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1.1 นโยบายการลงทนุ  
1.ทรัพย์สินที่กองทนุรวมลงทนุ 
กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทนุ GMO Global Real Return (UCITS) 
Fund ในหน่วยลงทุนชนิด (Class) Class A USD ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 
2.นโยบายการลงทนุของกองทนุต่างประเทศ 
กองทุน GMO Global Real Return (UCITS) Fund มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้าง
ผลตอบแทนในระยะยาวให้สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยของประเทศอุตสาหกรรมชัน้น า 7 
ประเทศ (OECD G7) ประกอบด้วยประเทศแคนาดา, ฝร่ังเศส, เยอรมัน, อิตาลี, ญ่ีปุ่ น, 
สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา โดยการลงทุนในหลกัทรัพย์ที่หลากหลายทัว่โลกทัง้ตรา
สารทุน, ตราสารหนี,้ ตราสารตลาดเงิน, อตัราเลกเปลี่ยน, ตราสารที่เก่ียวข้องกบัดชันีอ้างอิง
สินค้าโภคภณัฑ์, REITs และตราสารอนพุนัธ์ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถศกึษาข้อมลูของกองทนุหลกัเพิ่มเติมได้ที่www.gmo.com  

 

1.2 กลยทุธ์ในการบริหารจดัการลงทนุ 

1.กองทนุเปิดทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น มุ่งหวงัให้ผลการด าเนินงานเคลื่อนไหว 

ตามกองทนุหลกั (passive management) 

2.กองทนุ GMO Global Real Return (UCITS) Fund (กองทนุหลกั) มีกลยทุธ์ใน 

การบริหารแบบเชิงรุก (Active) 
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1.ผู้ลงทุน ที่ต้องการกระจายการความเสี่ยงในการลงทุนไปยังต่างประเทศ และยอมรับความ

เสี่ยงของการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ เป็นตราสารที่มีหลาย Asset Class ใน

ต่างประเทศ (Foreign Investment Fund) โดยคาดหวังผลตอบแทนในระดับที่ใกล้เคียงกับ

ผลตอบแทนของกองทนุ GMO Global Real Return (UCITS) Fund 

2.ผู้ลงทุนในกองทุนนี ้ควรต้องมีประสบการณ์ มีความเข้าใจ และพร้อมรับความเสี่ยงของการ

ลงทนุประเภทตราสารอนุพนัธ์ (derivatives) เพื่อสร้างกลยุทธ์การลงทนุทางเลือก (Alternative 

Investment) ซึ่งมีลักษณะเป็นกลยุทธ์การลงทุนของ Hedge Fund รวมถึงการลงทุนใน 

derivatives ที่มีความซบัซ้อน (exotic derivatives) ได้เป็นอย่างดี   

 

กองทนุนี ้ไม่เหมาะสมกบัผู้ที่ไม่มีความรู้หรือผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ในการลงทนุในกลยทุธการ

ลงทนุแบบ Hedge Fund และ การลงทนุใน derivatives ทีม่ีความซบัซ้อน (exotic 

derivatives) 

ท ำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี ้

▪ อ่ำนหนงัสือชีช้วนฉบบัเต็ม  หรือสอบถำมผู้สนบัสนนุการขายและบริษัทจดัการ 

         อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลกัษณะและความเสี่ยงของกองทนุรวมนีด้ีพอ 
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ค ำเตือนที่ส ำคัญ 

1. การลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น ในหน่วยลงทุนของกองทุน 

GMO Global Real Return (UCITS) Fund (กองหลกั) จะในรูปเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ โดย

กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิ ร์น อาจจะเข้าท าสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า

(Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ ทัง้นี ้เน่ืองจากกองทนุไม่ได้ป้องกนัความเสี่ยง

อตัราแลกเปลี่ยนทัง้จ านวนผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน/หรือ

ได้รับเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทนุเร่ิมแรกได้    

2. กองทุนหลักที่กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น เข้าไปลงทุนมีการลงทุนใน

สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า(derivatives) ที่มีความซบัซ้อน ทัง้เพื่อการ Hedging และ EPM ทัง้นี ้

กองทุนควบคุมความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์โดยวิธี value-at-risk (“VaR”) 

แบบ Absolute Var approach โดยก าหนดไว้ที่ระดับไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สิน

