport Leasehold REIT 
  

BAREIT 
   

- 
  

33,780,900.00 
  

347,943,270.00 
  

347,943,270.00 
  

5 
  

หน่วยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย� 

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัช
ออฟฟ�ศ 

BOFFICE 
   

- 
  

32,623,800.00 
  

254,465,640.00 
  

254,465,640.00 
  

6 
  

หน่วยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย� 

กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง 
บีทีเอสโกรท 

BTSGIF 
   

- 
  

26,089,600.00 
  

102,793,024.00 
  

102,793,024.00 
  

7 
  

หน่วยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย� 

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
CPN รีเทล โกรท 

CPNREI 
   

AA 
  

74,511,300.00 
  

1,378,459,050.00 
  

1,378,459,050.00 
  

8 
  

หน่วยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย� 

C.P. Tower Growth Leasehold Property Fund 
  

CPTGF 
   

- 
  

29,821,900.00 
  

214,717,680.00 
  

214,717,680.00 
  

9 
  

หน่วยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย� 

กองทุนรวมโครงสร�างพ้ืนฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 
  

DIF 
   

- 
  

119,046,493.00 
  

1,559,509,058.30 
  

1,559,509,058.30 
  

10 
  

หน่วยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย� 

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
ดุสิตธานี 

DREIT 
   

- 
  

14,932,600.00 
  

92,582,120.00 
  

92,582,120.00 
  

11 
  

หน่วยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย� 

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย�เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซอร�ส 

FTREIT 
   

A 
  

82,613,405.00 
  

817,872,709.50 
  

817,872,709.50 
  

12 
  

หน่วยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย� 

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
แกรนด� ออฟฟ�ศ 

GLANDRT 
   

- 
  

32,233,900.00 
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กองทนุเป�ดทเีอม็บ ีอสีท�สปริง พร็อพเพอร�ตี ้แอนด� อินฟราสตรคัเจอร� อนิคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล 
      

รายละเอยีดและอันดับความน�าเชือ่ถอืของตราสาร (ต�อ) 
      

ณ วันที ่ 30 พฤศจิกายน  2565 
       

  
ประเภท

หลักทรัพย� ช่ือผู�ออก ช่ือหลักทรัพย� 

ผู้รับรอง/
อาวัล/ 

ค้ําประกัน 
อันดับความ

น�าเช่ือถือ มูลค�าหน�าตั๋ว 

มูลค�าตาม 
ราคาตลาด 
 (บาท) *1 

 มูลค�าตาม 
ราคาตลาด 

 (บาท)  

14 
  

หน่วยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย� 

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
แอล เอช โฮเทล 

LHHOTEL 
   

- 
  

17,460,900.00 
  

192,069,900.00 
  

192,069,900.00 
  

15 
  

หน่วยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย� 

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
แอล เอช ช�อปป��ง เซ็นเตอร� 

LHSC 
   

- 
  

8,039,000.00 
  

80,390,000.00 
  

80,390,000.00 
  

16 
  

หน่วยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย� 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย�และสิทธิการเช�าเทสโก� 
โลตัส รีเทล โกรท 

LPF 
   

- 
  

97,172,600.00 
  

1,214,657,500.00 
  

1,214,657,500.00 
  

17 
  

หน่วยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย� 

กองทุนรวมสิทธิการเช�าอสังหาริมทรัพย�สนามบินสมุย 
  

SPF 
   

- 
  

14,885,700.00 
    

18 
  

หน่วยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย� 

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล 

WHAIR 
   

- 
  

38,330,978.00 
  

275,983,041.60 
  

275,983,041.60 
  

19 
  

หน่วยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย� 

ทรัสต�เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย�และสิทธิ 
การเช�าดับบลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท 

WHART 
   

- 
  

116,562,360.00 
  

1,188,936,072.00 
  

1,188,936,072.00 
  

20 
 
  

