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วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2564 

 

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสงรายงานประจํารอบ 6 เดือน ต้ังแตวันท่ี  

1 เมษายน 2564 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564 ของกองทุนเปดทหารไทย โกลบอล บอนด ปนผล มายังทานผูถือหนวยลงทุน 

ทุกทาน 

สถานการณการระบาดของโควิด-19 มีแนวโนมดีข้ึน หลังอัตราการฉีดวัคซีนในหลายประเทศท่ีมีการระบาดรุนแรงปรับ

เพ่ิมสูงข้ึน เชน ญ่ีปุน แมวาสถานการณการระบาดจะเร่ิมมีทิศทางคลี่คลายลงแลว แตในภาพรวมสถานการณการระบาดยังคง

เปนความเสี่ยงสําคัญตอการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก การฟนตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังมีทิศทางท่ีแข็งแกรงตอเน่ือง แตมี

ความเสี่ยงเพ่ิมข้ึนจากประเด็นการขยายเพดานหน้ี แมตัวเลข PMI ในเดือนสิงหาคม 2564 จะออกมาชะลอตัวจากสถานการณ

การระบาดแตยังคงเหนือระดับ 50 ซึ่งเปนระดับขยายตัว (PMI ภาคบริการอยูท่ี 61.7 ในเดือนสิงหาคม 2564 จาก 64.1 ในเดือน

กรกฎาคม 2564) ขณะท่ีตัวเลขการจางงานนอกภาคเกษตรในเดือนสิงหาคม 2564 เพ่ิมข้ึนนอยกวาคาดการณท่ี 235,000 

ตําแหนงจาก 1,053,000 ตําแหนงในเดือนกรกฎาคม 2564  อยางไรก็ตามอุปสงคแรงงานยังคงมีความแข็งแกรงอยูท่ี 11 ลาน

ตําแหนงในเดือนสิงหาคม ดานเงินเฟอยังคงอยูในระดับสูงตอเน่ือง โดยดัชนีราคาการใชจายเพ่ือการบริโภคสวนบุคคลพ้ืนฐาน 

(Core PCE) อยูท่ี 3.6% ในเดือนสิงหาคม 2564 ซึ่งอยูเหนือระดับเปาหมายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ท่ี 2% มาเปนระยะเวลา

หลายเดือนติดตอกัน การฟนตัวท่ีแข็งแกรงของสหรัฐฯ สงผลใหในการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ คร้ังลาสุดไดมีการสง

สัญญาณปรับลดวงเงิน QE ในการประชุมเดือนพฤศจิกายน 2564 น้ี อีกท้ังยังมีแนวโนมท่ีจะปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียเร็วกวา

คาดการณเดิม โดยประมาณการณข้ึนดอกเบ้ีย (Fed dot plot) บงชี้วานาจะมีการปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียในป 2565 จากเดิม 

2566 อยางไรก็ตาม แมการฟนตัวของเศรษฐกิจจะฟนตัวอยางแข็งแกรงจากสถานการณการระบาดของโควิด-19 จนเร่ิมจะมี

การปรับเปลี่ยนทิศทางนโยบายการเงิน แตความเสี่ยงของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังมีเก่ียวกับประเด็นเร่ืองการขยายเพดานหน้ีท่ี

ลาสุดยังไมสามารถตกลงกันได โดยหากไมสามารถขยายเพดานหน้ีไดทัน ตามกําหนดจะสงผลใหสหรัฐฯ ผิดชําระหน้ีเปนคร้ัง

แรกในประวัติศาสตรซึ่งจะสงผลตอตนทุนการกูยืมตอไป ดานยุโรป แมจํานวนผูติดเชื้อจะเพ่ิมข้ึนแตอัตราการฉีดวัคซีนท่ีอยูใน

ระดับสูงทําใหจํานวนผูปวยอาการหนักลดลงจนกิจกรรมทางเศรษฐกิจตาง ๆ เร่ิมกลับมาเปนปกติ การฟนตัวของเศรษฐกิจ

ยุโรปไดสะทอนผานอัตราเงินเฟอท่ีอยูในระดับสูงและตัวเลขเศรษฐกิจท่ียังอยูในระดับขยายตัว ตอเน่ืองจนเร่ิมมีการสงสัญญาณ

