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1 กองทนุเปิดทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น 

 

วันท่ี   6 มิถุนายน 2565 

เรียน   ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย)  ขอนําสงรายงานประจํารอบ 6 เดือน งวดต้ังแตวันท่ี 

1 พฤศจิกายน 2564  ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2565 ของกองทุนเปดทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิรน มายังผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

ในชวงรอบปท่ีผานมา ตลาดหุนโลกถูกกดดันจากการท่ีระบบเศรษฐกิจเกิดความไมสมดุลกันระหวางอุปสงคและ

อุปทานของสินคาภายหลังจากท่ีหลาย ๆ ประเทศสามารถกลับมาเปดประเทศและดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจไดเปนปกติ และ

ความตึงเครียดระหวางรัสเซียกับยูเครนสงผลใหเกิดการเรงตัวข้ึนของราคาสินคา สะทอนผานตัวเลขเงินเฟอท่ีอยูในระดับสูงใน

หลาย ๆ ประเทศ จากความกังวลดานเงินเฟอน้ี สงผลใหอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพ่ิม ซึ่งกดดัน valuation 

ของหุนและเพ่ิมความกังวลตอการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในอนาคต 

ท้ังน้ีในรอบบัญชี 6 เดือนท่ีผานมา ดัชนี G7 CPI ใหผลตอบแทนรอยละ 7.44 ในรูปสกุลเงินบาทและใหผลตอบแทน 

รอยละ 4.24 ในรูปสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ ในขณะท่ีกองทุนเปดทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิรน ใหผลตอบแทนรอยละ -1.72 

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 สถานกับการณเงินเฟอท่ีปรับสูงข้ึนกดดันการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก อัตราเงินเฟอท่ีเรงตัว

ข้ึนมาต้ังแตชวงปลายป 2564 จนถึงปจจุบัน จากปญหาเร่ือง Global Supply Chain และความตึงเครียดระหวางรัสเซียกับ

ยูเครน ซึ่งหากความขัดแยงดังกลาวมีความยืดเยื้อบานปลาย อาจกระทบตออุปทานนํ้ามันและสินคาโภคภัณฑอ่ืน ๆ ใหราคายัง

อยูในระดับสูงข้ึนไดตอเน่ือง ธนาคารกลางหลักของโลกหลายแหงมีแนวโนมปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียเพ่ือควบคุมเงินเฟอไมใหสูงข้ึน

จนเกินอัตราเงินเฟอเปาหมายของธนาคารกลางแตละประเทศ โดยลาสุด Fed ไดปรับอัตราดอกเบ้ียนโยบายอยูท่ีระดับ  

0.25% – 0.5% และการลดขนาดงบดุลจะเกิดข้ึนในระยะเวลาอันใกลน้ี นอกจากน้ี ECB ทําใหตลาดประหลาดใจโดยการประกาศ

หยุดการเขาซื้อทรัพยสินในชวงไตรมาส 3 และอาจจะข้ึนดอกเบ้ียในระยะถัดไป ซึ่งสวนทางกับประเทศจีนและญ่ีปุนท่ีอัตราเงินเฟอ

ยังอยูในระดับท่ีจัดการไดและอาจจะตองใชนโยบายกระตุนเศรษฐกิจเพ่ิมเติมดวย 

 กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) ประกาศปรับลดตัวเลขคาดการณการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในป 2565 จาก

ระดับรอยละ 4.9 อยูท่ีระดับรอยละ 4.4 โดยระบุวาไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 ภาวะคอขวดในหวง

โซอุปทาน รวมท้ังเงินเฟอท่ีพุงข้ึน นอกจากน้ี IMF คาดวาเศรษฐกิจสหรัฐจะขยายตัวรอยละ 4.0 ในปน้ี ลดลงจากเดิมท่ีคาดวาจะ

ขยายตัวรอยละ 5.2 โดยไดรับผลกระทบจากการท่ีธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ถอนมาตรการกระตุนทางการเงิน สวนเศรษฐกิจ

จีนคาดวาจะขยายตัวรอยละ 4.8 ในปน้ี ลดลงจากเดิมท่ีระดับรอยละ 5.6 โดยไดรับผลกระทบจากนโยบาย zero-Covid policy 

