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1 กองทนุเปิดทหารไทย Global Bond Fund 

 

วันท่ี 1 กันยายน 2564 

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงรายงานประจําป ต้ังแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 

2563 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 ของกองทุนเปดทหารไทย Global Bond Fund มายังทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

เสนทางการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกกลับมาเผชิญความเสี่ยงอีกคร้ัง หลังเร่ิมมีการระบาดของโควิด-19 สายพันธุ

เดลตาเพ่ิมข้ึนในหลายประเทศ โดยสายพันธุน้ีมีตนกําเนิดมาจากประเทศอินเดีย ซึ่งเปนสายพันธุท่ีระบาดไดงาย ติดเชื้อ มีอาการ

รุนแรง และมีโอกาสเสียชีวิตสูง นอกจากน้ีวัคซีนบางตัวยังไมมีประสิทธิภาพท่ีจะปองกันการติดเชื้อสายพันธุดังกลาวได  กอน

หนาน้ีมีหลายประเทศท่ีมีอัตราการฉีดวัคซีนรวดเร็ว เชน อิสราเอลท่ีมีอัตราการฉีดวัคซีนเปนอันดับตน ๆ  ของโลกไดออกมา

ประกาศยกเลิกการใสหนากากอนามัย แตลาสุดไดกลับมาประกาศใสหนากากอีกคร้ัง หลังจํานวนผูติดเชื้อเร่ิมกลับมาปรับเพ่ิม

สูงข้ึน นอกจากน้ี มาตรการควบคุมการระบาดท่ีเขมงวดข้ึน เชน การล็อคดาวน ถูกนํากลับมาใชเพ่ิมข้ึนในหลายประเทศ 

สําหรับในสหรัฐฯ ไดมีการรายงานพบการระบาดของสายพันธุเดลตาแลวเชนกัน โดยแพทยใหญประจําคณะทํางาน

เฉพาะกิจดานการควบคุมโรคโควิด-19 ของทําเนียบขาวไดออกเตือนวาสายพันธุอาจจะกลายมาเปนไวรัสสายพันธุหลักท่ีแพร

ระบาดในสหรัฐฯ ไดในอนาคตอันใกล ขณะท่ีอัตราการฉีดวัคซีนของสหรัฐฯ อาจไมถึงเปาหมายท่ีต้ังไววาจะสามารถฉีดใหถึง 

70% ของประชากรผูใหญกอนถึงวันชาติของสหรัฐฯ โดยลาสุด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน อัตราการฉีดวัคซีนอยางนอย 1 โดสตอ

ประชากรของสหรัฐฯ อยูท่ี 54% แมวาอาจจะไมสามารถบรรลุเปาหมายได แตถือวาอยูในระดับสูง สงผลใหกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจตาง ๆ ของสหรัฐฯ เร่ิมกลับมาฟนตัวไดแข็งแกรงสะทอนจากดัชนี PMI ภาคการผลิตและบริการเบ้ืองตนในเดือน

มิถุนายน 2564 ท่ีอยู เหนือระดับขยายตัว (50) โดยอยู ท่ี 62.1 และ 60.1 ขณะท่ีความเชื่อม่ันของผูบริโภคของสหรัฐฯ 

(Conference Board) เพ่ิมสูงข้ึนตอเน่ืองอยูท่ี 127.3 ซึ่งเปนระดับสูงสุดนับต้ังแตเร่ิมเกิดการแพรระบาดของโควิด-19 ในเดือน

กุมภาพันธ 2563 นอกจากน้ี ดัชนีราคาการใชจายเพ่ือการบริโภคสวนบุคคล (PCE) พ้ืนฐานปรับตัวเพ่ิมข้ึนอยูท่ี 3.4% แมสวน

หน่ึงของการปรับเพ่ิมจะมาจากฐานท่ีตํ่า แตกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีขยายตัวตอเน่ืองจะสงผลใหเงินเฟอของสหรัฐฯ ยังมีแนวโนม

อยูในระดับสูง โดยลาสุดทางธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ไดออกมาสงสัญญาณวาอาจมีการปรับข้ึนดอกเบ้ียเร็วกวากรอบเวลา

เดิมท่ีเคยกําหนดไว 

ในฝงของยุโรป ตัวเลขเศรษฐกิจตาง ๆ บงชี้ถึงแนวโนมการขยายตัวของเศรษฐกิจท่ีดีข้ึนเชนกัน สะทอนจากดัชนี PMI 

ภาคการผลิตข้ันสุดทายของยูโรโซนในเดือนมิถุนายน 2564 ปรับตัวเพ่ิมข้ึนอยูท่ีระดับสูงสุดเปนประวัติการณท่ี 63.4 อีกท้ัง 

ความเชื่อม่ันในเศรษฐกิจยูโรโซน ในเดือนมิถุนายน เพ่ิมข้ึนอยูท่ี 117.9 ซึ่งเปนระดับสูงสุดในรอบ 21 ป ซึ่งสวนหน่ึงมาจากอัตรา

การฉีดวัคซีนท่ีเปนไปอยางรวดเร็ว อัตราการฉีดวัคซีนของสหภาพยุโรป (European Union) อยูท่ี 50.8% อยางไรก็ตาม ใน

สหภาพอาณาจักรไดเร่ิมมีการพบสายพันธุเดลตาในประเทศสงผลใหจํานวนผูติดเชื้อรายวันกลับมาเพ่ิมข้ึน และสงผลใหมีการ

เลื่อนประกาศวันคลายล็อคดาวนออกไปจากเดิมมีกําหนดท่ี 21 มิถุนายน 2564 ท่ีผานมา 

ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของญ่ีปุนยังคงถูกขับเคลื่อนโดยอุปสงคภายนอกท่ีฟนตัวอยางแข็งแกรง ขณะท่ีกิจกรรม

เศรษฐกิจในประเทศยังคงออนแอจากผลกระทบของการประกาศสถานการณฉุกเฉินท่ีเพ่ิงสิ้นสุดไปเม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน 2564 

ทําให BOJ ประกาศตออายุมาตรการเงินกูปลอดดอกเบ้ียออกไปอีก 6 เดือน (สิ้นสุดเดือน มีนาคม 2565) โดยตลาดคาดการณ

วา BOJ จะปรับลดประมาณการเศรษฐกิจของ FY2021 ลงในการประชุมเดือนกรกฎาคม 2564 ดานการแจกจายวัคซีนมี

พัฒนาการท่ีดีข้ึนในเดือนท่ีผานมา โดยแจกจายไดเกือบ 1 ลานโดสตอวัน ซึ่งหากญ่ีปุนยังรักษาความเร็วน้ีไวไดจะสามารถสราง

ภูมิคุมกันหมูไดทันภายในสิ้นป 2564 



2 กองทนุเปิดทหารไทย Global Bond Fund 

 

กองทุนเปดทหารไทย Global Bond Fund เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองเดียว 

(Master Fund) คือ กองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund โดยกองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund มุงสราง

ผลตอบแทนรวมสูงสุดจากการลงทุนในพอรตการลงทุนของตราสารหน้ีท่ีออกโดยรัฐบาลและองคกรท่ีมีความเก่ียวของกับ

รัฐบาล และสกุลเงินตางๆ ท้ังในตลาดท่ีพัฒนาแลวและตลาดเกิดใหม  

สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 

บลจ. ทหารไทย ดวยดีตลอดมา 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

คณะผูจัดการกองทุน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 



3 กองทนุเปิดทหารไทย Global Bond Fund 

 

รายงานการวเิคราะหของบรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุ ทหารไทย จาํกดั ในฐานะบรษิทัจดัการ 

กองทนุเปดทหารไทย Global Bond Fund 

 

ภาวะเศรษฐกิจ 

เสนทางการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกกลับมาเผชิญความเสี่ยงอีกคร้ัง หลังเร่ิมมีการระบาดของโควิด-19 สายพันธุ

เดลตาเพ่ิมข้ึนในหลายประเทศ โดยสายพันธุน้ีมีตนกําเนิดมาจากประเทศอินเดีย ซึ่งเปนสายพันธุท่ีระบาดไดงาย ติดเชื้อ มีอาการ

รุนแรง และมีโอกาสเสียชีวิตสูง นอกจากน้ีวัคซีนบางตัวยังไมมีประสิทธิภาพท่ีจะปองกันการติดเชื้อสายพันธุดังกลาวได กอน

หนาน้ีมีหลายประเทศท่ีมีอัตราการฉีดวัคซีนรวดเร็ว เชน อิสราเอลท่ีมีอัตราการฉีดวัคซีนเปนอันดับตน ๆ  ของโลกไดออกมา

ประกาศยกเลิกการใสหนากากอนามัยแตลาสุดไดกลับมาประกาศใสหนากากอีกคร้ัง หลังจํานวนผูติดเชื้อเร่ิมกลับมาปรับเพ่ิม

สูงข้ึน นอกจากน้ี มาตรการควบคุมการระบาดท่ีเขมงวดข้ึน เชน การล็อคดาวน ถูกนํากลับมาใชเพ่ิมข้ึนในหลายประเทศ 

สําหรับในสหรัฐฯ ไดมีการรายงานพบการระบาดของสายพันธุเดลตาแลวเชนกัน โดยแพทยใหญประจําคณะทํางาน

เฉพาะกิจดานการควบคุมโรคโควิด-19 ของทําเนียบขาวไดออกเตือนวาสายพันธุอาจจะกลายมาเปนไวรัสสายพันธุหลักท่ีแพร

ระบาดในสหรัฐฯ ไดในอนาคตอันใกล ขณะท่ีอัตราการฉีดวัคซีนของสหรัฐฯ อาจไมถึงเปาหมายท่ีต้ังไววาจะสามารถฉีดใหถึง 

70% ของประชากรผูใหญกอนถึงวันชาติของสหรัฐฯ โดยลาสุด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน อัตราการฉีดวัคซีนอยางนอย 1 โดสตอ

ประชากรของสหรัฐฯ อยูท่ี 54% แมวาอาจจะไมสามารถบรรลุเปาหมายได แตถือวาอยูในระดับสูง สงผลใหกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจตาง ๆ ของสหรัฐฯ เร่ิมกลับมาฟนตัวไดแข็งแกรงสะทอนจากดัชนี PMI ภาคการผลิตและบริการเบ้ืองตนในเดือน

มิถุนายน 2564 ท่ีอยู เหนือระดับขยายตัว (50) โดยอยู ท่ี 62.1 และ 60.1 ขณะท่ีความเชื่อม่ันของผูบริโภคของสหรัฐฯ 

(Conference Board) เพ่ิมสูงข้ึนตอเน่ืองอยูท่ี 127.3 ซึ่งเปนระดับสูงสุดนับต้ังแตเร่ิมเกิดการแพรระบาดของโควิด-19 ในเดือน

กุมภาพันธ 2563 นอกจากน้ี ดัชนีราคาการใชจายเพ่ือการบริโภคสวนบุคคล (PCE) พ้ืนฐานปรับตัวเพ่ิมข้ึนอยูท่ี 3.4% แมสวน

หน่ึงของการปรับเพ่ิมจะมาจากฐานท่ีตuา แตกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีขยายตัวตอเน่ืองจะสงผลใหเงินเฟอของสหรัฐฯ ยังมีแนวโนม

อยูในระดับสูง โดยลาสุดทางธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ไดออกมาสงสัญญาณวาอาจมีการปรับข้ึนดอกเบ้ียเร็วกวากรอบเวลา

เดิมท่ีเคยกําหนดไว 

ในฝงของยุโรป ตัวเลขเศรษฐกิจตาง ๆ บงชี้ถึงแนวโนมการขยายตัวของเศรษฐกิจท่ีดีข้ึนเชนกัน สะทอนจากดัชนี PMI 

ภาคการผลิตข้ันสุดทายของยูโรโซนในเดือนมิถุนายน 2564 ปรับตัวเพ่ิมข้ึนอยูท่ีระดับสูงสุดเปนประวัติการณท่ี 63.4 อีกท้ัง 

ความเชื่อม่ันในเศรษฐกิจยูโรโซน ในเดือนมิถุนายน เพ่ิมข้ึนอยูท่ี 117.9 ซึ่งเปนระดับสูงสุดในรอบ 21 ป ซึ่งสวนหน่ึงมาจากอัตรา

การฉีดวัคซีนท่ีเปนไปอยางรวดเร็ว อัตราการฉีดวัคซีนของสหภาพยุโรป (European Union) อยูท่ี 50.8% อยางไรก็ตาม ใน

สหภาพอาณาจักรไดเร่ิมมีการพบสายพันธุเดลตาในประเทศสงผลใหจํานวนผูติดเชื้อรายวันกลับมาเพ่ิมข้ึน และสงผลใหมีการ

เลื่อนประกาศวันคลายล็อคดาวนออกไปจากเดิมมีกําหนดท่ี 21 มิถุนายน 2564 ท่ีผานมา 

ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของญ่ีปุนยังคงถูกขับเคลื่อนโดยอุปสงคภายนอกท่ีฟนตัวอยางแข็งแกรง ขณะท่ีกิจกรรม

เศรษฐกิจในประเทศยังคงออนแอจากผลกระทบของการประกาศสถานการณฉุกเฉินท่ีเพ่ิงสิ้นสุดไปเม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน 2564 

ทําให BOJ ประกาศตออายุมาตรการเงินกูปลอดดอกเบ้ียออกไปอีก 6 เดือน (สิ้นสุดเดือน มีนาคม 2565) โดยตลาดคาดการณ

วา BOJ จะปรับลดประมาณการเศรษฐกิจของ FY2021 ลงในการประชุมเดือนกรกฎาคม 2564 ดานการแจกจายวัคซีนมี

พัฒนาการท่ีดีข้ึนในเดือนท่ีผานมา โดยแจกจายไดเกือบ 1 ลานโดสตอวัน ซึ่งหากญ่ีปุนยังรักษาความเร็วน้ีไวไดจะสามารถสราง

ภูมิคุมกันหมูไดทันภายในสิ้นป 2564 
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ตลาดตราสารหน้ี 

ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ในชวงอายุ 10 ป โดยเฉลี่ยอยูท่ีระดับรอยละ 1.60 เน่ืองจาก การคาดการณเงิน

เฟอท่ีสูงข้ึน และนายโจ ไบเดน จะใชนโยบายการกระตุนเศรษฐกิจขนาดใหญ ซึ่งหมายถึงจะเกิดการกูและการออกพันธบัตร

สหรัฐฯมากข้ึน ในชวงป 2564 ตลอดท้ังป ตลาดมอง bond yield ท่ัวโลกยังมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยู โดยคาดการณ bond yield 

