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วันท่ี 10 มกราคม 2565 

 

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุนทุกทาน 

 

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

1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564 ของกองทุนเปดทีเอ็มบี Global Income เพ่ือการเลี้ยงชีพ มายังทานผูถือหนวย

ลงทุนทุกทาน 

ในป 2564 ในคร่ึงปหลัง การฟนตัวของเศรษฐกิจโลกมีแนวโนมเผชิญความเสี่ยงเพ่ิมข้ึนจากโคโรนาไวรัสสายพันธุใหม 

หรือ Omicron โดยไวรัสดังกลาวมีการกลายพันธุหลายจุดมากกวาตัวอ่ืน ๆ ท่ีผานมา ทําใหปจจุบันยังมีขอมูลท่ีไมชัดเจนอีก

หลายสวน ท้ังเร่ืองความรุนแรงของโรคและการลดลงของประสิทธิภาพของวัคซีน ซึ่งยังตองรอติดตามจาก WHO อยางตอเน่ือง 

อยางไรก็ตาม ปจจุบันไวรัส Omicron ไดแพรกระจายไปยัง 23 ประเทศท่ัวโลก และคาดวาจะแพรกระจายไดมากข้ึน โดยปจจุบัน

มาตรการจํากัดการเดินทางไดถูกนํามาใชในหลายประเทศอีกคร้ัง โดยระดับของการจํากัดมีความแตกตางกันไป เชน อิสราเอล 

ไดมีการปดพรมแดน 14 วันเพ่ือลดความเสี่ยง ท้ังน้ี หากมีการกระจายของไวรัสในวงกวางอาจสงผลกระทบตอเน่ืองตอการฟน

ตัวของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะทิศทางอัตราเงินเฟอท่ีอยูในระดับสูงในชวงเศรษฐกิจฟนตัว และปญหา supply disruption ท่ียังคง

เปนประเด็นสําคัญท่ีตองติดตาม 

เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโนมปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินเร็วกวาคาด แตยังตองจับตาความเสี่ยงเร่ืองของภาคการคลัง

และผลกระทบจากไวรัส Omicron เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังมีแนวโนมฟนตัวแข็งแกรงตอเน่ือง ตัวเลขยอดคาปลีกเพ่ิมข้ึน 1.7 MoM 

ในเดือนตุลาคม 2564 บงชี้วาประชาชนกลับมาจับจายใชสอยมากข้ึน ซึ่งจะสงผลดีตอภาคเศรษฐกิจสหรัฐฯ ท่ีมีสัดสวนการ

พ่ึงพาการใชจายในประเทศคอนขางสูง ขณะท่ีตลาดแรงงานฟนตัวแข็งแกรงตอเน่ือง ในเดือนพฤศจิกายน 2564 ตัวเลขการจาง

งานภาคเอกชนเพ่ิมข้ึนถึง 534,000 ตําแหนง และคาดวาจะยังสามารถขยายตัวไดตอเน่ืองหลังสวัสดิการวางงานพิเศษหมดลง 

ขณะท่ีระดับอัตราเงินเฟอท่ีปรับสูงข้ึนเหนือระดับเปาหมายของ Fed ติดตอกันหลายเดือน ลาสุดประธานธนาคารกลางสหรัฐ 

(Fed) ออกมาแสดงความกังวลถึงระดับอัตราเงินเฟอ โดยมองวาการเพ่ิมข้ึนของอัตราเงินเฟอไมใชเร่ืองชั่วคราวอีกตอไป ซึ่งเปน

การสงสัญญาณวา Fed อาจมีการปรับลดวงเงิน QE ในอัตราท่ีเร็วกวาท่ีเคยประกาศในการประชุมเดือนพฤศจิกายน 2564 

(เดือนละ 15,000 ลานดอลลารสหรัฐฯ) ซึ่งหมายความวาการสิ้นสุด QE อาจเร็วกวาในชวงกลางป 2565 รวมถึงอาจมีการปรับ

