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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 
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1 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity 

 

วันท่ี 2 สิงหาคม 2564 

 

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงรายงานประจําป ระหวางวันท่ี  

1 มิถุนายน 2563 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564  ของ กองทุนเปดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity มายังผูถือหนวย

ลงทุนทุกทาน 

 

ภาพรวมการลงทุนในตลาดหุนโลกชวง 1 ปท่ีผานมา เร่ิมปรับตัวดีข้ึน ภายหลังจากมีการปรับตัวลดลงอยางรุนแรง

ในชวงตนป 2020 จากวิกฤติโรคระบาด COVID-19 โดยเห็นสัญญาณการฟนตัวอยางชัดเจนในชวงไตรมาส 2 ท่ีผานมา 

ถึงแมวา นักลงทุนยังคงมีความกังวลตอการระบาดของ COVID-19 ระลอกใหมในหลายๆภูมิภาคของโลก แตดวยปจจัย

สนับสนุนตางๆ เชน อัตราเงินเฟอท่ีเรงตัวข้ึนจากการอัดฉีดงบประมาณของรัฐบาลประเทศตาง ๆ ราคาสินคาโภคภัณฑท่ี

ปรับตัวเพ่ิมข้ึน เปนตน สงผลใหระดับราคาหลักทรัพยปรับเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว นอกจากน้ี อัตราดอกเบ้ียท่ียังคงอยูในระดับตํ่า 

ยังคงเปนปจจัยสนับสนุนสําคัญท่ีทําใหนักลงทุนตัดสินใจลงทุนในสินทรัพยเสี่ยงเพ่ือใหไดผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน 

 

ดานมุมมองการลงทุน ผูจัดการกองทุนหลัก ยังคงประเมินวาจะมีความผันผวนเกิดข้ึนในระยะสั้นถึงระยะกลางของการ

ลงทุน โดยยังคงกลยุทธการลงทุนในการคัดเลือกหุนท่ีมีความนาสนใจ จากการประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนท่ีอยูในระดับ

ท่ีเหมาะสม ถึงแมวาหลักทรัพยโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจดทะเบียนในตลาดสหรัฐ จะถือเปนสวนมากของตลาด แตผูจัดการกองทุน

หลักยังคงมีความสนใจในตลาดยุโรปมากกวา เน่ืองจากระดับ Valuation ท่ีนาสนใจ 

 

กองทุนเปดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity มีผลการดําเนินงานในชวงระหวางวันท่ี 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันท่ี 

31 พฤษภาคม 2564  เพ่ิมข้ึน 9.28% เปรียบเทียบกับดัชนีเทียบวัด (MSCI World Core Infrastructure 100% Hedged to 

Net USD) ท่ีปรับตัวเพ่ิมข้ึน  11.24% ในสกุลเงินบาท และปรับตัวเพ่ิมข้ึน 13.30% 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 

ผลกระทบ COVID-19 ทําใหดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยป 2563 ปรับตัวลง -8% และเคลื่อนไหวแยกวา

ตลาดหุนโลก (MSCI World Index) อยางไรก็ดี เรามองเห็นการฟนตัวของดัชนีตลาดหลักทรัพยฯ ในชวงไตรมาสแรกของป 

2564 โดยไดรับปจจัยสนับสนุนดังน้ี (1) การฟนตัวของตัวเลขเศรษฐกิจและกําไรของบริษัทจดทะเบียน (2) นโยบายการเงินยังคง

อยูในระดับท่ีผอนคลายมากเม่ือเทียบกับในอดีต – ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ไดปรับเปาหมายนโยบายการเงินไปใชอัตราเงิน

เฟอเฉลี่ยท่ี 2% ซึ่งจะทําให FED สามารถผอนคลายนโยบายการเงินไดนานกวาในอดีต ท้ังการคงดอกเบ้ียในระดับตํ่าสุดเปน

ประวัติการณ และการอัดฉีดสภาพคลองอยางตอเน่ือง และ (3) นโยบายดานเศรษฐกิจของนายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ 

คนใหม 

 

ในสวนของเศรษฐกิจไทย สํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) รายงานตัวเลข GDP ของไทย

สําหรับไตรมาสแรก ป 2564 เติบโต -2.6% YoY ปรับตัวดีข้ึนจากไตรมาสสี่ ป 2563 ท่ี -4.2% โดย สศช.ไดปรับประมาณการ

การเติบโตของ GDP สําหรับป 2021 อยูท่ี 1.5 – 2.5% ปรับลดลงจากประมาณการรอบท่ีแลวท่ี 2.5 -3.5% เน่ืองจากผลกระทบ

จากการระบาดของ COVID-19 ระลอกท่ี 3 ซึ่งก็ทําใหมีการปรับประมาณการตัวเลขนักทองเท่ียวของป 2564 ลดลงเหลือเพียง 

0.5 ลานคน จากประมาณการณคร้ังกอนท่ี 3.5 ลานคน 

 

ภาพรวมการลงทุนในตลาดหุนโลกชวง 1 ปท่ีผานมา เร่ิมปรับตัวดีข้ึน ภายหลังจากมีการปรับตัวลดลงอยางรุนแรง

ในชวงตนป 2020 จากวิกฤติโรคระบาด COVID-19 โดยเห็นสัญญาณการฟนตัวอยางชัดเจนในชวงไตรมาส 2 ท่ีผานมา 

ถึงแมวา นักลงทุนยังคงมีความกังวลตอการระบาดของ COVID-19 ระลอกใหมในหลายๆภูมิภาคของโลก แตดวยปจจัย

สนับสนุนตางๆ เชน อัตราเงินเฟอท่ีเรงตัวข้ึนจากการอัดฉีดงบประมาณของรัฐบาลประเทศตางๆ ราคาสินคาโภคภัณฑท่ีปรับตัว

เพ่ิมข้ึน เปนตน สงผลใหระดับราคาหลักทรัพยปรับเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว นอกจากน้ี อัตราดอกเบ้ียท่ียังคงอยูในระดับตํ่า ยังคง

เปนปจจัยสนับสนุนสําคัญท่ีทําใหนักลงทุนตัดสินใจลงทุนในสินทรัพยเสี่ยงเพ่ือใหไดผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน 

