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1 กองทนุเปิดทหารไทย Global Income 

 

วันท่ี   8 กรกฎาคม 2564 

 

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

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

2563 ถึง 30 เมษายน 2564 ของกองทุนเปดทหารไทย Global Income มายังทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

เศรษฐกิจท่ัวโลกฟนตัวข้ึนทามกลางความคืบหนาในการฉีดวัคซีน ซึ่งทําใหหลายประเทศสามารถทยอยคลาย

มาตรการ Lockdown และเร่ิมกลับมาดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจกันไดมากข้ึน 

เศรษฐกิจสหรัฐฯ ท่ีอัตราการฉีดวัคซีนท่ีเปนไปอยางรวดเร็ว โดยปจจุบันประชากรท่ีไดรับวัคซีนแลวอยางนอย 1 โดส 

ณ วันท่ี 3 พฤษภาคม 2564 อยูท่ี 44.1% โดยลาสุดทางศูนยปองกันและควบคุมโรคสหรัฐฯ (CDC) ปรับขอเสนอเก่ียวกับการ

สวมหนากากในท่ีสาธารณะใหม โดยมีการผอนคลายมาตรการสวมหนากากสําหรับผูรับวัคซีนโควิด-19 ในสหรัฐฯ ท่ีเร่ิมมี

แนวโนมดีข้ึนอยางตอเน่ือง สงผลใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจบางสวนเร่ิมกลับมาเปนปกติ สะทอนจากดัชนีรวมภาคการผลิตและ

ภาคบริการเบ้ืองตนของสหรัฐฯ ในเดือนเมษายน 2564 ท่ีเพ่ิมข้ึนอยูท่ี 62.2 ซึ่งเปนระดับท่ีสูงสุดเปนประวัติการณจาก 59.7 ใน

เดือนมีนาคม 2564 กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเร่ิมกลับมาเปนปกติสงผลให เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโนมฟนตัวไดตอเน่ือง 

นอกจากน้ี ยังไดรับปจจัยหนุนจากนโยบายการเงินท่ีผอนคลายและแผนการกระตุนเศรษฐกิจของประธานาธิบดี โจ ไบเดน ลาสุด

ไดมีการเปดเผยแผน “อเมริกัน จอบส แพลน” และ “อเมริกัน แฟทิลีส แพลน” ท่ีมีมูลคารวมกันถึง 4.1 ลานลานดอลลารสหรัฐฯ 

โดยอยูในชวงรออนุมัติจากสภาครองเกรส 

เศรษฐกิจยุโรปไดรับผลกระทบจาก โควิด-19 ท่ีนําไปสูมาตรการ Lockdown ตอเน่ืองในไตรมาสท่ี 2 ของป 2564 

ขณะท่ีการฉีดวัคซีนลาชา อยางไรก็ดี มาตรการ Lockdown ในปจจุบัน มีความเขมงวดนอยลงกวาชวงตนป ทําใหผลกระทบตอ

เศรษฐกิจมีจํากัด ท้ังน้ี เศรษฐกิจยูโรโซนมีแนวโนมท่ีจะฟนตัวชัดเจนข้ึนในคร่ึงปหลังของป จาก 1) การแจกจายวัคซีนของประเทศ

ในกลุมท่ีคาดจะเรงตัวข้ึน 2) อุปสงคโลกท่ีแข็งแกรง 3) การเบิกจายของกองทุน EU Recovery Fund ท่ีจะเร่ิมในคร่ึงปหลังน้ี 

ภายใตบริบทท่ีคาดวานโยบายการเงินจะผอนคลายอยางมากตอไป 

เศรษฐกิจจีนสงสัญญาณฟนตัวข้ึนตอเน่ืองในปน้ี โดย GDP ไตรมาส 1 โตสูง 18.3% YoY สอดคลองกับการ

คาดการณของตลาด สวนตัวเลขกิจกรรมทางเศรษฐกิจสําคัญอ่ืน ๆ ในเดือนมีนาคม 2564 ยังขยายตัวดีตอเน่ือง ทามกลาง

การเงินท่ีมีทาทีผอนคลายลดลง ซึ่งสอดคลองกับมุมมองของธนาคารพาณิชยจากผลสํารวจของ PBoC แลว ยังตองติดตาม

การท่ีรัฐบาลจีนเรงเขาไปควบคุมการผูกขาดของธุรกิจขนาดใหญ รวมถึงประเด็นขัดแยงทางภูมิรัฐศาสตรของจีนและสหรัฐฯ 

สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

คณะผูจัดการกองทุน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 



2 กองทนุเปิดทหารไทย Global Income 

 

รายงานการวเิคราะหของบรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุ ทหารไทย จาํกดั ในฐานะบรษิทัจดัการ 

กองทนุเปดทหารไทย Global Income 

 

ภาวะเศรษฐกิจ 

เศรษฐกิจท่ัวโลกฟนตัวข้ึนทามกลางความคืบหนาในการฉีดวัคซีน ซึ่งทําใหหลายประเทศสามารถทยอยคลาย

มาตรการ Lockdown และเร่ิมกลับมาดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจกันไดมากข้ึน 

เศรษฐกิจสหรัฐฯ ท่ีอัตราการฉีดวัคซีนท่ีเปนไปอยางรวดเร็ว โดยปจจุบันประชากรท่ีไดรับวัคซีนแลวอยางนอย 1 โดส 

ณ วันท่ี 3 พฤษภาคม 2564 อยูท่ี 44.1% โดยลาสุดทางศูนยปองกันและควบคุมโรคสหรัฐฯ (CDC) ปรับขอเสนอเก่ียวกับการ

สวมหนากากในท่ีสาธารณะใหม โดยมีการผอนคลายมาตรการสวมหนากาก สําหรับผูรับวัคซีนโควิด-19 ในสหรัฐฯ ท่ีเร่ิมมี

แนวโนมดีข้ึนอยางตอเน่ือง สงผลใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจบางสวนเร่ิมกลับมาเปนปกติ สะทอนจากดัชนีรวมภาคการผลิตและ

ภาคบริการเบ้ืองตนของสหรัฐฯ ในเดือนเมษายน 2564 ท่ีเพ่ิมข้ึนอยูท่ี 62.2 ซึ่งเปนระดับท่ีสูงสุดเปนประวัติการณจาก 59.7 ใน

เดือนมีนาคม 2564 กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเร่ิมกลับมาเปนปกติสงผลให เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโนมฟนตัวไดตอเน่ือง 

นอกจากน้ี ยังไดรับปจจัยหนุนจากนโยบายการเงินท่ีผอนคลายและแผนการกระตุนเศรษฐกิจของประธานาธิบดี โจ ไบเดน ลาสุด

