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1 กองทนุเปิดทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น 

 

วันท่ี   10 มกราคม 2565 

 

เรียน   ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย)  ขอนําสงรายงานประจํารอบ 1 ป งวดต้ังแตวันท่ี  

1 พฤศจิกายน 2563  ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2564 ของกองทุนเปดทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิรน มายังผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

ในชวงรอบปท่ีผานมา ตลาดหุนโลกเร่ิมปรับตัวข้ึนจากสภาพคลองท่ีเขามาในระบบอยางมากจากมาตรการการเงินและ

การคลังของหลายๆประเทศ ท่ีประกาศใชเพ่ือบรรเทาผลกระทบจาก Covid-19 และบางประเทศสามารถเร่ิมทยอยเปดเมือง  

ทําใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจตาง ๆ สามารถดําเนินตอไปได  นอกจากน้ี ความคืบหนาของการพัฒนาวัคซีนเพ่ือตาน Covid-19 

ยังเปนปจจัยบวกท่ีคอยสนับสนุนใหตลาดหุนปรับตัวข้ึนตอไปได ซึ่งสวนทางกับราคาของพันธบัตรรัฐบาลท่ีปรับตัวลดลงจาก

ภาวะ risk on อยางไรก็ดี ในชวงกลางเดือนกุมภาพันธ นักลงทุนไดมีความกังวลเก่ียวกับเงินเฟอ สงผลใหอัตราผลตอบแทน

พันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพ่ิมข้ึน ซึ่งกดดัน valuation ของหุน 

ท้ังน้ี ในรอบปบัญชีท่ีผานมา ดัชนี OECD G7 CPI ใหผลตอบแทนรอยละ 10.81 ในสกุลเงินบาท และใหผลตอบแทน

รอยละ 4.12 ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ ในขณะท่ีกองทุนเปดทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิรน ใหผลตอบแทนรอยละ 5.40 

สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 



2 กองทนุเปิดทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น 

 

รายงานการวิเคราะหของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด ในฐานะบริษัทจัดการ 

กองทุนเปดทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิรน 

 

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน 

ในชวงรอบปท่ีผานมา เศรษฐกิจของตลาดหุนโลกเร่ิมทรงตัวภายหลังถูกกดดันจากการระบาดของไวรัส Covid-19 ท่ี

ลุกลามอยางหนักและแพรระบาดไปท่ัวโลก หลายประเทศไดยับยั้งการระบาดโดยการประกาศปดเมือง ปดประเทศ สงผลให

กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงักเปนวงกวางและกินระยะเวลานานกวา 3-4 เดือน หลายประเทศจําเปนตองออกนโยบายท้ัง

นโยบายการเงินและการคลังขนาดใหญเพ่ือประคองเศรษฐกิจในประเทศใหสามารถดําเนินตอไปและสามารถกลับมาฟนตัวได

ภายหลังท่ีมีวัคซีนปองกัน Covid-19 

ดานนโยบายการเงิน ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ไดปรับลดอัตราการเขาซื้อสินทรัพยลงเพ่ิมเติม โดยจากเดิมท่ีลดการ

เขาซื้อสินทรัพยลงเดือนละ 1.5 หม่ืนลานดอลลารสหรัฐฯ เปนลดลงเดือนละ 3 หม่ืนลานดอลลารสหรัฐฯ ซึ่งจะเร่ิมต้ังแตเดือน

มกราคม 2565 เปนตนไป นอกจากน้ี ธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) ประกาศข้ึนอัตราดอกเบ้ียจากระดับรอยละ 0.10 สูระดับรอย

ละ 0.25 เพ่ือสกัดการเพ่ิมข้ึนของเงินเฟอ ท่ี ณ เดือนพฤศจิกายนอยูท่ีระดับรอยละ 5.1 YoY ซึ่งเปนระดับสูงสุดในรอบ 10 ป 

อยางไรก็ดี ธนาคารกลางยุโรป (ECB) และธนาคารกลางญ่ีปุน (BOJ) มีมติคงนโยบายการเงินไว โดย ECB มองวาการเรงตัวข้ึน

ของเงินเฟอเปนการเพ่ิมข้ึนแบบชั่วคราว ในขณะท่ีตัวเลขเงินเฟอของญ่ีปุนยังคงอยูหางไกลจากระดับเปาหมายของ BOJ 

สําหรับนโยบายการเงินของประเทศกลุมประเทศเกิดใหม ธนาคารกลางในหลายๆประเทศไดมีการใชนโยบายการเงิน

แบบเขมงวด เพ่ือรับมือกับเงินเฟอในประเทศท่ีสูงข้ึน อาทิ ธนาคารกลางเกาหลีใต (BOK) ปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียนโยบายจากรอย

ละ 0.25 มาอยูท่ีรอยละ 0.75 นับเปนการข้ึนอัตราดอกเบ้ียคร้ังแรกในรอบเกือบ 3 ป ธนาคารกลางรัสเซียประกาศปรับข้ึนอัตรา

ดอกเบ้ียนโยบายจากรอยละ 7.5 สูระดับรอยละ 8.5 ธนาคารกลางบราซิลประกาศปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียนโยบายจากรอยละ 

7.75 สูระดับรอยละ 9.25 ในขณะท่ี ธนาคารกลางจีน (PBoC) ประกาศลด RRR ลง 50bps มีผลวันท่ี 15 ธันวาคม เพ่ือ

สนับสนุนการบริโภคและการลงทุนในประเทศ ทามกลางตัวเลขเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวจากวิกฤตในภาคอสังหาฯและตลาดแรงงานท่ี 

ยังคงไมฟนตัวเต็มท่ี 

สําหรับป 2563 อัตราการเติบโตของประเทศสหรัฐฯ กลุมประเทศยุโรป ประเทศญ่ีปุน หดตัวรอยละ 2.5 6.2  และ4.8 

ตามลําดับ อยางไรก็ดี ประเทศจีนสามารถเติบโตไดท่ีรอยละ 2.3 ท้ังน้ี ในป 2564 IMF คาดเศรษฐกิจโลกจะฟนตัวเปนรอยละ 5.9 

โดยคาดวาเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะขยายตัวท่ีรอยละ 6.0 เพ่ิมข้ึนจากการคาดการณเม่ือเดือนกรกฎาคมท่ีระดับรอยละ 7.0 สวน

เศรษฐกิจของกลุมยูโรโซนคาดวาจะเติบโตอยละ 5.0 ปน้ี หลังจากหดตัวท่ีรอยละ 6.3 ปท่ีแลว ชณะท่ีเศรษฐกิจจีนและอินเดีย คาด

วาจะขยายตัวท่ีระดับรอยละ 8.0 และ 9.5 ตามลําดับ พรอมท้ังกลาวเตือนถึงความเสี่ยงตอเศรษฐกิจท่ีเพ่ิมข้ึน ท้ังจากการระบาด

