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1 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Global Property 

 

วันท่ี   7 มิถุนายน 2564 

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

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

1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2564 ของ กองทุนเปดทีเอ็มบี Global Property มายังผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

ผลตอบแทนของ Global Property ปรับตัวเพ่ิมข้ึนอยางมากโดยเฉพาะ US และ European Property เชนเดียวกัน

กับผลตอบแทนของหุนโลกในชวงเดือนพฤศจิกายน 2563 ถึงเมษายน 2564 จากมุมมองเชิงบวกของนักลงทุนตอการกลับมา

เปดภาคเศรษฐกิจอีกคร้ัง ตอผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนและตัวเลขทางเศรษฐกิจท่ีเติบโตอยางมากภายหลังเกิดการ

ชะลอตัวรุนแรงจากผลกกระทบของ COVID-19 ในชวงป 2563 

โดยในชวงระหวางวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2564 กองทุนเปดทีเอ็มบี Global Property สราง

ผลตอบแทนเพ่ิมข้ึนรอยละ 33.91 เปรียบเทียบกับ เกณฑมาตรฐาน ไดแก  ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total 

Return Index ท่ีใหผลตอบแทนเพ่ิมข้ึนรอยละ 31.78 ในสกุลเงินบาท และเพ่ิมข้ึนรอยละ 31.91 ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ  

ถึงแมผลตอบแทนจะปรับตัวเพ่ิมข้ึนอยางมากในชวงท่ีผานมา ผูจัดการกองทุนจะเนนการคัดเลือกหลักทรัพยท่ียังมี

แนวโนมใหผลตอบแทนดีและไดประโยชนจากการฟนตัวของภาคเศรษฐกิจ และเนนลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพยท่ีมีแนวโนมฟน

ตัวภายหลังสถานการณ COVID เร่ิมมีแนวโนมคลี่คลายสูภาวะปกติ  

สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

ขอแสดงความนับถือ 

คณะผูจัดการกองทุน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

 



2 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Global Property 

 

รายงานการวิเคราะห ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด ในฐานะบริษัทจัดการ 

กองทุนเปดทีเอ็มบี Global Property 

 

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน 

เศรษฐกิจโลกป 2563 มีแนวโนมเขาสูภาวะเศรษฐกิจถดถอย (global economic recession) และมีแนวโนมหดตัว 

ท่ี –3.0% (Source : IMF April 2020) จากสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งจากการเปลี่ยนแปลงไป

ในทางท่ีรุนแรงกวาคาดของ 3 ปจจัยหลัก ไดแก 1) ผลของการแพรระบาดไวรัส COVID-19 ท่ัวโลกท่ีรุนแรงข้ึน 2) มาตรการ

ควบคุมท่ีเขมงวดของหลายประเทศ และ 3) ตัวเลขเศรษฐกิจของกลุมประเทศหลักท่ีแสดงถึงการหดตัวของกิจกรรมเศรษฐกิจ

มากกวาคาด จึงทําใหคาดวาเศรษฐกิจโลกมีแนวโนมปรับแยมากกวาท่ีเคยคาดไวเดิม 

ท้ังน้ีหากสถานการณ COVID-19 รุนแรงและยืดเยื้อมากกวาคาด ก็อาจสงผลกระทบตอเน่ืองไปยังภาคเศรษฐกิจ จึงมี

แนวโนมทําใหเศรษฐกิจโลกป 2563 หดตัวไดมากกวาท่ีประมาณการไวเดิม 

 ผลตอบแทนของสินทรัพยเสี่ยงท่ัวโลกปรับตัวลงอยางรุนแรงในชวงเดือน กุมภาพันธ และมีนาคม 2563 จากความ

กังวลตอภาวะเศรษฐกิจโลกหดตัวจาก COVID-19 รวมถึง นักลงทุนขายสินทรัพยการลงทุนทุกประเภทเพ่ือถือครองเงินสด

มากข้ึน และเร่ิมปรับตัวสูงข้ึนในเดือน เมษายน หลังจากท่ีเห็นสัญญาณการติดเชื้อของ COVID-19 ท่ีเร่ิมชะลอตัวลง นอกจากน้ี

รัฐบาลท่ัวโลกประกาศแผนกระตุนเศรษฐกิจเพ่ือชวยลดผลกระทบของ COVID-19 

ผูจัดการกองทุนหลักยังคงเลือกลงทุนในหลักทรัพยท่ีมีปจจัยพ้ืนฐานแข็งแกรงสําหรับการลงทุนในระยะยาว อยางไรก็

ตามในระยะสั้นผูจัดการกองทุนหลักมีการปรับพอรตโดยเลือกลงทุนในหลักทรัพยประเภท Defensive stock เพ่ิมข้ึน รวมถึงถือ

ครองเงินสดเพ่ิมข้ึนในภาวะท่ีการลงทุนมีความผันผวนสูง 

 

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 30 เมษายน 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 กองทนุเปิดทเีอ็มบี Global Property 

 

 

ขอมลูของกองทนุรวมทีล่งทนุในหนวยลงทนุของกองทนุรวมตางประเทศกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึง่ เกนิกวารอยละ 20 

ของ NAV 
 

โดยมีสาระสําคัญ ดังนี ้

1 การลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 

2 ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 
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 � �

 
�R�s�

� �Fund� ���nch.�

�D�wns�d��R�s��1Y�W����y�Ann� �13.25� ��

�S�m�va��anc��1Y�W����y�Ann� �18.21� ��

�Standa�d�D�v�1Y�W����y�Ann� �20.65� ��

�Max�D�awd�wn�1Y� �12.47� ��

�Max�Inc��as��1Y� �42.81� ��

�Ku�t�s�s�1Y�W����y� �1.57� ��

�S��wn�ss�1Y�W����y� �0.74� ��

 � �

 
�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� �2.41�

�S��t�n��Rat���1Y�W����y� �1.00�

�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� ���
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� � Fund�A���cat��n�

 
�T�ta��Ass�ts�(m��) �as����05/18/2021

 
�Ass�t�A���cat��n

�Equ�ty� �100�%�
 �as����03/31/2021

   
�P��t������Stat�st�cs �as����03/31/2021

�%�O��T�p�T�n�H��d�ngs� �34.23��Avg�P��c�/Ea�n�ngs� ���

�Fund�Tu�n�v��� ����Avg�P��c�/Cash�F��w� �23.36�

�M�d�an�M�t�Cap�(M)� �9,725.86��Avg�P��c�/Sa��s� �7.37�

�Avg�Ma���t�Cap�(m��)� �16,418.07��Avg�P��c�/�����Rat��� �1.21�

�Avg�Dvd�Y���d� �3.13��� ��

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

 

ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดครึง่ปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่าํคญั    

งวดครึง่ปบญัชสีิน้สดุวนัที ่

30 เม.ย. 

