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วนัที* 6  มถินุายน 2557 
 
เรียน ท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุท่าน 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จํากดั (บลจ. ทหารไทย) ขอนําสง่รายงานประจําปี ตั .งแตว่นัที* 
1 เมษายน 2556 ถึง 30 มีนาคม 2557 ของกองทนุเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล มายงัทา่นผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ทกุท่าน 

ปี 2556 เป็นปีที*เศรษฐกิจโลกมีการเจริญเติบโตได้ดี โดยกองทนุการเงินระหวา่งประเทศประเมินไว้ที*ระดบั
ร้อยละ 3 ตอ่ปี ซึ*งเป็นอตัราที*สงูสดุในรอบ 3 ปี ทั .งนี .ในชว่งครึ*งปีหลงั ภาคการผลติมีการขยายตวัได้ดี สง่ผลให้ภาค
การบริการและการค้าระหวา่งประเทศมีการเจริญเติบโตตามด้วย ซึ*งตวัแปรสาํคญัคือการขยายตวัได้ดี คือ 
สหรัฐอเมริกา จากการฟื.นตวัของภาคอสงัหาริมทรัพย์ และการอปุโภคบริโภคของภาคเอกชน ถึงแม้จะมีผลกระทบ
จากการปรับลดงบประมาณของภาครัฐบ้างก็ตาม นอกจากนี . ด้านเศรษฐกิจของสหภาพยโุรปได้หลดุพ้นจากภาวะ
ถดถอยทางเศรษฐกิจ โดยมีการขายตวัเล็กน้อย เนื*องจากภาคการผลติที*เริ*มทรงตวั และทาํให้ภาวะการวา่งงานใน
สหภาพยโุรปทรงตวั แต่ยงัอยู่คงมีการว่างงานจํานวนมากอยู่ แม้จะเผชิญกบัผลกระทบจากสถานะการณ์การเมือง
ในอิตาลี โปรตเุกส และไซปรัสก็ตาม ด้านญี*ป่น ุ รัฐบาลฯได้ดําเนินนโยบายการเงินการคลงัเพื*อแก้ไขภาวะเงินฝืด
หรือที*เรียกวา่ Abenomics สง่ผลดีตอ่เศรษฐกิจและภาคธุรกิจของญี*ปุ่ น โดยเศรษฐกิจกลบัมามีการขยายตวัอีกครั .ง
หนึ*ง อยา่งไรก็ดีการเดินหน้าโครงการปฎิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจโดยเริ*มจากการปรับเพิ*มภาษีในปี 2557 ยงัคงมี
ความคืบหน้าไมม่ากนกั ทางด้านประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม ่ ประเทศที*พึ*งพิงการสง่ออกสนิค้าโภคภณัฑ์ได้รับ
ผลกระทบจากการร่วงลงของราคาสนิค้า ตลอดจนเศรษฐกิจจีนที*เริ*มชะลอความร้อนแรงลง จากการดําเนินโยบาย
ของภาครัฐตั .งแต ่ 2-3 ปีที*แล้ว ซึ*งลดความสําคญัของการเจิญเติบโตที*เน้นการสง่ออกและการลงทนุโครงสร้าง
พื .นฐาน มาเป็นการเจิญเติบโตจากการบริโภคภายในประเทศ ในขณะที*เศรษฐกิจโลกในไตรมาสที* 1 ของปี 2557 
ยงัคงเติบโตตอ่เนื*อง นําโดยเศรษฐกิจของประเทศอตุสาหกรรมหลกัโดยเฏพาะสหรัฐฯ และเศรษฐกิจของกลุม่ยโุรปที*
พ้นจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย ขณะที*เศรษฐกิจจีนมีแนโมชะลอลงจากมาตราการปรับสมดลุโครงสร้างเศรษฐกิจ 

ความกงัวลต่อการปรับลดมาตราการผ่อนคลายทางการเงินเชิงปริมาณของธนาคารกลางสหรัฐฯ เป็น
ปัจจยัหลกัที*สง่ผลให้เกิดความผนัผวนในตลาด และทําให้เกิดกระแสเงินทนุไหลออกจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม ่
ตลอดจนสนิทรัพย์เสี*ยงอื*นๆ นอกจากนี . การฟื.นตวัของเศรษฐกิจโลก และสถานการณ์หนี .สาธารณะในสหภาพยโุรป
ปรับตวัดีขึ .น ก็สง่ผลให้ความต้องการลงทนุในตราสารหนี .ลดลง ในขณะที*เศรษฐกิจจีนยงัคงขยายตวัในระดบักลางๆ 
ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคเอเชียเปซิฟิกและเศรษฐกิจเกิดใหมย่งัคงขยายตวัได้ แต่ทั .งนี .อตัราการ
ขยายตวัของประเทศเศรษฐกิจเกิดใหมก็่ปรับตวัลดลงเมื*อเทียบกบัช่วงการฟื.นตวัจากวิกฤตเศรษฐกิจ โดยหลงัจากที*
เศรษฐกิจสหรัฐในไตรมาสที*สามขยายตวัดีกวา่ที*ตลาดคาด ประกอบกบัการฟื.นตวัขอตลาดแรงงานสหรัฐฯ ทําให้
ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับลดปริมาณซื .อคืนสนิทรัพย์ลง 1 หมื*นล้านเหรียญฯสหรัฐฯ ตอ่เดือน สง่ผลให้อตัรา
ผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐฯ อาย ุ 10 ปี โดยในครึ*งปีหลงัอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรปรับเพิ*มขึ .นร้อยละ 0.54 ตอ่ปี
อยูท่ี*ร้อยละ 3.03 ตอ่ปี และสง่ผลกระทบตอ่การลงทนุตราสารหนี .ของประเทศตลาดเกิดใหม ่ เนื*องจากนกัลงทนุมี
ความกงัวลตอ่สภาพคลอ่งที*มีแนวโน้มตรึงตวั อยา่งไรก็ดี การที*ธนาคารกลางของประเทศอื*นๆ โดยเฉพาะธนาคาร
กลางญี*ปุ่ นจะคงปริมาณการซื .อพนัธบตัรอยา่งตอ่เนื*อง ทําให้เกิดแรงซื .อเมื*อราคาตราสารหนี .ของตลาดเกิดใหม่
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ปรับตวัลดลง ในไตรมาสแรกของปี 2557 ราคาพนัธบตัรในตลดโลกปรับตวัดีขึ .น หลงัจากที*อตัราผลตอบแทนได้
ปรับตวัสงูขึ .นแล้วในปีที*ผา่นมา ประกอบกบัผลกระทบจากสภาพอากาศที*ผิดปกติ จนทําให้ตวัเลยเศรษฐกิจหลาย
ตวัในไตรมาสนี .ประกาศออกมาตํ*ากวา่ที*นกัวิเคราะห์ได้ประเมินไว้ และอตัราเงินเฟ้อยงัทรงตวัอยูใ่นระดบัตํ*า จึง
สง่ผลให้นกัลงทนุกลบัมากลบัมาลงทนุในตลาดพนัธบตัร สง่ผลให้อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐฯ อาย ุ10 ปี โดย
ในครึ*งปีหลงัอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรปรับลดลงร้อยละ 0.30 ตอ่ปีอยูท่ี*ร้อยละ 2.73 ตอ่ปี ถึงแม้ธนาคารกลาง
สหรัฐฯ จะเดินหน้าลดปริมาณการซื .อพนัธบตัรลงอีก 2 หมื*นล้านเหรียญสหรัฐฯในไตรมาสที*ผา่นมาก็ตาม 

สําหรับนโยบายของกองทนุเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล เน้นลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
ต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทนุ Templeton Global Bond Fund โดยกองทนุ Templeton 
Global Bond Fund มุง่สร้างผลตอบแทนรวมสงูสดุจากการลงทนุในพอร์ตการลงทนุของตราสารหนี .ที*ออกโดย
รัฐบาลและองค์กรที*มีความเกี*ยวข้องกบัรัฐบาล และสกุลเงินตา่งๆ ทั .งในตลาดที*พฒันาแล้วและตลาดเกิดใหม ่ โดย
ตามในรอบระยะเวลา 1 ปีที*ผา่น กองทนุเปิดทหารไทยโกลบอล บอนด์ ปันผล กําไรร้อยละ 2.57 (ดูรายละเอียดใน
ตารางผลการดําเนินงานด้านหลงั) เนื*องจากการปรับเพิ*มของราคาหน่วยลงทนุของกองทนุ Templeton Global 
Bond Fund เป็นหลกั 

สดุท้ายนี . บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคณุผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุทา่นที*ได้มอบความไว้วางใจลงทนุในกองทนุ
รวมของ บลจ. ทหารไทย ด้วยดีตลอดมา 
 
ขอแสดงความนบัถือ 
 
คณะผู้จดัการกองทุน 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จํากดั 
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รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จํากดั ในฐานะบริษัทจัดการ 
กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล 
 
