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วนัที* 3 สิงหาคม 2558 
 
เรียน ท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จํากดั (บลจ. ทหารไทย) ขอนําส่งรายงานประจํารอบระยะเวลา 6 
เดือน ตั .งแตว่นัที* 1 มกราคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2558 ของกองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund เพื*อการเลี .ยงชีพ 
มายงัท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน 

ในช่วงหลายเดือนที*ผา่นมา การเคลื*อนไหวในตลาดการเงินโลกถกูชี .นาํโดยการฟื.นตวัของเศรษฐกิจสหรัฐฯ 
เสถียรภาพของเศรษฐกิจจีน และสภาพคลอ่งที*ท่วมท้นในภาคการเงินโดยการอดัฉีดเม็ดเงินจากทั .งธนาคารกลางญี*ปุ่ นและ
ธนาคารกลางยโุรป อย่างไรก็ดี การตอบสนองของเศรษฐกิจของประเทศตลาดเกิดใหม่ยงัคงมีความแตกต่าง โดยประเทศที*
มีภาคการสง่ออกเข้มแข็ง ยงัคงมีการเกินดลุบญัชีเดนิสะพดัและการเกินดลุงบประมาณอยา่งต่อเนื*อง ในขณะที*หลาย
ประเทศ เผชิญกบัความท้าทายจากการขาดดลุบญัชีเดินสะพดัหรืองบประมาณ อีกทั .งสภาพเศรษฐกิจยงัขาดความสมดลุ 
ซึ*งในปี 2558 นกัลงทนุจะยิ*งเหน็ความแตกตา่งกนัของประเทศแต่ละประเทศในตลาดเกิดใหม่มากขึ .น โดยประเทศที*มกีาร
เกินดลุบญัชีเดินสะพดัและการเกินดลุลงประมาณอย่างต่อเนื*อง ยงัคงจะมีแนวโน้มการแข็งค่าของคา่เงินในระยะยาว 
ในขณะที*ประเทศที*เผชิญความท้าทายทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มที*ค่าเงินจะด้อยคา่ลง 

โดยในปี 2557 เป็นปีที*ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งคา่ขึ .นเมื*อเทียบกบัเงินเยนญี*ปุ่ น เงินยโูร ตลอดจนสกลุเงินตา่งๆ 
ทั .งคา่เงินของประเทศอตุสาหกรรมและประเทศกําลงัพฒันา อยา่งไรก็ดคี่าเงินของประเทศที*มพีื .นฐานเศรษฐกิจที*ดยีงัคงแขง็
ค่าเมื*อเทยีบกบัประเทศที*อ่อนแอกว่า ทั .งนี . การปรับขึ .นอตัราดอกเบี .ยของสหรัฐฯ จะยิ*งทําให้ความแตกตา่งของ
ปัจจัยพื .นฐานในแต่ละประเทศจะยิ*งเด่นชดัขึ .น 

เศรษฐกิจยโุรปยงัคงมีแนวโน้มเตบิโตและอตัราเงินเฟ้อในระดบัตํ*าตอ่เนื*อง ซึ*งสง่ผลให้ธนาคารกลางยโุรปยงัคง
ต้องเพิ*มมาตราการผ่อนคลายทางการเงินเชิงปริมาณ โดยในเดือนมกราคม 2558 ธนาคารกลางแห่งยุโรประกาศมาตราการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการเข้าซื .อตราสารหนี .จํานวน 6 หมื*นล้านยโูรต่อเดือน โดยเริ*มตั .งแต่เดือนมนีาคม 2558 จนถึงเดอืน
กนัยายน 2559 คดิเป็นเม็ดเงินจํานวน 1.1 ล้านล้านยโูร ซึ*ง สง่ผลต่อการอ่อนคา่ของคา่เงินยโูร อย่างไรก็ตามอตัราการ
เจริญเตบิโตในยโุรปยงัคงอยูใ่นระดบัตํ*า แต่จะไมส่ง่ผลต่อเศรษฐกิจโลกมากนกั เนื*องจากการขยายตวัของเศรษฐกิจโลก
ไม่ได้ขึ .นอยู่กบัการเจริญเติบโตของยโุรปมากนกั อย่างไรก็ด ี นกัลงทนุกลบัมากงัวลตอ่สถานการณ์ของกรีซ ซึ*งไม่สามารถ
บรรลขุ้อตกลงกบัเจ้าหนี .ก่อนถึงกําหนด 

