
  

 

 กองทุนเปดทหารไทย Global Income 

 รายงานประจาํรอบ 6 เดอืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 

 สิ้นสุดวนัที ่31 ตลุาคม 2564 
 

 

  



สารบัญ

สารถึงผูถือหนวยลงทุน 1

รายงานการวิเคราะหของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 3

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเก่ียวกับการลงทุนเพ่ือเปนทรัพยสินของกองทุนรวม 4

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในรอบบัญชีท่ีผานมาเม่ือเทียบกับรอบบัญชีกอนหนา 4

รายงานการลงทุนท่ีไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนเฉล่ียในรอบปบัญชีพรอมท้ังการดําเนินการแกไข 4

ขอมูลของกองทุนรวมท่ีลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศกองทุนรวมใดกองทุนรวมหน่ึง 5

 เกินกวารอยละ 20 ของ NAV 

ผลการดําเนินงานของกองทุนโดยสรุปและขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญ 6

รายงานผูดูแลผลประโยชน 8

งบการเงิน (ไมไดตรวจสอบ) 9

ขอมูลรายละเอียดการลงทุน 11

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุน 12

รายงานรายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวของท่ีมีการทําธุรกรรมกับกองทุน 13

การเปดเผยขอมูลการถือหนวยลงทุนเกิน 1 ใน 3 13

การรับผลประโยชนตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใชบริการบุคคลอื่น (Soft Commission) 13



1 กองทนุเปิดทหารไทย Global Income 

 

วันท่ี   6 ธันวาคม 2564 

 

เรียน  ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

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

1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564 ของกองทุนเปดทหารไทย Global Income มายังทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 เศรษฐกิจโลก สถานการณการระบาดของโควิด-19 ท่ีเร่ิมดีข้ึนตอเน่ืองในหลายประเทศ สงผลใหมีการผอนคลาย

มาตรการการควบคุมการระบาด โดยเฉพาะในโซนเอเชียท่ีเผชิญการระบาดอยางหนักและมีการล็อกดาวนในชวงท่ีผานมา สงผล

ใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจตาง ๆ เร่ิมกลับมาเปนปกติมากข้ึนซึ่งเปนปจจัยบวกตอการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก อยางไรก็ตาม 

ความเสี่ยงจากการกลับมาแพรระบาดมีเพ่ิมข้ึนเม่ือเขาสูชวงฤดูหนาว ปญหา supply disruption และสถานการณการเพ่ิมข้ึน

ของราคาพลังงานท่ีเพ่ิมแรงกดดันตอระดับเงินเฟอท่ีอยูในระดับสูงอยูแลว ในชวงท่ีเศรษฐกิจกําลังฟนตัวจึงอาจทําใหเศรษฐกิจมี

ความเสี่ยงท่ีจะเขาสูภาวะ stagflation ได 

ในป 2564 สามไตรมาสท่ีผานมา การฟนตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังมีทิศทางท่ีแข็งแกรงตอเน่ือง โดยเงินเฟอท่ีเพ่ิมข้ึน

ตอเน่ือง สงผลใหสหรัฐฯ มีการปรับวงเงิน QE ในการประชุมเดือนพฤศจิกายนท่ีผานมา อยางไรก็ตามความเสี่ยงในภาคการ

คลังยังมีอยู ในวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2564 สหรัฐฯ จะเร่ิมมีการเปดประเทศรับนักทองเท่ียวตางชาติท่ีฉีดวัคซีนครบโดสแลว (33 

ชาติ) ซึ่งนับเปนการสิ้นสุดมาตรการจํากัดการเดินทางเขาสหรัฐฯ ท่ีถูกบังคับใชมานานถึง 21 เดือน บงชี้วากิจกรรมหลายอยาง

ของสหรัฐฯ เร่ิมกลับมาเปนปกติ ขณะท่ีอัตราเงินเฟอขยายตัวสูงตอเน่ือง โดยลาสุดดัชนีราคาการใชจายดานการบริโภคสวน