ถึงการปรับเปลี่ยนทิศทางนโยบายการเงินเชนเดียวกัน ทางฝงเอเชีย สถานการณโควิด-19 ในหลายประเทศเร่ิมมีทิศทางท่ีดีข้ึน 

เร่ิมมีการผอนคลายมาตรการคุมเขมการระบาดมากข้ึน  อยางไรก็ตามในแตละประเทศมีปจจัยท่ีสงผลตอเศรษฐกิจแตกตาง 

กันไป 

ดานเศรษฐกิจไทย  ไทยไดมีการผอนคลายมาตรการคุมเขมการระบาดท่ีเขมงวดลงบางสวน ทําใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

เร่ิมฟนตัวข้ึนไดบาง โดยดัชนี Google mobility index ในชวงสิ้นเดือนกันยายน 2564 (-15.0%) ปรับดีข้ึนจากเดือนสิงหาคม 

2564 (-26.4%) เล็กนอย แตยังอยูในชวงลบ อยางไรก็ตามยังมีสถานท่ีเสี่ยงบางแหงท่ียังปดทําการอยู ทําใหภาครัฐไดอนุมัติ

มาตรการชวยเหลือในสวนของเงินเยียวยาผูประกันตนมาตรา 33,39 และ 40 เพ่ิมเติม ซึ่งปจจัยดังกลาวจะชวยประคับประคอง

นายจางและลูกจางไดบางสวน แตยังไมสามารถกระตุนกําลังซื้อในภาพรวมได ขณะท่ีอัตราการฉีดวัคซีนในเดือนกันยายน 2564 

สามารถฉีดไดเหนือเปาหมายท่ี 21 ลานโดสจากท่ีคาดการณไว 17.3 ลานโดส จนปจจุบันอัตราการฉีดวัคซีนเข็มแรกของไทยได

เพ่ิมข้ึนอยูท่ี 49.2% เข็มท่ีสองเร่ิมการฉีดมากข้ึน หลังสวนใหญเขารับการฉีด Astrazeneka เปนเข็มแรกจึงตองใชเวลา โดย

อัตราการฉีดวัคซีนท่ีสองอยูท่ี 30% ท้ังน้ี เม่ือพิจารณารายจังหวัดพบวาการฉีดวัคซีนมีการกระจุกตัวอยูเพียงบางจังหวัด เชน 



2 กองทนุเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล 

 

กรุงเทพฯ และภูเก็ต การเรงฉีดวัคซีนใหครอบคลุม รวมถึงประสิทธิภาพของวัคซีนยังเปนสวนสําคัญท่ีทําใหสถานการณการ

ระบาดเปนไปในทิศทางท่ีดีข้ึนไดโดยเร็ว 

กองทุนเปด PIIMCO GIS Global Bond Fund ยังคงมีนโยบายในการลงทุนแบบระมัดระวังท้ังดานอัตราดอกเบ้ียและ

เครดิต อยางไรก็ตาม ความไมแนนอนของเศรษฐกิจโลกในปจจุบัน ทําใหผูจัดการกองทุนยังคงลงทุนดวยอายุเฉลี่ยปานกลาง 

โดยลดสัดสวนการลงทุนในหุนกูเอกชน ตลอดจนกระจายความเสี่ยงไปยังสกุลเงินตาง ๆ 

 

สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 

บลจ. ทหารไทย ดวยดีตลอดมา 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

คณะผูจัดการกองทุน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 
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รายงานการวเิคราะหของบรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุ ทหารไทย จาํกดั ในฐานะบรษิทัจดัการ 

กองทนุเปดทหารไทย โกลบอล บอนด ปนผล 

สถานการณการระบาดของโควิด-19 มีแนวโนมดีข้ึน หลังอัตราการฉีดวัคซีนในหลายประเทศท่ีมีการระบาดรุนแรงปรับ

เพ่ิมสูงข้ึน เชน ญ่ีปุน แมวาสถานการณการระบาดจะเร่ิมมีทิศทางคลี่คลายลงแลว แตในภาพรวมสถานการณการระบาดยังคง

เปนความเสี่ยงสําคัญตอการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก การฟนตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังมีทิศทางท่ีแข็งแกรงตอเน่ือง แตมี

ความเสี่ยงเพ่ิมข้ึนจากประเด็นการขยายเพดานหน้ี แมตัวเลข PMI ในเดือนสิงหาคม 2564 จะออกมาชะลอตัวจากสถานการณ

