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วันท่ี       2 สิงหาคม 2564 

 

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

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

1 มกราคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564 ของกองทุนเปดทหารไทย Global Bond Fund เพ่ือการเลี้ยงชีพ มายังทานผูถือหนวย

ลงทุนทุกทาน 

 

ในป 2564 เสนทางการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกกลับมาเผชิญความเสี่ยงอีกคร้ัง หลังเร่ิมมีการระบาดของโควิด-19 

สายพันธุเดลตาเพ่ิมข้ึนในหลายประเทศ โดยสายพันธุน้ีมีตนกําเนิดมาจากประเทศอินเดีย ซึ่งเปนสายพันธุท่ีระบาดไดงาย ติด

เชื้อมีอาการรุนแรง และมีโอกาสเสียชีวิตสูง นอกจากน้ีวัคซีนบางตัวยังไมมีประสิทธิภาพท่ีจะปองกันการติดเชื้อสายพันธุ

ดังกลาวได กอนหนาน้ีมีหลายประเทศท่ีมีอัตราฉีดวัคซีนอยางรวดเร็ว เชน อิสราเอลท่ีมีอัตราการฉีดวัคซีนเปนอันดับตน ๆ ของ

โลกไดออกมาประกาศยกเลิกการใสหนากากอนามัย แตลาสุดไดกลับมาประกาศใสหนากากอนามัยอีกคร้ัง หลังจํานวนผูติดเชื้อ

เร่ิมกลับมาปรับเพ่ิมสูงข้ึน นอกจากน้ีมาตรการควบคุมการระบาดท่ีเขมงวดข้ึน เชน การล็อคดาวน ถูกนํากลับมาใชเพ่ิมข้ึนใน

หลายประเทศ 

 

สําหรับในสหรัฐฯ ไดมีการรายงานพบการระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุเดลตาแลวเชนกัน โดยแพทยใหญประจํา

คณะทํางานเฉพาะกิจดานการควบคุมโรคโควิด-19 ของทําเนียบขาว ไดออกมาเตือนวาสายพันธุน้ีอาจจะกลายมาเปนสายพันธุ

หลักท่ีแพรระบาดในสหรัฐฯไดในอนาคตอันใกล ขณะท่ีอันตรายการฉีดวัคซีนของสหรัฐฯ อาจจะไมถึงเปาหมายท่ีต้ังไววาจะ

สามารถฉีดใหถึง 70% ของประชากรผูใหญกอนถึงวันชาติสหรัฐฯ โดยลาสุด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 อัตราการฉีดวัคซีน

อยางนอย 1 โดส ตอประชากรของสหรัฐฯ อยูท่ี 54% แมวาอาจจะไมสามารถบรรลุเปาหมายไดแตก็ถือวาอยูในระดับสูงสงผลให

กิจกรรมทางเศรษฐกิจตาง ๆ ของสหรัฐฯ เร่ิมกลับมาฟนตัวไดแข็งแกรง สะทอนจากดัชนี PMI ภาคการผลิตและบริการเบ้ืองตน

ในเดือนมิถุนายน 2564 ท่ีอยูเหนือระดับขายตัว (50) โดยอยูท่ี 62.1 และ 60.1 ขณะท่ีความเชื่อม่ันของผูบริโภคในสหรัฐฯ 

(Conference Board) เพ่ิมสูงข้ึนตอเน่ืองอยูท่ี 127.3 ในเดือนมิถุนายน 2564 ซึ่งเปนระดับสูงสุดนับต้ังแตเร่ิมเกิดการระบาดของ

โควิด -19 ในเดือนกุมภาพันธุ 2563 นอกจากน้ี ดัชนีราคาการใชจายเพ่ือการบริโภคสวนบุคคล (PCE) พ้ืนฐานปรับตัวเพ่ิม

ข้ึนอยูท่ี 3.4% แมสวนหน่ึงของการปรับเพ่ิมข้ึนจะมาจากฐานท่ีตํ่าแตกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีขยายตัวตอเน่ืองจะสงผลใหเงิน

เฟอของสหรัฐฯ ยังมีแนวโนมอยูในระดับสูง โดยลาสุดทางธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ไดออกมาสงสัญญาณวาอาจมีการปรับ

ข้ึนดอกเบ้ียเร็วกวากรอบเวลาเดิมท่ีเคยกําหนดไว 

 