64 

30 ต.ค. 

63 

30 เม.ย. 

63 

31 ต.ค. 

62 

30 เม.ย. 

62 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 7.9446 8.0392 10.7669 10.1927 9.3776 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 10.6383 7.9446 8.0392 10.7669 10.1927 

กองทุนเปดทีเอ็มบี Global Property 33.91% -1.18% -25.33% 5.63% 8.69% 

เกณฑมาตรฐาน 1*** 31.78% -2.14% -18.61% 2.72% 6.68% 

เกณฑมาตรฐาน 2*** 31.91% 1.46% -24.04% 8.61% 10.75% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 404 435 811 2,272 4,778 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 418 404 435 811 2,272 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดครึ่งป (ลานบาท) 417 436 1,007 1,382 4,066 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดครึ่งป (Net cash flow) (ลานบาท) -108 -29 -218 -1,531 -2,909 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดครึ่งป* (Average redemption rate) 0.27% 0.22% 0.26% 1.05% 0.71% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Global Property 

 

 

 

 

ผลการดาํเนนิงานของ กองทุนเปดทเีอม็บ ีGlobal Property ณ วนัที ่30 เมษายน 2564   

 

 ยอนหลัง  

3 เดือน 

ยอนหลัง  

6 เดือน 

ยอนหลัง 

 1 ป 

ยอนหลัง 

 3 ป 

ต้ังแตจัดต้ัง 

กองทุน 

รอยละตอป (29 ม.ค. 64) (30 ต.ค. 63) (30 เม.ย. 63) (30 เม.ย. 61) (22 พ.ย. 60) 

กองทุนเปดทีเอ็มบี Global Property +16.28% +33.91% +32.33% +2.60% +1.81% 

เกณฑมาตรฐาน 1*** +18.13% +31.78% +28.96% +6.13% +3.84% 

เกณฑมาตรฐาน 2*** +13.50% +31.91% +33.84% +6.56% +5.33% 

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   

      

หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)  
 ท้ังน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผล 

 การดําเนินงานในอนาคต 

 ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน    

 

6.38%

13.84%

19.54%
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7 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Global Property 

 

 



8 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Global Property 

 

กองทุนเปด ทีเอ็มบี Global Property Fund 

งบดุล (ยังไมไดตรวจสอบ) 

ณ วันที่ 30  เมษายน 2564 

 บาท 

สนิทรพัย  
เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม (ราคาทุน 368,378,147.93    บาท)  415,392,694.15  

เงินฝากธนาคาร  8,351,788.56  

ลูกหนี้  
 จากดอกเบี้ยคางรับ  3,091.47  

 จากการขายเงินลงทุน  6,234,000.00  

 จากการขายหนวยลงทุน (Purchases)  52,640.57  

ลูกหนี้จากการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา  639,774.22  

รวมสินทรัพย  430,673,988.97  

หนีส้นิ  
เจาหนี้  
 จากการซื้อเงินลงทุนเพิ่มขึ้น(ลดลง)  3,018.00  

 จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Redemption)  6,788,120.75  

เจาหนี้จากการทําสัญญาซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตรา  5,475,569.87  

คาใชจายคางจาย  395,450.53  

ภาษีเงินได  463.72  

หนี้สินอื่น  22,913.30  

รวมหนี้สิน  12,685,536.17  

สนิทรพัยสทุธ ิ  417,988,452.80  

สนิทรพัยสทุธ ิ:  
ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน  392,875,916.49  

บัญชีปรับสมดุล (60,111,770.99) 

กําไรสุทธิ  85,224,307.30  

สินทรัพยสุทธิ  417,988,452.80  

สินทรัพยสุทธิตอหนวย  10.6383  

จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หนวย)  39,290,746.7987  
 



9 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Global Property 

 

กองทุนเปด ทีเอ็มบี Global Property Fund 

งบกําไรขาดทุน (ยังไมไดตรวจสอบ) 

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 วันที่ 30 เมษายน 2564 

 บาท 

รายไดจากการลงทนุ  
 รายไดดอกเบีย้ 4,373.06 

 รวมรายได 4,373.06 

คาใชจาย  
 คาธรรมเนียมการจัดต้ังกองทุน 2,212,877.94 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 66,386.30 

 คาธรรมเนียมนายทะเบยีน 166,069.22 

 คาภาษีเงินได 652.08 

 รวมคาใชจาย 2,445,985.54 

กาํไร(ขาดทนุ)จากการลงทนุสทุธ ิ (2,441,612.48) 

  

รายการกาํไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุ  
 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดจากเงินลงทุน (2,800,916.48) 

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยงัไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน 128,162,723.07 

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิทีเ่กิดขึ้นจากการทําสัญญาอนุพันธ 0.00 

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากการทําสัญญาอนุพันธ 197,672.68 

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (710,072.08) 

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไมเกิดขึน้ 124,849,407.19 

  
การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยสทุธจิากการดําเนนิงาน 122,407,794.71 

 

 

 

 

 

 

 



10 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Global Property 

 

 

กองทนุเปดทเีอม็บ ีGlobal Property 

 ขอมลูรายละเอียดการลงทนุ 

 ณ วนัที ่ 30 เมษายน  2564 

 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of 

 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) NAV 

 เงนิฝากธนาคาร 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 8,354,880.03 2.00% 

 รวมเงนิฝากธนาคาร 8,354,880.03 2.00% 

 หนวยลงทนุตางประเทศ 

 หนวยลงทุนตางประเทศ 99.38% 

 กองทุน Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund 313,495 415,392,694.15 99.38% 