ภาวะเศรษฐกิจ 

ปี 2556 เป็นปีที*เศรษฐกิจโลกมีการเจริญเติบโตได้ดี โดยกองทนุการเงินระหวา่งประเทศประเมินไว้ที*ระดบั
ร้อยละ 3 ตอ่ปี ซึ*งเป็นอตัราที*สงูสดุในรอบ 3 ปี ทั .งนี .ในชว่งครึ*งปีหลงั ภาคการผลติมีการขยายตวัได้ดี สง่ผลให้ภาค
การบริการและการค้าระหวา่งประเทศมีการเจริญเติบโตตามด้วย ซึ*งตวัแปรสาํคญัคือการขยายตวัได้ดี คือ 
สหรัฐอเมริกา จากการฟื.นตวัของภาคอสงัหาริมทรัพย์ และการอปุโภคบริโภคของภาคเอกชน ถึงแม้จะมีผลกระทบ
จากการปรับลดงบประมาณของภาครัฐบ้างก็ตาม นอกจากนี . ด้านเศรษฐกิจของสหภาพยโุรปได้หลดุพ้นจากภาวะ
ถดถอยทางเศรษฐกิจ โดยมีการขายตวัเล็กน้อย เนื*องจากภาคการผลติที*เริ*มทรงตวั และทําให้ภาวะการว่างงานใน
สหภาพยโุรปทรงตวั แต่ยงัอยู่คงมีการว่างงานจํานวนมากอยู่ แม้จะเผชิญกบัผลกระทบจากสถานะการณ์การเมือง
ในอิตาล ี โปรตเุกส และไซปรัสก็ตาม ด้านญี*ป่น ุ รัฐบาลฯได้ดําเนินนโยบายการเงินการคลงัเพื*อแก้ไขภาวะเงินฝืด
หรือที*เรียกวา่ Abenomics สง่ผลดีตอ่เศรษฐกิจและภาคธุรกิจของญี*ปุ่ น โดยเศรษฐกิจกลบัมามีการขยายตวัอีกครั .ง
หนึ*ง อยา่งไรก็ดีการเดินหน้าโครงการปฎิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจโดยเริ*มจากการปรับเพิ*มภาษีในปี 2557 ยงัคงมี
ความคืบหน้าไมม่ากนกั ทางด้านประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม ่ ประเทศที*พึ*งพิงการสง่ออกสนิค้าโภคภณัฑ์ได้รับ
ผลกระทบจากการร่วงลงของราคาสนิค้า ตลอดจนเศรษฐกิจจีนที*เริ*มชะลอความร้อนแรงลง จากการดําเนินโยบาย
ของภาครัฐตั .งแต ่ 2-3 ปีที*แล้ว ซึ*งลดความสาํคญัของการเจิญเติบโตที*เน้นการสง่ออกและการลงทนุโครงสร้าง
พื .นฐาน มาเป็นการเจิญเติบโตจากการบริโภคภายในประเทศ ในขณะที*เศรษฐกิจโลกในไตรมาสที* 1 ของปี 2557 
ยงัคงเติบโตตอ่เนื*อง นําโดยเศรษฐกิจของประเทศอตุสาหกรรมหลกัโดยเฏพาะสหรัฐฯ และเศรษฐกิจของกลุม่ยโุรปที*
พ้นจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย ขณะที*เศรษฐกิจจีนมีแนโมชะลอลงจากมาตราการปรับสมดลุโครงสร้างเศรษฐกิจ 
 
ตลาดตราสารหนี . 

ความกงัวลต่อการปรับลดมาตราการผ่อนคลายทางการเงินเชิงปริมาณของธนาคารกลางสหรัฐฯ เป็น
ปัจจยัหลกัที*สง่ผลให้เกิดความผนัผวนในตลาด และทําให้เกิดกระแสเงินทนุไหลออกจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม ่
ตลอดจนสนิทรัพย์เสี*ยงอื*นๆ นอกจากนี . การฟื.นตวัของเศรษฐกิจโลก และสถานการณ์หนี .สาธารณะในสหภาพยโุรป
ปรับตวัดีขึ .น ก็สง่ผลให้ความต้องการลงทนุในตราสารหนี .ลดลง ในขณะที*เศรษฐกิจจีนยงัคงขยายตวัในระดบักลางๆ 
สง่ผลให้เศรษฐกิจของประเทศในภมิูภาคเอเชียเปซิฟิกและเศรษฐกิจเกิดใหมย่งัคงขยายตวัได้ แตท่ั .งนี .อตัราการ
ขยายตวัของประเทศเศรษฐกิจเกิดใหมก็่ปรับตวัลดลงเมื*อเทียบกบัช่วงการฟื.นตวัจากวิกฤตเศรษฐกิจ โดยหลงัจากที*
เศรษฐกิจสหรัฐในไตรมาสที*สามขยายตวัดีกวา่ที*ตลาดคาด ประกอบกบัการฟื.นตวัขอตลาดแรงงานสหรัฐฯ ทําให้
ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับลดปริมาณซื .อคืนสนิทรัพย์ลง 1 หมื*นล้านเหรียญฯสหรัฐฯ ตอ่เดือน สง่ผลให้อตัรา
ผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐฯ อาย ุ 10 ปี โดยในครึ*งปีหลงัอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรปรับเพิ*มขึ .นร้อยละ 0.54 ตอ่ปี
อยูท่ี*ร้อยละ 3.03 ตอ่ปี และสง่ผลกระทบตอ่การลงทนุตราสารหนี .ของประเทศตลาดเกิดใหม ่ เนื*องจากนกัลงทนุมี
ความกงัวลตอ่สภาพคลอ่งที*มีแนวโน้มตรึงตวั อยา่งไรก็ดี การที*ธนาคารกลางของประเทศอื*นๆ โดยเฉพาะธนาคาร
กลางญี*ปุ่ นจะคงปริมาณการซื .อพนัธบตัรอยา่งตอ่เนื*อง ทําให้เกิดแรงซื .อเมื*อราคาตราสารหนี .ของตลาดเกิดใหม่
ปรับตวัลดลง ในไตรมาสแรกของปี 2557 ราคาพนัธบตัรในตลดโลกปรับตวัดีขึ .น หลงัจากที*อตัราผลตอบแทนได้
ปรับตวัสงูขึ .นแล้วในปีที*ผา่นมา ประกอบกบัผลกระทบจากสภาพอากาศที*ผิดปกติ จนทําให้ตวัเลยเศรษฐกิจหลาย
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ตวัในไตรมาสนี .ประกาศออกมาตํ*ากวา่ที*นกัวิเคราะห์ได้ประเมินไว้ และอตัราเงินเฟ้อยงัทรงตวัอยูใ่นระดบัตํ*า จึง
สง่ผลให้นกัลงทุนกลบัมากลบัมาลงทุนในตลาดพนัธบตัร สง่ผลให้อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐฯ อาย ุ10 ปี โดย
ในครึ*งปีหลงัอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรปรับลดลงร้อยละ 0.30 ตอ่ปีอยูท่ี*ร้อยละ 2.73 ตอ่ปี ถึงแม้ธนาคารกลาง
สหรัฐฯ จะเดินหน้าลดปริมาณการซื .อพนัธบตัรลงอีก 2 หมื*นล้านเหรียญสหรัฐฯในไตรมาสที*ผา่นมาก็ตาม 

 
ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี$ยวกบัการลงทุนเพื$อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สาํหรับรอบ
บัญชีตั *งแต่วนัที$ 1 เมษายน 2556 ถงึวันที$ 31 มีนาคม 2557 

สําหรับนโยบายของกองทนุเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล เน้นลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
ต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทนุ Templeton Global Bond Fund โดยกองทนุ Templeton 
Global Bond Fund มุง่สร้างผลตอบแทนรวมสงูสดุจากการลงทนุในพอร์ตการลงทนุของตราสารหนี .ที*ออกโดย
รัฐบาลและองค์กรที*มีความเกี*ยวข้องกบัรัฐบาล และสกลุเงินตา่งๆ ทั .งในตลาดที*พฒันาแล้วและตลาดเกิดใหม่ โดย
ตามในรอบระยะเวลา 1 ปีที*ผา่น กองทนุเปิดทหารไทยโกลบอล บอนด์ ปันผล กําไรร้อยละ 2.57 (ดูรายละเอียดใน
ตารางผลการดําเนินงานด้านหลงั) ทั .งนี .ในรอบระยะเวลา 1 ปีที*ผ่านมาบริษัทจดัการได้ปฏิบตัติามนโยบายการลงทุน
ตามที*กําหนด และไมมี่การรับชําระหนี .ด้วยทรัพย์สนิอื*นใด 
 
การเปลี$ยนแปลงที$เกิดขึ *นในรอบบัญชทีี$ ผ่านมาเมื$อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า 

เนื*องจากกองทนุเน้นลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุตา่งประเทศเพียงกองเดียวที*มีวตัถปุระสงค์และนโยบาย
การลงทนุตรงตามวตัถปุระสงค์ของกองทนุโดยจะเน้นลงทนุเต็มที*ตลอดเวลา การเปลี*ยนแปลงสดัสว่นการลงทนุในรอบ
แตล่ะปีบญัชี จึงไมมี่การเปลี*ยนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญั 
 
รายงานการลงทุนที$ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี$ยในรอบปีบัญชีพร้อมทั *งการดาํเนินการแก้ไข 
 ไม่มี 
 
ข้อมูลการดาํเนินการรับชาํระหนี *ด้วยทรัพย์สินอื$น (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี *หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศนูย์ ในกรณีที$ผู้ออกตราสารแห่งหนี *
หรือลูกหนี *แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชาํระหนี *หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชาํระหนี *ได้ (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
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ข้อมูลทั
วไปของกองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล 
 

