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วันท่ี 15 มีนาคม 2565 

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

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

2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 ของกองทุนเปดทหารไทย Global Bond Fund เพ่ือการเลี้ยงชีพ มายังทานผูถือหนวยลงทุน 

ทุกทาน 

สําหรับสภาวะเศรษฐกิจโลก สถานการณเงินเฟอท่ีปรับสูงข้ึนกดดันการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก อัตราเงินเฟอท่ีเรงตัว

ข้ึนมาต้ังแตชวงปลายป 2564 จนถึงปจจุบัน จากปญหาเร่ือง Global Supply Chain และระดับราคาสินคาโภคภัณฑ เชน นํ้ามัน 

ท่ีอยูในระดับสูงจะยังเปนปจจัยกดดันตอการฟนตัวของเศรษฐกิจตอเน่ือง อยางไรก็ดี สถานการณการระบาดของโอมิครอนท่ีมี

แนวโนมคลี่คลายในหลายประเทศ เชน สหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรท่ีตัวเลขผูติดเชื้อรายวันไดบงชี้วาการระบาดระลอกน้ีได

ผานจุดสูงสุดมาแลว รวมถึงอาการของโรคท่ีไมรุนแรงประกอบกับอัตราการฉีดวัคซีนท่ีอยูในระดับสูง สงผลใหกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจในภาพรวมถูกกระทบคอนขางจํากัด บงชี้วาปญหาดาน supply chain ตาง ๆ จะเร่ิมคลี่คลายไดตอเน่ือง ขณะท่ี

ประเด็นเร่ืองราคาสินคาโภคภัณฑท่ีอยูในระดับสูง จะยังเปนปจจัยกดดันระดับราคาสินคาไปอีกระยะ เน่ืองจากมีประเด็นความ

เสี่ยงเร่ืองยความตึงเครียดระหวางรัสเซียกับยูเครนเพ่ิมเขามา ซึ่งหากปญหาดังกลาวลุกลามจนเกิดเปนสงครามหรือมีความ

ยืดเยื้อบานปลายท่ีอาจกระทบตออุปทานนํ้ามันและสินคาโภคภัณฑอ่ืน ๆ ใหราคายังอยูในระดับสูงข้ึนไดตอเน่ือง นอกจากน้ี เงิน

เฟอท่ีอยูในระดับสูงในหลายประเทศมีสาเหตุจากความตองการสินคาสูงข้ึนตามกิจกรรมเศรษฐกิจท่ีฟนตัวและนโยบายการเงินท่ี

ผอนคลาย จึงทําใหธนาคารกลางหลัก ๆ ของโลกหลายแหงมีแนวโนมปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียเพ่ือควบคุมเงินเฟอเรงตัวสูงข้ึนจน

เกินอัตราเงินเฟอเปาหมายของธนาคารกลางแตละประเทศ เชน ธนาคารกลางสหรัฐฯ ท่ีไดสงสัญญาณการคุมเขมนโยบาย

การเงิน ท้ังการปรับลดวงเงิน QE ในอัตราท่ีเร็วกวาเดิม จํานวนคร้ังการข้ึนดอกเบ้ียและการซื้อคืนพันธบัตรท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนใน

ป 2565 

เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโนมปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินเร็วกวาคาด แตยังตองจับตาความเสี่ยงเร่ืองของภาคการคลัง

และผลกระทบจากไวรัส Omicron เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังมีแนวโนมฟนตัวแข็งแกรงตอเน่ือง ตัวเลขยอดคาปลีกเพ่ิมข้ึน 1.7 MoM 

ในเดือนตุลาคม 2564 บงชี้วาประชาชนกลับมาจับจายใชสอยมากข้ึน ซึ่งจะสงผลดีตอภาคเศรษฐกิจสหรัฐฯ ท่ีมีสัดสวนการ

พ่ึงพาการใชจายในประเทศคอนขางสูง ขณะท่ีตลาดแรงงานฟนตัวแข็งแกรงตอเน่ือง ในเดือนพฤศจิกายน 2564 ตัวเลขการจาง

งานภาคเอกชนเพ่ิมข้ึนถึง 534,000 ตําแหนง และคาดวาจะยังสามารถขยายตัวไดตอเน่ืองหลังสวัสดิการวางงานพิเศษหมดลง 

ขณะท่ีระดับอัตราเงินเฟอท่ีปรับสูงข้ึนเหนือระดับเปาหมายของ Fed ติดตอกันหลายเดือน ลาสุดประธานธนาคารกลางสหรัฐ 

(Fed) ออกมาแสดงความกังวลถึงระดับอัตราเงินเฟอ โดยมองวาการเพ่ิมข้ึนของอัตราเงินเฟอไมใชเร่ืองชั่วคราวอีกตอไป ซึ่งเปน

การสงสัญญาณวา Fed อาจมีการปรับลดวงเงิน QE ในอัตราท่ีเร็วกวาท่ีเคยประกาศในการประชุมเดือนพฤศจิกา 2564 (เดือน

ละ 15,000 ลานดอลลารสหรัฐฯ) ซึ่งหมายความวาการสิ้นสุด QE อาจเร็วกวาในชวงกลางป 2565 รวมถึงอาจมีการปรับข้ึน

อัตราดอกเบ้ียในปหนาในจํานวนท่ีมากกวาตลาดคาดการณ ขณะท่ีในฝงนโยบายการคลัง แมวาจะมีการผานรางกฎหมาย

โครงสรางพ้ืนฐานในเดือนท่ีผานมา แตในสวนของนโยบายคลังสหรัฐฯ ยังคงเผชิญความไมแนนอนเก่ียวกับประเด็นการขยาย

เพดานหน้ีของสหรัฐฯ นอกจากน้ี สหรัฐฯยังมีความเสี่ยงเพ่ิมข้ึนจากการระบาดของไวรัสสายพันธุใหมท่ีพ่ึงเกิดข้ึน โดยลาสุดได

มีการรายงานพบผูติดเชื้อไวรัส Omicron ในประเทศ 1 ราย มาตรการท่ีสหรัฐฯ นํามาบังคับใชในตอนน้ีคือ มาตรการระงับการ

เดินทางจาก 8 ประเทศท่ีต้ังอยูในทวีปแอฟริกา หลังในเดือนท่ีผานมามีการประกาศเปดประเทศสําหรับผูไดรับวัคซีนครบโดส ซึ่ง

ความเสี่ยงดังกลาวยังคงตองติดตามอยางใกลชิด หากเกิดการระบาดเปนวงกวางอาจสงผลกระทบตอเศรษฐกิจและทิศทางการ

ดําเนินนโยบายในอนาคต 
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เศรษฐกิจในภูมิภาคยุโรปเผชิญกับการระบาดระลอกใหม ทําใหมาตรการล็อคดาวนกลับมาใชในบางประเทศ ขณะท่ี

อัตราเงินเฟอยังอยูในระดับสูงกวาเปาหมายตอเน่ือง แตทางธนาคารกลางยุโรปยังไมมีทาทีปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินเพ่ิมเติม

ในระยะเวลาอันใกล ในชวงท่ีผานมาหลายประเทศในยุโรปไดกลับมาเผชิญการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม โดยเฉพาะประเทศ