การระบาดแตยังคงเหนือระดับ 50 ซึ่งเปนระดับขยายตัว (PMI ภาคบริการอยูท่ี 61.7 ในเดือนสิงหาคม 2564 จาก 64.1 ในเดือน

กรกฎาคม 2564) ขณะท่ีตัวเลขการจางงานนอกภาคเกษตรในเดือนสิงหาคม 2564 เพ่ิมข้ึนนอยกวาคาดการณท่ี 235,000 

ตําแหนงจาก 1,053,000 ตําแหนงในเดือนกรกฎาคม 2564 อยางไรก็ตามอุปสงคแรงงานยังคงมีความแข็งแกรงอยูท่ี 11 ลาน

ตําแหนงในเดือนสิงหาคม ดานเงินเฟอยังคงอยูในระดับสูงตอเน่ือง โดยดัชนีราคาการใชจายเพ่ือการบริโภคสวนบุคคลพ้ืนฐาน 

(Core PCE) อยูท่ี 3.6% ในเดือนสิงหาคม 2564 ซึ่งอยูเหนือระดับเปาหมายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ท่ี 2% มาเปนระยะเวลา

หลายเดือนติดตอกัน การฟนตัวท่ีแข็งแกรงของสหรัฐฯ สงผลใหในการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ คร้ังลาสุดไดมีการสง

สัญญาณปรับลดวงเงิน QE ในการประชุมเดือนพฤศจิกายน 2564 น้ี อีกท้ังยังมีแนวโนมท่ีจะปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียเร็วกวา

คาดการณเดิม โดยประมาณการณข้ึนดอกเบ้ีย (Fed dot plot) บงชี้วานาจะมีการปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียในป 2565 จากเดิม 

2566 อยางไรก็ตาม แมการฟนตัวของเศรษฐกิจจะฟนตัวอยางแข็งแกรงจากสถานการณการระบาดของโควิด-19 จนเร่ิมจะมี

การปรับเปลี่ยนทิศทางนโยบายการเงิน แตความเสี่ยงของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังมีเก่ียวกับประเด็นเร่ืองการขยายเพดานหน้ีท่ี

ลาสุดยังไมสามารถตกลงกันได โดยหากไมสามารถขยายเพดานหน้ีไดทัน ตามกําหนดจะสงผลใหสหรัฐฯ ผิดชําระหน้ีเปนคร้ัง

แรกในประวัติศาสตรซึ่งจะสงผลตอตนทุนการกูยืมตอไป ดานยุโรป แมจํานวนผูติดเชื้อจะเพ่ิมข้ึนแตอัตราการฉีดวัคซีนท่ีอยูใน

ระดับสูงทําใหจํานวนผูปวยอาการหนักลดลงจนกิจกรรมทางเศรษฐกิจตาง ๆ เร่ิมกลับมาเปนปกติ การฟนตัวของเศรษฐกิจ

ยุโรปไดสะทอนผานอัตราเงินเฟอท่ีอยูในระดับสูงและตัวเลขเศรษฐกิจท่ียังอยูในระดับขยายตัว ตอเน่ืองจนเร่ิมมีการสงสัญญาณ

ถึงการปรับเปลี่ยนทิศทางนโยบายการเงินเชนเดียวกัน ทางฝงเอเชีย สถานการณโควิด-19 ในหลายประเทศเร่ิมมีทิศทางท่ีดีข้ึน 

เร่ิมมีการผอนคลายมาตรการคุมเขมการระบาดมากข้ึน อยางไรก็ตามในแตละประเทศมีปจจัยท่ีสงผลตอเศรษฐกิจแตกตาง 

กันไป 

ดานเศรษฐกิจไทย  ไทยไดมีการผอนคลายมาตรการคุมเขมการระบาดท่ีเขมงวดลงบางสวน ทําใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

เร่ิมฟนตัวข้ึนไดบาง โดยดัชนี Google mobility index ในชวงสิ้นเดือนกันยายน 2564 (-15.0%) ปรับดีข้ึนจากเดือนสิงหาคม 

2564 (-26.4%) เล็กนอย แตยังอยูในชวงลบ อยางไรก็ตามยังมีสถานท่ีเสี่ยงบางแหงท่ียังปดทําการอยู ทําใหภาครัฐไดอนุมัติ

