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วันท่ี 6 มิถุนายน 2565 

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

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

2564 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2565 ของกองทุนเปดทหารไทย โกลบอล บอนด ปนผล มายังทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

สถานการณการระบาดของโควิด-19 ท่ีเร่ิมดีข้ึนตอเน่ืองในหลายประเทศ สงผลใหมีการผอนคลายมาตรการการควบคุม

การระบาด โดยเฉพาะในโซนเอเชียท่ีเผชิญการระบาดอยางหนักและมีการล็อกดาวนในชวงท่ีผานมา สงผลใหกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจตาง ๆ เร่ิมกลับมาเปนปกติมากข้ึน ซึ่งเปนปจจัยบวกตอการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก  อยางไรก็ตาม ปจจุบันเศรษฐกิจ

โลกยังคงเผชิญกับปจจัยความเสี่ยงจากความขัดแยงระหวางรัสเซียและยูเครนท่ียืดเยื้อมาอยางตอเน่ือง ซึ่งลาสุดไดทวีความ

รุนแรงข้ึน โดยในวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2565 รัสเซียไดปฏิบัติการทางทหาร โจมตียูเครนจนถึงปจจุบัน แมจะมีการเจรจากันแลว

สองคร้ัง แตสถานการณยังคงทวีความรุนแรงข้ึน ขณะท่ีทางฝงชาติตะวันตกระบุวาไมมีแผนท่ีจะสงทหารเขายูเครน ทําใหความ

กังวลท่ีเหตุการณน้ีจะนําไปสูเกิดสงครามโลกคร้ังท่ีสามมีความเปนไปไดนอยลง อยางไรก็ตาม สิ่งท่ีชาติตะวันตกและท่ัวโลก

ออกมาตอบโตการกระทําของรัสเซียคือการคว่ําบาตรทางเศรษฐกิจ เชน การเตรียมตัดรัสเซียออกจากระบบสื่อสารระหวาง

ธนาคารหรือระบบ SWIFT ซึ่งจะทําใหระบบการชําระเงินของประเทศอ่ืน ๆ ท่ีทําการคาของรัสเซียมีความยุงยากมากข้ึน ซึ่งการ

คว่ําบาตรรทางเศรษฐกิจ จะไมไดสงผลกระทบตอรัสเซียเพียงชาติเดียว แตหากปญหายืดเยื้อบานปลายจะสงผลกระทบ

ทางออมไปยังการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกท่ีเดิมเผชิญปญหาเก่ียวกับการระบาดของโควิด-19  การเพ่ิมข้ึนราคาพลังงาน และ

อัตราเงินเฟอท่ีสูงตอเน่ืองอยูกอนแลว ขณะท่ีผลกระทบทางตรงท่ีจะเกิดข้ึนตอเศรษฐกิจโลกคือการเพ่ิมข้ึนของระดับราคา

พลังงาน จากเดิมระดับราคาพลังงานสูงข้ึนจากความไมสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทานมาต้ังแตปลายปกอน ขณะท่ีเหตุการณ

ความไมสงบท่ีเกิดข้ึนจะกดดันราคาพลังงานใหปรับเพ่ิมข้ึนตอเน่ืองจากรัสเซียเปนประเทศท่ีมีปริมาณการผลิตนํ้ามันอันดับท่ี 3 

ของโลก และกาซธรรมชาติอันดับท่ี 2 ของโลก รัสเซียถือเปนแหลงผลิตพลังงานแหงหน่ึงท่ีสําคัญของโลก หากมีภาวะชะงักงัน

หรือหยุดการสงออกนํ้ามันก็จะสงผลกระทบตอราคาพลังงาน โดยธนาคารกลางประเทศตางๆ ไดใหความสนใจเร่ืองเงินเฟอเปน

อยางมาก และเร่ิมใชนโยบายแบบตึงตัวเพ่ือรักษาเสถียรภาพดานราคา ท้ังน้ีธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ไดปรับเพ่ิมอัตรา

ดอกเบ้ีย 0.25% ในการประชุมเดือน มี.ค.ท่ีผานมา ซึ่งเปนการปรับข้ึนคร้ังแรกต้ังแตป 2561 เพ่ือรับมือกับเงินเฟอท่ีสูง 

นอกจากน้ี เฟดยังสงสัญญาณเพ่ิมอัตราดอกเบ้ียในอนาคตสําหรับการประชุมท่ีเหลือของป รวมถึงการลดงบดุลในลําดับถัดไป 

สําหรับทางดานเศรษฐกิจไทยพบวา เศรษฐกิจไทยจะไดรับผลกระทบทางออมในเร่ืองของภาคการสงออก อัตราเงินเฟอ 

และภาคการทองเท่ียวจากเร่ืองความขัดแยงของรัสเซีย-ยูเครน แมวาความสัมพันธทางเศรษฐกิจหลาย ๆ ดานของไทยกับรัสเซีย

และยูเครนจะไมไดมีตอมากนัก เชน ภาคการสงออก ในป 2564 ไทยสงออกไปรัสเซียและยูเครนคิดเปน 0.4% และ 0.05% เทาน้ัน 

แตปญหาความขัดแยงดังกลาวอาจสงผลกระทบทางออมตอเน่ืองถึงการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศคูคาสําคัญอยาง

สหรัฐฯ และยุโรป หากเศรษฐกิจประเทศคูคาขยายตัวตํ่ากวาท่ีคาดอาจสงผลกระทบตอเน่ืองมายังภาคการสงออกของไทย 

ขณะท่ีระดับราคานํ้ามันท่ีมีแนวโนมอยูในระดับสูงเพ่ิมข้ึนจากสถานการณดังกลาวจะกระทบตอไทย เน่ืองจากไทยเปนผูนําเขา

นํ้ามันสุทธิ หากราคานํ้ามันท่ีเปนตนทุนในการขนสงเพ่ิมสูงข้ึนก็จะยิ่งกระทบตอเศรษฐกิจไทยท่ีกําลังอยูในชวงฟนตัวจาก

สถานการณระบาดของโควิด-19 ดานอัตราเงินเฟอของไทยเผชิญแรงกดดันหลักจากราคานํ้ามันท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอยูแลว โดยเงินเฟอ

ในเดือนมีนาคม เพ่ิมข้ึนอยูท่ี 5.73% YoY และมีแนวโนมจะเรงตัวข้ึนตอเน่ืองหากราคานํ้ามันพุงสูงข้ึนอยางในปจจุบัน ซึ่งจะ

กระทบกําลังซื้อท่ียังเปราะบางจากตลาดแรงงานท่ียังไมไดฟนตัวเต็มท่ี ในสวนของการทองเท่ียวหลังเกิดสถานการณระบาดของ

โควิด-19 นักทองเท่ียวจากยุโรปท่ีมาทองเท่ียวเร่ิมมีบทบาทสําคัญมากข้ึน เน่ืองจากนักทองเท่ียวจีนท่ีเคยเปนนักทองเท่ียว