 รวมหนวยลงทนุตางประเทศ (ราคาทนุ 368,378,147.93 บาท) 415,392,694.15 99.38% 

 ทรัพยสินอื่น 1,450,844.92 0.35% 

 หนี้สินอื่น -7,209,966.30 -1.73% 

 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 417,988,452.80 100.00% 

 จํานวนหนวยลงทุน 39,290,746.7987 

 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 10.6383 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Global Property 

 

 

คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปดทเีอม็บ ีGlobal Property 

สําหรับระยะเวลา 6 เดือน ของรอบปบัญชี 2562/2563 ต้ังแตวันที ่ 1 พฤศจิกายน 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2564 

  ต้ังแตวันที่ 1  พ.ย.  2563  ต้ังแตวันที่ 1  พ.ย.  2563 

คาใชจายที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2564  ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2564 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 2,212.88 0.5345 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 66.39 0.0160 

คานายทะเบยีน (Registrar fee) 166.07 0.0401 

คาสอบบัญชี (Audit fee) 0.00 0.0000 

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

คาภาษีเงินได 0.65 0.0002 

คาใชจายอื่น ๆ 0.00 0.0000 

รวมคาใชจายทัง้หมด1 2,445.99 0.5908 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย  
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถวัเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที ่ 30 เมษายน 2564  

 เทากับ 417,461,647.81 บาท 
 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 0.72% 

 

คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ ไมม ี
 

 

 

 

 



12 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Global Property 

 

รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทเีอม็บ ีGlobal Property 

สําหรับรอบ 6 เดือนของรอบปบัญชี 2563/2564 (ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 - 30 เมษายน 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 ่30 เมษายน 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 Property 

 

 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 

 



  

 

 กองทุนเปิดทเีอม็บี Global Property 
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1 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Global Property 

 

วันท่ี   8 มกราคม 2564 

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงรายงานประจําป ระหวางวันท่ี  
1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2563 ของ กองทุนเปดทีเอ็มบี Global Property มายังผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

ภาพรวมการลงทุนในชวง 1 ปท่ีผานมา ตลาดมีความกังวลตอสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 
ท่ียังคงระบาดอยางตอเน่ือง ทําใหสภาพเศรษฐกิจท่ัวโลกยังอยูในภาวะชะลอตัว และภาพรวมธุรกิจยังคงไมมีปจจัยบวกท่ีชัดเจน 
การเดินทางขามพรหมแดนในหลายประเทศยังคงมีขอจํากัด ทําใหธุรกิจตาง ๆ โดยเฉพาะการทองเท่ียวยังไมฟนตัวอยางเต็มท่ี 
และกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายอยางตองถูกชะลอออกไป นักลงทุนขายสินทรัพยการลงทุนเพ่ือถือครองเงินสดมากข้ึน 

ผูจัดการกองทุนหลักประเมินวา จากความกาวหนาในการพัฒนาวัคซีนตอตาน COVID-19 เปนมุมมองเชิงบวกตอ 
การใชชีวิตและการประกอบธุรกิจใหกลับมาสูปกติเชนในอดีต จึงมองเห็นโอกาสการลงทุนระยะยาวสําหรับหุนท่ีมีธุรกิจใน 
โรงแรม อาคารสํานักงาน อพารตเมนต และรานคาปลีก เน่ืองจากหุนในกลุมน้ีปจจุบันซื้อขายในระดับราคาท่ีตํ่ากวามูลคาทาง
บัญชี (Net asset value) รวมถึงตํ่ากวาคาเฉลี่ยในอดีต 

ท้ังน้ี ในชวงระหวางวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2563 กองทุนเปดทีเอ็มบี Global Property สราง
ผลตอบแทนลดลงรอยละ 26.09 เปรียบเทียบกับ เกณฑมาตรฐาน ไดแก  ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total 
Return IndexNet ท่ีใหผลตอบแทนลดลงรอยละ 20.21 ในสกุลเงินบาท และลดลงรอยละ 22.71 ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ 

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 

การฟนตัวของเศรษฐกิจโลกป 2563 มีแนวโนมชะลอตัวลง จากมาตรการปดเมืองท่ีqกลับมาเขมงวดข้ึนหลังจํานวน 
ผูติดเชื้อ COVID-19 ในบางประเทศกลับมาเพ่ิมข้ึน อยางไรก็ตามมาตรการปดเมืองในระยะหลังจะเนนการปดเมืองแบบเฉพาะ
พ้ืนท่ี ซึ่งจะมีผลตอเศรษฐกิจนอยกวาการปดเมืองท่ีประกาศใชในชวงท่ีผานมา นอกจากน้ีมาตรการทางการคลังท่ีมีสวน
ประคับประคองเศรษฐกิจในชวงท่ีผานมากําลังทยอยหมดอายุลงหรือไดรับการตออายุแตในขนาดท่ีเล็กลงในหลายๆประเทศ จึง
เปนอีกหน่ึงความเสี่ยงกับการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก  

 ความเสี่ยงสําคัญตอการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกในชวงตอไปประกอบดวย 1) การแพรระบาดใหญของ COVID-19 
รอบใหม 2) ความเชื่อม่ันของผูบริโภคและภาคธุรกิจท่ีอยูในระดับตํ่า 3) ตลาดแรงงานท่ียังออนแอ 4) ความตึงเครียดทางการคา
ระหวางสหรัฐ และ จีน  

ภาพรวมการลงทุนในชวง 1 ปท่ีผานมา ตลาดมีความกังวลตอสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 
ท่ียังคงระบาดอยางตอเน่ือง ทําใหสภาพเศรษฐกิจท่ัวโลกยังอยูในภาวะชะลอตัว และภาพรวมธุรกิจยังคงไมมีปจจัยบวกท่ีชัดเจน 
การเดินทางขามพรหมแดนในหลายประเทศยังคงมีขอจํากัด ทําใหธุรกิจตางๆโดยเฉพาะการทองเท่ียวยังไมฟนตัวอยางเต็มท่ี 
และกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายอยางตองถูกชะลอออกไป นักลงทุนขายสินทรัพยการลงทุนเพ่ือถือครองเงินสดมากข้ึน 