 

ดานมุมมองการลงทุน ผูจัดการกองทุนหลัก ยังคงประเมินวาจะมีความผันผวนเกิดข้ึนในระยะสั้นถึงระยะกลางของการ

ลงทุน โดยยังคงกลยุทธการลงทุนในการคัดเลือกหุนท่ีมีความนาสนใจ จากการประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนท่ีอยูในระดับ

ท่ีเหมาะสม ถึงแมวาหลักทรัพยโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจดทะเบียนในตลาดสหรัฐ จะถือเปนสวนมากของตลาด แตผูจัดการกองทุน

หลักยังคงมีความสนใจในตลาดยุโรปมากกวา เน่ืองจากระดับ Valuation ท่ีนาสนใจ 

 

นโยบายการลงทุนกองทุนเปดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity 

กองทุนจะเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือกองทุน Lazard 

Global Listed Infrastructure Equity Fund ในหนวยลงทุนชนิด Class I 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 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 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 
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ขอมูลทั่วไปของกองทุนเปดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity 

วัตถุประสงคของกองทุน 

เพ่ือสรางผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนใหไดใกลเคียงกับผลตอบแทนของ Lazard Global Listed Infrastructure 

Equity Fund โดยจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคา

สินทรัพยสุทธิของกองทุน สวนท่ีเหลือลงทุนในหลักทรัพยอ่ืนใดท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. 

 

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : กองตราสารทุน 

 

ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมหนวยลงทุนประเภท Feeder Fund 

-ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund 

-กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในประเทศ : ไอรแลนด (Ireland) 

 

ประเภทกองทุนตามการลงทุนในตางประเทศ : กองทุนรวมท่ีเนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ 

 

นโยบายการกูยืม (ถามี) : ไมมี 

 

การลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) : ลงทุน เพ่ือการลดความเสี่ยง (Hedging) 

 

การลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Notes) : ไมลงทุน 

 

ก ล ยุทธการบริหารกองทุน (Management Style) : มุ งหวั ง ใหผลประกอบการเคลื่ อนไหวตามดัชนีชี้ วัด  (passive 

management/index tracking) 

 

ดัชนีชี้วัด/อางอิง (Benchmark) : 

การลงทุนในกองทุนรวมน้ี ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของกองทุนหลักคือ ดัชนี MSCI World Core Infrastructure 100% 

Hedged to Net USD ในรูปสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยน เพ่ือเทียบเทาคาสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณ

ผลตอบแทน ซึ่งดัชนีชี้วัดดังกลาวเปนแบบ TRI (Total Return Index) 

 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงเกณฑมาตรฐานในการใชเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจัดการเห็นเหมาะสม ซึ่งอยู

ภายใตกรอบนโยบายการลงทุนท่ีกาหนด ท้ังน้ี ตองไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชนของกองทุนกอน โดยบริษัท

จัดการจะแจงถึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ใหแกสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถือหนวยลงทุนทุกรายทราบลวงหนา

อยางนอย 90 วัน ซึ่งเปนไปตามเกณฑท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุน หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของกาหนด โดยจะติดประกาศท่ี

สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน รวมถึง

ประกาศบนเว็บไซดของบริษัทจัดการ 

 

อยางไรก็ดี กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดท่ีใชในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุน อันเน่ืองมาจากปจจัย

ภายนอก เชน ผูใหบริการดัชนีมีการยกเลิกการคํานวณดัชนีซึ่งกองทุนมีการนําดัชนีน้ันมาใชเปนตัวชี้วัด หรือการเปลี่ยนแปลง
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ตัวชี้วัดตามท่ีหนวยงานกํากับดูแลกําหนด เปนตน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไมแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาถึง

การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบดังกลาว แตจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของ

บริษัทจัดการ สถานท่ีติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และประกาศผานทางเว็บไซดของบริษัทจัดการ 

 

ลักษณะการจายผลตอบแทนของกองทุน : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนจะเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ Lazard Global Listed 

Infrastructure Equity Fund ในหนวยลงทุนชนิด Class A ในอัตราสวนโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ

มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอรแลนด (Ireland) ดําเนินงานตามระเบียบของ UCITS กองทุนรวม

ตางประเทศดังกลาวบริหารจัดการโดย Lazard Asset Management Limited และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลารสหรัฐ 

โดย Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund (Master Fund) มีนโยบายเนนลงทุนในตราสารทุน และตราสารท่ี

เทียบเทาตราสารทุน (หุนสามัญ, หุนบุริมสิทธิ์ และ Depository Receipts) ของธุรกิจโครงสรางพ้ืนฐานท่ัวโลกท่ี Listed หรือ 

Traded ใน regulated markets นอกจากน้ี เพ่ือท่ีจะบรรลุวัตถุประสงคการลงทุน กองทุนอาจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน

รวม หรือ โครงการจัดการลงทุน (Collective Investment Scheme (CIS) อ่ืน ซึ่งรวมถึง ETF เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบาย

การลงทุนของกองทุน ผานการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทท่ีทําธุรกิจเก่ียวกับโครงสรางพ้ืนฐานท่ัวโลก (Global 

Infrastructure Sector) 

 

กองทุนหลัก (Master Fund) อาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร

การลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได 

 

สวนท่ีเหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพยสินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทุนท้ังในประเทศ และหรือตางประเทศ 

 

ท้ังน้ี การลงทุนของกองทุนเปดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity ใน Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund 

จะอยูในรูปของเงินดอลลารสหรัฐ โดยกองทุนเปดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity อาจเขาทําสัญญาซื้อขายลวงหนา 

(Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศตามดุลยพินิจของผูจัดการ

กองทุน ดังน้ัน ผูลงทุนอาจจะขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเร่ิมแรกได เชน กรณี

ท่ีคาเงินสกุลดอลลารสหรัฐ มีแนวโนมออนคาลง ผูจัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพ่ือปองกัน

ความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางสวน อยางไรก็ตาม ผูจัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน

