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วนัที� 3 พฤศจิกายน 2557 
 
เรียน ท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จํากดั (บลจ. ทหารไทย) ขอนําส่งรายงานประจํารอบระยะเวลา 6 
เดือน ตั 0งแตว่นัที� 1 เมษายน 2557 ถึง 30 กนัยายน 2557 ของกองทนุเปิดทหารไทยโกลบอล บอนด์ ปันผล มายงัท่านผู้ ถือ
หน่วยลงทุนทุกท่าน 

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนที�ผา่นมา เป็นระยะเวลาที�สภาพคล่องไหลเข้าสูต่ลาดการเงินเป็นจํานวนมาก ส่งผลให้
ราคาสนิทรัพย์ในตลาดการเงินโดยมากปรับตวัเพิ�มขึ 0น โดยสภาพคลอ่งเหลา่นั 0นเป็นผลจากการดําเนินมาตรการผ่อนคลาย
ทางการเงินของประเทศที�พฒันาแล้ว ทั 0งระดบัอตัราดอกเบี 0ยนโยบายที�อย ูใ่นระดบัตํ�าเป็นประวตัิการณ์ อีกทั 0งมาตรการซื 0อ
พนัธบตัรและตราสารหนี 0ที�มีสนิเชื�อเพื�อการเคหะเป็นหลกัประกนั อย่างไรก็ด ี มาตรการทางการเงนิก็ช่วยให้เศรษฐกิจฟื0นตวั 
ถึงแม้จะอยูใ่นระดบัตํ�าก็ตาม โดยเฉพาะในสหภาพยโุรป ซึ�งธนาคารกลางพยายามหลีกเลี�ยงการใช้นโยบายการเงินเชิง
ปริมาณ 

การดาํเนนินโยบายอดัฉีดสภาพคลอ่งผ่านการซื 0อพนัธบตัรของธนาคารกลางส่งผลอย่างมากต่อระดับราคา
สนิทรัพย ์ ของตลาดเกิดใหม่ โดยเฉพาะเมื�อธนาคารกลางสหรัฐฯ มีประกาศว่ามแีผนจะลดวงเงินซื 0อพนัธบตัร สง่ผลให้นกั
ลงทุนมีความกังวลต่อราคาสินทรัพย์ในตลาดเกิดใหม่ โดยคาดว่าสภาพคลอ่งที�อาจตงึตวัขึ 0นในกลุม่ประเทศพฒันาแล้วจะ
สร้างผลต่อราคาสินทรัพย์ตา่งๆ ในตลาดเกิดใหม่อย่างมาก 

อย่างไรก็ดี ผลกระทบต่อตลาดเกิดใหม่ที�เกิดขึ 0นจริงหลงัจากที�ธนาคารสหรัฐฯ เริ�มปรับลดวงเงินซื 0อคืนพนัธบตัรใน
เดือนธันวาคม 2556 นั 0น น้อยกวา่ที�นกัลงทนุประเมินไว้มาก และแสดงถึงความสามารถของประเทศกลุม่ตลาดเกิดใหม่
หลายประเทศ ที�จะสามารถรองรับผลกระทบจากการปรับขึ 0นดอกเบี 0ยของสหรัฐฯ ตลอดจนการแข็งค่าของเงินดอลลาร์
สหรัฐฯ ได้ นอกจากนั 0น นกัลงทนุเริ�มพจิารณาการลงทนุในกลุม่ตลาดเกิดใหมเ่ป็นรายประเทศมากขึ 0น ตามปัจจยัพื 0นฐาน
ของแต่ละประเทศที�แตกต่างกนั แทนการมองภาพรวมของกลุม่ประเทศตลาดเกิดใหม่ 

ถึงแม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯจะทยอยปรับลดการอดัฉีดเงินทนุเข้าสู่ตลาดการเงิน แต่ธนาคารกลางญี�ปุ่ นกลบัเริ�ม
อดัฉีดเงินลงทุนผ่านมาตรการซื 0อพนัธบตัรจํานวนมาก เพื�อที�กระตุ้นระดบัเงินเฟ้อในประเทศและสร้างความต้องการซื 0อ
สนิค้าภายในประเทศ ทั 0งนี 0 การเพิ�มภาษีการอปุโภคและระดบัคา่แรงที�ไมเ่พิ�มขึ 0น สง่ผลให้ธนาคารกลางญี�ปุ่ นยงัคงความ
จําเป็นที�ต้องอดัฉีดเงินทนุเข้าสูร่ะบบอยา่งต่อเนื�อง เพื�อที�จะผลกัดนัให้ระดบัราคาสนิทรัพย์ในญี�ปุ่ นปรับตวัเพิ�มขึ 0น อย่างไรก็
ดี ความคืบหน้าของมาตรการปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจยงัน้อยกว่าที�ตลาดคาดการณ์ไว้ จงึเป็นอกีเหตผุลหนึ�งทาํให้
ธนาคารกลางญี�ปุ่ น อาจมคีวามจําเป็นต้องอดัฉีดสภาพคลอ่งมากขึ 0น เนื�องจากสภาพคลอ่งสว่นมากได้เคลื�อนย้ายไปยัง
ประเทศอื�น  