ท่ียังมีอัตราการฉีดวัคซีนท่ีตํ่า เชน เยอรมัน ซึ่งลาสุดทาง WHO ไดออกมาแสดงความกังวลตอสถานการณดังกลาว ลาสุด 

ออสเตรียไดออกมาประกาศใชมาตรการล็อคดาวนเพ่ือควบคุมการระบาดอีกคร้ัง ขณะท่ีประเทศอ่ืน ๆ ในยุโรปก็เตรียมรับมือและ

สนับสนุนใหประชาชนออกมาฉีดวัคซีนกันเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ีการระบาดของไวรัสสายพันธุ Omicron ไดแพรกระจายมายังใน

ยุโรปแลวเชนกัน ทําใหในตอนน้ีความเสี่ยงสําคัญของเศรษฐกิจยุโรป คือสถานการณการระบาดระลอกใหมและสายพันธุใหมท่ี

เกิดข้ึน โดยในชวงฤดูหนาวและเทศกาลเฉลิมฉลองตาง ๆ อาจทําใหการแพรระบาดเปนไปไดงายมากกวาเดิม รวมถึงราคา

พลังงานท่ีเพ่ิมสูงข้ึนชวงกอนหนาน้ียังมีปจจัยกดดันตออัตราเงินเฟอของยุโรปท่ีลาสุดอยูในระดับเกินเปาหมายของธนาคาร

กลางยุโรปตอเน่ือง ในระยะขางหนาเศรษฐกิจยุโรปยังเผชิญความเสี่ยงอีกกลายปจจัย ซึ่งการใชนโยบายการเงินและการคลังเขา

มาชวยเหลือและเยียวยาอาจมีขอจํากัดมากกวาการระบาดคร้ังแรก 

ทางฝงเอเชียสถานการณการระบาดมีแนวโนมดีข้ึนในหลายประเทศ ทําใหเร่ิมมีการผอนคลายมาตรการตาง ๆ 

ตอเน่ือง อยางไรก็ตาม หลังมีการรายงานถึงการตรวจพบของไวรัสพันธุใหมจึงสงผลใหบางประเทศ เชน ญ่ีปุน และฮองกง ออก

มาตรการจํากัดการเดินทางเขาประเทศเขมงวดข้ึน ขณะท่ีจีนยังใชกลยุทธ Zero Covid-19 เม่ือพบผูติดเชื้อจะมีการปดเมืองและ

เขาตรวจสอบทันที ซึ่งทําใหควบคุมสถานการณโควิด-19 ในประเทศไดดี แตสงผลกระทบตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

สําหรับนโยบายของกองทุนเปดทหารไทย Global Bond Fund เพ่ือการเลี้ยงชีพ เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน

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

Global Bond Fund มุงสรางผลตอบแทนรวมสูงสุดจากการลงทุนในพอรตการลงทุนของตราสารหน้ีท่ีออกโดยรัฐบาลและ

องคกรท่ีมีความเก่ียวของกับรัฐบาล และสกุลเงินตาง ๆ ท้ังในตลาดท่ีพัฒนาแลวและตลาดเกิดใหม  

สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 

บลจ. ทหารไทย ดวยดีตลอดมา 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

คณะผูจัดการกองทุน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 
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รายงานการวเิคราะหของบรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุ ทหารไทย จาํกดั ในฐานะบรษิทัจดัการ 

กองทนุเปดทหารไทย Global Bond Fund เพือ่การเลีย้งชพี 

 

ภาวะเศรษฐกิจ 

สําหรับสภาวะเศรษฐกิจโลก สถานการณเงินเฟอท่ีปรับสูงข้ึนกดดันการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก อัตราเงินเฟอท่ีเรงตัว

ข้ึนมาต้ังแตชวงปลายป 2564 จนถึงปจจุบัน จากปญหาเร่ือง Global Supply Chain และระดับราคาสินคาโภคภัณฑ เชน นํ้ามัน 

ท่ีอยูในระดับสูงจะยังเปนปจจัยกดดันตอการฟนตัวของเศรษฐกิจตอเน่ือง อยางไรก็ดี สถานการณการระบาดของโอมิครอนท่ีมี

แนวโนมคลี่คลายในหลายประเทศ เชน สหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรท่ีตัวเลขผูติดเชื้อรายวันไดบงชี้วาการระบาดระลอกน้ีได

ผานจุดสูงสุดมาแลว รวมถึงอาการของโรคท่ีไมรุนแรงประกอบกับอัตราการฉีดวัคซีนท่ีอยูในระดับสูง สงผลใหกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจในภาพรวมถูกกระทบคอนขางจํากัด บงชี้วาปญหาดาน supply chain ตาง ๆ จะเร่ิมคลี่คลายไดตอเน่ือง ขณะท่ี

ประเด็นเร่ืองราคาสินคาโภคภัณฑท่ีอยูในระดับสูง จะยังเปนปจจัยกดดันระดับราคาสินคาไปอีกระยะ เน่ืองจากมีประเด็นความ

เสี่ยงเร่ืองยความตึงเครียดระหวางรัสเซียกับยูเครนเพ่ิมเขามา ซึ่งหากปญหาดังกลาวลุกลามจนเกิดเปนสงครามหรือมีความ

ยืดเยื้อบานปลายท่ีอาจกระทบตออุปทานนํ้ามันและสินคาโภคภัณฑอ่ืน ๆ ใหราคายังอยูในระดับสูงข้ึนไดตอเน่ือง นอกจากน้ี เงิน

เฟอท่ีอยูในระดับสูงในหลายประเทศมีสาเหตุจากความตองการสินคาสูงข้ึนตามกิจกรรมเศรษฐกิจท่ีฟนตัวและนโยบายการเงินท่ี

ผอนคลาย จึงทําใหธนาคารกลางหลัก ๆ ของโลกหลายแหงมีแนวโนมปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียเพ่ือควบคุมเงินเฟอเรงตัวสูงข้ึนจน

เกินอัตราเงินเฟอเปาหมายของธนาคารกลางแตละประเทศ เชน ธนาคารกลางสหรัฐฯ ท่ีไดสงสัญญาณการคุมเขมนโยบาย

การเงิน ท้ังการปรับลดวงเงิน QE ในอัตราท่ีเร็วกวาเดิม จํานวนคร้ังการข้ึนดอกเบ้ียและการซื้อคืนพันธบัตรท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนใน

ป 2565 

เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโนมปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินเร็วกวาคาด แตยังตองจับตาความเสี่ยงเร่ืองของภาคการคลัง

และผลกระทบจากไวรัส Omicron เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังมีแนวโนมฟนตัวแข็งแกรงตอเน่ือง ตัวเลขยอดคาปลีกเพ่ิมข้ึน 1.7 MoM 

ในเดือนตุลาคม 2564 บงชี้วาประชาชนกลับมาจับจายใชสอยมากข้ึน ซึ่งจะสงผลดีตอภาคเศรษฐกิจสหรัฐฯ ท่ีมีสัดสวนการ

พ่ึงพาการใชจายในประเทศคอนขางสูง ขณะท่ีตลาดแรงงานฟนตัวแข็งแกรงตอเน่ือง ในเดือนพฤศจิกายน 2564 ตัวเลขการจาง