ไดมีการเปดเผยแผน “อเมริกัน จอบส แพลน” และ “อเมริกัน แฟทิลีส แพลน” ท่ีมีมูลคารวมกันถึง 4.1 ลานลานดอลลารสหรัฐฯ 

โดยอยูในชวงรออนุมัติจากสภาครองเกรส 

เศรษฐกิจยุโรปไดรับผลกระทบจาก โควิด-19 ท่ีนําไปสูมาตรการ Lockdown ตอเน่ืองในไตรมาสท่ี 2 ของป 2564 

ขณะท่ีการฉีดวัคซีนลาชา อยางไรก็ดี มาตรการ Lockdown ในปจจุบัน มีความเขมงวดนอยลงกวาชวงตนป ทําใหผลกระทบตอ

เศรษฐกิจมีจํากัด ท้ังน้ี เศรษฐกิจยูโรโซนมีแนวโนมท่ีจะฟนตัวชัดเจนข้ึนในคร่ึงปหลังของป จาก 1) การแจกจายวัคซีนของประเทศ

ในกลุมท่ีคาดจะเรงตัวข้ึน 2) อุปสงคโลกท่ีแข็งแกรง 3) การเบิกจายของกองทุน EU Recovery Fund ท่ีจะเร่ิมในคร่ึงปหลังน้ี 

ภายใตบริบทท่ีคาดวานโยบายการเงินจะผอนคลายอยางมากตอไป 

เศรษฐกิจจีนสงสัญญาณฟนตัวข้ึนตอเน่ืองในปน้ี โดย GDP ไตรมาส 1 โตสูง 18.3% YoY สอดคลองกับการ

คาดการณของตลาด สวนตัวเลขกิจกรรมทางเศรษฐกิจสําคัญอ่ืน ๆ ในเดือนมีนาคม 2564 ยังขยายตัวดีตอเน่ือง ทามกลาง

การเงินท่ีมีทาทีผอนคลายลดลง ซึ่งสอดคลองกับมุมมองของธนาคารพาณิชยจากผลสํารวจของ PBoC แลว ยังตองติดตาม

การท่ีรัฐบาลจีนเรงเขาไปควบคุมการผูกขาดของธุรกิจขนาดใหญ รวมถึงประเด็นขัดแยงทางภูมิรัฐศาสตรของจีนและสหรัฐฯ 

 

ตลาดตราสารหน้ี 

 ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ในชวงอายุ 10 ป โดยเฉลี่ยอยูท่ีระดับรอยละ 1.62 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 1.62 สูระดับรอยละ 1.90 ในปลายป 2564 ซึ่ง Fed คาดวาจะยังคงอัตราดอกเบ้ียท่ีระดับ 0-0.25 ตลอดท้ังป 2564 และ

จะยังคงเขาซื้อทรัพยสินอยางตอเน่ือง 

 

 

 



3 กองทนุเปิดทหารไทย Global Income 

 

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม สําหรับรอบบัญชีตั้งแตวันที่  

1 พฤษภาคม 2563 ถึง 30 เมษายน 2564 

สําหรับนโยบายของกองทุนเปดทหารไทย Global Income เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียง

กองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน PIMCO GIS Income Fund โดยกองทุน PIMCO GIS Income Fund มุงสราง

ผลตอบแทนรวมสูงสุดจากการลงทุนในพอรตการลงทุนของตราสารหน้ีท่ีออกโดยรัฐบาลและองคกรท่ีมีความเก่ียวของกับ

รัฐบาล และสกุลเงินตางๆ ท้ังในตลาดท่ีพัฒนาแลวและตลาดเกิดใหม  

 ท้ังน้ีในรายงานรอบระยะเวลา 1 ปท่ีผานมาบริษัทจัดการไดปฏิบัติตามนโยบายการลงทุนตามท่ีกําหนด และไมมีการรับ

ชําระหน้ีดวยทรัพยสินอ่ืนใด 

 

 

การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในรอบบญัชทีีผ่านมาเมือ่เทยีบกบัรอบบญัชกีอนหนา 

เน่ืองจากกองทุนเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศเพียงกองเดียวท่ีมีวัตถุประสงคและนโยบายการลงทุน

ตรงตามวัตถุประสงคของกองทุนโดยจะเนนลงทุนเต็มท่ีตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงสัดสวนการลงทุนในรอบแตละปบัญชี จึงไม

มีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ 

 

 

รายงานการลงทนุทีไ่มเปนไปตามนโยบายการลงทนุเฉลีย่ในรอบปบญัชพีรอมทัง้การดาํเนนิการแกไข 

ไมมี 

 

ขอมลูการดาํเนนิการรบัชาํระหนีด้วยทรพัยสนิอืน่ (ถาม)ี 

ไมมี 

 

ขอมลูการบนัทกึมลูคาตราสารแหงหนีห้รือสทิธเิรยีกรองดงักลาวเปนศนูย ในกรณทีีผู่ออกตราสารแหงหนีห้รอืลกูหนีแ้หงสทิธิ

เรยีกรองผดินดัชาํระหนีห้รอืมพีฤตกิารณวาจะไมสามารถชาํระหนีไ้ด (ถาม)ี 

ไมมี 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 กองทนุเปิดทหารไทย Global Income 

 

ขอมลูทัว่ไปของกองทนุเปดทหารไทย Global Income 

 

วัตถุประสงคของโครงการ 

เพ่ือสรางผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนใหไดใกลเคียงกับผลตอบแทนของกองทุน PIMCO GIS Income Fund โดยจะ

ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 

สวนท่ีเหลือลงทุนในหลักทรัพยอ่ืนใดท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. 

 

ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทนุ : ตราสารหน้ี 

 

ประเภทกองทนุรวมตามลกัษณะพเิศษ : 
-กองทุนรวมหนวยลงทุนประเภท Feeder Fund 

-ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : PIMCO GIS Income Fund 

-กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในประเทศ : ไอรแลนด (Ireland) 

 

ประเภทกองทนุตามการลงทนุในตางประเทศ : กองทุนรวมท่ีเนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ 

 

นโยบายการกูยมื (ถาม)ี : ไมมี 

 

การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลวงหนา (Derivatives) : ลงทุน เพ่ือการลดความเสี่ยง (Hedging) 

 

การลงทนุในตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายลวงหนาแฝง (Structured Note) : ลงทุน 

 

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

management/index tracking) 

 

ดัชนีชี้วัด/อางอิง (Benchmark) : การลงทุนในกองทุนรวมน้ี ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของกองทุนหลักคือ Bloomberg 

Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD ในรูปสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือ

เทียบเทาคาสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน 

 