ของไวรัสสายพันธุ Delta ปญหา Supply disruptions เงินเฟอท่ีเรงตัวข้ึน นอกจากน้ี ไดระบุถึงการเขาถึงวัคซีนท่ียังคงมีความ

เหลื่อมล้ํากันอยางมากระหวางกลุมประเทศพัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนา 

 

ภาวการณตลาดหุน  

ท้ังน้ี ในชวงรอบปท่ีผานมา ตลาดหุนโลกเร่ิมปรับตัวข้ึนในเดือนเมษายนจากสภาพคลองท่ีเขามาในระบบอยางมากจาก

มาตรการการเงินและการคลังของหลายๆประเทศ ท่ีประกาศใชเพ่ือบรรเทาผลกระทบจาก Covid-19 และบางประเทศสามารถ

เร่ิมทยอยเปดเมือง ทําใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆสามารถดําเนินตอไปได นอกจากน้ี ความคืบหนาของการพัฒนาวัคซีน

เพ่ือตาน Covid-19 ยังเปนปจจัยบวกท่ีคอยสนับสนุนใหตลาดหุนปรับตัวข้ึนตอไปได กลุมอุตสาหกรรมท่ีทําผลตอบแทนไดดี 

ไดแก Technology Healthcare และ Consumer Discretionary นอกจากน้ี ผลการเลือกต้ังของสหรัฐฯเปนอีกหน่ึงปจจัยบวก



3 กองทนุเปิดทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น 

 

ตอตลาดหุน โดยการท่ีนาย Joe Biden ชนะการเลือกต้ัง และพรรค Democrat ครองเสียงขางมากท้ังในสภาผูแทนฯ และ

วุฒิสภา จะมีเม็ดเงินกระตุนเศรษฐกิจขนาดใหญในป 2564 และความตึงเครียดจากสงครามการคาระหวางจีนและสหรัฐฯจะ

ลดลง 

อยางไรก็ดี ในป 2564 ระบบเศรษฐกิจเกิดความไมสมดุลกันระหวางอุปสงคและอุปทานของสินคาภายหลังจากท่ี

หลายๆประเทศสามารถกลับมาเปดประเทศและดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจไดเปนปกติ ความไมสมดุลน้ีสงผลใหเกิดการเรงตัว

ข้ึนของราคาสินคา สะทอนผานตัวเลขเงินเฟอท่ีอยูในระดับสูงในหลายๆประเทศ จากความกังวลดานเงินเฟอน้ี สงผลใหอัตรา

ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพ่ิม ซึ่งกดดัน valuation ของหุน อยางไรก็ดี ดวยผลประกอบการท่ีประกาศออกมาดีท้ัง

ยอดขายและกําไรโดยเฉพาะหุนในตลาดพัฒนาแลว ชวยหนุนใหราคาหุนปรับเพ่ิมข้ึนไดในชวงทายของรอบปบัญชี 

 

ภาวการณตลาดตราสารหน้ี 

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ในชวงอายุ 10 ป โดยเฉลี่ยอยูท่ีระดับรอยละ 1.57 อัตราผลตอบแทน

พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนเร่ือย ๆ จากการคาดการณเงินเฟอท่ีสูงข้ึน เงินเฟอท่ีเรงตัวแรงกวาคาดและ

เร่ิมขยายตัวเปนวงกวางอาจกดดันให Fed ลด QE เร็วข้ึนหรือเลื่อนการข้ึนดอกเบ้ียเขามา ซึ่งสงผลให Bond yield ปรับตัวสูงขึ}น 

โดยคาด Bond yield สหรัฐฯ จะเพ่ิมข้ึนไปอยูท่ีระดับ 1.6 - 1.8% ในชวงปลายป 2564 

 

กองทุนเปดทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิรน 

กองทุนเปดทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิรน ท่ีมีนโยบายท่ีเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียง

กองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน GMO Global Real Return (UCITS) Fund โดยกองทุน GMO Global Real Return 

(UCITS) Fund มีวัตถุประสงคในการลงทุนเพ่ือสรางผลตอบแทนในระยะยาวใหสูงกวาอัตราเงินเฟอเฉลี่ยของประเทศ

อุตสาหกรรมชั้นนํา 7 ประเทศ (OECD G7) ประกอบดวยประเทศแคนาดา, ฝร่ังเศส, เยอรมัน, อิตาลี, ญ่ีปุน, สหราชอาณาจักร 

และสหรัฐอเมริกา โดยการลงทุนในหลักทรัพยท่ีหลากหลายท่ัวโลกท้ังตราสารทุน, ตราสารหน้ี, ตราสารตลาดเงิน, อัตรา

แลกเปลี่ยน, ตราสารท่ีเก่ียวของกับดัชนีอางอิงสินคาโภคภัณฑ, REITs และตราสารอนุพันธ  

รอบปบัญชีท่ีผานมา กองทุนเปดทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิรน ใหผลตอบแทนรอยละ 5.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 กองทนุเปิดทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น 

 

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม สําหรับรอบบัญชี 

ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563  ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 

นโยบายการลงทุนของกองทุนเปดทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิรน เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม

ตางประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน GMO Global Real Return (UCITS) Fund ซึ่งมีวัตถุประสงคในการ

ลงทุนเพ่ือสรางผลตอบแทนในระยะยาวใหสูงกวาอัตราเงินเฟอเฉลี่ยของประเทศอุตสาหกรรมชั้นนํา 7 ประเทศ (OECD G7) 

ประกอบดวยประเทศแคนาดา, ฝร่ังเศส, เยอรมัน, อิตาลี, ญ่ีปุน, สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา โดยการลงทุนใน

หลักทรัพยท่ีหลากหลายท่ัวโลกท้ังตราสารทุน, ตราสารหน้ี, ตราสารตลาดเงิน, อัตราเลกเปลี่ยน, ตราสารท่ีเก่ียวของกับดัชนี

อางอิงสินคาโภคภัณฑ, REITs และตราสารอนุพันธ 

 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผานมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีกอนหนา 

ไมมี  

 

รายงานการลงทุนที่ไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพรอมทั้งการดําเนินการแกไข 

ไมมี 

 

ขอมูลการดําเนินการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น (ถามี) 

 ไมมี 

 

ขอมูลการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธเิรียกรองดังกลาวเปนศูนย ในกรณีที่ผูออกตราสารแหงหนี้หรอืลูกหนี้แหงสิทธิ

เรียกรองผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณวาจะไมสามารถชําระหนี้ได (ถามี) 

 ไมมี 
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ขอมลูทัว่ไปของกองทนุเปดทหารไทย โกลบอล เรยีล รเีทริน 

 

วัตถุประสงคของโครงการ 

เพ่ือสรางผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนใหไดใกลเคยีงกับผลตอบแทนของกองทุน GMO Global Real Return (UCITS) 

Fund โดยจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศโดยเฉลีย่ในรอบบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาสินทรัพยสุทธิ

ของกองทุน สวนท่ีเหลือลงทุนในหลักทรัพยอ่ืนใดท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. 