สหรัฐฯ ของนักวิเคราะหโดย Bloomberg consensus พบวา bond yield อายุ 10 ป ของสหรัฐฯ จะคอย ๆ เพ่ิมจากปจจุบันท่ี

รอยละ 1.60 สูระดับรอยละ 1.80 ในปลายป 2564 ซึ่ง Fed คาดวาจะยังคงอัตราดอกเบ้ียท่ีระดับ 0-0.25 ตลอดท้ังป 2564 และจะ

ยังคงเขาซื้อทรัพยสินอยางตอเน่ือง 

 

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม สําหรับรอบบัญชีตั้งแตวันที่  

1 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2564 

สําหรับนโยบายของกองทุนเปดทหารไทย Global Bond Fund เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ

เพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund โดยกองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund 

มุงสรางผลตอบแทนรวมสูงสุดจากการลงทุนในพอรตการลงทุนของตราสารหน้ีท่ีออกโดยรัฐบาลและองคกรท่ีมีความเก่ียวของ

กับรัฐบาล และสกุลเงินตางๆ ท้ังในตลาดท่ีพัฒนาแลวและตลาดเกิดใหม  

 ท้ังน้ีในรอบระยะเวลา 1 ปท่ีผานมาบริษัทจัดการไดปฏิบัติตามนโยบายการลงทุนตามท่ีกําหนด และไมมีการรับชําระหน้ี

ดวยทรัพยสินอ่ืนใด 

 

การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในรอบบญัชทีีผ่านมาเมือ่เทยีบกบัรอบบญัชกีอนหนา 

เน่ืองจากกองทุนเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศเพียงกองเดียวท่ีมีวัตถุประสงคและนโยบายการลงทุน

ตรงตามวัตถุประสงคของกองทุนโดยจะเนนลงทุนเต็มท่ีตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงสัดสวนการลงทุนในรอบแตละปบัญชี จึงไม

มีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ 

 

รายงานการลงทนุทีไ่มเปนไปตามนโยบายการลงทนุเฉลีย่ในรอบปบญัชพีรอมทัง้การดาํเนนิการแกไข 

ไมมี 

 

ขอมลูการดาํเนนิการรบัชาํระหนีด้วยทรพัยสนิอืน่ (ถาม)ี 

ไมมี 

 

ขอมลูการบนัทกึมลูคาตราสารแหงหนีห้รือสทิธเิรยีกรองดงักลาวเปนศนูย ในกรณทีีผู่ออกตราสารแหงหนีห้รอืลกูหนีแ้หงสทิธิ

เรยีกรองผดินดัชาํระหนีห้รอืมพีฤตกิารณวาจะไมสามารถชาํระหนีไ้ด (ถาม)ี 

ไมมี 
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ขอมลูทัว่ไปของกองทนุเปดทหารไทย Global Bond Fund 

 

วตัถปุระสงคของกองทนุ 
เพ่ือสรางผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหน้ีตางประเทศผานกองทุนรวมในตางประเทศท่ีบริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็น

วาเปนกองทุนท่ีบริหารอยางมีประสิทธิภาพและใหผลตอบแทนเหมาะสมกับความเสี่ยงโดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชี จะลงทุนไม

นอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

 

ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทนุ : ตราสารหน้ี 

 

ประเภทกองทนุรวมตามลกัษณะพเิศษ :  

ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : PIMCO GIS Global Bond Fund 

กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในประเทศ : ไอรแลนด (IRELAND) 

 

ประเภทกองทนุตามการลงทนุในตางประเทศ : กองทุนรวมท่ีเนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ 

 

นโยบายการกูยมื (ถาม)ี :  

 

การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลวงหนา (Derivatives) : ลงทุน 

 

วตัถปุระสงคของการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลวงหนา : การลดความเสี่ยง (Hedging) 

 

การลงทนุในตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายลวงหนาแฝง (Structured Note) : ไมลงทุน 

 

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

management/index tracking) 

 

ดชันชีีว้ดั/อางองิ (Benchmark) :  

การลงทุนในกองทุนรวมน้ีควรเปรียบเทียบกับ Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Index Value 

Hedged USD ในรูปเงินบาท 

 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) ในการเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจัดการเห็นควรและ

เหมาะสม ซึ่งอยูภายใตกรอบนโยบายการลงทุนท่ีกําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลและแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนา

อยางชัดเจนถึงวันท่ีมีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คําอธิบายเก่ียวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกลาวผานการลง

ประกาศในเว็บไซดของบริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 

 

อยางไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพ่ือใหเปนไปตามประกาศ เง่ือนไขและขอกําหนดสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/

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

หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใชเปรียบเทียบ ในกรณีท่ีผูออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไมไดจัดทําหรือเปดเผยขอมูล/อัตรา
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ดังกลาวอีกตอไป โดยบริษัทจัดการจะแจงเปลี่ยนแปลงดังกลาวให ผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาผานการประกาศในเว็บไซด

ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 

 

ลกัษณะการจายผลตอบแทนของกองทนุ : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพเิศษ :  

กองทุนเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ PIMCO GIS Global Bond 

Fund ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอรแลนด (Ireland) ดําเนินงานตามระเบียบของ UCITS กองทุนรวมตางประเทศดังกลาวบริหาร

จัดการโดย Pacific Investment Management Company LLC และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ไมนอยกวารอยละ 80 

ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชี สําหรับสวนท่ีเหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน

หลักทรัพยท่ีเสนอขายท้ังในและตางประเทศ ไดแก เงินฝาก ตราสารทางการเงิน และลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนหรือ

การหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีไมขัดตอกฎหมาย ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสํารองเปนคาใชจายในการดําเนินงานของกองทุน 

หรือเพ่ือประโยชนในการบริหารสภาพคลอง หรือเปนชวงรอการลงทุนในตางประเทศ หรือสําหรับการอ่ืนใดอันมีลักษณะทํานอง

เดียวกัน 

 

ในสภาวการณปกติ กองทุนจะลงทุนในตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชี ไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ

กองทุนรวม แตท้ังน้ี กองทุนอาจไมสามารถดํารงอัตราสวนการลงทุนในตางประเทศตามท่ีระบุไวในโครงการ หากสภาวะการ

ลงทุนในตางประเทศหรือการลงทุนในกองทุนตางประเทศไมปกติ หรือไมเหมาะสม เชน ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน 

เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณไมปกติ มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ วงเงินลงทุนในตางประเทศเต็มเปนการชั่วคราว เปนตน หรือ

เพ่ือรอการลงทุน ท้ังน้ี กองทุนจะทํารายงานการลงทุนท่ีไมเปนไปตามอัตราสวนการลงทุนท่ีกําหนด พรอมท้ังเหตุผล และจัดสง

มายังสํานักงาน ก.ล.ต.ภายในเวลาท่ีกําหนด 

 

รายละเอยีดการลงทนุในตางประเทศ :  

เนนลงทุนในตางประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ท้ังน้ี ไมเกินวงเงินท่ี

ไดรับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. 
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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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 กองทนุเปิดทหารไทย Global Bond Fund 

 

ขอมลูของกองทนุรวมทีล่งทนุในหนวยลงทนุของกองทนุรวมตางประเทศกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึง่ เกนิกวารอยละ 20 

ของ NAV 
 

โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

1 การลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 

2 ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



�������L�BAL�B�ND�U�D�N��A�� � Fund��verview�

������������oba��Bond�Fund�is�a�U��T��certified�open�end�fund�incorporated�in��re�and.�The�objective�is�maximum�tota��return�consistent�with

preservation�of�capita��and�prudent�investment�management.�The�Fund�invests�primari�y�in�intermediate�maturity�U��and�non�U��fixed�income

securities�(rated�from�B�to�Aaa).��t�tracks�a�B�oomberg��ndex.
 