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 โดยบริษัทจัดการจะแจงเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาผานการประกาศในเว็บไซดของ

บริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 

 

ลกัษณะการจายผลตอบแทนของกองทนุ : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพเิศษ : 

กองทุนจะเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ PIMCO GIS Income Fund 

ในหนวยลงทุนชนิด Class I ในอัตราสวนโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ซึ่ง

จดทะเบียนในประเทศไอรแลนด (Ireland) ดําเนินงานตามระเบียบของ UCITS กองทุนรวมตางประเทศดังกลาวบริหารจัดการ

โดย PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลารสหรัฐ 

 

โดยกองทุน PIMCO GIS Income Fund (Master Fund) กองทุนมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือสรางกระแสรายไดในระดับสูงโดยการ

บริหารการลงทุนอยางรอบคอบ และมีวัตถุประสงครองในการสรางการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว กองทุนมีหลักการสําคัญ

ในการกระจายการลงทุนไปในตราสารหน้ีประเภทตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ท่ัวโลก อยางนอย 2 ใน 3 ของมูลคาทรัพยสิน ซึ่ง

อาจรวมถึง 

(1) ตราสารหน้ีภาคเอกชนท้ังท่ีไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือสูงกวาอันดับท่ีสามารถลงทุนได (Investment Grade) และ

อันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาอันดับท่ีสามารถลงทุนได (Non-Investment Grade) ท่ีออกโดยบริษัทเอกชนท่ัวโลกท้ังท่ีอยูภายใน

กลุมประเทศยุโรป, และนอกกลุมประเทศยุโรปซึ่งรวมถึงกลุมประเทศกําลังพัฒนา; 

(2) ตราสารหน้ีภาครัฐ ท่ีออกโดยรัฐบาลของประเทศภายในกลุมประเทศยุโรป, และประเทศนอกกลุมประเทศยุโรป รวมถึงองคกร

ท่ีเก่ียวของกับภาครัฐของประเทศเหลาน้ัน; 

(3) ตราสารท่ีเก่ียวของกับสินเชื่อภาคอสังหาริมทรัพย (mortgage-related security) และ Asset-backed securities อ่ืนๆ; 

และ 

(4) Foreign currency positions ซึ่งรวมถึงสกุลเงินของประเทศกาลังพัฒนา 

 

ท้ังน้ี กองทุนหลักสามารถลงทุนใน loan participations and loan assignments 

 

อยางไรก็ตามการปรับสัดสวนการลงทุนใน Sector ตางๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ท้ังน้ีในการลงทุนเหลาน้ีสามารถ

ทําไดท้ังการลงทุนทางตรงในตราสาร และการลงทุนผานตราสารอนุพันธ 

 

กองทุนหลัก (Master Fund) อาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร

การลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได 

สวนท่ีเหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพยสินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทุนท้ังในประเทศและ/หรือตางประเทศ 

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเปน Fund of Funds หรือลงทุน

โดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพยตางประเทศได โดยไมทาใหระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพ่ิมข้ึน ท้ังน้ี 

ใหเปนดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน โดยข้ึนกับสถานการณตลาด และตองเปนไปเพ่ือประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุน อน่ึง 
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บริษัทจัดการจะดาเนินการแจงผูถือหนวยลงทุนลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน โดยผาน www.tmbameastspring.com หรือ

ชองทางอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการกาหนด กอนดาเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกลาว 

 

กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารหน้ีท่ีมีลักษณะสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) โดยเปนไปตาม

หลักเกณฑหรือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมท้ังอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย หรือ

ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได หรือตราสารทุนท่ีไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Unlisted) และ

ตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาระดับท่ีสามารถลงทุนได (Non-Investment grade) และตราสารหน้ีท่ีไมไดรับการ

จัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอยางใดอยางหน่ึง

หรือหลายอยางตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

 

ท้ังน้ี การลงทุนของกองทุนเปดทหารไทย Global Income ใน PIMCO GIS Income Fund จะอยูในรูปของเงินดอลลารสหรัฐ 

โดยกองทุนเปดทหารไทย Global Income อาจจะเขาทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกัน

ความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน ดังน้ัน ผูลงทุนอาจจะขาดทุนหรือไดรับ

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเร่ิมแรกได เชน กรณีท่ีคาเงินสกุลดอลลารสหรัฐ มีแนวโนมออนคา

ลง ผูจัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพ่ือปองกันความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX 

Derivatives) บางสวน อยางไรก็ตาม ผูจัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัดสวนท่ีนอย หรืออาจพิจารณาไมปองกันความ

เสี่ยงในกรณีท่ีคาเงินสกุลดอลลารสหรัฐมีแนวโนมแข็งคา 

 

รายละเอียดการลงทุนในตางประเทศ : เนนลงทุนในตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 

ของ มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ท้ังนี   ไมเกินวงเงินท่ีไดรับอนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. หรือธนาคารแหง 

ประเทศไทย หรือหนวยงานภาครัฐอ่ืนใด 

 

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 
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ขอมูลเพ่ิมเติม  

ขอมูลเก่ียวกับ การแกไขเพ่ิมเติมโครงการภายใตการจัดการ เพ่ือเปลี่ยนแปลงท่ีอยูของ บลจ.ทหารไทย 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (TMBAM Eastspring) ไดมีการขอแกไขเพ่ิมเติมโครงการภายใตการ

จัดการ เพ่ือเปลี่ยนแปลงท่ีอยูของบริษัท และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ไดใหความเห็นชอบเปนการท่ัวไปแลว ท้ังน้ี จะมี

ผลต้ังแตวันท่ี 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 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



���������	�N���E�FUND	�N��A� � Fu�d��verview�

������������come�Fu�d�seeks�high�curre�t�i�come,�co�siste�t�with�prude�t�i�vestme�t�ma�ageme�t�by�utilizi�g�a�global�multi	sector�strategy�that�is

fou�ded�o��the�pri�ciple�of�diversificatio��across�a�broad�ra�ge�of�global�fixed	i�come�securities.
 