สทุธิ (Global exposure limit) ภายในช่วงระยะเวลา 20 วนัท าการ  ซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 

global exposure limit ของส านักงาน (อย่างไรก็ตามมิได้หมายถึงว่ากองทุนจะไม่มีโอกาส

การขาดทุนเกินร้อยละ 20 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ) กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุน

รวมอื่นจึงเหมาะสมกบัผู้ลงทนุที่ต้องการผลตอบแทนสงูและสามารถรับความเสี่ยงได้สงูกว่าผู้

ลงทนุทัว่ไป ผู้ลงทนุจึงควรลงทุนในกองทนุรวมเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสญัญาซือ้

ขายล่วงหน้าและผู้ ลงทุนควรพิจารณ าความเหมาะสมของการลงทุน โดยค านึงถึง

ประสบการณ์การลงทนุวตัถปุระสงค์การลงทนุ และฐานะการเงินของผู้ลงทนุเอง        

3. กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น อาจได้รับผลกระทบทัง้ด้านบวกและด้านลบ

จากความผนัผวนของสกุลเงินต่างประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากสกุลดอลล่าร์สหรัฐ เน่ืองจาก
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กองทุน GMO Global Real Return (UCITS) Fund(กองหลัก) มีการลงทุนในทรัพย์สินสกุล

เงินต่างประเทศที่หลากหลาย      

4.บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุ กบัหรือเพื่อประโยชน์

กบั  

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของ

ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทาง

ของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ ถือ Green Card ที่ออกประเทศสหรัฐอเมริกา  

2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศ

สหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบคุคลดงักลา่ว        

3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 

4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งค าสั่งเก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือ

ช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกบัหน่วยลงทนุดงักลา่วในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผู้ลงทนุที่

ใช้ตวัแทนหรือผู้จดัการที่ตัง้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักล่าว       

5) กองทรัพย์สินของบคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามข้อ1 - 4       

บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสั่งซือ้ การจัดสรร และ/หรือการโอน

หน่วยลงทนุ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุที่มีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 

5.ในกรณีที่บริษัทจดัการมีพันธะสญัญาหรือข้อตกลงกบัรัฐต่างประเทศหรือหน่วยงานของรัฐ

ต่างประเทศหรือมีความจ าเป็นต้องปฏิบตัิตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศไม่ว่าที่เกิดขึน้แล้ว

ในขณะนี ้หรือจะเกิดขึน้ในอนาคต เช่น ด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance 

Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลง

ยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบตัิการและด าเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามพนัธ

สญัญาหรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมลูต่างๆ 
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ของผู้ ถือหน่วยลงทุน การหกัภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนการขอ

ค ายินยอมข้อมลู และเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ และมีสิทธิด าเนินการอื่นใดเท่าที่

จ าเป็นส าหรับการปฏิบตัิตามพนัธสญัญาหรือ ข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศทัง้นี ้

ผู้ ถือหน่วยลงทนุโปรดศกึษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนงัสือชีช้วน  

*คณุสามารถดขู้อมลูเพิ่มเติมได้ที่ www.tmbameastspring.com 

 

 

มี net exposure ได้ทัง้ในตราสารทนุ ตราสารหนี ้หรือทรัพย์สินทางเลือก ทัง้นี ้กรณีกองทนุ

รวมผสมแบบไม่ก าหนดสดัสว่นการลงทนุในตราสารทนุ ให้แสดงระดบัความเสี่ยงของกองทนุ

รวมตามนโยบายที่บริษัทจดัการจะไปลงทนุจริง เช่น จะเน้นลงทนุในตราสารทนุเป็นสว่นใหญ่ 

ให้แสดงระดบัความเสี่ยงเบ้ไปทางกองทนุรวมตราสารทนุ และหากกองทนุรวมปรับสดัสว่น

การลงทนุในทรัพย์สินต่างๆอย่างมีนยัส าคญัให้บริษัทจดัการปรับปรุงข้อมลูระดบัความเสี่ยง

เพื่อสะท้อนการลงทนุที่แท้จริงด้วยโดยไม่ชกัช้า 
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• ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (market risk) 

 

พิจารณาค่าความผนัผวนของผลการด าเนินงานกองทนุรวม (standard deviation : SD) ต่อปี 

 
ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่

มลูค่าของหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้หรือลดลงจากปัจจยัภายนอก 

เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทัง้ในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่ง

พิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง 

แสดงว่ากองทนุรวมมีความผนัผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลกัทรัพย์สงู  

• ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหน่ึง 
(High sector concentration risk) 

พิจารณาจากการลงทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึ่งมากกว่า 20% ของ 
NAV รวมกนั 

 
หมายเหต ุ: กองทนุรวมมีการกระจกุตวัในหมวดEQUITY, ALTERNATIVE STRATEGIES  
 

• ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (exchange rate risk) 
พิจารณาจากนโยบายการป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนของกองทนุรวม 
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ความ เสี่ ย งจากการเปลี่ ยนแปลงของอัต ราแลก เปลี่ ยน  (Currency Risk) หมายถึ ง                     

การเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมลูค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวม

ลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายท าก าไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวม

จะได้เงินบาทกลบัมาน้อยลงในทางกลบักันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายท า

ก าไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึน้กว่าเดิมด้วยเช่นกนั ดงันัน้ การป้องกนัความ

เสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการบริหารความเสี่ยงจากดงักล่าว ซึง่ท าได้

ดงัต่อไปนี ้

• อาจป้องกนัความเสี่ยงตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุรวม : ผู้ลงทนุอาจมีความเสี่ยงจาก

อตัราแลกเปลี่ยน เน่ืองจากการป้องกนัความเสี่ยงขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุรวมใน

การพิจารณาว่า  จะป้องกนัความเสี่ยงหรือไม่ 

*คณุสามารถดขู้อมลูปัจจยัความเสี่ยงเพิ่มเติมได้ที่ www.tmbameastspring.com 

 

 
ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

หน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมแบบผสม

96.30

เงนิฝำกธนำคำร
ประเภทออมทรัพย์

3.15

ประเภทรำยกำรค้ำง
รับอื่นๆ
0.65

ประเภทรำยกำรค้ำง
จ่ำยหรือหนีสิ้นอื่นๆ

-0.11
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ข้อมลูกองทนุหลกั ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 

 
 

 

ชื่อทรัพย์สิน %ของ NAV 

กองทุน GMO Global Real Return (UCITS) Fund 96.30 

 ข้อมลู ณ วนัที่ 31 พฤษภาคม 2565 

 

 

 

 

 

 

  

Equities
28.80

Alternative Strategies
43.80

Fixed Income
10.40

EQUITY 
LONG/SHORT

16.10

CASH/CASH PLUS
1.00
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  ค าอธิบายเพิ่มเติม :  
1.ร้อยละต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วยมลูค่าหนีส้ินทัง้หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการ
จดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ นายทะเบียน และค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์และสง่เสริมการขาย
กองทนุรวม ณ วนัที่ค านวณ (รวมภาษีมลูค่าเพิ่มแล้ว) 
2.ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เป็นค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ 
3.สามารถดคู่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมย้อนหลงั 3 ปี เพิ่มเติมได้ที่ 
https://www.tmbameastspring.com/THDocs/QA/I14_02.pdf 

1.0700

0.0321 0.1510 0.0000

1.2531

สูงสุดไม่เกิน 2.1400

สูงสุดไม่เกิน 0.1070 สูงสุดไม่เกิน 0.2140
สูงสุดไม่เกิน 0.0535

สูงสุดไม่เกิน 2.5145

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

ค่ำ
ธร

รม
เนี
ยม

ที่เ
รีย

กเ
ก็บ

จริ
ง 

%
 ต่
อปี

ขอ
ง 

N
A

V

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จำกกองทนุรวม

 * ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ  
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน * 



11 

 

   
 

รำยกำร อัตรำตำมโครงกำร เรียกเก็บจริง 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ / 
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้า 

1.50 1.00 

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ไม่มี ไม่มี 
สว่นต่างมลูค่าหน่วยลงทนุ (Spread) ที่เรียก
เก็บจากผู้ท ารายการนี ้(เก็บเข้ากองทนุ) 

0.25% ปัจจบุนัไม่เรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ 5 บาท ต่อหน่วย
ลงทนุ 1,000 หน่วย 

