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1 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Global Income เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

วันท่ี 2 สิงหาคม 2564 

 

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

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

2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2564 ของกองทุนเปดทีเอ็มบี Global Income เพ่ือการเลี้ยงชีพ มายังทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

เศรษฐกิจโลกในป 2564 มีแนวโนมเติบโตกวาท่ีคาด โดยเฉพาะสหรัฐฯ ท่ีอัตราการฉีดวัคซีนเปนไปอยางรวดเร็ว โดย

ปจจุบันประชากรท่ีไดรับวัคซีนแลวอยางนอย 1 โดส ณ วันท่ี 3 พฤษภาคม 2564 อยูท่ี 44.1% โดยลาสุดศูนยปองกันควบคุม

สหรัฐฯ (CDC) ปรับขอแนะนําเก่ียวกับการสวมหนากากในท่ีสาธารณะใหม โดยมีการผอนคลายมาตรการสวมหนากากสําหรับผู

ไดรับวัคซีนโควิด-19 ครบแลว สถานการณการระบาดโควิด-19 ในสหรัฐฯ ท่ีเร่ิมมีแนวโนมดีข้ึนตอเน่ือง สงผลใหกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจบางสวนเร่ิมกลับมาเปนปกติ สะทอนจากดัชนีรวมภาคการผลิตและภาคบริการเบ้ืองตนของสหรัฐฯ ในเดือนเมษายน 

2564 ท่ีเพ่ิมข้ึนอยูท่ี 62.2 ซึ่งเปนระดับสูงสุดจาก 59.7 ในเดือนมีนาคม กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเร่ิมกลับมาเปนปกติสงผลให

เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโนมฟนตัวไดอยางตอเน่ือง นอกจากน้ี ยังไดรับปจจัยหนุนจากนโยบายการเงินท่ีผอนคลายและแผนการ

กระตุนเศรษฐกิจของประธานาธบิดีโจ ไบเดน ลาสุดไดมีการเปดแผน “อเมริกัน จอบส แพลน” และ “อเมริกัน แฟมิลีส แพลน” ท่ีมี

มูลคารวมกันถึง 4.1 ลานลานดอลลารสหรัฐฯ โดยอยูในชวงรอการอนุมัติจากสภาครองเกรส  

 

ดานฝงยุโรป สถานการณการระบาดเร่ิมมีแนวโนมดีข้ึนเชนกัน โดยอัตราการฉีดวัคซีนในสหภาพยุโรปอยูท่ี 24.9% 

สงผลใหหลายประเทศเร่ิมมีการผอนคลายมาตรการควบคุมการระบาด เชน อิตาลีท่ีเคยมีการระบาดรุนแรงไดเร่ิมกลับมาเปด

ใหบริการรานอาหาร และโรงภาพยนตรภายใตขอจํากัด เปนตน สถาณการณท่ีเ ร่ิมดีข้ึนตอเ น่ืองสงผลใหประธาน

คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปไดออกมาระบุวา ทาง EU กําลังเตรียมเปดแผนรับนักทองเท่ียวสหรัฐฯ ท่ีไดรับวัคซีนครบ 2 โดส

แลวเขามาทองเท่ียวได ขณะท่ีปจจุบันบางประเทศไดเร่ิมมีการใช Travel Bubble แลว เชนออสเตรเลียและนิวซีแลนด เปนตน 

ปจจัยดังกลาวจะสงผลดีตอทาง EU โดยเฉพาะในประเทศท่ีพ่ึงพารายไดจากการทองเท่ียวเปนหลัก 

 

เศรษฐกิจญ่ีปุนในไตรมาสแรกของป 2564 หดตัว -5.1% QoQ จากการระบาดของโควิด-19 ในชวงตนปท่ีสงผลให

การบริโภคชะลอตัวลง รวมถึงการลงทุนท่ีหดตัวจากความไมม่ันใจของผูประกอบการตอภาวะเศรษฐกิจในระยะขางหนา ขณะท่ี

ภาคอุตสาหกรรมและการสงออกยังคงขยายตัวไดดีตอเน่ืองจากแรงหนุนจากอุปสงคโลกท่ีฟนตัว แตเศรษฐกิจภายในประเทศ

คาดจะยังคงฟนตัวไดอยางจํากัดและมีความเสี่ยงขาลงจากปจจัยการแพรระบาดของโควิด-19 ในประเทศ ซึ่งในปจจุบันมีการ

ประกาศสถานการณฉุกเฉินใน 9 จังหวัดใน โตเกียว, โอซากา และพ้ืนท่ีใกลเคียง ต้ังแตวันท่ี 25 เมษายน จนถึงวันท่ี 31 

พฤษภาคม 2564 ซึ่งจะสงผลใหกิจกรรมการจับจายใชสอยลดลงอยางชัดเจน สะทอนผานตัวชี้วัดท่ีมีความถ่ีสูงปรับตัวลดลง

แลว 

 

บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของบริษัท

หลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 



2 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Global Income เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

รายงานการวเิคราะหของบรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุ ทหารไทย จาํกดั ในฐานะบรษิทัจดัการ 

กองทนุเปด ทเีอม็บ ีGlobal Income เพือ่การเลีย้งชพี 

 

ภาวะเศรษฐกิจ 

เศรษฐกิจโลกในป 2564 มีแนวโนมเติบโตกวาท่ีคาด โดยเฉพาะสหรัฐฯ ท่ีอัตราการฉีดวัคซีนเปนไปอยางรวดเร็ว โดย

ปจจุบันประชากรท่ีไดรับวัคซีนแลวอยางนอย 1 โดส ณ วันท่ี 3 พฤษภาคม 2564 อยูท่ี 44.1% โดยลาสุดศูนยปองกันควบคุม