 

ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทนุ : ผสม 

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม : 

- ตราสารทุน : ไมกําหนดสัดสวนการลงทุนในตราสารทุน 

 

ประเภทกองทนุรวมตามลกัษณะพเิศษ :  

กองทุนรวมหนวยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund ) 

ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : กองทุน GMO Global Real Return (UCITS) Fund 

กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในประเทศ : ไอรแลนด (IRELAND) 

 

ประเภทกองทนุตามการลงทนุในตางประเทศ : กองทุนรวมท่ีเนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ 

 

นโยบายการกูยมื (ถาม)ี :  

 

การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลวงหนา (Derivatives) : ลงทุน 

 

วตัถปุระสงคของการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลวงหนา : การลดความเสี่ยง (Hedging) 

 

การลงทนุในตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายลวงหนาแฝง (Structured Note) : ไมลงทุน 

กลยทุธการบรหิารกองทนุ (Management Style) : มุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนี 

ชี้วัด (passive management/index tracking) 

 

ดชันชีีว้ดั/อางองิ (Benchmark) : 

ใชเกณฑมาตรฐานตามกองทุนหลัก ไดแก OECD G7 Consumer Price Index ในรูปสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ ปรับดวยอัตรา

แลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบเทาคาสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน 

 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) ในการเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจัดการเห็นควรและ

เหมาะสม ซึ่งอยูภายใตกรอบนโยบายการลงทุนท่ีกําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลและแจงให ผูลงทุนทราบลวงหนา

อยางชัดเจนถึงวันท่ีมีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คําอธิบายเก่ียวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกลาวผานการลง

ประกาศในเว็บไซดของบริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 
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อยางไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพ่ือใหเปนไปตามประกาศ เง่ือนไขและขอกําหนดสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/

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

หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใชเปรียบเทียบ ในกรณีท่ีผูออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไมไดจัดทําหรือเปดเผยขอมูล/อัตรา

ดังกลาวอีกตอไป โดยบริษัทจัดการจะแจงเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาผานการประกาศในเว็บไซดของ

บริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 

 

ลกัษณะการจายผลตอบแทนของกองทนุ : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพเิศษ :  

กองทุนจะเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน GMO Global Real 

Return (UCITS) Fund ในหนวยลงทุนชนิด (Class) Class A USD ในอัตราสวนโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 

ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ ไอรแลนด ดําเนินงานตามระเบียบของ UCITS กองทุนรวม

ตางประเทศดังกลาวบริหารจัดการโดย GMO Funds Public Limited Company และลงทุนในรูปเงินสกุลดอลลารสหรัฐ 

 

สวนท่ีเหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในเงินฝาก ตราสารแหงหน้ีในประเทศท่ีมีอายุของสัญญา หรืออายุของตราสารตํ่ากวา 1 ป โดย

วัตถุประสงคสํารองไว เพ่ือการดําเนินงาน หรือรอการลงทุน เพ่ือสภาพคลอง และบริษัทจัดการจะลงทุนในเงินฝากตางประเทศ 

ท้ังในรูปเงินบาทและเงินตราตางประเทศ รวมท้ังลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพยสินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามท่ี

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเปน Fund of Funds หรือลงทุน

โดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพยตางประเทศได โดยไมทาใหระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพ่ิมข้ึน ท้ังน้ี 

ใหเปนดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน โดยข้ึนกับสถานการณตลาด และตองเปนไปเพ่ือประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุน อน่ึง 

บริษัทจัดการจะดาเนินการแจงผูถือหนวยลงทุนลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน โดยผาน www.tmbameastspring.com หรือ

ชองทางอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการกาหนด กอนดําเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกลาว 

 

ท้ังน้ี การลงทุนของกองทุนเปดทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิรน ในกองทุน GMO Global Real Return (UCITS) Fund จะอยูใน

รูปของเงินสกุลดอลลารสหรัฐ โดยกองทุนเปดทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิรน อาจจะเขาทําสัญญาซื้อขายลวงหนา 

(Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศตามดุลยพินิจของผูจัดการ

กองทุน ดังน้ัน ผูลงทุนอาจจะขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเร่ิมแรกได เชน กรณี

ท่ีคาเงินสกุลดอลลารสหรัฐ มีแนวโนมออนคาลงผูจัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพ่ือปองกัน

ความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางสวน อยางไรก็ตาม ผูจัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน

สัดสวนท่ีนอย หรืออาจพิจารณาไมปองกันความเสี่ยงในกรณีท่ีคาเงินสกุลดอลลารสหรัฐ มีแนวโนมแข็งคา รวมท้ังอาจทํา

ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเปนไปตามหลักเกณฑท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด 

 

รวมท้ังอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได รวมถึงลงทุนใน

หลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางตามท่ีประกาศคณะกรรมการ 
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ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด โดยจะคํานึงถึงความม่ันคง และผลตอบแทนของหลักทรัพย

ดังกลาวเปนสําคัญ 

 

อยางไรก็ตาม สําหรับการลงทุนในประเทศกองทุนจะไมลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structure 

Notes) รวมถึงหลักทรัพยท่ีไมมีการซื้อขายในตลาด (Unlisted) และตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาระดับท่ีสามารถ

ลงทุนได (Non-Investment grade) และตราสารหน้ีท่ีไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated) ท้ังน้ี กองทุนอาจมีไวซึ่ง

ตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความนาเชือ่ถือตํ่ากวาท่ีสามารถลงทุนได เฉพาะกรณีท่ีตราสารหน้ีน้ันไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือท่ี

สามารถลงทุนได (investment grade) ขณะท่ีกองทุนลงทุนเทาน้ัน 

 

รายละเอยีดกองทนุหลกั : GMO Global Real Return (UCITS) Fund 

1. กองทุนหลักท่ีกองทุนจะลงทุน คือ กองทุน GMO Global Real Return (UCITS) Fund ซึ่งเปนกองทุนรวมผสมท่ีเปน 

Multi Asset Class ตางประเทศ (Foreign Investment Fund) ซึ่งจดทะเบียนประเทศ Ireland และเปนกองทุนยอย

กองทุนหน่ึงภายใต Umbrella Fund ชื่อกองทุน GMO FUNDS PLC (ตามหนังสือชี้ชวนของกองทุน GMO FUNDS 