มาตรการชวยเหลือในสวนของเงินเยียวยาผูประกันตนมาตรา 33,39 และ 40 เพ่ิมเติม ซึ่งปจจัยดังกลาวจะชวยประคับประคอง

นายจางและลูกจางไดบางสวน แตยังไมสามารถกระตุนกําลังซื้อในภาพรวมได ขณะท่ีอัตราการฉีดวัคซีนในเดือนกันยายน 2564 

สามารถฉีดไดเหนือเปาหมายท่ี 21 ลานโดสจากท่ีคาดการณไว 17.3 ลานโดส จนปจจุบันอัตราการฉีดวัคซีนเข็มแรกของไทยได

เพ่ิมข้ึนอยูท่ี 49.2% เข็มท่ีสองเร่ิมการฉีดมากข้ึน หลังสวนใหญเขารับการฉีด Astrazeneka เปนเข็มแรกจึงตองใชเวลา โดย

อัตราการฉีดวัคซีนท่ีสองอยูท่ี 30% ท้ังน้ี เม่ือพิจารณารายจังหวัดพบวาการฉีดวัคซีนมีการกระจุกตัวอยูเพียงบางจังหวัด เชน 

กรุงเทพฯ และภูเก็ต การเรงฉีดวัคซีนใหครอบคลุม รวมถึงประสิทธิภาพของวัคซีนยังเปนสวนสําคัญท่ีทําใหสถานการณการ

ระบาดเปนไปในทิศทางท่ีดีข้ึนไดโดยเร็ว 

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ในชวงอายุ 10 ป โดยเฉลี่ยอยูท่ีระดับรอยละ 1.57 อัตราผลตอบแทน

พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนเร่ือย ๆ จากการคาดการณเงินเฟอท่ีสูงข้ึน รวมถึงการลดขนาด QE ลง

ภายในสิ้นป 2564 ท้ังน้ีตลาดมองวา bond yield ท่ัวโลกยังมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนตามไปดวย โดยคาดการณ bond yield สหรัฐฯ 
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ของนักวิเคราะห โดย Bloomberg consensus พบวา bond yield อายุ 10 ป ของสหรัฐฯ จะคอย ๆ เพ่ิมจากปจจุบันท่ีรอยละ 

1.57 สูระดับรอยละ 1.70 ในปลายป 2564 ซึ่ง Fed คาดวาจะยังคงอัตราดอกเบ้ียท่ีระดับ 0 – 0.25 ตลอดท้ังป 2564 

 

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม สําหรับรอบบัญชีตั้งแตวันที่  

1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 

สําหรับนโยบายของกองทุนเปดทหารไทย โกลบอล บอนด ปนผล เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ

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

มุงสรางผลตอบแทนรวมสูงสุดจากการลงทุนในพอรตการลงทุนของตราสารหน้ีท่ีออกโดยรัฐบาลและองคกรท่ีมีความเก่ียวของ

กับรัฐบาล และสกุลเงินตาง ๆ ท้ังในตลาดท่ีพัฒนาแลวและตลาดเกิดใหม  

 ท้ังน้ีในรอบระยะเวลา 6 เดือนท่ีผานมาบริษัทจัดการไดปฏิบัติตามนโยบายการลงทุนตามท่ีกําหนด และไมมีการรับ

ชําระหน้ีดวยทรัพยสินอ่ืนใด 

 

การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในรอบบญัชทีีผ่านมาเมือ่เทยีบกบัรอบบญัชกีอนหนา 

เน่ืองจากกองทุนเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศเพียงกองเดียวท่ีมีวัตถุประสงคและนโยบายการลงทุน

ตรงตามวัตถุประสงคของกองทุนโดยจะเนนลงทุนเต็มท่ีตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงสัดสวนการลงทุนในรอบแตละปบัญชี จึงไม

มีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ 

 

รายงานการลงทนุทีไ่มเปนไปตามนโยบายการลงทนุเฉลีย่ในรอบปบญัชพีรอมทัง้การดาํเนนิการแกไข 

ไมมี 

 

ขอมลูการดาํเนนิการรบัชาํระหนีด้วยทรพัยสนิอืน่ (ถาม)ี 

ไมมี 

 