สัดสวนท่ีนอย หรืออาจพิจารณาไมปองกันความเสี่ยงในกรณีท่ีคาเงินสกุลดอลลารสหรัฐมีแนวโนมแข็งคา 

ในสวนของการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารหน้ีท่ีมีลักษณะสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured 

Note) โดยเปนไปตามหลักเกณฑหรือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมท้ังอาจทําธุรกรรมการใหยืม

หลักทรัพย หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได หรือตราสารทุนท่ีไมไดจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย (Unlisted) และตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาระดับท่ีสามารถลงทุนได (Non-Investment grade) และ

ตราสารหน้ีท่ีไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนใด หรือหาดอกผล

โดยวิธีอ่ืนอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

กําหนด 
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รายละเอียดการลงทุนในตางประเทศ : เนนลงทุนในตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ มูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทุน ท้ังน้ี ไมเกินวงเงินท่ีไดรับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. หรือธนาคารแหงประเทศไทย หรือหนวยงาน

ภาครัฐอ่ืนใด 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



�ZRD�����I�IN�EQ�A�ACC�USD�H � Fun��Ove�view�

����������b����iste��Inf��st�uctu�e�Equity�Fun��is���UCITS�ce�tifie��fun��th�t�seeks�inc�me��n��c�pit����pp�eci�ti�n�th�t��utpe�f��m�inf��ti�n.�It�uses��

P�efe��e��Inf��st�uctu�e�phi��s�phy�f�cusing��n�equity�secu�ities��f�c�mp�nies��wning��e���inf��st�uctu�e��ssets�s�tisfying�ce�t�in�p�efe��e��c�ite�i��such

�s��evenue�ce�t�inty,�p��fit�bi�ity��n����ngevity.
 
�C�nt�ct�Det�i�s

�M�n�gement�C�mp�ny� ��������Fun��M�n�ge�s�I�e��n���t��

�C�mp�ny�A���ess� ��������Fun��M�n�ge�s�(I�e��n�)��t�,

6th�F����,�2����n��C�n���Squ��e,

Dub�in�2,�D02�A342,�I�e��n��

�C�mp�ny�Te�eph�ne� �353�1�428�3492�

�Web�Site� �www.�������ssetm�n�gement.c�m�

�Fun��M�n�ge�� �Be�t��n��C�iquet�

�Mg����St��t�D�te� �02/27/2012�

�T��nsfe��Agent� �BNY�Me���n�Fun��Se�vices�I�e��n�

DAC�

 �Fun��Inf� ��s��f�08/03/2021

���st�C��se� ��$��3.57�

�T�t���Assets�(mi�)� ��$��2,066.68�

�T�t���Assets�D�te� �08/03/2021�

�Incepti�n�D�te� �04/24/2013�

�P�im��y�Benchm��k� �����

�Cu��� �US�D������

�Min�Investment� ��B�itish�P�un���10,000.00�

�Ticke�� ��Z�IUIA�ID�

�ISIN� �IE00B3X5F�30�

 
�Fees�An��Expenses

�Expense�R�ti�� �1.03�

�F��nt������ �0.00�

�Fun��Mg��St�te��Fee� �0.85�

�Mg��St�te��Pe�f.�Fee� �����

�High�W�te��M��k� �N��

�Hu���e�R�te� �����

�B�ck������ �0.00�

�E���y�With���w�Fee� �����

 �B���mbe�g�C��ssific�ti�n

�Fun��Type� �OEIC�

�Fun��Asset�C��ss�F�cus� �Equity�

�D�mici�e� �I�e��n��

�Fun��Objective� �Them�tic�Sect���

�Fun��Sty�e� �����

�Fun��M��ket�C�p�F�cus� �����

�Fun���e�g��phic���F�cus� ����b���

�Fun��Cu��ency�F�cus� �����
 
�T�t���Retu�n�Ch��t �

 
Se�s�n��ity

Ye�� J�n Feb M�� Ap� M�y Jun Ju� Aug Sep Oct N�v Dec

2017 �0.16 4.91 5.65 2.67 4.83 �2.71 1.34 2.85 0.17 0.67 1.10 �1.66

2018 �2.27 �4.77 1.07 6.08 �2.44 2.94 2.38 �2.85 0.05 �0.09 �0.45 �2.92

2019 6.01 2.12 0.57 2.46 �1.52 3.75 0.99 �0.04 2.73 1.67 �1.18 2.93

2020 3.53 �6.32 �14.60 6.31 3.56 �0.08 �1.15 �0.28 �0.33 �2.21 8.25 �0.62

2021 �3.59 0.35 6.89 2.68 1.63 0.46 3.30 ��� ��� ��� ��� ���
 
� �

 
The�m�te�i���p���uce��in�this���cument�is�inten�e��f���inf��m�ti�n���pu�p�ses��n�y��n��sh�u���n�t�be�c�nst�ue���s��n��ffe�����s��icit�ti�n�f���the�pu�ch�se����s��e��f��ny�fin�nci���inst�ument.�The
inf��m�ti�n�p��vi�e��he�ein��ef�ects�cu��ent�m��ket�p��ctices��n��is�n�t�inten�e��t��c�nstitute��eg��,�t�x,�����cc�unting���vice.�The�inf��m�ti�n��n����t��c�nt�ine��he�ein�h�s�been��bt�ine��f��m�inte�n��
��t��p��cessing,�fun����minist��t��s��s�we����s��the���utsi�e�s�u�ces��n�,���th�ugh�it�is�be�ieve��t��be��ccu��te,�n��gu���ntee��f�c�mp�eteness�����ccu��cy�is�being�m��e.�B���mbe�g��P�sh����n�t�be
�i�b�e�f����ny���sses������m�ge�th�t��ny�ne�m�y�suffe���s����esu�t��f��e�ying��n�this�inf��m�ti�n.�The�inf��m�ti�n�m�y�be�ch�nge��by�B���mbe�g��P��t��ny�time.
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�ZRD�����I�IN�EQ�A�ACC�USD�H � Fun��Pe�f��m�nce�Risk�T��cking�

Benchm��k:� ��s��f�08/03/2021�
Cu��ency:�USD�
 
�Pe�f��m�nce

� �Fun�� �Bench.�

�Me�n�Retu�n�1Y�Week�y� �17.80� ��

�T�t���Retu�n�3M� �5.25� ��

�T�t���Retu�n�6M� �12.84� ��

�T�t���Retu�n�1Y� �16.98� ��

�T�t���Retu�n�Yt�� �12.12� ��

�Pe�f�2019� �22.24� ��

�Pe�f�2018� ��3.72� ��

�Pe�f�2017� �21.11� ��

�Pe�f�2016� �10.19� ��

�Pe�f�2015� �9.64� ��

�Pe�f�2014� �18.06� ��

�Eff�7D�Y��� ����� ��

�30D�Y��� ����� ��

����ss�7D�Y��� ����� ��

�Subs�7D�Y��� ����� ��

�Avg��ife� ����� ��

�MMkt�Avg�D�ys�T��M�t.� ����� ��

 � �

 
�Risk

� �Fun�� �Bench.�

�D�wnsi�e�Risk�1Y�Week�y�Ann� �7.16� ��

�Semiv��i�nce�1Y�Week�y�Ann� �10.23� ��

�St�n�����Dev�1Y�Week�y�Ann� �11.14� ��

�M�x�D��w��wn�1Y� ��6.74� ��

�M�x�Inc�e�se�1Y� �20.96� ��

�Ku�t�sis�1Y�Week�y� �2.89� ��

�Skewness�1Y�Week�y� �0.66� ��

 � �

 
�Risk/Retu�n

� �vs�Bench.

�Excess�Retu�n�1Y�Week�y�Ann� �����

�Inf��m�ti�n�R�ti��1Y�Week�y� �����

�Jensen�A�ph��1Y�Week�y� �����

�M��ig�i�ni�R�p�1Y�Week�y� �����

�Sh��pe�R�ti��1Y�Week�y� �1.59�

�S��tin��R�ti��1Y�Week�y� �1.16�

�T�eyn���Me�su�e�1Y�Week�y� �����

 

 
�T��cking

� �vs�Bench.

�A�ph��1Y�Week�y� �����

�Bet��1Y�Week�y� �����

�C���e��ti�n�1Y�Week�y� �����

�Be���C���e��ti�n�1Y�Week�y� �����

�Bu���C���e��ti�n�1Y�Week�y� �����

�R�Squ��e��1Y�Week�y� �����

�T��cking�E�����1Y�Week�y�Ann� �����

 

 
The�m�te�i���p���uce��in�this���cument�is�inten�e��f���inf��m�ti�n���pu�p�ses��n�y��n��sh�u���n�t�be�c�nst�ue���s��n��ffe�����s��icit�ti�n�f���the�pu�ch�se����s��e��f��ny�fin�nci���inst�ument.�The
inf��m�ti�n�p��vi�e��he�ein��ef�ects�cu��ent�m��ket�p��ctices��n��is�n�t�inten�e��t��c�nstitute��eg��,�t�x,�����cc�unting���vice.�The�inf��m�ti�n��n����t��c�nt�ine��he�ein�h�s�been��bt�ine��f��m�inte�n��
��t��p��cessing,�fun����minist��t��s��s�we����s��the���utsi�e�s�u�ces��n�,���th�ugh�it�is�be�ieve��t��be��ccu��te,�n��gu���ntee��f�c�mp�eteness�����ccu��cy�is�being�m��e.�B���mbe�g��P�sh����n�t�be
�i�b�e�f����ny���sses������m�ge�th�t��ny�ne�m�y�suffe���s����esu�t��f��e�ying��n�this�inf��m�ti�n.�The�inf��m�ti�n�m�y�be�ch�nge��by�B���mbe�g��P��t��ny�time.
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� � Fun��A���c�ti�n�

 
�T�t���Assets�(mi�) ��s��f�08/03/2021

 
�Asset�A���c�ti�n

�Equity� �93.929�%�

�M�ney�M��ket� �6.071�%�

 ��s��f�07/30/2021

 
�Sect���A���c�ti�n

�B�nks� �7.26�%�

�C�mme�ci���Se�vices� �7.385�%�

�E�ect�ic� �29.665�%�

�Enginee�ing&C�nst�ucti�n� �16.188�%�

���s� �11.488�%�

�Te�ec�mmunic�ti�ns� �3.477�%�

�T��nsp��t�ti�n� �5.511�%�

�W�te�� �12.954�%�

 ��s��f�07/30/2021

 
��e��A���c�ti�n

�Aust���i�� �10.007�%�

�C�n���� �0.424�%�

�F��nce� �7.826�%�

�H�ng�K�ng� �4.183�%�

�It��y� �25.619�%�

��uxemb�u�g� �1.804�%�

�P��tug��� �1.169�%�

�Sp�in� �8.639�%�

�Unite��King��m� �21.415�%�

�Unite��St�tes� �12.844�%�

 ��s��f�07/30/2021

 
�P��tf��i��St�tistics ��s��f�07/30/2021

�%�Of�T�p�Ten�H���ings� �65.08��Avg�P�ice/E��nings� �24.38�

�Fun��Tu�n�ve�� ������Avg�P�ice/C�sh�F��w� �8.54�

�Me�i�n�Mkt�C�p�(M)� �11,519.29��Avg�P�ice/S��es� �2.32�

�Avg�M��ket�C�p�(mi�)� �17,379.63��Avg�P�ice/B��k�R�ti�� �2.28�

�Avg�Dv��Yie��� �4.71��� ��

 
The�m�te�i���p���uce��in�this���cument�is�inten�e��f���inf��m�ti�n���pu�p�ses��n�y��n��sh�u���n�t�be�c�nst�ue���s��n��ffe�����s��icit�ti�n�f���the�pu�ch�se����s��e��f��ny�fin�nci���inst�ument.�The
inf��m�ti�n�p��vi�e��he�ein��ef�ects�cu��ent�m��ket�p��ctices��n��is�n�t�inten�e��t��c�nstitute��eg��,�t�x,�����cc�unting���vice.�The�inf��m�ti�n��n����t��c�nt�ine��he�ein�h�s�been��bt�ine��f��m�inte�n��
��t��p��cessing,�fun����minist��t��s��s�we����s��the���utsi�e�s�u�ces��n�,���th�ugh�it�is�be�ieve��t��be��ccu��te,�n��gu���ntee��f�c�mp�eteness�����ccu��cy�is�being�m��e.�B���mbe�g��P�sh����n�t�be
�i�b�e�f����ny���sses������m�ge�th�t��ny�ne�m�y�suffe���s����esu�t��f��e�ying��n�this�inf��m�ti�n.�The�inf��m�ti�n�m�y�be�ch�nge��by�B���mbe�g��P��t��ny�time.
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8 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity 

 

ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่ําคญั    

งวดปบญัชสีิน้สดุวนัที ่

31 พ.ค. 