PLC จะเรียกลักษณะของกองทุนยอยแตละกองทุนยอยวา “sub-funds“) ซึ่งกองทุน GMO FUNDS PLC เปนกอง

เพ่ือการลงทุนท่ีจัดต้ังภายใตกฎหมายของประเทศ Ireland (Companies Acts, 1963 to 2013 รวมท้ังกฎเกณฑอ่ืนๆ) 

และ ดาเนินงานตามระเบียบของ UCITS (Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities) 

ภายใตประกาศ the European Parliment Directive 2009/65/EC และ European Council of 13 July 2009 ท้ังน้ี

กฎเกณฑดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

 

ท้ังน้ี ในสวนของกองทุนดังกลาวเปนกองทุนรวมท่ีเสนอขายเฉพาะผูลงทุนสถาบัน (institutional investors) เทาน้ัน 

 

ชือ่  GMO Global Real Return (UCITS) Fund  

โครงสรางของกองทุน GMO Global 

Real Return (UCITS) Fund 

ประเภทกองทุน : กองทุนรวมผสม  

Class : A-classes USD 

ISIN Code : IE00B4WTS758 

Bloomberg Code : GMGRRAU ID 

วันจัดต้ังกองทุน (Inception Date) : 30 พฤศจิกายน 2554 

วันจัดต้ัง Share class : 20 สิงหาคม 2555 

สกุลเงินฐาน (base currency) : ดอลลารสหรัฐ (USD) 

ตัวชี้วัด (Benchmark) : OECD G7 Consumer Price Index 

วัตถุประสงคและนโยบายการลงทุน  กองทุน GMO Global Real Return (UCITS) Fund มีวัตถุประสงคในการ

ลงทุนเพ่ือสรางผลตอบแทนในระยะยาวใหสูงกวาอัตราเงินเฟอเฉลีย่ของประเทศ

อุตสาหกรรมชั้นนา 7 ประเทศ (OECD G7) ประกอบดวยประเทศแคนาดา, 

ฝร่ังเศส, เยอรมัน, อิตาลี, ญ่ีปุน, สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา โดยการ

ลงทุนในหลักทรัพยท่ีหลากหลายท่ัวโลกท้ังตราสารทุน, ตราสารหน้ี, ตราสาร

ตลาดเงิน, อัตราเลกเปลี่ยน, ตราสารท่ีเก่ียวของกับดัชนีอางอิงสินคาโภคภัณฑ, 

REITs และตราสารอนุพันธ 

อายุกองทุน  ไมกําหนด  
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นโยบายการจายเงินปนผล  ไมมี  

วันทําการซื้อขายหนวยลงทุน  ทุกวันทําการ 

ผูจัดการกองทุน  

(Investment Manager) 

Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC  

40 Rowes Wharf, 

Boston, 

Massachusetts 02110, 

U.S.A. 

ผูรักษาทรัพยสินของกองทุน  

(Custodian Bank) 

(กองหลักแจงเปลี่ยนผูรักษาทรัพยสิน

จากเดิม Brown Brothers Harriman 

Trustee Services (Ireland) Limited 

โดยสานักงาน ก.ล.ต.อนุมัติปรับปรุง

ขอมูลในวันท่ี 15 พ.ย.60) 

State Street Custodial Services (Ireland) Limited  

78 Sir John Rogerson’s Quay, 

Dublin 2, 

Ireland. 

ผูตรวจสอบบัญชีกองทุน  

(Fund Auditor) 

PricewaterhouseCoopers,  

One Spencer Dock, 

North Wall Quay, 

Dublin 1, 

Ireland. 

ท่ีปรึกษากฎหมาย  

(Legal Adviser) 

A&L Goodbody  

InternationalFinancialServices Centre 

North Wall Quay 

Dublin 1 

Ireland 

 

 

2. คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีสาคัญของ GMO Global Real Return (UCITS) Fund 

 

คาธรรมเนียมหรือคาใชจาย อัตรารอยละ 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)  ไมเกิน 0.80% ของมูลคาทรัพยสนิสุทธิของกองทุน  

คาธรรมเนียมโดยรวม (Total Expense Ratio)  ไมเกิน 0.90% ของมูลคาทรัพยสนิสุทธิของกองทุน  

อน่ึง กองทุนหลักอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บคาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ ของกองทุนได  

 

ในกรณีท่ีกองทุนหลักมีการแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นวาไมมีนัยสาคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะ

แกไขเพ่ิมเติมโครงการใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือวาไดไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว และจะแจง

ใหผูถือหนวยลงทุนทราบทางเว็บไซดของบริษัทจัดการโดยพลัน 
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การลงทุนในตางประเทศ : FIF (ลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปบัญช ีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธ)ิ 

 

รายละเอียดการลงทุนในตางประเทศ : เนนลงทุนในตางประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชี ไมนอยกวารอยละ 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 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Equity - Top Equity Holdings - Global Real Return (UCITS) Fund

As of 11/30/2021

Company % of Equity Country Sector

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.3 Taiwan Information Technology

Samsung Electronics Co Ltd 1.8 South Korea Information Technology

Sberbank of Russia PJSC 1.4 Russian Federation Financials

Hon Hai Precision Industry Co Ltd 1.3 Taiwan Information Technology

KT&G Corp 1.1 South Korea Consumer Staples

Asustek Computer Inc 1.0 Taiwan Information Technology

LUKOIL PJSC 0.9 Russian Federation Energy

Surgutneftegas PJSC 0.8 Russian Federation Energy

Gazprom PJSC 0.8 Russian Federation Energy

Bank of China Ltd 0.8 China Financials
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ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่ําคญั     

งวดปบญัชสีิน้สดุวนัที ่

29 ต.ค. 

64 

30 ต.ค. 

63 

31 ต.ค. 

62 

31 ต.ค. 

61 

31 ต.ค. 