รวมท้ังภาวะตึงตัวทางการเงินโดยมีสาเหตุจากปญหาในภาคอสังหาริมทรัพย 

 

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  

รอบ 6 เดือนท่ีผานมา กองทุนเปดทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิรนใหผลตอบแทนรอยละ -1.72 

 

 

 

 

 



3 กองทนุเปิดทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น 

 

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม สําหรับรอบบัญชี 

ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564  ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 กองทนุเปิดทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น 

 

ขอมลูของกองทนุรวมทีล่งทนุในหนวยลงทนุของกองทนุรวมตางประเทศกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึง่ เกนิกวารอยละ 20 

ของ NAV 
 

โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

1 การลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 

2 ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

As of 04/30/2022

Company % of Equity Country Sector

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.9 Taiwan Information Technology

Samsung Electronics Co Ltd 1.6 South Korea Information Technology

Hon Hai Precision Industry Co Ltd 1.2 Taiwan Information Technology

KT&G Corp 1.2 South Korea Consumer Staples

Asustek Computer Inc 1.1 Taiwan Information Technology

Grupo Financiero Banorte SAB de CV 0.9 Mexico Financials

Bank of China Ltd 0.9 China Financials

ITC Ltd 0.8 India Consumer Staples

China Petroleum & Chemical Corp 0.8 China Energy

Agricultural Bank of China Ltd 0.8 China Financials



5 กองทนุเปิดทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น 
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�����L�BAL�REAL�RETRN�UAUSD � �����Performa�ceRi�kTracki�g�

Be�chmark:� �a��of�05/20/2022�
C�rre�cy:�USD�
 
�Performa�ce

� ������ �Be�ch.�

��ea��Ret�r��1Y�Weekly� �6.35� ��

�Total�Ret�r��3�� �5.97� ��

�Total�Ret�r��6�� �0.81� ��

�Total�Ret�r��1Y� �6.48� ��

�Total�Ret�r��Yt�� �2.16� ��

�Perf�2021� �2.44� ��

�Perf�2020� �1.23� ��

�Perf�2019� �11.16� ��

�Perf�2018� �5.89� ��

�Perf�2017� �11.88� ��

�Perf�2016� �2.85� ��

�Eff�7D�Yl�� ��� ��

�30D�Yl�� ��� ��

��ro���7D�Yl�� ��� ��

�S�b��7D�Yl�� ��� ��

�Avg�Life� ��� ��

���kt�Avg�Day��To��at.� ��� ��

 � �

 
�Ri�k

� ������ �Be�ch.�

�Dow��i�e�Ri�k�1Y�Weekly�A��� �5.22� ��

�Semivaria�ce�1Y�Weekly�A��� �7.61� ��

�Sta��ar��Dev�1Y�Weekly�A��� �7.01� ��

��ax�Draw�ow��1Y� �8.79� ��

��ax�I�crea�e�1Y� �7.60� ��

�K�rto�i��1Y�Weekly� �1.06� ��

�Skew�e���1Y�Weekly� �0.46� ��

 � �

 
�Ri�k/Ret�r�

� �v��Be�ch.

�Exce���Ret�r��1Y�Weekly�A��� ���

�I�formatio��Ratio�1Y�Weekly� ���

�Je��e��Alpha�1Y�Weekly� ���

��o�iglia�i�Rap�1Y�Weekly� ���

�Sharpe�Ratio�1Y�Weekly� �0.93�

�Sorti�o�Ratio�1Y�Weekly� �0.80�

�Trey�or��ea��re�1Y�Weekly� ���

 

 
�Tracki�g

� �v��Be�ch.

�Alpha�1Y�Weekly� ���

�Beta�1Y�Weekly� ���

�Correlatio��1Y�Weekly� ���

�Bear�Correlatio��1Y�Weekly� ���

�B�ll�Correlatio��1Y�Weekly� ���

�R�Sq�are��1Y�Weekly� ���

�Tracki�g�Error�1Y�Weekly�A��� ���
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� � �����Allocatio��

 
�Total�A��et��(mil) �a��of�05/20/2022

    
�Portfolio�Stati�tic� �a��of�//N.A.