สหรัฐฯ (CDC) ปรับขอแนะนําเก่ียวกับการสวมหนากากในท่ีสาธารณะใหม โดยมีการผอนคลายมาตรการสวมหนากากสําหรับผู

ไดรับวัคซีนโควิด-19 ครบแลว สถานการณการระบาดโควิด-19 ในสหรัฐฯ ท่ีเร่ิมมีแนวโนมดีข้ึนตอเน่ือง สงผลใหกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจบางสวนเร่ิมกลับมาเปนปกติ สะทอนจากดัชนีรวมภาคการผลิตและภาคบริการเบ้ืองตนของสหรัฐฯ ในเดือนเมษายน 

2564 ท่ีเพ่ิมข้ึนอยูท่ี 62.2 ซึ่งเปนระดับสูงสุดจาก 59.7 ในเดือนมีนาคม กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเร่ิมกลับมาเปนปกติสงผลให

เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโนมฟนตัวไดอยางตอเน่ือง นอกจากน้ี ยังไดรับปจจัยหนุนจากนโยบายการเงินท่ีผอนคลายและแผนการ

กระตุนเศรษฐกิจของประธานาธบิดีโจ ไบเดน ลาสุดไดมีการเปดแผน “อเมริกัน จอบส แพลน” และ “อเมริกัน แฟมิลีส แพลน” ท่ีมี

มูลคารวมกันถึง 4.1 ลานลานดอลลารสหรัฐฯ โดยอยูในชวงรอการอนุมัติจากสภาครองเกรส  

 

ดานฝงยุโรป สถานการณการระบาดเร่ิมมีแนวโนมดีข้ึนเชนกัน โดยอัตราการฉีดวัคซีนในสหภาพยุโรปอยูท่ี 24.9% 

สงผลใหหลายประเทศเร่ิมมีการผอนคลายมาตรการควบคุมการระบาด เชน อิตาลีท่ีเคยมีการระบาดรุนแรงไดเร่ิมกลับมาเปด

ใหบริการรานอาหาร และโรงภาพยนตรภายใตขอจํากัด เปนตน สถาณการณท่ีเ ร่ิมดีข้ึนตอเ น่ืองสงผลใหประธาน

คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปไดออกมาระบุวา ทาง EU กําลังเตรียมเปดแผนรับนักทองเท่ียวสหรัฐฯ ท่ีไดรับวัคซีนครบ 2 โดส

แลวเขามาทองเท่ียวได ขณะท่ีปจจุบันบางประเทศไดเร่ิมมีการใช Travel Bubble แลว เชนออสเตรเลียและนิวซีแลนด เปนตน 

ปจจัยดังกลาวจะสงผลดีตอทาง EU โดยเฉพาะในประเทศท่ีพ่ึงพารายไดจากการทองเท่ียวเปนหลัก 

 

เศรษฐกิจญ่ีปุนในไตรมาสแรกของป 2564 หดตัว -5.1% QoQ จากการระบาดของโควิด-19 ในชวงตนปท่ีสงผลให

การบริโภคชะลอตัวลง รวมถึงการลงทุนท่ีหดตัวจากความไมม่ันใจของผูประกอบการตอภาวะเศรษฐกิจในระยะขางหนา ขณะท่ี

ภาคอุตสาหกรรมและการสงออกยังคงขยายตัวไดดีตอเน่ืองจากแรงหนุนจากอุปสงคโลกท่ีฟนตัว แตเศรษฐกิจภายในประเทศ

คาดจะยังคงฟนตัวไดอยางจํากัดและมีความเสี่ยงขาลงจากปจจัยการแพรระบาดของโควิด-19 ในประเทศ ซึ่งในปจจุบันมีการ

ประกาศสถานการณฉุกเฉินใน 9 จังหวัดใน โตเกียว, โอซากา และพ้ืนท่ีใกลเคียง ต้ังแตวันท่ี 25 เมษายน จนถึงวันท่ี 31 

พฤษภาคม 2564 ซึ่งจะสงผลใหกิจกรรมการจับจายใชสอยลดลงอยางชัดเจน สะทอนผานตัวชี้วัดท่ีมีความถ่ีสูงปรับตัวลดลง

แลว 

 

ตลาดตราสารหน้ี 

 ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ในชวงอายุ 10 ป โดยเฉลี่ยอยูท่ีระดับรอยละ 1.60 เน่ืองจาก การคาดการณเงิน

เฟอท่ีสูงข้ึน และนายโจ ไบเดน จะใชนโยบายการกระตุนเศรษฐกิจขนาดใหญ ซึ่งหมายถึงจะเกิดการกูและการออกพันธบัตร

สหรัฐฯมากข้ึน ในชวงป 2564 ตลอดท้ังป ตลาดมอง bond yield ท่ัวโลกยังมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยู โดยคาดการณ bond yield 

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

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

จะยังคงเขาซื้อทรัพยสินอยางตอเน่ือง 

 

 



3 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Global Income เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

 

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม สําหรับรอบบัญชีตั้งแต 

1 มิถุนายน 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2564 
สําหรับนโยบายของกองทุนเปด ทีเอ็มบี Global Income เพ่ือการเลี้ยงชีพ เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม

ตางประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน PIMCO GIS Income Fund โดยกองทุน PIMCO GIS Income Fund 

มุงสรางผลตอบแทนรวมสูงสุดจากการลงทุนในพอรตการลงทุนของตราสารหน้ีท่ีออกโดยรัฐบาลและองคกรท่ีมีความเก่ียวของ

กับรัฐบาล และสกุลเงินตาง ๆ ท้ังในตลาดท่ีพัฒนาแลวและตลาดเกิดใหม  

 

 ท้ังน้ีในรอบปบัญชีท่ีผานมาบริษัทจัดการไดปฏิบัติตามนโยบายการลงทุนตามท่ีกําหนด และไมมีการรับชําระหน้ีดวย