งานภาคเอกชนเพ่ิมข้ึนถึง 534,000 ตําแหนง และคาดวาจะยังสามารถขยายตัวไดตอเน่ืองหลังสวัสดิการวางงานพิเศษหมดลง 

ขณะท่ีระดับอัตราเงินเฟอท่ีปรับสูงข้ึนเหนือระดับเปาหมายของ Fed ติดตอกันหลายเดือน ลาสุดประธานธนาคารกลางสหรัฐ 

(Fed) ออกมาแสดงความกังวลถึงระดับอัตราเงินเฟอ โดยมองวาการเพ่ิมข้ึนของอัตราเงินเฟอไมใชเร่ืองชั่วคราวอีกตอไป ซึ่งเปน

การสงสัญญาณวา Fed อาจมีการปรับลดวงเงิน QE ในอัตราท่ีเร็วกวาท่ีเคยประกาศในการประชุมเดือนพฤศจิกา 2564 (เดือน

ละ 15,000 ลานดอลลารสหรัฐฯ) ซึ่งหมายความวาการสิ้นสุด QE อาจเร็วกวาในชวงกลางป 2565 รวมถึงอาจมีการปรับข้ึน

อัตราดอกเบ้ียในปหนาในจํานวนท่ีมากกวาตลาดคาดการณ ขณะท่ีในฝงนโยบายการคลัง แมวาจะมีการผานรางกฎหมาย

โครงสรางพ้ืนฐานในเดือนท่ีผานมา แตในสวนของนโยบายคลังสหรัฐฯ ยังคงเผชิญความไมแนนอนเก่ียวกับประเด็นการขยาย

เพดานหน้ีของสหรัฐฯ นอกจากน้ี สหรัฐฯยังมีความเสี่ยงเพ่ิมข้ึนจากการระบาดของไวรัสสายพันธุใหมท่ีพ่ึงเกิดข้ึน โดยลาสุดได

มีการรายงานพบผูติดเชื้อไวรัส Omicron ในประเทศ 1 ราย มาตรการท่ีสหรัฐฯ นํามาบังคับใชในตอนน้ีคือ มาตรการระงับการ

เดินทางจาก 8 ประเทศท่ีต้ังอยูในทวีปแอฟริกา หลังในเดือนท่ีผานมามีการประกาศเปดประเทศสําหรับผูไดรับวัคซีนครบโดส ซึ่ง

ความเสี่ยงดังกลาวยังคงตองติดตามอยางใกลชิด หากเกิดการระบาดเปนวงกวางอาจสงผลกระทบตอเศรษฐกิจและทิศทางการ

ดําเนินนโยบายในอนาคต 
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เศรษฐกิจในภูมิภาคยุโรปเผชิญกับการระบาดระลอกใหม ทําใหมาตรการล็อกดาวนกลับมาใชในบางประเทศ ขณะท่ี

อัตราเงินเฟอยังอยูในระดับสูงกวาเปาหมายตอเน่ือง แตทางธนาคารกลางยุโรปยังไมมีทาทีปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินเพ่ิมเติม

ในระยะเวลาอันใกล ในชวงท่ีผานมาหลายประเทศในยุโรปไดกลับมาเผชิญการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม โดยเฉพาะประเทศ

ท่ียังมีอัตราการฉีดวัคซีนท่ีตํ่า เชน เยอรมัน ซึ่งลาสุดทาง WHO ไดออกมาแสดงความกังวลตอสถานการณดังกลาว ลาสุด 

ออสเตรียไดออกมาประกาศใชมาตรการล็อกดาวนเพ่ือควบคุมการระบาดอีกคร้ัง ขณะท่ีประเทศอ่ืน ๆ ในยุโรปก็เตรียมรับมือและ

สนับสนุนใหประชาชนออกมาฉีดวัคซีนกันเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ีการระบาดของไวรัสสายพันธุ Omicron ไดแพรกระจายมายังใน

ยุโรปแลวเชนกัน ทําใหในตอนน้ีความเสี่ยงสําคัญของเศรษฐกิจยุโรป คือสถานการณการระบาดระลอกใหมและสายพันธุใหมท่ี

เกิดข้ึน โดยในชวงฤดูหนาวและเทศกาลเฉลิมฉลองตาง ๆ อาจทําใหการแพรระบาดเปนไปไดงายมากกวาเดิม รวมถึงราคา

พลังงานท่ีเพ่ิมสูงข้ึนชวงกอนหนาน้ียังมีปจจัยกดดันตออัตราเงินเฟอของยุโรปท่ีลาสุดอยูในระดับเกินเปาหมายของธนาคาร

กลางยุโรปตอเน่ือง ในระยะขางหนาเศรษฐกิจยุโรปยังเผชิญความเสี่ยงอีกกลายปจจัย ซึ่งการใชนโยบายการเงินและการคลังเขา

มาชวยเหลือและเยียวยาอาจมีขอจํากัดมากกวาการระบาดคร้ังแรก 

ทางฝงเอเชียสถานการณการระบาดมีแนวโนมดีข้ึนในหลายประเทศ ทําใหเร่ิมมีการผอนคลายมาตรการตาง ๆ 

ตอเน่ือง อยางไรก็ตาม หลังมีการรายงานถึงการตรวจพบของไวรัสพันธุใหมจึงสงผลใหบางประเทศ เชน ญ่ีปุน และฮองกง ออก

มาตรการจํากัดการเดินทางเขาประเทศเขมงวดข้ึน ขณะท่ีจีนยังใชกลยุทธ Zero Covid-19 เม่ือพบผูติดเชื้อจะมีการปดเมืองและ

เขาตรวจสอบทันที ซึ่งทําใหควบคุมสถานการณโควิด-19 ในประเทศไดดี แตสงผลกระทบตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

 

ตลาดตราสารหน้ี 

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ในชวงอายุ 10 ป โดยเฉลี่ยอยูท่ีระดับรอยละ 1.57 อัตราผลตอบแทน

พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนเร่ือย ๆ จากการคาดการณเงินเฟอท่ีสูงข้ึน เงินเฟอท่ีเรงตัวแรงกวาคาดและ

เร่ิมขยายตัวเปนวงกวางอาจกดดันให Fed ลด QE เร็วข้ึนหรือเลื่อนการข้ึนดอกเบ้ียเขามา ซึ่งสงผลให Bond yield ปรับตัวสูงข้ึน 

โดยคาด Bond yield สหรัฐฯ จะเพ่ิมข้ึนไปอยูในระดับ 1.6 – 1.8% ในชวงตนป 2565 

 

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม สําหรับรอบบัญชีตั้งแตวันที่  

1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 

สําหรับนโยบายของกองทุนเปดทหารไทย Global Bond Fund เพ่ือการเลี้ยงชีพ เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน

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

Global Bond Fund มุงสรางผลตอบแทนรวมสูงสุดจากการลงทุนในพอรตการลงทุนของตราสารหน้ีท่ีออกโดยรัฐบาลและ

องคกรท่ีมีความเก่ียวของกับรัฐบาล และสกุลเงินตาง ๆ ท้ังในตลาดท่ีพัฒนาแลวและตลาดเกิดใหม  

 ท้ังน้ีในรอบระยะเวลา 1 ปท่ีผานมาบริษัทจัดการไดปฏิบัติตามนโยบายการลงทุนตามท่ีกําหนด และไมมีการรับชําระหน้ี