สําคัญของไทยยังไมสามารถกลับมาไดเต็มท่ีจากนโยบาย Zero COVID-19 ภายในประเทศ โดยจะเห็นไดวาสัดสวนของ
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นักทองเท่ียวยุโรปปรับเพ่ิมข้ึน โดยรัสเซียเปนหน่ึงในนักทองเท่ียวสําคัญของยุโรปท่ีเดินทางเขาไทย ในป 2564 นักทองเท่ียวจาก

รัสเซียท่ีเดินทางเขาไทย 21,205 คน หรือคิดเปน 12.3% ของนักทองเท่ียวยุโรป ซึ่งหากสถานการณยืดเยื้อและมีความรุนแรง

มากข้ึนอาจทําใหการเดินทางมาทองเท่ียวยากลําบาก ในภาพรวมการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยเดิมมีความเสี่ยงเพ่ิมข้ึนจาก

สถานการณเงินเฟอท่ีเรงตัว ขณะท่ีสถานการณความขัดแยงระหวางรัสเซียและยูเครนจะยิ่งสรางปจจัยกดดันตอเงินเฟอ ในสวน

ของราคานํ้ามันท่ีมีแนวโนมปรับเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ี ปจจัยสําคัญท่ีตองจับตามองเพ่ิมเติมคือเร่ืองของคาเงินบาทและความเชื่อม่ัน

ผูบริโภค 

กองทุนเปด PIIMCO GIS Global Bond Fund ยังคงมีนโยบายในการลงทุนแบบระมัดระวังท้ังดานอัตราดอกเบ้ียและ

เครดิต อยางไรก็ตาม ความไมแนนอนของเศรษฐกิจโลกในปจจุบัน ทําใหผูจัดการกองทุนยังคงลงทุนดวยอายุเฉลี่ยปานกลาง 

โดยลดสัดสวนการลงทุนในหุนกูเอกชน ตลอดจนกระจายความเสี่ยงไปยังสกุลเงินตางๆ 

สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 

บลจ. ทหารไทย ดวยดีตลอดมา 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

คณะผูจัดการกองทุน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 
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รายงานการวเิคราะหของบรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุ ทหารไทย จาํกดั ในฐานะบรษิทัจดัการ 

กองทนุเปดทหารไทย โกลบอล บอนด ปนผล 

สถานการณการระบาดของโควิด-19 ท่ีเร่ิมดีข้ึนตอเน่ืองในหลายประเทศ สงผลใหมีการผอนคลายมาตรการการควบคุม

การระบาด โดยเฉพาะในโซนเอเชียท่ีเผชิญการระบาดอยางหนักและมีการล็อกดาวนในชวงท่ีผานมา สงผลใหกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจตาง ๆ เร่ิมกลับมาเปนปกติมากข้ึนซึ่งเปนปจจัยบวกตอการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก อยางไรก็ตามปจจุบันเศรษฐกิจ

โลกยังคงเผชิญกับปจจัยความเสี่ยงจากความขัดแยงระหวางรัสเซียและยูเครนท่ียืดเยื้อมาอยางตอเน่ือง ซึ่งลาสุดไดทวีความ

รุนแรงข้ึน โดยในวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2565 รัสเซียไดปฏิบัติการทางทหาร โจมตียูเครนจนถึงปจจุบัน แมจะมีการเจรจากันแลว

สองคร้ัง แตสถานการณยังคงทวีความรุนแรงข้ึน ขณะท่ีทางฝงชาติตะวันตกระบุวาไมมีแผนท่ีจะสงทหารเขายูเครน ทําใหความ

กังวลท่ีเหตุการณน้ีจะนําไปสูเกิดสงครามโลกคร้ังท่ีสามมีความเปนไปไดนอยลง อยางไรก็ตาม สิ่งท่ีชาติตะวันตกและท่ัวโลก

ออกมาตอบโตการกระทําของรัสเซียคือการคว่ําบาตรทางเศรษฐกิจ เชน การเตรียมตัดรัสเซียออกจากระบบสื่อสารระหวาง

ธนาคารหรือระบบ SWIFT ซึ่งจะทําใหระบบการชําระเงินของประเทศอ่ืน ๆ ท่ีทําการคาของรัสเซียมีความยุงยากมากข้ึน ซึ่งการ

ควsาบาตรรทางเศรษฐกิจ จะไมไดสงผลกระทบตอรัสเซียเพียงชาติเดียวแตหากปญหายืดเยื้อบานปลายจะสงผลกระทบทางออม

ไปยังการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกท่ีเดิมเผชิญปญหาเก่ียวกับการระบาดของโควิด-19 การเพ่ิมข้ึนราคาพลังงาน และอัตราเงิน

เฟอท่ีสูงตอเน่ืองอยูกอนแลว ขณะท่ีผลกระทบทางตรงท่ีจะเกิดข้ึนตอเศรษฐกิจโลกคือการเพ่ิมข้ึนของระดับราคาพลังงาน จาก

เดิมระดับราคาพลังงานสูงข้ึนจากความไมสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทานมาต้ังแตปลายปกอน ขณะท่ีเหตุการณความไมสงบท่ี

เกิดข้ึนจะกดดันราคาพลังงานใหปรับเพ่ิมข้ึนตอ เน่ืองจากรัสเซียเปนประเทศท่ีมีปริมาณการผลิตนsามันอันดับท่ี 3 ของโลก และ

กาซธรรมชาติอันดับท่ี 2 ของโลก รัสเซียถือเปนแหลงผลิตพลังงานแหงหน่ึงท่ีสําคัญของโลก หากมีภาวะชะงักงันหรือหยุดการ

สงออกนํ้ามันก็จะสงผลกระทบตอราคาพลังงาน โดยธนาคารกลางประเทศตางๆ ไดใหความสนใจเร่ืองเงินเฟอเปนอยางมากและ

เร่ิมใชนโยบายแบบตึงตัวเพ่ือรักษาเสถียรภาพดานราคา ท้ังน้ีธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ไดปรับเพ่ิมอัตราดอกเบ้ีย 0.25% ใน

การประชุมเดือน มี.ค.ท่ีผานมา ซึ่งเปนการปรับข้ึนคร้ังแรกต้ังแตป 2561 เพ่ือรับมือกับเงินเฟอท่ีสูง นอกจากน้ีเฟดยังสง

สัญญาณเพ่ิมอัตราดอกเบ้ียในอนาคตสําหรับการประชุมท่ีเหลือของป รวมถึงการลดงบดุลในลําดับถัดไป 

สําหรับทางดานเศรษฐกิจไทยพบวา เศรษฐกิจไทยจะไดรับผลกระทบทางออมในเร่ืองของภาคการสงออก อัตราเงินเฟอ 

และภาคการทองเท่ียวจากเร่ืองความขัดแยงของรัสเซีย-ยูเครน แมวาความสัมพันธทางเศรษฐกิจหลาย ๆ ดานของไทยกับรัสเซีย