60 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 8.8771 9.3307 9.2025 9.9134 9.5373 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 9.1998 8.8771 9.3307 9.2025 9.9134 

กองทุนเปดทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิรน +5.40% -4.17% +3.59% -6.23% +3.94% 

เกณฑมาตรฐาน 1* +10.81% +4.08% -7.66% +0.47% -3.32% 

เกณฑมาตรฐาน 2* +4.12% +0.82% +1.36% +2.04% +1.86% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 79 129 173 308 873 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 51 79 129 173 308 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดป (ลานบาท) 69 96 151 219 580 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดป (Net cash flow) (ลานบาท) -31 -44 -46 -121 -593 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดป* (Average redemption rate) 0.21% 0.96% 0.08% 0.21% 0.46% 
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ผลการดาํเนนิงานของกองทนุเปดทหารไทย โกลบอล เรยีล รเีทริน ณ วนัที ่29 ตลุาคม 2564   

 

 ยอนหลัง  

3 เดือน 

ยอนหลัง  

6 เดือน 

ยอนหลัง  

1 ป 

ยอนหลัง 

 3 ป 

ต้ังแตจัดต้ัง 

กองทุน 

รอยละตอป (30 ก.ค. 64) (30 เม.ย. 64) (30 ต.ค. 63) (31 ต.ค. 61) (17 พ.ย. 57) 

กองทุนเปดทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิรน -1.69% -3.52% +5.40% +1.57% +0.31% 

เกณฑมาตรฐาน 1* +1.84% +9.11% +10.81% +2.10% +1.84% 

เกณฑมาตรฐาน 2* +0.80% +2.07% +4.12% +2.03% +1.65% 

Note*      
เกณฑมาตรฐาน 1 คือ ดัชนี OECD G7 Consumer Price Index ปรับดวยอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบเทาคาสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณ 

 ผลตอบแทน 

เกณฑมาตรฐาน 2 คือ ดัชนี OECD G7 Consumer Price Index สกุลเงินดอลลารสหรัฐ   

      

หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)  
 ท้ังน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผล 

 การดําเนินงานในอนาคต 

 ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน    
 

 

 

2.21%

13.49%

12.06%

-20.00%

-15.00%

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

18-Nov-14 29-Oct-21

TMBGRR Benchmark 1 Return Benchmark 2 Return
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รายงานของผูสอบบญัชรีบัอนญุาต 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปดทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิรน 

ความเห็น 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปดทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิรน (“กองทุน”) ซึ่งประกอบดวย งบแสดงฐานะ

การเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2564 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง

สินทรัพยสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปดทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิรน ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2564 

ผลการดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตาม

แนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบ

จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

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 

 

 



16 กองทนุเปิดทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น 

 

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 

ผูบริหารมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลาน้ีโดยถูกตองตามท่ีควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับ

กองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวา

จําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือขอผิดพลาด  

ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเน่ือง การเปดเผยเร่ือง

ท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานตอเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ืองเวนแตผูบริหาร

มีความต้ังใจท่ีจะเลิกกองทุนหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเน่ืองตอไปได 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง

ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบ

บัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแตไมไดเปน

การรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปน

สาระสําคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญ

เม่ือคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการ

ตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลาน้ี 

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินไมวาจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองตอความเสี่ยงเหลาน้ัน และได

หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงท่ีไมพบ

ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงท่ีเกิดจากขอผิดพลาด 

เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเวนการแสดงขอมูล การ

แสดงขอมูลท่ีไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ

สถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน  

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ

เปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของซึ่งจัดทําข้ึนโดยผูบริหาร  
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 สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ืองของผูบริหารและจากหลักฐาน

การสอบบัญชีท่ีไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณหรือสถานการณท่ีอาจเปนเหตุให

เกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเน่ืองหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามี

ความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหขอสังเกตถึงการ

เปดเผยขอมูลในงบการเงินท่ีเก่ียวของ หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป 

ขอสรุปของขาพเจาข้ึนอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับจนถึงวันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม 

เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกองทุนตองหยุดการดําเนินงานตอเน่ือง  

 ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินแสดงรายการ

และเหตุการณในรูปแบบท่ีทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามท่ีควรหรือไม 

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูบริหารในเร่ืองตางๆ ท่ีสําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดวางแผนไว 

ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองท่ีมีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบใน

ระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 

 
(นายประวิทย วิวรรณธนานุตร) 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

กรุงเทพฯ 25 พฤศจิกายน 2564 
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กองทุนเปดทหารไทย โกลบอล เรียล รี เทิร น

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่  31 ตุลาคม 25 64

หมายเหตุ 2564 2563

สินทรัพย 8

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม 3, 4 50,245,088.50 74,382,304.78 

เงินฝากธนาคาร 1,535,554.59 3,994,707.41 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย 1,012.67 1,401.85 

ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพันธ 3, 6 124,138.35 223,839.52 

รวมสินทรัพย 51,905,794.11 78,602,253.56 

หน้ีสิน 8

เจาหน้ีจากสัญญาอนุพันธ 3, 6 708,781.46 - 

คาใชจายคางจาย 5 53,956.50 80,997.33 

ภาษีเงินไดคางจาย 151.90 210.28 

หน้ีสินอ่ืน 3,077.57 4,532.55 

รวมหน้ีสิน 765,967.43 85,740.16 

สินทรัพยสุทธิ 51,139,826.68 78,516,513.40 

สินทรัพยสุทธิ:

ทุนท่ีไดรับจากผู ถือหนวยลงทุน 55,590,788.31 88,450,349.67 

กําไร(ขาดทุน)สะสม

บัญชปีรับสมดุล 65,842,752.14 64,441,028.72 

ขาดทุนสะสมจากการดําเนินงาน (70,293,713.77) (74,374,864.99) 

สินทรัพยสุทธิ 51,139,826.68 78,516,513.40 

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 9.1993 8.8769 

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันส้ินป (หนวย) 5,559,078.8285 8,845,034.9650 

บาท
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กองทุนเปดทหารไทย โกลบอล เรียล รี เทิร น

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 25 64

หมายเหตุ 2564 2563

รายได 3

รายไดดอกเบ้ีย 3,486.06 6,244.58 

รวมรายได 3,486.06 6,244.58 

คาใชจาย 3

คาธรรมเนียมการจัดการ 5 733,469.52 1,038,221.81 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 22,004.18 31,146.76 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 5 103,508.28 106,014.39 

รวมคาใชจาย 858,981.98 1,175,382.96 

ขาดทุนสุทธิ (855,495.92) (1,169,138.38) 

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการกําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 4,046,574.51 480,118.96 

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไม เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 5,492,109.21 (136,053.43) 

รายการขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ (2,356,592.00) (2,493,655.00) 

รายการขาดทุนสุทธิท่ียังไม เกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ 6, 8 (808,482.63) (2,128,782.23) 

รายการขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ (225,803.39) (107,354.13) 

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไม เกิดข้ึน 6,147,805.70 (4,385,725.83) 

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได 5,292,309.78 (5,554,864.21) 

หัก ภาษีเงินได 3 (522.97) (936.46) 

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได 5,291,786.81 (5,555,800.67) 

บาท
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กองทุนเปดทหารไทย โกลบอล เรียล รี เทิร น

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย สุทธิ

สํา หรับป ส้ินสุดวันที่  31 ตุลาคม 25 64

หมายเหตุ 2564 2563

การเพิม่ขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพยสุทธิจาก

การดาํเนินงาน 5,291,786.81 (5,555,800.67) 

การแบงปนสวนทุนใหผู ถือหนวยลงทุน 3, 7 (1,210,635.59) (707,668.26) 