ผูจัดการกองทุนหลักประเมินวา จากความกาวหนาในการพัฒนาวัคซีนตอตาน COVID-19 เปนมุมมองเชิงบวกตอ 
การใชชีวิตและการประกอบธุรกิจใหกลับมาสูปกติเชนในอดีต จึงมองเห็นโอกาสการลงทุนระยะยาวสําหรับหุนท่ีมีธุรกิจใน 
โรงแรม อาคารสํานักงาน อพารตเมนต และรานคาปลีก เน่ืองจากหุนในกลุมน้ีปจจุบันซื้อขายในระดับราคาท่ีตํ่ากวามูลคาทาง
บัญชี (Net asset value) รวมถึง ตํ่ากวาคาเฉลี่ยในอดีต 

 

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 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 

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 
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ขอมลูทัว่ไปของกองทนุเปดทเีอม็บ ีGlobal Property 

วตัถปุระสงคของโครงการ 

เพ่ือสรางผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนใหไดใกลเคยีงกับผลตอบแทนของ 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) 

ดชันชีีว้ดั/อางองิ (Benchmark) : การลงทุนในกองทุนรวมน้ี ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วดัของกองทุนหลักคือ FTSE 
EPRA/NAREIT Developed Total Return Index Net (USD) ในรูปสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือ
เทียบเทาคาสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน 
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ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธท่ีิจะเปลีย่นแปลงตัวชีว้ัด (Benchmark) ในเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม 
ซึ่งอยูภายใตกรอบนโยบายการลงทุนท่ีกําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลและแจงให 

ผูลงทุนทราบลวงหนาอยางชัดเจนถึงวันท่ีมีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คําอธิบายเก่ียวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัด
ดังกลาวผานการลงประกาศในเวบ็ไซดของบริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได 

อยางไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพ่ือใหเปนไปตามประกาศ เง่ือนไขและขอกําหนดสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/
หรือ ประกาศ ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม และ/
หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดัในการใชเปรียบเทียบ ในกรณีท่ีผูออกตัวดัชนีของตัวชีว้ัดไมไดจดัทําหรือเปดเผยขอมูล/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) โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือปองกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน 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 หรืออาจลงทุนในหรือมีไวซึง่ตราสารท่ีมีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) 
โดยเปนไปตามหลักเกณฑหรือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมท้ังอาจทําธุรกรรมการใหยืม
หลักทรัพย หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนท่ีไมไดจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Unlisted) และตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาระดับท่ีสามารถลงทุนได (Non-
Investment grade) และตราสารหน้ีท่ีไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสิน
อ่ืนใด หรือหาดอกผลโดยวธิีอ่ืนอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

รายละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund 

1.กองทุนหลักท่ีกองทุนจะลงทุน คือกองทุน Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ
ไอรแลนด (Ireland) ดาเนินงานตามระเบียบของ 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 
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อายุกองทุน  ไมกําหนด  

นโยบายจายเงินปนผล  ไมมี  

วันทาการซื้อขายหนวยลงทุน  ทุกวันทาการ  

ผูจัดการกองทุน 

(Investment Manager) 

Brookfield Investment Management Inc. 

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 

 

รายละเอยีดการลงทนุในตางประเทศ : 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 
ชื่อเว็บไซต (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 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 กองทนุเปิดทีเอม็บี Global Property 

 

ขอมลูของกองทนุรวมทีล่งทนุในหนวยลงทนุของกองทนุรวมตางประเทศกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึง่ เกนิกวารอยละ 20 
ของ NAV 
 

โดยมีสาระสําคัญ ดังนี ้
1 การลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 
2 ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 
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ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่ําคญั   

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

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 10.7669 9.3776 10.0003 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 7.9446 10.7669 9.3776 

กองทุนเปดทีเอ็มบี Global Property -26.09% 14.82% -6.23% 

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

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

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

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 404 811 4,778 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดป (ลานบาท) 531 2,713 5,691 

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

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

** จาก 22 พ.ย. 60 ถึง 31 ต.ค. 61    
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ผลการดาํเนนิงานของ กองทุนเปดทเีอม็บ ีGlobal Property   ณ วนัที ่30 ตลุาคม 2563  

 
 ยอนหลัง 3 เดือน ยอนหลัง 6 เดือน ยอนหลัง 1 ป ต้ังแตจัดต้ังกองทุน 

รอยละตอป (30 ก.ค. 63) (30 เม.ย. 63) (30 ต.ค. 62) (22 พ.ย. 60) 

กองทุนเปดทีเอ็มบี Global Property -4.89% -1.18% -26.09% -7.53% 

เกณฑมาตรฐาน 1*** -4.58% -2.14% -20.21% -6.08% 

เกณฑมาตรฐาน 2*** -3.94% +1.46% -22.71% -3.30% 

Note***     
เกณฑมาตรฐาน 1 คือ ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index Net ปรับดวยอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบเทา 
 คาสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน 

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

     

หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)  
 ท้ังน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึง 
 ผลการดําเนินงานในอนาคต 

 ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน    
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รายงานของผูสอบบญัชรีบัอนญุาต 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปดทีเอ็มบี Global Property 

ความเห็น 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปดทีเอ็มบี Global Property (“กองทุน”) ซึ่งประกอบดวย งบดุล และงบประกอบ
รายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ งบกระแสเงินสด และ
ขอมูลทางการเงินที่สําคัญสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปดทีเอ็มบี Global Property ณ วันที่  31 ตุลาคม 
2563 ผลการดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ กระแสเงินสด และขอมูลทางการเงินที่สําคัญสําหรับปสิ้นสุดวัน
เดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑในการแสดงความเห็น 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบ
ของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกองทุนตามขอกําหนด
จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในสวนที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบงบการเงิน 
และขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดเหลานี้ ขาพเจาเชื่อวาหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

ขอมูลอื่น 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ขอมูลอื่นประกอบดวย ขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําป แตไมรวมถึงงบการเงิน และ
รายงานของผูสอบบัญชีที่อยูในรายงานประจําปนั้น ขาพเจาคาดวาขาพเจาจะไดรับรายงานประจําปภายหลังวันที่ในรายงานของ
ผูสอบบัญชี 

ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่น และขาพเจาไมไดใหความเชื่อมั่นตอขอมูลอื่น 

ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอื่นมีความขัดแยงที่มี
สาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา หรือปรากฏวาขอมูลอื่นมีการแสดงขอมูลที่ขัด
ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

เมื่อขาพเจาไดอานรายงานประจําป หากขาพเจาสรุปไดวามีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขาพเจาตอง
สื่อสารเรื่องดังกลาวกับผูบริหารเพื่อใหผูบริหารดําเนินการแกไขขอมูลที่แสดงขัดตอขอเท็จจริง 
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ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 

ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจาก
การแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด  

ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเนื่อง การเปดเผยเรื่อง
ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องเวนแตผูบริหาร
มีความต้ังใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชี
ซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวา
การปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญที่มี
อยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณได
อยางสมเหตุสมผลวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกจิ
ของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้ 

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินไมวาจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเสี่ยงเหลานั้น และได
หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงที่ไมพบ
ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงที่เกิดจากขอผิดพลาด 
เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล 
การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน  

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร  

 

 

 



15 กองทนุเปิดทเีอ็มบี Global Property 

 

 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุให
เกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามี
ความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหขอสังเกตถึง
การเปดเผยขอมูลในงบการเงินที่เกี่ยวของ หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลง
ไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็
ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกองทุนตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง  

 ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม 

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูบริหารในเรื่องตางๆ ที่สําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว 
ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบใน
ระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 

 

(นายเทอดทอง เทพมังกร)  
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบยีน 3787 
 
บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 
กรุงเทพฯ 27 พฤศจิกายน 2563 
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กองทุนเปดทีเอ็มบี Global P roperty

งบดุล

ณ วันที่  31 ตุลาคม 25 63

หมายเหตุ 2563 2562

สินทรัพย

เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม (ราคาทุน 476,318,564.41 บาท

ในป 2563 และ 734,672,554.57 บาท ในป 2562) 3, 8, 10 395,170,387.56 774,124,637.18 

เงินฝากธนาคาร 6, 10 8,236,490.05 59,945,050.46 

ลูกหน้ี

จากดอกเบ้ีย 10 3,305.48 57,539.63 

จากการขายเงินลงทุน 10 - 18,114,000.00 

จากการขายหนวยลงทุน 10,134.99 84,431.76 

ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพันธ 3, 7, 9, 10 1,300,321.54 16,105,238.06 

รวมสินทรัพย 404,720,639.62 868,430,897.09 

หน้ีสิน

เจาหน้ีจากการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 306,809.93 54,240,259.49 

เจาหน้ีจากสัญญาอนุพันธ 3, 7, 9, 10 187,829.69 2,442,313.50 

คาใชจายคางจาย 7 416,456.86 865,865.08 

ภาษีเงินไดคางจาย 495.82 3,605.91 

หน้ีสินอ่ืน 7 28,770.67 54,258.93 

รวมหน้ีสิน 940,362.97 57,606,302.91 

สินทรัพยสุทธิ 403,780,276.65 810,824,594.18 

สินทรัพยสุทธิ:

ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 508,255,668.46 753,067,132.03 

กําไร(ขาดทุน)สะสม

บัญชปีรับสมดุล (67,291,904.40) (74,366,751.33) 

กําไร(ขาดทุน)สะสมจากการดําเนินงาน 4 (37,183,487.41) 132,124,213.48 

สินทรัพยสุทธิ 403,780,276.65 810,824,594.18 

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 7.9444 10.7669 

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันสิ้นป (หนวย) 50,825,566.8456 75,306,713.2033 

บาท
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กองทุนเปดทีเอ็มบี Global P roperty

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  31 ตุลาคม 25 63

หมายเหตุ 2563 2562

รายไดจากการลงทุน 3

รายไดดอกเบี้ย 26,057.03 197,045.08 

รายไดอื่น - 163,475.97 

รวมรายได 26,057.03 360,521.05

คาใชจาย 3

คาธรรมเนียมการจัดการ 5, 7 5,690,086.72 29,025,072.77

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 5 170,702.63 870,752.10

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 5, 7 427,022.41 2,178,236.75

ภาษีเงินได 3,791.64 3,605.91

รวมคาใชจาย 6,291,603.40 32,077,667.53

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ (6,265,546.37) (31,717,146.48)

รายการกําไร(ขาดทนุ)สุทธิจากเงินลงทนุ 3

รายการกําไร(ขาดทนุ)สุทธิทีเ่กดิขึ้นจากเงินลงทุน (14,272,490.16) 134,373,354.67 

รายการกําไร(ขาดทนุ)สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน (120,600,259.46) 149,297,995.35

กําไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ (17,021,341.00) 155,430,819.00

กําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ 9, 10 (12,550,432.71) 63,763,975.16

กําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 1,402,368.81 (5,372,281.36)

รวมรายการกําไร(ขาดทนุ)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไมเกิดขึ้น (163,042,154.52) 497,493,862.82

การเพิม่ขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน (169,307,700.89) 465,776,716.34

บาท
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กองทุนเปดทีเอ็มบี Global P roperty

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  31 ตุลาคม 25 63

2563 2562

การเพิม่ขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานในระหวางป

ขาดทุนสุทธิจากการลงทุน (6,265,546.37) (31,717,146.48)

รายการกําไร(ขาดทนุ)สุทธิทีเ่กดิขึ้นจากเงินลงทุน (14,272,490.16) 134,373,354.67 

รายการกําไร(ขาดทนุ)สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน (120,600,259.46) 149,297,995.35

กําไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ (17,021,341.00) 155,430,819.00

กําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ (12,550,432.71) 63,763,975.16

กําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 1,402,368.81 (5,372,281.36)

การเพิม่ขึ้น(ลดลง)สุทธิในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน (169,307,700.89) 465,776,716.34

การเพิม่ขึ้น(ลดลง)ของทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป

มูลคาหนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป 144,229,358.46 257,238,138.24 

มูลคาหนวยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหวางป (381,965,975.10) (4,689,914,422.12)

การลดลงสุทธิของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน (237,736,616.64) (4,432,676,283.88)

การลดลงของสินทรัพยสุทธิในระหวางป (407,044,317.53) (3,966,899,567.54)

สินทรัพยสุทธิตนป 810,824,594.18 4,777,724,161.72 

สินทรัพยสุทธิปลายป 403,780,276.65 810,824,594.18 

การเปลี่ยนแปลงของจํานวนหนวยลงทุน

(มูลคาหนวยละ 10 บาท)

หนวยลงทุน ณ วันตนป 75,306,713.2033 509,480,737.2814

บวก : หนวยลงทุนที่ขายในระหวางป 16,129,838.5187 24,953,418.6858

หัก : หนวยลงทุนที่รับซ้ือคืนในระหวางป (40,610,984.8764) (459,127,442.7639)

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

บาท

หนวย
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กองทุนเปดทีเอ็มบี Global P roperty

งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  31 ตุลาคม 25 63

2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

การเพิม่ขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน (169,307,700.89) 465,776,716.34

ปรับกระทบการเพิม่ขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน

 ใหเปนเงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน

การซือ้เงินลงทนุ (46,831,500.00) (220,973,999.97)

การขายเงินลงทุน 290,913,000.00 4,529,622,100.09 

การลดลงในลูกหนี้จากดอกเบีย้ 54,234.15 40,943.27

การลดลงในลูกหนี้จากการขายเงินลงทนุ 18,114,000.00 15,008,000.00

การลดลงในลูกหนี้จากการขายหนวยลงทุน 74,296.77 233,489.65

การลดลงในเจาหนี้จากการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน (53,933,449.56) (17,163,039.17)

การลดลงในคาใชจายคางจาย (449,408.22) (3,881,737.52)

การเพิม่ขึ้น(ลดลง)ในภาษีเงินไดคางจาย (3,110.09) 3,605.91

การลดลงในหนี้สินอื่น (25,488.26) (225,915.22)

รายการ(กําไร)ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 14,272,490.16 (134,373,354.67)

รายการ(กําไร)ขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน 120,600,259.46 (149,297,995.35)

(กาํไร)ขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ 12,550,432.71 (63,763,975.16)

ขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 124.32 18,035.01

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 186,028,180.55 4,421,022,873.21

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

การขายหนวยลงทุนในระหวางป 144,229,358.46 257,238,138.24 

การรับซ้ือคืนหนวยลงทุนในระหวางป (381,965,975.10) (4,689,914,422.12)

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (237,736,616.64) (4,432,676,283.88)

เงินฝากธนาคารลดลงสุทธิ (51,708,436.09) (11,653,410.67)

เงินฝากธนาคาร ณ วันตนป 59,945,050.46 71,598,496.14 

กระทบยอดรายการขาดทนุจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินฝากธนาคาร (124.32) (35.01)

เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายป 8,236,490.05 59,945,050.46

บาท
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กองทุนเปดทีเอ็มบี Glo bal P ro perty

ข อมูลทางการเงินที่สําคัญ

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 25 63

2563 2562 2561 ****

ขอมูลผลการดําเนินงาน (ตอหนวย)

มูลคาหนวยลงทุนเริ่มแรก - - 10.0000 

มูลคาสินทรัพยสุทธิตนป 10.7669 9.3776 - 

รายได(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ * (0.1074) (0.1156) (0.1078) 

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดขึ้นจากเงินลงทุน ** (0.2377) 0.4065 0.1134 

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุน ** (2.0083) 0.4516 (0.2086) 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ ** (0.2835) 0.4702 (0.2877) 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ ** (0.2090) 0.1929 (0.0951) 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ** 0.0234 (0.0163) (0.0366) 

รายได(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนท้ังสิ้น (2.8225) 1.3893 (0.6224) 

มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป 7.9444 10.7669 9.3776 

อัตราสวนของกําไร(ขาดทุน)สุทธิตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป (%) (31.86) 17.17 (5.86)

อัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญและขอมูลประกอบเพ่ิมเติมท่ีสําคัญ

มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป (พันบาท) 403,780 810,825 4,777,724 

อัตราสวนของคาใชจายรวมตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป (%) 1.18 1.18 1.11 

อัตราสวนของขาดทุนจากการลงทุนสุทธิตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป (%) (1.18) (1.17) (1.10) 

อัตราสวนของการซ้ือขายเงินลงทุนระหวางปตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป (%) 63.55 175.13 158.06

ขอมูลเพ่ิมเติม

* คํานวณจากจํานวนหนวยท่ีจําหนายแลวถัวเฉลี่ยระหวางป

** ขอมูลตอหนวยท่ีรายงานอาจไมเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงโดยรวมของรายการกําไรหรือขาดทุน

จากการลงทุนท่ีเกิดขึ้นในระหวางปเน่ืองจากชวงเวลาของรายการซ้ือขายหนวยลงทุนน้ันขึ้นอยูกับความผันผวน

ของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหวางป

*** ไมนับรวมเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในต๋ัวสัญญาใชเงิน และการซ้ือขายเงินลงทุนตองเปนรายการซ้ือหรือ

ขายเงินลงทุนอยางแทจริงซ่ึงไมรวมถึงการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน

**** ขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญสําหรับงวด 2561 ไมสามารถเปรียบเทียบกับปอื่นๆ ไดเนื่องจาก มีรอบระยะเวลาบัญชีสั้นกวาหนึ่งป

บาท
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กองทนุเปดทเีอม็บ ีGlobal Property 
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 
สาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 ตลุาคม 2563 

1. ลักษณะของกองทุนเปดทีเอ็มบี Global Property 

กองทุนเปดทีเอ็มบี Global Property (“กองทุน”) จดทะเบียนเปนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ปจจุบันกองทุนมีจํานวนเงินทุนจดทะเบียน 
12,500 ลานบาท (แบงเปน 1,250 ลานหนวยลงทุน มูลคาหนวยละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 
(“บริษัทจัดการ”) เปนผูจัดการกองทุนและนายทะเบียนหนวยลงทุน โดยมีธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เปนผูดูแล
ผลประโยชนของกองทุน 

