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1 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Global Property 

 

วันท่ี  10 มกราคม 2565 

 

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงรายงานประจําป ระหวางวันท่ี  

1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2564 ของ กองทุนเปดทีเอ็มบี Global Property มายังผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

ภาพรวมการลงทุนในชวง 1 ปท่ีผานมา ผลตอบแทนของ Global Property ปรับตัวเพ่ิมข้ึนอยางมากโดยเฉพาะ US 

European Japan และ Australia Property และใหผลตอบแทนท่ีดีกวาหุนโลก จากมุมมองเชิงบวกของนักลงทุนตอการกลับมา

เปดภาคเศรษฐกิจอีกคร้ัง ตอผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนและตัวเลขทางเศรษฐกิจท่ีเติบโตอยางมากภายหลังเกิดการ

ชะลอตัวรุนแรงจากผลกกระทบของ COVID-19 ในชวงป 2563 

โดยในชวงระหวางวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2564 กองทุนเปดทีเอ็มบี Global Property สราง

ผลตอบแทนเพ่ิมข้ึนรอยละ 39.72 เปรียบเทียบกับ เกณฑมาตรฐาน ไดแก  ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total 

Return Index Net ท่ีใหผลตอบแทนเพ่ิมข้ึนรอยละ 51.40 ในสกุลเงินบาท และเพ่ิมข้ึนรอยละ 42.26 ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ  

ถึงแมผลตอบแทนจะปรับตัวเพ่ิมข้ึนอยางมากในชวงท่ีผานมา ผูจัดการกองทุนหลักยังคงมีมุมมองเชิงบวกตอ Global 

Property จากความกาวหนาในการพัฒนาวัคซีนตอตาน COVID-19 ซึ่งจะนําไปสูการใชชีวิตและการประกอบธุรกิจใหกลับมาสู

ปกติเชนในอดีต โดยจะเนนการคัดเลือกหลักทรัพยท่ียังมีแนวโนมใหผลตอบแทนดีและไดประโยชนจากการฟนตัวของภาค

เศรษฐกิจ และเนนลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพยท่ีมีแนวโนมฟนตัวภายหลังสถานการณ COVID เร่ิมมีแนวโนมคลี่คลายสูภาวะ

ปกติ 

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 อัตราดอกเบ้ียของธนาคารกลางหลักๆท่ัวโลกท่ียังอยูในระดับตํ่า ตลอดจนปริมาณเงินอัดฉีดเพ่ือพยุง

เศรษฐกิจของประเทศตางๆยังคงเปนปจจัยสนับสนุนการลงทุน การพัฒนาวัคซีนท่ีมีความคืบหนาอยางมากและแผนการ

แจกจายวัคซีนไปยังประชากรโลกท่ีเร่ิมเปนรูปธรรมมากข้ึนจะยังคงเปนปจจัยสนับสนุนตลาดทุน อยางไรก็ดี ตลาดมีความผัน

ผวนไดจากการดําเนินนโยบายการเงินท่ีเขมงวดมากข้ึนของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) การท่ีหลายธุรกิจจะตองใชระยะเวลาใน

การฟนตัวเพ่ือกลับสูสภาวะปกติ ความเสี่ยงของการเกิดการระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม รวมถึงความเสี่ยงหาก

ประสิทธิภาพของวัคซีนไมเปนไปตามคาด 

 

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 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 

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 

 

ขอมลูทัว่ไปของกองทนุเปดทเีอม็บ ีGlobal Property 

 

วตัถปุระสงคของโครงการ 
เพ่ือสรางผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนใหไดใกลเคียงกับผลตอบแทนของ กองทุน Brookfield Global Listed Real 

Estate UCITS Fund โดยจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคา

สินทรัพยสุทธิของกองทุน สวนท่ีเหลือลงทุนในหลักทรัพยอ่ืนใดท่ีไดรับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. 

 

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : กองทุนรวมทรัพยสินทางเลือก 

การลงทุนของนโยบายการลงทุนในทรัพยสินทางเลือก : หนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/REITS 

 

ประเภทกองทนุรวมตามลกัษณะพเิศษ : 

-กองทุนรวมหนวยลงทุนประเภท Feeder Fund 

-ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : กองทุน Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund 

-กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในประเทศ : ไอรแลนด (Ireland) 

 

ประเภทกองทนุตามการลงทนุในตางประเทศ : กองทุนรวมท่ีเนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ 

 

นโยบายการกูยมื (ถาม)ี : ไมมี 

 

การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลวงหนา (Derivatives) : ลงทุน เพ่ือการลดความเสี่ยง (Hedging) 

 

การลงทนุในตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายลวงหนาแฝง (Structured Notes) : ลงทุน 

วัตถุประสงคของการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา : ท่ีมิไดมีวัตถุประสงคเพ่ือลดความเสี่ยง (Non-Hedging) 

มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไมซับซอน 

วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach 

อัตราสวนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไมเกิน 100.00 ของ NAV 

 

การลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Notes) :  ลงทุน 

 

กลยทุธการบรหิารกองทนุ (Management Style) : 

1. กองทุนเปดทีเอ็มบี Global Property มุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (passive management) 