ข้ึนอัตราดอกเบ้ียในปหนาในจํานวนท่ีมากกวาตลาดคาดการณ ขณะท่ีในฝงนโยบายการคลัง แมวาจะมีการผานรางกฎหมาย

โครงสรางพ้ืนฐานในเดือนท่ีผานมา แตในสวนของนโยบายคลังสหรัฐฯ ยังคงเผชิญความไมแนนอนเก่ียวกับประเด็นการขยาย

เพดานหน้ีของสหรัฐฯ นอกจากน้ี สหรัฐฯยังมีความเสี่ยงเพ่ิมข้ึนจากการระบาดของไวรัสสายพันธุใหมท่ีพ่ึงเกิดข้ึน โดยลาสุดได

มีการรายงานพบผูติดเชื้อไวรัส Omicron ในประเทศ 1 ราย มาตรการท่ีสหรัฐฯ นํามาบังคับใชในตอนน้ีคือ มาตรการระงับการ

เดินทางจาก 8 ประเทศท่ีต้ังอยูในทวีปแอฟริกา หลังในเดือนท่ีผานมามีการประกาศเปดประเทศสําหรับผูไดรับวัคซีนครบโดส ซึ่ง

ความเสี่ยงดังกลาวยังคงตองติดตามอยางใกลชิด หากเกิดการระบาดเปนวงกวางอาจสงผลกระทบตอเศรษฐกิจและทิศทางการ

ดําเนินนโยบายในอนาคต 

เศรษฐกิจในภูมิภาคยุโรปเผชิญกับการระบาดระลอกใหม ทําใหมาตรการล็อกดาวนกลับมาใชในบางประเทศ ขณะท่ี

อัตราเงินเฟอยังอยูในระดับสูงกวาเปาหมายตอเน่ือง แตทางธนาคารกลางยุโรปยังไมมีทาทีปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินเพ่ิมเติม

ในระยะเวลาอันใกล ในชวงท่ีผานมาหลายประเทศในยุโรปไดกลับมาเผชิญการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม โดยเฉพาะประเทศ

ท่ียังมีอัตราการฉีดวัคซีนท่ีตํ่า เชน เยอรมัน ซึ่งลาสุดทาง WHO ไดออกมาแสดงความกังวลตอสถานการณดังกลาว ลาสุด 

ออสเตรียไดออกมาประกาศใชมาตรการล็อกดาวนเพ่ือควบคุมการระบาดอีกคร้ัง ขณะท่ีประเทศอ่ืน ๆ ในยุโรปก็เตรียมรับมือและ

สนับสนุนใหประชาชนออกมาฉีดวัคซีนกันเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ีการระบาดของไวรัสสายพันธุ Omicron ไดแพรกระจายมายังใน
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ยุโรปแลวเชนกัน ทําใหในตอนน้ีความเสี่ยงสําคัญของเศรษฐกิจยุโรป คือสถานการณการระบาดระลอกใหมและสายพันธุใหมท่ี

เกิดข้ึน โดยในชวงฤดูหนาวและเทศกาลเฉลิมฉลองตาง ๆ อาจทําใหการแพรระบาดเปนไปไดงายมากกวาเดิม รวมถึงราคา

พลังงานท่ีเพ่ิมสูงข้ึนชวงกอนหนาน้ียังมีปจจัยกดดันตออัตราเงินเฟอของยุโรปท่ีลาสุดอยูในระดับเกินเปาหมายของธนาคาร

กลางยุโรปตอเน่ือง ในระยะขางหนาเศรษฐกิจยุโรปยังเผชิญความเสี่ยงอีกกลายปจจัย ซึ่งการใชนโยบายการเงินและการคลังเขา

มาชวยเหลือและเยียวยาอาจมีขอจํากัดมากกวาการระบาดคร้ังแรก 

ทางฝงเอเชียสถานการณการระบาดมีแนวโนมดีข้ึนในหลายประเทศ ทําใหเร่ิมมีการผอนคลายมาตรการตาง ๆ 

ตอเน่ือง อยางไรก็ตาม หลังมีการรายงานถึงการตรวจพบของไวรัสพันธุใหมจึงสงผลใหบางประเทศ เชน ญ่ีปุน และฮองกง ออก