ดวยทรัพยสินอ่ืนใด 
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การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในรอบบญัชทีีผ่านมาเมือ่เทยีบกบัรอบบญัชกีอนหนา 

เน่ืองจากกองทุนเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศเพียงกองเดียวท่ีมีวัตถุประสงคและนโยบายการลงทุน

ตรงตามวัตถุประสงคของกองทุนโดยจะเนนลงทุนเต็มท่ีตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงสัดสวนการลงทุนในรอบแตละปบัญชี จึงไม

มีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ 

 

รายงานการลงทนุทีไ่มเปนไปตามนโยบายการลงทนุเฉลีย่ในรอบปบญัชพีรอมทัง้การดาํเนนิการแกไข 

ไมมี 

 

ขอมลูการดาํเนนิการรบัชาํระหนีด้วยทรพัยสนิอืน่ (ถาม)ี 

ไมมี 

 

ขอมลูการบนัทกึมลูคาตราสารแหงหนีห้รือสทิธเิรยีกรองดงักลาวเปนศนูย ในกรณทีีผู่ออกตราสารแหงหนีห้รอืลกูหนีแ้หงสทิธิ

เรยีกรองผดินดัชาํระหนีห้รอืมพีฤตกิารณวาจะไมสามารถชาํระหนีไ้ด (ถาม)ี 

ไมมี 
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ขอมลูทัว่ไปของกองทนุเปดทหารไทย Global Bond Fund เพือ่การเลีย้งชพี 

 

วตัถปุระสงคของโครงการ : 

เพ่ือสงเสริมการออมผูกพันแบบระยะยาวเพ่ือการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุของผูถือหนวยลงทุน และเพ่ือสรางผลตอบแทนจาก

การลงทุนในตราสารหน้ีตางประเทศผานกองทุนรวมในตางประเทศท่ีบริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวาเปนกองทุนท่ีบริหารอยางมี

ประสิทธิภาพและใหผลตอบแทนเหมาะสมกับความเสี่ยง  โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชี จะลงทุนไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทุน  

ประเภทกองทนุตามนโยาายการลงทนุ : ตราสารหน้ี 

ประเภทกองทนุรวมตามลกัษณะพเิศษ :  

กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF) 

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

กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในประเทศ : ไอรแลนด (IRELAND) 

ประเภทกองทนุตามการลงทนุในตางประเทศ : กองทุนรวมท่ีเนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ 

นโยบายการกูยมื (ถาม)ี : 

การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลวงหนา (Derivatives) : ลงทุน 

วตัถปุระสงคของการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลวงหนา : การลดความเสี่ยง (Hedging) 

การลงทนุในตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายลวงหนาแฝง (Structured Note) : ไมลงทุน 

กลยุทธการรบริหารกองทุน (Management Style) : มุ งหวัง ใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้ วัด  (passive 

management/index tracking) 

ดชันชีีว้ดั/อางองิ (Benchmark) :  

การลงทุนในกองทุนรวมน้ีควรเปรียบเทียบกับ Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Index Value 

Hedged USD ในรูปเงินบาท 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) ในการเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจัดการเห็นควรและ

เหมาะสม ซึ่งอยูภายใตกรอบนโยบายการลงทุนท่ีกาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลและแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนา

อยางชัดเจนถึงวันท่ีมีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คําอธิบายเก่ียวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกลาวผานการลง

ประกาศในเว็บไซดของบริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 

อยางไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพ่ือใหเปนไปตามประกาศ เง่ือนไขและขอกําหนดสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/

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

หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใชเปรียบเทียบ ในกรณีท่ีผูออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไมไดจัดทําหรือเปดเผยขอมูล/อัตรา

ดังกลาวอีกตอไป โดยบริษัทจัดการจะแจงเปลี่ยนแปลงดังกลาวให ผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาผานการประกาศในเว็บไซด

ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 
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ลกัษณะการจายผลตอบแทนของกองทนุ : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน 

รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพเิศษ: 

กองทุนเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ PIMCO Global Bond Fund 

ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอรแลนด (Ireland) ดําเนินงานตามระเบียบของ UCITS กองทุนรวมตางประเทศดังกลาวบริหารจัดการ

โดย Pacific Investment Management Company LLC และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ไมนอยกวารอยละ 80 ของ

มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีสําหรับสวนท่ีเหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพยท่ี

เสนอขายท้ังในและตางประเทศ ไดแก เงินฝาก ตราสารทางการเงิน และลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนหรือการหาดอกผล

โดยวิธีอ่ืนท่ีไมขัดตอกฎหมาย ก.ล.ตโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือส ารองเปนคาใชจายในการดําเนินงานของกองทุน หรือเพ่ือประโยชน

ในการบริหารสภาพคลอง หรือเปนชวงรอการลงทุนในตางประเทศ หรือสําหรับการอ่ืนใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน 

สภาวการณปกติ กองทุนจะลงทุนในตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ

กองทุนรวม แตท้ังนี   กองทุนอาจไมสามารถดํารงอัตราสวนการลงทุนในตางประเทศตามท่ีระบุไวในโครงการ หากสภาวะการ

ลงทุนในตางประเทศหรือการลงทุนในกองทุนตางประเทศไมปกติ หรือไมเหมาะสม เชนภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน 

เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณไมปกติ มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ วงเงินลงทุนในตางประเทศเต็มเปนการชั่วคราว เปนตน หรือ

เพ่ือรอการลงทุน ท้ังนี   กองทุนจะทํารายงานการลงทุนท่ีไมเปนไปตามอัตราสวนการลงทุนท่ีกําหนด พรอมท้ังเหตุผล และจัดสง

มายังสํานักงานก.ล.ต.ภายในเวลาท่ีกําหนด 

รายละเอียดการลงทุนในตางประเทศ :  

เนนลงทุนในตางประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ท้ังน้ี ไมเกินวงเงินท่ี

ไดรับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. 

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) 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 กองทนุเปิดทหารไทย Global Bond Fund เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

ขอมลูของกองทนุรวมทีล่งทนุในหนวยลงทนุของกองทนุรวมตางประเทศกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึง่ เกนิกวารอยละ 20 