��o�tact�Details

��a�ageme�t��ompa�y� ��������lobal�Advisors��rela�d�Ltd�

��ompa�y�Address� �������Fu�ds��lobal���vestors

�eries,�30�Herbert��treet,�Dubli��2,

�rela�d�

��ompa�y�Telepho�e� �353	1	241	7100�Tel�

�Web��ite� �www.europe.pimco.com�

�Fu�d��a�ager� �Da�iel�J��vascy��

��gr�	��tart�Date� �	�	�

�Tra�sfer�Age�t� ��tate��treet�Fu�d��ervices��rela�d

Ltd�

 �Fu�d���fo �as�of�06/03/2021

�Last��lose� ��$��16.93�

�Total�Assets�(mil)� ��$��71,537.07�

�Total�Assets�Date� �05/31/2021�

���ceptio��Date� �11/30/2012�

��rimary�Be�chmark� �U.�.�Aggregate�

��urr� �U��Dollar�

��i����vestme�t� ��U��Dollar��5,000,000.00�

�Ticker� �����N�A��D�

����N� ��E00B87K�F77�

 
�Fees�A�d�Expe�ses

�Expe�se�Ratio� �0.55�

�Fro�t�Load� �5.00�

�Fu�d��gr��tated�Fee� �0.55�

��gr��tated��erf.�Fee� �0.00�

�High	Water��ark� �	�	�

�Hurdle�Rate� �	�	�

�Back�Load� �0.00�

�Early�Withdraw�Fee� �	�	�

 �Bloomberg��lassificatio�

�Fu�d�Type� ��E���

�Fu�d�Asset��lass�Focus� �Fixed���come�

�Domicile� ��rela�d�

�Fu�d��bjective� �Foreig��Aggregate�Bo�d�

�Fu�d��tyle� �	�	�

�Fu�d��arket��ap�Focus� �	�	�

�Fu�d��eographical�Focus� ��lobal�

�Fu�d��urre�cy�Focus� �	�	�
 
�Total�Retur���hart �

 
�easo�ality

Year Ja� Feb �ar Apr �ay Ju� Jul Aug �ep �ct Nov Dec

2017 0.75 1.19 0.59 0.81 0.94 0.36 0.57 0.78 0.35 0.49 0.14 0.14

2018 	0.14 	0.56 0.42 	0.21 	0.28 	0.07 0.64 	0.42 0.35 	0.35 	0.07 0.92

2019 2.09 0.68 0.82 0.88 0.47 1.40 0.26 	0.85 0.73 0.59 0.39 1.36

2020 0.45 	0.70 	8.15 3.14 2.51 1.72 1.95 1.15 	0.25 0.38 3.02 1.65

2021 0.36 	0.42 0.00 1.08 0.59 	�	 	�	 	�	 	�	 	�	 	�	 	�	
 
� �

 
The�material�produced�i��this�docume�t�is�i�te�ded�for�i�formatio�al�purposes�o�ly�a�d�should��ot�be�co�strued�as�a��offer�or�solicitatio��for�the�purchase�or�sale�of�a�y�fi�a�cial�i�strume�t.�The
i�formatio��provided�herei��reflects�curre�t�market�practices�a�d�is��ot�i�te�ded�to�co�stitute�legal,�tax,�or�accou�ti�g�advice.�The�i�formatio��a�d�data�co�tai�ed�herei��has�bee��obtai�ed�from�i�ter�al
data�processi�g,�fu�d�admi�istrators�as�well�as�other�outside�sources�a�d,�although�it�is�believed�to�be�accurate,��o�guara�tee�of�complete�ess�or�accuracy�is�bei�g�made.�Bloomberg�L��shall��ot�be
liable�for�a�y�losses�or�damage�that�a�yo�e�may�suffer�as�a�result�of�relyi�g�o��this�i�formatio�.�The�i�formatio��may�be�cha�ged�by�Bloomberg�L��at�a�y�time.
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���������	�N���E�FUND	�N��A� � Fu�d��erforma�ce	Risk	Tracki�g�

Be�chmark:�U.�.�Aggregate �as�of�06/03/2021�
�urre�cy:�U�D�
 
��erforma�ce

� �Fu�d� �Be�ch.�

��ea��Retur��1Y�Weekly� �11.83� �	0.37�

�Total�Retur��3�� �1.44� �0.00�

�Total�Retur��6�� �2.79� �	2.17�

�Total�Retur��1Y� �10.44� �	0.41�

�Total�Retur��Ytd� �1.68� �	2.53�

��erf�2019� �9.15� �8.72�

��erf�2018� �0.21� �0.01�

��erf�2017� �7.36� �3.54�

��erf�2016� �8.30� �2.65�

��erf�2015� �2.93� �0.55�

��erf�2014� �7.28� �5.97�

�Eff�7D�Yld� �	�	� �	�	�

�30D�Yld� �	�	� �	�	�

��ross�7D�Yld� �	�	� �	�	�

��ubs�7D�Yld� �	�	� �	�	�

�Avg�Life� �	�	� �	�	�

���kt�Avg�Days�To��at.� �	�	� �	�	�

 � �

 
�Risk

� �Fu�d� �Be�ch.�

�Dow�side�Risk�1Y�Weekly�A��� �2.38� �2.07�

��emivaria�ce�1Y�Weekly�A��� �3.40� �3.16�

��ta�dard�Dev�1Y�Weekly�A��� �3.54� �2.69�

��ax�Drawdow��1Y� �	1.78� �	4.01�

��ax���crease�1Y� �10.36� �2.81�

�Kurtosis�1Y�Weekly� �2.84� �	0.17�

��kew�ess�1Y�Weekly� �0.60� �	0.58�

 � �

 
�Risk/Retur�

� �vs�Be�ch.

�Excess�Retur��1Y�Weekly�A��� �12.24�

���formatio��Ratio�1Y�Weekly� �2.81�

�Je�se��Alpha�1Y�Weekly� �11.78�

��odiglia�i�Rap�1Y�Weekly� �0.09�

��harpe�Ratio�1Y�Weekly� �3.32�

��orti�o�Ratio�1Y�Weekly� �1.11�

�Trey�or��easure�1Y�Weekly� �2.14�

 � �
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���������	�N���E�FUND	�N��A� � Fu�d��erforma�ce	Risk	Tracki�g�

Be�chmark:�U.�.�Aggregate �as�of�06/03/2021�
�urre�cy:�U�D�

�Tracki�g

� �vs�Be�ch.