64 

29 พ.ค. 

63 

31 พ.ค. 

62 

31 พ.ค. 

61 

31 พ.ค. 

60 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 11.8068 12.1249 11.4874 11.9652 9.9998 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 12.9082 11.8068 12.1249 11.4874 11.9652 

กองทุนเปดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity +9.28% -2.63% 5.55% -3.99% 19.65% 

เกณฑมาตรฐาน 1** +11.24% 2.57% 16.62% -5.77% 7.95% 

เกณฑมาตรฐาน 2** +13.30% 2.05% 17.87% 0.30% 9.92% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 353 860 1,814 1,884 1,146 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 309 353 860 1,814 1,884 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดป (ลานบาท) 325 488 1,305 2,495 1,446 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดป (Net cash flow) (ลานบาท) -71 -505 -1,039 +46 +1,678 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดป* (Average redemption rate) 0.28% 0.45% 0.35% 0.43% 1.06% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่     

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity 

 

 

 

 

ผลการดาํเนนิงานของ กองทุนเปดทเีอม็บ ีGlobal Infrastructure Equity   ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2564   

 

 ยอนหลัง  

3 เดือน 

ยอนหลัง 

 6 เดือน 

ยอนหลัง  

1 ป 

ยอนหลัง  

3 ป 

ต้ังแตจัดต้ัง 

กองทุน 

รอยละตอป (25 ก.พ. 64) (30 พ.ย. 63) (29 พ.ค. 63) (31 พ.ค. 61) (22 ส.ค. 59) 

กองทุนเปดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity +10.38% +6.60% +9.28% +3.96% +5.49% 

เกณฑมาตรฐาน 1** +13.42% +12.21% +11.24% +10.00% +6.77% 

เกณฑมาตรฐาน 2** +9.39% +8.79% +13.30% +10.89% +9.13% 

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    
 

 

 

29.08%

36.71%

51.77%

-10.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

23-Aug-16 31-May-21

TMBGINFRA Benchmark 1 Return Benchmark 2 Return



10 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity 

 

 



11 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity 

 

รายงานของผูสอบบญัชรีบัอนญุาต 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity 

ความเห็น 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity (“กองทุน”) ซึ่งประกอบดวย งบแสดง

ฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการ

เปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 

2564 ผลการดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญ

ตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความ

เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

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 ความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อม่ันในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกัน

วาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญท่ีมีอยู

ไดเสมอไป ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเม่ือคาดการณไดอยาง

สมเหตุสมผลวารายการท่ีขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใช

งบการเงินจากการใชงบการเงินเหลาน้ี 

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินไมวาจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองตอความเสี่ยงเหลาน้ัน และได

หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงท่ีไมพบ

ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงท่ีเกิดจากขอผิดพลาด 

เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเวนการแสดงขอมูล 

การแสดงขอมูลท่ีไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ

สถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน  

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ

เปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของซึ่งจัดทําข้ึนโดยผูบริหาร  
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 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหารและจากหลักฐาน

การสอบบัญชีที่ไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุให

เกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามี

ความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหขอสังเกตถึงการ

เปดเผยขอมูลในงบการเงินที่เกี่ยวของ หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป 

ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็

ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกองทุนตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง  

 ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินแสดงรายการ

และเหตุการณในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม 

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูบริหารในเรื่องตางๆ ที่สําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว 

ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบใน

ระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 

 

(นางสาวชมภูนุช แซแต)   

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

กรุงเทพฯ 21 มิถุนายน 2564 
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กองทุนเปดทีเอ็มบี  Glo bal Infras tructure Equity

งบแสดงฐานะการ เงิน

ณ วันที่  31 พฤษภาคม 25 64

หมายเหตุ 2564 2563

สินทรัพย 7

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม 3, 4 300,567,720.65 342,199,955.18 

เงินฝากธนาคาร 13,380,429.58 14,216,504.54 

ลูกหนี้

จากดอกเบี้ย 4,269.32 13,318.35 

จากการขายหนวยลงทุน 4,392.10 354,762.13 

ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพันธ 3, 6 224,271.34 1,150,121.80 

รวมสินทรัพย 314,181,082.99 357,934,662.00 

หนี้สิน 7

เจาหน้ีจากการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 4,549,492.36 854,704.63 

เจาหน้ีจากสัญญาอนุพันธ 3, 6 525,281.40 3,442,815.96 

คาใชจายคางจาย 5 450,993.62 489,727.77 

ภาษีเงินไดคางจาย 640.40 1,997.75 

หนี้สินอื่น 5 40,092.88 13,392.57 

รวมหนี้สิน 5,566,500.66 4,802,638.68 

สินทรัพยสุทธิ 308,614,582.33 353,132,023.32 

สินทรัพยสุทธิ:

ทุนท่ีได รับจากผูถือหนวยลงทุน 239,083,668.10 299,119,782.82 

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

บัญชปีรับสมดลุ (238,554,920.69) (227,208,065.39) 

กาํไรสะสมจากการดาํเนินงาน 308,085,834.92 281,220,305.89 

สินทรัพยสุทธิ 308,614,582.33 353,132,023.32 

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 12.9082 11.8057 

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันส้ินป  (หนวย) 23,908,366.8093 29,911,978.2815 

บาท
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กองทุนเปดทีเอ็มบี Global Infras tructure Equity

งบกาํ ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 พฤษภาคม 25 64

หมายเหตุ 2564 2563

รายได 3

รายไดดอกเบ้ีย 9,447.40 56,519.86 

รวมรายได 9,447.40 56,519.86

คาใชจาย 3

คาธรรมเนียมการจัดการ 5 5,206,861.70 7,846,812.51 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 104,137.35 156,936.35 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 5 347,124.10 523,120.80 