2. กองทุน Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund ( (กองทุนหลัก) มีกลยุทธในการบริหารแบบเชิงรุก (Active) 

 

ดัชนีชี้วัด/อางอิง (Benchmark) : การลงทุนในกองทุนรวมน้ี ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของกองทุนหลักคือ FTSE 

EPRA/NAREIT Developed Total Return Index Net (USD) ในรูปสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือ

เทียบเทาคาสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน 

 



5 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Global Property 

 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) ในเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม 

ซึ่งอยูภายใตกรอบนโยบายการลงทุนท่ีกําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลและแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาอยางชัดเจน

ถึงวันท่ีมีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คําอธิบายเก่ียวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกลาวผานการลงประกาศในเว็บไซด

ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 

 

อยางไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพ่ือใหเปนไปตามประกาศ เง่ือนไขและขอกําหนดสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/

หรือ ประกาศ ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม และ/

หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใชเปรียบเทียบ ในกรณีท่ีผูออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไมไดจัดทําหรือเปดเผยขอมูล/อัตรา

ดังกลาวอีกตอไป โดยบริษัทจัดการจะแจงเปลี่ยนแปลงดังกลาวให ผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาผานการประกาศในเว็บไซด

ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 

 

ลกัษณะการจายผลตอบแทนของกองทนุ : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพเิศษ : 

กองทุนจะเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือกองทุน Brookfield Global 

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

นโยบายจายเงินปนผล ในอัตราสวนโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ซึ่งจด

ทะเบียนในประเทศไอรแลนด (Ireland) ดําเนินงานตามระเบียบของ UCITS กองทุนรวมตางประเทศดังกลาวบริหารจัดการโดย 

Brookfield Investment Funds (UCITS) Public Limited Company และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลารสหรัฐ 

 

สวนท่ีเหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพยสินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวธิีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทุนท้ังในประเทศและ/หรือตางประเทศ 

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเปน Fund of Funds หรือลงทุน

โดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพยตางประเทศได โดยไมทาใหระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพ่ิมข้ึน ท้ังน้ี 

ใหเปนดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน โดยข้ึนกับสถานการณตลาด และตองเปนไปเพ่ือประโยชนสูงสดุของผูถือหนวยลงทุน อน่ึง 

บริษัทจัดการจะดาเนินการแจงผูถือหนวยลงทุนลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน โดยผาน www.tmbameastspring.com หรือ

ชองทางอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการกาหนด กอนดาเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกลาว 

ท้ังน้ี การลงทุนของกองทุนเปดทีเอ็มบี Global Property ในกองทุน Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund จะ

อยูในรูปของเงินดอลลารสหรัฐ โดยกองทุนเปดทีเอ็มบี Global Property อาจเขาทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) โดย

มีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน ดังน้ัน ผูลงทุน

อาจจะขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเร่ิมแรกได เชน กรณีท่ีคาเงินสกุลดอลลาร

สหรัฐ มีแนวโนมออนคาลง ผูจัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพ่ือปองกันความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับ

อัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางสวน อยางไรก็ตาม ผูจัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัดสวนท่ีนอย หรืออาจ

พิจารณาไมปองกันความเสี่ยงในกรณีท่ีคาเงินสกุลดอลลารสหรัฐมีแนวโนมแข็งคา  
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กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient 

portfolio management (EPM)) ได หรืออาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารท่ีมีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) 

โดยเปนไปตามหลักเกณฑหรือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมท้ังอาจทําธุรกรรมการใหยืม

หลักทรัพย หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนท่ีไมไดจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Unlisted) และตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาระดับท่ีสามารถลงทุนได (Non-

Investment grade) และตราสารหน้ีท่ีไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพยหรือ

ทรัพยสินอ่ืนใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

 

รายละเอยีดกองทนุหลกั : กองทุน Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund 

1.กองทุนหลักท่ีกองทุนจะลงทุน คือกองทุน Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ

ไอรแลนด (Ireland) ดํานินงานตามระเบียบของ UCITS (Undertaking for Collective Investment in Transferable 

Securities) เปนกองทุนรวมท่ีเสนอขายใหกับผูลงทุนตางๆ ท้ังผูลงทุนท่ัวไป (retail investors) และ ผูลงทุนสถาบัน (institutional 

investors)และผูถือหนวยลงทุนสามารถเขาถึงขอมูลกองทุน Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund เพ่ือศึกษา

ขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี www.brookfield.com 

 

ชือ่  กองทุน Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund  

โครงสรางของกองทุน Brookfield Global 

Listed Real Estate UCITS Fund 

Class : Class E (acc) – USD  

ISIN Code : IE00B3PPN902 

Bloomberg Code : BFREIUE 

วันจัดต้ังกองทุน (Inception Date) : 30 พฤศจิกายน 2554 (30 November 

2011 ) 

สกุลเงินฐาน (base currency) : ดอลลารสหรัฐ (USD) 

ตัวชี้วัด (Benchmark): FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return 

Index Net (USD) (Bloomberg ticker: RUGL Index) 

วัตถุประสงคและนโยบายการลงทุน  กองทุน Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund มีวัตถุประสงค