หน่วยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์
ต�างประเทศ 

Manulife US Real Estate Investment Trust 
 
  

SG1CI1000004 
 
   

- 
 
  

27,432,474.00 
 
  

377,020,949.66 
 
  

377,020,949.66 
 
  

21 
 
  

หน่วยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์
ต�างประเทศ 

Frasers Logistics & Commercial Trust 
 
  

SG1CI9000006 
 
   

- 
 
  

21,276,900.00 
 
  

624,491,955.65 
 
  

624,491,955.65 
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กองทนุเป�ดทเีอม็บ ีอสีท�สปริง พร็อพเพอร�ตี ้แอนด� อินฟราสตรคัเจอร� อนิคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล 
      

รายละเอยีดและอันดับความน�าเชือ่ถอืของตราสาร (ต�อ) 
      

ณ วันที ่ 30 พฤศจิกายน  2565 
       

  
ประเภท

หลักทรัพย� ช่ือผู�ออก ช่ือหลักทรัพย� 

ผู้รับรอง/
อาวัล/ 

ค้ําประกัน 

อันดับ
ความ

น�าเช่ือถือ มูลค�าหน�าตั๋ว 

มูลค�าตาม 
ราคาตลาด 
 (บาท) *1 

 มูลค�าตาม 
ราคาตลาด 

 (บาท)  

22 
 
  

หน่วยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์
ต�างประเทศ 

Sasseur Real Estate Investment Trust 
 
  

SG1ED2000000 
 
   

- 
 
  

2,587,700.00 
 
  

51,966,345.11 
 
  

51,966,345.11 
 
  

23 
 
  

หน่วยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์
ต�างประเทศ 

CapitaLand Integrated Commercial Trust 
 
  

SG1M51904654 
 
   

- 
 
  

26,842,096.00 
 
  

1,430,541,349.02 
 
  

1,430,541,349.02 
 
  

24 
 
  

หน่วยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์
ต�างประเทศ 

Ascendas Real Estate Investment Trust 
 
  

SG1M77906915 
 
   

- 
  

23,788,892.00 
 
  

1,708,803,254.82 
 
  

1,708,803,254.82 
 
  

25 
 
  

หน่วยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์
ต�างประเทศ 

Starhill Global REIT 
 
  

SG1S18926810 
 
   

- 
 
  

7,177,700.00 
 
  

97,943,318.99 
 
  

97,943,318.99 
 
  

26 
 
  

หน่วยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์
ต�างประเทศ 

Keppel REIT 
 
  

SG1T22929874 
 
   

- 
 
  

11,146,200.00 
 
  

258,275,365.95 
 
  

258,275,365.95 
 
  

27 
 
  

หน่วยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์
ต�างประเทศ 

Frasers Centrepoint Trust 
 
  

SG1T60930966 
 
   

- 
 
  

13,772,890.00 
 
  

719,837,987.23 
 
  

719,837,987.23 
 
  

28 
 
  

หน่วยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์
ต�างประเทศ 

CDL Hospitality Trusts 
 
  

SG1T66931158 
 
   

- 
 
  

10,748,560.00 
 
  

326,547,179.56 
 
  

326,547,179.56 
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กองทนุเป�ดทเีอม็บ ีอสีท�สปริง พร็อพเพอร�ตี ้แอนด� อินฟราสตรคัเจอร� อนิคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล 
     

รายละเอยีดและอันดับความน�าเชือ่ถอืของตราสาร (ต�อ) 
      

ณ วันที ่ 30 พฤศจิกายน  2565 
       

  ประเภทหลักทรัพย� ช่ือผู�ออก ชื่อหลักทรัพย� 

ผู้รับรอง/
อาวัล/ 

ค้ําประกัน 

อันดับ
ความ

น�าเช่ือถือ มูลค�าหน�าตั๋ว 

มูลค�าตาม 
ราคาตลาด 
 (บาท) *1 

 มูลค�าตาม 
ราคาตลาด 

 (บาท)  