การอดัฉีดสภาพคลอ่งของธนาคารญี�ปุ่ น สง่ผลให้อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรญี�ปุ่ นทรงตวัอยูใ่นระดบัตํ�าและ
บางครั 0งก็ไม่สร้างแรงจงูใจต่อนกัลงทนุต่างประเทศ ในช่วงปีที�ผ่านมา ความต้องการพนัธบตัรของหลายประเทศปรับตวั
สงูขึ 0น จากมาตรการซื 0อพนัธบตัรในหลายประเทศ ตลอดจนนกัลงทนุที�ต้องลงทนุในสนิทรัพย์ที�ปลอดภยั เนื�องจากเศรษฐกิจ
ที�ไม่ได้ร้อนแรงและขาดปัจจยัหนนุภาวะเงินเฟ้อ ถึงแม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะทยอยลดวงเงินซื 0อพนัธบตัรลงก็ตาม แต่
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นกัลงทนุกลบัไมเ่ชื�อมั�นว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะสามารถปรับขึ 0นอตัราดอกเบี 0ยนโยบายได้เร็ว ซึ�งสง่ผลให้เกดิความ
ต้องการในตลาดตราสารหนี 0ตา่งๆ รวมถึง ตราสารหนี 0ในตลาดเกิดใหม ่ ตราสารหนี 0ภาคเอกชน และเงินกู้ธนาคาร นอกจากนี 0 
ปริมาณสภาพคลอ่งที�เพิ�มสงูขึ 0น ยงัช่วยหนนุให้ภาครัฐบาลและภาคเอกชนต่างๆ สามารถเสนอขายตราสารหนี 0ได้ใน
ปริมาณมาก 

วิกฤตทางเศรษฐกิจในสหภาพยโุรปเริ�มทรงตวั สง่ผลให้สว่นต่างระหว่างผลตอบแทนของประเทศในสหภาพยโุรป
ปรับตวัลดลงเมื�อเทียบกบัผลตอบแทนพนัธบตัรประเทศเยอรมนั ในเฉพาะพนัธบตัรสเปนและอิตาล ี ที�ปรับตวัลงสู่ระดบั
ตํ�าสดุเป็นประวตัิการณ์ ตลอดจนพนัธบตัรกรีซกก็ลบัมาเป็นที�ต้องการของนกัลงทุนในตลาด โดยนกัลงทุนประเมินวา่ระดับ
เงินเฟ้อที�ตํ�าจะส่งผลให้ธนาคารกลางของสหภาพยโุรปต้องออกมาตราการมาเพื�อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และในเดอืน
มิถนุายน 2557ธนาคารกลางยโุรปได้ประกาศใช้ดอกเบี 0ยนโยบายตดิลบ เพื�อที�จะกระตุ้นให้ธนาคารปลอ่ยสนิเชื�อให้กับ
ธุรกิจขนาดเลก็ นอกจากนั 0น ธนาคารกลางยโุรปยงัมีถ้อยแถลงถึงความเป็นไปได้ที�จะใช้มาตราการผ่อนคลายเชิงปริมาณ
เหมือนในสหรัฐฯ โดยใตราการดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดการอดัฉีดสภาพคล่องในตลาดยโุรป และอาจนําไปสู่การไหลออก
ของเงินทนุไปยงัตลาดอื�นที�ให้ผลตอบแทนสงูกวา่ 

ผลกระทบจากระดบัสภาพคลอ่งที�สงู สง่ผลให้ความกงัวลตอ่ความเสี�ยงต่อภาวะฟองสบู ่ เนื�องจากระดบัความผนั
ผวนที�อยู่ในระดบัตํ�า และราคาสนิทรัพย์ทั 0งในตลาดพนัธบตัร ตลาดหุ้น และตลาดอตัราแลกเปลี�ยน ที�คอ่ยๆ  ปรับตวัสงูขึ 0น 
ในช่วงหลายเดือนที�ผา่นมา ทาํให้นกัลงทนุได้รับประโยชน์จากการลงทนุผา่นราคาหุ้นและตราสารหนี 0ที�ปรับตวัเพิ�มขึ 0นอยา่ง
ต่อเนื�อง 

ในช่วงครึ�งหลงัของปี ภาครัฐเริ�มมีสญัญาณเตอืนเพื�อชะลอความร้อนแรงเกินควรในตลาด ธนาคารกลางของ
องักฤษได้เตอืนนกัลงทนุถงึความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ 0นจากการที�นกัลงทนุอาจไม่เข้าใจถงึความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ 0น เมื�อระดบั
ความผนัผวนปรับตวัสงูขึ 0น และสง่ผลให้ราคาสนิทรัพย์ปรับตวัลดลงเร็วกว่าที�นกัลงทนุจะสามารถขายได้ โดยเฉพาะการ
ลงทนุในตลาดตราสารหนี 0บางสว่น ที�สว่นเพิ�มของผลตอบแทนจากพนัธบตัรรัฐบาลที�ยงัคงปรับตวัลดลง ซึ�งอาจหมายถึง
นักลงทุนอาจไม่เข้าใจในการลงทุนสินทรัพย์นั 0น โดยอาจพจิารณาจากผลตอบแทนย้อนหลงั โดยเฉพาะอย่างยิ�งเมื�อ เวลาที�
การเปลี�ยนผา่นนโยบายการเงินจากผ่อนคลายสู่นโยบายการเงินแบบเข้มงวดใกล้เข้ามา 

ประธานธนาคารองักฤษมีถ้อยแถลงวา่อตัราดอกเบี 0ยนโยบายอาจปรับขึ 0นได้เร็วกวา่ที�ตลาดคาดการณ์ไว้ ในขณะ
ที�การปรับขึ 0นอตัราดอกเบี 0ยในสหภาพยโุรปยงัคงอยูร่ะดบัตํ�าต่อเนื�อง แต่ในสหรัฐฯ ตลาดแรงงานที�ปรับตวัดขีึ 0นและการ
อตัราเงินเฟ้อที�ทยอยปรับตวัเพิ�มขึ 0น และอาจเริ�มสง่ผลต่อราคาพนัธบตัร ถึงแม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะทยอยลดวงเงินซื 0อ
คืนพนัธบตัร และอาจเข้าใกล้สูจ่ดุที�จะพจิารณาการปรับขึ 0นอตัราดอกเบี 0ยก็ตาม แต่ผลกระทบจากการดําเนินนโยบายทาง
การเงินที�ผ่อนคลายของสหภาพยโุรปและญี�ปุ่ นอาจทําให้การปรับขึ 0นดอกเบี 0ยในตลาดการเงินเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป  
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สําหรับนโยบายของกองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล เน้นลงทุนในหนว่ยลงทุนของกองทนุรวม