ของ NAV 
 

โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

1 การลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 

2 ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



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

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

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

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

��anagement��ompany� ���������oba��Advisors��re�and�Ltd�

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

�eries,�30�Herbert��treet,�Dub�in�2,

�re�and�

��ompany�Te�ephone� �����

�Web��ite� �����

�Fund��anager� �Andrew�Ba��s�

��gr����tart�Date� �04/02/2015�

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

Ltd�

 �Fund��nfo �as�of�02/24/2022

�Last���ose� ��$��34.67�

�Tota��Assets�(mi�)� ��$��13,513.00�

�Tota��Assets�Date� �01/31/2022�

��nception�Date� �03/12/1998�

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

��urr� �U��Do��ar�

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

�Ticker� �����BA���D�

����N� ��E0002461055�

 
�Fees�And�Expenses

�Expense�Ratio� �0.49�

�Front�Load� �5.00�

�Fund��gr��tated�Fee� �0.49�

��gr��tated��erf.�Fee� �0.00�

�High�Water��ark� �����

�Hurd�e�Rate� �����

�Back�Load� �0.00�

�Ear�y�Withdraw�Fee� �����

 �B�oomberg���assification

�Fund�Type� ��pen�End�Fund�

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

�Domici�e� ��re�and�

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

�Fund��ty�e� �����

�Fund��arket��ap�Focus� �����

�Fund��eographica��Focus� ���oba��

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

 
�easona�ity

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

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

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

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

2021 �0.22 �1.58 �0.25 0.37 0.31 0.11 1.03 �0.14 �0.83 �0.53 0.36 �0.06

2022 �1.23 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
 
� �

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

Benchmark:���oba��Aggregate �as�of�02/24/2022�
�urrency:�U�D�
 
��erformance

� �Fund� �Bench.�

��ean�Return�1Y�Week�y� ��3.26� ��2.72�

�Tota��Return�3�� ��2.56� ��2.89�

�Tota��Return�6�� ��4.04� ��4.30�

�Tota��Return�1Y� ��3.24� ��2.68�

�Tota��Return�Ytd� ��2.99� ��3.26�

��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�

��erf�2015� �0.91� �1.02�

�Eff�7D�Y�d� ����� �����

�30D�Y�d� ����� �����

��ross�7D�Y�d� ����� �����

��ubs�7D�Y�d� ����� �����

�Avg�Life� ����� �����

���kt�Avg�Days�To��at.� ����� �����

 � �

 
�Risk

� �Fund� �Bench.�

�Downside�Risk�1Y�Week�y�Ann� �1.77� �1.93�

��emivariance�1Y�Week�y�Ann� �2.63� �2.81�

��tandard�Dev�1Y�Week�y�Ann� �2.31� �2.56�

��ax�Drawdown�1Y� ��4.39� ��4.71�

��ax��ncrease�1Y� �2.00� �2.71�

�Kurtosis�1Y�Week�y� �1.03� �0.54�

��kewness�1Y�Week�y� ��0.59� ��0.50�

 � �

 
�Risk/Return

� �vs�Bench.

�Excess�Return�1Y�Week�y�Ann� ��0.55�

��nformation�Ratio�1Y�Week�y� ��0.52�

�Jensen�A�pha�1Y�Week�y� ��1.03�

��odig�iani�Rap�1Y�Week�y� �0.00�

��harpe�Ratio�1Y�Week�y� ��1.43�

��ortino�Ratio�1Y�Week�y� �0.79�

�Treynor��easure�1Y�Week�y� ��0.04�

 � �
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Benchmark:���oba��Aggregate �as�of�02/24/2022�
�urrency:�U�D�

�Tracking

� �vs�Bench.

�A�pha�1Y�Week�y� ��0.02�

�Beta�1Y�Week�y� �0.82�

��orre�ation�1Y�Week�y� �0.91�

�Bear��orre�ation�1Y�Week�y� �0.89�

�Bu����orre�ation�1Y�Week�y� �0.79�

�R��quared�1Y�Week�y� �0.83�

�Tracking�Error�1Y�Week�y�Ann� �1.06�

 � �
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� � Fund�A��ocation�

 
�Tota��Assets�(mi�) �as�of�01/31/2022

 
�Asset�A��ocation

��orporate� �34.826�%�

�Equity� �0.032�%�

��overnment� �38.99�%�

��oney��arket� ��4.439�%�

��ortgage� �30.188�%�

��unicipa�� �0.402�%�

 �as�of�09/30/2021

 
��ector�A��ocation

�Asset�Backed��ecurities� �7.602�%�

�Basic��ateria�s� �0.026�%�

��ommunications� �1.141�%�

��onsumer,��yc�ica�� �2.408�%�

��onsumer,�Non�cyc�ica�� �1.892�%�

�Diversified� �0.016�%�

�Energy� �1.234�%�

�Financia�� �32.977�%�

�Funds� �0.032�%�

��overnment� �31.442�%�

��ndustria�� �0.807�%�

��ortgage��ecurities� �8.887�%�

�Techno�ogy� �0.298�%�

�Uti�ities� �0.982�%�

 �as�of�09/30/2021

 
��eo�A��ocation

�Africa�/��idd�e�East� �5.747�%�

�Asia��acific� �24.524�%�

��entra��Asia� �0.097�%�

�Eastern�Europe� �1.137�%�

�North�America� �31.921�%�

��outh�&��entra��America� �0.844�%�

�Western�Europe� �29.434�%�
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ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่ําคญั 

งวดปบญัชสีิน้สดุวนัที ่

30 ธ.ค. 

64 

30 ธ.ค. 

63 

30 ธ.ค. 

62 

28 ธ.ค. 

61 

29 ธ.ค. 

60 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 12.3304 11.6749 11.0925 11.3161 11.0611 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 12.0063 12.3304 11.6749 11.0925 11.3161 

กองทุน TMB Global Bond Fund เพ่ือการเลี้ยงชีพ -2.63% +5.60% +5.22% -1.98% +2.31% 

เกณฑมาตรฐาน 1** +9.50% +5.47% -0.08% +1.55% -6.25% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 192 166 154 183 223 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 172 192 166 154 183 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดป (ลานบาท) 179 168 158 168 205 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดป (Net cash flow) (ลานบาท) -7 +8 +4 -25 -45 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดป* (Average redemption rate) 0.09% 0.16% 0.04% 0.09% 0.13% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 กองทนุเปิดทหารไทย Global Bond Fund เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

 

 

ผลการดาํเนนิงานของกองทนุเปดทหารไทย Global Bond Fund เพือ่การเลีย้งชพี ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2564   

 

ยอนหลัง 

 3 เดือน 

ยอนหลัง  

6 เดือน 

ยอนหลัง  

1 ป 

ยอนหลัง 

 3 ป 

ต้ังแตจัดต้ัง 

กองทุน 

รอยละตอป (30 ก.ย. 64) (30 มิ.ย. 64) (30 ธ.ค. 63) (28 ธ.ค. 61) (7 ก.พ. 54) 

กองทุนเปดทหารไทย Global Bond Fund  

เพ่ือการเลี้ยงชีพ 
-0.67% -0.79% -2.63% +2.67% +1.70% 

เกณฑมาตรฐาน 1** -1.54% +4.02% +9.50% +4.88% +3.26% 

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

 เพ่ือเทียบเทาคาสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน 

      

หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)  
 ท้ังน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผล 

 การดําเนินงานในอนาคต  
 ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน   
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รายงานของผูสอบบญัชรีบัอนญุาต 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปดทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ 

ความเห็น 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปดทหารไทย Global Bond Fund เพ่ือการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) ซึ่งประกอบดวย 

งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการ

เปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปดทหารไทย Global Bond Fund เพ่ือการเลี้ยงชีพ ณ 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ผลการดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามท่ี

ควรในสาระสําคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด

โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

เกณฑในการแสดงความเห็น 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบ

ของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกองทุนตามขอกําหนด

จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในสวนท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบงบการเงิน และ

ขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดเหลาน้ี ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบ

บัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

ขอมูลอื่น 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอ่ืน ขอมูลอ่ืนประกอบดวย ขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําป แตไมรวมถึงงบการเงิน และ