ในฝงของยุโรปตัวเลขเศรษฐกิจตาง ๆ บงชี้ถึงแนวโนมการขยายตัวของเศรษฐกิจท่ีดีข้ึนเชนกัน สะทอนจากดัชนี PMI 

ภาคการผลิตข้ันสุดทายของยูโรโซนในเดือนมิถุนายน 2564 ปรับตัวเพ่ิมข้ึนอยูท่ีระดับสูงสุดเปนประวัติการณท่ี 63.4 อีกท้ัง 

ความเชื่อม่ันในเศรษฐกิจยูโรโซนเพ่ิมข้ึนอยูท่ี 117.9 ซึ่งเปนระดับสูงสุดในรอบ 21 ป ซึ่งสวนหน่ึงมาจากอัตราการฉีดวัคซีนท่ี

เปนไปอยางรวดเร็ว ซึ่งอัตราการฉีดวัคซีนของสหภาพยุโรป (European Union) อยู ท่ี 50.8% อยางไรก็ตาม ในสหราช

อาณาจักรไดเร่ิมมีการพบสายพันธุเดลตาในประเทศ สงผลใหจํานวนผูติดเชื้อรายวันกลับมาเพ่ิมข้ึน และสงผลใหมีการเลื่อน

ประกาศวันคลายล็อคดาวนออกไปจากเดิม 
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เศรษฐกิจญ่ีปุนยังคงถูกขับเคลื่อนโดยอุปสงคภายนอกท่ีฟนตัว ขณะท่ีกิจกรรมเศรษฐกิจในประเทศยังคงออนแอจาก

ผลกระทบของประกาศสถาณการณฉุกเฉินท่ีพ่ึงสิ้นสุดวันท่ี 20 มิถุนายน 2564 ทําให BOJ ประกาศตออายุมาตรการเงินกู

ปลอดดอกเบ้ียออกไปอีก 6 เดือน โดยคาดวา BOJ จะปรับลดประมาณการณเศรษฐกิจของป 2564 ลงในการประชุมเดือน

กรกฎาคม ดานการแจกจายวัคซีนท่ีพัฒนาการท่ีดีข้ึน โดยการแจกจายเกือบ 1 ลานโดสตอวัน ซึ่งหากญ่ีปุนยังรักษาความเร็วน้ี

ไวไดจะสามารถสรางภูมิคุมกันหมูไดทันภายในสิ้นป 2564 

 

สําหรับนโยบายของกองทุนเปดทหารไทย Global Bond Fund เพ่ือการเลี้ยงชีพ เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน

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

Global Bond Fund มุงสรางผลตอบแทนรวมสูงสุดจากการลงทุนในพอรตการลงทุนของตราสารหน้ีท่ีออกโดยรัฐบาลและ

องคกรท่ีมีความเก่ียวของกับรัฐบาล และสกุลเงินตาง ๆ ท้ังในตลาดท่ีพัฒนาแลวและตลาดเกิดใหม  

 

สุดทายน้ี บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ 

บลจ. ทหารไทย ดวยดีตลอดมา 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

คณะผูจัดการกองทุน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 
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รายงานการวิเคราะหของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด ในฐานะบริษัทจัดการ 

กองทุนเปดทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ 

 
ภาวะเศรษฐกิจ 

ในป 2564 เสนทางการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกกลับมาเผชิญความเสี่ยงอีกคร้ัง หลังเร่ิมมีการระบาดของโควิด-19 

สายพันธุเดลตาเพ่ิมข้ึนในหลายประเทศ โดยสายพันธุน้ีมีตนกําเนิดมาจากประเทศอินเดีย ซึ่งเปนสายพันธุท่ีระบาดไดงาย ติด

เชื้อมีอาการรุนแรง และมีโอกาสเสียชีวิตสูง นอกจากน้ีวัคซีนบางตัวยังไมมีประสิทธิภาพท่ีจะปองกันการติดเชื้อสายพันธุ

ดังกลาวได กอนหนาน้ีมีหลายประเทศท่ีมีอัตราฉีดวัคซีนอยางรวดเร็ว เชน อิสราเอลท่ีมีอัตราการฉีดวัคซีนเปนอันดับตน ๆ ของ

โลกไดออกมาประกาศยกเลิกการใสหนากากอนามัย แตลาสุดไดกลับมาประกาศยกเลิกการใสหนากากอนามัยอีกคร้ัง หลัง

จํานวนผูติดเชื้อเร่ิมกลับมาปรับเพ่ิมสูงข้ึน นอกจากน้ีมาตรการควบคุมการระบาดท่ีเขมงวดข้ึน เชน การล็อคดาวน ถูกนํา

