
 

 
 

 
ประกาศบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั 

          เร่ือง แจ้งการแก้ไขช่ือกองทนุ ประเภท นโยบายการลงทุน และเร่ืองอืน่ ๆ ที่เกีย่วขอ้งของ 
       กองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลสั และกองทนุเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคมั พลสั เพื่อการเลีย้งชีพ 

  
ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จ ากัด (บริษัทฯ) ได้น าส่งหนังสือถึงผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอ

มติให้มีการแก้ไขช่ือกองทุน ประเภท นโยบายการลงทุน และเร่ืองอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของกองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ 
อินคัม พลัส และกองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ เพื่อให้การบริหารกองทุนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยขยายขอบเขตการลงทุนในหน่วย Infra เพิ่มเติมจากการลงทุนในหลักทรัพย์
หรือตราสารที่อยู่ใน Property Sector ที่กองทุนลงทุนอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงให้สอดคล้องสอดคล้องกับประกาศและกฎเกณฑ์
ต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการลงทุนมากยิ่งข้ึน โดยมีสาระส าคัญของการแก้ไขโครงการซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย นั้น 

 
ในการนี้ บริษัทฯ ขอเรียนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า ทั้ง 2 กองทุนได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทนุตามการขอมติ

คร้ังที่ 2 โดยคะแนนเสียงเกิน 3 ใน 4 (75%) ของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและ         
มีสิทธิในการออกเสียง  จึงถือว่าได้รับอนุมัติให้กองทุนด าเนินการตามที่ขอมติได้  

 
ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการข้างต้น ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ รับทราบการแก้ไข

เพิ่มเติมโครงการดังกล่าวแล้ว  โดยการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามที่ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่              
1 มิถุนายน 2563  

 
บลจ. ทหารไทย ใคร่ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความไว้วางใจ และใช้บริการด้วยดีเสมอมา หากท่านมีข้อสงสัย หรือ

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ส่วนลูกค้าสัมพันธ์ โทร.1725 ในวันท าการ เวลา 8.30-17.30 น. 
                                                                                                     
 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ ทหารไทย จ ากัด 
             ประกาศ ณ วนัที่ 22 พฤษภาคม 2563 

 
 

ท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงือ่นไขผลตอบแทนและความเสีย่ง กอ่นตดัสนิใจลงทนุ  
 



ตารางรายละเอียดการแก้ไขโครงการกองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี ้อนิคัม พลัส 
 

 หัวข้อเร่ือง เดิม ใหม่ 
ช่ือกองทนุ 1.1. ช่ือโครงการจดัการ  : กองทนุเปิดทหารไทย พร็อพ

เพอร์ตี ้อินคมั พลสั  
 

1.2. ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ) : TMB Property 
Income Plus Fund 
 

1.3.  ช่ือยอ่  : TMBPIPF 

1.1.  ช่ือโครงการจดัการ : กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง  
พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคมั พลสั 
เฟลก็ซิเบิล้ 

 1.2.  ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ) : TMB EASTSPRING 
Property and Infrastructure Income Plus Flexible 
Fund 

1.3.  ช่ือยอ่  : TMBPIPF (ช่ือยอ่เหมือนเดิม) 
3.1 วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

 
 
 

3.1 วตัถปุระสงค์ของโครงการ 
เพื่อเป็นทางเลือกส าหรับผู้ ลงทุนที่ ต้องการลงทุนใน
ทรัพย์สิน ประเภทอสงัหาริมทรัพย์………………รวมถึง
หุ้นของบริษัทจด ทะเบียนที่อยู่ภายใต้หมวดอตุสาหกรรม
อสงัหาริมทรัพย์   

ปรับปรุงข้อความในวตัถปุระสงค์ของโครงการ เพื่อให้กระชบั
ชดัเจน และสอดคล้องกบัการปรับนโยบายการลงทนุ ดงันี ้
 

3.1 วตัถปุระสงค์ของโครงการ 
เพื่อเป็นทางเลือกส าหรับผู้ ลงทุนที่ต้องการกระจายการ
ลงทุนและแสวงหาโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนใน
ทรัพย์สินประเภทอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือหน่วย Infra ทัง้
ในและตา่งประเทศ  

3.2.  ประเภท
กองทนุตาม
นโยบายการลงทนุ 

3.2. ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทนุ :  ทรัพย์สนิ
ทางเลอืก  
การลงทนุของนโยบายการลงทนุในทรัพย์สนิทางเลอืก :  
หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ / REITs 

3.2. ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทนุ :  ทรัพย์สนิ
ทางเลอืก  
การลงทนุของนโยบายการลงทนุในทรัพย์สนิทางเลอืก :  
หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ / REITs / 
กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน 