5 บาท ต่อหน่วย
ลงทนุ 1,000 หน่วย 

หมายเหต ุ: ค่าธรรมเนียมดงักลา่วรวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว (ถ้ามี) 
 ค าอธิบายเพ่ิมเติม :  
1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุกบัผู้ลงทนุแต่ละกลุ่ม
หรือแต่ละประเภทของผู้ลงทนุไม่เท่ากนั   
2.บริษัทจัดการจะขอยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าวส าหรับผู้ลงทุนประเภทสถาบนัที่เปิด
บญัชีซือ้ขายหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการโดยตรง ได้แก่ ผู้ลงทนุสถาบนัที่ไม่แสวงหาผลก าไร ซึง่จดัตัง้
ขึน้โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ผู้ ลงทุนสถาบันที่จัดตัง้ขึน้ตาม
พระราชบญัญัติประกนัสงัคม พ.ศ. 2533 ธุรกิจประกนัชีวิตและประกนัภยั ธนาคารเฉพาะกิจ กองทุน
ส ารองเลีย้งชีพภายใต้การจดัการของ บลจ.ทหารไทย บญัชีหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต หรือ
ที่เรียกว่า กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-linked) ของบริษัทประกันชีวิต  ที่ บลจ.ทหาร
ไทย  มอบหมายให้เป็นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
3.สว่นต่างมลูค่าหน่วยลงทนุ (Spread) จะถกูน าสง่เข้าหรือตกเป็นของกองทนุทัง้จ านวน เพ่ือน าไป
ช าระเป็นค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของกองทนุ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
ภาษีมลูค่าเพ่ิม หรือ อ่ืนๆ ตามที่กองทนุจะถกูเรียกเก็บเมื่อสัง่ซือ้หรือสัง่ขายหลกัทรัพย์ 
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• กองทุนนีเ้คยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คือ -24.44 
• ควำมผันผวนของผลกำรด ำเนินงำน (standard deviation) คือ 7.83 
• ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน ณ จุดขำยคือ  
Foreign Investment Allocation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด  
 

2564 2563 2562 2561 2560 2559 2558

กองทุนรวม 1.42% -2.83% 8.32% -8.14% 6.43% 1.38% -2.59%

ดชันี G7 CPI (สกุลเงนิดอลล่ำร์สหรัฐ) 5.41% 0.59% 1.57% 1.95% 1.85% 1.27% 0.43%

ดชันี G7 CPI (สกุลเงนิบำท) 17.07% 0.59% -6.31% 1.86% -7.35% 0.71% 10.00%

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

%
 ต่
อปี

ขอ
ง N

A
V

ผลกำรด ำเนินงำนแบบย้อนหลังตำมปีปฏิทิน 

 * ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต * 
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ตำรำงแสดงผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด 
กองทุน Year to date 3 เดือน Percentile 6 เดือน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile ตัง้แต่จัดตัง้ 

ผลตอบแทนกองทุนรวม -2.28% -4.65% 50th -1.72% 5th -5.62% 50th -0.47% 95th -0.23% 95th 0.06% 

ผลตอบแทนตัวชีว้ัด 5.87% 5.56% 5th 7.44% 5th 17.34% 5th 5.81% 25th 2.51% 50th 2.70% 

ควำมผันผวนของกองทุน 8.20% 8.36% 50th 7.58% 50th 6.49% 50th 9.35% 25th 7.81% 25th 7.39% 

ควำมผันผวนของตัวชีว้ัด 7.64% 7.81% 50th 7.52% 50th 7.02% 50th 5.82% 5th 5.24% 5th 5.13% 

หมายเหต ุ: ส าหรับผลการด าเนินงานย้อนหลงัแบบปักหมดุตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป แสดงเป็น % ต่อปี 
ข้อมลู ณ วนัที่ 29 เมษายน 2565 
สามารถดผูลด าเนินงานที่เป็นปัจจบุนัได้ที่ www.tmbameastspring.com  
 

กองทุน Year to date 3 เดือน Percentile 6 เดือน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile ตัง้แต่จัดตัง้ 

ผลตอบแทนกองทุนรวม -0.74% -0.66% 5th 1.73% 5th -5.76% 25th 1.00% 75th 0.03% 95th 0.27% 

ผลตอบแทนตัวชีว้ัด N.A. N.A. 5th N.A. 5th N.A. 5th N.A. 25th N.A. 50th N.A. 

ควำมผันผวนของกองทุน 7.72% 5.89% 25th 7.64% 25th 6.46% 50th 9.35% 25th 7.83% 25th 7.37% 

ควำมผันผวนของตัวชีว้ัด N.A. N.A. 50th N.A. 50th N.A. 50th N.A. 5th N.A. 5th N.A. 