มาตรการจํากัดการเดินทางเขาประเทศเขมงวดข้ึน ขณะท่ีจีนยังใชกลยุทธ Zero Covid-19 เม่ือพบผูติดเชื้อจะมีการปดเมืองและ

เขาตรวจสอบทันที ซึ่งทําใหควบคุมสถานการณโควิด-19 ในประเทศไดดี แตสงผลกระทบตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บริษัท

หลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 

 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด 
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รายงานการวเิคราะหของบรษิทัหลกัทรพัยจดัการกองทนุ ทหารไทย จาํกดั ในฐานะบรษิทัจดัการ 

กองทนุเปดทเีอม็บ ีGlobal Income เพือ่การเลีย้งชพี 

 

ภาวะเศรษฐกิจ 

ในป 2564 ในคร่ึงปหลัง การฟนตัวของเศรษฐกิจโลกมีแนวโนมเผชิญความเสี่ยงเพ่ิมข้ึนจากโคโรนาไวรัสสายพันธุใหม 

หรือ Omicron โดยไวรัสดังกลาวมีการกลายพันธุหลายจุดมากกวาตัวอ่ืน ๆ ท่ีผานมา ทําใหปจจุบันยังมีขอมูลท่ีไมชัดเจนอีก

หลายสวน ท้ังเร่ืองความรุนแรงของโรคและการลดลงของประสิทธิภาพของวัคซีน ซึ่งยังตองรอติดตามจาก WHO อยางตอเน่ือง 

อยางไรก็ตาม ปจจุบันไวรัส Omicron ไดแพรกระจายไปยัง 23 ประเทศท่ัวโลก และคาดวาจะแพรกระจายไดมากข้ึน โดยปจจุบัน

มาตรการจํากัดการเดินทางไดถูกนํามาใชในหลายประเทศอีกคร้ัง โดยระดับของการจํากัดมีความแตกตางกันไป เชน อิสราเอล 

ไดมีการปดพรมแดน 14 วันเพ่ือลดความเสี่ยง ท้ังน้ี หากมีการกระจายของไวรัสในวงกวางอาจสงผลกระทบตอเน่ืองตอการฟน

ตัวของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะทิศทางอัตราเงินเฟอท่ีอยูในระดับสูงในชวงเศรษฐกิจฟนตัว และปญหา supply disruption ท่ียังคง

เปนประเด็นสําคัญท่ีตองติดตาม 

เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโนมปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินเร็วกวาคาด แตยังตองจับตาความเสี่ยงเร่ืองของภาคการคลัง

และผลกระทบจากไวรัส Omicron เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังมีแนวโนมฟนตัวแข็งแกรงตอเน่ือง ตัวเลขยอดคาปลีกเพ่ิมข้ึน 1.7 MoM 

ในเดือนตุลาคม 2564 บงชี้วาประชาชนกลับมาจับจายใชสอยมากข้ึน ซึ่งจะสงผลดีตอภาคเศรษฐกิจสหรัฐฯ ท่ีมีสัดสวนการ

พ่ึงพาการใชจายในประเทศคอนขางสูง ขณะท่ีตลาดแรงงานฟนตัวแข็งแกรงตอเน่ือง ในเดือนพฤศจิกายน 2564 ตัวเลขการจาง

งานภาคเอกชนเพ่ิมข้ึนถึง 534,000 ตําแหนง และคาดวาจะยังสามารถขยายตัวไดตอเน่ืองหลังสวัสดิการวางงานพิเศษหมดลง 

ขณะท่ีระดับอัตราเงินเฟอท่ีปรับสูงข้ึนเหนือระดับเปาหมายของ Fed ติดตอกันหลายเดือน ลาสุดประธานธนาคารกลางสหรัฐ 

(Fed) ออกมาแสดงความกังวลถึงระดับอัตราเงินเฟอ โดยมองวาการเพ่ิมข้ึนของอัตราเงินเฟอไมใชเร่ืองชั่วคราวอีกตอไป ซึ่งเปน