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 ทั้งนี้กองทุนอาจจะเขาทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อปองกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

กองทุนมีนโยบายไมจายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุน 

2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินของกองทุนจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความ และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่
ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย นอกจากนี้งบ
การเงินไดจัดทําขึ้นตามหลักเกณฑและรูปแบบที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง “การบัญชีสําหรับ
กิจการที่ดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน” 

งบการเงินของกองทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ไดจัดประเภทรายการใหมเพื่อใหสอดคลองกับงบการเงินของ
กองทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563 

งบการเงินของกองทุนไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย 
กองทุนไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 

การประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมที่เริ่มมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

ในระหวางป กองทุนไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม ซึ่งมีผลบังคับใช
สําหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับ
การปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวน
ใหญเปนการอธิบายใหชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการใหแนวปฏิบัติทางบัญชีกับผูใชมาตรฐาน 
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ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมมีดังนี้ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเปนครั้งแรก 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 22 รายการที่เปนเงินตราตางประเทศและสิ่งตอบแทนรับ หรือ

จายลวงหนา 

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัตินี้ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของ
กองทุน 

การประกาศใชแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ก.ล.ต. ไดใหความเห็นชอบแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ที่
ประกาศใชโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ซึ่งใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 
1 มกราคม 2563 

ฝายบริหารของกองทุนอยูระหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงินในปที่เริ่มใชแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับดังกลาว 

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

การวัดคาเงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยจํานวนตนทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ตนทุนของเงินลงทุน
ประกอบดวยรายจายซื้อเงินลงทุนและคาใชจายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจายเพื่อใหไดมาซึ่งเงินลงทุนนั้น 

- เงินลงทุนในกองทุนรวมที่เสนอขายในตางประเทศ แสดงดวยมูลคายุติธรรมโดยใชมูลคาทรัพยสินสุทธิตอ
หนวยลงทุนครั้งลาสุดของวันที่วัดคาเงินลงทุน 

กําไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนใหเปนมูลคายุติธรรมจะรับรูในงบกําไรขาดทุน ณ 
วันที่วัดคาเงินลงทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จําหนายใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 

การรับรูรายไดและคาใชจาย 

รายไดดอกเบี้ยถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง  

คาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง  

กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนรับรูเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันที่จําหนายเงินลงทุน 

บัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ 

บัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สินที่เปน
เงินตราตางประเทศ ณ วันสิ้นปแปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญาอนุพันธ ณ วันที่เกิด
รายการ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราตามสัญญา 
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ณ วันสิ้นป กําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธที่ยังไมครบกําหนด คํานวณโดยปรับสัญญาอนุพันธคง
คาง ณ วันสิ้นปจากอัตราตามสัญญา เปนราคาตลาดของสัญญาอนุพันธที่มีอายุคงเหลือเชนเดียวกัน โดยแสดงรวมใน
ลูกหนี้หรือเจาหนี้จากสัญญาอนุพันธในงบดุล 

กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 

ภาษีเงินได 

กองทุนเสียภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากรจากรายไดตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตรารอยละ 15 ของรายไดกอนหัก
รายจาย  

การใชดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจและการประมาณการ
หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่เกี่ยวของกับสินทรัพย หนี้สิน รายได คาใชจาย และการเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว  

การใชดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป 

4. กําไร(ขาดทุน)สะสมตนป 

 บาท 

 2563  2562 

ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิสะสม (เริ่มสะสม 22 พ.ย. 60) (94,399,196.26)  (62,682,049.78) 

รายการกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม    

 (เริ่มสะสม 22 พ.ย. 60) 194,078,575.02  59,705,220.35 

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม    

 (เริ่มสะสม 22 พ.ย. 60) 39,452,082.61  (109,845,912.74) 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิทีเ่กิดขึ้นจากสญัญาอนุพันธสะสม    

 (เริ่มสะสม 22 พ.ย. 60) 3,953,534.00  (151,477,285.00) 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธสะสม    

 (เริ่มสะสม 22 พ.ย. 60) 13,662,924.56  (50,101,050.60) 

ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศสะสม    

 (เริ่มสะสม 22 พ.ย. 60) (24,623,706.45)  (19,251,425.09) 

กําไร(ขาดทุน)สะสมตนป 132,124,213.48  (333,652,502.86) 
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5. คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน  

คาใชจาย  อัตรารอยละ 

คาธรรมเนียมการจัดการ  ไมเกิน 2.14 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน  ไมเกิน 0.107 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน  ไมเกิน 0.214 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 

6. เงินฝากธนาคาร 

 บาท  อัตราดอกเบี้ย (%) 

ธนาคาร 2563 2562  2563 2562 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 8,236,490.05  59,945,050.46  0.10, 0.04  0.37, 0.04 

7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

ในระหวางป กองทุนมีรายการธุรกิจระหวางกันที่สําคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่นซึ่งมีผูถือหุนและ/หรือกรรมการ
เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สําคัญดังกลาวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563 และ 2562 มี
ดังตอไปนี้ 

 บาท   

 2563  2562  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

คาธรรมเนียมการจัดการ 5,690,086.72 29,025,072.77   ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชีช้วน 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 427,022.41 2,178,236.75   ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชีช้วน 

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)     

ซื้อเงินตราตางประเทศ 550,505,390.00  3,943,403,050.00   ตามที่ระบุในสัญญา 

ขายเงินตราตางประเทศ 588,059,458.00 3,711,616,732.00   ตามที่ระบุในสัญญา 

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 และ 2562 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ดังนี้ 

 บาท 

 2563  2562 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด    

คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย 387,739.20  806,157.72 

คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย 29,098.59  60,499.52 

หนี้สินอื่น 4,949.14  - 
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 บาท 

 2563  2562 

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)    

ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ -  12,183,218.66 

เจาหนี้จากสัญญาอนุพันธ -  928,955.00 

8. ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยไมรวมเงินลงทุนในต๋ัวสัญญาใชเงินเปนจํานวนเงิน 
337.74 ลานบาท (ป 2562: จํานวนเงิน 4,750.60 ลานบาท) โดยคิดเปนอัตรารอยละ 63.55 (ป 2562: รอยละ 175.13) ตอ
มูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป 