บุคคลพ้ืนฐานท่ีเปนมาตรวัดเงินเฟอของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในเดือนกันยายน 2564 ยังอยูเหนือระดับเปาหมายท่ี 

3.6% หลังราคาพลังงานและอาหารอยูในระดับสูง แนวโนมการฟนตัวท่ีแข็งแกรงของเศรษฐกิจสหรัฐฯ สงผลใหการประชุมวันท่ี 

2-3 พฤศจิกายน 2564 ท่ีผานมา Fed ประกาศปรับวงเงินลด QE เดือนละ 15,000 ลานดอลลารสหรัฐฯ ซึ่งจะสงผลใหโครงการ 

QE สิ้นสุดในชวงกลางป 2565 ขณะท่ียังคงอัตราดอกเบ้ียยังอยูในระดับเด่ิมท่ี 0.00-0.25% โดยถอยแถลง Fed ระบุวาจะยังไม

เร่ิมปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียในเร็ว ๆ น้ีอยางไรก็ตาม ในสวนของนโยบายการคลังสหรัฐฯ ยังเผชิญความไมแนนอนท้ังการขยาย

เพดานหน้ีสหรัฐฯ และการผานรางงบประมาณ 2565 วงเงิน 3.5 ลานลานดอลลารสหรัฐฯ และใหทันภายในวันท่ี 3 ธันวาคม 

2564 น้ี โดยประเด็นดังกลาวถูกใชเปนขอตอรองทางการเมือง โดยยังมีความขัดแยงในเร่ืองของวงเงินงบประมาณท่ีอยูใน

ระดับสูง โดย สว. บางคนระบุวาจะไมอนุมัติงบประมาณท่ีสูงกวา 1.5 ลานลานดอลลารสหรัฐฯ โดยไมเห็นในนโยบายเก่ียวกับ

สิ่งแวดลอมและการปรับข้ึนภาษีกลุมคนรวย ขณะท่ีอีกฝายระบุวางบประมาณดังกลาวมีวงเงินตํ่ากวาท่ีไดเสนอไปในชวงแรก โดย

ลาสุดประธานาธิบดีโจ ไบเดน ไดมีการเสนอแผนงบประมาณท่ีปรับใหมในวงเงินตํ่าลงอยูท่ี 1.75 ลานลานดอลลารสหรัฐฯ แตยัง

มีการเก็บภาษีคนรวยเชนเดิม ท้ังน้ี ตองรอดูทาทีของสภาครองเกรสวาจะมีการตัดสินใจเร่ืองดังกลาวอยางไร ซึ่งหากไมสามารถ

ตกลงกันไดอาจสงผลใหเกิดการปดหนวยงานราชการอยางท่ีเคยเกิดข้ึนในชวงรัฐบาลของทรัมปเม่ือป 2561 เน่ืองจากสภา

ครองเกรสไมสามารถผานกฎหมายงบประมาณตามเง่ือนไขท่ีประธานาธิบดีทรัมปตองการได หรือการถูกปรับลดความ

นาเชื่อถือของประเทศเหมือนในป 2554 ท่ีมีความขัดแยงในเร่ืองของการปรับเพ่ิมเพดานหน้ีในรัฐบาลของโอบามา 

สําหรับภาพรวมเศรษฐกิจไทย ในระยะขางหนาการฟนตัวของเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมเปนไปในทิศทางดีข้ึน หลัง

สถานการณการแพรระบาดเร่ิมมีแนวโนมทรงตัว อัตราการฉีดวัคซีนในประเทศในประเทศมีแนวโนมเปนไปในทิศทางท่ีดีข้ึน

ภาครัฐจึงไดผอนคลายมาตรการคุมเขมการระบาดและมีการเปดประเทศ โดย ณ วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2564 ผูท่ีไดรับวัคซีนครบ 

2 เข็ม ครอบคลุมประชาชนอยูท่ี 47.2% ซึ่งเม่ือพิจารณาแยกรายจังหวัดจะเห็นไดวาจังหวัดนํารองการทองเท่ียว เชน ภูเก็ตหรือ