ทรัพยสินอ่ืนใด 

 

การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในรอบบญัชทีีผ่านมาเมือ่เทยีบกบัรอบบญัชกีอนหนา 

เน่ืองจากกองทุนเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศเพียงกองเดียวท่ีมีวัตถุประสงคและนโยบายการลงทุน

ตรงตามวัตถุประสงคของกองทุนโดยจะเนนลงทุนเต็มท่ีตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงสัดสวนการลงทุนในรอบแตละปบัญชี จึงไมมี

การเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ 

 

รายงานการลงทนุทีไ่มเปนไปตามนโยบายการลงทนุเฉลีย่ในรอบปบญัชพีรอมทัง้การดาํเนนิการแกไข 

ไมมี 

 

ขอมลูการดาํเนนิการรบัชาํระหนีด้วยทรพัยสนิอืน่ (ถาม)ี 

ไมมี 

 

ขอมลูการบนัทกึมลูคาตราสารแหงหนีห้รือสทิธเิรยีกรองดงักลาวเปนศนูย ในกรณทีีผู่ออกตราสารแหงหนีห้รอืลกูหนีแ้หงสทิธิ

เรยีกรองผดินดัชาํระหนีห้รอืมพีฤตกิารณวาจะไมสามารถชาํระหนีไ้ด (ถาม)ี 

ไมมี 
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ขอมลูทัว่ไปของกองทนุเปดทเีอม็บ ีGlobal Income เพือ่การเลีย้งชพี 

 

วตัถปุระสงคของกองทนุ 
เพ่ือสงเสริมการออมผูกพันแบบระยะยาวเพ่ือการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุของผูถือหนวยลงทุน และเพ่ือสรางผลตอบแทนจาก

การลงทุนในกองทุนใหไดใกลเคียงกับผลตอบแทนของ PIMCO GIS Income Fund โดย จะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน

ตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน สวนท่ีเหลือลงทุนในหลักทรัพยอ่ืน

ใดท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. 

 

ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทนุ : ตราสารหน้ี 

 

ประเภทกองทนุรวมตามลกัษณะพเิศษ : 

- กองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ 

-กองทุนรวมหนวยลงทุนประเภท Feeder Fund 

 ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : PIMCO GIS Income Fund 

 กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในประเทศ : ไอรแลนด (Ireland) 

 

ประเภทกองทนุตามการลงทนุในตางประเทศ : กองทุนรวมท่ีเนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ 

 

นโยบายการกูยมื (ถาม)ี : ไมมี 

 

การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลวงหนา (Derivatives) : ลงทุน เพ่ือการลดความเสี่ยง (Hedging) 

 

การลงทนุในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายลวงหนาแฝง (Structured Notes) : ลงทุน 

 

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

management/index tracking) 

 

ดชันชีีว้ดั/อางองิ (Benchmark) : การลงทุนในกองทุนรวมน้ี ควรเปรียบเทียบกับตัวชีว้ัดของกองทุนหลักคือ Bloomberg 

Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD ในรูปสกุลเงินดอลลารสหรัฐ ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือ

เทียบเทาคาสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน 

 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) ในเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม 

ซึ่งอยูภายใตกรอบนโยบายการลงทุนท่ีกําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลและแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาอยางชัดเจน

ถึงวันท่ีมีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คาอธิบายเก่ียวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกลาวผานการลงประกาศในเว็บไซด

ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 

 

อยางไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพ่ือใหเปนไปตามประกาศ เง่ือนไขและขอกาหนดสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/

หรือ ประกาศ ขอกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกับมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวม และ/
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หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใชเปรียบเทียบ ในกรณีท่ีผูออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไมไดจัดทาหรือเปดเผยขอมูล/อัตรา

ดังกลาวอีกตอไป โดยบริษัทจัดการจะแจงเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาผานการประกาศในเว็บไซดของ

บริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 

 

 

ลกัษณะการจายผลตอบแทนของกองทนุ : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพเิศษ : 

กองทุนจะเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ PIMCO GIS Income Fund 

ในหนวยลงทุนชนิด Class I ในอัตราสวนโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา รอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ซึ่ง

จดทะเบียนในประเทศไอรแลนด (Ireland) ดําเนินงาน ตามระเบียบของ UCITS กองทุนรวมตางประเทศดังกลาวบริหารจัดการ

โดย PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลารสหรัฐ 

 

โดยกองทุน PIMCO GIS Income Fund (Master Fund) กองทุนมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือสรางกระแสรายไดในระดับสูงโดยการ

บริหารการลงทุนอยางรอบคอบ และมีวัตถุประสงครองในการสรางการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว กองทุนมีหลักการ

สําคัญในการกระจายการลงทุนไปในตราสารหน้ีประเภทตางๆ ท้ังภาครัฐ และเอกชน ท่ัวโลก อยางนอย 2 ใน 3 ของมูลคา

ทรัพยสิน ซึ่งอาจรวมถึง 

(1) ตราสารหน้ีภาคเอกชนท้ังท่ีไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือสูงกวาอันดับท่ีสามารถลงทุนได (Investment  Grade) 

และอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาอันดับท่ีสามารถลงทุนได (Non-Investment Grade) ท่ีออกโดยบริษัทเอกชนท่ัวโลกท้ังท่ีอยู

ภายในกลุมประเทศยุโรป, และนอกกลุมประเทศยุโรปซึ่งรวมถึงกลุมประเทศกาลังพัฒนา 

(2) ตราสารหน้ีภาครัฐ ท่ีออกโดยรัฐบาลของประเทศภายในกลุมประเทศยุโรป, และประเทศนอกกลุมประเทศยุโรป รวมถึง