�Alpha�1Y�Weekly� �0.22�

�Beta�1Y�Weekly� �0.05�

��orrelatio��1Y�Weekly� �0.04�

�Bear��orrelatio��1Y�Weekly� �0.10�

�Bull��orrelatio��1Y�Weekly� �0.01�

�R��quared�1Y�Weekly� �0.00�

�Tracki�g�Error�1Y�Weekly�A��� �4.35�

 � �
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� � Fu�d�Allocatio��

 
�Total�Assets�(mil) �as�of�05/31/2021

 
�Asset�Allocatio�

��orporate� �31.082�%�

�Equity� �0.712�%�

��over�me�t� �15.34�%�

��o�ey��arket� �6.362�%�

��ortgage� �46.083�%�

��u�icipal� �0.421�%�

 �as�of�03/31/2021

 
��ector�Allocatio�

�Asset�Backed��ecurities� �8.666�%�

�Basic��aterials� �0.253�%�

��ommu�icatio�s� �4.775�%�

��o�sumer,��yclical� �3.646�%�

��o�sumer,�No�	cyclical� �1.874�%�

�Diversified� �0.008�%�

�E�ergy� �1.9�%�

�Fi�a�cial� �15.716�%�

��over�me�t� �14.901�%�

���dustrial� �1.667�%�

��ortgage��ecurities� �10.446�%�

�Tech�ology� �0.85�%�

�Utilities� �1.927�%�

 �as�of�03/31/2021

 
��eo�Allocatio�

�Africa�/��iddle�East� �0.791�%�

�Asia��acific� �1.778�%�

��e�tral�Asia� �0.083�%�

�Easter��Europe� �1.772�%�

�North�America� �67.453�%�

��outh�&��e�tral�America� �1.747�%�

�Wester��Europe� �16.636�%�

 �as�of�03/31/2021

 
��ortfolio��tatistics �as�of�03/31/2021

�%��f�Top�Te��Holdi�gs� �23.54��Avg��rice/Ear�i�gs� �	�	�

�Fu�d�Tur�over� �194.89��Avg��rice/�ash�Flow� �	�	�

��edia���kt��ap�(�)� �	�	��Avg��rice/�ales� �	�	�

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

�Avg�Dvd�Yield� �	�	��� ��

 
The�material�produced�i��this�docume�t�is�i�te�ded�for�i�formatio�al�purposes�o�ly�a�d�should��ot�be�co�strued�as�a��offer�or�solicitatio��for�the�purchase�or�sale�of�a�y�fi�a�cial�i�strume�t.�The
i�formatio��provided�herei��reflects�curre�t�market�practices�a�d�is��ot�i�te�ded�to�co�stitute�legal,�tax,�or�accou�ti�g�advice.�The�i�formatio��a�d�data�co�tai�ed�herei��has�bee��obtai�ed�from�i�ter�al
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9 กองทนุเปิดทหารไทย Global Income 

 

ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่ําคญั    

งวดปบญัชสีิน้สดุวนัที ่

30 เม.ย. 

64 

30 เม.ย. 

63 

30 เม.ย. 

62 

30 เม.ย. 

61 

28 เม.ย. 

60** 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 10.8593 11.2216 10.8955 10.7378 9.9985 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 12.1904 10.8593 11.2216 10.8955 10.7378 

กองทุนเปดทหารไทย Global Income +12.26% -3.22% 2.99% 1.46% 7.39% 

เกณฑมาตรฐาน 1*** -3.91% 12.30% 6.53% -0.32% -2.04% 

เกณฑมาตรฐาน 2*** -0.27% 10.81% 5.29% -9.03% 0.99% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 17,994 29,324 72,695 55,522 2,028 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 20,195 17,994 29,324 72,695 55,522 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดป (ลานบาท) 19,413 26,860 43,684 87,269 24,760 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดป (Net cash flow) (ลานบาท) +42 -10,312 -44,399 +17,875 +53,687 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดป* (Average redemption rate) 0.29% 0.35% 0.43% 0.27% 0.26% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่     

** จาก 19 พ.ค. 59 ถึง 28 เม.ย. 60      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 กองทนุเปิดทหารไทย Global Income 

 

 

 

ผลการดาํเนนิงานของ กองทุนเปดทหารไทย Global Income ณ วนัที ่30 เมษายน 2564   

 

 ยอนหลัง  

3 เดือน 

ยอนหลัง 

 6 เดือน 

ยอนหลัง 

 1 ป 

ยอนหลัง  

3 ป 

ต้ังแตจัดต้ัง 

กองทุน 

รอยละตอป (29 ม.ค. 64) (30 ต.ค. 63) (30 เม.ย. 63) (30 เม.ย. 61) (19 พ.ค. 59) 

กองทุนเปดทหารไทย Global Income +0.56% +5.11% +12.26% +3.81% +4.08% 

เกณฑมาตรฐาน 1*** +2.09% -1.61% -3.91% +4.76% +0.48% 

เกณฑมาตรฐาน 2*** -1.91% -1.52% -0.27% +5.19% +3.25% 

Note***      
เกณฑมาตรฐาน 1 คือ ดัชนี Bloomberg Barclays US Agg Total Return Index Value Unhedged USD ปรับดวยอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือ 

 เทียบเทาคาสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน 

เกณฑมาตรฐาน 2 คือ ดัชนี Bloomberg Barclays US Agg Total Return Index Value Unhedged USD สกุลเงินดอลลารสหรัฐ 

      

หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 

 ท้ังน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผล 

 การดําเนินงานในอนาคต 

 ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน   
 

 

21.92%

2.42%

17.17%

-15.00%

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

23-May-16 30-Apr-21

TMBGINCOME Benchmark 1 Return Benchmark 2 Return



11 กองทนุเปิดทหารไทย Global Income 

 

 



12 กองทนุเปิดทหารไทย Global Income 

 

 

รายงานของผูสอบบญัชรีบัอนญุาต 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปดทหารไทย Global Income 

ความเห็น 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปดทหารไทย Global Income (“กองทุน”) ซึ่งประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงิน 

และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันท่ี 30 เมษายน 2564 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย

สุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเปดทหารไทย Global Income ณ วันท่ี 30 เมษายน 2564 ผล

การดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามแนว

ปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 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 

การแสดงขอมูลท่ีไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ

สถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน  

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ

เปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของซึ่งจัดทําข้ึนโดยผูบริหาร  
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 สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ืองของผูบริหารและจากหลักฐาน

การสอบบัญชีท่ีไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณหรือสถานการณท่ีอาจเปนเหตุให

เกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเน่ืองหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามี

ความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหขอสังเกตถึงการ

เปดเผยขอมูลในงบการเงินท่ีเก่ียวของ หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป 

ขอสรุปของขาพเจาข้ึนอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับจนถึงวันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็

ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกองทุนตองหยุดการดําเนินงานตอเน่ือง  

 ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินแสดงรายการ

และเหตุการณในรูปแบบท่ีทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามท่ีควรหรือไม 

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูบริหารในเร่ืองตางๆ ท่ีสําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดวางแผนไว 

ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองท่ีมีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบใน

ระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 

 

 
(นายเทอดทอง เทพมังกร) 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

กรุงเทพฯ 31 พฤษภาคม 2564 
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กองทุนเปดทหารไทย Glo bal Inco me

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่  30 เมษายน 25 64

หมายเหตุ 2564 2563

สินทรัพย 7

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม 3, 4 20,090,987,632.27 18,724,846,334.57 