ขอมลูการบนัทกึมลูคาตราสารแหงหนีห้รือสทิธเิรยีกรองดงักลาวเปนศนูย ในกรณทีีผู่ออกตราสารแหงหนีห้รอืลกูหนีแ้หงสทิธิ

เรยีกรองผดินดัชาํระหนีห้รอืมพีฤตกิารณวาจะไมสามารถชาํระหนีไ้ด (ถาม)ี 

ไมมี 
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ขอมลูของกองทนุรวมทีล่งทนุในหนวยลงทนุของกองทนุรวมตางประเทศกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึง่ เกนิกวารอยละ 20 

ของ NAV 
 

โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

1 การลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 

2 ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    



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

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

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

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

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

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

�eries,�30�Herbert��treet,�Dub�in�2,

�re�and�

��ompany�Te�ephone� �����

�Web��ite� �����

�Fund��anager� �Andrew�Ba��s�

��gr����tart�Date� �04/02/2015�

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

Ltd�

 �Fund��nfo �as�of�10/15/2021

�Last���ose� ��$��35.77�

�Tota��Assets�(mi�)� ��$��14,364.94�

�Tota��Assets�Date� �09/30/2021�

��nception�Date� �03/12/1998�

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

��urr� �U��Do��ar�

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

�Ticker� �����BA���D�

����N� ��E0002461055�

 
�Fees�And�Expenses

�Expense�Ratio� �0.49�

�Front�Load� �5.00�

�Fund��gr��tated�Fee� �0.49�

��gr��tated��erf.�Fee� �0.00�

�High�Water��ark� �����

�Hurd�e�Rate� �����

�Back�Load� �0.00�

�Ear�y�Withdraw�Fee� �����

 �B�oomberg���assification

�Fund�Type� ��pen�End�Fund�

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

�Domici�e� ��re�and�

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

�Fund��ty�e� �����

�Fund��arket��ap�Focus� �����

�Fund��eographica��Focus� ���oba��

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

 
�easona�ity

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

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

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

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

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

2021 �0.22 �1.58 �0.25 0.37 0.31 0.11 1.03 �0.14 �0.83 ��� ��� ���
 
� �
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Benchmark:���oba��Aggregate �as�of�10/15/2021�
�urrency:�U�D�
 
��erformance

� �Fund� �Bench.�

��ean�Return�1Y�Week�y� �0.21� ��1.00�

�Tota��Return�3�� ��0.67� ��0.81�

�Tota��Return�6�� �0.14� �0.30�

�Tota��Return�1Y� �0.28� ��0.99�

�Tota��Return�Ytd� ��1.35� ��1.61�

��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� �1.47� �1.44�

��emivariance�1Y�Week�y�Ann� �2.19� �2.06�

��tandard�Dev�1Y�Week�y�Ann� �1.88� �2.01�

��ax�Drawdown�1Y� ��2.15� ��2.72�

��ax��ncrease�1Y� �2.00� �2.71�

�Kurtosis�1Y�Week�y� �2.48� ��0.78�

��kewness�1Y�Week�y� ��1.06� ��0.15�

 � �

 
�Risk/Return

� �vs�Bench.

�Excess�Return�1Y�Week�y�Ann� �1.23�

��nformation�Ratio�1Y�Week�y� �1.12�

�Jensen�A�pha�1Y�Week�y� �0.99�

��odig�iani�Rap�1Y�Week�y� �0.01�

��harpe�Ratio�1Y�Week�y� �0.09�

��ortino�Ratio�1Y�Week�y� �0.78�

�Treynor��easure�1Y�Week�y� �0.00�

 � �
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Benchmark:���oba��Aggregate �as�of�10/15/2021�
�urrency:�U�D�

�Tracking

� �vs�Bench.