วัตถุประสงค์ของกองทุน 
 เพื�อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี �ต่างประเทศผ่านกองทุนรวมในต่างประเทศที�บริษัท
จดัการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นกองทนุที�บริหารอย่างมีประสิทธิภาพและให้ผลตอบแทนเหมาะสมกบัความเสี�ยง โดย
เฉลี�ยในรอบระยะเวลาบญัชี จะลงทนุไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 
นโยบายการลงทุน : กองทนุรวมหน่วยลงทนุ 
รายละเอียด : 
 กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน 
Templeton Global Bond Fund ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ โดยเฉลี�ยในรอบระยะเวลา
บญัชี สาํหรับสว่นที�เหลอื กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในหลกัทรัพย์ที�เสนอขายทั �งในและตา่งประเทศ ได้แก ่เงินฝาก ตรา
สารทางการเงิน และลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื�นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื�นที�ไมข่ดัตอ่กฎหมาย ก.ล.ต. โดยมี
วตัถปุระสงค์เพื�อสํารองเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกองทนุ หรือเพื�อประโยชน์ในการบริหารสภาพคลอ่ง หรือ
เป็นช่วงรอการลงทนุในตา่งประเทศ หรือสาํหรับการอื�นใดอนัมีลกัษณะทํานองเดียวกนั 
 ในสภาวการณ์ปกติ กองทนุจะลงทนุในตา่งประเทศไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิของกองทุน
รวม แต่ทั �งนี � กองทนุอาจไม่สามารถดํารงอตัราสว่นการลงทนุในต่างประเทศตามที�ระบไุว้ในโครงการ หากสภาวะการ
ลงทุนในต่างประเทศหรือการลงทุนในกองทุนต่างประเทศไม่ปกติ หรือไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมี
ความผนัผวน เกิดภยัพบิตัหิรือเหตกุารณ์ไมป่กติ มีการเปลี�ยนแปลงกฎระเบียบ วงเงินลงทนุในตา่งประเทศเต็มเป็นการ
ชั�วคราว เป็นต้น หรือเพื�อรอการลงทุน ทั �งนี � กองทุนจะทํารายงานการลงทุนที�ไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที�
กําหนด พร้อมทั �งเหตผุล และจดัสงมายงัสาํนกังาน ก.ล.ต. ภายในเวลาที�กําหนด 
 อย่างไรก็ตาม การดํารงอตัราสว่นการลงทนุในต่างประเทศตามที�ระบไุว้ข้างต้น จะไม่นํามาบงัคบัใช้ในช่วง
ระยะเวลา 15 วนันบัแตว่นัจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม และ/หรือในช่วงระยะเวลา 15 วนัก่อนเลิกโครงการ 
และ/หรือ ในช่วงที�ผู้ลงทนุทําการสั�งซื �อ หรือ ขายคืน หรือสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุเป็นจํานวนมาก ซึ�งมีระยะเวลาไม่เกิน 
10 วนัทําการ 
 ทั �งนี � การลงทนุของกองทนุเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล ในกองทุน Templeton Global Bond Fund 
จะอยูใ่นรูปของเงินสกลุดอลลา่ร์สหรัฐฯ ดงันั �นกองทนุเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล อาจลงทนุในสญัญาซื �อขาย
ลว่งหน้า (Derivatives) เพื�อลดความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จดัการกองทนุ 
เช่น กรณีที�คา่เงินสกลุดอลลา่ร์สหรัฐมีแนวโน้มออ่นคา่ลง ผู้จดัการกองทนุอาจพิจารณาลงทนุในสญัญาซื �อขายลว่งหน้า
เพื�อป้องกนัความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกบัอตัราแลกเปลี�ยน (FX Deriatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จดัการกองทุนอาจ
พิจารณาลงทนุในสดัสว่นที�น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกนัความเสี�ยงในกรณีที�ค่าเงินสกุลดอลลา่ร์สหรัฐ มีแนวโน้ม
แข็งคา่ รวมถึงกองทนุอาจลงทนุในสญัญาซื �อขายลว่งหน้าเพื�อป้องกนัความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนในสว่นของเงินที�
นําเข้าและสง่ออกสทุธิในแต่ละวนัจากประเทศไทย เป็นต้น 
 กองทนุ Templeton Global Bond Fund (กองทนุ Templeton) เป็นกองทนุรวมตา่งประเทศซึ�งจดทะเบียนใน  
Luxembourg โดยกองทุนดงักล่าว มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนที�เน้นลงทุนในตราสารหนี � เช่น ตราสารหนี �ภาครัฐ 
(Government) หน่วยงานหรือองค์กรที�ภาครัฐเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ (Government-Related Entities) และอาจพิจารณา
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ลงทนุในองค์กรหรือหน่วยงานที�จดัตั �งหรือสนบัสนนุโดยรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ (Supranational Entities) หรือ ตรา
สารภาคเอกชนในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ในรูปของเงินตราสกุลต่าง ๆ ที�มีโอกาสหรือศักยภาพในการลงทุน ตาม
สดัสว่นที�เหมาะสมในสภาวะการลงทนุและปัจจยัที�เกี�ยวข้องกบัการลงทนุในแต่ละขณะ นอกจากนี �กองทนุ Templeton 
ยงัสามารถลงทนุในสญัญาซื �อขายลว่งหน้า (Derivatives) ในลกัษณะเพื�อป้องกนัความเสี�ยงหรือเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพ
การลงทนุ (เพื�อให้มีฐานะทางอตัราแลกเปลี�ยนและ/หรือ ทางอตัราดอกเบี �ย และ/หรือ ดเูรชั�น ตามที�ต้องการ) ได้ ทั �งนี � 
ตามที�ผู้จดัการกองทนุ Templeton เห็นเหมาะสม โดยรูปแบบการบริหารจะเป็นในลกัษณะ Active Fund โดยเน้นการ
สร้างผลตอบแทนให้กบักองทนุในหลายรูปแบบรวมกนั เช่น ดอกเบี �ยรับ กําไรจากการเพิ�มขึ �นของราคาตราสารหนี � และ
กําไรจากอตัราแลกเปลี�ยน โดยกองทนุในต่างประเทศที�จะพิจารณาลงทนุจะมีทรัพย์สินที�ลงทนุเป็นประเภทและชนิด
เดียวกบัทรัพย์สนิที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดให้กองทนุอาจลงทนุหรือมีไว้ได้ หากกองทนุในต่างประเทศ 
(Master Fund) มีการลงทุนไม่เป็นไปตามหลกัการดงักล่าว บริษัทจัดการจะเปลี�ยนแปลงกองทุนในต่างประเทศ 
(Master Fund) นั �น หรือขอสงวนสทิธิที�จะเลกิกองทนุนี � 
 เนื�องจากกองทุน Templeton มีกรอบการลงทนุในตราสารหนี � (รวมถึงผู้ออก และผู้ คํ �าประกัน) ไม่มีการจัด
อนัดบัความน่าเชื�อถือหรือที�รับการจดัอนัดบัความนา่เชื�อถือตํ�ากวา่อนัดบัที�สามารถลงทนุได้ (Non-investment grade) 
ในสดัสว่นไมเ่กินร้อยละ 25 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ Templeton โดยปัจจุบนัการลงทุนในสดัส่วนดงักล่าว 
สว่นใหญ่อยูใ่นตราสารหนี �ภาครัฐของประเทศที�เกิดใหม ่ (Emerging Market countries) ซึ�งกรอบการลงทนุดงักลา่วสงู
กว่าเกณฑ์ของสํานกังาน ก.ล.ต. กําหนด ดงันั �น ทางบริษัทจดัการลงทนุ จะทําการติดตามสดัสว่นการลงทุนใน Non-
investment grade ของกองทนุ Templeton และจะปรับลดสดัสว่นการลงทนุในกองทนุ Templeton และถือครองในเงิน
สดหรือตราสารที�มีคณุภาพดีทั �งในและ/หรือตา่งประเทศเพิ�มมากขึ �น เพื�อให้สดัสว่นการลงทนุในสว่น Non-investment 
grade ของกองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล ไม่เกิดกว่าเกณฑ์ของสํานกังาน ก.ล.ต.ที�กําหนด คือ ร้อยละ 
15 มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล 
 ในกรณีที�การปรับลดสดัสว่นการลงทนุดงักลา่ว ทําให้อตัราสว่นการลงทนุในกองทนุ Templeton ตํ�ากว่าร้อย
ละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ โดยเฉลี�ยในรอบระยะเวลาบญัชี รวมถึงกรณีที�กองทนุ Templeton มีการ
เปลี�ยนแปลงนโยบายการลงทนุอื�น ที�ไม่สอดคล้องกบัข้อกําหนดของสํานกังาน ก.ล.ต. และบริษัทจดัการพิจารณาแล้ว
เห็นว่า การปรับสดัสว่นการลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล ในกองทุน Templeton ไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาได้ และ/หรือไมเ่ป็นผลประโยชน์โดยรวมกบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที�จะเปลี�ยนกองทนุ
ในต่างประเทศ (Master Fund) จากกองทุน Templeton เป็นกองทนุต่างประเทศอื�น หรือขอสงวนสิทธิที�จะเลิกกองทนุ
เปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล ได้ ให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
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ผลการดาํเนินงานระหว่างงวดปีของกองทุนโดยสรุปและข้อมลูทางการเงนิที$สาํคัญ 
 งวดปีบัญชีสิ *นสุดวันที$ 31 มี.ค. 57 29 มี.ค. 56 30 มี.ค. 55 