เงินฝากธนาคาร 275,295,130.05 250,497,696.32 

ลูกหนี้

จากดอกเบี้ย 81,177.92 157,322.39 

จากการขายหนวยลงทุน 23,200,528.42 3,470,102.28 

ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพันธ 3, 5, 6 55,855,318.20 108,034,062.30 

รวมสินทรัพย 20,445,419,786.86 19,087,005,517.86 

หนี้สิน 7

เจาหน้ีจากการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 13,250,270.89 16,984,625.99 

เจาหน้ีจากสัญญาอนุพันธ 3, 5, 6 218,339,321.90 1,060,313,289.54 

คาใชจายคางจาย 5 17,719,059.89 15,169,420.42 

ภาษีเงินไดคางจาย 12,176.69 23,598.36 

หนี้สินอื่น 5 1,064,772.93 751,185.67 

รวมหนี้สิน 250,385,602.30 1,093,242,119.98 

สินทรัพยสุทธิ 20,195,034,184.56 17,993,763,397.88 

สินทรัพยสุทธิ:

ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 16,566,258,875.27 16,569,771,329.36 

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

บัญชปีรับสมดลุ (981,453,674.28) (1,005,666,017.64) 

กาํไรสะสมจากการดาํเนินงาน 4,610,228,983.57 2,429,658,086.16 

สินทรัพยสุทธิ 20,195,034,184.56 17,993,763,397.88 

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 12.1904 10.8593 

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันส้ินป (หนวย) 1,656,625,887.5277 1,656,977,132.9369 

บาท
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กองทุนเปดทหารไทย Global Inco me

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับป ส้ินสุดวันที่  30 เมษายน 25 64

หมายเหตุ 2564 2563

รายได 3

รายไดดอกเบ้ีย 205,784.78 676,144.88 

รวมรายได 205,784.78 676,144.88

คาใชจาย 3

คาธรรมเนียมการจัดการ 5 176,246,609.48 244,773,700.97

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 6,220,468.64 8,639,071.78

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 5 25,676,260.00 28,796,906.02

รวมคาใชจาย 208,143,338.12 282,209,678.77

ขาดทุนสุทธิ (207,937,553.34) (281,533,533.89)

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดขึ้นจากเงินลงทุน 365,752,125.25 (86,616,185.83) 

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไม เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 1,498,351,572.42 (228,420,409.68)

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ (254,139,852.55) 412,440,623.25

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไม เกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ 6, 7 789,795,223.54 (803,431,855.41)

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ (11,219,750.23) 13,130,618.06

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไม เกิดข้ึน 2,388,539,318.43 (692,897,209.61)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได 2,180,601,765.09 (974,430,743.50)

หัก ภาษีเงินได 3 (30,867.68) (45,778.67)

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได 2,180,570,897.41 (974,476,522.17)

บาท
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กองทุนเปดทหารไทย Global Inco me

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย สุทธิ

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 30 เมษายน 25 64

2564 2563

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิของสินทรัพยสุทธิจาก

การดําเนินงาน 2,180,570,897.41 (974,476,522.17)

การเพ่ิมข้ึนของทุนท่ีไดรับจากผู ถือหนวยลงทุนในระหวางป 13,446,698,338.77 11,475,486,827.34 

การลดลงของทุนท่ีไดรับจากผู ถือหนวยลงทุนในระหวางป (13,425,998,449.50) (21,830,909,365.72)

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ของสินทรัพยสุทธิในระหวางป 2,201,270,786.68 (11,329,899,060.55)

สินทรัพยสุทธิ ณ วันตนป 17,993,763,397.88 29,323,662,458.43

สินทรัพยสุทธิ ณ วันปลายป 20,195,034,184.56 17,993,763,397.88

การเปล่ียนแปลงของจํานวนหนวยลงทุน

(มูลคาหนวยละ 10 บาท)

หนวยลงทุน ณ วันตนป 1,656,977,132.9369 2,613,135,144.4654

บวก : หนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป 1,147,245,989.2431 1,008,881,333.9362

หัก : หนวยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหวางป (1,147,597,234.6523) (1,965,039,345.4647)

หนวยลงทุน ณ วันปลายป 1,656,625,887.5277 1,656,977,132.9369 

บาท

หนวย
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กองทุนเปดทหารไทย Global Income

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  30 เมษายน 25 64

รอยละของ

จํานวนหนวย มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(บาท)

เงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ

PIMCO GIS Income Fund * 38,321,146.381 20,090,987,632.27 100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 18,213,996,897.72 บาท) 20,090,987,632.27 100.00

* กองทุน PIMCO GIS Income Fund มีวัตถุประสงคท่ีจะกระจายการลงทุนในตราสารหน้ี

ช่ือหลักทรัพย

กองทุนเปดทหารไทย Global Income

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  30 เมษายน 25 63

รอยละของ

จํานวนหนวย มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(บาท)

เงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ

PIMCO GIS Income Fund * 39,188,936.877 18,724,846,334.57 100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 18,346,207,172.44 บาท) 18,724,846,334.5 7 100.00

* กองทุน PIMCO GIS Income Fund มีวัตถุประสงคท่ีจะกระจายการลงทุนในตราสารหน้ี

ช่ือหลักทรัพย
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กองทนุเปดทหารไทย Global Income 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่30 เมษายน 2564 

1. ขอมูลทั่วไป 

กองทุนเปดทหารไทย Global Income (“กองทุน”) จดทะเบียนเปนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) เม่ือวันท่ี 19 พฤษภาคม 2559 ปจจุบันกองทุนมีจํานวนเงินทุนจดทะเบียน 

200,000 ลานบาท (แบงเปน 20,000 ลานหนวยลงทุน มูลคาหนวยละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน 

ทหารไทย จํากัด (“บริษัทจัดการ”) เปนผูจัดการกองทุนและนายทะเบียนหนวยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จํากัด 

(มหาชน) เปนผูดูแลผลประโยชน 

กองทุนเปนกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน ซึ่งไมกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน โดยมีนโยบายเนน

ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองทุนเดียว คือกองทุน PIMCO GIS Income Fund ในหนวย

ลงทุนชนิด Class I ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอรแลนด บริหารจัดการโดย PIMCO Global Advisors (Ireland) 

Limited โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ท้ังน้ีกองทุนอาจจะเขาทํา

สัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราตางประเทศ 

กองทุนมีนโยบายไมจายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุน 

2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

ในปปจจุบันงบการเงินน้ีไดจัดทําข้ึนตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพท่ีสมาคม

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

ไมไดกําหนดไว กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งในการใชแนวปฏิบัติ