2 กองทนุเปิดทหารไทย Global Income 

 

กรุงเทพฯ อยูในระดับสูง (> 70%) ขณะท่ีสถานการณการแพรระบาดอยูในระดับคอนขางทรงตัวปรับลดลงจากชวงท่ีเกิดการ

ระบาดรุนแรงอยูท่ีระดับตํ่ากวา 10,000 รายตอวัน สงผลใหประเทศไทยไดเร่ิมเปดประเทศรับนักทองเท่ียวตางชาติโดยไมกักตัว

ต้ังแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 เปนตนมา ซึ่งจะชวยสรางบรรยากาศของภาคการทองเท่ียวใหดีข้ึนไดหลังจาก 9 เดือนแรกของ

ปนักทองเท่ียวตางชาติเท่ียวไทยอยูท่ี 8.58 หม่ืนคน ปจจัยดังกลาวจะชวยใหนักทองเท่ียวสามารถเขามาไดมากมากข้ึนใน 2 

เดือนท่ีเหลือของป 

กองทุนเปด PIMCO GIS Income Fund ยังคงปรับสัดสวนอายุเฉลี่ยของกองทุนอยางตอเน่ือง เพ่ือรองรับการ

ปรับตัวของเครดิตท่ีเพ่ิมสูงข้ึน โดยมีสัดสวนการลงทุนในเครดิตเพ่ิมข้ึนเชนเดียวกัน 

สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

คณะผูจัดการกองทุน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 



3 กองทนุเปิดทหารไทย Global Income 

 

รายงานการวเิคราะหของบรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุ ทหารไทย จาํกดั ในฐานะบรษิทัจดัการ 

กองทนุเปดทหารไทย Global Income 

เศรษฐกิจโลก สถานการณการระบาดของโควิด-19 ท่ีเร่ิมดีข้ึนตอเน่ืองในหลายประเทศ สงผลใหมีการผอนคลาย

มาตรการการควบคุมการระบาด โดยเฉพาะในโซนเอเชียท่ีเผชิญการระบาดอยางหนักและมีการล็อกดาวนในชวงท่ีผานมา สงผล

ใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจตาง ๆ เร่ิมกลับมาเปนปกติมากข้ึนซึ่งเปนปจจัยบวกตอการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก อยางไรก็ตาม 

ความเสี่ยงจากการกลับมาแพรระบาดมีเพ่ิมข้ึนเม่ือเขาสูชวงฤดูหนาว ปญหา supply disruption และสถานการณการเพ่ิมข้ึน

ของราคาพลังงานท่ีเพ่ิมแรงกดดันตอระดับเงินเฟอท่ีอยูในระดับสูงอยูแลว ในชวงท่ีเศรษฐกิจกําลังฟนตัวจึงอาจทําใหเศรษฐกิจมี

ความเสี่ยงท่ีจะเขาสูภาวะ stagflation ได 

ในป 2564 สามไตรมาสท่ีผานมา การฟนตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังมีทิศทางท่ีแข็งแกรงตอเน่ือง โดยเงินเฟอท่ีเพ่ิมข้ึน

ตอเน่ือง สงผลใหสหรัฐฯ มีการปรับวงเงิน QE ในการประชุมเดือนพฤศจิกายนท่ีผานมา อยางไรก็ตามความเสี่ยงในภาคการ

คลังยังมีอยู ในวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2564 สหรัฐฯ จะเร่ิมมีการเปดประเทศรับนักทองเท่ียวตางชาติท่ีฉีดวัคซีนครบโดสแลว (33 

ชาติ) ซึ่งนับเปนการสิ้นสุดมาตรการจํากัดการเดินทางเขาสหรัฐฯ ท่ีถูกบังคับใชมานานถึง 21 เดือน บงชี้วากิจกรรมหลายอยาง

ของสหรัฐฯ เร่ิมกลับมาเปนปกติ ขณะท่ีอัตราเงินเฟอขยายตัวสูงตอเน่ือง โดยลาสุดดัชนีราคาการใชจายดานการบริโภคสวน