มลูค่าหน่วยลงทนุ ณ ต้นงวด (บาท/หน่วย)  10.6704   10.2369   10.0012  

มลูค่าหน่วยลงทนุ ณ สิ .นงวด (บาท/หนว่ย)  10.4432   10.6704   10.2369  

ผลตอบแทนสทุธิจากเงินลงทนุระหว่างงวดปี +2.57% +10.27% +2.36% 

ผลตอบแทนสทุธิของเกณฑ์มาตรฐาน ระหว่างงวดปี +11.76% -5.62% +2.50% 

มลูค่าทรัพย์สนิสทุธิ ณ ต้นงวด (ล้านบาท)  750   903   1,655  

มลูค่าทรัพย์สนิสทุธิ ณ สิ .นงวด (ล้านบาท)  674   750   903  

มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิเฉลี*ยระหวา่งงวดปี (ล้านบาท)  717   763   1,444  

มลูคา่ซื .อขายสทุธิรวมระหวา่งงวดปี (Net cash flow) (ล้านบาท) -57  -177  +874  

อตัราขายคืนเฉลี*ยระหวา่งงวดปี* (Average redemption rate) 0.23% 0.24% 0.56% 
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ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล ณ วนัที$ 31 มีนาคม 57 
ย้อนหลงั  
3 เดือน 

ย้อนหลงั 
 6 เดือน 

ย้อนหลงั 
 1 ปี 

ย้อนหลงั  
3 ปี 

ตั .งแตจ่ดัตั .ง 
กองทุน 

ร้อยละต่อปี (27 ธ.ค. 56) (30 ก.ย. 56) (29 มี.ค. 56) (31 มี.ค. 54) (8 ส.ค. 54) 

กองทนุเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล 
+1.09% +3.72% +2.57% 

 
- 

+15.77% 

ดชันี JPM Global Government Bond (THB) +1.50% +5.15% +11.76% +13.63% +8.12% 

หมายเหต ุ : เอกสารวดัผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี .ได้จดัทําตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ  

 สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
 

 ท ั .งนี . ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ*งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
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ส.ค. 54 ม.ค. 55 ม.ิย. 55 ธ.ค. 55 พ.ค. 56 ต.ค. 56 มี.ค. 57

กองทนุ

เกณฑ์มาตรฐาน

เปรียบเทยีบจากเงนิลงทุน 100,000 บาท 
ตั *งแต่ 8 ส.ค. 54 



9 กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด ์ปันผล 

 

 
 
 
 
 
 
 



10 กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล 

 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล ซึ�งประกอบด้วย งบดุล และงบ
ประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ ณ วนัที� 31 มีนาคม 2557 และงบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี�ยนแปลงสินทรัพย์สทุธิ 
งบกระแสเงินสด และข้อมลูทางการเงินที�สําคญัสําหรับปีสิ �นสดุวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที�
สําคญัและหมายเหตเุรื�องอื�นๆ  

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ 

ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหล่านี �โดยถูกต้องตามที�ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี�ยวกบัการควบคุมภายในที�ผู้บริหารพิจารณาว่าจําเป็นเพื�อให้สามารถจัดทํางบ
การเงินที�ปราศจากการแสดงข้อมลูที�ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้
ปฏิบัติงานตรวจ สอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซึ�งกําหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบตัิตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึง
วางแผนและปฏิบตังิานตรวจสอบเพื�อให้ได้ความเชื�อมั�นอย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมลูที�ขดัต่อ
ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม ่

การตรวจสอบรวมถงึการใช้วธีิการตรวจสอบเพื�อให้ได้มาซึ�งหลกัฐานการสอบบญัชีเกี�ยวกบัจํานวนเงินและการเปิดเผยข้อมลู
ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที�เลอืกใช้ขึ �นอยูก่บัดลุยพินิจของผู้สอบบญัชี ซึ�งรวมถึงการประเมินความเสี�ยงจากการแสดง
ข้อมลูที�ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความ
เสี�ยงดงักลา่ว ผู้สอบบญัชีพิจารณาการควบคมุภายในที�เกี�ยวข้องกบัการจดัทําและการนําเสนองบการเงินโดยถกูต้องตามที�
ควรของกองทนุ เพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบที�เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวตัถปุระสงค์ในการแสดงความเห็น
ต่อประสทิธิผลของการควบคมุภายในของกองทนุ การตรวจสอบรวมถึง การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที�
ผู้บริหารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชีที�จดัทําขึ �นโดยผู้บริหาร รวมทั �งการประเมินการนําเสนองบ
การเงินโดยรวม 

ข้าพเจ้าเชื�อว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที�ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า 
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ความเห็น 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี �แสดงฐานะการเงินของกองทนุเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล ณ วนัที� 31 
มีนาคม 2557 และผลการดําเนินงาน การเปลี�ยนแปลงสินทรัพย์สทุธิ กระแสเงินสด และข้อมลูทางการเงินที�สําคญั
สาํหรับปีสิ �นสดุวนัเดียวกนั โดยถกูต้องตามที�ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 

 
(นายประวิทย์ ววิรรณธนานตุร์)   
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4917 
 
บริษัท พีว ีออดิท จํากดั 
กรุงเทพฯ 16 พฤษภาคม 2557 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงินนี � 
 

หมายเหตุ 2557 2556
สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมลูค่ายุตธิรรม (ราคาทุน 574,644,710.96 บาท
ในปี 2557 และ 690,666,285.67 บาท ในปี 2556) 3, 8, 9, 11 672,621,961.38  740,577,501.12  

เงินฝากธนาคาร 6, 11 7,296,663.75  13,160,037.01  
ลูกหนี �

จากดอกเบี �ย 23,445.45  30,368.63  
จากการขายเงินลงทุน
จากการขายหนว่ยลงทนุ 990.10  112,871.27  

ลูกหนี �จากสัญญาอนุพันธ์ 7, 9, 11 963,849.13  6,144,534.13  
ลูกหนี �อื�น -  1,700.00  
สินทรัพย์อื�น -  -  

รวมสินทรัพย์ 680,906,909.81  760,027,012.16  
หนี �สิน

เจ้าหนี �
จากการซื �อเงินลงทุน 11 -  4,979,300.00  
จากการรับซื �อคืนหน่วยลงทุน 5,116,766.17  4,107,613.01  

ค่าใช้จา่ยค้างจา่ย 7 652,015.16  732,235.19  
เจ้าหนี �จากสัญญาอนุพันธ์ 7, 9, 11 1,181,587.72  -  
หนี �สินอื�น 33,110.53  38,051.80  

รวมหนี �สิน 6,983,479.58  9,857,200.00  
สินทรัพย์สุทธิ 673,923,430.23  750,169,812.16  
สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที�ได้รับจากผู้ ถือหน่วยลงทุน 645,321,301.03  703,077,737.70  
กําไร(ขาดทนุ)สะสม

บญัชีปรับสมดลุ (9,893,350.72) (10,067,016.64)
กําไรสะสมจากการดําเนนิงาน 4 38,495,479.92 57,159,091.10
สินทรัพย์สุทธิ 673,923,430.23  750,169,812.16  

สินทรัพย์สุทธิต่อหนว่ย 10.4432  10.6698  
จํานวนหน่วยลงทุนที�จําหน่ายแล้วทั �งหมด ณ วันสิ �นปี (หน่วย) 64,532,130.1030 70,307,773.7703  

บาท

กองทนุเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล

งบดุล

ณ วันที
 31 มีนาคม 2557
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงินนี � 
 
 
 
 

หมายเหตุ 2557 2556

รายได้จากการลงทนุ 3

รายได้ดอกเบี �ย 88,597.08 465,436.42 

รายได้ค่าธรรมเนียมในการซื �อขายหน่วยลงทุน 314,970.61 956,518.97 

รวมรายได้ 403,567.69 1,421,955.39 

ค่าใช้จ่าย 3

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 5, 7 6,522,723.44 6,927,762.05 

ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 5 230,213.76 244,509.38 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 5, 7 1,151,068.74 1,222,546.43 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 51,300.00 51,600.00 

ค่าใช้จ่ายอื�น 6,505.46 19,995.04 

รวมค่าใช้จ่าย 7,961,811.40 8,466,412.90 

ขาดทนุจากการลงทนุสุทธิ (7,558,243.71) (7,044,457.51)

รายการกําไร(ขาดทนุ)สุทธิจากเงินลงทนุ 3

รายการกําไรสุทธิที�เกิดขึ �นจากเงินลงทุน 34,786,968.05 23,630,815.47

รายการกําไรสุทธิที�ยังไม่เกิดขึ �นจากเงินลงทุน 48,066,034.97 7,821,531.28

รายการกําไร(ขาดทนุ)สุทธิที�เกิดขึ �นจากสัญญาอนุพันธ์ (53,932,433.50) 37,266,068.00

รายการกําไร(ขาดทนุ)สุทธิที�ยังไม่เกิดขึ �นจากสัญญาอนุพันธ์9, 11 (6,362,272.72) 8,907,513.13

กําไร(ขาดทนุ)สุทธิจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 389.86 (64.92)

รวมรายการกําไรสทุธิจากเงินลงทุนที�เกิดขึ �นและที�ยังไม่เกิดขึ �น 22,558,686.66 77,625,862.96