องคกรท่ีเก่ียวของกับภาครัฐของประเทศเหลาน้ัน 

(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 โดยจะลงทุนท้ังในประเทศ และ/หรือตางประเทศ 
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเปน Fund of Funds หรือลงทุน

โดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพยตางประเทศได โดยไมทาใหระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพ่ิมข้ึน 

 

ท้ังน้ี  ใหเปนดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน โดยข้ึนกับสถานการณตลาด และตองเปนไปเพ่ือประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุน 

อน่ึง บริษัทจัดการจะดาเนินการแจงผูถือหนวยลงทุนลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน โดยผานwww.tmbameastspring.com หรือ

ชองทางอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการกําหนดกอนดําเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกลาว 

 

กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารหน้ีท่ีมีลักษณะสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) โดยเปนไปตาม

หลักเกณฑหรือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมท้ังอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย หรือ

ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได หรือตราสารทุนท่ีไมได จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Unlisted) 

และตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาระดับท่ีสามารถลงทุนได (Non-Investment grade) และตราสารหน้ีท่ีไมไดรับ

การจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอยางใดอยาง

หน่ึงหรือหลายอยางตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

 

ท้ังน้ี การลงทุนของกองทุนเปดทีเอ็มบี Global Income เพ่ือการเลี้ยงชีพ ใน PIMCO GIS Income Fund จะอยูในรูปของ

เงินดอลลารสหรัฐ โดยกองทุนเปดทีเอ็มบี Global Income เพ่ือการเลี้ยงชีพ อาจจะเขาทาสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) 

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน ดังน้ัน ผู

ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือไดรับกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือไดรับเงินคืนตากวาเงินลงทุนเร่ิมแรกได เชน กรณีท่ีคาเงิน

สกุลดอลลารสหรัฐ มีแนวโนม ออนคาลง ผูจัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพ่ือปองกันความเสี่ยง

ท่ีเก่ียวของกับอัตราแลกเปลี่ยน (FXDerivatives) บางสวน อยางไรก็ตาม ผูจัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัดสวน ท่ีนอย 

หรืออาจพิจารณาไมปองกันความเสี่ยงในกรณีท่ีคาเงินสกุลดอลลารสหรัฐมีแนวโนมแข็งคา 

 

รายละเอียดการลงทุนในตางประเทศ : เนนลงทุนในตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา รอยละ 80 ของ มูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทุน ท้ังน้ี ไมเกินวงเงินท่ีไดรับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. หรือธนาคารแหงประเทศไทย หรือหนวยงาน

ภาครัฐอ่ืนใด 

 

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 จะมีผลต้ังแตวันท่ี 

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� �������Europe�Ltd/U�ited�Ki�gdom�

��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�08/03/2021

�Last��lose� ��$��17.03�

�Total�Assets�(mil)� ��$��72,939.70�

�Total�Assets�Date� �07/30/2021�

���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 0.35 0.35 	�	 	�	 	�	 	�	 	�	
 
� �

 
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�08/03/2021�
�urre�cy:�U�D�
 
��erforma�ce

� �Fu�d� �Be�ch.�

��ea��Retur��1Y�Weekly� �8.58� �	0.67�

�Total�Retur��3�� �1.13� �2.36�

�Total�Retur��6�� �1.55� �0.73�

�Total�Retur��1Y� �8.40� �	0.36�

�Total�Retur��Ytd� �2.28� �	0.26�

��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��� �2.14� �2.04�

��emivaria�ce�1Y�Weekly�A��� �3.18� �3.10�

��ta�dard�Dev�1Y�Weekly�A��� �2.89� �2.61�

��ax�Drawdow��1Y� �	1.78� �	4.01�

��ax���crease�1Y� �8.46� �3.53�

�Kurtosis�1Y�Weekly� �1.38� �	0.12�

��kew�ess�1Y�Weekly� �	0.33� �	0.68�

 � �

 
�Risk/Retur�

� �vs�Be�ch.

�Excess�Retur��1Y�Weekly�A��� �9.31�

���formatio��Ratio�1Y�Weekly� �2.62�

�Je�se��Alpha�1Y�Weekly� �8.66�

��odiglia�i�Rap�1Y�Weekly� �0.08�

��harpe�Ratio�1Y�Weekly� �2.95�

��orti�o�Ratio�1Y�Weekly� �0.96�

�Trey�or��easure�1Y�Weekly� �0.46�

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

Be�chmark:�U.�.�Aggregate �as�of�08/03/2021�
�urre�cy:�U�D�

�Tracki�g

� �vs�Be�ch.

�Alpha�1Y�Weekly� �0.16�

�Beta�1Y�Weekly� �0.19�

��orrelatio��1Y�Weekly� �0.17�

�Bear��orrelatio��1Y�Weekly� �0.40�

�Bull��orrelatio��1Y�Weekly� �0.11�

�R��quared�1Y�Weekly� �0.03�

�Tracki�g�Error�1Y�Weekly�A��� �3.54�

 � �

 
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
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� � Fu�d�Allocatio��

 
�Total�Assets�(mil) �as�of�07/30/2021

 
�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� �	�	��� ��
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ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่ําคญั    

งวดปบญัชสีิน้สดุวนัที ่

31 พ.ค. 

64 

29 พ.ค. 

63 

31 พ.ค. 

62 

31 พ.ค. 

61 

31 พ.ค. 