�A�pha�1Y�Week�y� �0.02�

�Beta�1Y�Week�y� �0.79�

��orre�ation�1Y�Week�y� �0.84�

�Bear��orre�ation�1Y�Week�y� �0.83�

�Bu����orre�ation�1Y�Week�y� �0.63�

�R��quared�1Y�Week�y� �0.71�

�Tracking�Error�1Y�Week�y�Ann� �1.10�

 � �
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� � Fund�A��ocation�

 
�Tota��Assets�(mi�) �as�of�09/30/2021

 
�Asset�A��ocation

��orporate� �35.035�%�

�Equity� �0.031�%�

��overnment� �34.419�%�

��oney��arket� �1.225�%�

��ortgage� �28.7�%�

��unicipa�� �0.59�%�

 �as�of�06/30/2021

 
��ector�A��ocation

�Asset�Backed��ecurities� �7.63�%�

�Basic��ateria�s� �0.044�%�

��ommunications� �1.079�%�

��onsumer,��yc�ica�� �2.375�%�

��onsumer,�Non�cyc�ica�� �1.939�%�

�Diversified� �0.017�%�

�Energy� �1.089�%�

�Financia�� �33.073�%�

�Funds� �0.031�%�

��overnment� �27.019�%�

��ndustria�� �0.766�%�

��ortgage��ecurities� �8.178�%�

�Techno�ogy� �0.35�%�

�Uti�ities� �0.906�%�

 �as�of�06/30/2021

 
��eo�A��ocation

�Africa�/��idd�e�East� �5.479�%�

�Asia��acific� �20.229�%�

��entra��Asia� �0.105�%�

�Eastern�Europe� �0.685�%�

�North�America� �35.375�%�

��outh�&��entra��America� �0.953�%�

�Western�Europe� �28.348�%�

 �as�of�06/30/2021

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

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

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

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

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

�Avg�Dvd�Yie�d� ������� ��
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ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดครึง่ปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่าํคญั 

งวดครึง่ปบญัชสีิน้สดุวนัที ่

30 ก.ย. 

64 

31 ม.ีค. 

64 

30 ก.ย. 

63 

31 ม.ีค. 

63 

30 ก.ย. 

62 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 10.0192 10.2370 9.8127 9.9919 9.7920 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 10.1098 10.0192 10.2370 9.8127 9.9919 

กองทุนเปดทหารไทย โกลบอล บอนด ปนผล 0.90% -0.87% 5.15% -1.00% 3.72% 

เกณฑมาตรฐาน 1** 9.26% -2.75% -0.48% 8.37% 1.70% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 101 68 82 94 106 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 86 101 68 82 94 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดคร่ึงป (ลานบาท) +92 +84 +69 +91 +102 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดคร่ึงป (Net cash flow) (ลานบาท) -16 +34 -16 -11 -14 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดคร่ึงป* (Average redemption rate) 0.21% 0.07% 0.09% 0.01% 0.15% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 กองทนุเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล 

 

 

 

 

ผลการดาํเนนิงานของกองทนุเปดทหารไทย โกลบอล บอนด ปนผล ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564  

 

ยอนหลัง 

3 เดือน 

ยอนหลัง 

6 เดือน 

ยอนหลัง 

1 ป 

ยอนหลัง 

3 ป 

ต้ังแตจัดต้ัง

กองทุน 

รอยละตอป (30 มิ.ย. 64) (31 มี.ค. 64) (30 ก.ย. 63) (28 ก.ย. 61) (8 ส.ค. 54) 

กองทุนเปดทหารไทย โกลบอล บอนด ปนผล +0.21% +0.90% +0.02% +3.40% +2.26% 

เกณฑมาตรฐาน 1** +5.64% +9.26% +6.25% +6.24% +3.14% 

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

 ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน 

      

หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 

 ท้ังน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผล 

 การดําเนินงานในอนาคต 

 ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน    
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กองทนุเปดทหารไทย โกลบอล บอนด ปนผล 

งบดลุแสดงฐานะการเงนิ (ยงัไมไดตรวจสอบ) 

ณ วนัที ่30 กนัยายน  2564 

 บาท 

สนิทรพัย  
เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม (ราคาทุน  75,967,120.50  บาท) 87,206,295.73 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2,087,383.37 

ลูกหน้ี  
 จากดอกเบ้ีย 1,025.66 

 จากการขายหนวยลงทุน 3,070.30 

รวมสินทรัพย 89,297,775.06 

หนีส้นิ  
เจาหน้ี  
 จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 2,178.97 

เจาหน้ีจากสัญญาอนุพันธ 3,583,861.56 

คาใชจายคางจาย 79,277.96 

ภาษีเงินไดคางจาย 153.85 

หน้ีสินอ่ืน 4,670.30 

รวมหน้ีสิน 3,670,142.64 

สนิทรพัยสทุธ ิ 85,627,632.42 

สนิทรพัยสทุธ ิ:  
 ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 86,953,628.04 