บุคคลพ้ืนฐานท่ีเปนมาตรวัดเงินเฟอของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในเดือนกันยายน 2564 ยังอยูเหนือระดับเปาหมายท่ี 

3.6% หลังราคาพลังงานและอาหารอยูในระดับสูง แนวโนมการฟนตัวท่ีแข็งแกรงของเศรษฐกิจสหรัฐฯ สงผลใหการประชุมวันท่ี 

2-3 พฤศจิกายน 2564 ท่ีผานมา Fed ประกาศปรับวงเงินลด QE เดือนละ 15,000 ลานดอลลารสหรัฐฯ ซึ่งจะสงผลใหโครงการ 

QE สิ้นสุดในชวงกลางป 2565 ขณะท่ียังคงอัตราดอกเบ้ียยังอยูในระดับเด่ิมท่ี 0.00-0.25% โดยถอยแถลง Fed ระบุวาจะยังไม

เร่ิมปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียในเร็ว ๆ น้ีอยางไรก็ตาม ในสวนของนโยบายการคลังสหรัฐฯ ยังเผชิญความไมแนนอนท้ังการขยาย

เพดานหน้ีสหรัฐฯ และการผานรางงบประมาณ 2565 วงเงิน 3.5 ลานลานดอลลารสหรัฐฯ และใหทันภายในวันท่ี 3 ธันวาคม 

2564 น้ี โดยประเด็นดังกลาวถูกใชเปนขอตอรองทางการเมือง โดยยังมีความขัดแยงในเร่ืองของวงเงินงบประมาณท่ีอยูใน

ระดับสูง โดย สว. บางคนระบุวาจะไมอนุมัติงบประมาณท่ีสูงกวา 1.5 ลานลานดอลลารสหรัฐฯ โดยไมเห็นในนโยบายเก่ียวกับ

สิ่งแวดลอมและการปรับข้ึนภาษีกลุมคนรวย ขณะท่ีอีกฝายระบุวางบประมาณดังกลาวมีวงเงินตํ่ากวาท่ีไดเสนอไปในชวงแรก โดย

ลาสุดประธานาธิบดีโจ ไบเดน ไดมีการเสนอแผนงบประมาณท่ีปรับใหมในวงเงินตํ่าลงอยูท่ี 1.75 ลานลานดอลลารสหรัฐฯ แตยัง

มีการเก็บภาษีคนรวยเชนเดิม ท้ังน้ี ตองรอดูทาทีของสภาครองเกรสวาจะมีการตัดสินใจเร่ืองดังกลาวอยางไร ซึ่งหากไมสามารถ

ตกลงกันไดอาจสงผลใหเกิดการปดหนวยงานราชการอยางท่ีเคยเกิดข้ึนในชวงรัฐบาลของทรัมปเม่ือป 2561 เน่ืองจากสภา

ครองเกรสไมสามารถผานกฎหมายงบประมาณตามเง่ือนไขท่ีประธานาธิบดีทรัมปตองการได หรือการถูกปรับลดความ

นาเชื่อถือของประเทศเหมือนในป 2554 ท่ีมีความขัดแยงในเร่ืองของการปรับเพ่ิมเพดานหน้ีในรัฐบาลของโอบามา 

สําหรับภาพรวมเศรษฐกิจไทย ในระยะขางหนาการฟนตัวของเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมเปนไปในทิศทางดีข้ึน หลัง

สถานการณการแพรระบาดเร่ิมมีแนวโนมทรงตัว อัตราการฉีดวัคซีนในประเทศในประเทศมีแนวโนมเปนไปในทิศทางท่ีดีข้ึน

ภาครัฐจึงไดผอนคลายมาตรการคุมเขมการระบาดและมีการเปดประเทศ โดย ณ วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2564 ผูท่ีไดรับวัคซีนครบ 

2 เข็ม ครอบคลุมประชาชนอยูท่ี 47.2% ซึ่งเม่ือพิจารณาแยกรายจังหวัดจะเห็นไดวาจังหวัดนํารองการทองเท่ียว เชน ภูเก็ตหรือ