และยูเครนจะไมไดมีตอมากนัก เชน ภาคการสงออก ในป 2564 ไทยสงออกไปรัสเซียและยูเครนคิดเปน 0.4% และ 0.05% เทาน้ัน 

แตปญหาความขัดแยงดังกลาวอาจสงผลกระทบทางออมตอเน่ืองถึงการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศคูคาสําคัญอยาง

สหรัฐฯ และยุโรป หากเศรษฐกิจประเทศคูคาขยายตัวตํ่ากวาท่ีคาดอาจสงผลกระทบตอเน่ืองมายังภาคการสงออกของไทย 

ขณะท่ีระดับราคานํ้ามันท่ีมีแนวโนมอยูในระดับสูงเพ่ิมข้ึนจากสถานการณดังกลาวจะกระทบตอไทย เน่ืองจากไทยเปนผูนําเขา

นํ้ามันสุทธิ หากราคานํ้ามันท่ีเปนตนทุนในการขนสงเพ่ิมสูงข้ึนก็จะยิ่งกระทบตอเศรษฐกิจไทยท่ีกําลังอยูในชวงฟนตัวจาก

สถานการณระบาดของโควิด-19 ดานอัตราเงินเฟอของไทยเผชิญแรงกดดันหลักจากราคานํ้ามันท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอยูแลว โดยเงินเฟอ

ในเดือนมีนาคม เพ่ิมข้ึนอยูท่ี 5.73% YoY และมีแนวโนมจะเรงตัวข้ึนตอเน่ืองหากราคานํ้ามันพุงสูงข้ึนอยางในปจจุบัน ซึ่งจะ

กระทบกําลังซื้อท่ียังเปราะบางจากตลาดแรงงานท่ียังไมไดฟนตัวเต็มท่ี ในสวนของการทองเท่ียวหลังเกิดสถานการณระบาดของ

โควิด-19 นักทองเท่ียวจากยุโรปท่ีมาทองเท่ียวเร่ิมมีบทบาทสําคัญมากข้ึน เน่ืองจากนักทองเท่ียวจีนท่ีเคยเปนนักทองเท่ียว

สําคัญของไทยยังไมสามารถกลับมาไดเต็มท่ีจากนโยบาย Zero COVID-19 ภายในประเทศ โดยจะเห็นไดวาสัดสวนของ

นักทองเท่ียวยุโรปปรับเพ่ิมข้ึน โดยรัสเซียเปนหน่ึงในนักทองเท่ียวสําคัญของยุโรปท่ีเดินทางเขาไทย ในป 2564 นักทองเท่ียวจาก

รัสเซียท่ีเดินทางเขาไทย 21,205 คน หรือคิดเปน 12.3% ของนักทองเท่ียวยุโรป ซึ่งหากสถานการณยืดเยื้อและมีความรุนแรง

มากข้ึนอาจทําใหการเดินทางมาทองเท่ียวยากลําบาก ในภาพรวมการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยเดิมมีความเสี่ยงเพ่ิมข้ึนจาก

สถานการณเงินเฟอท่ีเรงตัว ขณะท่ีสถานการณความขัดแยงระหวางรัสเซียและยูเครนจะยิ่งสรางปจจัยกดดันตอเงินเฟอ ในสวน
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ของราคานํ้ามันท่ีมีแนวโนมปรับเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ี ปจจัยสําคัญท่ีตองจับตามองเพ่ิมเติมคือเร่ืองของคาเงินบาทและความเชื่อม่ัน

ผูบริโภค 

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ในชวงอายุ 10 ป ณ เดือน มี.ค. 2565 เฉลี่ยอยูท่ีระดับ 2.35% โดยอัตรา

ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนเร่ือย ๆ จากการคาดการณเงินเฟอท่ีสูงข้ึน รวมถึงการลดขนาด

งบดุลลงตามมาตรการของเฟด ท้ังน้ีตลาดมองวา bond yield ท่ัวโลกยังมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนจากปจจัยของเงินเฟอท่ีเพ่ิมข้ึน

ตอเน่ือง รวมถึงสถานการณความขัดแยงระหวางรัสเซียและยเูครนท่ีหนุนราคาพลังงานใหเพ่ิมข้ึน 

 

ความเหน็ของบรษิทัจดัการกองทนุรวมเกีย่วกบัการลงทนุเพือ่เปนทรพัยสนิของกองทนุรวม สาํหรบัรอบบญัชตีั้งแต 

วนัที ่1 เมษายน 2564 ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2565 

สําหรับนโยบายของกองทุนเปดทหารไทย โกลบอล บอนด ปนผล 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 โกลบอล บอนด ปนผล 

 

วตัถปุระสงคของกองทนุ 

เพ่ือสรางผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหน้ีตางประเทศผานกองทุนรวมในตางประเทศท่ีบริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็น

วาเปนกองทุนท่ีบริหารอยางมีประสิทธิภาพและใหผลตอบแทนเหมาะสมกับความเสี่ยง โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชี จะลงทุน

ไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

ประเภทกองทนุตามนโยาายการลงทนุ : ตราสารหน้ี 

ประเภทกองทนุรวมตามลกัษณะพเิศษ :  

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

กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในประเทศ : ไอรแลนด (IRELAND) 

เปนกองทุน UCITS 

ประเภทกองทนุตามการลงทนุในตางประเทศ : กองทุนรวมท่ีเนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ 

นโยาายการกูยมื (ถาม)ี :  

การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลวงหนา (Derivatives) : ลงทุน 

วตัถปุระสงคของการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลวงหนา : การลดความเสี่ยง (Hedging) 

การลงทนุในตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายลวงหนาแฝง (Structured Note) : ไมลงทุน 

กลยทุธการบรหิารกองทนุ (Management Style) : มุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนี ชีว้ัด (passive 

management/index tracking) 

โดย บลจ. จะพยายามดํารงคาความผันผวนของสวนตางของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของ 

ดัชนีชี้วัด (tracking error : “TE”) : 0.00 % ตอปร 

ดชันชีีว้ดั/อางองิ (Benchmark) :  

1. Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Value Hedged USD สัดสวน (%) 100.00 

 หมายเหตุ : ในรูปเงินบาท 

หมายเหตุ : 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) ในการเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจัดการเห็นควรและ

เหมาะสม ซึ่งอยูภายใตกรอบนโยบายการลงทุนท่ีกําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลและแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนา

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 โดยบริษัทจัดการจะแจงเปลี่ยนแปลงดังกลาวให ผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาผานการประกาศในเว็บไซด

ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 

ลกัษณะการจายผลตอบแทนของกองทนุ : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน 

รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพเิศษ : 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

กองทุนเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ PIMCO GIS Global Bond 

Fund ไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนโดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชี สําหรับสวนท่ีเหลือ กองทุน

อาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพยท่ีเสนอขายท้ังในและตางประเทศ ไดแก เงินฝาก ตราสารทางการเงิน และลงทุนในหลักทรัพย

หรือทรัพยสินอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีไมขัดตอกฎหมาย ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสํารองเปนคาใชจายในการ

ดําเนินงานของกองทุน หรือเพ่ือประโยชนในการบริหารสภาพคลอง หรือเปนชวงรอการลงทุนในตางประเทศ หรือสําหรับการอ่ืน

ใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน 

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 

ท้ังน้ี ความในวรรคหน่ึงจะไมนํามาบังคับใชในชวงระยะเวลาไมเกิน 30 วันนับแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม และไม

นํามาบังคับใชในชวง 30 วันกอนเลิกกองทุน หรือชวงระยะเวลาท่ีกองทุนจําเปนตองรอการลงทุน และ/หรือในชวงท่ีผูลงทุนทําการ

ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือมีการสิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนยายกองทุนเปนจํานวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไมเกิน 

10 วันทําการ ท้ังน้ี ยังคงตองคํานึงถึงประโยชนผูลงทุนเปนสําคัญ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคติเปน Fund of Funds หรือลงทุน

โดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพยตางประเทศได โดยไมทําใหระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพ่ิมข้ึน ท้ังน้ี 

ใหเปนดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน โดยข้ึนกับสถานการณตลาดและตองเปนไปเพ่ือประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุน อน่ึง 

บริษัทจัดการจะดําเนินการแจงผูถือหนวยลงทุนลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน โดยผาน www.tmbameastspring.com หรอชอง

ทางอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการกําหนด กอนดําเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกลาว 

ท้ังน้ี การลงทุนของกองทุนเปดทหารไทย โกลบอล บอนด ปนผล ใน PIMCO GIS Global Bond Fund จะอยูในรูปของเงินสกุล

ดอลลารสหรัฐฯ ดังน้ันกองทุนเปดทหารไทย โกลบอล บอนด ปนผล อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพ่ือลด

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน เชน กรณีท่ีคาเงินสกุลดอลลารสหรัฐมี

แนวโนมออนคาลง ผูจัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพ่ือปองกันความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับอัตรา

แลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางสวน อยางไรก็ตาม ผูจัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัดสวนท่ีนอย หรืออาจพิจารณา
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ไมปองกันความเสี่ยงในกรณีท่ีคาเงินสกุลดอลลารสหรัฐมีแนวโนมแข็งคา รวมถึงกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา

เพ่ือปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในสวนของเงินท่ีนําเขาและสงออกสุทธิในแตละวันจากประเทศไทย เปนตน  

กองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund (Master Fund) กองทุนมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือสรางผลตอบแทนรวม แตคํานึงถึง

การรักษาเงินตน และการบริหารการลงทุนอยางรอบคอบ โดยกองทุนจะลงทุนอยางนอย 2 ใน 3 ของมูลคาทรัพยสินโดยกระจาย

การลงทุนไปในตราสารหน้ีประเภทตางๆ ของเหลาประเทศท่ีเปนสกุลเงินสําคัญของโลก โดยดูเรชั่นเฉลี่ยของกองทุนโดยปกติจะ

แตกตางอยูในชวง 3 ป (บวกหรือลบ) เม่ือเปรียบเทียบกับดัชนี Bloomberg Barclays Global  Aggregate Index ท้ังน้ี กองทุน

จะลงทุนหลักในตราสารหน้ีท่ีไดรับการจัดอันดับท่ีสามารถลงทุนได (Investment Grade Fixed income instruments) แตใน

บางกรณีก็สามารถลงทุนในตราสารหน้ีท่ีไดรับการจัดอันดับตํ่ากวาอันดับท่ีสามารถลงทุนได ซึ่งไดแกอันดับตากวา Baa (โดย 

Moody’s), หรือตํ่ากวา BBB (โดย S&P) หรืออันดับเทียบเทา (โดย Fitch) ในสัดสวนไมเกินรอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสิน ท้ังน้ี

ยกเวนการลงทุนในตราสารท่ีเก่ียวของกับสินเชื่อภาคอสังหาริมทรัพย (mortgage-backed securities) ท่ีสามารถลงทุนได

โดยไมตองคํานึงถึงการจัดอันดับเครดิตเรทต้ิง อยางไรก็ตามถึงแมวาการลงทุนใน mortgage-backed securities จะไมมีการ

กาหนดเครดิตเรทต้ิง ข้ันตํ่าท่ีจะสามารถลงทุนได แตการลงทุนใน mortgage-backed securities ท่ีไดรับการจัดอันดับตํ่ากวา

อันดับท่ีสามารถลงทุนไดจะถูกนับรวมเขากับสัดสวนการลงทุนในตราสารท่ีไดรับการจัดอันดับตํ่ากวาอันดับท่ีสามารถลงทุนได

ท่ีไมเกินรอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสิน อน่ึงกองทุนไมมีขอจํากัดในการลงทุนในหลักทรัพยท่ีออกโดยประเทศกําลังพัฒนาหรือ

กลุมประเทศในตลาดเกิดใหม 

กองทุนอาจมีการลงทุนท้ังตราสารหน้ีท่ีไมใชสกุลเงินเหรียญสหรัฐ และการลงทุนในคาเงินท่ีไมใชสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ซึ่ง

โดยรวมแลวสัดสวนของสกุลเงินท่ีไมใชสกุลเหรียญสหรัฐจะถูกจํากัดไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ ดังน้ันการ

เปลี่ยนแปลงของตราสารหน้ีท่ีไมใชสกุลเงินเหรียญสหรัฐ และการลงทุนในคาเงินท่ีไมใชสกุลเงินเหรียญสหรัฐ อาจมีผลกระทบตอ

ผลตอบแทนการลงทุนได การปองกันความเสี่ยงดานคาเงิน รวมถึงการลงทุนในสกุลเงินตางๆ ผานเคร่ืองมือตางๆ เชนการ

ลงทุนใน Spot, สัญญา Forward, สัญญา Future, Option และ Swap เปนตน 

กองทุนไมสามารถลงทุนในตราสารท่ีสามารถแปลงเปนตราสารทุนในสัดสวนท่ีเกินกวารอยละ 25 ของมูลคาทรัพยสิน และไม

สามารถลงทุนในตราสารทุนในสัดสวนท่ีเกินรอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสิน และเม่ือรวมการลงทุนใน (1) หลักทรัพยท่ีสามารถ

แปลงเปนตราสารทุน, (2) ตราสารทุน (รวมถึง Warrant), (3) ใบรับรองการฝากเงิน (certificates of deposit) และ (4) ใบ

รับประกันการชาระเงินโดยธนาคารพานิชย (bankers’ acceptance) ตองมีสัดสวนไมเกิน 1 ใน 3 ของมูลคาทรัพยสินกองทุน 

กองทุนอาจมีการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนอ่ืนไมเกินรอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ ท้ังน้ีกองทุนอาจสามารถลงทุน

ในตราสารท่ีไมมีสภาพคลอง และใน Loan paticipations และใน Loan assignment รวมกันไดไมเกิน 10% ของมูลคาทรัพยสิน 

 

 

 

 

 

 

 



8 กองทนุเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล 

 