ท่ีจะสรางผลตอบแทนโดยรวม จากการเติบโตของมูลคาสินทรัพยและกระแส

รายได (capital and current income) โดยมุงเนนการลงทุนในหนวยทรัสต

ของทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (REITs) ท่ัวโลก หรือหุนของบริษัท

จดทะเบียนท่ัวโลกท่ีมีรายไดหรือมีทรัพยสินอยางนอยคร่ึงหน่ึงจากถือครอง 

พัฒนาหรือบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย โดยจะไมลงทุนในอสังหาริมทรัพย

โดยตรง 

กองทุนอาจลงทุนในตราสารอนุพันธ เพ่ือวัตถุประสงคในการลงทุนและเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการจัดการกองทุน 

อายุกองทุน  ไมกําหนด  

นโยบายจายเงินปนผล  ไมมี  

วันทาการซื้อขายหนวยลงทุน  ทุกวันทาการ  

ผูจัดการกองทุน Brookfield Investment Management Inc. 
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(Investment Manager)  Registered Office: Brookfield Place 250 Vesey Street, 15th Floor, New 

York, New York 10281-1023 U.S.A. 

ผูรักษาทรัพยสินของกองทุน  

(Custodian Bank) 

RBC Investor Services Bank S.A., Dublin Branch  

Registered Office: 4th Floor, One George's Quay Plaza, George's 

Quay, Dublin 2, Ireland 

ผูตรวจสอบบัญชีกองทุน  

(Fund Auditor) 

Deloitte  

Registered Office: Earlsfort Terrace Dublin 2 Ireland 

 

 

2. คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีสาคัญของ กองทุน Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund 

 

คาธรรมเนียมหรือคาใชจาย  อัตรารอยละ  

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)  รอยละ 0.85 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  

คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (Entry charge)  ไมเกินรอยละ 5.00 ตอป ของมูลคาหนวยลงทุน  

คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Exit charge)  ไมเกินรอยละ 3.00 ตอป ของมูลคาหนวยลงทุน  

คาธรรมเนียมและคาใชจายรวมท้ังหมดท่ีประมาณการได 

(Ongoing charge) 

รอยละ 1.01 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  

 

ในกรณีท่ีกองทุนหลักมีการแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมโครงการใหสอดคลองกับ

การเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว และจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบทางเว็บไซด

ของบริษัทจัดการโดยพลัน 

 

รายละเอียดการลงทุนในตางประเทศ : เนนลงทุนในตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ มูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทุน ท้ังน้ี ไมเกินวงเงินท่ีไดรับอนุญาตจากสํานักงาน 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 จะมีผลต้ังแต

วันท่ี 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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ขอมลูของกองทนุรวมทีล่งทนุในหนวยลงทนุของกองทนุรวมตางประเทศกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึง่ เกนิกวารอยละ 20 

ของ NAV 
 

โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

1 การลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 

2 ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 
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2018 0.24 7.46 3.15 2.46 0.60 1.88 0.00 0.00 2.43 3.80 3.38 5.94

2019 11.02 0.32 3.33 1.30 0.28 1.52 0.28 1.73 1.98 2.48 1.49 0.32

2020 0.34 8.64 21.04 5.87 0.70 1.46 2.12 2.72 3.93 3.25 14.08 3.20

2021 0.92 6.83 2.59 6.38 2.66 0.62 3.25 0.29 5.63 4.62 3.52 �
 
� �
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�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�
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�ROOKFLD�G�LST�RE�ESIAEUSD � Fund�P�����manc�R�s�T�ac��ng�

��nchma��:� �as����12/23/2021�
Cu���ncy:�USD�
 
�P�����manc�

� �Fund� ���nch.�

�M�an�R�tu�n�1Y�W����y� �20.62� ��

�T�ta��R�tu�n�3M� �1.17� ��

�T�ta��R�tu�n�6M� �0.27� ��

�T�ta��R�tu�n�1Y� �22.71� ��

�T�ta��R�tu�n�Ytd� �19.97� ��

�P����2020� �10.74� ��

�P����2019� �20.49� ��

�P����2018� �8.72� ��

�P����2017� �9.46� ��

�P����2016� �5.94� ��

�P����2015� �2.59� ��

�E���7D�Y�d� ��� ��

�30D�Y�d� ��� ��

�G��ss�7D�Y�d� ��� ��

�Subs�7D�Y�d� ��� ��

�Avg�L���� ��� ��

�MM�t�Avg�Days�T��Mat.� ��� ��

 � �

 
�R�s�

� �Fund� ���nch.�

�D�wns�d��R�s��1Y�W����y�Ann� �8.71� ��

�S�m�va��anc��1Y�W����y�Ann� �12.43� ��

�Standa�d�D�v�1Y�W����y�Ann� �11.96� ��

�Max�D�awd�wn�1Y� �7.31� ��

�Max�Inc��as��1Y� �27.90� ��

�Ku�t�s�s�1Y�W����y� �0.35� ��

�S��wn�ss�1Y�W����y� �0.25� ��

 � �

 
�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� �1.72�

�S��t�n��Rat���1Y�W����y� �1.08�

�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�
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� � Fund�A���cat��n�

 
�T�ta��Ass�ts�(m��) �as����12/23/2021

 
�Ass�t�A���cat��n

�Equ�ty� �100�%�
 �as����09/30/2021

 
�S�ct���A���cat��n

�L�dg�ng� �2.4�%�

�REITS� �85.956�%�

�R�a��Estat�� �11.644�%�

 �as����09/30/2021

 
�G���A���cat��n

�Aust�a��a� �3.536�%�

�Canada� �3.386�%�

�F�anc�� �8.609�%�

�H�ng�K�ng� �6.611�%�

�Japan� �8.83�%�

�S�ngap���� �1.796�%�

�Spa�n� �3.695�%�

�Sw�d�n� �1.261�%�

�Un�t�d�K�ngd�m� �8.635�%�

�Un�t�d�Stat�s� �53.642�%�

 �as����09/30/2021

 
�P��t������Stat�st�cs �as����09/30/2021

�%�O��T�p�T�n�H��d�ngs� �33.23��Avg�P��c�/Ea�n�ngs� ���

�Fund�Tu�n�v��� ����Avg�P��c�/Cash�F��w� �24.71�

�M�d�an�M�t�Cap�(M)� �9,676.56��Avg�P��c�/Sa��s� �7.19�

�Avg�Ma���t�Cap�(m��)� �17,520.77��Avg�P��c�/�����Rat��� �1.19�

�Avg�Dvd�Y���d� �2.98��� ��

 
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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10 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Global Property 

 

ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่ําคญั    

งวดปบญัชสีิน้สดุวนัที ่ 29 ต.ค. 64 30 ต.ค. 63 31 ต.ค. 62 31 ต.ค. 61** 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 7.9446 10.7669 9.3776 10.0003 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 11.0898 7.9446 10.7669 9.3776 

กองทุนเปดทีเอ็มบี Global Property 39.72% -26.09% 14.82% -6.23% 

เกณฑมาตรฐาน 1*** 51.40% -20.21% 9.58% -2.25% 

เกณฑมาตรฐาน 2*** 42.26% -22.71% 20.29% -1.02% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 404 811 4,778 1,659 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 359 404 811 4,778 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดป (ลานบาท) 399 531 2,713 5,691 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดป (Net cash flow) (ลานบาท)  -181 -247 -4,439 +5,203 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดป* (Average redemption rate) 0.29% 0.33% 0.88% 0.09% 

** จาก 22 พ.ย. 60 ถึง 31 ต.ค. 61     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Global Property 

 

 
 

ผลการดาํเนนิงานของ กองทุนเปดทเีอม็บ ีGlobal Property  ณ วนัที ่29 ตลุาคม 2564   

 

 ยอนหลัง  

3 เดือน 

ยอนหลัง 

 6 เดือน 

ยอนหลัง 

 1 ป 

ยอนหลัง  

3 ป 

ต้ังแตจัดต้ัง 

กองทุน 

รอยละตอป (30 ก.ค. 64) (30 เม.ย. 64) (30 ต.ค. 63) (31 ต.ค. 61) (22 พ.ย. 60) 

กองทุนเปดทีเอ็มบี Global Property -1.67% +4.24% +39.72% +5.75% +2.66% 

เกณฑมาตรฐาน 1*** +2.19% +14.76% +51.40% +9.70% +7.02% 

เกณฑมาตรฐาน 2*** +1.14% +7.74% +42.26% +9.63% +6.64% 

หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)  
 ท้ังน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผล 

 การดําเนินงานในอนาคต 

 ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน    

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

 เงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน 

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

 

 

10.89%
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รายงานของผูสอบบญัชรีบัอนญุาต 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปดทีเอ็มบี Global Property 

ความเห็น 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปดทีเอ็มบี Global Property (“กองทุน”) ซึ่งประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงิน และ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2564 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ

สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปดทีเอ็มบี Global Property ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2564 ผล

การดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามแนว

ปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจาก

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

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 ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแตไมไดเปน

การรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปน

สาระสําคัญท่ีมีอยูไดเสมอไป ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเม่ือ

คาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการท่ีขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจ

ทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลาน้ี 

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินไมวาจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองตอความเสี่ยงเหลาน้ัน และได

หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงท่ีไมพบ

ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงท่ีเกิดจากขอผิดพลาด 

เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเวนการแสดงขอมูล การ

แสดงขอมูลท่ีไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ

สถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ

เปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของซึ่งจัดทําข้ึนโดยผูบริหาร  
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 สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ืองของผูบริหารและจากหลักฐาน

การสอบบัญชีท่ีไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณหรือสถานการณท่ีอาจเปนเหตุให

เกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเน่ืองหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามี

ความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหขอสังเกตถึง

การเปดเผยขอมูลในงบการเงินท่ีเก่ียวของ หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลง

ไป ขอสรุปของขาพเจาข้ึนอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับจนถึงวันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็

ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกองทุนตองหยุดการดําเนินงานตอเน่ือง  

 ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินแสดงรายการ

และเหตุการณในรูปแบบท่ีทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามท่ีควรหรือไม 

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูบริหารในเร่ืองตางๆ ท่ีสําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดวางแผนไว 

ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองท่ีมีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบใน

ระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 

 
(นายเทอดทอง เทพมังกร) 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

กรุงเทพฯ 25 พฤศจิกายน 2564 
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กองทุนเปดทีเอ็มบี Global P roperty

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่  31 ตุลาคม 25 64

หมายเหตุ 2564 2563

สินทรัพย 7

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม 3, 4 353,914,905.66 395,170,387.56 

เงินฝากธนาคาร 6,517,565.55 8,236,490.05 

ลูกหน้ี

จากดอกเบ้ีย 3,028.11 3,305.48 

จากการขายหนวยลงทุน 519,117.13 10,134.99 

ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพันธ 3, 6 1,160,232.00 1,300,321.54 

รวมสินทรัพย 362,114,848.45 404,720,639.62 

หน้ีสิน 7

เจาหน้ีจากการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 1,123,436.25 306,809.93 

เจาหน้ีจากสัญญาอนุพันธ 3, 6 1,334,319.18 187,829.69 

คาใชจายคางจาย 5 346,885.65 416,456.86 

ภาษีเงินไดคางจาย 454.22 495.82 

หน้ีสินอ่ืน 5 20,071.40 28,770.67 

รวมหน้ีสิน 2,825,166.70 940,362.97 

สินทรัพยสุทธิ 359,289,681.75 403,780,276.65 

สินทรัพยสุทธิ:

ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 323,998,909.66 508,255,668.46 

กําไร(ขาดทุน)สะสม

บัญชปีรับสมดุล (65,405,261.80) (67,291,904.40) 

กําไร(ขาดทุน)สะสมจากการดําเนินงาน 100,696,033.89 (37,183,487.41) 

สินทรัพยสุทธิ 359,289,681.75 403,780,276.65 

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 11.0892 7.9444 

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันส้ินป (หนวย) 32,399,890.9648 50,825,566.8456 

บาท
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กองทุนเปดที เอ็มบี  Glo bal P ro perty

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สํา หรับป ส้ินสุดวันที่  31 ตุลาคม 25 64

หมายเหตุ 2564 2563

รายได 3

รายไดดอกเบ้ีย 9,161.63 26,057.03 

รวมรายได 9,161.63 26,057.03

คาใชจาย 3

คาธรรมเนียมการจัดการ 5 4,269,925.70 5,690,086.72

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 128,097.72 170,702.63

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 5 320,443.88 427,022.41

รวมคาใชจาย 4,718,467.30 6,287,811.76

ขาดทุนสุทธิ (4,709,305.67) (6,261,754.73)

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 13,015,142.85 (14,272,490.16) 

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไม เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 152,556,875.25 (120,600,259.46)

รายการขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ (18,405,063.00) (17,021,341.00)

รายการขาดทุนสุทธิท่ียังไม เกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ 6, 7 (1,286,579.03) (12,550,432.71)

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ (3,290,250.36) 1,402,368.81

รวมรายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไม เกิดข้ึน 142,590,125.71 (163,042,154.52)

การเพิม่ขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได 137,880,820.04 (169,303,909.25)

หัก ภาษีเงินได 3 (1,298.74) (3,791.64)

การเพิม่ขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได 137,879,521.30 (169,307,700.89)

บาท
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กองทุนเปดที เอ็มบี  Glo bal P ro perty

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย สุทธิ

สํา หรับป ส้ินสุดวันที่  31 ตุลาคม 25 64

2564 2563

การเพิม่ขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพยสุทธิจาก

การดาํเนินงาน 137,879,521.30 (169,307,700.89)

การเพิ่มข้ึนของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป 93,297,460.75 144,229,358.46 

การลดลงของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป (275,667,576.95) (381,965,975.10)

การลดลงของสินทรัพยสุทธิในระหวางป (44,490,594.90) (407,044,317.53)

สินทรัพยสุทธิ ณ วันตนป 403,780,276.65 810,824,594.18

สินทรัพยสุทธิ ณ วันปลายป 359,289,681.75 403,780,276.65

การเปล่ียนแปลงของจํานวนหนวยลงทุน

(มูลคาหนวยละ 10 บาท)

หนวยลงทุน ณ วันตนป 50,825,566.8456 75,306,713.2033

บวก : หนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป 8,787,426.6965 16,129,838.5187

หัก : หนวยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหวางป (27,213,102.5773) (40,610,984.8764)

หนวยลงทุน ณ วันปลายป 32,399,890.9648 50,825,566.8456 

บาท

หนวย
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กองทุนเปดที เอ็มบี  Glo bal Pro perty

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  31 ตุลาคม 25 64

รอยละของ

จํานวนหนวย มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(บาท)

เงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ

Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund * 240,416.949 353,914,905.66 100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 282,5 06,207.26 บาท) 35 3,914,905 .66 100.00

* กองทุน Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund มีนโยบายในการลงทุนท่ีเนนการลงทุน

ในหนวยทรัสตของทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (REITs) ท่ัวโลก

ช่ือหลักทรัพย

กองทุนเปดทีเอ็มบี Glo bal Property

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  31 ตุลาคม 25 63

รอยละของ

จํานวนหนวย มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(บาท)

เงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ

Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund * 405,173.306 395,170,387.56 100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 476,318,5 64.41 บาท) 395 ,170,387.5 6 100.00