ทางบัญชีเปนคร้ังแรก กองทุนไดใชวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป ดังน้ันกองทุนจึงไมปรับปรุงงบการเงินท่ีนําเสนอในปกอน ซึ่ง

เดิมจัดทําข้ึนตามหลักเกณฑและรูปแบบท่ีกําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 106 เร่ือง “การบัญชีสําหรับกิจการท่ี

ดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน” 

อยางไรก็ตาม การนําแนวปฏิบัติทางบัญชีมาถือปฏิบัติในปปจจุบัน ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน

ของกองทุน 

งบการเงินของกองทุนไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม

วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังน้ันเพ่ือความสะดวกของผูอานงบการเงินท่ีไมคุนเคยกับภาษาไทย 
กองทุนไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษข้ึนโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 
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3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

เงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีกองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน  

- เงินลงทุนในกองทุนรวมท่ีเสนอขายในตางประเทศ แสดงดวยมูลคายุติธรรมโดยใชมูลคาทรัพยสินสุทธิตอ

หนวยลงทุนคร้ังลาสุด ณ วันท่ีวัดคาเงินลงทุน 

กําไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนใหเปนมูลคายุติธรรมจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจําหนายใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน�าหนัก 

การรับรูรายไดและคาใชจาย 

รายไดดอกเบ้ียรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง 

คาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง 

เม่ือมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิท่ีไดรับกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรูในกําไรหรือ

ขาดทุน 

บัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 

บัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปน

เงินตราตางประเทศ ณ วันสิ้นปแปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันน้ัน และสัญญาอนุพันธ ณ วันท่ีเกิด

รายการ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราตามสัญญา 

ณ วันสิ้นป กําไรหรือขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธท่ียังไมครบกําหนด คํานวณโดยปรับสัญญาอนุพันธ ณ 

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 
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4. ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน  

กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนในระหวางป สรุปไดดังน้ี 

 บาท 

 2564  2563 

ซื้อเงินลงทุน 6,064,397,600.05  2,232,748,999.97  

ขายเงินลงทุน 6,562,360,000.02  12,666,164,000.08  

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

ในระหวางป กองทุนมีรายการธุรกิจระหวางกันท่ีสําคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอ่ืนซึ่งมีผูถือหุนและ/หรือกรรมการ

เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการท่ีสําคัญดังกลาวสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 เมษายน 2564 และ 2563 มี

ดังตอไปน้ี 

 บาท   

 2564  2563  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด    

คาธรรมเนียมการจัดการ  176,246,609.48   244,773,700.97 ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือชีช้วน 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน  25,676,260.00   28,796,906.02 ตามเกณฑท่ีระบุในหนังสือชีช้วน 

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)    

ซื้อเงินตราตางประเทศ 15,546,490,920.00   14,439,595,011.60 ตามท่ีระบุในสัญญา 

ขายเงินตราตางประเทศ 16,408,820,731.55   10,147,692,857.40 ตามท่ีระบุในสัญญา 

ณ วันท่ี 30 เมษายน 2564 และ 2563 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคัญกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน ดังน้ี 

 บาท 

 2564  2563 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด    

คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย  15,175,137.05   13,344,218.80 

คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย  2,519,456.47   1,569,908.14 

หน้ีสินอ่ืน  24,453.01   0.09 

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)    

ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพันธ -  20,018,339.00 

เจาหน้ีจากสัญญาอนุพันธ -  77,862,761.90 
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6. อนุพันธทางการเงินตามมูลคายุติธรรม 

 บาท 

 2564 

 จํานวนเงินตาม  มูลคายุติธรรม 

 สัญญา  สินทรัพย  หน้ีสิน 

สัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 19,628,951,155.90   55,855,318.20   218,339,321.90  

 

 บาท 

 2563 

 จํานวนเงินตาม  มูลคายุติธรรม 

 สัญญา  สินทรัพย  หน้ีสิน 

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 29,743,459,467.40   108,034,062.30   1,060,313,289.54  

 

7. 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 30 เมษายน 2564 

 ระดับท่ี 1  ระดับท่ี 2  ระดับท่ี 3  รวม 

สินทรัพย        

กองทุน -  20,090,987,632.27   -  20,090,987,632.27  

ตราสารอนุพันธ -  55,855,318.20   -  55,855,318.20  

หน้ีสิน        

ตราสารอนุพันธ -  218,339,321.90   -  218,339,321.90  

 

 บาท 

 ณ วันท่ี 30 เมษายน 2563 

 ระดับท่ี 1  ระดับท่ี 2  ระดับท่ี 3  รวม 

สินทรัพย        

กองทุน -  18,724,846,334.57   -  18,724,846,334.57  

ตราสารอนุพันธ -   108,034,062.30   -   108,034,062.30  

หน้ีสิน        

ตราสารอนุพันธ -  1,060,313,289.54   -  1,060,313,289.54  

เคร่ืองมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดท่ีไมไดถูกพิจารณาวามีสภาพคลองแตถูกประเมินคาจากราคาตลาดท่ีมีการ

อางอิงไวอยางชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผูคาหรือแหลงกําหนดราคาท่ีเปนทางเลือกซึ่งไดรับการสนับสนุนจาก

ขอมูลท่ีสังเกตไดจะถูกจัดอยูในระดับท่ี 2 เคร่ืองมือการเงินเหลาน้ีประกอบดวยเงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ และ

อนุพันธในตลาดซื้อขายกันโดยตรง 

ในระหวางป ไมมีการโอนรายการระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ีย 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ียคือความเสี่ยงท่ีมูลคาของสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป

เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียในตลาด 

ตารางตอไปน้ีไดสรุปความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ียของกองทุน ซึ่งประกอบดวยสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน

ของกองทุนตามมูลคายุติธรรมและจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย 
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 บาท 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันท่ี 30 เมษายน 2564 

 มีอัตราดอกเบ้ีย 

ปรับข้ึนลงตาม 

อัตราตลาด 

 มีอัตรา 

ดอกเบ้ีย

คงท่ี 

  

ไมมีอัตรา 

ดอกเบ้ีย 

 

รวม    

สินทรัพยทางการเงิน        

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม -  -  20,090,987,632.27   

 

20,090,987,632.27  

เงินฝากธนาคาร 275,295,130.05   -  -   275,295,130.05  

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย -  -   81,177.92    81,177.92  

ลูกหน้ีจากการขายหนวยลงทุน -  -   23,200,528.42    23,200,528.42  

ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพันธ -  -   55,855,318.20    55,855,318.20  