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 
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��ean�Return�1Y�Week�y� ��7.22� ��6.54�

�Tota��Return�3�� ��4.95� ��4.62�

�Tota��Return�6�� ��7.55� ��7.65�

�Tota��Return�1Y� ��7.16� ��6.53�

�Tota��Return�Ytd� ��7.50� ��7.48�

��erf�2021� ��1.43� ��1.39�

��erf�2020� �7.63� �5.58�

��erf�2019� �8.47� �8.22�

��erf�2018� �1.01� �1.76�

��erf�2017� �4.56� �3.04�

��erf�2016� �5.83� �3.95�

�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� �2.53� �2.94�

��emivariance�1Y�Week�y�Ann� �4.25� �4.48�

��tandard�Dev�1Y�Week�y�Ann� �3.26� �3.83�

��ax�Drawdown�1Y� ��9.80� ��9.66�

��ax��ncrease�1Y� �1.63� �2.30�

�Kurtosis�1Y�Week�y� �0.09� �0.35�

��kewness�1Y�Week�y� ��0.60� ��0.58�

 � �

 
�Risk/Return

� �vs�Bench.

�Excess�Return�1Y�Week�y�Ann� ��0.73�

��nformation�Ratio�1Y�Week�y� ��0.60�

�Jensen�A�pha�1Y�Week�y� ��1.95�

��odig�iani�Rap�1Y�Week�y� ��0.02�

��harpe�Ratio�1Y�Week�y� ��2.27�

��ortino�Ratio�1Y�Week�y� �0.70�

�Treynor��easure�1Y�Week�y� ��0.09�

 � �

 

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

Benchmark:���oba��Aggregate �as�of�05/20/2022�
�urrency:�U�D�

�Tracking

� �vs�Bench.

�A�pha�1Y�Week�y� ��0.04�

�Beta�1Y�Week�y� �0.81�

��orre�ation�1Y�Week�y� �0.95�

�Bear��orre�ation�1Y�Week�y� �0.85�

�Bu����orre�ation�1Y�Week�y� �0.92�

�R��quared�1Y�Week�y� �0.91�

�Tracking�Error�1Y�Week�y�Ann� �1.22�

 � �

 
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
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� � Fund�A��ocation�

 
�Tota��Assets�(mi�) �as�of�04/29/2022

 
�Asset�A��ocation

��orporate� �39.537�%�

�Equity� �0.041�%�

��overnment� �43.738�%�

��oney��arket� ��14.541�%�

��ortgage� �30.726�%�

��unicipa�� �0.5�%�

 �as�of�12/31/2021

 
��ector�A��ocation

�Asset�Backed��ecurities� �9.232�%�

�Basic��ateria�s� �0.032�%�

��ommunications� �1.294�%�

��onsumer,��yc�ica�� �2.722�%�

��onsumer,�Non�cyc�ica�� �1.512�%�

�Diversified� �0.007�%�

�Energy� �1.46�%�

�Financia�� �38.036�%�

�Funds� �0.041�%�

��overnment� �35.086�%�

��ndustria�� �0.883�%�

��ortgage��ecurities� �9.237�%�

�Techno�ogy� �0.403�%�

�Uti�ities� �1.135�%�

 �as�of�12/31/2021

 
��eo�A��ocation

�Africa�/��idd�e�East� �4.866�%�

�Asia��acific� �27.629�%�

��entra��Asia� �0.136�%�

�Eastern�Europe� �1.315�%�

�North�America� �30.196�%�

��outh�&��entra��America� �1.1�%�

�Western�Europe� �33.327�%�

 �as�of�12/31/2021

 
��ortfo�io��tatistics �as�of�12/31/2021

�%��f�Top�Ten�Ho�dings� �27.59��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� ������� ��
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10 กองทนุเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล 

 

ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่ําคญั    

งวดปบญัชสีิน้สดุวนัที ่

31 ม.ีค. 

65 

31 ม.ีค. 

64 

31 ม.ีค. 

63 

29 ม.ีค. 

62 

30 ม.ีค. 

61 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 10.0192 9.8127 9.7920 9.6289 9.502 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 9.5844 10.0192 9.8127 9.792 9.6289 

กองทุนเปดทหารไทย โกลบอล บอนด ปนผล -4.34% +4.23% +2.65% +1.70% +1.86% 

เกณฑมาตรฐาน 1** +2.24% -3.22% +10.13% +6.87% -7.13% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 101 82 106 127 220 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 69 101 82 106 127 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดป (ลานบาท) 83 76 96 109 161 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดป (Net cash flow) (ลานบาท) -29 +19 -25 -23 -97 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดป* (Average redemption rate) 0.18% 0.18% 0.13% 0.09% 0.24% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่     
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ผลการดาํเนนิงานของกองทนุเปดทหารไทย โกลบอล บอนด ปนผล ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565    

 

ยอนหลัง 

3 เดือน 

ยอนหลัง 

6 เดือน 

ยอนหลัง 

1 ป 

ยอนหลัง 

3 ป 

ต้ังแตจัดต้ัง 

กองทุน 

รอยละตอป (30 ธ.ค. 64) (30 ก.ย. 64) (31 มี.ค. 64) (29 มี.ค. 62) (8 ส.ค. 54) 

กองทุนเปดทหารไทย โกลบอล บอนด ปนผล -4.67% -5.20% -4.34% +0.78% +1.64% 

เกณฑมาตรฐาน 1** -4.96% -6.42% +2.24% +2.92% +2.35% 

Note**      
เกณฑมาตรฐาน 1 คือ ดัชนี Bloomberg  Global Aggregate Total Return ปรับดวยอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบเทาคาสกุลเงินบาท 

 ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน 

      
หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)  
 ท้ังน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผล 

 การดําเนินงานในอนาคต 

 ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน   
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รายงานของผูสอบบญัชรีบัอนญุาต 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปดทหารไทย โกลบอล บอนด ปนผล 

ความเห็น 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปดทหารไทย โกลบอล บอนด ปนผล (“กองทุน”) ซึ่งประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงิน 

และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย

สุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปดทหารไทย โกลบอล บอนด ปนผล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 

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 
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ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 

ผูบริหารมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลาน้ีโดยถูกตองตามท่ีควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับ

กองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวา

จําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือขอผิดพลาด  

ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเน่ือง การเปดเผยเร่ือง

ท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานตอเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ืองเวนแตผูบริหาร

มีความต้ังใจท่ีจะเลิกกองทุนหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเน่ืองตอไปได 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง

ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชี

ซึ่ งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อ มั่นในระดับสูงแต ไม ได เปน

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

ความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหขอสังเกตถึง

การเปดเผยขอมูลในงบการเงินท่ีเก่ียวของ หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป 

ขอสรุปของขาพเจาข้ึนอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับจนถึงวันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม 

เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกองทุนตองหยุดการดําเนินงานตอเน่ือง  

 ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินแสดงรายการ

และเหตุการณในรูปแบบท่ีทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามท่ีควรหรือไม 