�%��f�Top�Te��Hol�i�g�� ����Avg�Price/Ear�i�g�� ���

������T�r�over� ����Avg�Price/Ca�h��low� ���

��e�ia���kt�Cap�(�)� ����Avg�Price/Sale�� ���

�Avg��arket�Cap�(mil)� ����Avg�Price/Book�Ratio� ���

�Avg�Dv��Yiel�� ����� ��

 
The�material�pro��ce��i��thi���oc�me�t�i��i�te��e��for�i�formatio�al�p�rpo�e��o�ly�a����ho�l���ot�be�co��tr�e��a��a��offer�or��olicitatio��for�the�p�rcha�e�or��ale�of�a�y�fi�a�cial�i��tr�me�t.�The
i�formatio��provi�e��herei��reflect��c�rre�t�market�practice��a���i���ot�i�te��e��to�co��tit�te�legal,�tax,�or�acco��ti�g�a�vice.�The�i�formatio��a����ata�co�tai�e��herei��ha��bee��obtai�e��from�i�ter�al
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Bloomberg® Page�3�of�3



6 กองทนุเปิดทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น 

 

ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดครึง่ปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่าํคญั    

งวดครึง่ปบญัชสีิน้สดุวนัที ่

29 เม.ย. 

65 

29 ต.ค. 

64 

30 เม.ย. 

64 

30 ต.ค. 

63 

30 เม.ย. 

63 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 9.1998 9.614 8.8771 8.8445 9.3307 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 9.0417 9.1998 9.614 8.8771 8.8445 

กองทุน TMBGRR -1.72% -3.52% +9.22% +1.26% -5.21% 

เกณฑมาตรฐาน 1** +7.44% +8.80% +1.53% -3.06% +7.30% 

เกณฑมาตรฐาน 2** +4.24% +2.14% +1.77% +0.89% +0.14% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 51 80 79 84 129 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 48 51 80 79 84 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดคร่ึงป (ลานบาท) 50 58 80 80 114 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดคร่ึงป (Net cash flow) (ลานบาท) -2 -26 -5 -6 -39 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดคร่ึงป* (Average redemption rate) 0.04% 0.36% 0.06% 0.06% 0.31% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 กองทนุเปิดทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น 

 

 

 

ผลการดาํเนนิงานของกองทนุเปดทหารไทย โกลบอล เรยีล รเีทริน ณ วนัที ่29 เมษายน 2565  

 

ยอนหลัง 

3 เดือน 

ยอนหลัง 

6 เดือน 

ยอนหลัง 

1 ป 

ยอนหลัง 

3 ป 

ต้ังแตจัดต้ัง

กองทุน 

รอยละตอป (31 ม.ค. 65) (29 ต.ค. 64) (30 เม.ย. 64) (30 เม.ย. 62) (17 พ.ย. 57) 

กองทุนเปดทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิรน -4.46% -1.72% -5.19% -0.45% +0.06% 

เกณฑมาตรฐาน 1** +4.98% +7.44% +16.94% +5.62% +2.70% 

เกณฑมาตรฐาน 2** +2.16% +4.24% +6.49% +3.20% +2.11% 

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   
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8 กองทนุเปิดทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น 

 

 



9 กองทนุเปิดทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น 

 

กองทุนเปดทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิรน 

งบแสดงฐานะการเงิน (ยังไมไดตรวจสอบ) 

ณ วันท่ี 30 เมษายน 2565 

 บาท 

สนิทรพัย  
เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม (ราคาทุน   40,290,768.62 บาท) 47,340,885.63 

เงินฝากธนาคาร 1,390,179.12 

ลูกหน้ี  
 จากดอกเบ้ียคางรับ 477.07 

ลูกหน้ีจากจากสัญญาอนุพันธ 132,996.00 

รวมสินทรัพย 48,864,537.82 

หนีส้นิ  
เจาหน้ี  
เจาหน้ีจากสัญญาอนุพันธ 921,354.40 

คาใชจายคางจาย 47,950.25 

ภาษีเงินไดคางจาย 71.56 

หน้ีสินอ่ืน 2,820.81 

รวมหน้ีสิน 972,197.02 

สนิทรพัยสทุธ ิ 47,892,340.80 

  

สนิทรพัยสทุธ ิ:  
ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 58,816,236.14 

บัญชีปรับสมดุล 65,978,244.12 

กําไรสะสม (76,902,139.46) 

