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1 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Global Property 

 

วันท่ี   6 มิถุนายน 2565 

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

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

1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2565 ของ กองทุนเปดทีเอ็มบี Global Property มายังผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

ผลตอบแทนของ Global Property ปรับตัวเพ่ิมข้ึนอยางมากโดยเฉพาะ US และ European Property เชนเดียวกัน

กับผลตอบแทนของหุนโลกในชวงเดือนพฤศจิกายน 2564 ถึงเมษายน 2565 จากมุมมองเชิงบวกของนักลงทุนตอการกลับมา

เปดภาคเศรษฐกิจอีกคร้ัง ตอผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนและตัวเลขทางเศรษฐกิจท่ีเติบโตอยางมากภายหลังเกิดการ

ชะลอตัวรุนแรงจากผลกกระทบของ COVID-19 ในชวงป 2563 ถึงแมจะมีการชะลอตัวลงในเดือนเมษายนท่ีผานมา เน่ืองจาก

อัตราเงินเฟอท่ีปรับเพ่ิมสูงข้ึนอยางรวดเร็ว ประกอบกับทาทีของ FED ตอนโยบายการเงินท่ีมีแนวโนมเขมงวดมากข้ึน 

โดยในชวงระหวางวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2565 กองทุนเปดทีเอ็มบี Global Property สราง

ผลตอบแทนลดลงรอยละ 4.66 เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน ไดแก  ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return 

Index ท่ีใหผลตอบแทนลดลงรอยละ 2.73 ในสกุลเงินบาท และลดลงรอยละ 5.63 ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ  

ถึงแมผลตอบแทนยังมีความผันผวนตามสภาวะตลาด ผูจัดการกองทุนยังคงเห็นโอกาสในการลงทุนหลักทรัพยกลุม

อสังหาริมทรัพยท่ียังมีแนวโนมใหผลตอบแทนดีและไดประโยชนจากการฟนตัวของภาคเศรษฐกิจ และเนนลงทุนในภาค

อสังหาริมทรัพยท่ีมีแนวโนมฟนตัวภายหลังสถานการณ COVID เร่ิมมีแนวโนมคลี่คลายสูภาวะปกติ 

สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

คณะผูจัดการกองทุน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

 



2 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Global Property 

 

รายงานการวิเคราะห ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด ในฐานะบริษัทจัดการ 

กองทุนเปดทีเอ็มบี Global Property 

 

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน 

ในระยะ 1 ปขางหนาถึงแมอัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะปรับตัวเพ่ิมสูงข้ึน สะทอนแนวโนมของเศรษฐกิจโลกท่ีเติบโตได

เปนปกติมากข้ึน อัตราดอกเบ้ียของธนาคารกลางหลัก ๆ ท่ัวโลกท่ียังอยูในระดับตํ่า ตลอดจนปริมาณเงินอัดฉีดเพ่ือพยุง

เศรษฐกิจของประเทศตาง ๆ ยังคงเปนปจจัยสนับสนุนการลงทุนในการพัฒนาวัคซีนท่ีมีความคืบหนาอยางมากและแผนการ

แจกจายวัคซีนไปยังประชากรโลกท่ีเร่ิมเปนรูปธรรมมากข้ึนจะเปนปจจัยสนับสนุนตลาดทุนปน้ี ตลาดมีความผันผวนไดจากการ

ดําเนินนโยบายการเงินท่ีเขมงวดมากข้ึนของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) การท่ีหลายธุรกิจจะตองใชระยะเวลาในการฟนตัวเพ่ือ

กลับสูสภาวะปกติ ความเสี่ยงของการเกิดการระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม รวมถึงความเสี่ยงหากประสิทธิภาพของ

วัคซีนไมเปนไปตามคาด 

 ในสวนของมุมมองการลงทุน ผูจัดการกองทุนหลักประเมินวา ถึงแมจะเกิดความผันผวนในชวงตนป 2565 แตกลุม

หลักทรัพย REITs ยังคงมีความนาสนใจ อีกท้ัง ในบางกลุมยอยของ REITs ท่ีมีราคาลดลงมากจากการเทขายของนักลงทุนใน