กรุงเทพฯ อยูในระดับสูง (> 70%) ขณะท่ีสถานการณการแพรระบาดอยูในระดับคอนขางทรงตัวปรับลดลงจากชวงท่ีเกิดการ

ระบาดรุนแรงอยูท่ีระดับตํ่ากวา 10,000 รายตอวัน สงผลใหประเทศไทยไดเร่ิมเปดประเทศรับนักทองเท่ียวตางชาติโดยไมกักตัว

ต้ังแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 เปนตนมา ซึ่งจะชวยสรางบรรยากาศของภาคการทองเท่ียวใหดีข้ึนไดหลังจาก 9 เดือนแรกของ
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ปนักทองเท่ียวตางชาติเท่ียวไทยอยูท่ี 8.58 หม่ืนคน ปจจัยดังกลาวจะชวยใหนักทองเท่ียวสามารถเขามาไดมากมากข้ึนใน 2 

เดือนท่ีเหลือของป 

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 

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 พฤษภาคม 2564  ถึง 31 ตุลาคม 2564 

สําหรับนโยบายของกองทุนเปดทหารไทย Global Income เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียง

กองเ ดียว (Master Fund) คือ กองทุน PIMCO GIS Income Fund โดยกองทุน PIMCO GIS Income Fund มุ งสราง

ผลตอบแทนรวมสูงสุดจากการลงทุนในพอรตการลงทุนของตราสารหน้ีท่ีออกโดยรัฐบาลและองคกรท่ีมีความเก่ียวของกับ

รัฐบาล และสกุลเงินตางๆ ท้ังในตลาดท่ีพัฒนาแลวและตลาดเกิดใหม  

 ท้ังน้ีในรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนท่ีผานมาบริษัทจัดการไดปฏิบัติตามนโยบายการลงทุนตามท่ีกําหนด และไมมี

การรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินอ่ืนใด 

 

การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในรอบบญัชทีีผ่านมาเมือ่เทยีบกบัรอบบญัชกีอนหนา 
เน่ืองจากกองทุนเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศเพียงกองเดียวท่ีมีวัตถุประสงคและนโยบายการลงทุน

ตรงตามวัตถุประสงคของกองทุนโดยจะเนนลงทุนเต็มท่ีตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงสัดสวนการลงทุนในรอบแตละปบัญชี จึงไม

มีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ 

 

 

รายงานการลงทนุทีไ่มเปนไปตามนโยบายการลงทนุเฉลีย่ในรอบปบญัชพีรอมทัง้การดาํเนนิการแกไข 
ไมมี 

 

ขอมลูการดาํเนนิการรบัชาํระหนีด้วยทรพัยสนิอืน่ (ถาม)ี 

ไมมี 

 

ขอมลูการบนัทกึมลูคาตราสารแหงหนีห้รือสทิธเิรยีกรองดงักลาวเปนศนูย ในกรณทีีผู่ออกตราสารแหงหนีห้รอืลกูหนีแ้หงสทิธิ

เรยีกรองผดินดัชาํระหนีห้รอืมพีฤตกิารณวาจะไมสามารถชาํระหนีไ้ด (ถาม)ี 
ไมมี 

 

 

 



5 กองทนุเปิดทหารไทย Global Income 

 

ขอมลูของกองทนุรวมทีล่งทนุในหนวยลงทนุของกองทนุรวมตางประเทศกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึง่ เกนิกวารอยละ 20 

ของ NAV 
 

โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

1 การลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 

2 ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุนรวมตางประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

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

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

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

�eries,�30�Herbert��treet,�Dubli��2,

�rela�d�

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

�Web��ite� �www.europe.pimco.com�

�Fu�d��a�ager� �Da�iel�J��vascy��

��gr�	��tart�Date� �	�	�

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

Ltd�

 �Fu�d���fo �as�of�11/26/2021

�Last��lose� ��$��16.88�

�Total�Assets�(mil)� ��$��73,860.70�

�Total�Assets�Date� �10/29/2021�

���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� ��pe�	E�d�Fu�d�

�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 0.35 	0.18 	0.29 	�	 	�	
 
� �
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Be�chmark:�U.�.�Aggregate �as�of�11/26/2021�
�urre�cy:�U�D�
 