9. สัญญาอนุพันธ 

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 กองทุนมีสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือจํานวน 21.84 ลานบาท เพื่อ
แลกกับเงินจํานวน 0.70 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา และเงินจํานวน 12.79 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา เพื่อแลกกับเงิน
จํานวน 400.10 ลานบาท 

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 กองทุนมีสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือจํานวน 349.40 ลานบาท เพื่อ
แลกกับเงินจํานวน 11.50 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา และเงินจํานวน 35.59 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา เพื่อแลกกับ
เงินจํานวน 1,088.85 ลานบาท 

10. การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 

กองทุนไมมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่เปนตราสารอนุพันธเพื่อการเก็งกําไรหรือ
การคา 

มูลคายุติธรรม 

เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินของกองทุน ณ วันที่ในงบการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะสั้น  อีกทั้ง
สินทรัพยสวนใหญเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาดที่แสดงมูลคายุติธรรม โดยถือตามราคาที่ซื้อขายกันใน
ตลาด ดังนั้นกองทุนเชื่อวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินดังกลาวจึงแสดงมูลคาไมแตกตางจาก
มูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ  

ความเสีย่งดานอัตราดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยคือโอกาสที่ราคาตราสารหนี้อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง เมื่ออัตราดอกเบี้ยในทองตลาดมี
การเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไป หากอัตราดอกเบี้ยในทองตลาดเพิ่มสูงขึ้น ราคาตราสารหนี้จะลดลง และหากอัตราดอกเบี้ยใน
ทองตลาดลดลง ราคาตราสารหนี้จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น ยิ่งตราสารหนี้มีอายุยาวเทาไร ราคาของตราสารหนี้นั้นก็จะมี
ความออนไหวตอการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นเทานั้น  
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ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 

กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไวในเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม
คาดวาจะไดรับความเสียหายจากการเก็บหนี้ 

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 และ 2562 กองทุนมีบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศดังนี้ 

 ดอลลารสหรัฐอเมริกา 

รายการ 2563  2562 

เงินลงทุน (มูลคายุติธรรม) 12,665,717.55  25,641,756.78 

เงินฝากธนาคาร 1,775.99  1,750.32 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย 0.76  12.47 

ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน -  600,000.00 

กองทุนไดทําสัญญาอนุพันธเพื่อคุมครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนที่เปนเงินตราตางประเทศ 
(ดูหมายเหตุ 9) 

ความเสี่ยงดานตลาด 

กองทุนมีความเสี่ยงดานตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกลาว
ขึ้นอยูกับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณดังกลาวอาจมี
ผลกระทบทางดานบวกหรือดานลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทของธุรกิจของ
ผูออกตราสารวามีความสัมพันธกับความผันผวนของตลาดมากนอยเพียงใดอันอาจทําใหราคาของตราสารเพิ่มขึ้น
หรือลดลงได 

การบริหารความเสี่ยง 

ผูบริหารของกองทุน Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund จะวิเคราะหปจจัยตางๆ ที่มีผลกระทบ
ตอราคาของหลักทรัพย โดยกองทุนมีนโยบายในการลงทุนที่เนนการลงทุนในหนวยทรัสตของทรัสตเพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย (REITs) ทั่วโลก 

11. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 
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กองทุนเปิดทเีอม็บี Global Property 
ข้อมูลรายละเอยีดการลงทุน 
ณ วนัที& 31 ตุลาคม 2563 

 จํานวนเงินต้นและ มูลค่าตาม % of  
 จํานวนหุ้น/หน่วย ราคาตลาด (บาท) NAV 
 เงินฝากธนาคาร 
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 8,239,795.53 2.04% 
 รวมเงินฝากธนาคาร 8,239,795.53 2.04% 
 หน่วยลงทุนต่างประเทศ 
 หน่วยลงทุนต่างประเทศ 
 กองทุน Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund 405,173 395,170,387.56 97.87% 
 รวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ 395,170,387.56 97.87% 
 ทรัพยสิ์นอืGน 1,122,632.84 0.28% 
 หนีI สินอืGน -752,539.28 -0.19% 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 403,780,276.65 100.00% 
 จาํนวนหน่วยลงทุน 50,825,566.8456 
 มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วย 7.9444 
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คาใชจายที่เรยีกเก็บจากกองทุนเปดทีเอ็มบี Global Property 

สําหรับระยะเวลา 1 ป ของรอบปบัญชี 2562/2563 ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 สิ้นสดุวันที่ 31 ตุลาคม 2563 

  ต้ังแตวันที่ 1  พ.ย.  2562  ต้ังแตวันที่ 1  พ.ย.  2562 

คาใชจายที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันที่ 31 ต.ค. 2563  ถึงวันที่ 31 ต.ค. 2563 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 5,690.09 1.0678 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 170.70 0.0320 

คานายทะเบยีน (Registrar fee) 427.02 0.0801 

คาสอบบัญชี (Audit fee) 0.00 0.0000 

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

คาภาษีเงินได 3.79 0.0007 

คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

คาใชจายอื่น ๆ 0.00 0.0000 

รวมคาใชจายทัง้หมด1 6,291.60 1.1806 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย  
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถวัเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที ่ 31 ตุลาคม 2563  
 เทากับ 531,434,659.03 บาท 

 
อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 8.81% 
 
คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ ไมม ี
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รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทเีอม็บ ีGlobal Property 

สําหรับรอบป 2562/2563 (ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 - 31 ตุลาคม 2563) 

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 > รายงานการทําธุรกรรม 

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

 
 
รายงานการเปดเผยขอมลูการถอืหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุ  ณ วนัที ่31 ตลุาคม 2563 

ไมมี 
 
 
รายชือ่ผูจดัการกองทนุ  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 นายพิพัฒน พิศณุวงรักษ 
2 นายธีระศันส ทุติยะโพธ ิ

3 นายภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม 
4 นางสาวพรศจี วรสุทธิพศิิษฎ 
5 นางสาวดาราวรรณ ประกายทิพย 
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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 

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 

 