ชําระหนี .ในช่วงสิ .นเดือน อีกทั .งประธานาธิบดีฯ ได้จดัการลงประชามติ และผลออกมาว่าประชาขนไม่ยอมรับ
ข้อเสนอของเจ้าหนี . ทาํให้รัฐบาลฯ จําเป็นต้องจํากดัการทําธรุกรรมการเงิน และประกาศเป็นวนัหยดุธนาคาร ทั .งนี .
สถานการณ์ผ่อนคลายขึ .นเมื*อประธานาธิบดีฯ สามารถบรรลุข้อตกลงได้ในการประชุมสดุยอดผู้ นํายุโรปในกลางเดือน
กรกฎาคม 2558 

ในเดือนตลุาคม 2557 ธนาคารกลางญี*ปุ่ นได้เพิ*มขนาดของมาตราการผ่อนคลายทางการเงินเชิงปริมาณ โดยเพิ*ม
ปริมาณการซื .อสนิทรัพย์เป็น 80 ล้านล้านเยนตอ่ปี ซึ*งเทยีบเทา่กบัปริมาณที*ธนาคารกลางสหรัฐฯ เคยดาํเนินมาตราการมา
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ก่อน โดยปริมาณเงินจํานวนมากนี . จะสง่ผลต่อตลาดการเงินในปี 2558 เนื*องจากสภาพคลอ่งจะไหลออกจากประเทศญี*ปุ่ น
ไปยงัสว่นตา่งๆ ของโลก ซึ*งน่าจะสง่ผลดตี่อราคาสนิทรัพย์เสี*ยงและทําให้คา่เงินเยนยงัคงมทีิศทางอ่อนค่าลงตอ่เนื*อง 

ในขณะที*เศรษฐกิจจีนเติบโตได้ด ี แต่อาจจะเป็นอตัราการเติบโตที*ไม่มากนกัเมื*อเทยีบกบัอดีต ซึ*งการที*ประเทศจีน
มีการปรับแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจไปในรูปแบบที*นั .นการเติบโตอย่างยั*งยืนในระยะยาวมากขึ .น โดยเน้นการ
เจริญเติบโตของการบริโภคภาคเอกชนมากขึ .น ซึ*งถึงแม้ทกุวนันี . เศรษฐกิจจีนจะเติบโตได้ในระดบัร้อยละ 7 ต่อปี ก็ตาม แต่
การขยายตวัดงักล่าวยงัคงสร้างแรงผลกัให้กลบัเศรษฐกิจโลกในระดบัที*ไม่ได้ลดลง เนื*องจากปัจจบุนัเศรษฐกิจจีนมขีนาด
ใหญ่กว่าเมื*อ 10 ปีที*แล้วเป็นเทา่ตวั 

สําหรับนโยบายของกองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund เพื*อการเลี .ยงชีพ เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวมตา่งประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Templeton Global Bond Fund โดยกองทุน 
Templeton Global Bond Fund มุ่งสร้างผลตอบแทนรวมสงูสดุจากการลงทนุในพอร์ตการลงทนุของตราสารหนี .ที*ออกโดย
รัฐบาลและองค์กรที*มคีวามเกี*ยวข้องกบัรัฐบาล และสกลุเงินตา่งๆ ทั .งในตลาดที*พฒันาแล้วและตลาดเกิดใหม ่ โดยในรอบ
ระยะเวลา 6 เดือน ที*ผา่นมา กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund เพื*อการเลี .ยงชีพ มีกําไรร้อยละ 0.86 (ดู
รายละเอียดในตารางผลการดําเนินงานด้านหลงั) จากการป้องอตัราแลกเปลี*ยน 

สดุท้ายนี . บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคณุผู้ถือหน่วยลงทนุทกุท่านที*ได้มอบความไว้วางใจลงทนุในกองทนุรวม
ของ บลจ. ทหารไทย ด้วยดีตลอดมา 
 
ขอแสดงความนับถือ 
 
คณะผู้จัดการกองทุน 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จํากดั 
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รายงานการวเิคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน ทหารไทย จํากัด ในฐานะบริษัทจัดการ 
กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund เพื*อการเลี ,ยงชีพ 
 