การสงสัญญาณวา Fed อาจมีการปรับลดวงเงิน QE ในอัตราท่ีเร็วกวาท่ีเคยประกาศในการประชุมเดือนพฤศจิกายน 2564 

(เดือนละ 15,000 ลานดอลลารสหรัฐฯ) ซึ่งหมายความวาการสิ้นสุด QE อาจเร็วกวาในชวงกลางป 2565 รวมถึงอาจมีการปรับ

ข้ึนอัตราดอกเบ้ียในปหนาในจํานวนท่ีมากกวาตลาดคาดการณ ขณะท่ีในฝงนโยบายการคลัง แมวาจะมีการผานรางกฎหมาย

โครงสรางพ้ืนฐานในเดือนท่ีผานมา แตในสวนของนโยบายคลังสหรัฐฯ ยังคงเผชิญความไมแนนอนเก่ียวกับประเด็นการขยาย

เพดานหน้ีของสหรัฐฯ นอกจากน้ี สหรัฐฯยังมีความเสี่ยงเพ่ิมข้ึนจากการระบาดของไวรัสสายพันธุใหมท่ีพ่ึงเกิดข้ึน โดยลาสุดได

มีการรายงานพบผูติดเชื้อไวรัส Omicron ในประเทศ 1 ราย มาตรการท่ีสหรัฐฯ นํามาบังคับใชในตอนน้ีคือ มาตรการระงับการ

เดินทางจาก 8 ประเทศท่ีต้ังอยูในทวีปแอฟริกา หลังในเดือนท่ีผานมามีการประกาศเปดประเทศสําหรับผูไดรับวัคซีนครบโดส ซึ่ง

ความเสี่ยงดังกลาวยังคงตองติดตามอยางใกลชิด หากเกิดการระบาดเปนวงกวางอาจสงผลกระทบตอเศรษฐกิจและทิศทางการ

ดําเนินนโยบายในอนาคต 

เศรษฐกิจในภูมิภาคยุโรปเผชิญกับการระบาดระลอกใหม ทําใหมาตรการล็อกดาวนกลับมาใชในบางประเทศ ขณะท่ี

อัตราเงินเฟอยังอยูในระดับสูงกวาเปาหมายตอเน่ือง แตทางธนาคารกลางยุโรปยังไมมีทาทีปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินเพ่ิมเติม

ในระยะเวลาอันใกล ในชวงท่ีผานมาหลายประเทศในยุโรปไดกลับมาเผชิญการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม โดยเฉพาะประเทศ

ท่ียังมีอัตราการฉีดวัคซีนท่ีตํ่า เชน เยอรมัน ซึ่งลาสุดทาง WHO ไดออกมาแสดงความกังวลตอสถานการณดังกลาว ลาสุด 

ออสเตรียไดออกมาประกาศใชมาตรการล็อกดาวนเพ่ือควบคุมการระบาดอีกคร้ัง ขณะท่ีประเทศอ่ืน ๆ ในยุโรปก็เตรียมรับมือและ

สนับสนุนใหประชาชนออกมาฉีดวัคซีนกันเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ีการระบาดของไวรัสสายพันธุ Omicron ไดแพรกระจายมายังใน

ยุโรปแลวเชนกัน ทําใหในตอนน้ีความเสี่ยงสําคัญของเศรษฐกิจยุโรป คือสถานการณการระบาดระลอกใหมและสายพันธุใหมท่ี

เกิดข้ึน โดยในชวงฤดูหนาวและเทศกาลเฉลิมฉลองตาง ๆ อาจทําใหการแพรระบาดเปนไปไดงายมากกวาเดิม รวมถึงราคา

พลังงานท่ีเพ่ิมสูงข้ึนชวงกอนหนาน้ียังมีปจจัยกดดันตออัตราเงินเฟอของยุโรปท่ีลาสุดอยูในระดับเกินเปาหมายของธนาคาร
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กลางยุโรปตอเน่ือง ในระยะขางหนาเศรษฐกิจยุโรปยังเผชิญความเสี่ยงอีกกลายปจจัย ซึ่งการใชนโยบายการเงินและการคลังเขา