60 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 10.8538 11.024 10.6533 10.6169 10.0001 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 11.9839 10.8538 11.0240 10.6533 10.6169 

กองทุนเปดทีเอ็มบี Global Income เพ่ือการเลี้ยงชีพ +10.35% -1.55% 3.48% 0.34% 6.17% 

เกณฑมาตรฐาน 1** -2.21% 10.00% 5.27% -6.40% -3.06% 

เกณฑมาตรฐาน 2** -0.40% 9.44% 6.40% -0.37% -0.38% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 489 387 360 183 4 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 670 489 387 360 183 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดป (ลานบาท) 588 451 359 328 82 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดป (Net cash flow) (ลานบาท) +126 +112 +15 +182 +174 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดป* (Average redemption rate) 0.09% 0.08% 0.06% 0.17% 0.06% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่     
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ผลการดาํเนนิงานของ กองทุนเปดทเีอม็บ ีGlobal Income เพือ่การเลีย้งชพี  ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2564   

 

ยอนหลัง 

3 เดือน 

ยอนหลัง 

6 เดือน 

ยอนหลัง 

1 ป 

ยอนหลัง 

3 ป 

ต้ังแตจัดต้ัง 

กองทุน 

รอยละตอป (25 ก.พ. 64) (30 พ.ย. 63) (29 พ.ค. 63) (31 พ.ค. 61) (8 ส.ค. 59) 

กองทุนเปดทีเอ็มบี Global Income เพ่ือการเลี้ยงชีพ +1.55% +2.88% +10.35% +4.00% +3.83% 

เกณฑมาตรฐาน 1** +4.40% +0.91% -2.21% +4.21% +0.56% 

เกณฑมาตรฐาน 2** +0.69% -2.16% -0.40% +5.05% +2.96% 

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    
 

19.84%

2.71%

15.08%

-15.00%

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

01-Jan-00

TMBAALF Benchmark 1 Return Benchmark 2 Return
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รายงานของผูสอบบญัชรีบัอนญุาต 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปดทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพ 

ความเห็น 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปดทีเอ็มบี Global Income เพ่ือการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) ซึ่งประกอบดวย 

งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบ

แสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการ

บัญชีท่ีสําคัญ 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปดทีเอ็มบี Global Income เพ่ือการเลี้ยงชีพ ณ 

วันท่ี 31 พฤษภาคม 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 และเสนอรายงานของผูสอบบัญชี

ซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อม่ันในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวา

การปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญท่ีมีอยูได

เสมอไป ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเม่ือคาดการณไดอยาง

สมเหตุสมผลวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของ

ผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลาน้ี 

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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 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหารและจากหลักฐาน

การสอบบัญชีที่ไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุให

เกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกองทุนในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามี

ความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหขอสังเกตถึงการ

เปดเผยขอมูลในงบการเงินที่เกี่ยวของ หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป 

ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็

ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกองทุนตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง  

 ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินแสดงรายการ

และเหตุการณในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม 

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูบริหารในเรื่องตางๆ ที่สําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว 

ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบใน

ระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 

 
(นางสาวชมภูนุช  แซแต)   

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 

กรุงเทพฯ 18 มิถุนายน 2564 
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กองทุนเปดทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเล้ียงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่  31 พฤษภาคม 25 64

หมายเหตุ 2564 2563

สินทรัพย 7

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม 3, 4 665,551,630.10 490,976,355.83 

เงินฝากธนาคาร 9,825,622.35 8,722,297.96 

ลูกหน้ี

จากดอกเบ้ีย 5,965.01 6,907.63 

จากการขายหนวยลงทุน 283,370.00 277,235.40 

ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพันธ 3, 6 1,203,224.68 2,635,056.23 

รวมสินทรัพย 676,869,812.14 502,617,853.05 

หน้ีสิน 7

เจาหน้ีจากการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 365,306.57 471,306.93 

เจาหน้ีจากสัญญาอนุพันธ 3, 6 6,232,921.62 13,033,121.05 

คาใชจายคางจาย 5 599,526.03 419,220.94 

หน้ีสินอ่ืน 33,798.20 11,581.88 

รวมหน้ีสิน 7,231,552.42 13,935,230.80 

สินทรัพยสุทธิ 669,638,259.72 488,682,622.25 

สินทรัพยสุทธิ:

ทุนท่ีได รับจากผูถือหนวยลงทุน 558,780,555.87 450,265,549.97 

กําไรสะสม

บัญชีปรับสมดุล 49,569,855.58 31,958,442.73 

กําไรสะสมจากการดําเนินงาน 61,287,848.27 6,458,629.55 

สินทรัพยสุทธิ 669,638,259.72 488,682,622.25 

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 11.9839 10.8532 

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันส้ินป (หนวย) 55,878,055.5871 45,026,554.9973 

บาท
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กองทุนเปดทีเอ็มบี  Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบกํา ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 พฤษภาคม 25 64

หมายเหตุ 2564 2563

รายได 3

รายไดดอกเบ้ีย 11,322.74 16,606.60 

รายไดคาธรรมเนียมในการซ้ือขายหนวยลงทุน 388,900.63 298,398.08 

รวมรายได 400,223.37 315,004.68 

คาใชจาย 3

คาธรรมเนียมการจัดการ 5 5,346,626.50 4,109,911.83 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 188,704.45 145,055.72 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 5 805,025.41 483,519.08 

รวมคาใชจาย 6,340,356.36 4,738,486.63 

ขาดทุนสุทธิ (5,940,132.99) (4,423,481.95) 

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการกําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 1,236,756.28 299,415.71 

รายการกําไรสุทธิท่ียังไม เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 54,751,337.99 5,988,216.36 

รายการขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ (220,163.70) (1,939,887.80) 

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไม เกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ 6, 7 5,368,367.88 (9,677,886.95) 

รายการขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ (366,946.74) (106,964.33) 

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไม เกิดข้ึน 60,769,351.71 (5,437,107.01) 

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 54,829,218.72 (9,860,588.96) 

บาท
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กองทุนเปดทีเอ็มบี  Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 พฤษภาคม 25 64