กลับมาใชเพ่ิมข้ึนในหลายประเทศ 

 

สําหรับในสหรัฐฯ ไดมีการรายงานพบการระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุเดลตาแลวเชนกัน โดยแพทยใหญประจํา

คณะทํางานเฉพาะกิจดานการควบคุมโรคโควิด-19 ของทําเนียบขาว ไดออกมาเตือนวาสายพันธุน้ีอาจจะกลายมาเปนสายพันธุ

หลักท่ีแพรระบาดในสหรัฐฯไดในอนาคตอันใกล ขณะท่ีอันตรายการฉีดวัคซีนของสหรัฐฯ อาจจะไมถึงเปาหมายท่ีต้ังไววาจะ

สามารถฉีดใหถึง 70% ของประชากรผูใหญกอนถึงวันชาติสหรัฐฯ โดยลาสุด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 อัตราการฉีดวัคซีน

อยางนอย 1 โดส ตอประชากรของสหรัฐฯ อยูท่ี 54% แมวาอาจจะไมสามารถบรรลุเปาหมายไดแตก็ถือวาอยูในระดับสูงสงผลให

กิจกรรมทางเศรษฐกิจตาง ๆ ของสหรัฐฯ เร่ิมกลับมาฟนตัวไดแข็งแกรง สะทอนจากดัชนี PMI ภาคการผลิตและบริการเบ้ืองตน

ในเดือนมิถุนายน 2564 ท่ีอยูเหนือระดับขายตัว (50) โดยอยูท่ี 62.1 และ 60.1 ขณะท่ีความเชื่อม่ันของผูบริโภคในสหรัฐฯ 

(Conference Board) เพ่ิมสูงข้ึนตอเน่ืองอยูท่ี 127.3 ในเดือนมิถุนายน 2564 ซึ่งเปนระดับสูงสุดนับต้ังแตเร่ิมเกิดการระบาดของ

โควิด -19 ในเดือนกุมภาพันธุ 2563 นอกจากน้ี ดัชนีราคาการใชจายเพ่ือการบริโภคสวนบุคคล (PCE) พ้ืนฐานปรับตัวเพ่ิม

ข้ึนอยูท่ี 3.4% แมสวนหน่ึงของการปรับเพ่ิมข้ึนจะมาจากฐานท่ีตํ่าแตกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีขยายตัวตอเน่ืองจะสงผลใหเงิน

เฟอของสหรัฐฯ ยังมีแนวโนมอยูในระดับสูง โดยลาสุดทางธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ไดออกมาสงสัญญาณวาอาจมีการปรับ

ข้ึนดอกเบ้ียเร็วกวากรอบเวลาเดิมท่ีเคยกําหนดไว 

 

ในฝงของยุโรปตัวเลขเศรษฐกิจตาง ๆ บงชี้ถึงแนวโนมการขยายตัวของเศรษฐกิจท่ีดีข้ึนเชนกัน สะทอนจากดัชนี PMI 

ภาคการผลิตข้ันสุดทายของยูโรโซนในเดือนมิถุนายน 2564 ปรับตัวเพ่ิมข้ึนอยูท่ีระดับสูงสุดเปนประวัติการณท่ี 63.4 อีกท้ัง 

ความเชื่อม่ันในเศรษฐกิจยูโรโซนเพ่ิมข้ึนอยูท่ี 117.9 ซึ่งเปนระดับสูงสุดในรอบ 21 ป ซึ่งสวนหน่ึงมาจากอัตราการฉีดวัคซีนท่ี

เปนไปอยางรวดเร็ว ซึ่งอัตราการฉีดวัคซีนของสหภาพยุโรป (European Union) อยู ท่ี 50.8% อยางไรก็ตาม ในสหราช

อาณาจักรไดเร่ิมมีการพบสายพันธุเดลตาในประเทศ สงผลใหจํานวนผูติดเชื้อรายวันกลับมาเพ่ิมข้ึน และสงผลใหมีการเลื่อน

ประกาศวันคลายล็อคดาวนออกไปจากเดิม 

 

เศรษฐกิจญ่ีปุนยังคงถูกขับเคลื่อนโดยอุปสงคภายนอกท่ีฟนตัว ขณะท่ีกิจกรรมเศรษฐกิจในประเทศยังคงออนแอจาก