ภาวะเศรษฐกิจ 

 ในช่วงหลายเดือนที*ผา่นมา การเคลื*อนไหวในตลาดการเงินโลกถกูชี .นาํโดยการฟื.นตวัของเศรษฐกิจสหรัฐฯ 
เสถียรภาพของเศรษฐกิจจีน และสภาพคลอ่งที*ท่วมท้นในภาคการเงินโดยการอดัฉีดเม็ดเงินจากทั .งธนาคารกลางญี*ปุ่ นและ
ธนาคารกลางยโุรป อย่างไรก็ด ี การตอบสนองของเศรษฐกิจของประเทศตลาดเกิดใหม่ยงัคงมีความแตกตา่ง โดยประเทศที*
มีภาคการส่งออกเข้มแข็ง ยงัคงมีการเกินดลุบญัชีเดนิสะพดัและการเกินดลุงบประมาณอยา่งต่อเนื*อง ในขณะที*หลาย
ประเทศ เผชิญกบัความท้าทายจากการขาดดลุบญัชีเดินสะพดัหรืองบประมาณ อีกทั .งสภาพเศรษฐกิจยงัขาดความสมดลุ 
ซึ*งในปี 2558 นกัลงทนุจะยิ*งเหน็ความแตกต่างกนัของประเทศแต่ละประเทศในตลาดเกิดใหม่มากขึ .น โดยประเทศที*มีการ
เกินดลุบญัชีเดินสะพดัและการเกินดลุลงประมาณอย่างต่อเนื*อง ยงัคงจะมีแนวโน้มการแข็งค่าของคา่เงินในระยะยาว 
ในขณะที*ประเทศที*เผชิญความท้าทายทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มที*ค่าเงินจะด้อยคา่ลง 

โดยในปี 2557 เป็นปีที*ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งคา่ขึ .นเมื*อเทียบกบัเงินเยนญี*ปุ่ น เงินยโูร ตลอดจนสกลุเงินตา่งๆ 
ทั .งคา่เงินของประเทศอตุสาหกรรมและประเทศกําลงัพฒันา อยา่งไรก็ดคี่าเงินของประเทศที*มพีื .นฐานเศรษฐกิจที*ดยีงัคงแขง็
ค่าเมื*อเทียบกบัประเทศที*อ่อนแอกว่า ทั .งนี . การปรับขึ .นอตัราดอกเบี .ยของสหรัฐฯ จะยิ*งทําให้ความแตกต่างของ
ปัจจัยพื .นฐานในแต่ละประเทศจะยิ*งเด่นชดัขึ .น 

เศรษฐกิจยโุรปยงัคงมีแนวโน้มเตบิโตและอตัราเงินเฟ้อในระดบัตํ*าตอ่เนื*อง ซึ*งสง่ผลให้ธนาคารกลางยโุรปยงัคง
ต้องเพิ*มมาตราการผ่อนคลายทางการเงินเชิงปริมาณ โดยในเดือนมกราคม 2558 ธนาคารกลางแหง่ยโุรประกาศมาตราการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการเข้าซื .อตราสารหนี .จํานวน 6 หมื*นล้านยโูรต่อเดือน โดยเริ*มตั .งแต่เดือนมนีาคม 2558 จนถึงเดอืน
กนัยายน 2559 คดิเป็นเม็ดเงินจํานวน 1.1 ล้านล้านยโูร ซึ*ง สง่ผลต่อการอ่อนคา่ของคา่เงินยโูร อย่างไรก็ตามอตัราการ
เจริญเติบโตในยุโรปยงัคงอยู่ในระดบัตํ*า แต่จะไมส่ง่ผลตอ่เศรษฐกิจโลกมากนกั เนื*องจากการขยายตวัของเศรษฐกิจโลก
ไม่ได้ขึ .นอยู่กบัการเจริญเติบโตของยโุรปมากนกั อย่างไรก็ด ี นกัลงทนุกลบัมากงัวลตอ่สถานการณ์ของกรีซ ซึ*งไม่สามารถ
บรรลขุ้อตกลงกบัเจ้าหนี .ก่อนถึงกําหนด 