29 
  

หน่วยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย�ต�างประเทศ 

Capitaland Retail China Trust 
  

SG1U25933169 
   

- 
  

23,213,822.00 
  

675,365,292.45 
  

675,365,292.45 
  

30 
  

หน่วยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย�ต�างประเทศ 

Mapletree Industrial Trust 
  

SG2C32962814 
   

- 
  

6,288,214.00 
  

361,032,102.77 
  

361,032,102.77 
  

31 
  

หน่วยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย�ต�างประเทศ 

Mapletree Commercial Trust 
  

SG2D18969584 
   

- 
  

11,644,938.00 
  

512,680,661.07 
  

512,680,661.07 
  

32 
  

หน่วยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย�ต�างประเทศ 

Far East Hospitality Trust 
  

SG2F08984575 
   

- 
  

7,114,400.00 
  

115,396,456.59 
  

115,396,456.59 
  

33 
  

หน่วยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย�ต�างประเทศ 

Digital Core REIT Management Pte 
Ltd 

SGXC50067435 
   

- 
  

8,188,000.00 
  

176,012,523.20 
  

176,012,523.20 
  

34 
  

หน่วยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย�ต�างประเทศ 

Lendlease Global Commercial REIT 
  

SGXC61949712 
   

- 
  

31,474,323.00 
  

587,500,240.45 
  

587,500,240.45 
  

35 
  

หน่วยลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย�ต�างประเทศ 

Prime US REIT 
  

SGXC75818630 
   

- 
  

14,716,700.00 
  

251,529,006.38 
  

251,529,006.38 
  

36 
  

หุ�นสามัญ 
  

กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ืออนาคต
ประเทศไทย 

TFFIF 
      

27,941,700.00 
  

210,959,835.00 
  

210,959,835.00 
  

 รวมเงินลงทุน (ราคาทุน  19,419,344,301.05 บาท)     16,667,058,759.30 17,009,123,615.97 

         

 หมายเหตุ *1 มูลค�าตามราคาตลาดท่ีไม�รวมดอกเบี้ยค�างรับ       
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คำอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะกลางและยาวมอีายตุัง้แต ่1 ป�ขึน้ไปของสถาบันจัดอนัดับความน�าเชือ่ถอื Fitch Ratings 

AAA(tha) ระดับความน�าเช่ือถือข้ันสูงสุดของอันดับความน�าเช่ือถือภายในประเทศไทยโดยอันดับความน�าเช่ือถือนี้มีความเสี่ยง “น�อยที่สุด”  

 เม่ือเปรียบเทียบกับผู�ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล�วจะกําหนดให�แก�ตราสารทางการเงินที่ออก 

 หรือคํ้าประกันโดยรัฐบาล 

AA(tha) ระดับความน�าเช่ือถือข้ันสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู�ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยโดยระดับความน�าเช่ือถือของ 

 ตราสารทางการเงินข้ันนี้ต�างจากผู�ออกตราสารหรือตราสารหนี้อื่นที่ได�รับการจัดอันดับความน�าเช่ือถือขั้นสูงสุดของประเทศไทย 

 เพียงเล็กน�อย 

A(tha) ระดับความน�าเช่ือถือข้ันสูงเม่ือเปรียบเทียบกับผู�ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย�างไรก็ดีการเปลี่ยนแปลงของ 

 สถานการณ�หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต�อความสามารถในการชําระหนี้ได�ตรงตามกําหนดของตราสารทาง 

 การเงินเหล�านี้มากกว�าตราสารอ่ืนที่ได�รับการจัดอันดับความน�าเช่ือถือในประเภทท่ีสูงกว�า 

BBB(tha) ระดับความน�าเช่ือถือข้ันปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู�ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย�างไรก็ดี มีความเป�นไปได�มากว�า 

 การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ�หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต�อความสามารถในการชําระหน้ีได�ตรงตามกําหนด 

 ของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอ่ืนท่ีได�รับการจัดอันดับความน�าเช่ือถือในประเภทที่สูงกว�า 

สญัลกัษณ�และคําอธบิายการจัดอันดับตราสารหนีร้ะยะสั้นมอีายตุ่ํากว�า 1 ป�ของสถาบันจัดอนัดับความน�าเชือ่ถอื FitchRatings 

F1(tha) ระดับความสามารถข้ันสูงสุดในการชําระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนดเม่ือเปรียบเทียบกับผู�ออกตราสารหรือ 

 ตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทยภายใต�อันดับความน�าเช่ือถือภายในประเทศซ่ึงกําหนดโดยฟ�ทช� โดยอันดับความน�าเช่ือถือนี้จะ 

 ยอมให้สำหรับอันดับความน่าเช่ือถือท่ีมคีวามเสี่ยง "น�อยท่ีสุด" เมื่อเปรียบเทียบกับผู�ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และ 

 โดยปกติแล�ว จะกําหนดให�กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือคํ้าประกันโดยรัฐบาล ในกรณีท่ีมีระดับความน�าเช่ือถือสูงเป�น 

 พิเศษจะมีสัญลักษณ ์"+" แสดงไว�เพ่ิมเติมจากอันดับความน�าเช่ือถือท่ีกําหนด 

F2(tha) ระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับที่น�าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู�ออกตราสาร 

 หรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย�างไรก็ดี ระดับของความน�าเช่ือถือดังกล�าวยังไม�อาจเทียบเท�ากับกรณีที่ได�รับการจัดอันดับ 

 ความน�าเช่ือถือที่สูงกว�า 

F3(tha) ระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบ 

 กับผู�ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย�างไรก็ดี ระดับของความน�าเช่ือถือดังกล�าวยังไม�แน�นอนมากข้ึนไปตาม 

 ความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว�าตราสารที่ได�รับการจัดอันดับที่สูงกว�า 

  
คำอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะกลางและยาวมอีายตุัง้แต ่1 ป�ขึน้ไปของสถาบันจัดอนัดับความน�าเชือ่ถอื TRIS Rating 

AAA อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ําที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต�นในเกณฑ�สูงสุด และได�รับผล 

 กระทบน�อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล�อมอ่ืนๆ 

AA มีความเสี่ยงต่ํามาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต�นในเกณฑ�สูงมาก แต�อาจได�รับผลกระทบจากการ 

 เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจเศรษฐกิจ และส่ิงแวดล�อมอื่นๆ มากกว�าอันดับเครดิตท่ีอยู�ในระดับ AAA  

A มีความเสี่ยงในระดับต่ํา บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต�นในเกณฑ�สูง แต�อาจได�รับผลกระทบจากการ 

 เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจเศรษฐกิจ และส่ิงแวดล�อมอื่นๆ มากกว�าอันดับเครดิตท่ีอยู�ในระดับสูงกว�า 
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BBB มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต�นในเกณฑ�ที่เพียงพอ แต�มีความอ�อนไหว 

 ต�อการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล�อมอื่นๆ มากกว�า และอาจมีความสามารถในการชําระหนี้ท่ีอ�อนแอลง 

 เม่ือเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู�ในระดับสูงกว�า 

สญัลกัษณ�และคําอธบิายการจัดอันดับตราสารหนีร้ะยะสั้นมอีายตุ่ํากว�า 1 ป�ของสถาบันจัดอนัดับความน�าเชือ่ถอื TRIS Rating 

T1 ผู�ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด�านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร�งในระดับดีมาก มีสภาพคล�องท่ีดีมากและนักลงทุนจะได� 

 รับความคุ�มครองจากการผิดนัดชําระหนี้ท่ีดีกว�าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู�ออกตราสารที่ได�รับอันดับเครดิตในระดับดังกล�าว 