��ontact�Detai�s

��anagement��ompany� �������Europe�Ltd/United�Kingdom�

��ompany�Address� �������Funds���oba���nvestors

�eries,�30�Herbert��treet,�Dub�in�2,

�re�and�

��ompany�Te�ephone� �����

�Web��ite� �����

�Fund��anager� �Andrew�Ba��s�

��gr����tart�Date� �04/02/2015�

�Transfer�Agent� ��tate��treet�Fund��ervices��re�and

Ltd�

 �Fund��nfo �as�of�09/03/2021

�Last���ose� ��$��36.12�

�Tota��Assets�(mi�)� ��$��14,660.90�

�Tota��Assets�Date� �08/31/2021�

��nception�Date� �03/12/1998�

��rimary�Benchmark� ���oba��Aggregate�

��urr� �U��Do��ar�

��in��nvestment� ��U��Do��ar��500,000.00�

�Ticker� �����BA���D�

����N� ��E0002461055�

 
�Fees�And�Expenses

�Expense�Ratio� �0.49�

�Front�Load� �5.00�

�Fund��gr��tated�Fee� �0.49�

��gr��tated��erf.�Fee� �0.00�

�High�Water��ark� �����

�Hurd�e�Rate� �����

�Back�Load� �0.00�

�Ear�y�Withdraw�Fee� �����

 �B�oomberg���assification

�Fund�Type� ��pen�End�Fund�

�Fund�Asset���ass�Focus� �Fixed��ncome�

�Domici�e� ��re�and�

�Fund��bjective� �Foreign�Aggregate�Bond�

�Fund��ty�e� �����

�Fund��arket��ap�Focus� �����

�Fund��eographica��Focus� ���oba��

�Fund��urrency�Focus� �����
 
�Tota��Return��hart �

 
�easona�ity

Year Jan Feb �ar Apr �ay Jun Ju� Aug �ep �ct Nov Dec

2017 �0.14 1.12 0.17 0.57 0.67 �0.07 0.56 1.09 �0.20 0.49 0.13 0.07

2018 �0.29 �0.36 0.82 �0.32 0.26 0.19 0.19 0.16 �0.23 �0.26 0.00 0.84

2019 1.38 0.35 1.39 0.31 1.34 1.32 0.70 1.84 �0.56 0.03 �0.24 0.33

2020 1.66 0.64 �2.76 2.12 0.99 0.87 1.55 0.06 0.40 0.20 1.04 0.69

2021 �0.22 �1.58 �0.25 0.37 0.31 0.11 1.03 �0.14 ��� ��� ��� ���
 
� �

 
The�materia��produced�in�this�document�is�intended�for�informationa��purposes�on�y�and�shou�d�not�be�construed�as�an�offer�or�so�icitation�for�the�purchase�or�sa�e�of�any�financia��instrument.�The
information�provided�herein�ref�ects�current�market�practices�and�is�not�intended�to�constitute��ega�,�tax,�or�accounting�advice.�The�information�and�data�contained�herein�has�been�obtained�from�interna�
data�processing,�fund�administrators�as�we���as�other�outside�sources�and,�a�though�it�is�be�ieved�to�be�accurate,�no�guarantee�of�comp�eteness�or�accuracy�is�being�made.�B�oomberg�L��sha���not�be
�iab�e�for�any��osses�or�damage�that�anyone�may�suffer�as�a�resu�t�of�re�ying�on�this�information.�The�information�may�be�changed�by�B�oomberg�L��at�any�time.
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�������L�BAL�B�ND�U�D�N��A�� � Fund��erformance�Risk�Tracking�

Benchmark:���oba��Aggregate �as�of�09/03/2021�
�urrency:�U�D�
 
��erformance

� �Fund� �Bench.�

��ean�Return�1Y�Week�y� �1.85� �0.57�

�Tota��Return�3�� �1.12� �1.61�

�Tota��Return�6�� �1.09� �1.57�

�Tota��Return�1Y� �1.60� �0.24�

�Tota��Return�Ytd� ��0.39� ��0.54�

��erf�2019� �8.47� �8.22�

��erf�2018� �1.01� �1.76�

��erf�2017� �4.56� �3.04�

��erf�2016� �5.83� �3.95�

��erf�2015� �0.91� �1.02�

��erf�2014� �8.98� �7.59�

�Eff�7D�Y�d� ����� �����

�30D�Y�d� ����� �����

��ross�7D�Y�d� ����� �����

��ubs�7D�Y�d� ����� �����

�Avg�Life� ����� �����

���kt�Avg�Days�To��at.� ����� �����

 � �

 
�Risk

� �Fund� �Bench.�

�Downside�Risk�1Y�Week�y�Ann� �1.47� �1.39�

��emivariance�1Y�Week�y�Ann� �2.24� �1.98�

��tandard�Dev�1Y�Week�y�Ann� �1.82� �1.90�

��ax�Drawdown�1Y� ��2.15� ��2.72�

��ax��ncrease�1Y� �2.40� �2.71�

�Kurtosis�1Y�Week�y� �3.66� ��0.64�

��kewness�1Y�Week�y� ��1.40� ��0.24�

 � �

 
�Risk/Return

� �vs�Bench.

�Excess�Return�1Y�Week�y�Ann� �1.27�

��nformation�Ratio�1Y�Week�y� �1.18�

�Jensen�A�pha�1Y�Week�y� �1.39�

��odig�iani�Rap�1Y�Week�y� �0.01�

��harpe�Ratio�1Y�Week�y� �0.99�

��ortino�Ratio�1Y�Week�y� �0.78�

�Treynor��easure�1Y�Week�y� �0.02�

 � �

 

 
The�materia��produced�in�this�document�is�intended�for�informationa��purposes�on�y�and�shou�d�not�be�construed�as�an�offer�or�so�icitation�for�the�purchase�or�sa�e�of�any�financia��instrument.�The
information�provided�herein�ref�ects�current�market�practices�and�is�not�intended�to�constitute��ega�,�tax,�or�accounting�advice.�The�information�and�data�contained�herein�has�been�obtained�from�interna�
data�processing,�fund�administrators�as�we���as�other�outside�sources�and,�a�though�it�is�be�ieved�to�be�accurate,�no�guarantee�of�comp�eteness�or�accuracy�is�being�made.�B�oomberg�L��sha���not�be
�iab�e�for�any��osses�or�damage�that�anyone�may�suffer�as�a�resu�t�of�re�ying�on�this�information.�The�information�may�be�changed�by�B�oomberg�L��at�any�time.

 
B�oomberg® �age�2�of�4



�������L�BAL�B�ND�U�D�N��A�� � Fund��erformance�Risk�Tracking�

Benchmark:���oba��Aggregate �as�of�09/03/2021�
�urrency:�U�D�

�Tracking

� �vs�Bench.