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูบริหารในเร่ืองตางๆ ท่ีสําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดวางแผนไว 

ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองท่ีมีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบใน

ระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 

 

 
(นายเทอดทอง เทพมังกร) 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

กรุงเทพฯ 5 พฤษภาคม 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 กองทนุเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล 

 

 
 

 

กองทุนเปดทหารไทย โกลบอล บอนด  ปนผล

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่  31 มีนาคม 25 65

หมายเหตุ 2565 2564

สินทรัพย 8

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม 3, 4 67,308,332.23 100,881,710.46 

เงินฝากธนาคาร 2,519,770.91 3,981,590.23 

ลูกหน้ี

จากดอกเบ้ีย 543.24 902.31 

จากการขายหนวยลงทุน 199.01 105,219.69 

ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพันธ 3, 6 249,395.19 - 

รวมสินทรัพย 70,078,240.58 104,969,422.69 

หน้ีสิน 8

เจาหน้ีจากการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 3,142.07 6,780.21 

เจาหน้ีจากสัญญาอนุพันธ 3, 5, 6 655,544.20 3,747,803.60 

คาใชจายคางจาย 5 66,072.61 95,713.76 

ภาษีเงินไดคางจาย 81.49 135.35 

หน้ีสินอ่ืน 3,651.53 5,272.23 

รวมหน้ีสิน 728,491.90 3,855,705.15 

สินทรัพยสุทธิ 69,349,748.68 101,113,717.54 

สินทรัพยสุทธิ:

ทุนท่ีได รับจากผู ถือหนวยลงทุน 72,356,640.77 100,919,983.35 

กําไร(ขาดทุน)สะสม

บัญชปีรับสมดุล 19,298,855.24 19,504,180.31 

ขาดทุนสะสมจากการดําเนินงาน (22,305,747.33) (19,310,446.12) 

สินทรัพยสุทธิ 69,349,748.68 101,113,717.54 

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 9.5844 10.0192 

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันส้ินป (หนวย) 7,235,664.0771 10,091,998.3354 

บาท
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กองทุนเปดทหารไทย โกลบอล บอนด ปนผล

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  31 มีนาคม 25 65

หมายเหตุ 2565 2564

รายได 3

รายไดดอกเบ้ีย 2,590.72 2,063.62 

รายไดคาธรรมเนียมในการซ้ือขายหนวยลงทุน 36,210.02 30,994.46 

รวมรายได 38,800.74 33,058.08 

คาใชจาย 3

คาธรรมเนียมการจัดการ 5 759,184.05 693,896.30 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 26,794.79 24,490.38 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 5 171,118.92 140,379.73 

รวมคาใชจาย 957,097.76 858,766.41 

ขาดทุนสุทธิ (918,297.02) (825,708.33)

รายการกาํไร(ขาดทนุ)สุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการกาํไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 3,348,176.78 1,256,550.80

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไม เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (683,695.01) 141,702.71

รายการขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ (8,081,245.69) (278,523.98)

รายการกําไรสุทธิท่ียังไม เกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ 6, 8 3,341,654.59 1,937,558.24

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ (1,506.07) 60,857.37

รวมรายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไม เกิดข้ึน (2,076,615.40) 3,118,145.14

การเพิม่ขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได (2,994,912.42) 2,292,436.81

หัก ภาษีเงินได 3 (388.79) (309.45)

การเพิม่ขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได (2,995,301.21) 2,292,127.36

บาท
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กองทุนเปดทหารไทย โกลบอล บอนด ปนผล

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  31 มีนาคม 25 65

หมายเหตุ 2565 2564

การเพิม่ขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพยสุทธิจาก

การดาํเนินงาน (2,995,301.21) 2,292,127.36

การแบงปนสวนทุนใหผู ถือหนวยลงทุน 3, 7 - (1,485,261.70)

การเพ่ิมข้ึนของทุนท่ีได รับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป 7,397,849.30 49,235,905.10

การลดลงของทุนท่ีได รับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป (36,166,516.95) (30,984,984.55)

การเพิม่ขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพยสุทธิในระหวางป (31,763,968.86) 19,057,786.21

สินทรัพยสุทธิ ณ วันตนป 101,113,717.54 82,055,931.33

สินทรัพยสุทธิ ณ วันปลายป 69,349,748.68 101,113,717.54

การเปล่ียนแปลงของจํานวนหนวยลงทุน

(มูลคาหนวยละ 10 บาท)

หนวยลงทุน ณ วันตนป 10,091,998.3354 8,362,212.3531 

บวก : หนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป 733,836.6125 4,820,593.3833 

หัก : หนวยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหวางป (3,590,170.8708) (3,090,807.4010)

หนวยลงทุน ณ วันปลายป 7,235,664.0771 10,091,998.3354 

บาท

หนวย



19 กองทนุเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนเปดทหารไทย โกลบอล บอนด ปนผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  31 มีนาคม 25 65

รอยละของ

จํานวนหนวย มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(บาท)

เงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ

PIMCO GIS Global Bond Fund * 59,221.87 67,308,332.23 100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 62,5 5 2,431.5 4 บาท) 67,308,332.23 100.00

* กองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund จดทะเบียนในประเทศไอรแลนด โดยมีวัตถุประสงคการลงทุนในตราสารหน้ี 

ช่ือหลักทรัพย
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กองทุนเปดทหารไทย โกลบอล บอนด  ปนผล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  31 มีนาคม 25 64

รอยละของ

จํานวนหนวย มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(บาท)

เงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ

PIMCO GIS Global Bond Fund * 90,710.26 100,881,710.46 100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 95 ,442,114.76 บาท) 100,881,710.46 100.00

* กองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund จดทะเบียนในประเทศไอรแลนด โดยมีวัตถุประสงคการลงทุนในตราสารหน้ี 

ช่ือหลักทรัพย
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กองทนุเปดทหารไทย โกลบอล บอนด ปนผล 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2565 

1. ขอมูลทั่วไป 

กองทุนเปดทหารไทย โกลบอล บอนด ปนผล (“กองทุน”) จดทะเบียนเปนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) เม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม 2554 มีเงินทุนจดทะเบียนจํานวน 5,000 ลานบาท 

(แบงเปน 500 ลานหนวยลงทุน มูลคาหนวยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

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

ผลประโยชน 

กองทุนเปนกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน ซึ่งไมกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน โดยมีนโยบายการลงทุน

โดยเนนการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองทุนเดียว ชื่อกองทุน PIMCO GIS Global Bond 

Fund ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอรแลนด และบริหารจัดการโดย Pacific Investment Management Company LLC โดย

เฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ท้ังน้ีกองทุนอาจเขาทําสัญญาซื้อขาย

ลวงหนา (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

กองทุนมีนโยบายจายเงินปนผลตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในหนังสือชี้ชวน 

2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดจัดทําข้ึนตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพท่ีสมาคมบริษัทจัดการ

ลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) สวนเร่ืองท่ีแนวปฏิบัติทางบัญชีไมไดกําหนด

ไว กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี 

งบการเงินของกองทุนไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม

วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังน้ันเพ่ือความสะดวกของผูอานงบการเงินท่ีไมคุนเคยกับภาษาไทย 

กองทุนไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษข้ึนโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

เงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน  

- เงินลงทุนในกองทุนรวมท่ีเสนอขายในตางประเทศ แสดงดวยมูลคายุติธรรมโดยใชมูลคาทรัพยสินสุทธิตอ

หนวยลงทุนคร้ังลาสุด ณ วันท่ีวัดคาเงินลงทุน 

กําไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนใหเปนมูลคายุติธรรมจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจําหนายใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 
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การแบงปนสวนทุน 

กองทุนจะบันทึกลดกําไรสะสม ณ วันท่ีประกาศจายเงินปนผล 

การรับรูรายไดและคาใชจาย 

รายไดดอกเบ้ียรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง 

รายไดอ่ืนและคาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง 

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 

วันสิ้นป จากอัตราตามสัญญา เปนราคาตลาดของสัญญาอนุพันธท่ีมีอายุคงเหลือเชนเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหน้ี

หรือเจาหน้ีจากสัญญาอนุพันธในงบแสดงฐานะการเงิน 

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงคารับรูในกําไรหรือขาดทุน 

ภาษีเงินได 

กองทุนเสียภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากรจากรายไดตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตรารอยละ 15 ของรายไดกอนหักรายจาย  

การใชดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจและการประมาณการหลาย

ประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีเก่ียวของกับสินทรัพย หน้ีสิน รายได คาใชจาย และการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับ

สินทรัพยและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ซึ่งผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณการไว 

การใชดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเน่ือง การปรับประมาณการ

ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป 

4. ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนในระหวางป สรุปไดดังน้ี 

 บาท 

 2565  2564 

ซื้อเงินลงทุน 2,333,800.00 34,929,120.00 

ขายเงินลงทุน 38,571,660.00 20,355,350.00 
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5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

ในระหวางป กองทุนมีรายการธุรกิจระหวางกันท่ีสําคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอ่ืนซึ่งมีผูถือหุนและ/หรือกรรมการ

เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการท่ีสําคัญดังกลาวสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 มี

ดังตอไปน้ี 

 บาท   

 2565  2564  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด    

คาธรรมเนียมการจัดการ 759,184.05  

 

693,896.30   ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือชีช้วน 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 171,118.92  140,379.73 ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือชีช้วน 

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

ซื้อเงินตราตางประเทศ 23,000,300.00  18,887,400.00 ตามท่ีระบุในสัญญา 

ขายเงินตราตางประเทศ 42,124,913.00  39,003,027.50 ตามท่ีระบุในสัญญา 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคัญกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน ดังน้ี 

 บาท 

 2565  2564 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด    

คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย 53,921.53  78,111.59 

คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย 12,153.85  17,606.27 

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

เจาหน้ีจากสัญญาอนุพันธ -  836,547.67 

6. อนุพันธทางการเงินตามมูลคายุติธรรม 

 บาท 

 2565 

 จํานวนเงินตาม  มูลคายุติธรรม 

 สัญญา  สินทรัพย  หน้ีสิน 

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 69,265,935.80  249,395.19  655,544.20 
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บาท 

 2564 

 จํานวนเงินตาม  มูลคายุติธรรม 

 สัญญา  สินทรัพย  หน้ีสิน 

สัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 94,866,574.50  -  3,747,803.60 

7. การแบงปนสวนทุน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 กองทุนไดจายเงินปนผลดังน้ี 

    (หนวย : บาท) 

วันปดสมุดทะเบียน สําหรับรอบระยะเวลา อัตราหนวยละ รวม 

12 มกราคม 2564 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 0.05 427,430.54 

9 ตุลาคม 2563 1 กรกฎาคม 2563 - 30 กันยายน 2563 0.08 532,315.28 

10 กรกฎาคม 2563 1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563 0.08 525,515.88 

8. การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 

การประมาณมูลคายุติธรรม 

มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีจะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาท่ีจะจายเพ่ือโอนหน้ีสินใหผูอ่ืน โดยรายการ

ดังกลาวเปนรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวางผูซื้อและผูขาย (ผูรวมตลาด) ณ วันท่ีวัดมูลคา กองทุนใชราคาเสนอ

ซื้อขายในตลาดท่ีมีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีท่ีเก่ียวของ

กําหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีท่ีไมมีตลาดท่ีมีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินท่ีมี

ลักษณะเดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดท่ีมีสภาพคลองได กองทุนจะประมาณมูลคายุติธรรมโดย

ใชเทคนิคการประเมินมูลคาท่ีเหมาะสมกับแตละสถานการณ และพยายามใชขอมูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ีเก่ียวของกับ

สินทรัพยหรือหน้ีสินท่ีจะวัดมูลคายุติธรรมน้ันใหมากท่ีสุด 

ตารางตอไปน้ีแสดงถึงเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลคาความ

แตกตางของระดับขอมูลสามารถแสดงไดดังน้ี 

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินอยางเดียวกัน (ขอมูลระดับท่ี 1) 

- ขอมูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในระดับท่ี 1 ท่ีสามารถสังเกตไดโดยตรง (ไดแก ขอมูลราคาตลาด) 

หรือโดยออม (ไดแก ขอมูลท่ีคํานวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสินทรัพยน้ันหรือหน้ีสินน้ัน (ขอมูลระดับท่ี 2) 

- ขอมูลสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินซึ่งไมไดอางอิงจากขอมูลท่ีสามารถสังเกตไดจากตลาด (ขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตได) 

(ขอมูลระดับท่ี 3) 
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 บาท 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 

 ระดับท่ี 1  ระดับท่ี 2  ระดับท่ี 3  รวม 

สินทรัพย        

กองทุน -  67,308,332.23  -  67,308,332.23 

ตราสารอนุพันธ -  249,395.19  -  249,395.19 

หน้ีสิน        

ตราสารอนุพันธ -  655,544.20  -  655,544.20 

 

 

 บาท 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 

 ระดับท่ี 1  ระดับท่ี 2  ระดับท่ี 3  รวม 

สินทรัพย        

กองทุน -  100,881,710.46  -  100,881,710.46 

หน้ีสิน        

ตราสารอนุพันธ -  3,747,803.60  -  3,747,803.60 

เคร่ืองมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดท่ีไมไดถูกพิจารณาวามีสภาพคลองแตถูกประเมินคาจากราคาตลาดท่ีมีการ

อางอิงไวอยางชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผูคาหรือแหลงกําหนดราคาท่ีเปนทางเลือกซึ่งไดรับการสนับสนุนจาก

ขอมูลท่ีสังเกตไดจะถูกจัดอยูในระดับท่ี 2 เคร่ืองมือทางการเงินเหลาน้ีประกอบดวย เงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ 