* กองทุน Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund มีนโยบายในการลงทุนท่ีเนนการลงทุน

ในหนวยทรัสตของทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (REITs) ท่ัวโลก

ช่ือหลักทรัพย
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กองทนุเปดทเีอม็บ ีGlobal Property 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 ตลุาคม 2564 

1. ขอมูลทั่วไป 

กองทุนเปดทีเอ็มบี Global Property (“กองทุน”) จดทะเบียนเปนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) เม่ือวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2560 ปจจุบันกองทุนมีเงินทุนจดทะเบียนจํานวน 

12,500 ลานบาท (แบงเปน 1,250 ลานหนวยลงทุน มูลคาหนวยละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน 

ทหารไทย จํากัด (“บริษัทจัดการ”) เปนผูจัดการกองทุนและนายทะเบียนหนวยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จํากัด 

(มหาชน) เปนผูดูแลผลประโยชน 

กองทุนเปนกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน ซึ่งไมกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยมีนโยบายเนน

ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองทุนเดียว คือกองทุน Brookfield Global Listed Real 

Estate UCITS Fund ในหนวยลงทุนชนิด Class E (acc) – USD ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอรแลนด บริหารจัดการ

โดย Brookfield Investment Funds (UCITS) Public Limited Company โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา

รอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ท้ังน้ีกองทุนอาจจะเขาทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือปองกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

กองทุนมีนโยบายไมจายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุน 

2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

ในปปจจุบันงบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่สมาคม

บริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) สวนเรื่องที่แนวปฏิบัติทาง

บัญชีไมไดกําหนดไว กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งในการใช

แนวปฏิบัติทางบัญชีเปนครั้งแรก กองทุนไดใชวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป ดังนั้นกองทุนจึงไมปรับปรุงงบการเงินที่

นําเสนอในปกอน ซึ่งเดิมจัดทําขึ้นตามหลักเกณฑและรูปแบบที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง “การ

บัญชีสําหรับกิจการท่ีดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน” 

อยางไรก็ตาม การนําแนวปฏิบัติทางบัญชีมาถือปฏิบัติในปปจจุบัน ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน

ของกองทุน 

งบการเงินของกองทุนไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม

วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย 

กองทุนไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษข้ึนโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 
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3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

เงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน 

- เงินลงทุนในกองทุนรวมท่ีเสนอขายในตางประเทศ แสดงดวยมูลคายุติธรรมโดยใชมูลคาทรัพยสินสุทธิตอ

หนวยลงทุนคร้ังลาสุด ณ วันท่ีวัดคาเงินลงทุน 

กําไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนใหเปนมูลคายุติธรรมจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจําหนายใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 

การรับรูรายไดและคาใชจาย 

รายไดดอกเบ้ียรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง  

คาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง  

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 ของรายไดกอนหัก

รายจาย  

การใชดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจและการประมาณการหลาย

ประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีเก่ียวของกับสินทรัพย หน้ีสิน รายได คาใชจาย และการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับ

สินทรัพยและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ซึ่งผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณการไว  

การใชดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเน่ือง การปรับประมาณการ

ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป 
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4. ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนในระหวางป สรุปไดดังน้ี 

 บาท 

 2564  2563 

ซื้อเงินลงทุน 3,009,000.00 46,831,500.00 

ขายเงินลงทุน 209,836,500.00 290,913,000.00 

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

ในระหวางป กองทุนมีรายการธุรกิจระหวางกันท่ีสําคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอ่ืนซึ่งมีผูถือหุนและ/หรือกรรมการ

เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการท่ีสําคัญดังกลาวสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2564 และ 2563 มี

ดังตอไปน้ี 

 บาท   

 2564  2563  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

คาธรรมเนียมการจัดการ 4,269,925.70 5,690,086.72  ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือชีช้วน 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 320,443.88 427,022.41  ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือชีช้วน 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน))  

ซื้อเงินตราตางประเทศ 195,507,800.00 550,505,390.00  ตามท่ีระบุในสัญญา 

ขายเงินตราตางประเทศ 214,573,140.00 588,059,458.00  ตามท่ีระบุในสัญญา 

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2564 และ 2563 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคัญกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน ดังน้ี 

 บาท 

 2564  2563 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด    

คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย 322,965.42  387,739.20 

คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย 24,237.52  29,098.59 

หน้ีสินอ่ืน 4.97  4,949.14 
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6. อนุพันธทางการเงินตามมูลคายุติธรรม 

 บาท 

 2564 

 จํานวนเงินตาม  มูลคายุติธรรม 

 สัญญา  สินทรัพย  หน้ีสิน 

สัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 311,511,057.00  1,160,232.00  1,334,319.18 

 

 บาท 

 2563 

 จํานวนเงินตาม  มูลคายุติธรรม 

 สัญญา  สินทรัพย  หน้ีสิน 

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศ

ลวงหนา 421,941,532.00  1,300,321.54  187,829.69 

7. การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 

การประมาณมูลคายุติธรรม 

มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีจะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาท่ีจะจายเพ่ือโอนหน้ีสินใหผูอ่ืน โดยรายการ

ดังกลาวเปนรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวางผูซื้อและผูขาย (ผูรวมตลาด) ณ วันท่ีวัดมูลคา กองทุนใชราคาเสนอ

ซื้อขายในตลาดท่ีมีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีท่ีเก่ียวของ

กําหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีท่ีไมมีตลาดท่ีมีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินท่ีมี

ลักษณะเดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดท่ีมีสภาพคลองได กองทุนจะประมาณมูลคายุติธรรมโดย

ใชเทคนิคการประเมินมูลคาท่ีเหมาะสมกับแตละสถานการณ และพยายามใชขอมูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ีเก่ียวของกับ

สินทรัพยหรือหน้ีสินท่ีจะวัดมูลคายุติธรรมน้ันใหมากท่ีสุด 

ตารางตอไปน้ีแสดงถึงเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลคาความ

แตกตางของระดับขอมูลสามารถแสดงไดดังน้ี 

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินอยางเดียวกัน (ขอมูลระดับท่ี 1) 

- ขอมูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในระดับท่ี 1 ท่ีสามารถสังเกตไดโดยตรง (ไดแก ขอมูลราคาตลาด) 

หรือโดยออม (ไดแก ขอมูลท่ีคํานวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสินทรัพยน้ันหรือหน้ีสินน้ัน (ขอมูลระดับท่ี 2) 

- ขอมูลสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินซึ่งไมไดอางอิงจากขอมูลท่ีสามารถสังเกตไดจากตลาด (ขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตได) 

(ขอมูลระดับท่ี 3) 
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 บาท 

 ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2564 

 ระดับท่ี 1  ระดับท่ี 2  ระดับท่ี 3  รวม 

สินทรัพย        

กองทุน -  353,914,905.66  -  353,914,905.66 

ตราสารอนุพันธ -  1,160,232.00  -  1,160,232.00 

หน้ีสิน        

ตราสารอนุพันธ -  1,334,319.18  -  1,334,319.18 

 

 บาท 

 ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2563 

 ระดับท่ี 1  ระดับท่ี 2  ระดับท่ี 3  รวม 

สินทรัพย        

กองทุน -  395,170,387.56  -  395,170,387.56 

ตราสารอนุพันธ -  1,300,321.54  -  1,300,321.54 

หน้ีสิน        

ตราสารอนุพันธ -  187,829.69  -  187,829.69 

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไมไดถูกพิจารณาวามีสภาพคลองแตถูกประเมินคาจากราคาตลาดท่ีมี

การอางอิงไวอยางชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผูคาหรือแหลงกําหนดราคาท่ีเปนทางเลือกซึ่งไดรับการสนับสนุน

จากขอมูลที่สังเกตไดจะถูกจัดอยูในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหลานี้ประกอบดวย เงินลงทุนในกองทุนรวมใน

ตางประเทศ และอนุพันธในตลาดซื้อขายกันโดยตรง 

ในระหวางป ไมมีการโอนรายการระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม  

ความเสีย่งดานอัตราดอกเบ้ีย 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ียคือความเสี่ยงท่ีมูลคาของสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป

เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียในตลาด 

ตารางตอไปน้ีไดสรุปความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ียของกองทุน ซึ่งประกอบดวยสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน

ของกองทุนตามมูลคายุติธรรมและจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย 
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 บาท 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2564 

 มีอัตรา

ดอกเบ้ีย 

ปรับข้ึนลงตาม 

อัตราตลาด 

 
มีอัตรา 

ดอกเบ้ีย

คงท่ี 

 
 

ไมมี 

อัตราดอกเบ้ีย 

 

รวม    

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม -  -  353,914,905.66  353,914,905.66 

เงินฝากธนาคาร 6,517,565.55  -  -  6,517,565.55 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย -  -  3,028.11  3,028.11 

ลูกหน้ีจากการขายหนวยลงทุน -  -  519,117.13  519,117.13 

ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพันธ -  -  1,160,232.00  1,160,232.00 

หน้ีสินทางการเงิน        

เจาหน้ีจากการรับซื้อคืน 

หนวยลงทุน -  -  1,123,436.25  1,123,436.25 

เจาหน้ีจากสัญญาอนุพันธ -  -  1,334,319.18  1,334,319.18 

คาใชจายคางจาย -  -  346,885.65  346,885.65 

ภาษีเงินไดคางจาย -  -  454.22  454.22 

หน้ีสินอ่ืน -  -  20,071.40  20,071.40 

 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2563 

 มีอัตรา

ดอกเบ้ีย 

ปรับข้ึนลงตาม 

อัตราตลาด 

 
มีอัตรา 

ดอกเบ้ีย

คงท่ี 

 
 

ไมมี 

อัตราดอกเบ้ีย 

 

รวม    

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม -  -  395,170,387.56  395,170,387.56 

เงินฝากธนาคาร 8,236,490.05  -  -  8,236,490.05 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย -  -  3,305.48  3,305.48 

ลูกหน้ีจากการขายหนวยลงทุน -  -  10,134.99  10,134.99 

ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพันธ -  -  1,300,321.54  1,300,321.54 
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 บาท 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2563 