รวมคาใชจาย 5,658,123.15 8,526,869.66

ขาดทุนสุทธิ (5,648,675.75) (8,470,349.80)

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการกําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 7,187,199.62 37,391,757.77 

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 18,490,065.85 (28,988,565.62) 

รายการกําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ 4,854,359.80 5,982,467.25 

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ 6, 7 1,991,684.10 (6,529,875.28) 

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ (7,687.38) 1,791,918.82 

รวมรายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไม เกิดข้ึน 32,515,621.99 9,647,702.94

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได 26,866,946.24 1,177,353.14

หัก ภาษีเงินได 3 (1,417.21) (5,300.07) 

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได 26,865,529.03 1,172,053.07

บาท
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กองทุนเปดทีเอ็มบี Global Infras tructure Equity

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 พฤษภาคม 25 64

2564 2563

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิของสินทรัพยสุทธิจาก

การดําเนินงาน 26,865,529.03 1,172,053.07 

การเพ่ิมข้ึนของทุนท่ีได รับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป 139,209,274.34 224,662,374.11 

การลดลงของทุนท่ีได รับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป (210,592,244.36) (732,827,001.00)

การลดลงของสินทรัพยสุทธิในระหวางป (44,517,440.99) (506,992,573.82)

สินทรัพยสุทธิ ณ วันตนป 353,132,023.32 860,124,597.14 

สินทรัพยสุทธิ ณ วันปลายป 308,614,582.33 353,132,023.32 

การเปล่ียนแปลงของจํานวนหนวยลงทุน

(มูลคาหนวยละ 10 บาท)

หนวยลงทุน ณ วันตนป  29,911,978.2815 70,938,450.5699

บวก : หนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป 11,365,140.7337 17,454,570.3511

หัก : หนวยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหวางป (17,368,752.2059) (58,481,042.6395)

หนวยลงทุน ณ วันปลายป 23,908,366.8093 29,911,978.2815 

บาท

หนวย
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กองทุนเปดทีเอ็มบี Glo bal Infrastructure Equity

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  31 พฤษภาคม 25 64

รอยละของ

จํานวนหนวย มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(บาท)

เงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ

Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund * 2,804,699.586 300,567,720.65 100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 25 8,193,922.42 บาท) 300,5 67,720.65 100.00

* กองทุน Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน

ท่ีประกอบธุรกิจเก่ียวกับโครงสรางพ้ืนฐานท่ัวโลก

ช่ือหลักทรัพย

กองทุนเปดทีเอ็มบี  Glo bal Infras tructure Equity

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  31 พฤษภาคม 25 63

รอยละของ

จํานวนหนวย มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(บาท)

เงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ

Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund * 3,493,982.261 342,199,955.18 100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 318,316,222.80 บาท) 342,199,95 5 .18 100.00

* กองทุน Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน

ท่ีประกอบธุรกิจเก่ียวกับโครงสรางพื้นฐานท่ัวโลก

ช่ือหลักทรัพย
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กองทนุเปดทเีอม็บ ีGlobal Infrastructure Equity 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 พฤษภาคม 2564 

1. ขอมูลทั่วไป 

กองทุนเปดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity (“กองทุน”) จดทะเบียนเปนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 ปจจุบันกองทุนมีเงินทุนจดทะเบียน

จํานวน 5,000 ลานบาท (แบงเปน 500 ลานหนวยลงทุน มูลคาหนวยละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน 

ทหารไทย จํากัด (“บริษัทจัดการ”) เปนผูจัดการกองทุนและนายทะเบียนหนวยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จํากัด 

(มหาชน) เปนผูดูแลผลประโยชน 

กองทุนเปนกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน ซึ่งไมกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน โดยมีนโยบายเนนลงทุน

ในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองทุนเดียว คือกองทุน Lazard Global Listed Infrastructure 

Equity Fund ในหนวยลงทุนชนิด Class A ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอรแลนด บริหารจัดการโดย Lazard Asset 

Management Limited โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้

กองทุนอาจจะเขาทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเสี่ยง (Hedging) 

จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

กองทุนมีนโยบายไมจายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุน 

2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

ในปปจจุบันงบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่สมาคม

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

ไมไดกําหนดไว กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งในการใชแนวปฏิบัติ

ทางบัญชีเปนครั้งแรก กองทุนไดใชวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป ดังนั้นกองทุนจึงไมปรับปรุงงบการเงินที่นําเสนอในปกอน ซึ่ง

เดิมจัดทําขึ้นตามหลักเกณฑและรูปแบบที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง “การบัญชีสําหรับกิจการที่

ดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน” 

อยางไรก็ตาม การนําแนวปฏิบัติทางบัญชีมาถือปฏิบัติในปปจจุบัน ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน

ของกองทุน 

งบการเงินของกองทุนไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม

วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย 

กองทุนไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 
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3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

เงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน 

- เงินลงทุนในกองทุนรวมที่เสนอขายในตางประเทศ แสดงดวยมูลคายุติธรรมโดยใชมูลคาทรัพยสินสุทธิตอ

หนวยลงทุนครั้งลาสุด ณ วันที่วัดคาเงินลงทุน 

กําไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนใหเปนมูลคายุติธรรมจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จําหนายใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 

การรับรูรายไดและคาใชจาย 

รายไดดอกเบี้ยรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง  

คาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง 

เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรูในกําไรหรือ

ขาดทุน 

บัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ 

บัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สินที่เปน

เงินตราตางประเทศ ณ วันสิ้นปแปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญาอนุพันธ ณ วันที่เกิด

รายการ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราตามสัญญา 

ณ วันสิ้นป กําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธที่ยังไมครบกําหนด คํานวณโดยปรับสัญญาอนุพันธ ณ 

วันสิ้นป จากอัตราตามสัญญา เปนราคาตลาดของสัญญาอนุพันธที่มีอายุคงเหลือเชนเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้