ชําระหนี .ในช่วงสิ .นเดือน อีกทั .งประธานาธิบดีฯ ได้จดัการลงประชามติ และผลออกมาว่าประชาขนไม่ยอมรับ
ข้อเสนอของเจ้าหนี . ทาํให้รัฐบาลฯ จําเป็นต้องจํากดัการทําธรุกรรมการเงิน และประกาศเป็นวนัหยดุธนาคาร ทั .งนี .
สถานการณ์ผ่อนคลายขึ .นเมื*อประธานาธิบดีฯ สามารถบรรลุข้อตกลงได้ในการประชุมสดุยอดผู้ นํายุโรปในกลางเดือน
กรกฎาคม 2558 

ในเดือนตลุาคม 2557 ธนาคารกลางญี*ปุ่ นได้เพิ*มขนาดของมาตราการผ่อนคลายทางการเงินเชิงปริมาณ โดยเพิ*ม
ปริมาณการซื .อสนิทรัพย์เป็น 80 ล้านล้านเยนตอ่ปี ซึ*งเทยีบเทา่กบัปริมาณที*ธนาคารกลางสหรัฐฯ เคยดาํเนินมาตราการมา
ก่อน โดยปริมาณเงินจํานวนมากนี . จะสง่ผลต่อตลาดการเงินในปี 2558 เนื*องจากสภาพคลอ่งจะไหลออกจากประเทศญี*ปุ่ น
ไปยงัสว่นตา่งๆ ของโลก ซึ*งน่าจะสง่ผลดตี่อราคาสนิทรัพย์เสี*ยงและทําให้คา่เงินเยนยงัคงมทีิศทางอ่อนค่าลงตอ่เนื*อง 

ในขณะที*เศรษฐกิจจีนเติบโตได้ด ี แต่อาจจะเป็นอตัราการเติบโตที*ไม่มากนกัเมื*อเทยีบกบัอดีต ซึ*งการที*ประเทศจีน
มีการปรับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจไปในรูปแบบที*นั .นการเติบโตอย่างยั*งยืนในระยะยาวมากขึ .น โดยเน้นการ



4 กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund เพื�อการเลี!ยงชีพ 
 

เจริญเติบโตของการบริโภคภาคเอกชนมากขึ .น ซึ*งถึงแม้ทกุวนันี . เศรษฐกิจจีนจะเติบโตได้ในระดบัร้อยละ 7 ต่อปี ก็ตาม แต่
การขยายตวัดงักล่าวยงัคงสร้างแรงผลกัให้กลบัเศรษฐกิจโลกในระดบัที*ไม่ได้ลดลง เนื*องจากปัจจุบนัเศรษฐกิจจีนมีขนาด
ใหญ่กว่าเมื*อ 10 ปีที*แล้วเป็นเทา่ตวั 

 

ความเห็นของบริษัทจดัการกองทุนรวมเกี*ยวกบัการลงทุนเพื*อเป็นทรัพย์สนิของกองทุนรวม สําหรับรอบบัญชตีั ,งแต่
วันที* 1 มกราคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2558 

สําหรับนโยบายของกองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund เพื*อการเลี -ยงชีพ เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวมตา่งประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Templeton Global Bond Fund โดยกองทุน 
Templeton Global Bond Fund มุ่งสร้างผลตอบแทนรวมสงูสดุจากการลงทนุในพอร์ตการลงทนุของตราสารหนี -ที*ออกโดย
รัฐบาลและองค์กรที*มีความเกี*ยวข้องกับรัฐบาล และสกลุเงินตา่งๆ ทั -งในตลาดที*พฒันาแล้วและตลาดเกิดใหม ่ โดยในรอบ
ระยะ 6 เดอืนที*ผ่านมา กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund เพื*อการเลี -ยงชีพ กําไรร้อยละ 0.86 (ดูรายละเอียดใน
ตารางผลการดําเนินงานด้านหลงั) ทั -งนี -ในรอบระยะเวลา 6 เดอืนที*ผ่านมาบริษัทจัดการได้ปฏิบติัตามนโยบายการลงทุน
ตามที*กําหนด และไมม่ีการรับชําระหนี -ด้วยทรัพย์สนิอื*นใด 
 