ต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทนุ Templeton Global Bond Fund โดยกองทนุ Templeton Global 
Bond Fund มุ่งสร้างผลตอบแทนรวมสงูสดุจากการลงทนุในพอร์ตการลงทนุของตราสารหนี 0ที�ออกโดยรัฐบาลและองค์กรที�
มีความเกี�ยวข้องกับรัฐบาล และสกลุเงินตา่งๆ ทั 0งในตลาดที�พฒันาแล้วและตลาดเกิดใหม ่ โดยตามในรอบระยะเวลา 6 
เดือนที�ผ่านมา กองทนุเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล กําไรร้อยละ 3.03 (ดูรายละเอียดในตารางผลการดําเนินงาน
ด้านหลงั) เนื�องจากการปรับเพิ�มของราคาหน่วยลงทนุของกองทนุ Templeton Global Bond Fund เป็นหลกั 

สุดท้ายนี 0 บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคณุผู้ถือหน่วยลงทนุทกุท่านที�ได้มอบความไว้วางใจลงทนุในกองทนุรวม
ของ บลจ. ทหารไทย ด้วยดีตลอดมา 
 
ขอแสดงความนับถือ 
 
คณะผู้จัดการกองทุน 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จํากดั 
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รายงานการวเิคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน ทหารไทย จํากัด ในฐานะบริษัทจัดการ 
กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล 
 
ภาวะเศรษฐกิจ 

ปี 2556 เป็นปีที�เศรษฐกิจโลกมีการเจริญเติบโตได้ดี โดยกองทนุการเงินระหว่างประเทศประเมนิไว้ที�ระดบัร้อยละ 
3 ต่อปี ซึ�งเป็นอตัราที�สงูสดุในรอบ 3 ปี ทั 0งนี 0ในช่วงครึ�งปีหลงั ภาคการผลิตมีการขยายตวัได้ดี ส่งผลให้ภาคการบริการและ
การค้าระหว่างประเทศมีการเจริญเติบโตตามด้วย ซึ�งตวัแปรสาํคญัคอืการขยายตวัได้ด ี คอื สหรัฐอเมริกา ที�ไตรมาสที�สาม
ขยายตวัถึงร้อยละ 4.1 ตอ่ปี จากการฟื0นตวัของภาคอสงัหาริมทรัพย์ และการอปุโภคบริโภคของภาคเอกชน ถงึแม้จะมี
ผลกระทบจากการปรับลดงบประมาณของภาครัฐบ้างก็ตาม นอกจากนี 0 ด้านเศรษฐกิจของสหภาพยโุรปได้หลดุพ้นจาก
ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ โดยมีการขยายตวัเลก็น้อยในไตรมาสที�สองและสาม เนื�องจากภาคการผลิตที�เริ�มทรงตวั และทาํ
ให้ภาวะการวา่งงานในสหภาพยโุรปทรงตวั แตย่ังอยู่คงมีการวา่งงานจํานวนมากอยู่ แม้จะเผชิญกับผลกระทบจาก
สถานะการณ์การเมืองในอิตาลี โปรตเุกส และไซปรัสก็ตาม ด้านญี�ปุ่ น รัฐบาลฯได้ดําเนินนโยบายการเงินการคลงัเพื�อแก้ไข
ภาวะเงินฝืดหรือที�เรียกวา่ Abenomics ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและภาคธุรกิจของญี�ปุ่ น โดยเศรษฐกิจกลบัมามีการขยายตวั
อีกครั 0งหนึ�ง อย่างไรกด็ีการเดินหน้าโครงการปฎิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจโดยเริ�มจากการปรับเพิ�มภาษีในปี 2557 ยงัคงมี
ความคืบหน้าไม่มากนกั ทางด้านประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม ่ ประเทศที�พึ�งพงิการส่งออกสนิค้าโภคภณัฑ์ได้รับผลกระทบจาก
การร่วงลงของราคาสินค้า ตลอดจนเศรษฐกิจจีนที�เริ�มชะลอความร้อนแรงลง จากการดําเนินโยบายของภาครัฐตั 0งแต ่ 2-3 ปี
ที�แล้ว ซึ�งลดความสาํคญัของการเจริญเติบโตที�เน้นการสง่ออกและการลงทนุโครงสร้างพื 0นฐาน มาเป็นการเจิญเติบโตจาก
การบริโภคภายในประเทศ อยา่งไรก็ดี เศรษฐกิจจีนยงัคงเติบโตได้ร้อยละ 7.8 ในไตรมาสที�สาม ซึ�งใกล้เคยีงกบัตวัเลขที�
รัฐบาลประเมินไว้ที�ร้อยละ 7.5 ตอ่ปี อยา่งไรก็ดีภาคการผลติของเศรษฐกิจประเทศเกิดใหมก่็ปรับตวัสงูขึ 0นอีกครั 0งในไตรมาส
ที�สี�ตามภาวะเศรษฐกิจโลกที�ปรับตวัดีขึ 0น 
 ในไตรมาสแรกของปี 2557 เศรษฐกิจโลกได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศที�หนาวเย็นผิดปกต ิ สง่ผลต่อการ
ขยายตวัของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะอยา่งยิ�งในสหรัฐฯ กอปรกบัการที�สหรัฐฯ มีการสะสมสนิค้าคงคลงัไว้มาก จึงทาํให้
ปริมาณการผลิตปรับตวัลดลง อีกทั 0งภาวะเศรษฐกิจของประเทศกลุม่ตลาดเกิดใหม่ที�ชะลอความร้อนแรงลงตามภาคการ
ส่งออกที�ชะลอตวัตามอปุสงค์ภายนอก สว่นหนึ�งเป็นผลจากดาํเนนินโยบายของรัฐบาลจีน ที�มีการควบคมุปริมาณการ
ปลอ่ยสนิเชื�อในระบบ ตลอดจนภาคอสงัหาริมทรัพย์ที�ปรับตวัลดลง จึงสง่ผลให้ความต้องการสนิค้าโดยรวมไม่ได้เพิ�มขึ 0น
มากเหมือนในอดีต ในขณะที�เศรษฐกิจของรัสเซียมีการชะลอตัวลงมากจากปัญหาความตึงเครียดที�เกิดในภมูภิาค  ถงึแม้ว่า
เศรษฐกิจของประเทศญี�ปุ่ น เยอรมนั สเปน และสหราชอณาจกัร  จะขยายตวัได้ดีก็ตาม โดยกองทนุการเงินระหว่าประเทศ
ประเมินว่า เศรษฐกิจโลกในไตรมาสแรกขยายตวัร้อยละ 2.75 เมื�อเทียบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปีที�ผ่านมา ตํ�ากวา่ที�
คาดการณ์ไว้ร้อยละ 0.50 
 ในไตรมาสที�สอง กองทนุการเงนิระหว่างประเทศ ประเมินวา่เศรษฐกิจโลกนา่จะปรับตวัดขีึ 0น เนื�องจากปัจจยัที�
สง่ผลกระทบต่อเศรฐกิจโลกในไตรมาสแรกเป็นปัจจยัระยะสั 0น อกีทั 0ง รัฐบาลตา่งๆ เริ�มมีการดําเนนินโยบายทางเศรษฐกิจ
ให้สอดคล้องกบัอตัราการเจริญเติบโตที�ลดลง รวมถงึ นโยบายการเงินทั�วโลกที�ผ่อนคลายเป็นพิเศษ ตลอดจนการปรับเพิ�ม
ความรัดกุมด้านนโยบายการคลงัยังคงดําเนินแบบค่อยเป็นค่อยไป อย่างไรก็ดี กิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาคเอกชนยงัคง
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ไม่ฟื 0นตวัมากนกั โดยเฉพาะในด้านการลงทนุ ซึ�งจะทาํให้อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจในปีนี 0ตํ�ากว่าที� กองทนุการเงิน
ระหว่างประเทศคาดการณ์ไว้ร้อยละ 3.4 ได้ 
 