ระยะสั้น ทําใหเปนโอกาสของกองทุนในการเขาสะสมตอไป 

ผูจัดการกองทุนจะเนนการคัดเลือกหลักทรัพยท่ียังมีแนวโนมใหผลตอบแทนดีและไดประโยชนจากการฟนตัวของภาค

เศรษฐกิจ และเนนลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพยท่ีมีแนวโนมฟนตัวภายหลังสถานการณ COVID เร่ิมมีแนวโนมคลี่คลายสูภาวะ

ปกติ 

 

กองทุนเปดทีเอ็มบี Global Property 

กองทุนจะเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือกองทุน Brookfield 

Global Listed Real Estate UCITS Fund ในหนวยลงทุนชนิด Class E (acc) – USD ซึ่งเปน Class ท่ีเสนอขายผูลงทุนสถาบัน

ในอัตราสวนโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดย กองทุน Brookfield 

Global Listed Real Estate UCITS Fund มีวัตถุประสงคท่ีจะสรางผลตอบแทนโดยรวมจากการเติบโตของมูลคาสินทรัพยและ

กระแสรายได (capital and current income) โดยมุงเนนการลงทุนในหนวยทรัสตของทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย 

(REITs) ท่ัวโลกหรือหุนของบริษัทจดทะเบียนท่ัวโลกท่ีมีรายไดหรือมีทรัพยสินอยางนอยคร่ึงหน่ึงจากถือครองพัฒนาหรือ

บริหารจัดการอสังหาริมทรัพยโดยจะไมลงทุนในอสังหาริมทรัพยโดยตรง 

 

 

 



3 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Global Property 

 

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม สําหรับรอบบัญชีระหวางวันที่  

1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 

กองทุนเปดทีเอ็มบี Global Property มุงหวังใหผลการดําเนินงานเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก คือ กองทุน Brookfield 

Global Listed Real Estate UCITS Fund โดยกองทุนหลักมีกลยุทธในการบริหารแบบเชิงรุก และมีวัตถุประสงคท่ีจะลงทุนใน

หลักทรัพยท่ีเก่ียวของกับกลุมอสังหาริมทรัพย เพ่ือสรางผลตอบแทนในท้ังรูปของสวนตางราคาและกระแสเงินสด 

 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผานมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีกอนหนา 

ไมมี 

 

รายงานการลงทุนที่ไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพรอมทั้งการดําเนินการแกไข 

ไมมี 

 

ขอมูลการดําเนินการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น (ถามี) 

 ไมมี 

 

ขอมูลการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธเิรียกรองดังกลาวเปนศูนย ในกรณีที่ผูออกตราสารแหงหนี้หรอืลูกหนี้แหงสิทธิ

เรียกรองผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณวาจะไมสามารถชําระหนี้ได (ถามี) 

 ไมมี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Global Property 

 

ขอมลูของกองทนุรวมทีล่งทนุในหนวยลงทนุของกองทนุรวมตางประเทศกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึง่ เกนิกวารอยละ 20 

ของ NAV 
 

โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

1 การลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 

2 ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 
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�Avg�L���� ��� ��

�MM�t�Avg�Days�T��Mat.� ��� ��

 � �

 
�R�s�

� �Fund� ���nch.�

�D�wns�d��R�s��1Y�W����y�Ann� �9.81� ��

�S�m�va��anc��1Y�W����y�Ann� �14.30� ��

�Standa�d�D�v�1Y�W����y�Ann� �13.46� ��

�Max�D�awd�wn�1Y� �15.58� ��

�Max�Inc��as��1Y� �9.70� ��

�Ku�t�s�s�1Y�W����y� �0.50� ��

�S��wn�ss�1Y�W����y� �0.26� ��

 � �

 
�R�s�/R�tu�n

� �vs���nch.