 
การเปลี*ยนแปลงที*เกดิขึ ,นในรอบบัญชทีี*ผ่านมาเมื*อเทยีบกบัรอบบัญชีก่อนหน้า 

เนื*องจากกองทนุเน้นลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุต่างประเทศเพียงกองเดียวที*มีวตัถปุระสงค์และนโยบายการ
ลงทุนตรงตามวัตถปุระสงค์ของกองทนุโดยจะเน้นลงทนุเต็มที*ตลอดเวลา การเปลี*ยนแปลงสดัส่วนการลงทนุในรอบแต่ละปี
บญัชี จึงไม่มกีารเปลี*ยนแปลงอยา่งมีนยัสําคญั 
 
รายงานการลงทุนที*ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี*ยในรอบปีบัญชีพร้อมทั ,งการดาํเนินการแก้ไข 

ไม่มี 
 
ข้อมลูการดาํเนินการรับชาํระหนี ,ด้วยทรัพย์สินอื*น (ถ้ามี) 

ไม่มี 
 
ข้อมลูการบันทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี ,หรือสิทธิเรียกร้องดงักล่าวเป็นศนูย์ ในกรณีที*ผู้ออกตราสารแห่งหนี ,หรือ
ลกูหนี ,แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชาํระหนี ,หรือมีพฤตกิารณ์ว่าจะไม่สามารถชาํระหนี ,ได้ (ถ้าม)ี 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 



5 กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund เพื�อการเลี!ยงชีพ 
 

ข้อมลูของกองทุนรวมที*ลงทุนในหน่วยลงทนุของกองทุนรวมต่างประเทศกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ*ง เกินกว่า
ร้อยละ 20 ของ NAV 
 
โดยมสีาระสาํคญั ดงันี - 
1 การลงทนุและผลการดําเนินงานของกองทนุรวมต่างประเทศ 
2 ความผนัผวนของผลการดาํเนนิงานของกองทนุรวมต่างประเทศ 
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ผลการดาํเนินงานระหว่างงวดครึ�งปีของกองทุนโดยสรุปและข้อมลูทางการเงินที�สาํคญั 

งวดครึ�งปีบัญชีสิ %นสุดวันที� 
30 มิ.ย. 
58 

30 ธ.ค. 
57 

30 มิ.ย. 
57 

27 ธ.ค. 
56 

28 มิ.ย. 
56 

มลูค่าหนว่ยลงทนุ ณ ต้นงวด (บาท/หนว่ย) 11.6780 11.8866 11.5087 11.1223 11.2385 

มลูค่าหนว่ยลงทนุ ณ สิ .นงวด (บาท/หน่วย) 11.7787 11.6780 11.8866 11.5087 11.1223 

ผลตอบแทนสทุธิจากเงินลงทนุระหว่างงวดครึ*งปี +0.86% -1.75% +3.28% +3.47% -1.03% 

ผลตอบแทนสทุธิของเกณฑ์มาตรฐาน ระหว่างงวดครึ*งปี -1.04% -2.74% +3.89% +7.31% -4.78% 

มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ ต้นงวด (ล้านบาท) 277 255 253 232 209 

มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ สิ .นงวด (ล้านบาท) 265 277 255 253 232 

มลูค่าทรัพย์สินสทุธิเฉลี*ยระหว่างงวดครึ*งปี (ล้านบาท) 269 259 250 235 236 

มลูค่าซื .อขายสทุธิรวมระหว่างงวดครึ*งปี (Net cash flow) (ล้านบาท)  -12 +24 -1 +8 +31 

อตัราขายคืนเฉลี*ยระหว่างงวดครึ*งปี* (Average redemption rate) 0.08% 0.09% 0.06% 0.09% 0.10% 
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund เพื�อการเลี %ยงชีพ ณ วันที� 30 มิ.ย. 58 

ย้อนหลงั 
 3 เดือน 

ย้อนหลงั  
6 เดือน 

ย้อนหลงั  
1 ปี 

ย้อนหลงั 
 3 ปี 

ตั .งแตจ่ัดตั .ง 
กองทุน 

ร้อยละต่อปี (31 มี.ค. 58) (31 ธ.ค. 57) (30 มิ.ย. 57) (30 มิ.ย. 55) (7 ก.พ. 54) 

กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund 
 เพื*อการเลี .ยงชีพ 

+0.80% +0.86% -0.91% +13.99% +17.85% 

ดชันี JPM Global Government Bond (THB) +1.96% -1.04% -3.75% -0.43% +12.12% 

หมายเหต ุ: การวดัผลการดําเนินงานของกองทุนได้จัดทําขึ .นตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน (AIMC) 
 ทั .งนี .ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที*เกี*ยวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ*งยืนยนัถึง 
 ผลการดําเนินงานในอนาคต 

 ทําความเข้าใจลกัษณะสินค้า เงื*อนไขผลตอบแทน และความเสี*ยงก่อนตดัสินใจลงทนุ 
 

 

 80,000.00

 85,000.00

 90,000.00

 95,000.00

 100,000.00

 105,000.00

 110,000.00

 115,000.00

 120,000.00

 125,000.00

ก.พ. 54 ธ.ค. 54 ต.ค. 55 ก.ย. 56 ก.ค. 57 ม.ิย. 58

กองทุน

เกณฑ์มาตรฐาน

เปรียบเทียบจากเงินลงทนุ 100,000 บาท 
ตั %งแต่ 7 ก.พ. 54 
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กองทุนเปิดทหารไทย GLOBAL BOND FUND เพื*อการเลี -ยงชีพ 

งบดุล (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ณ วนัที* 30  มิถุนายน 2558 

สินทรัพย์ 

เงินลงทนุตามมลูค่ายุติธรรม  (ราคาทุน  228,412,918.22 บาท)  261,123,815.67  

เงินฝากธนาคาร  6,115,466.69  

ลกูหนี - 

 จากดอกเบี -ยค้างรับ  637.21  

 จากการขายหน่วยลงทุน  336,246.04  

รวมสินทรัพย์  267,576,165.61  

หนี ,สิน 

เจ้าหนี - 

 จากการซื -อเงินลงทนุ  1,991,840.00  

 จากการรับซื -อคืนหนว่ยลงทนุ  139,702.22  

 จากการรอจดัสรรหน่วย  243,046.04  

 จากการทําสญัญาซื -อขายเงินตราต่างประเทศลว่งหน้า  216,515.33  

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  402,392.83  

หนี -สินอื*น  22,483.42  

รวมหนี -สนิ  3,015,979.84  

สินทรัพย์สุทธ ิ  264,560,185.77  

สินทรัพย์สุทธ ิ: 

ทุนที*ได้รับจากผู้ถือหนว่ยลงทนุ  225,012,056.82  

บญัชีปรับสมดุล 15,083,789.24  

กําไรสะสม  24,464,339.71  

สินทรัพย์สทุธิ (เทา่กบั  11.7787 บาทต่อหน่วย คํานวณจากจํานวน 

 หนว่ยลงทนุที*จําหน่ายแล้วทั -งหมด ณ วนัที* 30  มิถนุายน 2558 

 22,460,724.6793  หนว่ย)  264,560,185.77  
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กองทุนเปิดทหารไทย GLOBAL BOND FUND เพื*อการเลี -ยงชีพ 

งบกําไรขาดทุน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับรอบ 6 เดือน ตั -งแตว่นัที* 1  มกราคม 2558 สิ -นสดุวนัที* 30  มิถุนายน 2558 

บาท 

รายได้จากการลงทุน 

 รายได้ดอกเบี -ย 20,032.86 

 รายได้ค่าธรรมเนียมในการรซื -อขายหน่วยลงทนุ 36,129.45 

 รวมรายได้ 56,162.31 

ค่าใช้จ่าย 

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ 2,139,666.08 

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 42,793.30 

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 213,966.56 

 ค่าธรรมเนียมในการสอบบญัชี 23,214.64 

 ค่าใช้จ่ายอื*น 2,992.50 

 รวมค่าใช้จ่าย 2,422,633.08 

กําไร(ขาดทุน)จากการลงทุนสุทธ ิ (2,366,470.77) 

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 

 รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธิที*เกิดขึ -นทั -งสิ -น 3,181,478.48 

 รายการกําไร(ขาดทนุ)สทุธิที*ยงัไม่เกิดขึ -นทั -งสิ -น 3,489,951.50 

 กําไร(ขาดทนุ)สทุธิที*เกิดขึ -นจากการทําสญัญาซื -อขายเงินตราต่างประเทศลว่งหน้า (3,036,635.50) 

 กําไร(ขาดทนุ)สทุธิที*ยงัไม่ได้เกิดขึ -นจากการทําสญัญาซื -อขายเงินตราต่างประเทศลว่งหน้า 645,640.27 