ตลาดตราสารหนี 0 

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนที�ผา่นมา เป็นระยะเวลาที�สภาพคล่องไหลเข้าสูต่ลาดการเงินเป็นจํานวนมาก ส่งผลให้
ราคาสนิทรัพย์ในตลาดการเงินโดยมากปรับตวัเพิ�มขึ 0น โดยสภาพคล่องเหล่านั 0นเป็นผลจากการดําเนินมาตรการผ่อนคลาย
ทางการเงินของประเทศที�พฒันาแล้ว ทั 0งระดบัอตัราดอกเบี 0ยนโยบายที�อยูใ่นระดบัตํ�าเป็นประวตัิการณ์ อีกทั 0งมาตรการซื 0อ
พนัธบตัรและตราสารหนี 0ที�มีสินเชื�อเพื�อการเคหะเป็นหลกัประกนั อย่างไรก็ดี มาตรการทางการเงนิก็ช่วยให้เศรษฐกิจฟื0นตวั 
ถึงแม้จะอยูใ่นระดบัตํ�าก็ตาม โดยเฉพาะในสหภาพยโุรป ซึ�งธนาคารกลางพยายามหลกีเลี�ยงการใช้นโยบายการเงินเชิง
ปริมาณ 

การดาํเนนินโยบายอดัฉีดสภาพคลอ่งผ่านการซื 0อพนัธบตัรของธนาคารกลางส่งผลอย่างมากต่อระดับราคา
สนิทรัพย์ของตลาดเกิดใหม ่ โดยเฉพาะเมื�อธนาคารกลางสหรัฐฯ มีประกาศว่ามีแผนจะลดวงเงินซื 0อพนัธบตัร สง่ผลให้นกั
ลงทุนมีความกังวลต่อราคาสินทรัพย์ในตลาดเกิดใหม่ โดยคาดว่าสภาพคลอ่งที�อาจตงึตวัขึ 0นในกลุม่ประเทศพฒันาแล้วจะ
สร้างผลต่อราคาสินทรัพย์ตา่งๆ ในตลาดเกิดใหม่อย่างมาก 

อย่างไรก็ด ี ผลกระทบต่อตลาดเกิดใหม่ที�เกิดขึ 0นจริงหลงัจากที�ธนาคารสหรัฐฯ เริ�มปรับลดวงเงินซื 0อคืนพนัธบตัรใน
เดือนธันวาคม 2556 นั 0น น้อยกวา่ที�นกัลงทนุประเมินไว้มาก และแสดงถึงความสามารถของประเทศกลุม่ตลาดเกิดใหม่
หลายประเทศ ที�จะสามารถรองรับผลกระทบจากการปรับขึ 0นดอกเบี 0ยของสหรัฐฯ ตลอดจนการแข็งค่าของเงินดอลลาร์
สหรัฐฯ ได้ นอกจากนั 0น นกัลงทนุเริ�มพจิารณาการลงทนุในกลุม่ตลาดเกิดใหมเ่ป็นรายประเทศมากขึ 0น ตามปัจจัยพื 0นฐาน
ของแต่ละประเทศที�แตกต่างกนั แทนการมองภาพรวมของกลุม่ประเทศตลาดเกิดใหม่ 

ถึงแม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯจะทยอยปรับลดการอดัฉีดเงินทนุเข้าสู่ตลาดการเงิน แต่ธนาคารกลางญี�ปุ่ นกลบัเริ�ม
อดัฉีดเงินลงทุนผ่านมาตรการซื 0อพนัธบตัรจํานวนมาก เพื�อที�กระตุ้นระดบัเงินเฟ้อในประเทศและสร้างความต้องการซื 0อ
สนิค้าภายในประเทศ ทั 0งนี 0 การเพิ�มภาษีการอปุโภคและระดบัคา่แรงที�ไมเ่พิ�มขึ 0น สง่ผลให้ธนาคารกลางญี�ปุ่ นยงัคงความ
จําเป็นที�ต้องอดัฉีดเงินทนุเข้าสูร่ะบบอยา่งต่อเนื�อง เพื�อที�จะผลกัดนัให้ระดบัราคาสนิทรัพย์ในญี�ปุ่ นปรับตวัเพิ�มขึ 0น อย่างไรก็
ดี ความคืบหน้าของมาตรการปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจยงัน้อยกว่าที�ตลาดคาดการณ์ไว้ จงึเป็นอกีเหตผุลหนึ�งทาํให้
ธนาคารกลางญี�ปุ่ น อาจมีความจําเป็นต้องอดัฉีดสภาพคล่องมากขึ 0น เนื�องจากสภาพคลอ่งสว่นมากได้เคลื�อนย้ายไปยัง
ประเทศอื�น  