2564 2563

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิของสินทรัพยสุทธิจาก

การดําเนินงาน 54,829,218.72 (9,860,588.96) 

การเพ่ิมข้ึนของทุนท่ีได รับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป 257,463,644.20 205,036,073.90 

การลดลงของทุนท่ีได รับจากผูถือหนวยลงทุนในระหวางป (131,337,225.45) (93,277,136.28) 

การเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยสุทธิในระหวางป 180,955,637.47 101,898,348.66

สินทรัพยสุทธิ ณ วันตนป 488,682,622.25 386,784,273.59 

สินทรัพยสุทธิ ณ วันปลายป 669,638,259.72 488,682,622.25

การเปล่ียนแปลงของจํานวนหนวยลงทุน

(มูลคาหนวยละ 10 บาท)

หนวยลงทุน ณ วันตนป 45,026,554.9973 35,085,523.1362 

บวก : หนวยลงทุนท่ีขายในระหวางป 22,200,772.3145 18,665,084.9021 

หัก : หนวยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหวางป (11,349,271.7247) (8,724,053.0410) 

หนวยลงทุน ณ วันปลายป 55,878,055.5871 45,026,554.9973 

บาท

หนวย
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กองทุนเปดทีเอ็มบี Global Inco me เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  31 พฤษภาคม 25 64

รอยละของ

จํานวนหนวย มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(บาท)

เงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ

PIMCO GIS Income Fund * 1,259,532.588 665,551,630.10 100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 5 99,45 9,982.5 0 บาท) 665 ,5 5 1,630.10 100.00

* กองทุน PIMCO GIS Income Fund มีวัตถุประสงค ท่ีจะกระจายการลงทุนในตราสารหน้ี

ช่ือหลักทรัพย

กองทุนเปดทีเอ็มบี Global Inco me เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่  31 พฤษภาคม 25 63

รอยละของ

จํานวนหนวย มูลคายุติธรรม มูลคาเงินลงทุน

(บาท)

เงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ

PIMCO GIS Income Fund * 1,019,461.98 490,976,355.83 100.00

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 479,636,046.22 บาท) 490,976,35 5 .83 100.00

* กองทุน PIMCO GIS Income Fund มีวัตถุประสงค ท่ีจะกระจายการลงทุนในตราสารหน้ี

ช่ือหลักทรัพย
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กองทนุเปดทเีอม็บ ีGlobal Income เพือ่การเลีย้งชพี 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 พฤษภาคม 2564 

1. ขอมูลทั่วไป 

กองทุนเปดทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) จดทะเบียนเปนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 มีเงินทุนจดทะเบียนจํานวน 1,000 ลานบาท 

(แบงเปน 100 ลานหนวยลงทุน มูลคาหนวยละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

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

ผลประโยชน 

กองทุนเปนกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน ซึ่งไมกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน โดยมีนโยบายเนนลงทุน

ในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองทุนเดียว คือกองทุน PIMCO GIS Income Fund ในหนวยลงทุน

ชนิด Class I ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอรแลนด บริหารจัดการโดย PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited 

โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้กองทุนอาจจะเขาทําสัญญาซื้อ

ขายลวงหนา (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตางประเทศ 

กองทุนมีนโยบายไมจายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุน 

2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

ในปปจจุบันงบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่สมาคม

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

บัญชีไมไดกําหนดไว กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งในการใชแนว

ปฏิบัติทางบัญชีเปนครั้งแรก กองทุนไดใชวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป ดังนั้นกองทุนจึงไมปรับปรุงงบการเงินที่นําเสนอในป

กอน ซึ่งเดิมจัดทําขึ้นตามหลักเกณฑและรูปแบบที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง “การบัญชีสําหรับ

กิจการที่ดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน” 

อยางไรก็ตาม การนําแนวปฏิบัติทางบัญชีมาถือปฏิบัติในปปจจุบัน ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน

ของกองทุน 

งบการเงินของกองทุนไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม

วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย 

กองทุนไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 

 

 

 

 



20 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Global Income เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

เงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรูเปนสินทรัพยดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน  

- เงินลงทุนในกองทุนรวมที่เสนอขายในตางประเทศ แสดงดวยมูลคายุติธรรมโดยใชมูลคาทรัพยสินสุทธิตอ

หนวยลงทุนครั้งลาสุด ณ วันที่วัดคาเงินลงทุน 

กําไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาของเงินลงทุนใหเปนมูลคายุติธรรมจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน 

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จําหนายใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 

การรับรูรายไดและคาใชจาย 

รายไดดอกเบี้ยรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง  

รายไดอื่นและคาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง  

เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรูในกําไรหรือ

ขาดทุน 

บัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ 

บัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สินที่เปน

เงินตราตางประเทศ ณ วันสิ้นปแปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญาอนุพันธ ณ วันที่เกิด

รายการ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราตามสัญญา 

ณ วันสิ้นป กําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธที่ยังไมครบกําหนด คํานวณโดยปรับสัญญาอนุพันธ ณ 

วันสิ้นป จากอัตราตามสัญญา เปนราคาตลาดของสัญญาอนุพันธที่มีอายุคงเหลือเชนเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้

หรือเจาหนี้จากสัญญาอนุพันธในงบแสดงฐานะการเงิน 

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกดิขึ้นจากการแปลงคารับรูในกําไรหรือขาดทุน 

การใชดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจและการประมาณการหลาย

ประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่เกี่ยวของกับสินทรัพย หนี้สิน รายได คาใชจาย และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ

สินทรัพยและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว 

การใชดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง การปรับประมาณการ

ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป 
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4. ขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซื้อขายเงินลงทุนในระหวางป สรุปไดดังนี้ 