��erforma�ce

� �Fu�d� �Be�ch.�

��ea��Retur��1Y�Weekly� �3.08� �	1.24�

�Total�Retur��3�� �	0.82� �	0.56�

�Total�Retur��6�� �	0.06� �0.84�

�Total�Retur��1Y� �3.18� �	1.07�

�Total�Retur��Ytd� �1.38� �	1.48�

��erf�2020� �6.53� �7.51�

��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�

�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��� �1.85� �2.07�

��emivaria�ce�1Y�Weekly�A��� �2.65� �3.23�

��ta�dard�Dev�1Y�Weekly�A��� �2.46� �2.68�

��ax�Drawdow��1Y� �	1.78� �	3.66�

��ax���crease�1Y� �4.70� �3.53�

�Kurtosis�1Y�Weekly� �1.04� �	0.43�

��kew�ess�1Y�Weekly� �	0.63� �	0.55�

 � �

 
�Risk/Retur�

� �vs�Be�ch.

�Excess�Retur��1Y�Weekly�A��� �4.37�

���formatio��Ratio�1Y�Weekly� �1.32�

�Je�se��Alpha�1Y�Weekly� �3.26�

��odiglia�i�Rap�1Y�Weekly� �0.05�

��harpe�Ratio�1Y�Weekly� �1.24�

��orti�o�Ratio�1Y�Weekly� �1.06�

�Trey�or��easure�1Y�Weekly� �0.19�

 � �
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Be�chmark:�U.�.�Aggregate �as�of�11/26/2021�
�urre�cy:�U�D�

�Tracki�g

� �vs�Be�ch.

�Alpha�1Y�Weekly� �0.06�

�Beta�1Y�Weekly� �0.16�

��orrelatio��1Y�Weekly� �0.18�

�Bear��orrelatio��1Y�Weekly� �0.30�

�Bull��orrelatio��1Y�Weekly� �0.34�

�R��quared�1Y�Weekly� �0.03�

�Tracki�g�Error�1Y�Weekly�A��� �3.28�

 � �
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� � Fu�d�Allocatio��

 
�Total�Assets�(mil) �as�of�10/29/2021

 
�Asset�Allocatio�

��orporate� �34.784�%�

�Equity� �0.985�%�

��over�me�t� �21.492�%�

��o�ey��arket� �5.76�%�

��ortgage� �36.517�%�

��u�icipal� �0.461�%�

 �as�of�06/30/2021

 
��ector�Allocatio�

�Asset�Backed��ecurities� �8.601�%�

�Basic��aterials� �0.237�%�

��ommu�icatio�s� �5.591�%�

��o�sumer,��yclical� �4.615�%�

��o�sumer,�No�	cyclical� �2.154�%�

�Diversified� �0.009�%�

�E�ergy� �2.019�%�

�Fi�a�cial� �17.009�%�

��over�me�t� �20.986�%�

���dustrial� �1.905�%�

��ortgage��ecurities� �11.014�%�

�Tech�ology� �1.063�%�

�Utilities� �2.087�%�

 �as�of�06/30/2021

 
��eo�Allocatio�

�Africa�/��iddle�East� �0.645�%�

�Asia��acific� �2.036�%�

��e�tral�Asia� �0.089�%�

�Easter��Europe� �2.053�%�

�North�America� �66.411�%�

��outh�&��e�tral�America� �1.634�%�

�Wester��Europe� �18.248�%�

 �as�of�06/30/2021

 
��ortfolio��tatistics �as�of�06/30/2021

�%��f�Top�Te��Holdi�gs� �21.14��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� �	�	�
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6 กองทนุเปิดทหารไทย Global Income 

 

ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดครึง่ปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่าํคญั    

งวดครึง่ปบญัชสีิน้สดุวนัที ่

29 ต.ค. 