หมายเหต ุ: ส าหรับผลการด าเนินงานย้อนหลงัแบบปักหมดุตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป แสดงเป็น % ต่อปี 
ข้อมลู ณ วนัที่ 31 พฤษภาคม 2565 
สามารถดผูลด าเนินงานที่เป็นปัจจบุนัได้ที่ www.tmbameastspring.com  
 
ตำรำงแสดงผลกำรด ำเนินงำนกลุ่ม Foreign Investment Allocation  
ณ วันท่ี 31 พฤษภำคม 2565 

 Return (%) Standard Deviation (%) 

Peer Percentile 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 

5th Percentile -0.78 -1.81 0.52 11.52 7.64 9.73 3.48 3.37 2.72 6.04 5.42 7.72 

25th Percentile -3.18 -5.97 -6.03 3.73 3.18 6.87 7.83 7.65 6.33 9.35 8.09 8.32 

50th Percentile -4.51 -8.91 -9.34 2.44 1.86 3.02 10.81 9.83 8.35 10.72 8.92 12.92 

75th Percentile -5.84 -11.33 -11.59 0.24 0.79 1.93 16.39 15.23 13.55 13.68 10.36 13.48 

95th Percentile -9.50 -18.48 -18.34 -1.51 -1.21 0.63 28.28 25.87 20.34 18.79 16.77 14.18 

 

 

 
ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังของกองทุนหลักแบบปักหมุด 
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 Year to date 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี ตัง้แต่จัดตัง้ 

Share Class -2.42% -4.77% -1.53% -5.26% 0.98% 1.85% 2.65% 

Benchmark 2.84% 2.84% 4.24% 7.05% 3.37% 2.73% 1.97% 

หมายเหต ุ: ส าหรับผลการด าเนินงานย้อนหลงัแบบปักหมดุตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป แสดงเป็น % ต่อปี 
ข้อมลู ณ วนัที่ 29 เมษายน 2565 
สามารถดผูลด าเนินงานที่เป็นปัจจบุนัได้ที่ www.tmbameastspring.com 
 

 Year to date 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี ตัง้แต่จัดตัง้ 

Share Class -0.68% -0.76% 2.26% -5.48% 2.49% 1.97% 2.81% 

Benchmark N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

หมายเหต ุ: ส าหรับผลการด าเนินงานย้อนหลงัแบบปักหมดุตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป แสดงเป็น % ต่อปี 
ข้อมลู ณ วนัที่ 31 พฤษภาคม 2565 
สามารถดผูลด าเนินงานที่เป็นปัจจบุนัได้ที่ www.tmbameastspring.com 
 

 

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Share Class 2.32% -1.11% 11.33% -6.11% 11.92% 2.62% -4.23% 0.97% 10.12% 2.05% 

Benchmark 5.66% 0.63% 1.58% 1.95% 1.86% 1.27% 0.41% 1.28% 1.24% 0.47% 

ข้อมลู ณ วนัที่ 31 พฤษภาคม 2565 
สามารถดผูลด าเนินงานที่เป็นปัจจบุนัได้ที่ www.tmbameastspring.com 
 
ดชันีชีว้ดั(Benchmark) ของกองทนุรวม คือ ใช้เกณฑ์มาตรฐานตามกองทนุหลกั ได้แก่ OECD 
G7 Consumer Price Index  (เป็นข้อมลูลา่สดุที่บริษัทมี ณ วนัที่ค านวณ)ในรูปสกลุเงิน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกลุเงินบาท ณ วนัที่ค านวณ
ผลตอบแทน 
 

ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังของกองทุนหลักตำมปีปฏิทิน 
 

http://www.tmbameastspring.com/
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล  ไม่เกินปีละ 4 ครัง้ 

ผู้ดแูลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ีจดทะเบียน 17 พฤศจิกายน 2557 

อายโุครงการ ไม่ก าหนด 
ซือ้และขายคืนหน่วยลงทนุ วนัท าการซือ้ขาย :  ทกุวนัท าการ 
 ภายในระยะเวลาตัง้แต่ :  8.30 น. 
 ถึงระยะเวลา :  15.30 น. 
 ราคา IPO (บาท) :  10 บาท 
 มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก :  1 บาท    
 มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป :  1 บาท 
 วนัท่ีท าการขายคืนภายในระยะเวลาตัง้แต่ :  8.30 น. 
 วนัท่ีท าการขายคืนถึงระยะเวลา :  15.30 น. 
 ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :  บริษัทจดัการจะจดัให้มี