มาชวยเหลือและเยียวยาอาจมีขอจํากัดมากกวาการระบาดคร้ังแรก 

ทางฝงเอเชียสถานการณการระบาดมีแนวโนมดีข้ึนในหลายประเทศ ทําใหเร่ิมมีการผอนคลายมาตรการตาง ๆ 

ตอเน่ือง อยางไรก็ตาม หลังมีการรายงานถึงการตรวจพบของไวรัสพันธุใหมจึงสงผลใหบางประเทศ เชน ญ่ีปุน และฮองกง ออก

มาตรการจํากัดการเดินทางเขาประเทศเขมงวดข้ึน ขณะท่ีจีนยังใชกลยุทธ Zero Covid-19 เม่ือพบผูติดเชื้อจะมีการปดเมืองและ

เขาตรวจสอบทันที ซึ่งทําใหควบคุมสถานการณโควิด-19 ในประเทศไดดี แตสงผลกระทบตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

ตลาดตราสารหน้ี 

 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ในชวงอายุ 10 ป โดยเฉลี่ยอยูท่ีระดับรอยละ 1.57 อัตราผลตอบแทน

พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนเร่ือย ๆ จากการคาดการณเงินเฟอท่ีสูงข้ึน เงินเฟอท่ีเรงตัวแรงกวาคาดและ

เร่ิมขยายตัวเปนวงกวางอาจกดดันให Fed ลด QE เร็วข้ึนหรือเลื่อนการข้ึนดอกเบ้ียเขามา ซึ่งสงผลให Bond yield ปรับตัวสูงข้ึน 

โดยคาด Bond yield สหรัฐฯ จะเพ่ิมข้ึนไปอยูในระดับ 1.6 – 1.8% ในชวงปลายป 2564 
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ความเหน็ของบรษิทัจดัการกองทนุรวมเกีย่วกบัการลงทนุเพือ่เปนทรพัยสนิของกองทนุรวม สาํหรบัรอบบญัช ี

ตั้งแต 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 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  

 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 
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�30D�Yld� �	�	� �	�	�
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 � �
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�Tracki�g�Error�1Y�Weekly�A��� �3.33�

 � �
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� � Fu�d�Allocatio��

 
�Total�Assets�(mil) �as�of�11/30/2021

 
�Asset�Allocatio�

��orporate� �32.763�%�

�Equity� �0.908�%�

��over�me�t� �24.572�%�

��o�ey��arket� �7.144�%�

��ortgage� �34.177�%�

��u�icipal� �0.436�%�

 �as�of�09/30/2021

 
��ector�Allocatio�

�Asset�Backed��ecurities� �8.253�%�

�Basic��aterials� �0.268�%�

��ommu�icatio�s� �5.328�%�

��o�sumer,��yclical� �4.613�%�

��o�sumer,�No�	cyclical� �1.981�%�

�Diversified� �0.002�%�

�E�ergy� �2.032�%�

�Fi�a�cial� �15.411�%�

��over�me�t� �24.151�%�

���dustrial� �1.751�%�

��ortgage��ecurities� �10.579�%�

�Tech�ology� �1�%�

�Utilities� �2.102�%�

 �as�of�09/30/2021

 
��eo�Allocatio�

�Africa�/��iddle�East� �1.685�%�

�Asia��acific� �1.911�%�

��e�tral�Asia� �0.078�%�

�Easter��Europe� �2.202�%�

�North�America� �64.585�%�

��outh�&��e�tral�America� �1.719�%�

�Wester��Europe� �17.243�%�

 �as�of�09/30/2021

 
��ortfolio��tatistics �as�of�09/30/2021

�%��f�Top�Te��Holdi�gs� �21.70��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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7 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Global Income เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

ผลการดาํเนนิงานระหวางงวดครึง่ปของกองทนุโดยสรปุและขอมลูทางการเงนิทีส่าํคญั    

งวดครึง่ปบญัชสีิน้สดุวนัที ่

30 พ.ย. 