ผลกระทบของประกาศสถาณการณฉุกเฉินท่ีพ่ึงสิ้นสุดวันท่ี 20 มิถุนายน 2564 ทําให BOJ ประกาศตออายุมาตรการเงินกู

ปลอดดอกเบ้ียออกไปอีก 6 เดือน โดยคาดวา BOJ จะปรับลดประมาณการณเศรษฐกิจของป 2564 ลงในการประชุมเดือน

กรกฎาคม ดานการแจกจายวัคซีนท่ีพัฒนาการท่ีดีข้ึน โดยการแจกจายเกือบ 1 ลานโดสตอวัน ซึ่งหากญ่ีปุนยังรักษาความเร็วน้ี

ไวไดจะสามารถสรางภูมิคุมกันหมูไดทันภายในสิ้นป 2564 
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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 1.62 สูระดับรอยละ 1.80 ในปลายป 2564 ซึ่ง Fed คาดวาจะยังคงอัตราดอกเบ้ียท่ีระดับ 0-0.25 ตลอดท้ังป 2564 และ

จะยังคงเขาซื้อทรัพยสินอยางตอเน่ือง 

 

 

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม สําหรับรอบบัญชีตั้งแตวันที่  

1 มกราคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564 

สําหรับนโยบายของกองทุนเปดทหารไทย Global Bond Fund เพ่ือการเลี้ยงชีพ เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน

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

Global Bond Fund มุงสรางผลตอบแทนรวมสูงสุดจากการลงทุนในพอรตการลงทุนของตราสารหน้ีท่ีออกโดยรัฐบาลและ

องคกรท่ีมีความเก่ียวของกับรัฐบาล และสกุลเงินตาง ๆ ท้ังในตลาดท่ีพัฒนาแลวและตลาดเกิดใหม  

 

ท้ังน้ีในรอบระยะเวลา 6 เดือน ท่ีผานมาบริษัทจัดการไดปฏิบัติตามนโยบายการลงทุนตามท่ีกําหนด และไมมีการรับ

ชําระหน้ีดวยทรัพยสินอ่ืนใด 

 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผานมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีกอนหนา 

เน่ืองจากกองทุนเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศเพียงกองเดียวท่ีมีวัตถุประสงคและนโยบายการลงทุน

ตรงตามวัตถุประสงคของกองทุนโดยจะเนนลงทุนเต็มท่ีตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงสัดสวนการลงทุนในรอบแตละปบัญชี จึงไม

มีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ 

 

รายงานการลงทุนที่ไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปบัญชีพรอมทั้งการดําเนินการแกไข 

ไมมี 

 

ขอมูลการดําเนินการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น (ถามี) 

ไมมี 

 

ขอมูลการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธเิรียกรองดังกลาวเปนศูนย ในกรณีที่ผูออกตราสารแหงหนี้หรอืลูกหนี้แหงสิทธิ

เรียกรองผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณวาจะไมสามารถชําระหนี้ได (ถามี) 

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�Barc�ays��ndex.
 
��ontact�Detai�s

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

��ompany�Address� �������Funds���oba���nvestors
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�Expense�Ratio� �0.49�

�Front�Load� �5.00�
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�Domici�e� ��re�and�
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�Fund��ty�e� �����
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�Fund��eographica��Focus� ���oba��

�Fund��urrency�Focus� �����
 
�Tota��Return��hart �
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Benchmark:���oba��Aggregate �as�of�08/03/2021�
�urrency:�U�D�
 
��erformance

� �Fund� �Bench.�

��ean�Return�1Y�Week�y� �2.16� �0.25�

�Tota��Return�3�� �1.54� �2.14�

�Tota��Return�6�� �0.19� �0.68�

�Tota��Return�1Y� �2.34� �0.53�

�Tota��Return�Ytd� ��0.08� ��0.07�

��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�

��erf�2014� �8.98� �7.59�

�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.�
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�Kurtosis�1Y�Week�y� �2.68� ��0.66�

��kewness�1Y�Week�y� ��1.31� ��0.42�

 � �

 
�Risk/Return

� �vs�Bench.
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 � �
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Benchmark:���oba��Aggregate �as�of�08/03/2021�
�urrency:�U�D�

�Tracking

� �vs�Bench.