การเพิ่มข้ึนของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป 227,381.66 20,166.36 

การลดลงของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป (31,685,219.60) (44,474,628.30) 

การลดลงของสินทรัพยสุทธิในระหวางป (27,376,686.72) (50,717,930.87) 

สินทรัพยสุทธิ ณ วันตนป 78,516,513.40 129,234,444.27 

สินทรัพยสุทธิ ณ วันปลายป 51,139,826.68 78,516,513.40 

การเปล่ียนแปลงของจํานวนหนวยลงทุน

(มูลคาหนวยละ 10 บาท)

หนวยลงทุน ณ วันตนป  8,845,034.9650 13,850,324.8530 

บวก : หนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป 23,634.8206 2,246.1397 

หัก : หนวยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหวางป (3,309,590.9571) (5,007,536.0277) 

หนวยลงทุน ณ วันปลายป 5,559,078.8285 8,845,034.9650 

บาท

หนวย
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กองทุนเปดทหารไทย โกลบอล เรียล รี เทิร น

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  31 ตุลาคม 25 64

รอยละของ

จํานวนหนวย มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(บาท)

เงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ

GMO Global Real Return (UCITS) Fund * 57,829.816 50,245,088.50 100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 43,402,5 66.14 บาท) 5 0,245 ,088.5 0 100.00

*

ช่ือหลักทรัพย

GMO Global Real Return (UCITS) Fund มีนโยบายการลงทุนเพ่ือสรางผลตอบแทนในระยะยาวใหสูงกวา

อัตราเงินเฟอเฉล่ียของประเทศอุตสาหกรรมช้ันนํา 7 ประเทศ (OECD G7) ประกอบดวยประเทศแคนาดา ฝร่ังเศส

เยอรมนี อิตาลี ญี่ปุน สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา

กองทุนเปดทหารไทย โกลบอล เรียล รี เทิร น

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  31 ตุลาคม 25 63

รอยละของ

จํานวนหนวย มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(บาท)

เงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ

GMO Global Real Return (UCITS) Fund * 97,308.091 74,382,304.78 100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 73,031,891.63 บาท) 74,382,304.78 100.00

*

ช่ือหลักทรัพย

GMO Global Real Return (UCITS) Fund มีนโยบายการลงทุนเพ่ือสรางผลตอบแทนในระยะยาวใหสูงกวา

อัตราเงินเฟอเฉล่ียของประเทศอุตสาหกรรมช้ันนํา 7 ประเทศ (OECD G7) ประกอบดวยประเทศแคนาดา ฝร่ังเศส

เยอรมนี อิตาลี ญ่ีปุน สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา
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กองทนุเปดทหารไทย โกลบอล เรยีล รเีทริน 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 ตลุาคม 2564 

1. ขอมูลทั่วไป 

กองทุนเปดทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิรน (“กองทุน”) จดทะเบียนเปนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) เม่ือวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2557 มีเงินทุนจดทะเบียนจํานวน 10,000 ลาน

บาท (แบงเปน 1,000 ลานหนวยลงทุน มูลคาหนวยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย 

จํากัด (“บริษัทจัดการ”) เปนผูจัดการกองทุนและนายทะเบียนหนวยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เปน

ผูดูแลผลประโยชน 

กองทุนเปนกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน ซึ่งไมกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน โดยมีนโยบายเนนลงทุน

ในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน GMO Global Real Return (UCITS) Fund ใน

หนวยลงทุนชนิด Class A USD ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอรแลนด บริหารจัดการโดย Grantham, Mayo, Van 

Otterloo & Co. LLC โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ท้ังน้ีกองทุน

อาจจะเขาทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

กองทุนมีนโยบายจายเงินปนผลตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในหนังสือชี้ชวน 

2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

ในปปจจุบันงบการเงินน้ีไดจัดทําข้ึนตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพท่ีสมาคม

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

บัญชีไมไดกําหนดไว กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งในการใชแนว

ปฏิบัติทางบัญชีเปนครั้งแรก กองทุนไดใชวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป ดังนั้นกองทุนจึงไมปรับปรุงงบการเงินที่นําเสนอ

ในปกอน ซึ่งเดิมจัดทําขึ้นตามหลักเกณฑและรูปแบบที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 106 เร่ือง “การบัญชี

สําหรับกิจการท่ีดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน” 

อยางไรก็ตาม การนําแนวปฏิบัติทางบัญชีมาถือปฏิบัติในปปจจุบัน ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน

ของกองทุน 

งบการเงินของกองทุนไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม

วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังน้ันเพ่ือความสะดวกของผูอานงบการเงินท่ีไมคุนเคยกับภาษาไทย 

กองทุนไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษข้ึนโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 
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3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

เงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน 

- เงินลงทุนในกองทุนรวมที่เสนอขายในตางประเทศ แสดงดวยมูลคายุติธรรม โดยใชมูลคาทรัพยสินสุทธิตอ

หนวยลงทุนคร้ังลาสุด ณ วันท่ีวัดคาเงินลงทุน 

กําไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนใหเปนมูลคายุติธรรมจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจําหนายใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 

การแบงปนสวนทุน 

กองทุนจะบันทึกลดกําไรสะสม ณ วันท่ีประกาศจายเงินปนผล 

การรับรูรายไดและคาใชจาย 

รายไดดอกเบ้ียรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง 

คาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง 

เม่ือมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิท่ีไดรับกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรูในกําไรหรือ

ขาดทุน 

บัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 

บัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปน

เงินตราตางประเทศ ณ วันสิ้นปแปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันน้ัน และสัญญาอนุพันธ ณ วันท่ีเกิด

รายการ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราตามสัญญา 

ณ วันสิ้นป กําไรหรือขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธท่ียังไมครบกําหนด คํานวณโดยปรับสัญญาอนุพันธ 

ณ วันสิ้นปจากอัตราตามสัญญา เปนราคาตลาดของสัญญาอนุพันธท่ีมีอายุคงเหลือเชนเดียวกัน โดยแสดงรวมใน

ลูกหน้ีหรือเจาหน้ีจากสัญญาอนุพันธในงบแสดงฐานะการเงิน 

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงคารับรูในกําไรหรือขาดทุน 

ภาษีเงินได 

กองทุนเสียภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากรจากรายไดตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตรารอยละ 15 ของรายไดกอนหักรายจาย 

การใชดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจและการประมาณการ

หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีเก่ียวของกับสินทรัพย หน้ีสิน รายได คาใชจาย และการเปดเผยขอมูล

เก่ียวกับสินทรัพยและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ซึ่งผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณการไว  

การใชดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเน่ือง การปรับประมาณการ

ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป 
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4. ขอมูลเกี่ยวกับการขายเงินลงทุน 

กองทุนไดขายเงินลงทุนในระหวางป สรุปไดดังน้ี 

 บาท 

 2564  2563 

ขายเงินลงทุน 33,675,900.00 46,639,000.00 

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

ในระหวางป กองทุนมีรายการธุรกิจระหวางกันท่ีสําคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอ่ืน ซึ่งมีผูถือหุนและ/หรือกรรมการ

เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการท่ีสําคัญดังกลาวสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2564 และ 2563 

มีดังตอไปน้ี 

 บาท   

 2564  2563  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด   

คาธรรมเนียมการจัดการ 733,469.52  1,038,221.81  ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือชีช้วน 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 103,508.28  106,014.39  ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือชีช้วน 

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

ซื้อเงินตราตางประเทศ 54,746,625.00  -  ตามท่ีระบุในสัญญา 

ขายเงินตราตางประเทศ 52,670,350.00  -  ตามท่ีระบุในสัญญา 

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2564 และ 2563 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคัญกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน ดังน้ี 

 บาท 

 2564  2563 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด    

คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย 47,401.51  71,806.53 

คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย 6,689.38  9,372.99 
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6. อนุพันธทางการเงินตามมูลคายุติธรรม 

 บาท 

 2564 

 จํานวนเงินตาม  มูลคายุติธรรม 

 สัญญา  สินทรัพย  หน้ีสิน 

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 57,276,684.00  124,138.35  708,781.46 

 

 บาท 

 2563 

 จํานวนเงินตาม  มูลคายุติธรรม 

 สัญญา  สินทรัพย  หน้ีสิน 

สัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 69,803,014.00  223,839.52  - 

7. การแบงปนสวนทุน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2564 และ 2563 กองทุนไดจายเงินปนผล ดังน้ี 

      (หนวย : บาท) 

วันปดสมุดทะเบียน  สําหรับรอบระยะเวลา  อัตราหนวยละ  รวม 

13 พฤษภาคม 2564  1 กุมภาพันธ 2564 - 30 เมษายน 2564  0.08  542,549.18 

9 กุมภาพันธ 2564  1 สิงหาคม 2563 - 31 มกราคม 2564  0.08  668,086.41 

11 สิงหาคม 2563  1 พฤษภาคม 2563 - 31 กรกฎาคม 2563  0.08  707,668.26 

8. การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 

การประมาณมูลคายุติธรรม 

มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีจะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาท่ีจะจายเพ่ือโอนหนี้สินใหผู อ่ืน โดย

รายการดังกลาวเปนรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวางผูซื้อและผูขาย (ผูรวมตลาด) ณ วันท่ีวัดมูลคา กองทุนใช

ราคาเสนอซื้อขายในตลาดท่ีมีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีท่ี

เก่ียวของกําหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีท่ีไมมีตลาดท่ีมีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือ

หน้ีสินท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดท่ีมีสภาพคลองได กองทุนจะประมาณมูลคา

ยุติธรรมโดยใชเทคนิคการประเมินมูลคาที่เหมาะสมกับแตละสถานการณ และพยายามใชขอมูลที่สามารถสังเกตไดท่ี

เก่ียวของกับสินทรัพยหรือหน้ีสินท่ีจะวัดมูลคายุติธรรมน้ันใหมากท่ีสุด 
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ตารางตอไปน้ีแสดงถึงเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลคาความ

แตกตางของระดับขอมูลสามารถแสดงไดดังน้ี 

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินอยางเดียวกัน (ขอมูลระดับท่ี 1) 

- ขอมูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในระดับท่ี 1 ท่ีสามารถสังเกตไดโดยตรง (ไดแก ขอมูลราคาตลาด) 

หรือโดยออม (ไดแก ขอมูลท่ีคํานวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสินทรัพยน้ันหรือหน้ีสินน้ัน (ขอมูลระดับท่ี 2) 

- ขอมูลสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินซึ่งไมไดอางอิงจากขอมูลท่ีสามารถสังเกตไดจากตลาด (ขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตได) 

(ขอมูลระดับท่ี 3) 

 

 บาท 

 ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2564 

 ระดับท่ี 1  ระดับท่ี 2  ระดับท่ี 3  รวม 

สินทรัพย        

กองทุน -  50,245,088.50  -  50,245,088.50 

ตราสารอนุพันธ -  124,138.35  -  124,138.35 

หน้ีสิน        

ตราสารอนุพันธ -  708,781.46  -  708,781.46 

 

 บาท 

 ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2563 

 ระดับท่ี 1  ระดับท่ี 2  ระดับท่ี 3  รวม 

สินทรัพย        

กองทุน -  74,382,304.78  -  74,382,304.78 

ตราสารอนุพันธ -  223,839.52  -  223,839.52 

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไมไดถูกพิจารณาวามีสภาพคลองแตถูกประเมินคาจากราคาตลาดที่มีการ

อางอิงไวอยางชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผูคาหรือแหลงกําหนดราคาท่ีเปนทางเลือกซึ่งไดรับการสนับสนุนจาก

ขอมูลที่สังเกตไดจะถูกจัดอยู ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหลานี้ประกอบดวย เงินลงทุนในกองทุนรวมใน

ตางประเทศ และอนุพันธในตลาดซื้อขายกันโดยตรง 

ในระหวางป ไมมีการโอนรายการระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม 
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ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ีย 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ียคือความเสี่ยงท่ีมูลคาของสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป

เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียในตลาด 

ตารางตอไปน้ีไดสรุปความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ียของกองทุน ซึ่งประกอบดวยสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน

ของกองทุนตามมูลคายุติธรรมและจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2564 

 มีอัตราดอกเบ้ีย 

ปรับข้ึนลงตาม 

อัตราตลาด 

 
มีอัตรา 

ดอกเบ้ียคงท่ี 

  

ไมมีอัตรา 

ดอกเบ้ีย 

 

รวม    

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม -  -  50,245,088.50  50,245,088.50 

เงินฝากธนาคาร 1,535,554.59 -  -  1,535,554.59 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย -  -  1,012.67  1,012.67 

ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพันธ -  -  124,138.35  124,138.35 

หน้ีสินทางการเงิน        

เจาหน้ีจากสัญญาอนุพันธ -  -  708,781.46  708,781.46 

คาใชจายคางจาย -  -  53,956.50  53,956.50 

ภาษีเงินไดคางจาย -  -  151.90  151.90 

หน้ีสินอ่ืน -  -  3,077.57  3,077.57 

 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2563 

 มีอัตราดอกเบ้ีย 

ปรับข้ึนลงตาม 

อัตราตลาด 

 
มีอัตรา 

ดอกเบ้ียคงท่ี 

  