64 

31 พ.ค. 

64 

30 พ.ย. 

63 

29 พ.ค. 

63 

29 พ.ย. 

62 

มูลคาหนวยลงทุน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 11.9839 11.6484 10.8538 11.1645 11.0240 

มูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หนวย) 11.9639 11.9839 11.6484 10.8538 11.1645 

กองทุนเปดทีเอ็มบี Global Income เพ่ือการเลี้ยงชีพ -0.17% 2.88% 7.32% -2.78% 1.27% 

เกณฑมาตรฐาน 1** 9.11% 0.91% -3.11% 10.91% -0.85% 

เกณฑมาตรฐาน 2** 1.03% -2.16% 1.79% 5.40% 3.81% 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ตนงวด (ลานบาท) 670 553 489 440 387 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ลานบาท) 743 670 553 489 440 

มูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลีย่ระหวางงวดคร่ึงป (ลานบาท) 707 644 534 484 419 

มูลคาซื้อขายสุทธิรวมระหวางงวดคร่ึงป (Net cash flow) (ลานบาท) +74 +103 +24 +64 +48 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหวางงวดคร่ึงป* (Average redemption rate) 0.04% 0.09% 0.10% 0.12% 0.05% 

* เปนสัดสวนของมูลคาขายคืนและสับเปลีย่นออกตอมูลคาทรัพยสนิสุทธิเฉลีย่     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Global Income เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

 

 

ผลการดาํเนนิงานของ กองทุนเปดทเีอม็บ ีGlobal Income เพือ่การเลีย้งชพี  ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2564  

 

 ยอนหลัง  

3 เดือน 

ยอนหลัง 

 6 เดือน 

ยอนหลัง 

 1 ป 

ยอนหลัง  

3 ป 

ต้ังแตจัดต้ัง 

กองทุน 

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

กองทุนเปดทีเอ็มบี Global Income เพ่ือการเลี้ยงชีพ -1.16% -0.17% +2.71% +4.24% +3.43% 

เกณฑมาตรฐาน 1** +3.90% +9.11% +10.11% +6.40% +2.17% 

เกณฑมาตรฐาน 2** -0.60% +1.03% -1.15% +5.51% +2.87% 

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    
 

 

19.64%
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-15.00%

-10.00%
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0.00%
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10.00%
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กองทนุเปดทหารไทย Global Income เพือ่การเลีย้งชพี 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ยงัไมไดตรวจสอบ) 

ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2564 

 บาท 

สนิทรพัย  
เงินลงทุนแสดงดวยมูลคายุติธรรม (ราคาทุน  613,791,902.47   บาท) 730,492,045.88 

เงินฝากธนาคาร 19,011,092.86 

ลูกหน้ี 7,415.45 

 จากการขายหนวยลงทุน 1,477,733.51 

รวมสินทรัพย 750,988,287.70 

หนีส้นิ  
เจาหน้ี  
 จากการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 170,878.26 

เจาหน้ีจากสัญญาอนุพันธ 7,110,015.31 

คาใชจายคางจาย 641,748.27 

หน้ีสินอ่ืน 37,294.01 

รวมหน้ีสิน 7,959,935.85 

สนิทรพัยสทุธ ิ 743,028,351.85 

  

สินทรัพยสุทธิ:  
ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 621,277,441.34 

กําไร(ขาดทุน)สะสม  
 บัญชีปรับสมดุล 62,228,575.39 

 กําไรสะสมจากการดําเนินงาน 59,522,335.12 

 สินทรัพยสุทธ ิ 743,028,351.85 

  

สินทรัพยสุทธิตอหนวย 11.9639 

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 (หนวย) 62,105,707.7023 

 

 

 



11 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Global Income เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

กองทนุเปดทหารไทย Global Income เพือ่การเลีย้งชพี 

งบกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (ยงัไมไดตรวจสอบ) 

สาํหรบัระยะเวลา 6 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 พฤศจกิายน 2564 