�A�pha�1Y�Week�y� �0.04�

�Beta�1Y�Week�y� �0.78�

��orre�ation�1Y�Week�y� �0.84�

�Bear��orre�ation�1Y�Week�y� �0.81�

�Bu����orre�ation�1Y�Week�y� �0.65�

�R��quared�1Y�Week�y� �0.71�

�Tracking�Error�1Y�Week�y�Ann� �1.13�

 � �
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� � Fund�A��ocation�

 
�Tota��Assets�(mi�) �as�of�07/30/2021

 
�Asset�A��ocation

��orporate� �37.278�%�

�Equity� �0.029�%�

��overnment� �34.884�%�

��oney��arket� ��3.134�%�

��ortgage� �30.294�%�

��unicipa�� �0.649�%�

 �as�of�03/31/2021

 
��ector�A��ocation

�Asset�Backed��ecurities� �7.204�%�

�Basic��ateria�s� �0.038�%�

��ommunications� �1.457�%�

��onsumer,��yc�ica�� �2.326�%�

��onsumer,�Non�cyc�ica�� �1.905�%�

�Diversified� �0.018�%�

�Energy� �1.202�%�

�Financia�� �33.861�%�

�Funds� �0.029�%�

��overnment� �28.281�%�

��ndustria�� �0.765�%�

��ortgage��ecurities� �9.237�%�

�Techno�ogy� �0.35�%�

�Uti�ities� �1.176�%�

 �as�of�03/31/2021

 
��eo�A��ocation

�Africa�/��idd�e�East� �5.953�%�

�Asia��acific� �19.683�%�

��entra��Asia� �0.093�%�

�Eastern�Europe� �0.78�%�

�North�America� �39.416�%�

��outh�&��entra��America� �1.09�%�

�Western�Europe� �30.49�%�

 �as�of�03/31/2021

 
��ortfo�io��tatistics �as�of�03/31/2021

�%��f�Top�Ten�Ho�dings� �21.08��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 ม.ิย. 

64 

30 ธ.ค. 

63 

30 ม.ิย. 

63 

30 ธ.ค. 

62 

28 ม.ิย. 

62 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 12.3304 11.9717 11.6749 11.5985 11.0925 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 12.102 12.3304 11.9717 11.6749 11.5985 

กองทุน TMB Global Bond Fund เพ่ือการเลี้ยงชีพ -1.85% +3.00% +2.54% +0.66% +9.36% 

เกณฑมาตรฐาน 1** +5.27% -1.27% +6.84% -0.08% +0.00% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 192 166 166 156 154 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 179 192 166 166 156 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดคร่ึงป (ลานบาท) 183 176 160 161 155 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดคร่ึงป (Net cash flow) (ลานบาท) -0 +12 -4 +9 -5 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดคร่ึงป* (Average redemption rate) 0.10% 0.16% 0.16% 0.05% 0.04% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่     
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ผลการดาํเนนิงานของกองทนุเปดทหารไทย Global Bond Fund เพือ่การเลีย้งชพี ณ วนัที ่30 มถินุายน 2564  

 

ยอนหลัง 

3 เดือน 

ยอนหลัง 

6 เดือน 

ยอนหลัง 

1 ป 

ยอนหลัง 

3 ป 

ต้ังแตจัดต้ัง 

กองทุน 

รอยละตอป (31 มี.ค. 64) (30 ธ.ค. 63) (30 มิ.ย. 63) (29 มิ.ย. 61) (7 ก.พ. 54) 

กองทุนเปดทหารไทย Global Bond Fund  

เพ่ือการเลี้ยงชีพ 
+0.49% -1.85% +1.09% +2.62% +1.86% 

เกณฑมาตรฐาน 1** +3.43% +5.27% +3.93% +3.46% +3.03% 

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

 เพ่ือเทียบเทาคาสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน 

เกณฑมาตรฐาน 2 คือ ดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD สกุลเงินดอลลารสหรัฐ  

      

หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)  
 ท้ังน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนส่ิงยืนยันถึงผล 

 การดําเนินงานในอนาคต 

 ทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงกอนตัดสินใจลงทุน    
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กองทุนเปดทหารไทย GLOBAL BOND FUND เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

งบแสดงฐานะการเงิน  (ยังไมไดตรวจสอบ) 

ณ วันท่ี 30  มิถุนายน 2564 

 บาท 

สนิทรพัย  
เงินลงทุนตามมูลคายุติธรรม (ราคาทุน  165,558,462.94  บาท) 182,041,383.13 

เงินฝากธนาคาร 3,489,109.11 

ลูกหน้ี  
 จากดอกเบ้ียคางรับ 117.94 

 จากการขายหนวยลงทุน 4,115.77 

รวมสินทรัพย 185,534,725.95 

  