การช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัท าการ1 
นบัแต่วนัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
(ปัจจบุนัและในภาวะปกติจะช าระภายใน 4 วนัท าการซือ้
ขายถดัจากวนัท าการซือ้ขาย (T*+4 วนัท าการซือ้ขาย)) 
หมายเหต ุ: 
1มิให้นบัรวมวนัหยดุท าการในต่างประเทศของผู้ประกอบ
ธุรกิจการจดัการกองทนุต่างประเทศที่มีลกัษณะใน
ท านองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุรวม ซึง่บริษัท
จดัการกองทนุรวมได้ระบุเก่ียวกบัวนัหยดุท าการใน
ต่างประเทศดงักลา่วไว้แล้วในหนงัสือชีช้วน 

 สามารถตรวจสอบมลูค่าทรัพย์สินรายวนัได้ที่ 
website : www.tmbameastspring.com  

อตัราสว่นหมนุเวียนการลงทนุของ 0.00 % 
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กองทนุ (Portfolio Turnover Ratio) 
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ 

ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ท่ี บลจ.ทหารไทย 
แต่งตัง้และดรูายช่ือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนของ
บลจ.ทหารไทย ได้ที่ www.tmbameastspring.com 

รายช่ือผู้จดัการกองทนุ พรศจี วรสทุธิพิศิษฎ์ 
วนัท่ีเร่ิมบริหาร 1 กรกฎาคม 2559 

ติดต่อสอบถาม 
รับหนงัสือชีช้วน 
ร้องเรียน 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั 
ที่อยู่ ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  
944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่  เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศพัท์ : 0-2838-1800  
website : www.tmbameastspring.com 

อนญุาตให้ผู้ที่มีสญัชาติ US ลงทนุ ไม่ใช ่
ธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

คณุสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่ 
www.tmbameastspring.com 

ข้อมลูอื่นๆ รายละเอีดกองทนุหลกั    
ชื่อกองทนุหลกั   :  กองทนุ GMO Global Real Return 
(UCITS) Fund     
ประเภทกองทนุ   :  กองทนุรวมผสม (Multi Asset Class 
)     
Class                   :  A-classes USD    
วนัจดัตัง้ Share Class      : 20 สิงหาคม 2555    
ผู้จดัการกองทนุ : Grantham, Mayo, Van Otterloo & 
Co. LLC    
ผู้ รักษาทรัพย์สิน : State Street Custodial Services  
(Ireland) Limited    
Bloomberg Code : GMGRRAU:ID 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ : 0.80 %   ต่อปีของมลูค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 
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▪ การลงทนุในหน่วยลงทนุไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบนั

คุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทนุซึ่งผู้ลงทนุอาจไม่ได้รับเงินลงทนุคืนเต็ม
จ านวน 

▪ ได้รับอนมุตัิจดัตัง้ และอยู่ภายใต้การก ากบัดแูลของส านกังาน ก.ล.ต 
▪ การพิจารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิได้เป็นการ

แสดงว่าส านักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมลูในหนังสือชีช้วนของกองทุน
รวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที่เสนอขายนัน้  ทัง้นี ้บริษัทจดัการ
กองทุ น รวม  ได้ สอบทาน ข้อมูลในหนั งสื อชี ช้วนส่ วนสรุป ข้อมูลส าคัญ  ณ  วันที่                                          
31 พฤษภาคม 2565 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้ รับผิดชอบในการด าเนินการของ
กองทนุรวมและขอรับรองว่าข้อมลูดงักลา่วถกูต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ท าให้ผู้อื่นส าคญัผิด 

 
 
 
 
 
 

 
 

ประวัตกิำรจ่ำยเงินปันผลย้อนหลัง 4 ครัง้หลังสุด 

วันท่ีปิดสมุดทะเบียนครัง้ที่ วันท่ีจ่ำย/ครัง้ท่ี จ ำนวนเงนิปันผล 
4 20 พฤษภาคม 2564 0.0800 
3 17 กมุภาพนัธ์ 2564 0.0800 
2 19 สิงหาคม 2563 0.0800 
1 21 พฤษภาคม 2562 0.1000 