 ซ่ึงมีเครื่องหมาย "+" ด�วยจะได�รับความคุ�มครองด�านการผิดนัดชําระหนี้ที่สูงยิ่งข้ึน 

T2 ผู�ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด�านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร�งในระดับดี และมีความสามารถในการชําระหน้ีระยะสั้น 

 ในระดับท่ีน�าพอใจ 

T3 ผู�ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหน้ีระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได� 

  
คำอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะกลางและยาวมอีายตุั้งแต ่1 ป�ขึน้ไปของสถาบันจัดอนัดับความน�าเชือ่ถอื 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. 

สญัลกัษณ�และคําอธบิายการจัดอันดับตราสารหนีร้ะยะสั้นมอีายตุ่ํากว�า 1 ป�ของสถาบันจัดอนัดับความน�าเชือ่ถอื 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. 

  
คำอธิบายการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะกลางและยาวมอีายตุัง้แต ่1 ป�ขึน้ไปของสถาบันจัดอนัดับความน�าเชือ่ถอื 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. 

สญัลกัษณ�และคําอธบิายการจัดอันดับตราสารหนีร้ะยะสั้นมอีายตุ่ํากว�า 1 ป�ของสถาบันจัดอนัดับความน�าเชือ่ถอื 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. 
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หมายเหต ุ

เคร่ืองบ�งช้ีพิเศษสําหรับประเทศไทย "tha" จะถูกระบุไว�ต�อจากอันดับความน�าเช่ือถือทุกอันดับ เพ่ือแยกความแตกต�างออกจากการจัดอันดับ 

ความเช่ือถือระดับสากล เคร่ืองหมาย "+" หรือ "-" อาจจะถูกระบุไว�เพ่ิมเติมต�อจากอันดับความน�าเช่ือถือสําหรับประเทศหน่ึงๆ เพ่ือแสดง 

สถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเช่ือถือข้ันหลักทั้งน้ี จะไม�มีการระบุสัญลักษณ�ต�อท�ายดังกล�าวสําหรับอันดับความ 

น�าเช่ือถือในอันดับ "AAA(tha)" หรืออันดับที่ต่ํากว�า "CCC(tha)" สําหรับอันดับความน�าเช่ือถือในระยะยาว และจะไม�มีการระบุสัญลักษณ� 

ต�อท�ายดังกล�าวสําหรับอันดับความน�าเช่ือถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก "F1(tha)" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสทส์ปรงิ พรอ็พเพอรต์ ีแอนด ์อินฟราสตรคัเจอร ์อินคมั พลสั เฟล็กซิเบิล 

 

  ค�าใช�จ�ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนเป�ดทเีอม็บ ีอสีท�สปรงิ  พรอ็พเพอร�ตี ้แอนด� อนิฟราสตรคัเจอร� อินคมั พลสั เฟล็กซเิบิล้ 

สําหรับ 6 เดือนแรกของรอบป�บัญชี 2565/2566  ตั้งแต�วันที ่1 มิถุนายน 2565 สิ้นสุดวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 

   ตั้งแต�วันที ่ 1  มิ.ย.  2565  ตั้งแต�วันที ่ 1  มิ.ย.  2565 

ค�าใช�จ�ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันที่ 30 พ.ย. 2565  ถึงวันที่ 30 พ.ย. 2565 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน ร�อยละของ 

  หน�วย : พันบาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ2 

ค�าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 98,834.82 0.5350 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee) 3,463.84 0.0188 