การอดัฉีดสภาพคลอ่งของธนาคารญี�ปุ่ น สง่ผลให้อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรญี�ปุ่ นทรงตวัอยูใ่นระดบัตํ�าและ
บางครั 0งก็ไม่สร้างแรงจงูใจต่อนกัลงทนุต่างประเทศ ในช่วงปีที�ผ่านมา ความต้องการพนัธบตัรของหลายประเทศปรับตวั
สงูขึ 0น จากมาตรการซื 0อพนัธบตัรในหลายประเทศ ตลอดจนนกัลงทนุที�ต้องลงทนุในสนิทรัพย์ที�ปลอดภยั เนื�องจากเศรษฐกิจ
ที�ไม่ได้ร้อนแรงและขาดปัจจยัหนนุภาวะเงินเฟ้อ ถึงแม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะทยอยลดวงเงินซื 0อพนัธบตัรลงก็ตาม แต่
นกัลงทนุกลบัไมเ่ชื�อมั�นว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะสามารถปรับขึ 0นอตัราดอกเบี 0ยนโยบายได้เร็ว ซึ�งสง่ผลให้เกดิความ
ต้องการในตลาดตราสารหนี 0ตา่งๆ รวมถึง ตราสารหนี 0ในตลาดเกิดใหม ่ ตราสารหนี 0ภาคเอกชน และเงินกู้ธนาคาร นอกจากนี 0 
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ปริมาณสภาพคลอ่งที�เพิ�มสงูขึ 0น ยงัช่วยหนนุให้ภาครัฐบาลและภาคเอกชนต่างๆ สามารถเสนอขายตราสารหนี 0ได้ใน
ปริมาณมาก 

วิกฤตทางเศรษฐกิจในสหภาพยโุรปเริ�มทรงตวั สง่ผลให้สว่นต่างระหว่างผลตอบแทนของประเทศในสหภาพยโุรป
ปรับตวัลดลงเมื�อเทียบกบัผลตอบแทนพนัธบตัรประเทศเยอรมนั ในเฉพาะพนัธบตัรสเปนและอิตาล ี ที�ปรับตวัลงสู่ระดบั
ตํ�าสดุเป็นประวตัิการณ์ ตลอดจนพนัธบตัรกรีซก็กลบัมาเป็นที�ต้องการของนกัลงทนุในตลาด โดยนกัลงทนุประเมินว่าระดบั
เงินเฟ้อที�ตํ�าจะส่งผลให้ธนาคารกลางของสหภาพยโุรปต้องออกมาตราการมาเพื�อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และในเดอืน
มิถนุายน 2557ธนาคารกลางยโุรปได้ประกาศใช้ดอกเบี 0ยนโยบายตดิลบ เพื�อที�จะกระตุ้นให้ธนาคารปลอ่ยสนิเชื�อให้กับ
ธุรกิจขนาดเลก็ นอกจากนั 0น ธนาคารกลางยโุรปยงัมีถ้อยแถลงถึงความเป็นไปได้ที�จะใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ
เหมือนในสหรัฐฯ โดยมาตรการดังกล่าวจะสง่ผลให้เกิดการอดัฉีดสภาพคล่องในตลาดยุโรป และอาจนําไปสู่การไหลออก
ของเงินทนุไปยงัตลาดอื�นที�ให้ผลตอบแทนสงูกวา่ 

ผลกระทบจากระดบัสภาพคลอ่งที�สงู ส่งผลให้ความกงัวลตอ่ความเสี�ยงต่อภาวะฟองสบู ่ เนื�องจากระดบัความผนั
ผวนที�อยู่ในระดบัตํ�า และราคาสนิทรัพย์ทั 0งในตลาดพนัธบตัร ตลาดหุ้น และตลาดอตัราแลกเปลี�ยน ที�คอ่ยๆ  ปรับตวัสงูขึ 0น 
ในช่วงหลายเดือนที�ผา่นมา ทาํให้นกัลงทนุได้รับประโยชน์จากการลงทุนผา่นราคาหุ้นและตราสารหนี 0ที�ปรับตวัเพิ�มขึ 0นอยา่ง
ต่อเนื�อง 

ในช่วงครึ�งหลงัของปี ภาครัฐเริ�มมีสญัญาณเตอืนเพื�อชะลอความร้อนแรงเกินควรในตลาด ธนาคารกลางของ
องักฤษได้เตือนนกัลงทุนถึงความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ 0นจากการที�นกัลงทนุอาจไม่เข้าใจถงึความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ 0น เมื�อระดบั
ความผนัผวนปรับตวัสงูขึ 0น และสง่ผลให้ราคาสนิทรัพย์ปรับตวัลดลงเร็วกว่าที�นกัลงทนุจะสามารถขายได้ โดยเฉพาะการ
ลงทนุในตลาดตราสารหนี 0บางสว่น ที�สว่นเพิ�มของผลตอบแทนจากพนัธบตัรรัฐบาลที�ยงัคงปรับตวัลดลง ซึ�งอาจหมายถึง
นกัลงทนุอาจไม่เข้าใจในการลงทนุสนิทรัพย์นั 0น โดยอาจพจิารณาจากผลตอบแทนย้อนหลงั โดยเฉพาะอย่างยิ�งเมื�อ เวลาที�
การเปลี�ยนผา่นนโยบายการเงินจากผ่อนคลายสู่นโยบายการเงินแบบเข้มงวดใกล้เข้ามา 