 กําไร(ขาดทนุ)สทุธิจากอตัราแลกเปลี*ยนเงินตราต่างประเทศ (5,123.08) 

รวมรายการกําไร(ขาดทนุ)จากการลงทนุที*เกดิขึ -นและที*ยงัไม่เกดิขึ -น 4,275,311.67 

การเพิ*มขึ ,น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 1,908,840.90 
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จาํนวนเงนิต้นและ มูลค่าตามราคาตลาด % of NAV

จาํนวนหุ้น/หน่วย บาท

หน่วยลงทุนต่างประเทศ

กองทนุ Templeton Global Bond Fund 98.70%

กองทนุ Templeton Global Bond Fund 322,548.38 261,123,815.67 98.70%

รวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ (ราคาทนุ 228,412,918.22 บาท) 261,123,815.67 98.70%

เงินฝาก

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 4,124,263.90 1.56%

JP Morgan Chase, London 1,991,840.00 0.75%

รวมเงนิฝาก 6,116,103.90 2.31%

ทรัพย์สินอื*น 336,246.04 0.13%

หนี .สินอื*น (3,015,979.84) -1.13%

มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 264,560,185.77 100.00%

จํานวนหน่วยลงทนุ 22,460,724.68 

มลูค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 11.7788 

กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund เพื�อการเลี%ยงชีพ

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน

ณ วันที� 30 มิถุนายน 2558
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ค่าใช้จ่ายที*เรียกเกบ็จากกองทุนเปิดทหารไทย GLOBAL BOND FUND เพื*อการเลี ,ยงชีพ 

สําหรับ 6 เดือนแรกของรอบปีบญัชี 2558 ตั -งแต่วนัที* 1 มกราคม 2558 สิ -นสดุวนัที* 30 มิถุนายน 2558 

  ตั -งแตว่นัที* 1  ม.ค.  2558  ตั -งแตว่นัที* 1  ม.ค.  2558 

ค่าใช้จา่ยที*เรียกเก็บจากกองทนุรวม  ถึงวนัที* 30 มิ.ย. 2558  ถึงวนัที* 30 มิ.ย. 2558 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน ร้อยละของ 

 หนว่ย : พนับาท มลูค่าทรัพย์สินสุทธิ2 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management fee) 2,139.67 0.8025 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee) 42.79 0.0160 

ค่านายทะเบยีน (Registrar fee) 213.97 0.0803 

ค่าสอบบญัชี (Audit fee) 23.21 0.0087 

ค่าที*ปรึกษาการลงทนุ (Advisory fee)  ไม่มี  ไม่มี 

ค่าโฆษณา  ไม่มี   ไม่มี  

ค่าใช้จ่ายอื*น ๆ 2.99 0.0011 

รวมค่าใช้จ่ายทั ,งหมด1 2,422.63 0.9086 

หมายเหตุ 

1. ไม่รวมค่านายหน้าซื -อขายหลกัทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที*เกิดขึ -นจากการซื -อขายหลกัทรัพย ์
2. มลูค่าทรัพย์สินสทุธิถัวเฉลี*ยรายวนัโดยคํานวณจากวนัที* 1 มกราคม 2558 ถึงวนัที* 30 มิถนุายน  2558 
 เทา่กบั  268,834,632.46 บาท 

 

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทนุของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 0.05 
 
 
ค่าใช้จ่ายในการซื ,อขายหลักทรัพย์  (ร้อยละต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธ)ิ ไมมี่ 
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รายงานรายชื�อบุคคลที�เกี�ยวข้องที�มีการทาํธุรกรรมกับกองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund เพื�อการเลี %ยงชีพ 

สําหรับระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบญัชี 2558 (ตั .งแต่วนัที* 1 มกราคม 2558 - 30 มิถุนายน 2558) 

ลําดบั 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 ของสาํนกังานคณะกรรมการ 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 มิถุนายน 2558 

 ไม่มี 
 

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื*องจากการที*ใช้บริการบุคคลอื*นๆ (Soft Commission) 

 บริษัทที*ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที*ได้รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน์ 

1 TEMPLETON LX ขา่วสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ เพื*อประโยชน์ในการลงทนุของกองทนุ 
 

 