ค�านายทะเบยีน (Registrar fee) 10,714.80 0.0580 

ค�าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไม�ม ี ไม่มี 

ค�าโฆษณา  ไม�ม ี ไม่มี 

ภาษีเงินป�นผลรับ 15,015.44 0.0813 

ภาษีเงินได ้ 29.56 0.0002 

ค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ  0.00 0.0000 

รวมคา่ใชจ้า่ยทั้งหมด1 128,058.46 0.6933 

หมายเหต ุ   

1.  ไม�รวมค�านายหน�าซื้อขายหลักทรัพย�และค�าธรรมเนียมต�าง ๆ ที่เกิดข้ึนจากการซ้ือขายหลักทรัพย�  
2.  มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี่ยรายวันโดยคำนวณจากวันที่  1 มถุินายน 2565  ถึงวันที่  30 พฤศจิกายน 2565  
     เท�ากับ  18,423,323,104.77 บาท 

 

อัตราส�วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 4.19% 
 
ค�าใช�จ�ายในการซ้ือขายหลักทรัพย� (ร�อยละต�อป�ของมูลค�าทรัพย�สนิสุทธิ) = 0.01 (2,523,301.63 บาท) 
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ตารางแสดงคา่นายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัย์ ี ตัง้แต�วนัที ่ 1 มถินุายน 2565  ถงึวนัที ่ 30 พฤศจกิายน 2565 

ลําดับ ชื่อบริษัทหลักทรัพย ์
           ค�านายหน�า                        
             (บาท) 

อัตราส่วนค่านายหน้า 
แต่ละรายต่อค่านายหน้า

ทั้งหมด 

1. DBS Vickers Securities Singapore Pte Ltd. 720,617.85  28.55 

2. Maybank Kim Eng Securities Pte Ltd 690,827.23  27.38 

3  UOB Kayhian Holdings Ltd.Singapore 460,632.83  18.26 

4  DBS Vickers Securities (Thailand) co.,Ltd. 363,792.14  14.42 

5  UOB Kayhian Securities (Thailand) co.,Ltd. 185,128.82  7.34 

6  Tisco Securities Company Limited 47,007.78  1.86 

7  J.P.Morgan Securities Plc. 34,803.77  1.38 

8  RHB Securities (Thailand) Plc. 13,806.25  0.55 

9  Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Plc. 6,684.96  0.26 

  รวมค�านายหน�าทัง้หมด 2,523,301.63  100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสทส์ปรงิ พรอ็พเพอรต์ ีแอนด ์อินฟราสตรคัเจอร ์อินคมั พลสั เฟล็กซิเบิล 

 

รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่กีารทำธรุกรรมกับกองทนุเปดิทีเอม็บ ีอสีท�สปรงิ พรอ็พเพอร�ตี ้แอนด� อนิฟราสตรคัเจอร� 
อนิคมั พลสั เฟลก็ซเิบิล้ 

สําหรับรอบ 6 เดือนของรอบป�บัญชี 2565/2566  (ตั้งแต�วันที่ 1 มถุินายน 2565 - 30 พฤศจิกายน 2565) 

ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเกี่ยวข�อง 

  - 

ผู�ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข�องกับกองทุนรวมได�ที่บริษทัจัดการโดยตรง  

หรือที่ website ของ บลจ.ที่ https://www.eastspring.co.th/about-us/corporate-governance หรือที ่

https://www.eastspring.co.th เลือกหัวข�อ > การกํากับดูแลกิจการ > รายงานการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่กี่ยวข�อง 

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

 

รายงานการเป�ดเผยข�อมลูการถอืหน�วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุ  ณ วนัที ่30 พฤศจิกายน 2565 

ไม่มี 

 

การรบัผลประโยชน�ตอบแทนเนือ่งจากการทีใ่ช�บรกิารบคุคลอืน่ๆ (Soft Commission) 

  บริษัทที่ให�ผลประโยชน� ผลประโยชน�ที่ได�รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน� 

1 Agricultural Bank of China Ltd ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

2 ANZ Bank Thai Pcl (Thai branch) ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

3 Asia Plus Securities ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

4 Australia & New Zealand Banking Group Ltd ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

5 Bangkok Bank PCL ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

6 Bank of America Corp ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

7 Bank of Ayudhya PCL ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

8 Bank of China International Ltd ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

9 Bank of China Ltd ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

10 BNP Paribas SA ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

11 Capital Nomura Securities PCL ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

12 China Construction Bank Corp ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

13 CIMB Thai Bank PCL ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

14 Citigroup Inc ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

15 Commerzbank AG ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

16 Commonwealth Bank of Australia ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

 



