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1 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity 

 

วันท่ี   10 มกราคม 2565 

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

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

1 มิถุนายน 2564 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 ของ กองทุนเปดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity มายังผูถือหนวย

ลงทุนทุกทาน 

ภาพรวมการลงทุนในชวง 6 เดือนท่ีผานมา ตลาดหุนโลกยังคงปรับตัวเพ่ิมข้ึน จากมุมมองเชิงบวกของนักลงทุนตอ

การกลับมาเปดภาคเศรษฐกิจอีกคร้ัง ตอผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนและตัวเลขทางเศรษฐกิจท่ีเติบโตอยางมาก

ภายหลังเกิดการชะลอตัวรุนแรงจากผลกกระทบของ COVID-19 ในชวงป 2563 

ดานมุมมองการลงทุน ผูจัดการกองทุนหลักประเมินวา ความผันผวนจากการลงทุนยังคงอยูในระยะสั้นถึงระยะกลาง 

และดวยโอกาสในการลงทุนท่ีมีอยูจํากัดในปจจุบัน ผูจัดการกองทุนหลักจึงเลือกถือครองเงินสดเพ่ิม  โดยยังคงเนนการลงทุนหุน

โครงสรางพ้ืนฐานในยุโรปและลดนํ้าหนักการลงทุนในสหรัฐ 

กองทุนเปดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity มีผลการดําเนินงานในชวงระหวางวันท่ี 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันท่ี 

30 พฤศจิกายน 2564 เพ่ิมข้ึน  3.91% เปรียบเทียบกับดัชนีเทียบวัด (MSCI World Core Infrastructure 100% Hedged to 

Net USD) ท่ีปรับตัวเพ่ิมข้ึน 10.45% ในสกุลเงินบาท และปรับตัวเพ่ิมข้ึน 2.26% ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ 

สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

ขอแสดงความนับถือ 

คณะผูจัดการกองทุน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

 



2 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity 

 

รายงานการวิเคราะห ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด ในฐานะบริษัทจัดการ 

กองทุนเปดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity 

 

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน 

 ในระยะ 1 ปขางหนาถึงแมอัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะปรับตัวเพ่ิมสูงข้ึน สะทอนแนวโนมของเศรษฐกิจโลกท่ีเติบโตได

เปนปกติมากข้ึน อัตราดอกเบ้ียของธนาคารกลางหลักๆท่ัวโลกท่ียังอยูในระดับตํ่า ตลอดจนปริมาณเงินอัดฉีดเพ่ือพยุง

เศรษฐกิจของประเทศตางๆยังคงเปนปจจัยสนับสนุนการลงทุน การพัฒนาวัคซีนท่ีมีความคืบหนาอยางมากและแผนการ

แจกจายวัคซีนไปยังประชากรโลกท่ีเร่ิมเปนรูปธรรมมากข้ึนจะยังคงเปนปจจัยสนับสนุนตลาดทุน อยางไรก็ดี ตลาดมีความผัน

ผวนไดจากการดําเนินนโยบายการเงินท่ีเขมงวดมากข้ึนของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) การท่ีหลายธุรกิจจะตองใชระยะเวลาใน

การฟนตัวเพ่ือกลับสูสภาวะปกติ ความเสี่ยงของการเกิดการระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม รวมถึงความเสี่ยงหาก

ประสิทธิภาพของวัคซีนไมเปนไปตามคาด  

 

นโยบายการลงทุนกองทุนเปดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity 

กองทุนจะเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือกองทุน Lazard 

Global Listed Infrastructure Equity Fund ในหนวยลงทุนชนิด Class A ในอัตราสวนโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา 

รอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดย กองทุน Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund จะเนนลงทุน

ในตราสารทุน และตราสารท่ีเทียบเทาตราสารทุน เชน หุนบุริมสิทธ หรือ Depository Receipts ของธุรกิจโครงสรางพ้ืนฐาน 

ท่ัวโลกท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

 

 

 

 

 

 

 



3 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity 

 

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม สําหรับรอบบัญชีระหวางวันที่  

1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

กองทุนเปดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity มุงหวังใหผลการดําเนินงานเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก คือ 

กองทุน Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund โดยกองทุนหลักมีกลยุทธในการบริหารแบบเชิงรุก และมี

วัตถุประสงคท่ีจะลงทุนในหลักทรัพยท่ีเก่ียวของกับกลุมธุรกิจโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือสรางผลตอบแทนในท้ังรูปของสวนตาง

ราคาและกระแสเงินสด 

 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผานมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีกอนหนา 

ไมมี 

 

รายงานการลงทุนที่ไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพรอมทั้งการดําเนินการแกไข 

ไมมี 

 

ขอมูลการดําเนินการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น (ถามี) 

 ไมมี 

 

ขอมูลการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธเิรียกรองดังกลาวเปนศูนย ในกรณีที่ผูออกตราสารแหงหนี้หรอืลูกหนี้แหงสิทธิ

เรียกรองผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณวาจะไมสามารถชําระหนี้ได (ถามี) 

 ไมมี 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity 

 