หรือเจาหนี้จากสัญญาอนุพันธในงบแสดงฐานะการเงิน 

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงคารับรูในกําไรหรือขาดทุน 

ภาษีเงินได 

กองทุนเสียภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากรจากรายไดตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตรารอยละ 15 ของรายไดกอนหัก

รายจาย  

การใชดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจและการประมาณการหลาย

ประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่เกี่ยวของกับสินทรัพย หนี้สิน รายได คาใชจาย และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ

สินทรัพยและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว  

การใชดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง การปรับประมาณการ

ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป 
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4. ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนในระหวางป สรุปไดดังนี้ 

 บาท 

 2564  2563 

ซื้อเงินลงทุน 32,777,000.00 84,488,608.89 

ขายเงินลงทุน 100,086,500.00 601,548,000.00 

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

ในระหวางป กองทุนมีรายการธุรกิจระหวางกันที่สําคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่นซึ่งมีผูถือหุนและ/หรือกรรมการ

เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สําคัญดังกลาวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และ 2563 มี

ดังตอไปนี้ 

 บาท   

 2564  2563  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด   

คาธรรมเนียมการจัดการ 5,206,861.70   7,846,812.51   ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชีช้วน 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 347,124.10   523,120.80   ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชีช้วน 

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

ซื้อเงินตราตางประเทศ 64,295,900.00  363,041,320.00   ตามที่ระบุในสัญญา 

ขายเงินตราตางประเทศ 80,000,340.00  392,625,394.00   ตามที่ระบุในสัญญา 

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และ 2563 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ดังนี้ 

 บาท 

 2564  2563 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด    

คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย 426,996.67  457,077.28  

คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย 28,466.44  30,471.84  

หนี้สินอื่น 14,776.06  - 
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6. อนุพันธทางการเงินตามมูลคายุติธรรม 

 บาท 

 2564 

 จํานวนเงินตาม  มูลคายุติธรรม 

 สัญญา  สินทรัพย  หนี้สิน 

สัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 281,141,527.00  224,271.34  525,281.40 

 

 บาท 

 2563 

 จํานวนเงินตาม  มูลคายุติธรรม 

 สัญญา  สินทรัพย  หนี้สิน 

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศ

ลวงหนา 453,166,404.00  1,150,121.80  3,442,815.96 

7. การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 

การประมาณมูลคายุติธรรม 

มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาที่จะจายเพื่อโอนหนี้สินใหผูอื่น โดยรายการ

ดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหวางผูซื้อและผูขาย (ผูรวมตลาด) ณ วันที่วัดมูลคา กองทุนใชราคาเสนอ

ซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวของ

กําหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีที่ไมมีตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินที่มี

ลักษณะเดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองได กองทุนจะประมาณมูลคายุติธรรมโดย

ใชเทคนิคการประเมินมูลคาที่เหมาะสมกับแตละสถานการณ และพยายามใชขอมูลที่สามารถสังเกตไดที่เกี่ยวของกับ

สินทรัพยหรือหนี้สินที่จะวัดมูลคายุติธรรมนั้นใหมากที่สุด 

 ตารางตอไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลคาความ

แตกตางของระดับขอมูลสามารถแสดงไดดังนี้ 

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกัน (ขอมูลระดับที่ 1) 

- ขอมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตไดโดยตรง (ไดแก ขอมูลราคาตลาด) 

หรือโดยออม (ไดแก ขอมูลที่คํานวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสินทรัพยนั้นหรือหนี้สินนั้น (ขอมูลระดับที่ 2) 

- ขอมูลสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินซึ่งไมไดอางอิงจากขอมูลที่สามารถสังเกตไดจากตลาด (ขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได) 

(ขอมูลระดับที่ 3) 
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 บาท 

 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 

 ระดับที่ 1  ระดับที่ 2  ระดับที่ 3  รวม 

สินทรัพย        

กองทุน -  300,567,720.65  -  300,567,720.65 

ตราสารอนุพันธ -  224,271.34  -  224,271.34 

หนี้สิน        

ตราสารอนุพันธ -  525,281.40  -  525,281.40 

 

 บาท 

 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 

 ระดับที่ 1  ระดับที่ 2  ระดับที่ 3  รวม 

สินทรัพย        

กองทุน -  342,199,955.18  -  342,199,955.18 

ตราสารอนุพันธ -  1,150,121.80  -  1,150,121.80 

หนี้สิน        

ตราสารอนุพันธ -  3,442,815.96  -  3,442,815.96 

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไมไดถูกพิจารณาวามีสภาพคลองแตถูกประเมินคาจากราคาตลาดที่มีการ

อางอิงไวอยางชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผูคาหรือแหลงกําหนดราคาที่เปนทางเลือกซึ่งไดรับการสนับสนุนจาก

ขอมูลที่สังเกตไดจะถูกจัดอยูในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหลานี้ประกอบดวยเงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ 

และอนุพันธในตลาดซื้อขายกันโดยตรง 

ในระหวางป ไมมีการโอนรายการระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม   

ความเสีย่งดานอัตราดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลคาของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด 

ตารางตอไปนี้ไดสรุปความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบดวยสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

ของกองทุนตามมูลคายุติธรรมและจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย 
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 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 

 มีอัตราดอกเบี้ย 

ปรับขึ้นลงตาม 

อัตราตลาด 

 มีอัตรา 

ดอกเบี้ย

คงที่ 

  

ไมมี 

อัตราดอกเบี้ย 

 

รวม    

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม -  -  300,567,720.65  300,567,720.65 

เงินฝากธนาคาร 13,380,429.58  -  -  13,380,429.58 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย -  -  4,269.32  4,269.32 

ลูกหนี้จากการขายหนวยลงทุน -  -  4,392.10  4,392.10 

ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ -  -  224,271.34  224,271.34 

หนี้สินทางการเงิน        

เจาหนี้จากการรับซื้อคืน 

หนวยลงทุน -  -  4,549,492.36  4,549,492.36 

เจาหนี้จากสัญญาอนุพันธ     525,281.40  525,281.40 

คาใชจายคางจาย -  -  450,993.62  450,993.62 

ภาษีเงินไดคางจาย -  -  640.40  640.40 

หนี้สินอื่น -  -  40,092.88  40,092.88 

 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 

 มีอัตราดอกเบี้ย 

ปรับขึ้นลงตาม 

อัตราตลาด 

 
มีอัตรา 

ดอกเบี้ยคงที ่

  