64 

30 เม.ย. 

64 

30 ต.ค. 

63 

30 เม.ย. 

63 

31 ต.ค. 

62 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 12.1904 11.5979 10.8593 11.3628 11.2216 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 12.3075 12.1904 11.5979 10.8593 11.3628 

กองทุนเปดทหารไทย Global Income 0.96% 5.11% 6.80% -4.43% 1.26% 

เกณฑมาตรฐาน 1** 7.64% -1.61% -2.33% 12.36% -0.02% 

เกณฑมาตรฐาน 2** 1.06% -1.52% 1.27% 4.86% 5.71% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 20,195 18,556 17,994 27,399 29,324 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 18,747 20,195 18,556 17,994 27,399 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดคร่ึงป (ลานบาท) 19,523 20,359 18,483 24,087 29,603 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดคร่ึงป (Net cash flow) (ลานบาท) -1,593 +833 -791 -8,097 -2,216 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดคร่ึงป* (Average redemption rate) 0.14% 0.28% 0.31% 0.44% 0.29% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 กองทนุเปิดทหารไทย Global Income 

 

 

 

 

ผลการดาํเนนิงานของ กองทุนเปดทหารไทย Global Income  ณ วนัที ่29 ตลุาคม 2564  

 

 ยอนหลัง  

3 เดือน 

ยอนหลัง  

6 เดือน 

ยอนหลัง  

1 ป 

ยอนหลัง  

3 ป 

ต้ังแตจัดต้ัง 

กองทุน 

รอยละตอป (30 ก.ค. 64) (30 เม.ย. 64) (30 ต.ค. 63) (31 ต.ค. 61) (19 พ.ค. 59) 

กองทุนเปดทหารไทย Global Income -0.31% +0.96% +6.14% +4.50% +3.89% 

เกณฑมาตรฐาน 1** -0.06% +7.64% +5.92% +5.69% +1.80% 

เกณฑมาตรฐาน 2** -1.08% +1.06% -0.48% +5.63% +3.15% 

Note**      
เกณฑมาตรฐาน 1 คือ ดัชนี Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Index Value Unhedged USD ปรับดวยอัตรา 

 แลกเปล่ียนเพ่ือเทียบเทาคาสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน 

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

      

หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 

 ท้ังน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผล 

 การดําเนินงานในอนาคต 

 ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน   
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8 กองทนุเปิดทหารไทย Global Income 

 

 



9 กองทนุเปิดทหารไทย Global Income 

 

กองทนุเปดทหารไทย Global Income 

งบดลุแสดงฐานะการเงนิ (ยงัไมไดตรวจสอบ) 

ณ วนัที ่31 ตลุาคม 2564 

 บาท 

สนิทรพัย  
เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม (ราคาทุน 15,561,181,584.47  บาท) 18,500,073,093.52 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 283,374,694.52 

ลูกหน้ี  
 จากดอกเบ้ีย 84,031.61 

 จากการขายเงินลงทุน 166,000,000.00 

 จากการขายหนวยลงทุน 2,139,887.31 

รวมสินทรัพย 18,951,671,706.96 

หนีส้นิ  
เจาหน้ีจากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 37,385,048.42 

เจาหน้ีจากสัญญาอนุพันธ 150,282,583.81 

คาใชจายคางจาย 17,104,237.57 

ภาษีเงินไดคางจาย 12,604.74 

เจาหน้ีอ่ืน 0.02 

หน้ีสินอ่ืน 975,520.82 

รวมหน้ีสิน 205,759,995.38 

สนิทรพัยสทุธ ิ 18,745,911,711.58 

สนิทรพัยสทุธ ิ:  
 ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 15,236,928,735.23 

 กําไร(ขาดทุน)สะสม  
 บัญชีปรับสมดุล (1,287,901,652.64) 