รายงานของผูสอบบัญชีท่ีอยูในรายงานประจําปน้ัน ขาพเจาคาดวาขาพเจาจะไดรับรายงานประจําปภายหลังวันท่ีในรายงานของ

ผูสอบบัญชี 

ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอ่ืน และขาพเจาไมไดใหความเชื่อม่ันตอขอมูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของขาพเจาท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอ่ืนมีความขัดแยงท่ีมี

สาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูท่ีไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา หรือปรากฏวาขอมูลอ่ืนมีการแสดงขอมูลท่ีขัด

ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

เม่ือขาพเจาไดอานรายงานประจําป หากขาพเจาสรุปไดวามีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขาพเจาตอง

สื่อสารเร่ืองดังกลาวกับผูบริหารเพ่ือใหผูบริหารดําเนินการแกไขขอมูลท่ีแสดงขัดตอขอเท็จจริง 
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ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 

ผูบริหารมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลาน้ีโดยถูกตองตามท่ีควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับ

กองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวา

จําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือขอผิดพลาด  

ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเน่ือง การเปดเผยเร่ือง

ท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานตอเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ืองเวนแตผูบริหาร

มีความต้ังใจท่ีจะเลิกกองทุนหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเน่ืองตอไปได 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง

ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบ

บัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อม่ันในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกัน

วาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญท่ีมีอยู

ไดเสมอไป ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเม่ือคาดการณไดอยาง

สมเหตุสมผลวารายการท่ีขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใช

งบการเงินจากการใชงบการเงินเหลาน้ี 

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินไมวาจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองตอความเสี่ยงเหลาน้ัน และได

หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงท่ีไมพบ

ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงท่ีเกิดจากขอผิดพลาด 

เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเวนการแสดงขอมูล การ

แสดงขอมูลท่ีไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ

สถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน  

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ

เปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของซึ่งจัดทําข้ึนโดยผูบริหาร  
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 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหารและจากหลักฐาน

การสอบบัญชีที่ไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุให

เกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามี

ความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหขอสังเกตถึงการ

เปดเผยขอมูลในงบการเงินที่เกี่ยวของ หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป 

ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็

ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกองทุนตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง  

 ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินแสดงรายการ

และเหตุการณในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม 

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูบริหารในเรื่องตางๆ ที่สําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว 

ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบใน

ระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 

 

 
 

(นางสาวชมภูนุช แซแต)  

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบยีน 8382 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

กรุงเทพฯ 20 มกราคม 2565 
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กองทุนเปดทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่  31 ธันวาคม 25 64

หมายเหตุ 2564 2563

สินทรัพย 7

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม 3, 4 164,579,798.04 185,665,862.68 

เงินฝากธนาคาร 6,015,468.47 7,605,895.83 

ลูกหน้ี

จากดอกเบ้ีย 173.84 211.82 

จากการขายหนวยลงทุน 817,500.00 9,047,245.93 

ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพันธ 3, 5, 6 1,137,491.33 3,669,063.84 

รวมสินทรัพย 172,550,431.68 205,988,280.10 

หน้ีสิน 7

เจาหน้ี

จากการซือ้เงินลงทุน - 13,509,000.00 

จากการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 58,429.75 13,116.87 

เจาหน้ีจากสัญญาอนุพันธ 3, 5, 6 676,906.15 1,699.78 

คาใชจายคางจาย 5 257,702.91 266,534.01 

หน้ีสินอ่ืน 15,662.03 15,043.87 

รวมหน้ีสิน 1,008,700.84 13,805,394.53 

สินทรัพยสุทธิ 171,541,730.84 192,182,885.57 

สินทรัพยสุทธิ:

ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 142,921,286.07 155,826,303.04 

กําไรสะสม 

บัญชปีรับสมดุล 7,007,742.08 9,799,574.73 

กําไรสะสมจากการดําเนินงาน 21,612,702.69 26,557,007.80 

สินทรัพยสุทธิ 171,541,730.84 192,182,885.57 

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 12.0025 12.3331 

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันสิ้นป (หนวย) 14,292,128.6079 15,582,630.3045 

บาท
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กองทุนเปดทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบกาํ ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สํา หรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 25 64

หมายเหตุ 2564 2563

รายได 3

รายไดดอกเบ้ีย 3,014.71 3,979.83 

รายไดคาธรรมเนียมในการซ้ือขายหนวยลงทุน 60,988.35 147,000.34 

รวมรายได 64,003.06 150,980.17 

คาใชจาย 3

คาธรรมเนียมการจัดการ 5 2,872,783.22 2,696,350.50 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 57,455.73 53,927.14 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 5 366,928.61 287,585.39 

รวมคาใชจาย 3,297,167.56 3,037,863.03 

ขาดทุนสุทธิ (3,233,164.50) (2,886,882.86) 

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการกําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 3,728,664.72 1,343,934.59 

รายการกําไรสุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 12,792,970.64 10,829,022.57 

รายการขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ (14,343,246.50) (1,453,037.00) 

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ 6, 7 (3,206,778.88) 1,136,094.87 

รายการขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (682,750.59) (1,393.14) 

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและที่ยังไมเกิดข้ึน (1,711,140.61) 11,854,621.89 

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน (4,944,305.11) 8,967,739.03 

บาท
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กองทุนเปดทหารไทย Glo bal Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ

สํา หรับปสิ้นสุดว ันท่ี 31 ธันวาคม 25 64

2564 2563

การเพิม่ข้ึน(ลดลง)สุทธิของสินทรัพยสุทธิจาก

การดําเนินงาน (4,944,305.11) 8,967,739.03 

การเพ่ิมข้ึนของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป 22,640,810.08 81,936,541.78 

การลดลงของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป (38,337,659.70) (65,092,262.56) 

การเพิม่ข้ึน(ลดลง)ของสินทรัพยสุทธิในระหวางป (20,641,154.73) 25,812,018.25 

สินทรัพยสุทธิ ณ วันตนป 192,182,885.57 166,370,867.32 

สินทรัพยสุทธิ ณ วันปลายป 171,541,730.84 192,182,885.57 

การเปลี่ยนแปลงของจํานวนหนวยลงทุน

(มูลคาหนวยละ 10 บาท)

หนวยลงทุน ณ วันตนป 15,582,630.3045 14,246,994.7808 

บวก : หนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป 1,865,313.1932 6,772,492.8526 

หัก : หนวยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหวางป (3,155,814.8898) (5,436,857.3289) 

หนวยลงทุน ณ วันปลายป 14,292,128.6079 15,582,630.3045 

บาท

หนวย
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กองทุนเปดทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  31 ธันวาคม 25 64

รอยละของ

จํานวนหนวย มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(บาท)

เงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ

PIMCO GIS Global Bond Fund * 138,119.94 164,579,798.04 100.00

รวมเงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ 164,5 79,798.04 100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 144,218,05 2.5 7 บาท) 164,5 79,798.04 100.00

* กองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund จดทะเบียนในประเทศไอรแลนด โดยมีวัตถุประสงคการลงทุนในตราสารหน้ี 

ช่ือหลักทรัพย
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กองทุนเปดทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  31 ธันวาคม 25 63

รอยละของ

จํานวนหนวย มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(บาท)

เงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ

PIMCO GIS Global Bond Fund * 170,566.435 185,665,862.68 100.00

รวมเงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ 185 ,665 ,862.68 100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 178,097,087.85  บาท) 185 ,665 ,862.68 100.00

* กองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund จดทะเบียนในประเทศไอรแลนด โดยมีวัตถุประสงคการลงทุนในตราสารหน้ี 

ช่ือหลักทรัพย
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กองทนุเปดทหารไทย Global Bond Fund เพือ่การเลีย้งชพี 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

1. ขอมูลทั่วไป 

กองทุนเปดทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) จดทะเบียนเปนกองทุนรวมกับสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2554 มีเงินทุนจดทะเบียน

จํานวน 2,000 ลานบาท (แบงเปน 200 ลานหนวยลงทุน มูลคาหนวยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการ

กองทุน ทหารไทย จํากัด (“บริษัทจัดการ”) เปนผูจัดการกองทุนและนายทะเบียนหนวยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) เปนผูดูแลผลประโยชน 

กองทุนเปนกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน ซึ่งไมกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน โดยมีนโยบายการลงทุน

โดยเนนการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองทุนเดียว ชื่อกองทุน PIMCO GIS Global Bond 

Fund ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอรแลนด และบริหารจัดการโดย Pacific Investment Management Company LLC 

โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้กองทุนอาจเขาทําสัญญาซื้อขาย

ลวงหนา (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

กองทุนมีนโยบายไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน  

2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัท

จัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) สวนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีไมได

กําหนดไว กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี 

งบการเงินของกองทุนไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม

วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย 

กองทุนไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

เงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน 

- เงินลงทุนในกองทุนรวมที่เสนอขายในตางประเทศ แสดงดวยมูลคายุติธรรมโดยใชมูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย

ลงทุนครั้งลาสุด ณ วันที่วัดคาเงินลงทุน 

กําไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนใหเปนมูลคายุติธรรมจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน  

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จําหนายใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 
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การรับรูรายไดและคาใชจาย 

รายไดดอกเบี้ยรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง 

รายไดอื่นและคาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง  

เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรูในกําไรหรือ

ขาดทุน 

บัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ 

บัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สินที่เปน

เงินตราตางประเทศ ณ วันสิ้นปแปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญาอนุพันธ ณ วันที่เกิด

รายการ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราตามสัญญา 

ณ วันสิ้นป กําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธที่ยังไมครบกําหนด คํานวณโดยปรับสัญญาอนุพันธ ณ 

วันสิ้นป จากอัตราตามสัญญา เปนราคาตลาดของสัญญาอนุพันธที่มีอายุคงเหลือเชนเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้

หรือเจาหนี้จากสัญญาอนุพันธในงบแสดงฐานะการเงิน 

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงคารับรูในกําไรหรือขาดทุน 

การใชดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจและการประมาณการหลาย

ประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่เกี่ยวของกับสินทรัพย หนี้สิน รายได คาใชจาย และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ

สินทรัพยและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว  

การใชดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง การปรับประมาณการ

ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป 

4. ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน  

กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนในระหวางป สรุปไดดังนี้ 

 บาท 

 2564  2563 

ซื้อเงินลงทุน - 43,217,194.00 

ขายเงินลงทุน 37,607,700.00 27,231,450.00 
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5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

ในระหวางป กองทุนมีรายการธุรกิจระหวางกันที่สําคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่นซึ่งมีผูถือหุนและ/หรือกรรมการ

เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สําคัญดังกลาวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มี

ดังตอไปนี้ 

 บาท   

 2564  2563  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด  

คาธรรมเนียมการจัดการ 2,872,783.22  2,696,350.50  ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชีช้วน 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 366,928.61  287,585.39  ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชีช้วน 

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

ซื้อเงินตราตางประเทศ 115,201,175.00  18,679,194.00  ตามที่ระบุในสัญญา 

ขายเงินตราตางประเทศ 120,448,781.00  21,071,524.00  ตามที่ระบุในสัญญา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ดังนี้ 

 บาท 

 2564  2563 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด    

คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย 231,010.50  238,926.78 

คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย 29,505.99  30,517.11 

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

ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ 12,854.61  767.19 

เจาหนี้จากสัญญาอนุพันธ -  907.58 

6. อนุพันธทางการเงินตามมูลคายุติธรรม 

 บาท 

 2564 

 จํานวนเงินตาม  มูลคายุติธรรม 

 สัญญา  สินทรัพย  หนี้สิน 

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 171,402,572.20  1,137,491.33  676,906.15 
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 บาท 

 2563 

 จํานวนเงินตาม  มูลคายุติธรรม 

 สัญญา  สินทรัพย  หนี้สิน 

สัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 183,173,789.50  3,669,063.84  1,699.78 

7. การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 

การประมาณมูลคายุติธรรม 

มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาที่จะจายเพื่อโอนหนี้สินใหผูอื่น โดยรายการ

ดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหวางผูซื้อและผูขาย (ผูรวมตลาด) ณ วันที่วัดมูลคา กองทุนใชราคา

เสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินซึ ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่

เกี่ยวของกําหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีที่ไมมีตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือ

หนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองได กองทุนจะประมาณมูลคา

ยุติธรรมโดยใชเทคนิคการประเมินมูลคาที่เหมาะสมกับแตละสถานการณ และพยายามใชขอมูลที่สามารถสังเกตไดที่

เกี่ยวของกับสินทรัพยหรือหนี้สินที่จะวัดมูลคายุติธรรมนั้นใหมากที่สุด 

ตารางตอไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลคาความ

แตกตางของระดับขอมูลสามารถแสดงไดดังนี้ 

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกัน (ขอมูลระดับที่ 1) 

- ขอมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตไดโดยตรง (ไดแก ขอมูลราคาตลาด) 

หรือโดยออม (ไดแก ขอมูลที่คํานวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสินทรัพยนั้นหรือหนี้สินนั้น (ขอมูลระดับที่ 2) 

- ขอมูลสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินซึ่งไมไดอางอิงจากขอมูลที่สามารถสังเกตไดจากตลาด (ขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได) 

(ขอมูลระดับที่ 3) 

 บาท 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 ระดับที่ 1  ระดับที่ 2  ระดับที่ 3  รวม 

สินทรัพย        

กองทุน -  164,579,798.04  -  164,579,798.04 

ตราสารอนุพันธ -  1,137,491.33  -  1,137,491.33 

หนี้สิน        

ตราสารอนุพันธ -  676,906.15  -  676,906.15 

 

 

 

 

 



 

25 กองทนุเปิดทหารไทย Global Bond Fund เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

 บาท 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 ระดับที่ 1  ระดับที่ 2  ระดับที่ 3  รวม 

สินทรัพย        

กองทุน -  185,665,862.68  -  185,665,862.68 

ตราสารอนุพันธ -  3,669,063.84  -  3,669,063.84 

หนี้สิน        

ตราสารอนุพันธ -  1,699.78  -  1,699.78 

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไมไดถูกพิจารณาวามีสภาพคลองแตถูกประเมินคาจากราคาตลาดที่มีการ

อางอิงไวอยางชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผูคาหรือแหลงกําหนดราคาที่เปนทางเลือกซึ่งไดรับการสนับสนุนจาก

ขอมูลที่สังเกตไดจะถูกจัดอยูในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหลานี้ประกอบดวยเงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ 

และอนุพันธในตลาดซื้อขายกันโดยตรง 

ในระหวางป ไมมีการโอนรายการระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลคาของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด 

ตารางตอไปนี้ไดสรุปความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบดวยสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

ของกองทุนตามมูลคายุติธรรมและจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

  มีอัตราดอกเบี้ย 

 ปรับขึ้นลงตาม 

 อัตราตลาด 

 

มีอัตรา 

ดอกเบี้ยคงที ่

  

ไมมีอัตรา

ดอกเบี้ย 

 

รวม    

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม -  -  164,579,798.04  164,579,798.04 

เงินฝากธนาคาร 6,015,468.47  -  -  6,015,468.47 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย -  -  173.84  173.84 

ลูกหนี้จากการขายหนวยลงทุน -  -  817,500.00  817,500.00 

ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ -  -  1,137,491.33  1,137,491.33 

หนี้สินทางการเงิน        

เจาหนี้จากการรับซื้อคืน 

หนวยลงทุน -  -  58,429.75  58,429.75 

เจาหนี้จากสัญญาอนุพันธ -  -  676,906.15  676,906.15 

คาใชจายคางจาย -  -  257,702.91  257,702.91 

หนี้สินอื่น -  -  15,662.03  15,662.03 
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 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

  มีอัตราดอกเบี้ย 

 ปรับขึ้นลงตาม 

 อัตราตลาด 

 

มีอัตรา 

ดอกเบี้ยคงที ่

  

ไมมี 

อัตราดอกเบี้ย 

 

รวม    

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม -  -  185,665,862.68  185,665,862.68 

เงินฝากธนาคาร 7,605,895.83  -  -  7,605,895.83 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย -  -  211.82  211.82 

ลูกหนี้จากการขายหนวยลงทุน -  -  9,047,245.93  9,047,245.93 

ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ -  -  3,669,063.84  3,669,063.84 

หนี้สินทางการเงิน        

เจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุน -  -  13,509,000.00  13,509,000.00 

เจาหนี้จากการรับซื้อคืน 

หนวยลงทุน -  -  13,116.87  13,116.87 

เจาหนี้จากสัญญาอนุพันธ -  -  1,699.78  1,699.78 

คาใชจายคางจาย -  -  266,534.01  266,534.01 

หนี้สินอื่น -  -  15,043.87  15,043.87 

ความเสี่ยงดานเครดิต 

กองทุนมีความเสี่ยงดานเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไวในเครื่องมือทาง

การเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุน

จึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายจากการเก็บหนี้ 

ความเสีย่งดานอัตราแลกเปลี่ยน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กองทุนมีบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศดังนี้ 

 ดอลลารสหรัฐอเมริกา 

รายการ 2564  2563 

เงินลงทุน (มูลคายุติธรรม) 4,936,406.66  6,184,738.93 

เงินฝากธนาคาร 20,100.56  98.39 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย 0.11  - 

เจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุน -  450,000.00 

กองทุนไดทําสัญญาอนุพันธเพื่อคุมครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนที่เปนเงินตราตางประเทศ (ดูหมายเหตุ 

6) 
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ความเสี่ยงดานตลาด 

กองทุนมีความเสี่ยงดานตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกลาวขึ้นอยู

กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณดังกลาวอาจมีผลกระทบ

ทางดานบวกหรือดานลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทของธุรกิจของผูออกตราสาร

วามีความสัมพันธกับความผันผวนของตลาดมากนอยเพียงใดอันอาจทําใหราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได 

การบริหารความเสี่ยง 

ผูบริหารของกองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund จะวิเคราะหปจจัยตางๆ ที่มีผลกระทบตอราคาของหลักทรัพย 

และกองทุนมีวัตถุประสงคการลงทุนในตราสารหนี้  

8. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 
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กองทนุเปดทหารไทย Global Bond Fund เพือ่การเลีย้งชพี 
 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 

 ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม  2564 

 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of NAV 

 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) 

 เงนิฝากธนาคาร 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 6,015,642.31 3.51% 

 รวมเงนิฝากธนาคาร 6,015,642.31 3.51% 
 หนวยลงทนุตางประเทศ 

 หนวยลงทุนตางประเทศ 95.94% 

 กองทุน Pimco GIS Global Bond-Ins Acc 138,120 164,579,798.04 95.94% 

 รวมหนวยลงทนุตางประเทศ 164,579,798.04 95.94% 

 ทรัพยสินอื่น 1,278,085.18 0.75% 

 หนี้สินอื่น -331,794.69 -0.20% 

 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 171,541,730.84 100.00% 
 จํานวนหนวยลงทุน 14,292,128.6079 

 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 12.0025 
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คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปดทหารไทย GLOBAL BOND FUND เพือ่การเลีย้งชพี 

สําหรับระยะเวลา 1 ปของรอบปบัญชี 2564 ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2564 สิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 

  ต้ังแตวันที่ 1  ม.ค.  2564  ต้ังแตวันที่ 1  ม.ค.  2564 

คาใชจายที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564  ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 2,872.78 1.6050 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 57.46 0.0321 

คานายทะเบยีน (Registrar fee) 366.93 0.2050 

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

คาใชจายอื่น ๆ 0.00 0.0000 

รวมคาใชจายทัง้หมด1 3,297.17 1.8421 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย  
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถวัเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564  

 เทากับ 178,993,912.61 บาท 
 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 0% 

 

คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ ไมม ี
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รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทหารไทย Global Bond Fund เพือ่การเลีย้งชพี 

สําหรับรอบปบัญชี 2564 (ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564) 

ลําดับ รายชื่อบุคคลทีเ่กี่ยวของ 

1 บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่กี่ยวของกับกองทุนรวมไดที่บริษทัจัดการโดยตรง 

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

หรือที่ https://www.tmbameastspring.com เลือกหัวขอ > การกํากับดูแลกิจการ > รายงานการทําธุรกรรม 

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

 

รายงานการเปดเผยขอมลูการถอืหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุ  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

ไมมี 
 

รายชือ่ผูจดัการกองทนุ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรบัผลประโยชนตอบแทนเนือ่งจากการทีใ่ชบรกิารบคุคลอืน่ๆ (Soft Commission)  
 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

1 Commerzbank AG Frankfurt ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

2 DBS Vicker Securities ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

3 UOB-Kay Hian Holdings Ltd (Singapore) ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

4 Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Plc. ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

5 PIMCO Fund Global Investors Series Plc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

6 BlackRock Group Fund ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

7 BNP Paribas Investment Partners ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

8 Wellington Management Funds ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

9 GMO Global Real Return U-AUSD ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

10 UBS Fund Services  S.A. ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

 

1 นายธีระศันส ทุติยะโพธ ิ

2 นางสาวพรศจี วรสุทธิพศิิษฎ 

3 นางสาวดาราวรรณ ประกายทิพย 

4 นางสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง 

5 นายเมธวัฒน วองกิจ 

6 นายสมิทธ ศักดิ์กําจร 
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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 

 