 บาท 

 2564  2563 

ซื้อเงินลงทุน 135,053,180.00  146,649,630.00 

ขายเงินลงทุน 16,466,000.00  36,566,400.00 

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

ในระหวางป กองทุนมีรายการธุรกิจระหวางกันที่สําคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่นซึ่งมีผูถือหุนและ/หรือกรรมการ

เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สําคัญดังกลาวสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และ 2563 มี

ดังตอไปนี้ 

 บาท   

 2564  2563  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด   

คาธรรมเนียมการจัดการ 5,346,626.50  4,109,911.83  ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชีช้วน 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 805,025.41  483,519.08  ตามเกณฑที่ระบุในหนังสือชีช้วน 

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

ซื้อเงินตราตางประเทศ 373,769,600.00  23,392,760.00  ตามที่ระบุในสัญญา 

ขายเงินตราตางประเทศ 388,859,097.90  147,648,949.00  ตามที่ระบุในสัญญา 

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และ 2563 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ดังนี้ 

 บาท 

 2564  2563 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด    

คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย 513,452.17  368,779.83 

คาธรรมเนียมนายทะเบียนคางจาย 85,246.07  43,385.86 
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6. อนุพันธทางการเงินตามมูลคายุติธรรม 

 บาท 

 2564 

 จํานวนเงินตาม  มูลคายุติธรรม 

 สัญญา  สินทรัพย  หนี้สิน 

สัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 624,227,577.20  1,203,224.68  6,232,921.62 

 

 บาท 

 2563 

 จํานวนเงินตาม  มูลคายุติธรรม 

 สัญญา  สินทรัพย  หนี้สิน 

สัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 431,699,343.10  2,635,056.23  13,033,121.05 

7. การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 

การประมาณมูลคายุติธรรม 

มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาที่จะจายเพื่อโอนหนี้สินใหผูอื่น โดยรายการ

ดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหวางผูซื้อและผูขาย (ผูรวมตลาด) ณ วันที่วัดมูลคา กองทุนใชราคาเสนอ

ซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวของ

กําหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีที่ไมมีตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินที่มี

ลักษณะเดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองได กองทุนจะประมาณมูลคายุติธรรมโดย

ใชเทคนิคการประเมินมูลคาที่เหมาะสมกับแตละสถานการณ และพยายามใชขอมูลที่สามารถสังเกตไดที่เกี่ยวของกับ

สินทรัพยหรือหนี้สินที่จะวัดมูลคายุติธรรมนั้นใหมากที่สุด 

ตารางตอไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลคาความ

แตกตางของระดับขอมูลสามารถแสดงไดดังนี้ 

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกัน (ขอมูลระดับที่ 1) 

- ขอมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตไดโดยตรง (ไดแก ขอมูลราคาตลาด) 

หรือโดยออม (ไดแก ขอมูลที่คํานวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสินทรัพยนั้นหรือหนี้สินนั้น (ขอมูลระดับที่ 2) 

- ขอมูลสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินซึ่งไมไดอางอิงจากขอมูลที่สามารถสังเกตไดจากตลาด (ขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได) 

(ขอมูลระดับที่ 3) 
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 บาท 

 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 

 ระดับที่ 1  ระดับที่ 2  ระดับที่ 3  รวม 

สินทรัพย        

กองทุน -  

 

665,551,630.10  -  665,551,630.10 

ตราสารอนุพันธ -   1,203,224.68  -   1,203,224.68 

หนี้สิน        

ตราสารอนุพันธ -   6,232,921.62  -   6,232,921.62 

 

 บาท 

 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 

 ระดับที่ 1  ระดับที่ 2  ระดับที่ 3  รวม 

สินทรัพย        

กองทุน -  

 

490,976,355.83  -  490,976,355.83 

ตราสารอนุพันธ -   2,635,056.23  -   2,635,056.23 

หนี้สิน        

ตราสารอนุพันธ -   13,033,121.05  -   13,033,121.05 

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไมไดถูกพิจารณาวามีสภาพคลองแตถูกประเมินคาจากราคาตลาดที่มีการ

อางอิงไวอยางชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผูคาหรือแหลงกําหนดราคาที่เปนทางเลือกซึ่งไดรับการสนับสนุนจาก

ขอมูลที่สังเกตไดจะถูกจัดอยูในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหลานี้ประกอบดวยเงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ 

และอนุพันธในตลาดซื้อขายกันโดยตรง 

ในระหวางป ไมมีการโอนรายการระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม 

ความเสีย่งดานอัตราดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลคาของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด 

ตารางตอไปนี้ไดสรุปความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบดวยสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

ของกองทุนตามมูลคายุติธรรมและจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย 
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 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 

 มีอัตราดอกเบี้ย 

ปรับขึ้นลงตาม 

อัตราตลาด 

 
มีอัตรา 

ดอกเบี้ยคงที ่

  

ไมมี 

อัตราดอกเบี้ย 

 

รวม    

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม -  -  

 

665,551,630.10   665,551,630.10 

เงินฝากธนาคาร 9,825,622.35 -  -   9,825,622.35 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย -  -   5,965.01   5,965.01 

ลูกหนี้จากการขายหนวยลงทุน -  -   283,370.00   283,370.00 

ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ -  -   1,203,224.68   1,203,224.68 

หนี้สินทางการเงิน        

เจาหนี้จากการรับซื้อคืน 

หนวยลงทุน -  -   365,306.57   365,306.57 

เจาหนี้จากสัญญาอนุพันธ -  -   6,232,921.62   6,232,921.62 

คาใชจายคางจาย -  -   599,526.03   599,526.03 

หนี้สินอื่น -  -   33,798.20   33,798.20 

 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 

 มีอัตราดอกเบี้ย 

ปรับขึ้นลงตาม 

อัตราตลาด 

 
มีอัตรา 

ดอกเบี้ยคงที ่

  