 บาท 

รายไดจากการลงทนุ  
 รายไดดอกเบ้ียรับ 7,936.84 

 รายไดคาธรรมเนียมในการซื้อขายหนวยลงทุน 149,627.53 

 รวมรายได 157,564.37 

คาใชจาย  
 คาธรรมเนียมการจัดการ 3,226,043.25 

 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 113,860.37 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียน 535,604.77 

 รวมคาใชจาย 3,875,508.39 

กาํไร(ขาดทนุ)จากการลงทนุสทุธ ิ (3,717,944.02) 

  

รายการกาํไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุ  
 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 1,437,419.97 

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 50,608,495.81 

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ (48,156,188.83) 

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไมเกิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ (2,080,318.37) 

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 143,306.36 

รวมรายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทนุทีเ่กดิขึน้และทีย่งัไมเกดิขึน้ 1,952,714.94 

  
การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสนิทรพัยสทุธจิากการดาํเนนิงาน (1,765,229.08) 

 

 

 

 

 

 

 



12 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Global Income เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

 

กองทนุเปดทเีอม็บ ีGlobal Income เพือ่การเลีย้งชพี 

 ขอมลูรายละเอยีดการลงทนุ 

 ณ วนัที ่ 30 พฤศจกิายน  2564 

 จาํนวนเงนิตนและ มลูคาตาม % of NAV 

 จาํนวนหุน/หนวย ราคาตลาด (บาท) 

 เงนิฝากธนาคาร 
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 19,018,508.31 2.56% 

 รวมเงนิฝากธนาคาร 19,018,508.31 2.56% 

 หนวยลงทนุตางประเทศ 

 หนวยลงทุนตางประเทศ 98.31% 

 กองทุน Pimco GIS-Income Fund-Ins Acc 1,283,000 730,492,045.88 98.31% 

 รวมหนวยลงทนุตางประเทศ (ราคาทนุ  613,791,902.47 บาท) 730,492,045.88 98.31% 
 ทรัพยสินอ่ืน -5,459,185.83 -0.73% 

 หน้ีสินอ่ืน -1,023,016.51 -0.14% 

 มลูคาทรพัยสนิสทุธ ิ 743,028,351.85 100.00% 

 จํานวนหนวยลงทุน 62,105,707.7023 

 มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย 11.9639 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Global Income เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

คาใชจายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเปดทเีอม็บ ีGlobal Income เพือ่การเลีย้งชพี 

สําหรับ 6 เดือนแรกของรอบปบัญชี 2564/2565 ต้ังแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2564 สิ้นสุดวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 

  ต้ังแตวันท่ี 1  มิ.ย.  2564  ต้ังแตวันท่ี 1  มิ.ย.  2564 

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันท่ี 30 พ.ย. 2564  ถึงวันท่ี 30 พ.ย. 2564 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน รอยละของ 

 หนวย : พันบาท มูลคาทรัพยสินสุทธิ2 

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 3,226.04 0.4547 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee fee) 113.86 0.0160 

คานายทะเบียน (Registrar fee) 535.60 0.0755 

คาท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไมมี  ไมมี 

คาโฆษณา  ไมมี  ไมมี 

คาใชจายอ่ืน ๆ 0.00 0.0000 

รวมคาใชจายทัง้หมด1 3,875.50 0.5462 

หมายเหตุ   

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

 เทากับ 707,472,004.11 บาท 
 

อตัราสวนหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 1.19% 

 

คาใชจายในการซือ้ขายหลกัทรพัย  (รอยละตอปของมลูคาทรพัยสนิสทุธ)ิ ไมมี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Global Income เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วของทีม่กีารทาํธรุกรรมกบักองทนุเปดทเีอม็บ ีGlobal Income เพือ่การเลีย้งชพี 

สําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบป 2564/2565 (ต้ังแตวันท่ี 1 มิถุนายน  2564 - 30 พฤศจิกายน 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 ่30 พฤศจกิายน 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 

 



15 กองทนุเปิดทีเอ็มบี Global Income เพื�อการเลี �ยงชีพ 

 

 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 

 