และอนุพันธในตลาดซื้อขายกันโดยตรง 

ในระหวางป ไมมีการโอนรายการระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ีย 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ียคือความเสี่ยงท่ีมูลคาของสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป

เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียในตลาด 

ตารางตอไปน้ีไดสรุปความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ียของกองทุน ซึ่งประกอบดวยสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน

ของกองทุนตามมูลคายุติธรรมและจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย 
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 บาท 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 

 มีอัตราดอกเบ้ีย 

ปรับข้ึนลงตาม 

อัตราตลาด 

 
มีอัตรา 

ดอกเบ้ียคงท่ี 

  

ไมมีอัตรา 

ดอกเบ้ีย 

 

รวม    

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม -  -  67,308,332.23  67,308,332.23 

เงินฝากธนาคาร 2,519,770.91 -  -  2,519,770.91 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย -  -  543.24  543.24 

ลูกหน้ีจากการขายหนวยลงทุน -  -  199.01  199.01 

ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพันธ -  -  249,395.19  249,395.19 

หน้ีสินทางการเงิน        

เจาหน้ีจากการรับซื้อคืน 

หนวยลงทุน -  -  3,142.07  3,142.07 

เจาหน้ีจากสัญญาอนุพันธ -  -  655,544.20  655,544.20 

คาใชจายคางจาย -  -  66,072.61  66,072.61 

หน้ีสินทางการเงิน        

ภาษีเงินไดคางจาย -  -  81.49  81.49 

หน้ีสินอ่ืน -  -  3,651.53  3,651.53 

 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 

 มีอัตราดอกเบ้ีย 

ปรับข้ึนลงตาม 

อัตราตลาด 

 
มีอัตรา 

ดอกเบ้ียคงท่ี 

  

ไมมีอัตรา 

ดอกเบ้ีย 

 

รวม    

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม -  -  100,881,710.46  100,881,710.46 

เงินฝากธนาคาร 3,981,590.23 -  -  3,981,590.23 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย -  -  902.31  902.31 

ลูกหน้ีจากการขายหนวยลงทุน -  -  105,219.69  105,219.69 
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 บาท 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 

 มีอัตราดอกเบ้ีย 

ปรับข้ึนลงตาม 

อัตราตลาด 

 
มีอัตรา 

ดอกเบ้ียคงท่ี 

  

ไมมีอัตรา 

ดอกเบ้ีย 

 

รวม    

หน้ีสินทางการเงิน        

เจาหน้ีจากการรับซื้อคืน 

หนวยลงทุน -  -  6,780.21  6,780.21 

เจาหน้ีจากสัญญาอนุพันธ -  -  3,747,803.60  3,747,803.60 

คาใชจายคางจาย -  -  95,713.76  95,713.76 

ภาษีเงินไดคางจาย -  -  135.35  135.35 

หน้ีสินอ่ืน -  -  5,272.23  5,272.23 

ความเสี่ยงดานเครดิต 

กองทุนมีความเสี่ยงดานเครดิตท่ีอาจเกิดจากการท่ีคูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันท่ีระบุไวในเคร่ืองมือทาง

การเงิน เน่ืองจากกองทุนมีลูกหน้ี อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุน

จึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายจากการเก็บหน้ี 

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 กองทุนมีบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศดังน้ี 

 ดอลลารสหรัฐอเมริกา 

รายการ 2565  2564 

เงินลงทุน (มูลคายุติธรรม) 2,020,057.99  3,222,028.44 

เงินฝากธนาคาร 169.07  30,156.81 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย 0.02  2.85 

กองทุนไดทําสัญญาอนุพันธ เพื่อคุมครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนที่เปนเงินตราตางประเทศ 

(ดูหมายเหตุ 6) 

ความเสี่ยงดานตลาด 

กองทุนมีความเสี่ยงดานตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกลาว

ข้ึนอยูกับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณดังกลาวอาจมี

ผลกระทบทางดานบวกหรือดานลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกตราสาร ท้ังน้ีข้ึนอยูกับประเภทของธุรกิจของ

ผูออกตราสารวามีความสัมพันธกับความผันผวนของตลาดมากนอยเพียงใดอันอาจทําใหราคาของตราสารเพ่ิมข้ึน

หรือลดลงได 
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การบริหารความเสี่ยง 

ผูบริหารของกองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund จะวิเคราะหปจจัยตางๆ ท่ีมีผลกระทบตอราคาของหลักทรัพย 

โดยกองทุนมีวัตถุประสงคการลงทุนในตราสารหน้ี 

9. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนเม่ือวันท่ี 5 พฤษภาคม 2565 
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กองทนุเปดทหารไทย โกลบอล บอนด ปนผล 
 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 

 ณ วนัที ่ 31 มนีาคม  2565 

 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of NAV 

 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) 

 เงนิฝากธนาคาร 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 2,520,314.15 3.63% 

 รวมเงนิฝากธนาคาร 2,520,314.15 3.63% 
 หนวยลงทนุตางประเทศ 

 หนวยลงทุนตางประเทศ 97.06% 

 กองทุน Pimco GIS Global Bond-Ins Acc 59,222 67,308,332.23 97.06% 

 รวมหนวยลงทนุตางประเทศ 67,308,332.23 97.06% 

 ทรัพยสินอ่ืน -405,950.00 -0.59% 

 หน้ีสินอ่ืน -72,947.70 -0.10% 

 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 69,349,748.68 100.00% 

 จํานวนหนวยลงทุน 7,235,664.0771 

 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 9.5844 
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 คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปดทหารไทย โกลบอล บอนด ปนผล 

สําหรับระยะเวลา 1 ปของรอบปบัญชี 2564/2565 ต้ังแตวันท่ี 1 เมษายน 2564 สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 

  ต้ังแตวันท่ี 1  เม.ย.  2564  ต้ังแตวันท่ี 1  เม.ย.  2564 

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันท่ี 31 มี.ค. 2565  ถึงวันท่ี 31 มี.ค. 2565 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 759.18 0.9095 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 26.79 0.0321 

คานายทะเบียน (Registrar fee) 171.12 0.2050 

คาสอบบัญชี (Audit fee) 0.00 0.0000 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

ภาษีเงินได 0.39 0.0005 

คาใชจายอ่ืน ๆ 0.00 0.0000 

รวมคาใชจายทัง้หมด1 957.48 1.1471 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขายหลักทรัพย  
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถัวเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันท่ี 1 เมษายน 2564 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2565  

 เทากับ 83,472,673.06 บาท 
 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 2.80% 

 

คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ ไมมี 
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รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทหารไทย โกลบอล บอนด ปนผล 

สําหรับรอบปบัญชี 2564/2565 (ต้ังแตวันท่ี 1 เมษายน 2564 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 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 ่31 มนีาคม 2565 

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 นายสมิทธ ศักด์ิกําจร 

6 นายวิจักขณ ณ เชียงใหม 
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 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 

 