หน้ีสินทางการเงิน        

เจาหน้ีจากการรับซื้อคืน 

หนวยลงทุน -  -   13,250,270.89    13,250,270.89  

เจาหน้ีจากสัญญาอนุพันธ -  -  218,339,321.90    218,339,321.90  

คาใชจายคางจาย -  -   17,719,059.89    17,719,059.89  

ภาษีเงินไดคางจาย -  -   12,176.69    12,176.69  

หน้ีสินอ่ืน -  -   1,064,772.93    1,064,772.93  

 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันท่ี 30 เมษายน 2563 

 มีอัตราดอกเบ้ีย 

ปรับข้ึนลงตาม 

อัตราตลาด 

 มีอัตรา 

ดอกเบ้ีย

คงท่ี 

  

ไมมีอัตรา 

ดอกเบ้ีย 

 

รวม    

สินทรัพยทางการเงิน        

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม -  -  18,724,846,334.57   18,724,846,334.57  

เงินฝากธนาคาร 250,497,696.32   -  -  250,497,696.32  

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย -  -   157,322.39    157,322.39  

ลูกหน้ีจากการขายหนวยลงทุน -  -   3,470,102.28    3,470,102.28  

ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพันธ -  -  108,034,062.30   108,034,062.30  

หน้ีสินทางการเงิน        

เจาหน้ีจากการรับซื้อคืน 

หนวยลงทุน -  -  16,984,625.99   16,984,625.99  

เจาหน้ีจากสัญญาอนุพันธ -  -  1,060,313,289.54   1,060,313,289.54  
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 บาท 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ ณ วันท่ี 30 เมษายน 2563 

 มีอัตราดอกเบ้ีย 

ปรับข้ึนลงตาม 

อัตราตลาด 

 มีอัตรา 

ดอกเบ้ีย

คงท่ี 

  

ไมมีอัตรา 

ดอกเบ้ีย 

 

รวม    

คาใชจายคางจาย -  -   15,169,420.42    15,169,420.42  

ภาษีเงินไดคางจาย -  -   23,598.36    23,598.36  

หน้ีสินอ่ืน -  -   751,185.67    751,185.67  

ความเสี่ยงดานเครดิต 

กองทุนมีความเสี่ยงดานเครดิตท่ีอาจเกิดจากการท่ีคูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันท่ีระบุไวในเคร่ืองมือทาง

การเงิน เน่ืองจากกองทุนมีลูกหน้ี อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุน

จึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายจากการเก็บหน้ี 

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 

ณ วันท่ี 30 เมษายน 2564 และ 2563 กองทุนมีบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศดังน้ี 

 ดอลลารสหรัฐอเมริกา 

รายการ 2564  2563 

เงินลงทุน (มูลคายุติธรรม) 

 

644,561,682.13   578,820,597.67 

เงินฝากธนาคาร  566.28   4,000,000.00 

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย  193.16   358.34 

กองทุนไดทําสัญญาอนุพันธ เพื่อคุมครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนที่เปนเงินตราตางประเทศ 

(ดูหมายเหตุ 6) 

ความเสี่ยงดานตลาด 

กองทุนมีความเสี่ยงดานตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกลาว

ข้ึนอยูกับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณดังกลาวอาจมี

ผลกระทบทางดานบวกหรือดานลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกตราสาร ท้ังน้ีข้ึนอยูกับประเภทของธุรกิจของ

ผูออกตราสารวามีความสัมพันธกับความผันผวนของตลาดมากนอยเพียงใดอันอาจทําใหราคาของตราสารเพ่ิมข้ึน

หรือลดลงได 

การบริหารความเสี่ยง 

ผูบริหารของกองทุน PIMCO GIS Income Fund จะวิเคราะหปจจัยตางๆ ที่มีผลกระทบตอราคาของหลักทรัพย 

โดยกองทุนมีวัตถุประสงคท่ีจะกระจายการลงทุนในตราสารหน้ี 
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8. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนเม่ือวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 
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กองทนุเปดทหารไทย Global Income 

 ขอมลูรายละเอียดการลงทนุ 

 ณ วนัที ่ 30 เมษายน  2564 

 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of 

 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) NAV 

 เงนิฝากธนาคาร 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 275,376,307.97 1.36% 

 รวมเงนิฝากธนาคาร 275,376,307.97 1.36% 

 หนวยลงทนุตางประเทศ 

 หนวยลงทุนตางประเทศ 99.48% 

 กองทุน Pimco GIS-Income Fund-Ins Acc 38,321,146 20,090,987,632.00 99.48% 

 รวมหนวยลงทนุตางประเทศ 20,090,987,632.00 99.48% 

 ทรัพยสินอื่น -139,282,366.89 -0.69% 

 หนี้สินอื่น -32,047,388.52 -0.15% 

 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 20,195,034,184.56 100.00% 

 จํานวนหนวยลงทุน 1,656,625,887.5277 

 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 12.1904 
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คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปดทหารไทย GLOBAL INCOME 

สําหรับระยะเวลา1 ป ของรอบบัญชี 2563/2564 ต้ังแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2563 สิ้นสุดวันท่ี 30 เมษายน 2564 

  ต้ังแตวันท่ี 1  พ.ค.  2563  ต้ังแตวันท่ี 1  พ.ค.  2563 

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันท่ี 30 เม.ย. 2564  ถึงวันท่ี 30 เม.ย. 2564 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

 คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 176,246.61 0.9079 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 6,220.47 0.0320 

 คานายทะเบียน (Registrar fee) 25,676.26 0.1323 

 คาท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

 คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

 คาภาษีเงินได 30.87 0.0002 

 คาใชจายอ่ืน ๆ 0.00 0.0000 

 รวมคาใชจายทัง้หมด1 208,174.21 1.0724 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขายหลักทรัพย 

2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถัวเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันท่ี 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2564  

 เทากับ 19,413,303,451.75 บาท 
 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 31.24% 

 

คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ ไมมี 
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รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทหารไทย Global Income 

สําหรับรอบปบัญชี 2563/2564 (ต้ังแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2563 - 30 เมษายน 2564) 

ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวของ 

1 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวของกับกองทุนรวมไดท่ีบริษัทจัดการโดยตรง 

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

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

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

 

 

รายงานการเปดเผยขอมลูการถอืหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุ  ณ วนัที ่30 เมษายน 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 นายภคสุนาท จิตม่ันชัยธรรม 

3 นางสาวพรศจี วรสุทธิพิศิษฎ 

4 นางสาวดาราวรรณ ประกายทิพย 

5 นางสาวปาลิดา เครือโสภณ 

6 นาวสุวัลล ีศิริสมบัติยืนยง 



30 กองทนุเปิดทหารไทย Global Income 

 

 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 

 