ไมมี 

อัตราดอกเบี้ย 

 

รวม    

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม -  -  342,199,955.18  342,199,955.18 

เงินฝากธนาคาร 14,216,504.54 -  -  14,216,504.54 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย -  -  13,318.35  13,318.35 

ลูกหนี้จากการขายหนวยลงทุน -  -  354,762.13  354,762.13 

ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ -  -  1,150,121.80  1,150,121.80 
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 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 

 มีอัตราดอกเบี้ย 

ปรับขึ้นลงตาม 

อัตราตลาด 

 
มีอัตรา 

ดอกเบี้ยคงที ่

  

ไมมี 

อัตราดอกเบี้ย 

 

รวม    

หนี้สินทางการเงิน        

เจาหนี้จากการรับซื้อคืน 

หนวยลงทุน -  -  854,704.63  854,704.63 

เจาหนี้จากสัญญาอนุพันธ -  -  3,442,815.96  3,442,815.96 

คาใชจายคางจาย -  -  489,727.77  489,727.77 

ภาษีเงินไดคางจาย -  -  1,997.75  1,997.75 

หนี้สินอื่น -  -  13,392.57  13,392.57 

ความเสี่ยงดานเครดิต 

กองทุนมีความเสี่ยงดานเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไวในเครื่องมือทาง

การเงินเนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุน

จึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายจากการเก็บหนี้ 

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และ 2563 กองทุนมีบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศดังนี้ 

 ดอลลารสหรัฐอเมริกา 

รายการ 2564  2563 

เงินลงทุน (มูลคายุติธรรม) 9,624,326.63  10,757,621.98  

เงินฝากธนาคาร 174.03  165.38  

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย 2.90  2.24  

กองทุนไดทําสัญญาอนุพันธเพื่อคุมครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนที่เปนเงินตราตางประเทศ 

(ดูหมายเหตุ 6) 

ความเสี่ยงดานตลาด 

กองทุนมีความเสี่ยงดานตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกลาว

ขึ้นอยูกับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณดังกลาวอาจมี

ผลกระทบทางดานบวกหรือดานลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทของธุรกิจ

ของผูออกตราสารวามีความสัมพันธกับความผันผวนของตลาดมากนอยเพียงใดอันอาจทําใหราคาของตราสารเพิ่มขึ้น

หรือลดลงได 
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การบริหารความเสี่ยง 

ผูบริหารของกองทุน Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund จะวิเคราะหปจจัยตางๆ ที่มีผลกระทบตอ

ราคาของหลักทรัพย โดยกองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ

โครงสรางพื้นฐานทั่วโลก 

8. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 
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กองทนุเปดทเีอม็บ ีGlobal Infrastructure Equity 

 ขอมลูรายละเอียดการลงทนุ 

 ณ วนัที ่ 31 พฤษภาคม  2564 

 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of 

 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด NAV 

 เงนิฝากธนาคาร 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 13,384,698.90 4.34% 

 รวมเงนิฝากธนาคาร 13,384,698.90 4.34% 

 หนวยลงทนุตางประเทศ 

 หนวยลงทุนตางประเทศ 97.39% 

 กองทุน Lazard Global Listed  2,804,700 300,567,720.65 97.39% 

 Infrastructure Equity Fund 

 รวมหนวยลงทนุตางประเทศ 300,567,720. 97.39% 

 ทรัพยสินอื่น -296,615.96 -0.10% 

 หนี้สินอื่น -5,041,221.26 -1.63% 

 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 308,614,582.33 100.00% 

 จํานวนหนวยลงทุน 23,908,366.81 

 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 12.9082 
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คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปดทเีอม็บ ีGLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY 

สําหรับระยะเวลา1 ป ของรอบบัญชี 2563/2564 ต้ังแตวันที่ 1 มิถุนายน 2563 สิ้นสุดวันที ่31 พฤษภาคม 2564 

  ต้ังแตวันที่ 1  มิ.ย.  2563  ต้ังแตวันที่ 1  มิ.ย.  2563 

คาใชจายที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2564  ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2564 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

 คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 5,206.86 1.6023 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 104.14 0.0320 

 คานายทะเบียน (Registrar fee) 347.12 0.1068 

 คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

 คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

 ภาษีเงินได 1.42 0.0004 

 คาใชจายอื่น ๆ 0.00 0.0000 

 รวมคาใชจายทัง้หมด1 5,659.54 1.7415 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย  
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถวัเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันที่ 1 มถิุนายน 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564  

 เทากับ 324,970,095.84 บาท 
 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 10.09% 

 

คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ ไมม ี
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รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทเีอม็บ ีGlobal Infrastructure Equity 

สําหรับรอบปบัญชี 2563/2564 (ต้ังแตวันที่ 1 มิถุนายน 2563 - 31 พฤษภาคม 2564) 

ลําดับ รายชื่อบุคคลทีเ่กี่ยวของ 

1 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่กี่ยวของกับกองทุนรวมไดที่บริษทัจัดการโดยตรง 

หรือที่ website ของ บลจ.ที่ https://www.tmbameastspring.com/about-us/corporate-governance 

หรือที่ https://www.tmbameastspring.com เลือกหัวขอ > การกํากับดูแลกิจการ > รายงานการทํา 

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

 

รายงานการเปดเผยขอมลูการถอืหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุ  ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2564 

ไมมี 

 

รายชือ่ผูจดัการกองทนุ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

การรบัผลประโยชนตอบแทนเนือ่งจากการทีใ่ชบรกิารบคุคลอืน่ๆ (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 

 

1 นายธีระศันส ทุติยะโพธ ิ

2 นางสาวพรศจี วรสุทธิพศิิษฎ 

3 นางสาวดาราวรรณ ประกายทิพย 

4 นางสาวปาลิดา เครือโสภณ 

5 นางสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง 



29 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity 

 

 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

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 

 