�Exc�ss�R�tu�n�1Y�W����y�Ann� ���

�In���mat��n�Rat���1Y�W����y� ���

�J�ns�n�A�pha�1Y�W����y� ���

�M�d�g��an��Rap�1Y�W����y� ���

�Sha�p��Rat���1Y�W����y� �0.40�

�S��t�n��Rat���1Y�W����y� �1.01�

�T��yn���M�asu���1Y�W����y� ���

 

 
�T�ac��ng

� �vs���nch.

�A�pha�1Y�W����y� ���

���ta�1Y�W����y� ���

�C�����at��n�1Y�W����y� ���

���a��C�����at��n�1Y�W����y� ���

��u���C�����at��n�1Y�W����y� ���

�R�Squa��d�1Y�W����y� ���

�T�ac��ng�E�����1Y�W����y�Ann� ���

 

 
Th��mat���a��p��duc�d��n�th�s�d�cum�nt��s��nt�nd�d������n���mat��na��pu�p�s�s��n�y�and�sh�u�d�n�t�b��c�nst�u�d�as�an����������s���c�tat��n�����th��pu�chas�����sa������any���nanc�a���nst�um�nt.�Th�
�n���mat��n�p��v�d�d�h����n������cts�cu���nt�ma���t�p�act�c�s�and��s�n�t��nt�nd�d�t��c�nst�tut����ga�,�tax,����acc�unt�ng�adv�c�.�Th���n���mat��n�and�data�c�nta�n�d�h����n�has�b��n��bta�n�d����m��nt��na�
data�p��c�ss�ng,��und�adm�n�st�at��s�as�w����as��th����uts�d��s�u�c�s�and,�a�th�ugh��t��s�b����v�d�t��b��accu�at�,�n��gua�ant������c�mp��t�n�ss����accu�acy��s�b��ng�mad�.�����mb��g�LP�sha���n�t�b�
��ab�������any���ss�s����damag��that�any�n��may�su�����as�a���su�t�������y�ng��n�th�s��n���mat��n.�Th���n���mat��n�may�b��chang�d�by�����mb��g�LP�at�any�t�m�.
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� � Fund�A���cat��n�

 
�T�ta��Ass�ts�(m��) �as����05/19/2022

 
�Ass�t�A���cat��n

�Equ�ty� �100�%�
 �as����03/31/2022

 
�S�ct���A���cat��n

�L�dg�ng� �2.224�%�

�REITS� �88.314�%�

�R�a��Estat�� �9.462�%�

 �as����03/31/2022

 
�G���A���cat��n

�Aust�a��a� �4.129�%�

�Canada� �2.899�%�

�F�anc�� �6.764�%�

�G��many� �2.411�%�

�H�ng�K�ng� �4.093�%�

�Japan� �8.121�%�

�S�ngap���� �2.424�%�

�Spa�n� �2.271�%�

�Sw�d�n� �1.042�%�

�Un�t�d�K�ngd�m� �7.583�%�

�Un�t�d�Stat�s� �58.264�%�

 �as����03/31/2022

 
�P��t������Stat�st�cs �as����03/31/2022

�%�O��T�p�T�n�H��d�ngs� �34.58��Avg�P��c�/Ea�n�ngs� �35.84�

�Fund�Tu�n�v��� ����Avg�P��c�/Cash�F��w� �21.49�

�M�d�an�M�t�Cap�(M)� �14,534.07��Avg�P��c�/Sa��s� �7.65�

�Avg�Ma���t�Cap�(m��)� �23,917.14��Avg�P��c�/�����Rat��� �1.37�

�Avg�Dvd�Y���d� �2.61��� ��

 
Th��mat���a��p��duc�d��n�th�s�d�cum�nt��s��nt�nd�d������n���mat��na��pu�p�s�s��n�y�and�sh�u�d�n�t�b��c�nst�u�d�as�an����������s���c�tat��n�����th��pu�chas�����sa������any���nanc�a���nst�um�nt.�Th�
�n���mat��n�p��v�d�d�h����n������cts�cu���nt�ma���t�p�act�c�s�and��s�n�t��nt�nd�d�t��c�nst�tut����ga�,�tax,����acc�unt�ng�adv�c�.�Th���n���mat��n�and�data�c�nta�n�d�h����n�has�b��n��bta�n�d����m��nt��na�
data�p��c�ss�ng,��und�adm�n�st�at��s�as�w����as��th����uts�d��s�u�c�s�and,�a�th�ugh��t��s�b����v�d�t��b��accu�at�,�n��gua�ant������c�mp��t�n�ss����accu�acy��s�b��ng�mad�.�����mb��g�LP�sha���n�t�b�
��ab�������any���ss�s����damag��that�any�n��may�su�����as�a���su�t�������y�ng��n�th�s��n���mat��n.�Th���n���mat��n�may�b��chang�d�by�����mb��g�LP�at�any�t�m�.
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5 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Global Property 