การเพิ�มขึ �นในสินทรัพยส์ุทธิจากการดําเนินงาน 15,000,442.95 70,581,405.45

สําหรับปีสิ/นสุดวันที
 31 มีนาคม 2557

บาท

กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล

งบกาํไรขาดทุน
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2557 2556

การเพิ�มขึ �น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างปี

ขาดทนุจากการลงทนุสุทธิ (7,558,243.71) (7,044,457.51)

รายการกําไรสุทธิที�เกิดขึ �นจากเงินลงทุน 34,786,968.05 23,630,815.47

รายการกําไรสุทธิที�ยังไม่เกิดขึ �นจากเงินลงทุน 48,066,034.97 7,821,531.28

รายการกําไร(ขาดทนุ)สุทธิที�เกิดขึ �นจากสัญญาอนุพันธ์ (53,932,433.50) 37,266,068.00

รายการกําไร(ขาดทนุ)สุทธิที�ยังไม่เกิดขึ �นจากสัญญาอนุพันธ์ (6,362,272.72) 8,907,513.13

กําไร(ขาดทนุ)สุทธิจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 389.86 (64.92)

การเพิ�มขึ �นสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 15,000,442.95 70,581,405.45

การแบง่ปันส่วนทนุให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ (หมายเหต ุ3 และ 10) (33,664,054.13) (42,737,896.65)

การเพิ�มขึ �น(ลดลง)ของทุนที�ได้รับจากผู้ ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี

มูลค่าหน่วยลงทุนที�ขายในระหว่างปี 257,067,544.66 216,052,070.33 

มูลค่าหน่วยลงทุนที�รับซื �อคืนในระหว่างปี (314,650,315.41) (396,907,220.36)

การลดลงสุทธิของทุนที�ได้รับจากผู้ ถือหน่วยลงทุน (57,582,770.75) (180,855,150.03)

การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี (76,246,381.93) (153,011,641.23)

สินทรัพย์สุทธิต้นปี 750,169,812.16 903,181,453.39 

สินทรัพย์สุทธิปลายปี 673,923,430.23 750,169,812.16

การเปลี�ยนแปลงของจํานวนหน่วยลงทุน

(มลูค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทนุ ณ วันต้นปี 70,307,773.7703 88,230,265.7748 

บวก : หน่วยลงทุนที�ขายในระหว่างปี 24,576,217.3762  20,691,947.7393  

หกั : หน่วยลงทุนที�รับซื �อคืนในระหว่างปี (30,351,861.0435) (38,614,439.7438)

หน่วยลงทนุ ณ วันปลายปี 64,532,130.1030 70,307,773.7703 

กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล

งบแสดงการเปลี
ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สําหรับปีสิ/นสุดวันที
 31 มีนาคม 2557

บาท

หน่วย
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2557 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

การเพิ�มขึ �นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 15,000,442.95 70,581,405.45

ปรับกระทบการเพิ�มขึ �นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน

 ให้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน

การซื �อเงินลงทุน (180,322,742.94) (588,276,589.99)

การขายเงินลงทนุ 331,131,285.70 787,673,661.79

ส่วนตํ�ามูลค่าตราสารหนี �ตัดบญัชี - (343,749.36)

การลดลงในลูกหนี �จากดอกเบี �ย 6,923.18 103,758.22

การ(เพิ�มขึ �น)ลดลงในลูกหนี �จากการขายหน่วยลงทุน 111,881.17 (13,368.63)

การลดลงในเจ้าหนี �จากการซื �อเงินลงทุน (4,977,600.00) (3,006,334.00)

การเพิ�มขึ �นในเจ้าหนี �จากการรับซื �อคืนหน่วยลงทุน 1,009,153.16 1,236,350.33

การลดลงในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (80,220.03) (157,080.18)

การลดลงในหนี �สินอื�น (4,941.27) (15,508.03)

รายการกําไรสุทธิที�เกิดขึ �นจากเงินลงทุน (34,786,968.05) (23,630,815.47)

รายการกําไรสุทธิที�ยังไม่เกิดขึ �นจากเงินลงทุน (48,066,034.97) (7,821,531.28)

รายการ(กําไร)ขาดทุนสทุธิที�ยังไม่เกิดขึ �นจากสัญญาอนุพันธ์ 6,362,272.72 (8,907,513.13)

(กําไร)ขาดทุนสุทธทีิ�ยังไม่เกิดขึ �นจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 1.76 (1.87)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 85,383,453.38 227,422,683.85

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

การขายหน่วยลงทนุในระหว่างปี 257,067,544.66 216,052,070.33 

การรับซื �อคืนหน่วยลงทุนในระหว่างปี (314,650,315.41) (396,907,220.36)

การแบ่งปันส่วนทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ (33,664,054.13) (42,737,896.65)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (91,246,824.88) (223,593,046.68)

เงินฝากธนาคารเพิ�มขึ �น(ลดลง)สุทธิ (5,863,371.50) 3,829,637.17

เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี 13,160,037.01 9,330,397.97 

กระทบยอดรายการกําไร(ขาดทนุ)จากอัตราแลกเปลี�ยนของเงินฝากธนาคาร (1.76) 1.87 

เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายปี 7,296,663.75 13,160,037.01

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสิ/นสุดวันที
  31 มีนาคม 2557

บาท

กองทนุเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล
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ร้อยละของ

จํานวนหน่วย มลูค่ายตุิธรรม มลูค่าเงินลงทนุ

(บาท)

เงนิลงทนุในกองทนุรวมในต่างประเทศ

ประเทศลักเซมเบร์ิก

Templeton Global Bond Fund * 871,556.9200 672,621,961.38 100.00

รวมเงนิลงทนุ (ราคาทนุ 574,644,710.96 บาท) 672,621,961.38 100.00

* กองทนุ Templeton Global Bond Fund จดทะเบยีนในประเทศลักเซมเบร์ิก โดยมีวัตถุประสงค์การลงทุนในตราสารหนี . 

กองทนุเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทนุ

ณ วันที$ 31 มีนาคม 2557

ชื*อหลักทรัพย์

ร้อยละของ

จํานวนหน่วย มลูค่ายุติธรรม มลูค่าเงินลงทนุ

(บาท)

เงนิลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศ

ประเทศลักเซมเบิร์ก

Templeton Global Bond Fund * 1,074,099.9190 740,577,501.12 100.00

รวมเงนิลงทุน (ราคาทุน 690,666,285.67 บาท) 740,577,501.12 100.00

* กองทนุ Templeton Global Bond Fund จดทะเบยีนในประเทศลักเซมเบร์ิก โดยมีวัตถุประสงค์การลงทุนในตราสารหนี � 

กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน

ณ วันที
 31 มีนาคม 2556

ชื�อหลักทรัพย์
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สําหรับปีสิ*นสุดวันที$ 31 มีนาคม 2557

2557 2556 2555 ****

ข้อมลูผลการดําเนินงาน (ต่อหน่วย)

มูลค่าหน่วยลงทุนเริ*มแรก - - 10.0000 

มลูค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี 10.6698 10.2366 - 

รายได้(ขาดทนุ)จากกิจกรรมลงทนุ

ขาดทนุจากการลงทนุสุทธิ * (0.1094) (0.0949) (0.0474)

รายการกําไรสุทธิที*เกิดขึ .นจากเงินลงทุน ** 0.5749 0.3373 0.2298

รายการกําไรสุทธิที*ยังไม่เกิดขึ .นจากเงินลงทุน ** 0.7943 0.1116 0.3293

รายการกําไร(ขาดทนุ)สุทธิที*เกิดขึ .นจากสัญญาอนุพันธ ์** (0.8913) 0.5320 (0.2535)

รายการกําไร(ขาดทนุ)สุทธิที*ยังไม่เกิดขึ .นจากสัญญาอนุพันธ์ ** (0.1051) 0.1272 (0.0216)

ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี*ยนเงินตราต่างประเทศ ** 0.0000

รายได้จากกิจกรรมลงทุนทั .งสิ .น 0.2634 1.0132 0.2366

หกั : การแบง่ปันส่วนทนุให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ (0.4900) (0.5800) -  

มลูค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี 10.4432 10.6698 10.2366 

อัตราส่วนของกําไรสุทธิต่อมูลค่าสินทรัพยส์ุทธิถัวเฉลี*ยระหว่างปี (%) 2.09 9.25 2.03

อัตราส่วนการเงินที*สําคัญและข้อมูลประกอบเพิ*มเติมที*สําคัญ

มลูค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี (พนับาท) 673,923 750,170 903,181 

อัตราสว่นของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี*ยระหว่างปี (%) 1.11 1.11 0.72

อตัราส่วนของขาดทนุจากการลงทนุสุทธิต่อมลูค่าสินทรัพย์สุทธิ

ถัวเฉลี*ยระหวา่งปี (%) (1.05) (0.92) (0.48)

อัตราส่วนของการซื .อขายเงินลงทุนระหว่างปีต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

ถัวเฉลี*ยระหวา่งปี (%) *** 71.31 180.26 226.24
ข้อมลูเพิ*มเติม

* คํานวณจากจํานวนหน่วยที*จําหน่ายแล้วถัวเฉลี*ยระหว่างปี

** ข้อมลูต่อหน่วยที*รายงานอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี*ยนแปลงโดยรวมของรายการกําไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที*เกิดขึ .น