3.3.   ประเภท
กองทนุรวมตาม
ลกัษณะพิเศษ 

3.3.  ประเภทกองทนุรวม  
        ตามลกัษณะพเิศษ  :  กองทนุรวมหมวด

อตุสาหกรรม (Sector Fund) / Sector ของกองทนุ : 
PROP 

   :   กองทนุรวมหนว่ยลงทนุประเภท Fund of Funds 

3.3.  ประเภทกองทนุรวม  
        ตามลกัษณะพเิศษ  :  กองทนุรวมหนว่ยลงทนุประเภท 

Fund of Funds 
(ยกเลกิประเภทกองทนุรวมตามลกัษณะพิเศษ : กองทุน
รวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) 

 Sector ของกองทุน : PROP)    
3.11. รายละเอียด
เก่ียวกบันโยบาย
การลงทนุและ
ลกัษณะพิเศษ 

3.11 รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะ
พิเศษ :    
- กองทนุมีนโยบายลงทนุในหลกัทรัพย์หรือตราสารที่อยู่
ในหมวดอตุสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์ (Property Sector) 
ทัง้ที่จดทะเบียนทัง้ในและตา่งประเทศ โดยเฉลีย่ในรอบ
ระยะเวลาบญัชีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ   
 
- กองทนุจะลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์หรือตราสารใน 
หมวดอตุสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์ (ไมร่วมหุ้นของบริษัท
จดทะเบยีนที่อยูภ่ายใต้หมวดอตุสาหกรรม
อสงัหาริมทรัพย์) โดยเฉลีย่ในรอบระยะเวลาบญัชีไมน้่อย
กวา่ร้อยละ 65 ของ มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  
  

3.11 รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะ
พิเศษ :  
- เพิ่มเติมการลงทนุในหน่วย Infra นอกเหนือจากการลงทนุ
ในหมวดอตุสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์ (Property Sector) ที่
ลงทุนอยู่ในปัจจุบนั โดยลงทุนทัง้ในและต่างประเทศ โดย
เฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  
  
- ยกเลิกอัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์หรือ
ตราสารในหมวดอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์ (ไม่รวมหุ้น
ของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ภายใต้หมวดอุตสาหกรรม 
อสงัหาริมทรัพย์) โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อย
กวา่ ร้อยละ 65 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 

เอกสารแนบท้าย 1 
…. 
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 หัวข้อเร่ือง เดิม ใหม่ 
3.13. ประเภท
ของหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สนิอื่น 
หรือการหาดอก
ผลโดยวิธีอื่นท่ีจะ
ลงทนุ 

 1. เพิ่มเติมข้อก าหนดตามประกาศของส านกังาน เพื่อเปิด
ให้สามารถลงทนุใน listed CIS อืน่ๆ ที่ไมม่ีคณุสมบตัิ 
และ/หรือ ที่มีคณุสมบตัินอกเหนือจากประกาศก าหนด 
เช่น มีการกู้ยมืเพื่อการลงทนุ มีการเสนอขายในประเทศ
ที่นอกเหนือจากที่ส านกังานก าหนด เป็นต้น 

2. เพิ่มเติมเง่ือนไขในกรณีกองทนุ CIS ตา่งประเทศที่ MF 

ลงทนุ ต้องเป็นกองทนุท่ีมุง่เน้นลงทนุในทรัพย์สนิซึง่เป็น
ประเภทและชนิดเดียวกบัท่ี MF สามารถลงทนุได้ และ
เมื่อน าทรัพย์สนิท่ีไมส่ามารถลงทนุได้มาค านวณตาม
สดัสว่น (pro rata) แล้วจะต้องไมเ่กินร้อยละ 20 ของ 
NAV ของ MF ดงักลา่ว 

3.14  อตัราสว่น
การลงทนุใน
หลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิอื่น เพื่อ
เป็นทรัพย์สนิของ
กองทนุใน
ประเทศ และ
ตา่งประเทศ : 

 1. แก้ไขอตัราสว่นการลงทนุที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิ
หรือคูส่ญัญา (single entity limit) ของหนว่ย CIS ตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด เป็น ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 

2. เพิ่มเติมอตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิ
หรือคูส่ญัญา (single entity limit) ของหนว่ย CIS ไมเ่กิน 
10%ของ NAVเพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิม่เติมในหวัข้อ 
3.13. เร่ืองประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น หรือ
การหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทนุ ข้อ 1 

 
3. แก้ไขอตัราสว่นการลงทนุในหนว่ย infra หรือหนว่ย 

property ของกองทนุท่ีมีลกัษณะกระจายการลงทนุใน
กิจการโครงสร้างพืน้ฐาน อสงัหาริมทรัพย์ หรือสทิธิการ
เช่า แล้วแตก่รณี (diversified fund) ตามแนวทางที่
ส านกังานก าหนด เป็น ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 

4.    ยกเลกิอตัราสว่นการลงทนุที่ค านวณตามประเภท
ทรัพย์สนิ (product limit) ของ หนว่ย CIS ทีจ่ากเดมิไม่
เกิน 20%ของ NAV 
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