 

ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดครึง่ปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่าํคญั     

งวดครึง่ปบญัชสีิน้สดุวนัที ่

29 เม.ย. 

65 

29 ต.ค. 

64 

30 เม.ย. 

64 

30 ต.ค. 

63 

30 เม.ย. 

63 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 11.0898 10.6383 7.9446 8.0392 10.7669 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 10.5729 11.0898 10.6383 7.9446 8.0392 

กองทุนเปดทีเอ็มบี Global Property -4.66% 4.24% 33.91% -1.18% -25.33% 

เกณฑมาตรฐาน 1*** -2.73% 14.76% 31.78% -2.14% -18.61% 

เกณฑมาตรฐาน 2*** -5.63% 7.74% 31.91% 1.46% -24.04% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 359 418 404 435 811 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 285 359 418 404 435 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดคร่ึงป (ลานบาท) 336 382 417 436 1,007 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดคร่ึงป (Net cash flow) (ลานบาท) -60 -74 -108 -29 -218 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดคร่ึงป* (Average redemption rate) 0.20% 0.31% 0.27% 0.22% 0.26% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Global Property 

 

 

 

ผลการดาํเนนิงานของ กองทุนเปดทเีอม็บ ีGlobal Property ณ วนัที ่29 เมษายน 2565   

 

 ยอนหลัง  

3 เดือน 

ยอนหลัง  

6 เดือน 

ยอนหลัง  

1 ป 

ยอนหลัง  

3 ป 

ต้ังแตจัดต้ัง 

กองทุน 

รอยละตอป (31 ม.ค. 65) (29 ต.ค. 64) (30 เม.ย. 64) (30 เม.ย. 62) (22 พ.ย. 60) 

กองทุนเปดทีเอ็มบี Global Property -2.93% -4.66% -0.62% +1.23% +1.26% 

เกณฑมาตรฐาน 1*** -1.02% -2.73% +11.66% +6.37% +5.55% 

เกณฑมาตรฐาน 2*** -3.68% -5.63% +1.68% +3.93% +4.50% 

Note***      
เกณฑมาตรฐาน 1 คือ ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index Net ปรับดวยอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบเทาคา 

 สกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน 

เกณฑมาตรฐาน 2 คือ ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index Net สกุลเงินดอลลารสหรัฐ  

      

หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 

 ท้ังน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผล 

 การดําเนินงานในอนาคต 

 ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน    
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7 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Global Property 

 

 



8 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Global Property 

 

กองทุนเปด ทีเอ็มบี Global Property Fund 

งบดุล (ยังไมไดตรวจสอบ) 

ณ วันท่ี 30  เมษายน 2565 

 บาท 

สนิทรพัย  
เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม (ราคาทุน 226,129,890.56    บาท) 278,557,869.51 

เงินฝากธนาคาร 37,246,976.25 

ลูกหน้ี  
 จากดอกเบ้ียคางรับ 2,674.35 

 จากการขายเงินลงทุน 144,000.00 

 จากการขายหนวยลงทุน (Purchases) 210,522.89 

ลูกหน้ีจากการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (5,445,776.80) 

รวมสินทรัพย 310,716,266.20 

หนีส้นิ  
เจาหน้ี  
 จากการซื้อเงินลงทุนเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 4.00 

 จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Redemption) 25,450,588.71 

คาใชจายคางจาย 301,079.61 

ภาษีเงินได 401.15 

หน้ีสินอ่ืน 17,599.33 

รวมหน้ีสิน 25,769,672.80 

สนิทรพัยสทุธ ิ 284,946,593.40 

  