สินทรัพยสุทธิ (เทากับ 9.0413 บาทตอหนวย คํานวณจากจํานวน  
 หนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันท่ี 30 เมษายน 2565  
 5,297,030.6691 หนวย) 47,892,340.80 

 

 

 

 



10 กองทนุเปิดทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น 

 

กองทุนเปดทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิรน 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไมไดตรวจสอบ) 

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้ังแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564  สิ้นสดุวันท่ี 30 เมษายน 2565 

 บาท 

รายไดจากการลงทนุ  
 รายไดดอกเบ้ีย 689.36 

 รวมรายได 689.36 

คาใชจาย  
 คาธรรมเนียมการจัดการ 265,514.55 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 7,965.49 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียน 37,469.79 

 รวมคาใชจาย 310,949.83 

รายไดจากการลงทนุสทุธ ิ (310,260.47) 

  

รายการกาํไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุ  
 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้น 568,402.48 

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไมเกิดข้ึนท้ังสิ้น 207,594.65 

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ (984,205.00) 

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมไดเกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ (203,715.29) 

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (51,015.03) 

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)จากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไมเกิดข้ึน (462,938.19) 

  

การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยสทุธจิากการดําเนนิงานกอนภาษเีงนิได (773,198.66) 

หกั ภาษเีงนิได (103.27) 

การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยสทุธจิากการดําเนนิงานหลงัหกัภาษเีงนิได (773,301.93) 

 

 

 

 

 

 



11 กองทนุเปิดทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น 

 

 

 

กองทนุเปดทหารไทย โกลบอล เรยีล รเีทริน 

 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 

 ณ วนัที ่ 30 เมษายน  2565 

 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of NAV 

 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) 

 เงนิฝากธนาคาร 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 1,390,656.19 2.90% 

 รวมเงนิฝากธนาคารs 1,390,656.19 2.90% 

 หนวยลงทนุตางประเทศ 

 หนวยลงทุนตางประเทศ 98.85% 

 กองทุน GMO Global Real Return (UCITS) Fund 53,684 47,340,885.63 98.85% 

 รวมหนวยลงทนุตางประเทศ (ราคาทนุ 40,290,768.62 บาท) 47,340,885.63 98.85% 

 ทรัพยสินอ่ืน -788,358.40 -1.65% 

 หน้ีสินอ่ืน -50,842.62 -0.10% 

 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 47,892,340.80 100.00% 

 จํานวนหนวยลงทุน 5,297,030.6691 

 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 9.0413 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 กองทนุเปิดทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น 

 

 

คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปดทหารไทย โกลบอล เรยีล รเีทริน 

สําหรับ 6 เดือนแรกของรอบปบัญชี 2564/2565 ต้ังแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 สิ้นสดุวันท่ี 30 เมษายน 2565 

  ต้ังแตวันท่ี 1 พ.ย. 2564  ต้ังแตวันท่ี 1 พ.ย. 2564 

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันท่ี 30 เม.ย. 2565  ถึงวันท่ี 30 เม.ย. 2565 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน จํานวนเงิน 

 หนวย : พันบาท หนวย : พันบาท 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 265.51 0.5350 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 7.97 0.0161 

คานายทะเบียน (Registrar fee) 37.47 0.0755 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

ภาษีเงินได 0.10 0.0002 

คาใชจายอ่ืน ๆ 0.00 0.0000 

รวมคาใชจายทัง้หมด1 311.05 0.6268 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขายหลักทรัพย  
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถัวเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2565  

 เทากับ 50,040,173.11 บาท 
 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 0% 

 

คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ ไมมี 
 

 

 

 

 

 



13 กองทนุเปิดทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น 

 

รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทหารไทย โกลบอล เรยีล รเีทริน 

สําหรับรอบ 6 เดือนของรอบปบัญชี 2564/2565 (ต้ังแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 - 30 เมษายน 2565) 

ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวของ 

1 ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวของกับกองทุนรวมไดท่ีบริษัทจัดการโดยตรง 

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

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

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

 

รายงานการเปดเผยขอมลูการถอืหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุ  ณ วนัที ่30 เมษายน 2565 

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 

 



14 กองทนุเปิดทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น 

 

 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 

 