ในระหว่างปีเนื*องจากช่วงเวลาของรายการซื .อขายหน่วยลงทุนนั .นขึ .นอยู่กับความผันผวนของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหว่างปี

*** ไม่นับรวมเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในตั~วสัญญาใช้เงิน และการซื .อขายเงินลงทุนต้องเป็นรายการซื .อหรือขายเงินลงทุนอย่างแท้จริง
ซึ*งไม่รวมถึงการซื .อโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื .อคืน

**** ข้อมลูทางการเงินที*สําคัญสําหรับงวด 2555 ไม่สามารถเปรียบเทียบกับปีอื*นๆ ได้เนื*องจาก มีรอบระยะเวลาบัญชีสั .นกว่าหนึ*งปี

กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล

ข้อมูลทางการเงินที$สําคัญ

บาท
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กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สาํหรับปีสิ /นสุดวนัที
 31 มีนาคม 2557 

1. ลักษณะของกองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล 

กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื�อวนัที� 8 สิงหาคม 2554 มีจํานวนเงินทุนจด
ทะเบียน 5,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 500 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) บริษัทหลกัทรัพย์จัดการ
กองทนุ ทหารไทย จํากดั (“บริษัทจดัการ”) เป็นผู้จดัการกองทนุและนายทะเบียนหน่วยลงทนุ และธนาคารกสิกร
ไทย จํากดั (มหาชน) เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ ทรัพย์สนิและเงินฝากธนาคารของกองทนุ 

กองทนุเป็นกองทนุรวมประเภทรับซื �อคืนหน่วยลงทนุ ซึ�งไม่กําหนดระยะเวลาสิ �นสดุของกองทนุ โดยมีนโยบาย
การลงทุนโดยเน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Master Fund) ชื�อ
กองทนุ Templeton Global Bond Fund จดทะเบียนในประเทศลกัเซมเบิร์ก โดยเฉลี�ยในรอบปีบญัชีไมน้่อยกวา่
ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ ทั �งนี �กองทนุอาจจะเข้าทําสญัญาซื �อขายลว่งหน้า (Derivatives) 
โดยมีวตัถปุระสงค์เพื�อป้องกนัความเสี�ยง (Hedging) จากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 

กองทนุมีนโยบายจ่ายเงินปันผลตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�กําหนดในหนงัสอืชี �ชวน 

2. เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินนี �จดัทําขึ �นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึง
การตีความและแนวปฏิบตัิทางบญัชีที�ประกาศใช้โดยสภาวชิาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) เพื�อให้เป็นไปตาม
หลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไปของประเทศไทย นอกจากนี �งบการเงินได้จัดทําขึ �นตามหลกัเกณฑ์และรูปแบบที�
กําหนดในมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 106 เรื�อง “การบญัชีสาํหรับกิจการที�ดําเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทนุ” 

งบการเงินสําหรับปีสิ �นสดุวนัที� 31 มีนาคม 2556 ได้ถกูจดัประเภทรายการใหม ่เพื�อให้สอดคล้องกบังบการเงิน
สาํหรับปีสิ �นสดุวนัที� 31 มีนาคม 2557 

งบการเงินของกองทุนได้จัดทําเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ�งการจัดทํางบการเงินดงักล่าว
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทํารายงานในประเทศ ดงันั �นเพื�อความสะดวกของผู้ อ่านงบการเงินที�ไม่
คุ้นเคยกับภาษาไทย กองทนุได้จดัทํางบการเงินฉบบัภาษาองักฤษขึ �นโดยแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย 

การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบญัชีให้ใช้มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติที�ออกและ
ปรับปรุงใหม ่ดงัตอ่ไปนี � 
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มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบตัิทางบญัชี 
ซึ�งมีผลบงัคบัใช้สาํหรับงบการเงินที�มีรอบบญัชีเริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2556 ดงัตอ่ไปนี � 

มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
การตีความมาตรฐานการบญัชี/ประกาศสภาวิชาชีพบญัชี 

เรื�อง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 12  ภาษีเงินได้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ

เปิดเผยข้อมลูเกี�ยวกบัความช่วยเหลอืจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการ เปลี�ยนแปลงของอัตรา

แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 8 ส่วนงานดําเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที�ไม่มีความ

เ กี� ย ว ข้องอย่า ง เฉพา ะ เจาะจงกับ กิจกรรม
ดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 21 ภาษีเงินได้ – การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที�
ไมไ่ด้คิดคา่เสื�อมราคาที�ตีราคาใหม ่

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 25 ภาษีเงินได้ – การเปลี�ยนแปลงสถานภาพทางภาษี
ของกิจการหรือของผู้ ถือหุ้น 

ประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัที� 34/2555 แนวปฏิบัติทางบญัชีเกี�ยวกับการโอนและการรับ
โอนสนิทรัพย์ทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม ่ แตย่งัไมมี่ผลบงัคบัใช้ 

กองทนุยงัไมไ่ด้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม ่ดงัตอ่ไปนี � 

ก)  มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ�งมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินที�มีรอบบญัชีเริ�มในหรือหลงั
วนัที� 1 มกราคม 2557 ดงัตอ่ไปนี � 

มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี 

เรื�อง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 1 (ปรับปรุง 2555) การนําเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 17 (ปรับปรุง 2555) สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 18 (ปรับปรุง 2555) รายได้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์พนกังาน 



20 กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล 

 

มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี 

เรื�อง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 21 (ปรับปรุง 2555) ผลก ระทบจากกา ร เปลี� ย นแปลงของอัต รา
แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกับบุคคลหรือกิจการที�
เกี�ยวข้องกนั 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนได้เสียในการร่วมค้า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหว่างกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 36 (ปรับปรุง 2555) การด้อยค่าของสนิทรัพย์ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 38 (ปรับปรุง 2555) สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที� ถือไว้เพื�อขายและการ

ดําเนินงานที�ยกเลิก 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานดําเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 1 การเปลี�ยนแปลงในหนี �สินที�เกิดขึ �นจากการรื �อถอน 

การบรูณะ และหนี �สนิที�มีลกัษณะคล้ายคลงึกนั 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า

หรือไม ่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 5 สทิธิในสว่นได้เสยีจากกองทนุการรื �อถอน การบรูณะ

และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 7 การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี

ฉบบัที� 29 เรื�อง การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจที�มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 10 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 12 ข้อตกลงสมัปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 13 โปรแกรมสทิธิพิเศษแก่ลกูค้า 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 17 การจ่ายสนิทรัพย์ที�ไมใ่ช่เงินสดให้เจ้าของ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 18 การโอนสินทรัพย์จากลกูค้า 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 15 สญัญาเช่าดําเนินงาน-สิ�งจูงใจที�ให้แก่ผู้ เช่า 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 27 การประเมินเนื �อหาสญัญาเช่าที�ทําขึ �นตามรูปแบบ

กฎหมาย 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 29  การเปิดเผยข้อมลูของข้อตกลงสมัปทานบริการ 
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มาตรฐานการบญัชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี 

เรื�อง 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 32 สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน-ต้นทุนเว็บไซต์ 

ข)  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ�งมีผลบงัคบัใช้สาํหรับงบการเงินที�มีรอบบญัชีเริ�มในหรือหลงัวนัที� 
1 มกราคม 2559 ดงัตอ่ไปนี � 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื�อง 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 4 สญัญาประกนัภยั 

ฝ่ายบริหารของกองทนุได้ประเมนิแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบตัิทางบญัชีฉบบัดงักล่าวไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัตอ่งบการเงินสาํหรับปีที�เริ�มใช้ 

3. สรุปนโยบายการบัญชีที
สาํคัญ 

การแบ่งปันสว่นทุน 

กองทนุจะบนัทกึลดกําไรสะสม ณ วนัที�ประกาศจ่ายเงินปันผล 

การวดัค่าเงินลงทุน 

เงินลงทนุจะรับรู้เป็นสนิทรัพย์ด้วยจํานวนต้นทนุของเงินลงทนุ ณ วนัที�กองทนุมีสิทธิในเงินลงทนุ ต้นทนุของเงิน
ลงทนุประกอบด้วยรายจ่ายซื �อเงินลงทนุและคา่ใช้จ่ายโดยตรงทั �งสิ �นที�กองทนุจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งเงินลงทนุนั �น 

- เงินลงทนุในกองทนุรวมที�เสนอขายในต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสทุธิ
ตอ่หนว่ยลงทนุครั �งลา่สดุของวนัที�วดัคา่เงินลงทนุ 

- หลกัทรัพย์ที�เป็นตราสารหนี � แสดงด้วยมลูคา่ยติุธรรมโดยใช้ราคาหรืออตัราผลตอบแทนจากการซื �อขาย
ที�ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี �ไทย ณ วนัที�วดัคา่เงินลงทนุ 

- กองทุนใช้วิธีราคาทุนตดัจําหน่ายในการกําหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี � ซึ�งมีอายุครบกําหนด
ภายใน 90 วนั นบัตั �งแตว่นัที�ลงทนุและไม่มีเงื�อนไขการตอ่อายเุมื�อมลูค่ายติุธรรมของตราสารหนี �นั �นไม่
แตกต่างจากราคาทุนตดัจําหน่ายอย่างเป็นสาระสําคญั 