 

23 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสทส์ปรงิ พรอ็พเพอรต์ ีแอนด ์อินฟราสตรคัเจอร ์อินคมั พลสั เฟล็กซิเบิล 

 

  บริษัทที่ให�ผลประโยชน� ผลประโยชน�ที่ได�รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน� 

17 Credit Agricole Corporate & Investment ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

18 Credit Suisse Hong Kong Ltd ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

19 Credit Suisse Securities Europe Ltd ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

20 Daiwa Securities Group Inc ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

21 DBS Bank Ltd ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

22 DBS Vickers Securities Singapore Pte Ltd ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

23 DBS Vickers Securities Thailand Co Ltd ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

24 Deutsche Bank AG ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

25 
  

DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 
Frankfurt Am Main 

ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ 
  

เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 
  

26 Export Import Bank of Thailand ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

27 Goldman Sachs Group Inc ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

28 Government Housing Bank ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

29 Government Savings Bank ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

30 Hongkong & Shanghai Banking Corp Ltd ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

31 HSBC Bank PLC ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

32 Industrial & Commercial Bank of China Ltd ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

33 Industrial & Commercial Bank of China Thai PCL ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

34 ING Bank NV ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

35 JP Morgan Securities LLC  ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

36 JPMorgan Chase Bank NA ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

37 Kasikornbank PCL ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

38 KGI Asia Ltd ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

39 KGI Securities Thailand PCL ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

40 Kiatnakin Bank PCL ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

41 Krung Thai Bank PCL ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

42 KTB Securities Thailand PCL ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

43 Land & Houses Bank PCL ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

44 Maybank Kim Eng Securities Pte Ltd ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

45 Maybank Kim Eng Securities Thailand PCL ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

46 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

47 Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

48 Mizuho Bank Ltd ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

 



 

24 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสทส์ปรงิ พรอ็พเพอรต์ ีแอนด ์อินฟราสตรคัเจอร ์อินคมั พลสั เฟล็กซิเบิล 

 

  บริษัทที่ให�ผลประโยชน� ผลประโยชน�ที่ได�รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน� 

49 Morgan Stanley ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

50 Nomura Singapore Ltd ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

51 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

52 Phatra Securities PCL ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

53 RHB Securities Thailand PCL ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

54 Siam Commercial Bank PCL ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

55 SMBC Nikko Securities Inc ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

56 Societe Generale Corporate & Investment Banking ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

57 Societe Generale SA ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

58 Standard Chartered Bank ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

59 Standard Chartered Bank Thai PCL ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

60 Thanachart Bank PCL ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

61 Thanachart Securities ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

62 TISCO Bank PCL ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

63 TISCO Securities Co Ltd ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

64 TMB Bank PCL ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

65 Toronto-Dominion Bank/The ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

66 Trinity Securities Co Ltd ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

67 UBS AG ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

68 United Overseas Bank Thai PCL ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

69 UOB Kay Hian Holdings Ltd ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

70 UOB Kay Hian Securities Thailand PCL ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

71 Westpac Banking Corp ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

 

 

การใช�สิทธิออกเสยีงในทีป่ระชมุผู�ถอืหุ�น 

ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถค้นหารายละเอียดการเข้าร่วมประชมุสามัญประจำปีและประชุมวิสามญัของบริษัทจัดการที่กองทุน

ถือลงทุนได�ผ�านทางเว็บไซต�ของ บลจ.อีสท�สปริง (ประเทศไทย) ที่ https://www.eastspring.co.th  ในเมนหูวัข�อ “เกีย่วกับเรา >

การกํากับดูแลกิจการ > นโยบายการใช�สิทธิออกเสยีง” 

 

 