ประธานธนาคารองักฤษมีถ้อยแถลงวา่อตัราดอกเบี 0ยนโยบายอาจปรับขึ 0นได้เร็วกวา่ที�ตลาดคาดการณ์ไว้ ในขณะ
ที�การปรับขึ 0นอตัราดอกเบี 0ยในสหภาพยโุรปยงัคงอยูร่ะดบัตํ�าต่อเนื�อง แต่ในสหรัฐฯ ตลาดแรงงานที�ปรับตวัดขีึ 0นและการ
อตัราเงินเฟ้อที�ทยอยปรับตวัเพิ�มขึ 0น และอาจเริ�มสง่ผลต่อราคาพนัธบตัร ถงึแม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะทยอยลดวงเงินซื 0อ
คืนพนัธบตัร และอาจเข้าใกล้สูจ่ดุที�จะพจิารณาการปรับขึ 0นอตัราดอกเบี 0ยกต็าม แต่ผลกระทบจากการดําเนินนโยบายทาง
การเงินที�ผ่อนคลายของสหภาพยโุรปและญี�ปุ่ นอาจทําให้การปรับขึ 0นดอกเบี 0ยในตลาดการเงินเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป  
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ความเห็นของบริษัทจดัการกองทุนรวมเกี$ยวกบัการลงทุนเพื$อเป็นทรัพย์สนิของกองทุนรวม สําหรับรอบบัญชตีั *งแต่
วันที$ 1 เมษายน 2557 ถงึ 30 กันยายน 2557 

สําหรับนโยบายของกองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล เน้นลงทุนในหนว่ยลงทุนของกองทนุรวม
ต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทนุ Templeton Global Bond Fund โดยกองทนุ Templeton Global 
Bond Fund มุ่งสร้างผลตอบแทนรวมสงูสดุจากการลงทนุในพอร์ตการลงทนุของตราสารหนี 0ที�ออกโดยรัฐบาลและองค์กรที�
มีความเกี�ยวข้องกับรัฐบาล และสกลุเงินตา่งๆ ทั 0งในตลาดที�พฒันาแล้วและตลาดเกิดใหม ่ โดยตามในรอบระยะเวลา 6 
เดือนที�ผ่านมา กองทนุเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล กาํไรร้อยละ 3.03 (ดูรายละเอียดในตารางผลการดําเนินงาน
ด้านหลงั) เนื�องจากการปรับเพิ�มของราคาหน่วยลงทนุของกองทนุ Templeton Global Bond Fund เป็นหลกั ทั 0งนี 0ในรอบ
ระยะเวลา 6 เดอืนที�ผา่นมาบริษัทจัดการได้ปฏบิตัิตามนโยบายการลงทนุตามที�กําหนด และไม่มีการรับชําระหนี 0ด้วย
ทรัพย์สินอื�นใด 
 
การเปลี$ยนแปลงที$เกดิขึ *นในรอบบัญชทีี$ผ่านมาเมื$อเทยีบกบัรอบบัญชีก่อนหน้า 

เนื�องจากกองทนุเน้นลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุต่างประเทศเพียงกองเดียวที�มีวตัถปุระสงค์และนโยบายการ
ลงทนุตรงตามวตัถปุระสงค์ของกองทนุโดยจะเน้นลงทนุเต็มที�ตลอดเวลา การเปลี�ยนแปลงสดัส่วนการลงทนุในรอบแต่ละปี
บญัชี จึงไม่มกีารเปลี�ยนแปลงอยา่งมีนยัสําคญั 
 
รายงานการลงทุนที$ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี$ยในรอบปีบัญชีพร้อมทั *งการดาํเนินการแก้ไข 

ไม่มี 
 
ข้อมลูการดาํเนินการรับชาํระหนี *ด้วยทรัพย์สินอื$น (ถ้ามี) 

ไม่มี 
 
ข้อมลูการบันทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี *หรือสิทธิเรียกร้องดงักล่าวเป็นศนูย์ ในกรณีที$ผู้ออกตราสารแห่งหนี *หรือ
ลกูหนี *แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชาํระหนี *หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชําระหนี *ได้ (ถ้ามี) 

ไม่มี 
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ข้อมลูของกองทุนรวมที$ลงทุนในหน่วยลงทนุของกองทุนรวมต่างประเทศกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ$ง เกินกว่า
ร้อยละ 20 ของ NAV 
 
โดยมสีาระสาํคญั ดงันี 0 
1 การลงทนุและผลการดําเนินงานของกองทนุรวมต่างประเทศ 
2 ความผนัผวนของผลการดาํเนนิงานของกองทนุรวมต่างประเทศ 
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ผลการดาํเนินงานระหว่างงวดครึ�งปีของกองทุนโดยสรุปและข้อมลูทางการเงนิที�สาํคญั 

งวดครึ�งปีบัญชีสิ %นสุดวันที�  
30 ก.ย. 
57 

31 มี.ค. 
57 

30 ก.ย. 
56 

29 มี.ค. 
56 

28 ก.ย. 
55 

มลูค่าหนว่ยลงทนุ ณ ต้นงวด (บาท/หนว่ย) 10.4432 10.295 10.6704 10.4582 10.1831 

มลูค่าหนว่ยลงทนุ ณ สิ .นงวด (บาท/หน่วย) 10.5566 10.4432 10.295 10.6704 10.4582 

กองทุน TMB Global Bond Fund 3.03% 3.72% -1.10% 5.80% 2.16% 

ดชันี JPM Global Government Bond (THB) -1.23% 5.15% 6.29% -9.18% 3.92% 

มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ ต้นงวด (ล้านบาท)  674   715   750   827   898  

มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ สิ .นงวด (ล้านบาท)  827   674   715   750   709  