�A�pha�1Y�Week�y� �0.03�

�Beta�1Y�Week�y� �0.80�

��orre�ation�1Y�Week�y� �0.83�

�Bear��orre�ation�1Y�Week�y� �0.86�

�Bu����orre�ation�1Y�Week�y� �0.67�

�R��quared�1Y�Week�y� �0.69�

�Tracking�Error�1Y�Week�y�Ann� �1.08�

 � �
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� � Fund�A��ocation�

 
�Tota��Assets�(mi�) �as�of�08/31/2021

 
�Asset�A��ocation

��orporate� �35.035�%�

�Equity� �0.031�%�

��overnment� �34.419�%�

��oney��arket� �1.225�%�

��ortgage� �28.7�%�

��unicipa�� �0.59�%�

 �as�of�06/30/2021

 
��ector�A��ocation

�Asset�Backed��ecurities� �7.63�%�

�Basic��ateria�s� �0.044�%�

��ommunications� �1.079�%�

��onsumer,��yc�ica�� �2.375�%�

��onsumer,�Non�cyc�ica�� �1.939�%�

�Diversified� �0.017�%�

�Energy� �1.089�%�

�Financia�� �33.073�%�

�Funds� �0.031�%�

��overnment� �27.019�%�

��ndustria�� �0.766�%�

��ortgage��ecurities� �8.178�%�

�Techno�ogy� �0.35�%�

�Uti�ities� �0.906�%�

 �as�of�06/30/2021

 
��eo�A��ocation

�Africa�/��idd�e�East� �5.479�%�

�Asia��acific� �20.229�%�

��entra��Asia� �0.105�%�

�Eastern�Europe� �0.685�%�

�North�America� �35.375�%�

��outh�&��entra��America� �0.953�%�

�Western�Europe� �28.348�%�

 �as�of�06/30/2021

 
��ortfo�io��tatistics �as�of�06/30/2021

�%��f�Top�Ten�Ho�dings� �23.73��Avg��rice/Earnings� �����

�Fund�Turnover� �377.00��Avg��rice/�ash�F�ow� �����

��edian��kt��ap�(�)� ������Avg��rice/�a�es� �����

�Avg��arket��ap�(mi�)� ������Avg��rice/Book�Ratio� �����

�Avg�Dvd�Yie�d� ������� ��

 
The�materia��produced�in�this�document�is�intended�for�informationa��purposes�on�y�and�shou�d�not�be�construed�as�an�offer�or�so�icitation�for�the�purchase�or�sa�e�of�any�financia��instrument.�The
information�provided�herein�ref�ects�current�market�practices�and�is�not�intended�to�constitute��ega�,�tax,�or�accounting�advice.�The�information�and�data�contained�herein�has�been�obtained�from�interna�
data�processing,�fund�administrators�as�we���as�other�outside�sources�and,�a�though�it�is�be�ieved�to�be�accurate,�no�guarantee�of�comp�eteness�or�accuracy�is�being�made.�B�oomberg�L��sha���not�be
�iab�e�for�any��osses�or�damage�that�anyone�may�suffer�as�a�resu�t�of�re�ying�on�this�information.�The�information�may�be�changed�by�B�oomberg�L��at�any�time.
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9 กองทนุเปิดทหารไทย Global Bond Fund 

 

ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่ําคญั     

งวดปบญัชสีิน้สดุวนัที ่

30 ม.ิย. 

64 

30 ม.ิย. 

63 

28 ม.ิย. 

62 

29 ม.ิย. 

61 

30 ม.ิย. 

60 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 13.5471 13.0424 12.5259 12.4325 12.1544 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 13.7315 13.5471 13.0424 12.5259 12.4325 

กองทุนเปดทหารไทย Global Bond Fund +1.36% +3.84% +4.14% +0.59% +2.29% 

เกณฑมาตรฐาน 1** +3.93% +6.70% -0.18% -1.03% -5.40% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 3,598 1,182 563 819 1,664 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 2,944 3,598 1,182 563 819 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดป (ลานบาท) 5,166 1,600 724 657 1,171 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดป (Net cash flow) (ลานบาท) -573 +2,099 +581 -264 -868 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดป* (Average redemption rate) 0.65% 0.56% 0.21% 0.23% 0.36% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 กองทนุเปิดทหารไทย Global Bond Fund 

 

 

 

ผลการดาํเนนิงานของกองทนุเปดทหารไทย Global Bond Fund ณ วนัที ่30 มถินุายน 2564   

 

ยอนหลัง 

 3 เดือน 

ยอนหลัง  

6 เดือน 

ยอนหลัง  

1 ป 

ยอนหลัง  

3 ป 

ต้ังแตจัดต้ัง 

กองทุน 

รอยละตอป (31 มี.ค. 64) (30 ธ.ค. 63) (30 มิ.ย. 63) (29 มิ.ย. 61) (14 ก.ค. 53) 

กองทุนเปดทหารไทย Global Bond Fund 0.54% -1.68% 1.36% 3.10% 2.94% 

เกณฑมาตรฐาน 1** 3.43% 5.27% 3.93% 3.46% 2.72% 

Note**      
เกณฑมาตรฐาน 1 คือ ดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD ปรับดวยอัตรา 

 แลกเปล่ียนเพ่ือเทียบเทาคาสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน 

เกณฑมาตรฐาน 2 คือ ดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD สกุลเงินดอลลารสหรัฐ 

      

หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)  
 ท้ังน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผล 

 การดําเนินงานในอนาคต 

 ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน    
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รายงานของผูสอบบญัชรีบัอนญุาต 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปดทหารไทย Global Bond Fund 

ความเห็น 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปดทหารไทย Global Bond Fund (“กองทุน”) ซึ่งประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงิน 

และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง

สินทรัพยสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปดทหารไทย Global Bond Fund ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

ผลการดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตาม

แนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจาก

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

เกณฑในการแสดงความเห็น 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบ

ของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกองทุนตามขอกําหนด

จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในสวนท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบงบการเงิน และ

ขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดเหลาน้ี ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบ

บัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

ขอมูลอื่น 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอ่ืน ขอมูลอ่ืนประกอบดวย ขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําป แตไมรวมถึงงบการเงิน และ

รายงานของผูสอบบัญชีท่ีอยูในรายงานประจําปน้ัน ขาพเจาคาดวาขาพเจาจะไดรับรายงานประจําปภายหลังวันท่ีในรายงานของ

ผูสอบบัญชี 

ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอ่ืน และขาพเจาไมไดใหความเชื่อม่ันตอขอมูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของขาพเจาท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอ่ืนมีความขัดแยงท่ีมี

สาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูท่ีไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา หรือปรากฏวาขอมูลอ่ืนมีการแสดงขอมูลท่ีขัด

ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

เม่ือขาพเจาไดอานรายงานประจําป หากขาพเจาสรุปไดวามีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขาพเจาตอง

สื่อสารเร่ืองดังกลาวกับผูบริหารเพ่ือใหผูบริหารดําเนินการแกไขขอมูลท่ีแสดงขัดตอขอเท็จจริง 
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ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 

ผูบริหารมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลาน้ีโดยถูกตองตามท่ีควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับ

กองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวา

จําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือขอผิดพลาด  

ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเน่ือง การเปดเผยเร่ือง

ท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานตอเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ืองเวนแตผูบริหาร

มีความต้ังใจท่ีจะเลิกกองทุนหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเน่ืองตอไปได 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง

ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบ

บัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อม่ันในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกัน

วาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญท่ีมีอยู

ไดเสมอไป ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเม่ือคาดการณไดอยาง

สมเหตุสมผลวารายการท่ีขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใช

งบการเงินจากการใชงบการเงินเหลาน้ี 

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินไมวาจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองตอความเสี่ยงเหลาน้ัน และได

หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงท่ีไมพบ

ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงท่ีเกิดจากขอผิดพลาด 

เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเวนการแสดงขอมูล การ

แสดงขอมูลท่ีไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ

สถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน  

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ

เปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของซึ่งจัดทําข้ึนโดยผูบริหาร  
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 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหารและจากหลักฐาน

การสอบบัญชีที่ไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุให

เกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามี

ความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหขอสังเกตถึงการ

เปดเผยขอมูลในงบการเงินที่เกี่ยวของ หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป 

ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็

ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกองทุนตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง  

 ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินแสดงรายการ

และเหตุการณในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม 

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูบริหารในเรื่องตางๆ ที่สําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว 

ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบใน

ระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 

 
(นางสาวชมภูนุช แซแต)   

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

กรุงเทพฯ 15 กรกฎาคม 2564 
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กองทุนเปดทหารไทย Glo bal Bond Fund

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 25 64

หมายเหตุ 2564 2563

สินทรัพย 7

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม 3, 4 2,952,531,985.40 3,773,602,660.98 

เงินฝากธนาคาร 90,536,741.71 50,308,762.86 

ลูกหนี้

จากดอกเบี้ย 2,298.54 2,283.69 

จากการขายหนวยลงทุน 1,007,499.96 154,807,489.17 

ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ 3, 6 6,318,000.00 51,877,641.40 

รวมสินทรัพย 3,050,396,525.61 4,030,598,838.10

หนี้สิน 7

เจาหนี้

จากการซือ้เงินลงทุน - 370,560,000.00 

จากการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 22,380,847.83 43,837,572.17 

เจาหนี้จากสัญญาอนุพันธ 3, 5, 6 81,171,564.63 15,793,110.32 

คาใชจายคางจาย 5 2,841,925.11 2,266,344.86 

ภาษีเงินไดคางจาย 344.78 342.55 

เจาหนี้อ่ืน - 320,000.00 

หนี้สินอื่น 5 177,125.07 54,000.09 

รวมหนี้สิน 106,571,807.42 432,831,369.99

สินทรัพยสุทธิ 2,943,824,718.19 3,597,767,468.11

สินทรัพยสุทธิ:

ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 2,143,848,167.17 2,655,740,441.25

กําไร(ขาดทุน)สะสม

บัญชปีรับสมดลุ (514,604,642.75) (286,310,494.40)

กําไรสะสมจากการดาํเนินงาน 1,314,581,193.77 1,228,337,521.26

สินทรัพยสุทธิ 2,943,824,718.19 3,597,767,468.11

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 13.7315 13.5471

จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ณ วันสิ้นป (หนวย) 214,384,816.7132 265,574,044.1222 

บาท
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กองทุนเปดทหารไทย Glo bal Bo nd Fund

งบกาํ ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สํา หรับปสิ้นสุดวันที่  30 มิถุนายน 25 64

หมายเหตุ 2564 2563

รายได 3

รายไดดอกเบี้ย 100,693.58 71,570.55 

รายไดคาธรรมเนียมในการซ้ือขายหนวยลงทุน - 638,697.71 

รวมรายได 100,693.58 710,268.26 

คาใชจาย 3

คาธรรมเนียมการจัดการ 5 46,951,000.53 14,571,444.45 

คาธรรมเนียมผู ดูแลผลประโยชน 1,657,094.18 514,286.28 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 5 9,857,148.49 2,571,431.28 

คาใชจายอ่ืน 575.28 - 

รวมคาใชจาย 58,465,818.48 17,657,162.01

ขาดทุนสุทธิ (58,365,124.90) (16,946,893.75)

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทนุ 3

รายการกําไรสุทธิที่เกดิขึ้นจากเงินลงทุน 66,687,863.20 12,700,469.88

รายการกําไรสุทธิที่ยังไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 91,800,350.05 80,839,049.29

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ 94,655,812.30 (41,939,237.00)

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไมเกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ 6, 7 (110,938,095.71) 9,581,032.94

รายการกําไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 2,416,926.90 1,971,064.23

รวมรายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดข้ึนและที่ยังไมเกิดข้ึน 144,622,856.74 63,152,379.34

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได 86,257,731.84 46,205,485.59

หัก ภาษีเงินได 3 (14,059.33) (7,815.81)

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได 86,243,672.51 46,197,669.78

บาท



17 กองทนุเปิดทหารไทย Global Bond Fund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนเปดทหารไทย Glo bal Bo nd Fund

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ

สํา หรับปสิ้นสุดวันที่  30 มิถุนายน 25 64

2564 2563

การเพิม่ขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพยสุทธิจาก

การดาํเนินงาน 86,243,672.51 46,197,669.78

การเพ่ิมข้ึนของทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป 7,258,956,567.98 4,376,644,328.10

การลดลงของทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป (7,999,142,990.41) (2,007,097,224.81)

การเพิม่ขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพยสุทธิในระหวางป (653,942,749.92) 2,415,744,773.07

สินทรัพยสุทธิ ณ วันตนป 3,597,767,468.11 1,182,022,695.04

สินทรัพยสุทธิ ณ วันปลายป 2,943,824,718.19 3,597,767,468.11

การเปลี่ยนแปลงของจํานวนหนวยลงทุน

(มูลคาหนวยละ 10 บาท)

หนวยลงทุน ณ วันตนป 265,574,044.1222 90,634,227.3919 

บวก : หนวยลงทุนที่ขายในระหวางป 528,301,110.3207 327,461,478.3898 

หัก : หนวยลงทุนที่รับซ้ือคืนในระหวางป (579,490,337.7297) (152,521,661.6595)

หนวยลงทุน ณ วันปลายป 214,384,816.7132 265,574,044.1222 

บาท

หนวย
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กองทุนเปดทหารไทย Global Bond Fund

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  30 มิถุนายน 25 64

รอยละของ

จํานวนหนวย มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(บาท)

เง ินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ

PIMCO GIS Global Bond Fund * 2,571,654.521 2,952,531,985.40 100.00

รวมเง ินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ 2,95 2,5 31,985 .40 100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 2,790,045 ,870.73 บาท) 2,95 2,5 31,985 .40 100.00

* กองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund จดทะเบียนในประเทศไอรแลนด โดยมีวัตถุประสงคการลงทุนในตราสารหน้ี 

ช่ือหลักทรัพย

กองทุนเปดทหารไทย Glo bal Bo nd Fund

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  30 มิถุนายน 25 63

รอยละของ

จํานวนหนวย มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(บาท)

เง ินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ

PIMCO GIS Global Bond Fund * 3,504,506.989 3,773,602,660.98 100.00

รวมเง ินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ 3,773,602,660.98 100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 3,702,916,896.36 บาท) 3,773,602,660.98 100.00

* กองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund จดทะเบียนในประเทศไอรแลนด โดยมีวัตถุประสงคการลงทุนในตราสารหนี้ 

ช่ือหลักทรัพย
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กองทนุเปดทหารไทย Global Bond Fund 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่30 มถินุายน 2564 

1. ขอมูลทั่วไป 

กองทุนเปดทหารไทย Global Bond Fund (“กองทุน”) จดทะเบียนเปนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 ปจจุบันกองทุนมีเงินทุนจดทะเบียนจํานวน 

20,000 ลานบาท (แบงเปน 2,000 ลานหนวยลงทุน มูลคาหนวยละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน 