กําไรหรือขาดทุนสทุธิที�ยงัไม่เกิดขึ �นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกําไร
ขาดทนุ ณ วนัที�วดัคา่เงินลงทนุ 

ราคาทนุของเงินลงทนุที�จําหนา่ยใช้วิธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ �าหนกั 

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายได้ดอกเบี �ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคํานงึถึงอตัราผลตอบแทนที�แท้จริง 

รายได้อื�นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง 
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กําไรหรือขาดทนุจากการจําหนา่ยเงินลงทนุรับรู้เป็นรายได้หรือคา่ใช้จ่าย ณ วนัที�จําหนา่ยเงินลงทนุ 

บญัชีส่วนเกินและสว่นลดมูลค่าตราสารหนี �ตดัจําหน่ายตามวิธีอตัราดอกเบี �ยที�แท้จริง ซึ�งยอดที�ตดัจําหน่ายนี �
แสดงเป็นรายการปรับปรุงกบัดอกเบี �ยรับ 

บญัชีที�เป็นเงินตราตา่งประเทศ 

บญัชีที�เป็นเงินตราตา่งประเทศ แปลงคา่เงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัเกิดรายการ สนิทรัพย์และหนี �สนิ
ที�เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ �นปีแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี�ยน ณ วันนั �น และสญัญา
อนพุนัธ์ ณ วนัที�เกิดรายการ แปลงคา่เป็นเงินบาทโดยใช้อตัราตามสญัญา 

ณ วนัสิ �นปี กําไรหรือขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ �นจากสญัญาอนุพนัธ์ที�ยังไม่ครบกําหนด คํานวณโดยปรับสญัญา
อนพุนัธ์ ณ วนัสิ �นปีจากอตัราตามสญัญา เป็นราคาตลาดของสญัญาอนพุนัธ์ที�มีอายคุงเหลือเช่นเดียวกนั โดย
แสดงรวมในลกูหนี �หรือเจ้าหนี �จากสญัญาอนพุนัธ์ในงบดลุ 

กําไรหรือขาดทนุจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน 

การใช้ประมาณการทางบญัชี 

ในการจัดทํางบการเงินให้เป็นไปตามหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณและตั �งข้อ
สมมติฐานหลายประการ ซึ�งมีผลกระทบต่อจํานวนเงินที�เกี�ยวกับสินทรัพย์ หนี �สิน รายได้ ค่าใช้จ่ายและการ
เปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกับสินทรัพย์และหนี �สินที�อาจเกิดขึ �น ซึ�งผลที�เกิดขึ �นจริงอาจแตกต่างไปจากจํานวนที�
ประมาณไว้ 

4. กําไรสะสมต้นปี 
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 บาท 

 2557  2556 

ขาดทนุจากการลงทนุสทุธิสะสม (เริ�มสะสม 8 ส.ค. 2554)  (14,027,708.84)  (6,983,251.33) 

กําไรสทุธิที�เกิดขึ �นจากเงินลงทนุสะสม (เริ�มสะสม 8 ส.ค. 2554)   10,267,382.96   29,374,464.14  

กําไรสทุธิที�ยงัไมเ่กิดขึ �นจากเงินลงทนุสะสม     

 (เริ�มสะสม 8 ส.ค. 2554)   49,911,215.45   42,089,684.17  

กําไร(ขาดทนุ)สทุธิที�เกิดขึ �นจากสญัญาอนพุนัธ์     

 (เริ�มสะสม 8 ส.ค. 2554)  4,863,148.00   (32,402,920.00) 

กําไร(ขาดทนุ)สทุธิที�ยงัไมเ่กิดขึ �นจากสญัญาอนพุนัธ์     

 (เริ�มสะสม 8 ส.ค. 2554)  6,144,534.13   (2,762,979.00) 

กําไรสทุธิจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศสะสม  

 (เริ�มสะสม 8 ส.ค. 2554)   519.40 

 

 584.32 

กําไรสะสมต้นปี  57,159,091.10  29,315,582.30 

 

5. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  

คา่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียน สรุปได้ดงันี � 
ค่าใช้จา่ย  อตัราร้อยละ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ  ไม่เกิน 1.50 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  ไม่เกิน 0.10 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  ไม่เกิน 0.20 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

ค่าใช้จ่ายดงักล่าวข้างต้นจะถูกคํานวณเป็นรายวนั 

 

6. เงินฝากธนาคาร 

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2557 และ 2556 เงินฝากธนาคารประกอบด้วย 

 บาท  อตัราดอกเบี �ย (%) 

ธนาคาร 2557  2556  2557  2556 

ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)  7,296,663.75   13,160,037.01  0.37, 1.00, 0.10  0.62, 1.75, 0.10
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7. รายการธุรกิจกับกิจการที
เกี
ยวข้องกัน 

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที�สําคญักับบริษัทจัดการและกิจการอื�นซึ�งมีผู้ ถือหุ้นและ/หรือ
กรรมการเดียวกนักบับริษัทจดัการและกองทนุ รายการที�สําคญัดงักลา่วสําหรับปีสิ �นสดุวนัที� 31 มีนาคม 2557 
และ 2556 มีดงัต่อไปนี � 

 บาท   

 2557  2556  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จํากดั 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 6,522,723.44  6,927,762.05  ตามเกณฑ์ที�ระบใุนหนงัสอืชี �ชวน 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1,151,068.74  1,222,546.43  ตามเกณฑ์ที�ระบใุนหนงัสอืชี �ชวน 

ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)      

ซื �อเงินตราตา่งประเทศ 4,011,202,897.50  6,902,663,083.80  ตามที�ระบใุนสญัญา 

ขายเงินตราต่างประเทศ 3,890,785,882.70  7,532,236,919.30  ตามที�ระบใุนสญัญา 

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2557 และ 2556 กองทนุมียอดคงเหลอืที�มีสาระสาํคญักบักิจการที�เกี�ยวข้องกนั ดงันี � 

 บาท 

 2557  2556 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จํากดั    

ค่าธรรมเนียมการจดัการค้างจ่าย 511,139.67  579,250.20 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย 90,201.11  102,220.66 

ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)    

ลกูหนี �จากสญัญาอนพุนัธ์ -  4,176,985.00 

เจ้าหนี �จากสญัญาอนพุนัธ์ 779,885.00  - 

8. ข้อมูลเกี
ยวกับการซื /อขายเงนิลงทุน 

กองทนุได้ซื �อขายเงินลงทุนสําหรับปีสิ �นสดุวนัที� 31 มีนาคม 2557 โดยไม่รวมเงินลงทุนในตั�วสญัญาใช้เงิน เป็น
จํานวนเงิน 511.45 ล้านบาท (ปี 2556: จํานวนเงิน 1,375.95 ล้านบาท) โดยคิดเป็นอตัราร้อยละ 71.31 (ปี 2556: 
ร้อยละ 180.26) ตอ่มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิถวัเฉลี�ยระหวา่งปี 

9. ตราสารอนุพันธ์ 

ณ วันที� 31 มีนาคม 2557 กองทุนมีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือจํานวน 18.74 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพื�อแลกเป็นเงินจํานวน 608.58 ล้านบาท 

ณ วันที� 31 มีนาคม 2556 กองทุนมีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือจํานวน 24.16 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพื�อแลกเป็นเงินจํานวน 714.68 ล้านบาท 
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10. การแบ่งปันส่วนทุน 

เมื�อวนัที� 17 มกราคม 2557 กองทนุได้จ่ายเงินปันผลในอตัราหนว่ยละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน 6.83 ล้านบาท 

เมื�อวนัที� 16 ตลุาคม 2556 กองทนุได้จ่ายเงินปันผลในอตัราหนว่ยละ 0.13 บาท รวมเป็นเงิน 8.98 ล้านบาท 

เมื�อวนัที� 17 กรกฎาคม 2556 กองทนุได้จ่ายเงินปันผลในอตัราหนว่ยละ 0.13 บาท รวมเป็นเงิน 8.75 ล้านบาท 

เมื�อวนัที� 19 เมษายน 2556 กองทนุได้จ่ายเงินปันผลในอตัราหนว่ยละ 0.13 บาท รวมเป็นเงิน 9.10 ล้านบาท 

เมื�อวนัที� 17 มกราคม 2556 กองทนุได้จ่ายเงินปันผลในอตัราหนว่ยละ 0.13 บาท รวมเป็นเงิน 8.79 ล้านบาท 

เมื�อวนัที� 16 ตลุาคม 2555 กองทนุได้จ่ายเงินปันผลในอตัราหนว่ยละ 0.25 บาท รวมเป็นเงิน 16.48 ล้านบาท 

เมื�อวนัที� 23 เมษายน 2555 กองทนุได้จ่ายเงินปันผลในอตัราหนว่ยละ 0.20 บาท รวมเป็นเงิน 17.47 ล้านบาท 

11. การเปิดเผยข้อมูลสาํหรับเครื
องมือทางการเงิน 

กองทนุไมมี่นโยบายที�จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดลุที�เป็นตราสารอนพุนัธ์เพื�อการเก็งกําไร
หรือการค้า 

มูลค่ายตุิธรรม 

เนื�องจากสินทรัพย์และหนี �สินทางการเงินของกองทนุ ณ วนัที�ในงบการเงินสว่นใหญ่จดัอยู่ในประเภทระยะสั �น
อีกทั �งสนิทรัพย์สว่นใหญ่เป็นหลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาดที�แสดงมลูค่ายติุธรรม โดยถือตามราคาที�ซื �อ
ขายกนัในตลาด ดงันั �นกองทนุเชื�อว่ามลูค่าตามบญัชีของสนิทรัพย์และหนี �สินทางการเงินดงักลา่วจึงแสดงมลูค่า
ไม่แตกต่างจากมลูค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสําคญั 