มลูค่าทรัพย์สินสทุธิเฉลี*ยระหว่างงวดครึ*งปี (ล้านบาท) +734  +695  +739   716   811  

มลูค่าซื .อขายสทุธิรวมระหว่างงวดครึ*งปี (Net cash flow) (ล้านบาท) +150  -50  -7  +27  -207  

อตัราขายคืนเฉลี*ยระหว่างงวดครึ*งปี* (Average redemption rate) 0.13% 0.12% 0.24% 0.14% 0.29% 

* เป็นสดัสว่นของมลูค่าขายคืนและสบัเปลี*ยนออกต่อมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิเฉลี*ย 
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  บาท 

 

 
 
ผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล ณ วันที� 30 กันยายน 2557 

ย้อนหลงั 
3 เดือน 

ย้อนหลงั 
 6 เดือน 

ย้อนหลงั 
 1 ปี 

ย้อนหลงั 
 3 ปี 

ตั .งแตจ่ดัตั .ง
กองทุน 

ร้อยละต่อปี (30 มิ.ย. 57) (31 มี.ค. 57) (30 ก.ย. 56) (30 ก.ย. 54) (8 ส.ค. 54) 

กองทนุ TMB Global Bond Fund +0.41% +3.03% +6.86% +27.83% +19.28% 

ดชันี JPM Global Government Bond (THB) -3.50% -1.23% +3.86% +2.58% +6.79% 

หมายเหต ุ: การวดัผลการดําเนินงานของกองทุนได้จัดทําขึ .นตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน (AIMC)  

 ทั .งนี . ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ*งยืนยนัถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
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กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล 

งบดลุ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) 

ณ วนัที� 30 กนัยายน 2557 

บาท 

สินทรัพย์ 

เงินลงทนุตามมลูค่ายุติธรรม  ( ราคาทนุ 728,732,019.07  บาท )  823,990,344.00  

เงินฝากธนาคาร  16,218,410.97  

ลกูหนี 0 

 จากดอกเบี 0ยค้างรับ  374,741.54  

 จากการขายหน่วยลงทุน  5,104,950.49  

รวมสินทรัพย์  845,688,447.00  

หนี *สิน 

เจ้าหนี 0 

 จากการรับซื 0อคืนหนว่ยลงทนุ  6,172,483.94  

 จากการรอจดัสรรหน่วย  5,100,000.00  

 จากการทําสญัญาซื 0อขายเงินตราต่างประเทศลว่งหน้า  6,323,242.25  

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  731,841.47  

หนี 0สินอื�น  40,042.01  

รวมหนี 0สนิ  18,367,609.67  

สินทรัพย์สุทธ ิ  827,320,837.33  

  

สินทรัพย์สุทธ ิ:   

ทุนที�ได้รับจากผู้ถือหนว่ยลงทนุ  785,904,274.30  

บญัชีปรับสมดุล (2,406,507.67) 

กําไรสะสม  43,823,070.70  

สินทรัพย์สทุธิ (เท่ากบั 10.5566  บาทต่อหน่วย คํานวณจากจํานวน   

 หนว่ยลงทนุที�จําหน่ายแล้วทั 0งหมด ณ วนัที� 30 กนัยายน 2557   

 78,369,932.0085  หนว่ย)  827,320,837.33  
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กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล 

งบกําไรขาดทุน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีตั 0งแต่วนัที� 1 เมษายน 2557 ถึงวนัที� 30 กนัยายน 2557 

บาท 

รายได้จากการลงทุน 

 รายได้ดอกเบี 0ยรับ  576,189.21  

 รายได้จากการซื 0อขายหน่วยลงทนุ  119,543.72  

 รวมรายได้  695,732.93  

ค่าใช้จ่าย 

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ  3,346,178.18  

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  118,100.57  

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  590,501.99  

 ค่าธรรมเนียมในการสอบบญัชี  26,267.82  

 ค่าใช้จ่ายอื�น  12,631.95  

 รวมค่าใช้จ่าย  4,093,680.51  

กําไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธิ (3,397,947.58) 

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 

 รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธิที�เกิดขึ 0นทั 0งสิ 0น  21,028,292.56  

 รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธิที�ยงัไม่เกิดขึ 0นทั 0งสิ 0น (2,718,925.49) 

 กําไร(ขาดทนุ)จากสญัญาซื 0อขายเงินตราต่างประเทศลว่งหน้าที�เกิดขึ 0น 12,046,752.50  

 กําไร(ขาดทนุ)จากสญัญาซื 0อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที�ยงัไมเ่กิดขึ 0น (6,105,503.66) 

 กําไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ (235.67) 

รวมรายการกําไร(ขาดทนุ)จากการลงทนุที�เกดิขึ 0นและที�ยงัไม่เกดิขึ 0น 24,250,380.24  

การเพิ$มขึ *น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 20,852,432.66  
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จาํนวนเงนิต้นและ มูลค่าตามราคาตลาด % of NAV

จาํนวนหุ้น/หน่วย บาท

หน่วยลงทุนต่างประเทศ

กองทนุ Templeton Global Bond Fund 90.41%

กองทนุ Templeton Global Bond Fund 942,909.00 747,944,746.51 90.41%

รวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ 747,944,746.51 90.41%

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิในประเทศ

พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี 76,373,337.22 9.23%

เงนิฝาก

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 16,265,412.78 1.97%

รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิในประเทศ 92,638,750.00 11.20%

ทรัพย์สินอื*น 5,104,950.49 0.62%

หนี .สินอื*น (18,367,609.67) -2.22%

มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 827,320,837.33 100.00%

จํานวนหน่วยลงทนุ 78,369,932.01 

มลูค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 10.5566 

กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน

ณ วันที� 30 กันยายน 2557
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กองทนุเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล 

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื�อถือของตราสาร 

ณ วนัที� 30 กันยายน 2557 

 