 กําไร(ขาดทุน)สะสมจากการดําเนินงาน 4,796,884,628.99 

 สินทรัพยสุทธิ 18,745,911,711.58 

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 12.3069 

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันสิ้นป (หนวย) 1,523,198,929.7294 
 

 



10 กองทนุเปิดทหารไทย Global Income 

 

กองทนุเปดทหารไทย Global Income 

งบกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (ยงัไมไดตรวจสอบ) 

สาํหรบั 6 เดอืน สิน้สดุวนัที ่31 ตลุาคม 2564 

 บาท 

รายไดจากการลงทนุ  
 รายไดดอกเบ้ีย 119,067.04 

 รวมรายได 119,067.04 

คาใชจาย  
 คาธรรมเนียมการจัดการ 89,509,875.03 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 3,159,171.92 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียน 14,860,902.81 

 รวมคาใชจาย 107,529,949.76 

กาํไร(ขาดทนุ)จากการลงทนุสทุธ ิ (107,410,882.72) 

  

รายการกาํไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุ  
 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 446,924,686.76 

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 1,061,900,774.50 

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ (1,219,061,380.45) 

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมไดเกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ 12,201,419.89 

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (964,385.94) 

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)จากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไมเกิดข้ึน 301,001,114.76 

  
การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสทุธิจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได 193,590,232.04 

หัก ภาษีเงินได (17,860.05) 

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพยสทุธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษีเงินได 193,572,371.99 

  
 

 

 

 

 



11 กองทนุเปิดทหารไทย Global Income 

 

 

กองทนุเปดทหารไทย Global Income 

 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 

 ณ วนัที ่ 31 ตลุาคม  2564 

 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of NAV 

 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) 

 เงนิฝากธนาคาร 
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 283,458,726.13 1.51% 

 รวมเงนิฝากธนาคาร 283,458,726.13 1.51% 

 หนวยลงทนุตางประเทศ 

 หนวยลงทุนตางประเทศ 98.69% 

 กองทุน Pimco GIS-Income Fund-Ins Acc 32,739,784 18,500,073,093.52 98.69% 

 รวมหนวยลงทนุตางประเทศ (ราคาทนุ 15,561,181,584.47 บาท) 18,500,073,093.52 98.69% 
 ทรัพยสินอ่ืน 17,857,305.50 0.10% 

 หน้ีสินอ่ืน -55,477,413.57 -0.30% 

 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 18,745,911,711.58 100.00% 

 จํานวนหนวยลงทุน 1,523,198,929.7294 

 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 12.3069 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 กองทนุเปิดทหารไทย Global Income 

 

 

คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปดทหารไทย Global Income 

สําหรับระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบป 2564/2565 ต้ังแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2564 สิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2564 

  ต้ังแตวันท่ี 1  พ.ค.  2564  ต้ังแตวันท่ี 1  พ.ค.  2564 

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันท่ี 31 ต.ค. 2564  ถึงวันท่ี 31 ต.ค. 2564 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

 คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 89,509.88 0.4548 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 3,159.17 0.0160 

 คานายทะเบียน (Registrar fee) 14,860.90 0.0755 

 คาท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

 คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

 คาภาษีเงินได 17.86 0.0001 

 คาใชจายอ่ืน ๆ 0.00 0.0000 

 รวมคาใชจายทัง้หมด1 107,547.81 0.5464 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขายหลักทรัพย  
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถัวเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันท่ี 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2564  

 เทากับ 19,522,853,191.22 บาท 
 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 0 

 

คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ ไมมี 
 

 

 

 

 

 



13 กองทนุเปิดทหารไทย Global Income 

 

รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทหารไทย Global Income 

สําหรับรอบ 6 เดือนของรอบปบัญชี 2564/2565 (ต้ังแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2564 - 31 ตุลาคม 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 > รายงานการทําธุรกรรม 

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

 

รายงานการเปดเผยขอมลูการถอืหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุ  ณ วนัที ่31 ตลุาคม 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 

 

 



14 กองทนุเปิดทหารไทย Global Income 

 

 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

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 

 