ความเสี�ยงด้านอตัราดอกเบี �ย 

ความเสี�ยงจากอัตราดอกเบี �ยคือโอกาสที�ราคาตราสารหนี �อาจจะเพิ�มขึ �นหรือลดลง เมื�ออัตราดอกเบี �ยใน
ท้องตลาดมีการเปลี�ยนแปลงโดยทั�วไป หากอตัราดอกเบี �ยในท้องตลาดเพิ�มสงูขึ �น ราคาตราสารหนี �จะลดลง และ
หากอตัราดอกเบี �ยในท้องตลาดลดลง ราคาตราสารหนี �จะมีราคาเพิ�มสงูขึ �น ยิ�งตราสารหนี �มีอายยุาวเทา่ไร ราคา
ของตราสารหนี �น ั �นก็จะมีความออ่นไหวต่อการปรับตวัของอตัราดอกเบี �ยมากขึ �นเท่านั �น  

ความเสี�ยงด้านการให้สนิเชื�อ 

กองทุนมีความเสี�ยงที�อาจเกิดจากการที�คู่สญัญาไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัที�ระบไุว้ในเครื�องมือทาง
การเงิน เนื�องจากกองทนุมีลกูหนี � อยา่งไรก็ตาม สนิทรัพย์ทางการเงินดงักลา่วจะครบกําหนดในระยะเวลาอนัสั �น 
กองทนุจึงไมค่าดว่าจะได้รับความเสยีหายจากการเก็บหนี � 
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ความเสี�ยงด้านอตัราแลกเปลี�ยน 

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2557 และ 2556 กองทนุมีบญัชีที�เป็นเงินตราตา่งประเทศดงันี � 

รายการ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

 2557  2556 

เงินลงทนุ (มลูค่ายตุธิรรม) 20,734,339.13  25,284,312.09 

เงินฝากธนาคาร 110.07  119.91 

เจ้าหนี �จากการซื �อเงินลงทนุ -  170,000.00 

กองทุนได้ทําธุรกรรมขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื�อคุ้มครองความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนของเงิน
ลงทุนที�เป็นเงินตราต่างประเทศ (ดูหมายเหตุ 9) 

ความเสี�ยงด้านตลาด 

กองทุนมีความเสี�ยงด้านตลาดเนื�องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ�งผลตอบแทนของเงินลงทุนดงักล่าว
ขึ �นอยู่ก ับความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ�งสภาวการณ์
ดงักล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทที�ออกตราสาร ทั �งนี �ขึ �นอยู่
กับประเภทของธุรกิจของผู้ ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอัน
อาจทําให้ราคาของตราสารเพิ�มขึ �นหรือลดลงได้ 

การบริหารความเสี�ยง 

กองทุนบริหารความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ �นจากการลงทุนโดยกําหนดนโยบายการบริหารความเสี�ยง เช่น การ
วิเคราะห์ฐานะของกิจการที�จะลงทนุ 

12. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

เมื�อวนัที� 21 เมษายน 2557 กองทนุได้จ่ายเงินปันผลในอตัราหนว่ยละ 0.10 บาท 

13. การอนุมัตงิบการเงิน 

งบการเงินนี �ได้รับการอนมุติัให้ออกโดยผู้ มีอํานาจของกองทนุเมื�อวนัที� 16 พฤษภาคม 2557 
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กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล 

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน 

ณ วันที$ 31 มีนาคม 2557 

   
 จํานวนเงินต้น

และ   มูลค่าตามราคาตลาด % of NAV 

    จํานวนหุ้น/หน่วย    บาท  

หน่วยลงทุนต่างประเทศ 
    กองทนุ Templeton Global Bond Fund 99.81% 

กองทนุ Templeton Global Bond Fund 871,557.00  672,621,961.38  99.81% 

รวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ 
  

 672,621,961.38  99.81% 

เงินฝาก 

ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)  7,320,109.20  1.09% 

รวมเงินฝาก 
  

 7,320,109.20  1.09% 

ทรัพย์สนิอื*น  (266,748.49) -0.04% 

หนี .สินอื*น  (5,751,891.86) -0.85% 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ
  

 673,923,430.23  100.00% 

จํานวนหนว่ยลงทุน  64,532,130.10  

มลูค่าทรัพย์สนิสทุธิต่อหน่วย  10.4432  
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ค่าใช้จ่ายที
เรียกเก็บจากกองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล 

สําหรับระยะเวลา 1 ปีของรอบปีบญัชี 2556/2557 ตั �งแตว่นัที� 1 เมษายน 2556 สิ �นสดุวนัที� 31 มีนาคม 2557 

เปรียบเทียบกบัระยะเวลาเดียวกนัของรอบปีบญัชี 2555/2556 ตั �งแตว่นัที� 1 เมษายน 2555 สิ �นสดุวนัที� 31 มีนาคม 2556 

คา่ใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทนุรวม 

 
 ตั �งแตว่นัที� 

 1  เม.ย.  2556 
 ตั �งแตว่นัที� 

 1  เม.ย.  2555 
 ตั �งแตว่นัที� 

 1  เม.ย.  2556 
 ตั �งแตว่นัที� 

 1  เม.ย.  2555 

(Fund's Direct Expenses) 
 ถึงวนัที� 

 31 มี.ค. 2557 
 ถึงวนัที� 

 31 มี.ค. 2556 
 ถึงวนัที� 

 31 มี.ค. 2557 
 ถึงวนัที�  

31 มี.ค. 2556 

 จํานวนเงิน จํานวนเงิน ร้อยละต่อปีของ ร้อยละต่อปีของ 

 หน่วย : พนับาท หน่วย : พนับาท 
มลูค่าทรัพย์สนิ

สทุธิ2 
มลูค่าทรัพย์สนิ

สทุธิ3 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management fee) 6,522.72 6,927.76 0.9095 0.9076 

ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee fee) 230.21 244.51 0.0321 0.0320 

ค่านายทะเบียน (Registrar fee) 1,151.07 1,222.55 0.1605 0.1602 

คา่ที�ปรึกษาการลงทนุ (Advisory fee)  ไม่มี  ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ค่าโฆษณา  ไม่มี  ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

คา่ใช้จา่ยอื�น ๆ 57.81 71.60 0.0081 0.0094 

รวมค่าใช้จ่ายทั /งหมด1 7,961.81 8,466.42 1.1102 1.1092 

หมายเหตุ 

1. ไมร่วมคา่นายหน้าซื �อขายหลกัทรัพย์และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ที�เกิดขึ �นจากการซื �อขายหลกัทรัพย์ 
2. มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิถวัเฉลี�ยรายวนัโดยคํานวณจากวนัที� 1 เมษายน 2556 ถึงวนัที� 31 มีนาคม 2557  
 เท่ากบั 717,176,833.91 บาท 
3. มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิถวัเฉลี�ยรายวนัโดยคํานวณจากวนัที� 1 เมษายน 2555 ถึงวนัที� 31 มีนาคม 2556  
 เท่ากบั  763,304,890.68 บาท 
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รายงานรายชื*อบคุคลที*เกี*ยวข้องที*มีการทาํธุรกรรมกบักองทนุเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล 

สําหรับรอบปีบญัชี 2556/2557 (ตั .งแตว่นัที* 1 เมษายน 2556 - 31 มีนาคม 2557) 

ลําดบั รายชื*อบคุคลที*เกี*ยวข้อง 

1 ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกบับคุคลที�เกี�ยวข้องกบักองทนุรวมได้ที�บริษัทจดัการโดยตรง 

หรือที� website ของ บลจ. ที� http://www.tmbam.com/v6/th/about-us-corporate-governance-type3.php 

หรือที� http://www.tmbam.com เลือกหวัข้อ รู้จกั บลจ.ทหารไทย > การกํากับดแูลกิจการ > รายงานการทําธุรกรรมกบับคุคลที� 
เกี�ยวข้อง หรือที� website ของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที� http://www.sec.or.th/th/pages/information/pagelink-
statistic/link_mutual_funds.aspx 
 

รายชื$อผู้จัดการกองทุน 

ลําดบั ชื*อ-สกลุ 
1 
2 

 ดร.สมจินต์ ศรไพศาล  
 นายพพิฒัน์ พศิณุวงรักษ์ 

3  นายธีระศนัส์ ทตุยิะโพธิ 

4  นายชชัวาลย์ พงษ์กิตตหิล้า 
5 
6 
7 
 

 นายผดงุ ทรงอธิกมาศ 
 นายพยนต์ พงศาวรี 
 นายประพจน์ อ้วนเจริญกลุ 
 

 

 
รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถอืหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 ของกองทุน  ณ วนัที$ 31 มีนาคม 2557 
 ไม่มี 
 
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื$องจากการที$ กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล ใช้บริการบุคคลอื$นๆ  
(Soft Commission) 

 บริษัทที*ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที*ได้รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน์ 

1 บริษัท Morgan Stanley Smith Barney LLC. ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพื*อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

2 TEMPLETON LX ข่าวสาร และบทวเิคราะห์ ฯลฯ เพื*อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 
 