ประเภท
หลักทรัพย์ 

ชื�อผู้ออก ชื�อหลักทรัพย์ 

ผู้ รับรอง 
/ อาวัล / 
 คํ %า

ประกัน 

วันครบ 
กําหนด 

อันดับ 
ความ 

น่าเชื�อถือ 

มูลค่าหน้าตัOว 
(บาท) 

มูลค่าตาม 
ราคาตลาด 
(บาท) *1 

มูลค่าตาม 
ราคาตลาด 
(บาท) 

1 เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
  

 
 

 
 

 16,265,412.78  

2 
หน่วยลงทุน
ต่างประเทศ 

กองทนุ Templeton 
Global Bond Fund 

TEMPLETON GLOBAL 
    

 747,944,746.51  747,944,746.51  

3 พนัธบตัร 
พันธบัตรรัฐบาล ตัyวเงินคลงั  
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 

CB14D18A 
 

18 ธ.ค. 57 
 

40,000,000.00  39,828,686.98   39,828,686.98  

4 พนัธบตัร 
พันธบัตรรัฐบาล ตัyวเงินคลงั  
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 

CB14N13A 
 

13 พ.ย. 57 
 

11,000,000.00  10,974,272.10   10,974,272.10  

5 พนัธบตัร 
พนัธบตัรรัฐบาล ตัyวเงินคลงั 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 

LB155A  22 พ.ค. 58  25,000,000.00  25,242,638.41   25,570,378.14  

 
รวมเงินลงทนุ (ราคาทนุ 728,732,019.07 บาท) 

     
 823,990,344.00  840,583,496.51  
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ค่าใช้จ่ายที$เรียกเกบ็จากกองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล 

สําหรับระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบญัชี 2557 ตั 0งแตว่นัที� 1 เมษายน 2557 สิ 0นสดุวนัที� 30 กนัยายน 2557 

เปรียบเทียบกบัระยะเวลาเดียวกันของรอบปีบญัชี 2556 ตั 0งแตว่นัที� 1 เมษายน 2556 สิ 0นสดุวนัที� 30 กนัยายน 2556 

ค่าใช้จา่ยที�เรียกเก็บจากกองทนุรวม 
 ตั 0งแตว่นัที� 

 1  เม.ย.  2557 
 ตั 0งแตว่นัที� 

 1  เม.ย.  2556 

 
 ตั 0งแตว่นัที� 

 1  เม.ย.  2557 
 ตั 0งแตว่นัที� 

1  เม.ย.  2556 

(Fund's Direct Expenses) 
 ถึงวนัที� 

 30 ก.ย. 2557 
 ถึงวนัที�  

30 ก.ย. 2556 
 ถึงวนัที� 

 30 ก.ย. 2557 
 ถึงวนัที�  

30 ก.ย. 2556 

 จํานวนเงิน จํานวนเงิน ร้อยละต่อปีของ ร้อยละต่อปีของ 

 หน่วย : พนับาท หน่วย : พนับาท 
มลูค่าทรัพย์สิน

สทุธิ2 
มลูค่าทรัพย์สิน

สทุธิ3 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management fee) 3,346.18 3,369.25 0.4548 0.4548 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee) 118.10 118.91 0.0161 0.0161 

ค่านายทะเบยีน (Registrar fee) 590.50 594.57 0.0802 0.0802 

ค่าสอบบญัชี (Audit fee) 26.27 26.37 0.0036 0.0036 

ค่าที�ปรึกษาการลงทนุ (Advisory fee)  ไม่มี  ไม่มี  ไม่มี ไม่มี 

ค่าโฆษณา  ไม่มี  ไม่มี  ไม่มี ไม่มี 

ค่าใช้จ่ายอื�น ๆ 12.63 4.56 0.0017 0.0006 

รวมค่าใช้จ่ายทั *งหมด1 4,093.68 4,113.66 0.5564 0.5553 

หมายเหต ุ

1. ไม่รวมค่านายหน้าซื 0อขายหลกัทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที�เกิดขึ 0นจากการซื 0อขายหลกัทรัพย ์
2. มลูค่าทรัพย์สินสทุธิถัวเฉลี�ยรายวนัโดยคํานวณจากวนัที� 1 เมษายน 2557 ถึงวนัที� 30 กันยายน 2557  
  เท่ากบั 733,817,590.58 บาท 
3. มลูค่าทรัพย์สินสทุธิถัวเฉลี�ยรายวนัโดยคํานวณจากวนัที� 1 เมษายน 2556 ถึงวนัที� 30 กันยายน 2556  
 เท่ากบั  738,877,571.93 บาท 
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รายงานรายชื�อบุคคลที�เกี�ยวข้องที�มีการทาํธุรกรรมกับกองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล 

สําหรับระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบญัชี 2557/2558 (ตั .งแตว่นัที* 1 เมษายน 2557 - 30 กนัยายน 2557) 

ลําดับ รายชื*อบคุคลที*เกี*ยวข้อง 

1 ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบคุคลที�เกี�ยวข้องกับกองทนุรวมได้ที�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 > การกํากบัดูแลกิจการ > รายงานการทําธุรกรรมกบับคุคล 

ที�เกี�ยวข้อง หรือที� website ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที� http://www.sec.or.th/th/pages/information/pagelink-
statistic/link_mutual_funds.aspx 

 

 

รายงานการเปิดเผยข้อมลูการถอืหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน  ณ วนัที� 30 กันยายน 2557 
 ไม่มี 
 

 

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื$องจากการที$ กองทุนเปิดทหารไทยโกลบอล บอนด์ ปันผล ใช้บริการบุคคลอื$น 
 (Soft Commission) 

 บริษัทที�ให้ผลประโยชน ์ ผลประโยชน์ที�ได้รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน์ 

1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขา่วสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพื�อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

2 ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) ขา่วสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพื�อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

3 
 

บริษัท Morgan Stanley Smith Barney 
LLC. ขา่วสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพื�อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

4 ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) ขา่วสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพื�อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 

5 TEMPLETON LX ขา่วสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพื�อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 
 