ไมมี 

อัตราดอกเบี้ย 

 

รวม    

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม -  -  

 

490,976,355.83   

 

490,976,355.83 

เงินฝากธนาคาร 

 

8,722,297.96 -  -   8,722,297.96 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย -  -   6,907.63   6,907.63 

ลูกหนี้จากการขายหนวยลงทุน -  -   277,235.40   277,235.40 

ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ -  -   2,635,056.23   2,635,056.23 
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 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 

 มีอัตราดอกเบี้ย 

ปรับขึ้นลงตาม 

อัตราตลาด 

 
มีอัตรา 

ดอกเบี้ยคงที ่

  

ไมมี 

อัตราดอกเบี้ย 

 

รวม    

หนี้สินทางการเงิน 

เจาหนี้จากการรับซื้อคืน 

หนวยลงทุน -  -   471,306.93   471,306.93 

เจาหนี้จากสัญญาอนุพันธ -  -   13,033,121.05   13,033,121.05 

คาใชจายคางจาย -  -   419,220.94   419,220.94 

หนี้สินอื่น -  -   11,581.88   11,581.88 

ความเสี่ยงดานเครดิต 

กองทุนมีความเสี่ยงดานเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไวในเครื่องมือทาง

การเงินเนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อยางไรก็ตาม สินทรัพยทางการเงินดังกลาวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุน

จึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายจากการเก็บหนี้ 

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และ 2563 กองทุนมีบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศดังนี้ 

 ดอลลารสหรัฐอเมริกา 

รายการ 2564  2563 

เงินลงทุน (มูลคายุติธรรม) 21,311,291.39  15,434,654.38 

เงินฝากธนาคาร 59.46  57.30 

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย 0.33  1.33 

กองทุนไดทําสัญญาอนุพันธเพื่อคุมครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนที่เปนเงินตราตางประเทศ 

(ดูหมายเหตุ 6) 

ความเสี่ยงดานตลาด 

กองทุนมีความเสี่ยงดานตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในกองทุนรวมในตางประเทศ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกลาว

ขึ้นอยูกับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณดังกลาวอาจมี

ผลกระทบทางดานบวกหรือดานลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทของธุรกิจของผู

ออกตราสารวามีความสัมพันธกับความผันผวนของตลาดมากนอยเพียงใดอันอาจทําใหราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือ

ลดลงได 
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การบริหารความเสี่ยง 

ผูบริหารของกองทุน PIMCO GIS Income Fund จะวิเคราะหปจจัยตางๆ ที่มีผลกระทบตอราคาของหลักทรัพย 

โดยกองทุนมีวัตถุประสงคที่จะกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ 

8. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกโดยผูมีอํานาจของกองทุนเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 
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กองทนุเปดทเีอม็บ ีGlobal Income เพือ่การเลีย้งชพี 

 ขอมลูรายละเอียดการลงทนุ 

 ณ วนัที ่ 31 พฤษภาคม  2564 

 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of 

 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด NAV 

 เงนิฝากธนาคาร 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 9,831,587.36 1.47% 

 รวมเงนิฝากธนาคาร 9,831,587.36 1.47% 

 หนวยลงทนุตางประเทศ 

 หนวยลงทุนตางประเทศ 99.39% 

 กองทุน Pimco GIS-Income Fund-Ins Acc 1,259,533 665,551,630.10 99.39% 

 รวมหนวยลงทนุตางประเทศ 665,551,630.10 99.39% 

 ทรัพยสินอื่น -4,745,826.94 -0.71% 

 หนี้สินอื่น -999,130.80 -0.15% 

 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 669,638,259.72 100.00% 

 จํานวนหนวยลงทุน 55,878,055.59 

 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 11.9839 
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คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปดทเีอม็บ ีGlobal Income เพือ่การเลีย้งชพี 

สําหรับระยะเวลา 1 ปของรอบปบัญชี 2563/2564 ต้ังแตวันที่ 1 มถิุนายน 2563 สิ้นสุดวันที ่31 พฤษภาคม 2564 

  ต้ังแตวันที่ 1  มิ.ย.  2563  ต้ังแตวันที่ 1  มิ.ย.  2563 

คาใชจายที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2564  ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2564 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 5,346.63 0.9081 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 188.70 0.0321 

คานายทะเบยีน (Registrar fee) 805.03 0.1367 

คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

คาใชจายอื่น ๆ 0.00 0.0000 

รวมคาใชจายทัง้หมด1 6,340.36 1.0769 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย  
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถวัเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันที่ 1 มถิุนายน 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564  

 เทากับ 588,748,338.12 บาท 588,746,339.12 บาท 
 

 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 2.80% 

 

คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ ไมม ี
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รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปด ทเีอม็บ ีGlobal Income เพือ่การเลีย้งชพี 

สําหรับรอบปบัญชี 2563/2564 (ต้ังแตวันที่ 1 มิถุนายน 2563 - 31 พฤษภาคม 2564) 

ลําดับ รายชื่อบุคคลทีเ่กี่ยวของ 

1 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่กี่ยวของกับกองทุนรวมไดที่บริษทัจัดการโดยตรง 

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

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

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

 

 

รายงานการเปดเผยขอมลูการถอืหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุ  ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 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 

11 T. Rowe Price ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

 

1 นายธีระศันส ทุติยะโพธ ิ

2 นางสาวพรศจี วรสุทธิพศิิษฎ 

3 นางสาวดาราวรรณ ประกายทิพย 

4 นางสาวปาลิดา เครือโสภณ 

5 นางสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง 



30 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Global Income เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

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 

 