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

เปนผูดูแลผลประโยชน 

กองทุนเปนกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน ซึ่งไมกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน โดยมีนโยบายการ

ลงทุนโดยเนนการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมในตางประเทศ ชื่อกองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund ซึ่งจด

ทะเบียนในประเทศไอรแลนด บริหารจัดการโดย Pacific Investment Management Company LLC โดยเฉลี่ยใน

รอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน ทั้งนี้กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา 

(Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

กองทุนมีนโยบายไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน 

2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

ในปปจจุบันงบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่สมาคม

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

บัญชีไมไดกําหนดไว กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งในการใชแนว

ปฏิบัติทางบัญชีเปนครั้งแรก กองทุนไดใชวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป ดังนั้นกองทุนจึงไมปรับปรุงงบการเงินที่นําเสนอในป

กอน ซึ่งเดิมจัดทําขึ้นตามหลักเกณฑและรูปแบบที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง “การบัญชีสําหรับกิจการ

ที่ดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน” 

อยางไรก็ตาม การนําแนวปฏิบัติทางบัญชีมาถือปฏิบัติในปปจจุบัน ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน

ของกองทุน 

งบการเงินของกองทุนไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม

วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย 

กองทุนไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

เงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน  

- เงินลงทุนในกองทุนรวมที่เสนอขายในตางประเทศ แสดงดวยมูลคายุติธรรมโดยใชมูลคาทรัพยสินสุทธิตอ

หนวยลงทุนครั้งลาสุด ณ วันที่วัดคาเงินลงทุน 
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กําไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนใหเปนมูลคายุติธรรมจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จําหนายใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 

การรับรูรายไดและคาใชจาย 

รายไดดอกเบี้ยรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง  

รายไดอื่นและคาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง  

เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรูในกําไรหรือ

ขาดทุน 

บัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ 

บัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สินที่เปน

เงินตราตางประเทศ ณ วันสิ้นปแปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญาอนุพันธ ณ วันที่เกิด

รายการ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราตามสัญญา 

ณ วันสิ้นป กําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธที่ยังไมครบกําหนด คํานวณโดยปรับสัญญาอนุพันธ ณ 

วันสิ้นป จากอัตราตามสัญญา เปนราคาตลาดของสัญญาอนุพันธที่มีอายุคงเหลือเชนเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้

หรือเจาหนี้จากสัญญาอนุพันธในงบแสดงฐานะการเงิน 

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกดิขึ้นจากการแปลงคารับรูในกําไรหรือขาดทุน 

ภาษีเงินได 

กองทุนเสียภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากรจากรายไดตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตรารอยละ 15 ของรายไดกอนหัก

รายจาย 

การใชดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจและการประมาณการหลาย

ประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่เกี่ยวของกับสินทรัพย หนี้สิน รายได คาใชจาย และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ

สินทรัพยและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว 

การใชดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง การปรับประมาณการ

ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป 

4. ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนในระหวางป สรุปไดดังนี้ 

 บาท 

 2564  2563 

ซื้อเงินลงทุน 4,295,686,799.98 3,450,516,774.03 

ขายเงินลงทุน 5,275,245,688.81 910,015,864.00 



21 กองทนุเปิดทหารไทย Global Bond Fund 

 

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

ในระหวางป กองทุนมีรายการธุรกิจระหวางกันที่สําคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผูถือหุนและ/หรือกรรมการ

เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สําคัญดังกลาวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 มี

ดังตอไปนี้ 

 บาท   

 2564  2563  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด   

คาธรรมเนียมการจัดการ 46,951,000.53  14,571,444.45  ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชีช้วน 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 9,857,148.49  2,571,431.28  ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชีช้วน 

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

ซื้อเงินตราตางประเทศ 1,652,174,500.00  73,077,400.00  ตามที่ระบุในสัญญา 

ขายเงินตราตางประเทศ 1,741,634,273.59  36,337,440.00  ตามที่ระบุในสัญญา 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ดังนี้ 

 

 บาท 

 2564  2563 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด    

คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย 2,319,283.49  1,896,876.32 

คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย 522,763.20  334,742.85 

หนี้สินอื่น 0.02  - 

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

เจาหนี้จากสัญญาอนุพันธ 379,000.00  985,945.60 

6. อนุพันธทางการเงินตามมูลคายุติธรรม 

 บาท 

 2564 

 จํานวนเงินตาม  มูลคายุติธรรม 

 สัญญา  สินทรัพย  หนี้สิน 

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 3,495,035,153.80  6,318,000.00  81,171,564.63 

 



22 กองทนุเปิดทหารไทย Global Bond Fund 

 

 บาท 

 2563 

 จํานวนเงินตาม  มูลคายุติธรรม 

 สัญญา  สินทรัพย  หนี้สิน 

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 3,792,110,435.00  51,877,641.40  15,793,110.32 

7. การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 

การประมาณมูลคายุติธรรม 

มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาที่จะจายเพื่อโอนหนี้สินใหผูอื่น โดยรายการ

ดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหวางผูซื้อและผูขาย (ผูรวมตลาด) ณ วันที่วัดมูลคา กองทุนใชราคาเสนอ

ซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวของ

กําหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีที่ไมมีตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินที่มี

ลักษณะเดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองได กองทุนจะประมาณมูลคายุติธรรมโดย

ใชเทคนิคการประเมินมูลคาที่เหมาะสมกับแตละสถานการณ และพยายามใชขอมูลที่สามารถสังเกตไดที่เกี่ยวของกับ

สินทรัพยหรือหนี้สินที่จะวัดมูลคายุติธรรมนั้นใหมากที่สุด 

ตารางตอไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลคาความ

แตกตางของระดับขอมูลสามารถแสดงไดดังนี้ 

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกัน (ขอมูลระดับที่ 1) 

- ขอมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตไดโดยตรง (ไดแก ขอมูลราคาตลาด) 

หรือโดยออม (ไดแก ขอมูลที่คํานวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสินทรัพยนั้นหรือหนี้สินนั้น (ขอมูลระดับที่ 2) 

- ขอมูลสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินซึ่งไมไดอางอิงจากขอมูลที่สามารถสังเกตไดจากตลาด (ขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได) 

(ขอมูลระดับที่ 3) 

 บาท 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 

 ระดับที่ 1  ระดับที่ 2  ระดับที่ 3  รวม 

สินทรัพย        

กองทุน -  2,952,531,985.40  -  2,952,531,985.40 

ตราสารอนุพันธ -  6,318,000.00  -  6,318,000.00 

หนี้สิน        

ตราสารอนุพันธ -  81,171,564.63  -  81,171,564.63 

 

 
  

 

   

 

 

 



23 กองทนุเปิดทหารไทย Global Bond Fund 

 

 บาท 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 

 ระดับที่ 1  ระดับที่ 2  ระดับที่ 3  รวม 

สินทรัพย        

กองทุน -  3,773,602,660.98  -  3,773,602,660.98 

ตราสารอนุพันธ -  51,877,641.40  -  51,877,641.40 

หนี้สิน        

ตราสารอนุพันธ -  15,793,110.32  -  15,793,110.32 

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไมไดถูกพิจารณาวามีสภาพคลองแตถูกประเมินคาจากราคาตลาดที่มีการ

อางอิงไวอยางชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผูคาหรือแหลงกําหนดราคาที่เปนทางเลือกซึ่งไดรับการสนับสนุนจาก