ไมมีอัตรา 

ดอกเบ้ีย 

 

รวม    

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม -  -  74,382,304.78  74,382,304.78 

เงินฝากธนาคาร 3,994,707.41 -  -  3,994,707.41 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย -  -  1,401.85  1,401.85 
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 บาท 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2563 

 มีอัตราดอกเบ้ีย 

ปรับข้ึนลงตาม 

อัตราตลาด 

 
มีอัตรา 

ดอกเบ้ียคงท่ี 

  

ไมมีอัตรา 

ดอกเบ้ีย 

 

รวม    

ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพันธ -  -  223,839.52  223,839.52 

หน้ีสินทางการเงิน        

คาใชจายคางจาย -  -  80,997.33  80,997.33 

ภาษีเงินไดคางจาย -  -  210.28  210.28 

หน้ีสินอ่ืน -  -  4,532.55  4,532.55 

 

 

ความเสี่ยงดานเครดิต 

กองทุนมีความเสี่ยงดานเครดิตท่ีอาจเกิดจากการท่ีคูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันท่ีระบุไวในเคร่ืองมือ

ทางการเงิน เน่ืองจากกองทุนมีลูกหน้ี อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น 

กองทุน จึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายจากการเก็บหน้ี 

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2564 และ 2563 กองทุนมีบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศดังน้ี 

 ดอลลารสหรัฐอเมริกา 

รายการ 2564  2563 

เงินลงทุน (มูลคายุติธรรม) 1,513,406.28  2,384,048.23 

เงินฝากธนาคาร 43.21  34.10 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย 1.09  0.27 

กองทุนไดทําสัญญาอนุพันธเพ่ือคุมครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนท่ีเปนเงินตราตางประเทศ (ดู

หมายเหตุ 6) 

ความเสี่ยงดานตลาด 

กองทุนมีความเสี่ยงดานตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกลาว

ข้ึนอยูกับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณดังกลาวอาจมี

ผลกระทบทางดานบวกหรือดานลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกตราสาร ท้ังน้ีข้ึนอยูกับประเภทของธุรกิจของ
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ผูออก ตราสารวามีความสัมพันธกับความผันผวนของตลาดมากนอยเพียงใดอันอาจทําใหราคาของตราสารเพ่ิมข้ึน

หรือลดลงได 

การบริหารความเสี่ยง 

ผูบริหารของกองทุน GMO Global Real Return (UCITS) Fund จะวิเคราะหปจจัยตางๆที่มีผลกระทบตอราคาของ

หลักทรัพย โดยกองทุนมีนโยบายการลงทุนเพ่ือสรางผลตอบแทนในระยะยาวใหสูงกวาอัตราเงินเฟอเฉลี่ยของประเทศ

อุตสาหกรรมชั้นนํา 7 ประเทศ (OECD G7) ประกอบดวยประเทศแคนาดา ฝร่ังเศส เยอรมนี อิตาลี ญี่ปุ น สหราช

อาณาจักร และสหรัฐอเมริกา 

9. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนเม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2564 
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กองทนุเปดทหารไทยโกลบอล เรยีล รเีทริน 
 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 

 ณ วนัที ่ 31 ตลุาคม  2564 

 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of NAV 

 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) 

 เงนิฝากธนาคาร 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 1,536,567.26 3.00% 

 รวมเงนิฝากธนาคาร 1,536,567.26 3.00% 
 หนวยลงทนุตางประเทศ 

 หนวยลงทุนตางประเทศ 98.25% 

 กองทุน GMO Global Real Return (UCITS) Fund 57,830 50,245,088.50 98.25% 

 รวมหนวยลงทนุตางประเทศ 50,245,088.50 98.25% 

 ทรัพยสินอ่ืน -584,643.11 -1.14% 

 หน้ีสินอ่ืน -57,185.97 -0.11% 

 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 51,139,826.68 100.00% 

 จํานวนหนวยลงทุน 5,559,078.8285 

 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 9.1993 
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คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปดทหารไทย โกลบอล เรยีล รเีทริน 

สําหรับระยะเวลา 1 ปของรอบปบัญชี 2563/2564 ต้ังแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 สิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2564 

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

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

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน จํานวนเงิน 

 หนวย : พันบาท หนวย : พันบาท 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 733.47 1.0694 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 22.00 0.0321 

คานายทะเบียน (Registrar fee) 103.51 0.1509 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

ภาษีเงินได 0.52 0.0008 

คาใชจายอ่ืน ๆ 0.00 0.0000 

รวมคาใชจายทัง้หมด1 859.50 1.2532 

หมายเหตุ   

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

 เทากับ 68,587,063.16 บาท 
 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 0% 

 

คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ ไมมี 
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รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทหารไทย โกลบอล เรยีล รเีทริน 

สําหรับรอบป 2563/2564 (ต้ังแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 - 31 ตุลาคม 2564) 

ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวของ 

1 ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวของกับกองทุนรวมไดท่ีบริษัทจัดการโดยตรง 

หรือท่ี website ของ บลจ.ท่ี https://www.tmbameastspring.com/about-us/corporate-governance 

หรือท่ี https://www.tmbameastspring.com เลือกหัวขอ > การกํากับดูแลกิจการ > รายงานการทําธุรกรรม 

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

 

 

รายงานการเปดเผยขอมลูการถอืหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุ  ณ วนัที ่31 ตลุาคม 2564 

ไมมี 

 

 

รายชือ่ผูจดัการกองทนุ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรับผลประโยชนตอบแทนเนือ่งจากการทีใ่ชบริการบคุคลอื่นๆ (Soft Commission)  
 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

1 Commerzbank AG Frankfurt ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

2 DBS Vicker Securities ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

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

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

5 PIMCO Fund Global Investors Series Plc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

6 BlackRock Group Fund ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

7 BNP Paribas Investment Partners ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

8 Wellington Management Funds ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

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

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

 

1 นายธีระศันส ทุติยะโพธ ิ

2 นางสาวพรศจี วรสุทธิพิศิษฎ 

3 นางสาวดาราวรรณ ประกายทิพย 

4 นางสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง 

5 นายเมธวัฒน วองกิจ 

6 นายสมิทธ ศักด์ิกําจร 



33 กองทนุเปิดทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น 

 

 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

11 T. Rowe Price ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

12 Franklin Templeton Investments ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

13 JP Morgan Asset Management ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

14 Lazard Global Listed Infrastructure ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

15 Amundi Luxembourg SA ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

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

17 JP Morgan Security (Thailand) ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

18 Citigroup Inc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

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

20 CLSA B.V. ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

21 DBS Bank Ltd ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

22 Goldman Sachs International ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

23 Morgan Stanley ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

24 United Overseas Bank Limited ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

25 Brown Brothers Harriman ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

 