สนิทรพัยสทุธ ิ:  
ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 269,507,672.56 

บัญชีปรับสมดุล (70,503,028.05) 

กําไรสุทธิ 85,941,948.89 

สินทรัพยสุทธิ 284,946,593.40 

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 10.5724 

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันสิ้นงวด (หนวย) 26,951,827.8703 
 



9 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Global Property 

 

กองทุนเปด ทีเอ็มบี Global Property Fund 

งบกําไรขาดทุน (ยังไมไดตรวจสอบ) 

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้ังแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 วันท่ี 30 เมษายน 2565 

 บาท 

รายไดจากการลงทนุ  

 รายไดดอกเบ้ีย 3,550.35 

 รวมรายได 3,550.35 

คาใชจาย  

 คาธรรมเนียมการจัดต้ังกองทุน 1,780,763.70 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 53,422.81 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียน 133,640.43 

 รวมคาใชจาย 1,967,826.94 

กาํไร(ขาดทนุ)จากการลงทนุสทุธ ิ (1,964,276.59) 

  

รายการกาํไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุ  

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดจากเงินลงทุน 13,714,183.30 

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุน (18,980,719.45) 

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจากการทําสัญญาอนุพันธ (7,991,810.10) 

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 469,028.14 

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)จากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไมเกิดข้ึน (12,789,318.11) 

  

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสทุธิจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได (14,753,594.70) 

หัก ภาษีเงินได (490.30) 

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสทุธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได (14,754,085.00) 

 

 

 



10 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Global Property 

 

 

กองทนุเปดทเีอม็บ ีGlobal Property 

 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 

 ณ วนัที ่ 30 เมษายน  2565 

 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of NAV 

 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) 

 เงนิฝากธนาคาร 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 37,249,650.60 13.07% 

 รวมเงนิฝากธนาคาร 37,249,650.60 13.07% 

 หนวยลงทนุตางประเทศ 

 หนวยลงทุนตางประเทศ 97.76% 

 กองทุน Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund 192,440 278,557,869.51 97.76% 

 รวมหนวยลงทนุตางประเทศ (ราคาทนุ 226,129,890.56 บาท) 278,557,869.51 97.76% 
 ทรัพยสินอ่ืน -5,091,253.91 -1.79% 

 หน้ีสินอ่ืน -25,769,672.80 -9.04% 

 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 284,946,593.40 100.00% 

 จํานวนหนวยลงทุน 26,951,827.8700 

 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 10.5724 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Global Property 

 

 

คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปดทเีอม็บ ีGlobal Property 

สําหรับระยะเวลา 6 เดือนของรอบปบัญชี 2564/2565 ต้ังแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 สิ้นสุดวันท่ี 30 เมษายน 2565 

  ต้ังแตวันท่ี 1  พ.ย.  2564  ต้ังแตวันท่ี 1  พ.ย.  2564 

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันท่ี 30 เม.ย. 2565  ถึงวันท่ี 30 เม.ย. 2565 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 1,780.76 0.5350 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 53.42 0.0160 

คานายทะเบียน (Registrar fee) 133.64 0.0401 

คาสอบบัญชี (Audit fee) 0.00 0.0000 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

คาภาษีเงินได 0.49 0.0001 

คาใชจายอ่ืน ๆ 0.00 0.0000 

รวมคาใชจายทัง้หมด1 1,968.31 0.5912 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขายหลักทรัพย 

2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถัวเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2565  

 เทากับ 335,611,468.30 บาท 
 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 0% 

 

คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ ไมมี 
 

 

 

 

 



12 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Global Property 

 

รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทเีอม็บ ีGlobal Property 

สําหรับรอบ 6 เดือนของรอบปบัญชี 2564/2565 (ต้ังแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 - 30 เมษายน 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 ่30 เมษายน 2565 

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 

 



13 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Global Property 

 

 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

18 Citigroup Inc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

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 

 