หนีส้นิ  
เจาหน้ี  
 จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 2,341,650.31 

 จากการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 3,998,672.14 

คาใชจายคางจาย 266,368.01 

หน้ีสินอ่ืน 15,607.76 

รวมหน้ีสิน 6,622,298.22 

  

สนิทรพัยสทุธ ิ 178,912,427.73 

  

สนิทรพัยสทุธ ิ:  
ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 148,243,599.13 

บัญชีปรับสมดุล 8,059,336.66 

กําไรสะสม 22,609,491.94 

สินทรัพยสุทธิ (เทากับ 12.1020 บาทตอหนวย คํานวณจากจํานวน  
 หนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันท่ี 30  มิถุนายน 2564  
 14,783,679.0034 หนวย) 178,912,427.73 
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กองทุนเปดทหารไทย GLOBAL BOND FUND เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ(ยังไมไดตรวจสอบ) 

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2564  ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 บาท 

รายไดจากการลงทนุ  
 รายไดดอกเบ้ีย 1,425.86 

 รายไดคาธรรมเนียมในการรซื้อขายหนวยลงทุน 42,746.18 

 รวมรายได 44,172.04 

คาใชจาย  
 คาธรรมเนียมการจัดการ 1,459,632.74 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 29,192.68 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียน 186,432.84 

 รวมคาใชจาย 1,675,258.26 

กาํไร(ขาดทนุ)จากการลงทนุสทุธ ิ (1,631,086.22) 

  

รายการกาํไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุ  
 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้น 810,575.09 

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไมเกิดข้ึนท้ังสิ้น 8,914,145.36 

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไมไดเกิดข้ึนจากการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (11,597,703.82) 

 กําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (22,913.00) 

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)จากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนและท่ียังไมเกิดข้ึน (1,895,896.37) 

  
การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยสทุธจิากการดาํเนนิงาน (3,526,982.59) 
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กองทนุเปดทหารไทย Global Bond Fund เพือ่การเลีย้งชพี 

 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 

 ณ วนัที ่ 30 มถินุายน  2564 

 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of 

 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด NAV 

 เงนิฝากธนาคาร 
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 3,489,227.05 1.95% 

 รวมเงนิฝากธนาคาร 3,489,227.05 1.95% 

 หนวยลงทนุตางประเทศ 
 หนวยลงทุนตางประเทศ 101.75% 

 กองทุน Pimco GIS Global Bond-Ins Acc 158,558 182,041,383.13 101.75% 

 รวมหนวยลงทนุตางประเทศ (ราคาทนุ 165,558,462.94 บาท) 182,041,383.13 101.75% 

 ทรัพยสินอ่ืน -3,994,556.37 -2.23% 

 หน้ีสินอ่ืน -2,623,626.08 -1.47% 

 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 178,912,427.73 100.00% 

 จํานวนหนวยลงทุน 14,783,679.00 

 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 12.1020 
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คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปดทหารไทย GLOBAL BOND FUND เพือ่การเลีย้งชพี 

สําหรับ 6 เดือนแรกของรอบปบัญชี 2564 ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2564 สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

  ต้ังแตวันท่ี 1  ม.ค.  2564  ต้ังแตวันท่ี 1  ม.ค.  2564 

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันท่ี 30 มิ.ย. 2564  ถึงวันท่ี 30 มิ.ย. 2564 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 1,459.63 0.8025 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 29.19 0.0160 

คานายทะเบียน (Registrar fee) 186.43 0.1025 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

คาใชจายอ่ืน ๆ 0.00 0.0000 

รวมคาใชจายทัง้หมด1 1,675.25 0.9210 

หมายเหตุ   

1. ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขายหลักทรัพย  
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิถัวเฉลี่ยรายวันโดยคํานวณจากวันท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564  

 เทากับ 183,401,736.82 บาท 
 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 0% 

 

คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ ไมมี 
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รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทหารไทย Global Bond Fund เพือ่การเลีย้งชพี 

สําหรับระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปบัญชี 2564 (ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2564 - 30 มิถุนายน 2564) 

ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวของ 

1 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวของกับกองทุนรวมไดท่ีบริษัทจัดการโดยตรง 

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

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

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

 

 

รายงานการเปดเผยขอมลูการถอืหนวยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุ  ณ วนัที ่30 มถินุายน 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 
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 บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

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 

 