 มีอัตรา

ดอกเบ้ีย 

ปรับข้ึนลงตาม 

อัตราตลาด 

 
มีอัตรา 

ดอกเบ้ีย

คงท่ี 

 
 

ไมมี 

อัตราดอกเบ้ีย 

 

รวม    

หน้ีสินทางการเงิน        

เจาหน้ีจากการรับซื้อคืน 

หนวยลงทุน -  -  306,809.93  306,809.93 

เจาหน้ีจากสัญญาอนุพันธ -  -  187,829.69  187,829.69 

คาใชจายคางจาย -  -  416,456.86  416,456.86 

ภาษีเงินไดคางจาย -  -  495.82  495.82 

หน้ีสินอ่ืน -  -  28,770.67  28,770.67 

ความเสี่ยงดานเครดิต 

กองทุนมีความเสี่ยงดานเครดิตท่ีอาจเกิดจากการท่ีคูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันท่ีระบุไวในเคร่ืองมือ

ทางการเงินเน่ืองจากกองทุนมีลูกหน้ี อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น 

กองทุนจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายจากการเก็บหน้ี 

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2564 และ 2563 กองทุนมีบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศดังน้ี 

 ดอลลารสหรัฐอเมริกา 

รายการ 2564  2563 

เงินลงทุน (มูลคายุติธรรม) 10,660,087.52  12,665,717.55 

เงินฝากธนาคาร 1,789.50  1,775.99 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย 6.09  0.76 

กองทุนไดทําสัญญาอนุพันธเพื่อคุมครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนที่เปนเงินตราตางประเทศ 

(ดูหมายเหตุ 6) 

ความเสี่ยงดานตลาด 

กองทุนมีความเสี่ยงดานตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกลาว

ข้ึนอยูกับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณดังกลาวอาจมี

ผลกระทบทางดานบวกหรือดานลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกตราสาร ท้ังน้ีข้ึนอยูกับประเภทของธุรกิจของ

ผูออกตราสารวามีความสัมพันธกับความผันผวนของตลาดมากนอยเพียงใดอันอาจทําใหราคาของตราสารเพ่ิมข้ึน

หรือลดลงได 
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การบริหารความเสี่ยง 

ผูบริหารของกองทุน Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund จะวิเคราะหปจจัยตางๆ ท่ีมีผลกระทบ

ตอราคาของหลักทรัพย โดยกองทุนมีนโยบายในการลงทุนท่ีเนนการลงทุนในหนวยทรัสตของทรัสตเพ่ือการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย (REITs) ท่ัวโลก 

8. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนเม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2564 
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กองทนุเปดทเีอม็บ ีGlobal Property 

 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 31 ตลุาคม  2564 

 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of NAV 

 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) 

 เงนิฝากธนาคาร 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 6,520,593.66 1.81% 

 รวมเงนิฝากธนาคาร 6,520,593.66 1.81% 

 หนวยลงทนุตางประเทศ 
 หนวยลงทุนตางประเทศ 98.50% 

 กองทุน Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund 240,417 353,914,905.66 98.50% 

 รวมหนวยลงทนุตางประเทศ 353,914,905.66 98.50% 

 ทรัพยสินอ่ืน 345,031.95 0.10% 

 หน้ีสินอ่ืน -1,490,849.52 -0.41% 

 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 359,289,681.75 100.00% 

 จํานวนหนวยลงทุน 32,399,890.9648 

 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 11.0892 
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คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปดทเีอม็บ ีGlobal Property 

สําหรับระยะเวลา 1 ป ของรอบปบัญชี 2563/2564 ต้ังแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 สิ้นสดุวันท่ี 31 ตุลาคม 2564 

  ต้ังแตวันท่ี 1  พ.ย.  2563  ต้ังแตวันท่ี 1  พ.ย.  2563 

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันท่ี 31 ต.ค. 2564  ถึงวันท่ี 31 ต.ค. 2564 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 4,269.93 1.0695 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 128.10 0.0321 

คานายทะเบียน (Registrar fee) 320.44 0.0803 

คาสอบบัญชี (Audit fee) 0.00 0.0000 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

คาภาษีเงินได 1.30 0.0003 

คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

คาใชจายอ่ืน ๆ 0.00 0.0000 

รวมคาใชจายทัง้หมด1 4,719.77 1.1822 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขายหลักทรัพย  
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถัวเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2564  

 เทากับ 399,262,686.03 บาท 
 

 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 0.75% 

 

คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ ไมมี 
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รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทเีอม็บ ีGlobal Property 

สําหรับรอบป 2563/2564 (ต้ังแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 - 31 ตุลาคม 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 > รายงานการทําธุรกรรม 

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

 

 

รายงานการเปดเผยขอมลูการถอืหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุ  ณ วนัที ่31 ตลุาคม 2564 

ไมมี 

 

รายชือ่ผูจดัการกองทนุ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

1 นายธีระศันส ทุติยะโพธ ิ

2 นางสาวพรศจี วรสุทธิพิศิษฎ 

3 นางสาวดาราวรรณ ประกายทิพย 

4 นางสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง 

5 นายเมธวัฒน วองกิจ 

6 นายสมิทธ ศักด์ิกําจร 
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 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

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 

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 

 