ขอมูลที่สังเกตไดจะถูกจัดอยูในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหลานี้ประกอบดวยเงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ 

และอนุพันธในตลาดซื้อขายกันโดยตรง 

ในระหวางป ไมมีการโอนรายการระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม 

ความเสีย่งดานอัตราดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลคาของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด 

ตารางตอไปนี้ไดสรุปความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบดวยสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

ของกองทุนตามมูลคายุติธรรมและจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 

 มีอัตราดอกเบี้ย 

ปรับขึ้นลงตาม 

อัตราตลาด 

 มีอัตรา 

ดอกเบี้ย

คงที่ 

  

ไมมี 

อัตราดอกเบี้ย 

 

รวม    

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม -  -  2,952,531,985.40  2,952,531,985.40 

เงินฝากธนาคาร 90,536,741.71 -  -  90,536,741.71 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย -  -  2,298.54  2,298.54 

ลูกหนี้จากการขายหนวยลงทุน -  -  1,007,499.96  1,007,499.96 

ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ -  -  6,318,000.00  6,318,000.00 
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 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 

 มีอัตราดอกเบี้ย 

ปรับขึ้นลงตาม 

อัตราตลาด 

 มีอัตรา 

ดอกเบี้ย

คงที่ 

  

ไมมี 

อัตราดอกเบี้ย 

 

รวม    

หนี้สินทางการเงิน 

เจาหนี้จากการรับซื้อคืน 

หนวยลงทุน -  -  22,380,847.83  22,380,847.83 

เจาหนี้จากสัญญาอนุพันธ -  -  81,171,564.63  81,171,564.63 

คาใชจายคางจาย -  -  2,841,925.11  2,841,925.11 

ภาษีเงินไดคางจาย -  -  344.78  344.78 

หนี้สินอื่น -  -  177,125.07  177,125.07 

 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 

 มีอัตราดอกเบี้ย 

ปรับขึ้นลงตาม 

อัตราตลาด 

 มีอัตรา 

ดอกเบี้ย

คงที่ 

  

ไมมี 

อัตราดอกเบี้ย 

 

รวม    

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม -  -  3,773,602,660.98  3,773,602,660.98 

เงินฝากธนาคาร 50,308,762.86 -  -  50,308,762.86 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย -  -  2,283.69  2,283.69 

ลูกหนี้จากการขายหนวยลงทุน -  -  154,807,489.17  154,807,489.17 

ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ -  -  51,877,641.40  51,877,641.40 

หนี้สินทางการเงิน        

เจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุน -  -  370,560,000.00  370,560,000.00 

เจาหนี้จากการรับซื้อคืน 

หนวยลงทุน -  -  43,837,572.17  43,837,572.17 

เจาหนี้จากสัญญาอนุพันธ -  -  15,793,110.32  15,793,110.32 

คาใชจายคางจาย -  -  2,266,344.86  2,266,344.86 

ภาษีเงินไดคางจาย -  -  342.55  342.55 

เจาหนี้อื่น -  -  320,000.00  320,000.00 
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 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 

 มีอัตราดอกเบี้ย 

ปรับขึ้นลงตาม 

อัตราตลาด 

 มีอัตรา 

ดอกเบี้ย

คงที่ 

  

ไมมี 

อัตราดอกเบี้ย 

 

รวม    

หนี้สินอื่น -  -  54,000.09  54,000.09 

ความเสี่ยงดานเครดิต 

กองทุนมีความเสี่ยงดานเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไวในเครื่องมือทาง

การเงินเนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุน

จึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายจากการเก็บหนี้ 

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 กองทุนมีบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศดังนี้ 

 ดอลลารสหรัฐอเมริกา 

รายการ 2564  2563 

เงินลงทุน (มูลคายุติธรรม) 92,065,231.85  122,202,158.71 

เงินฝากธนาคาร 173.30  38.41 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย 6.67  - 

เจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุน -  12,000,000.00 

กองทุนไดทําสัญญาอนุพันธเพื่อคุมครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนที่เปนเงินตราตางประเทศ 

(ดูหมายเหตุ 6) 

ความเสี่ยงดานตลาด 

กองทุนมีความเสี่ยงดานตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกลาว

ขึ้นอยูกับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณดังกลาวอาจมี

ผลกระทบทางดานบวกหรือดานลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทของธุรกิจของผู

ออกตราสารวามีความสัมพันธกับความผันผวนของตลาดมากนอยเพียงใดอันอาจทําใหราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือ

ลดลงได 

การบริหารความเสี่ยง 

ผูบริหารของกองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund จะวิเคราะหปจจัยตางๆที่มีผลกระทบตอราคาของหลักทรัพย 

และกองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ 

8. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 
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กองทนุเปดทหารไทย Global Bond Fund 

 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 30 มถินุายน  2564 

 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of 

 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด NAV 

 เงนิฝากธนาคาร 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 90,539,040.25 3.08% 

 รวมเงนิฝากธนาคาร 90,539,040.25 3.08% 

 หนวยลงทนุตางประเทศ 

 หนวยลงทุนตางประเทศ 100.30% 

 กองทุน Pimco GIS Global Bond-Ins Acc 2,571,655 2,952,531,985.40 100.30% 

 รวมหนวยลงทนุตางประเทศ 2,952,531,985.40 100.30% 

 ทรัพยสินอื่น -73,846,062.67 -2.51% 

 หนี้สินอื่น -25,400,244.79 -0.87% 

 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 2,943,824,718.19 100.00% 

 จํานวนหนวยลงทุน 214,384,816.7132 

 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 13.7315 
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คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปดทหารไทย GLOBAL BOND FUND 

สําหรับระยะเวลา 1 ปของรอบปบัญชี 2563/2564 ต้ังแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 มถิุนายน 2564 

  ต้ังแตวันที่ 1  ก.ค.  2563  ต้ังแตวันที่ 1  ก.ค.  2563 

คาใชจายที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2564  ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2564 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 46,951.00 0.9081 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 1,657.09 0.0321 

คานายทะเบยีน (Registrar fee) 9,857.15 0.1907 

คาสอบบัญชี (Audit fee) 0.00 0.0000 

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

ภาษีเงินได 14.06 0.0003 

คาใชจายอื่น ๆ 0.58 0.0000 

รวมคาใชจายทัง้หมด1 58,479.88 1.1312 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย  
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถวัเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มถิุนายน 2564  

 เทากับ 5,170,137,522.63 บาท 
 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 83.09% 

 

คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ ไมม ี
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รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทหารไทย Global Bond Fund 

สําหรับรอบปบัญชี 2563/2564 (ต้ังแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564) 

ลําดับ รายชื่อบุคคลทีเ่กี่ยวของ 

1 บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่กี่ยวของกับกองทุนรวมไดที่บริษทัจัดการโดยตรง 

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

https://www.tmbameastspring.com เลือกหวัขอ > การกํากบัดูแลกิจการ > รายงานการทําธุรกรรมกับบุคคล 

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

 

 

รายงานการเปดเผยขอมลูการถอืหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุ  ณ วนัที ่30 มถินุายน 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 วรสุทธิพศิิษฎ 

3 นางสาวดาราวรรณ ประกายทิพย 

4 นางสาวปาลิดา เครือโสภณ 

5 นางสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง 



29 กองทนุเปิดทหารไทย Global Bond Fund 

 

 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 

 