ขอมลูของกองทนุรวมทีล่งทนุในหนวยลงทนุของกองทนุรวมตางประเทศกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึง่ เกนิกวารอยละ 20 

ของ NAV 
 

โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

1 การลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 

2 ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 
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� � Fun��A���c�ti�n�

 
�T�t���Assets�(mi�) ��s��f�12/24/2021

 
�Asset�A���c�ti�n

�Equity� �97.509�%�

�M�ney�M��ket� �2.491�%�

 ��s��f�11/30/2021

 
�Sect���A���c�ti�n

�B�nks� �5.97�%�

�C�mme�ci���Se�vices� �7.564�%�

�E�ect�ic� �34.13�%�

�Enginee�ing&C�nst�ucti�n� �19.088�%�

���s� �10.826�%�

�Te�ec�mmunic�ti�ns� �3.972�%�

�T��nsp��t�ti�n� �6.061�%�

�W�te�� �9.898�%�

 ��s��f�11/30/2021

 
��e��A���c�ti�n

�Aust���i�� �8.823�%�

�C�n���� �0.526�%�

�F��nce� �10.062�%�

�H�ng�K�ng� �4.066�%�

�It��y� �24.224�%�

��uxemb�u�g� �1.922�%�

�P��tug��� �1.227�%�

�Sp�in� �8.07�%�

�Swit�e���n�� �1.606�%�

�Unite��King��m� �18.924�%�

�Unite��St�tes� �18.06�%�

 ��s��f�11/30/2021

 
�P��tf��i��St�tistics ��s��f�11/30/2021

�%�Of�T�p�Ten�H���ings� �64.19��Avg�P�ice/E��nings� �25.23�

�Fun��Tu�n�ve�� ������Avg�P�ice/C�sh�F��w� �7.70�

�Me�i�n�Mkt�C�p�(M)� �14,255.50��Avg�P�ice/S��es� �2.35�

�Avg�M��ket�C�p�(mi�)� �18,392.69��Avg�P�ice/B��k�R�ti�� �2.00�

�Avg�Dv��Yie��� �4.00��� ��
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5 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity 

 

ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดครึง่ปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่าํคญั    

งวดครึง่ปบญัชสีิน้สดุวนัที ่

30 พ.ย. 

64 

31 พ.ค. 

64 

30 พ.ย. 

63 

29 พ.ค. 

63 

29 พ.ย. 

62 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 12.9082 12.1092 11.8068 12.8873 12.1249 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 13.4129 12.9082 12.1092 11.8068 12.8873 

กองทุนเปดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity 3.91% 6.60% 2.56% -8.38% 6.29% 

เกณฑมาตรฐาน 1** 10.45% 12.21% -0.80% 1.71% 0.84% 

เกณฑมาตรฐาน 2** 2.26% 8.79% 4.21% -3.34% 5.58% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 309 324 353 492 860 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 416 309 324 353 492 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดคร่ึงป (ลานบาท) 397 304 346 413 563 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดคร่ึงป (Net cash flow) (ลานบาท) +91 -35 -36 -94 -411 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดคร่ึงป* (Average redemption rate) 0.29% 0.32% 0.23% 0.39% 0.58% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity 

 

 

 

ผลการดาํเนนิงานของ กองทุนเปดทเีอม็บ ีGlobal Infrastructure Equity   ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2564  

 

 ยอนหลัง  

3 เดือน 

ยอนหลัง 

 6 เดือน 

ยอนหลัง 

 1 ป 

ยอนหลัง 

 3 ป 

ต้ังแตจัดต้ัง 

กองทุน 

รอยละตอป (31 ส.ค. 64) (31 พ.ค. 64) (30 พ.ย. 63) (30 พ.ย. 61) (22 ส.ค. 59) 

กองทุนเปดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity -0.02% +3.91% +10.77% +5.03% +5.72% 

เกณฑมาตรฐาน 1** +2.89% +10.45% +23.93% +10.74% +8.12% 

เกณฑมาตรฐาน 2** -1.57% +2.26% +11.26% +9.81% +8.69% 

Note** 
     

เกณฑมาตรฐาน 1 คือ ดัชนี MSCI World Core Infrastructure 100% Hedged to Net USD ปรับดวยอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบเทาคาสกุล 

 เงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน 

เกณฑมาตรฐาน 2 คือ ดัชนี MSCI World Core Infrastructure 100% Hedged to Net USD สกุลเงินดอลลารสหรัฐ 
  

      

หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)  
 ท้ังน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผล 

 การดําเนินงานในอนาคต 

 ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน    
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7 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity 

 

 



8 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity 

 

กองทุนเปดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity 

งบแสดงฐานะการเงิน (ยังไมไดตรวจสอบ) 

ณ วันท่ี 30  พฤศจิกายน  2564 

 บาท 

สนิทรพัย  
เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม (ราคาทุน 338,229,542.07   บาท) 410,289,477.96 

เงินฝากธนาคาร 22,523,475.62 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ียคางรับ 6,358.18 