 กําไร(ขาดทุน)สะสม  
 บัญชีปรับสมดุล 19,337,205.75 

 กําไร(ขาดทุน)สะสมจากการดําเนินงาน (20,663,201.37) 

 สินทรัพยสุทธิ 85,627,632.42 

  

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 10.1098 

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันสิ้นป (หนวย) 8,469,733.0134 
 

 



10 กองทนุเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล 

 

กองทนุเปดทหารไทย โกลบอล บอนด ปนผล 

งบกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (ยงัไมไดตรวจสอบ) 

สาํหรบั 6 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2564 

 บาท 

รายไดจากการลงทนุ  
 รายไดดอกเบ้ีย 1,652.90 

 รายไดคาธรรมเนียมในการซื้อขายหนวยลงทุน 22,289.96 

 รวมรายได 23,942.86 

คาใชจาย  
 คาธรรมเนียมการจัดการ 421,591.47 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 14,879.65 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียน 95,026.04 

 รวมคาใชจาย 531,497.16 

กาํไร(ขาดทนุ)จากการลงทนุสทุธ ิ (507,554.30) 

  

รายการกาํไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุ  
 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 1,635,785.74 

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 5,799,579.53 

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ (6,192,438.98) 

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมไดเกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ 163,942.04 

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (8,431.31) 

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)จากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไมเกิดข้ึน 1,398,437.02 

  
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุทธจิากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได 890,882.72 

หกั ภาษีเงินได (247.95) 

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุทธจิากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได 890,634.77 
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กองทนุเปดทหารไทย โกลบอล บอนด ปนผล 

 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 30 กนัยายน  2564 

 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of NAV 

 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) 

 เงนิฝากธนาคาร 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 2,088,409.03 2.44% 

 รวมเงนิฝากธนาคาร 2,088,409.03 2.44% 

 หนวยลงทนุตางประเทศ 
 หนวยลงทุนตางประเทศ 101.84% 

 กองทุน Pimco GIS Global Bond-Ins Acc 71,922 87,206,295.73 101.84% 

 รวมหนวยลงทนุตางประเทศ 87,206,295.73 101.84% 

 ทรัพยสินอ่ืน -3,580,791.26 -4.18% 

 หน้ีสินอ่ืน -86,281.08 -0.10% 

 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 85,627,632.42 100.00% 
 จํานวนหนวยลงทุน 8,469,733.0134 

 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 10.1098 
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คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปดทหารไทย โกลบอล บอนด ปนผล 

สําหรับระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปบัญชี 2564/2565 ต้ังแตวันท่ี 1 เมษายน 2564 สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564 

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

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันท่ี 30 ก.ย. 2564  ถึงวันท่ี 30 ก.ย. 2564 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 421.59 0.4548 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 14.88 0.0160 

คานายทะเบียน (Registrar fee) 95.03 0.1025 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

คาภาษีเงินได 0.25 0.0003 

คาใชจายอ่ืน ๆ  ไมมี  ไมมี 

รวมคาใชจายทัง้หมด1 531.75 0.5736 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขายหลักทรัพย  
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถัวเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันท่ี 1 เมษายน 2564 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564  

 เทากับ 92,455,085.17 บาท 

 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 2.52% 

 

คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ ไมมี 
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รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทหารไทย โกลบอล บอนด ปนผล 

สําหรับรอบ 6 เดือนของรอบปบัญชี 2564/2565 (ต้ังแตวันท่ี 1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564) 

ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวของ 

1 ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวของกับกองทุนรวมไดท่ีบริษัทจัดการโดยตรง 

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

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

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

รายงานการเปดเผยขอมลูการถอืหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุ  ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 

ไมมี 

 

 

การรับผลประโยชนตอบแทนเนือ่งจากการทีใ่ชบริการบคุคลอื่นๆ (Soft Commission) 

 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

1 Commerzbank AG Frankfurt ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

2 DBS Vicker Securities ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

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

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

5 PIMCO Fund Global Investors Series Plc ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

6 BlackRock Group Fund ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

7 BNP Paribas Investment Partners ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

8 Wellington Management Funds ขาวสาร และบทวิเคราะห ฯลฯ เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

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

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

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 
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 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

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 

 