 จากการขายหนวยลงทุน 501,358.85 

ลูกหน้ีจากการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 149,758.24 

รวมสินทรัพย 433,470,428.85 

หนีส้นิ  
เจาหน้ี  
 จากการซื้อเงินลงทุน 6,723,800.00 

 จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 3,719,170.88 

เจาหน้ีจากการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 5,957,741.67 

คาใชจายคางจาย 579,661.51 

ภาษีเงินไดคางจาย 953.73 

เจาหน้ีอ่ืน 148,315.61 

หน้ีสินอ่ืน 34,203.61 

รวมหน้ีสิน 17,163,847.01 

สนิทรพัยสทุธ ิ 416,306,581.84 

สนิทรพัยสทุธ ิ:  
ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 309,774,006.09 

 กําไร(ขาดทุน)สะสม  
 บัญชีปรับสมดุล (214,832,670.43) 

 กําไร(ขาดทุน)สะสมจากการดําเนินงาน 321,365,246.18 

สินทรัพยสุทธิ 416,306,581.84 

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 13.4129 

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันสิ้นป (หนวย) 31,037,748.8042 
 



9 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity 

 

กองทุนเปดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไมไดตรวจสอบ) 

สําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุด วันท่ี 30  พฤศจิกายน  2564 

 บาท 

รายไดจากการลงทนุ  
 รายไดดอกเบ้ียรับ 7,107.40 

 รวมรายได 7,107.40 

คาใชจาย  
 คาธรรมเนียมการจัดการ 3,197,482.84 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 63,949.64 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียน 213,165.50 

 รวมคาใชจาย 3,474,597.98 

กาํไร(ขาดทนุ)จากการลงทนุสทุธ ิ (3,467,490.58) 

  

รายการกาํไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุ  
 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้น 14,689,419.65 

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไมเกิดข้ึนท้ังสิ้น 29,686,137.66 

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (15,820,894.00) 

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมไดเกิดข้ึนจากการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (5,506,973.37) 

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (6,299,721.94) 

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)จากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไมเกิดข้ึน 16,747,968.00 

  
การลดลงในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได 13,280,477.42 

หัก ภาษีเงินได (1,066.16) 

การลดลงในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได 13,279,411.26 

 

 

 

 

 

 



10 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity 

 

 

กองทนุเปดทเีอม็บ ีGlobal Infrastructure Equity 

 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 

 ณ วนัที ่ 30 พฤศจกิายน  2564 

 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of NAV 

 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) 

 เงนิฝากธนาคาร 
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 22,529,833.80 5.41% 

 รวมเงนิฝากธนาคาร 22,529,833.80 5.41% 

 หนวยลงทนุตางประเทศ 

 หนวยลงทุนตางประเทศ 98.55% 

 กองทุน Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund 3,402,975 410,289,477.96 98.55% 

 รวมหนวยลงทนุตางประเทศ 410,289,477.96 98.55% 
 ทรัพยสินอ่ืน -5,296,622.58 -1.27% 

 หน้ีสินอ่ืน -11,216,107.34 -2.69% 

 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 416,306,581.84 100.00% 

 จํานวนหนวยลงทุน 31,037,748.8042 

 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 13.4129 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity 

 

คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปดทเีอม็บ ีGLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY 

สําหรับระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบป 2564/2565 ต้ังแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2564 สิ้นสุดวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 

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

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

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

 คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 3,197.48 0.8025 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 63.95 0.0160 

 คานายทะเบียน (Registrar fee) 213.17 0.0535 

 คาท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

 คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

 ภาษีเงินได 1.07 0.0003 

 คาใชจายอ่ืน ๆ 0.00 0.0000 

 รวมคาใชจายทัง้หมด1 3,475.67 0.8723 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขายหลักทรัพย  
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถัวเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันท่ี 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564  

 เทากับ 397,351,595.18 บาท 
 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 19.59% 

 

คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ ไมมี 
 

 

 

 

 

 

 



12 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity 

 

รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทเีอม็บ ีGlobal Infrastructure Equity 

สําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปบัญชี 2543/2565 (ต้ังแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564) 

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 ่30 พฤศจกิายน 2564 

ไมมี 
 

การรับผลประโยชนตอบแทนเนือ่งจากการทีใ่ชบริการบคุคลอื่นๆ (Soft Commission)  
 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

1 Commerzbank AG Frankfurt ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

2 DBS Vicker Securities ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

3 UOB-Kay Hian Holdings Ltd (Singapore) ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

4 Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Plc. ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

5 PIMCO Fund Global Investors Series Plc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

6 BlackRock Group Fund ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

7 BNP Paribas Investment Partners ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

8 Wellington Management Funds ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

9 GMO Global Real Return U-AUSD ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

10 UBS Fund Services  S.A. ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

11 T. Rowe Price ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

12 Franklin Templeton Investments ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

13 JP Morgan Asset Management ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

14 Lazard Global Listed Infrastructure ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

15 Amundi Luxembourg SA ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

16 Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

17 JP Morgan Security (Thailand) ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

18 Citigroup Inc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

 



13 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity 

 

 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

19 Credit Suisse Securities (Hong Kong) Limited ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

20 CLSA B.V. ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

21 DBS Bank Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

22 Goldman Sachs International ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

23 Morgan Stanley ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

24 United Overseas Bank Limited ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

25 Brown Brothers Harriman ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

 


