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1 กองทนุเปิดทหารไทย Global Income 

 

วันที่   15 ธันวาคม 2565 

เรียน  ท�านผู�ถือหน�วยลงทุนทุกท�าน 

 

บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน อีสท�สปริง (ประเทศไทย) จํากัด (บลจ.อีสท�สปริง (ประเทศไทย) ขอนําส�งรายงาน
ประจํารอบ 6 เดือน ตั้งแต�วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565 ของกองทุนเป�ดทหารไทย Global Income มายังท�าน
ผู�ถือหน�วยลงทุนทุกท�าน 

ภายหลังจากความคืบหน�าในการฉีดวัคซีนส�งผลให�เศรษฐกิจโลกเร่ิมกลับมาฟ�� นตัวได�มากข้ึน โดยจะเห็นได�ว�า
เศรษฐกิจในสหรัฐฯ เร่ิมมีแน�วโน�มดีข้ึนอย�างต�อเนื่อง จากการเร่ิมผ�อนคลายมาตรการความเข�มงวด และการกลับเข�ามาทํางาน
ของตลาดแรงงาน สะท�อนจากอัตราการว�างงานท่ีเริ่มปรับลดลงตั้งแต�ช�วงกลางป� 2564  อีกทั้งตัวเลขเงินเฟ�อท่ีปรับตัวข้ึนสูงใน
รอบหลายป�จากภาวะความขัดแย�งระหว�างยูเครนและรัสเซียที่ทําให�ราคาพลังงานเพ่ิมสูงข้ึน ทําให�ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีมติ
ปรับข้ึนดอกเบี้ยตามคาดการณ�  ท้ังนี้ ในเดือนมีนาคม 2565 ที่ผ�านมาถือเป�นการเร่ิมต�นวัฎจักรอัตราดอกเบี้ยขาข้ึนของสหรัฐฯ 
คร้ังแรกหลังผ�อนคลายนโยบายการเงินในช�วงเร่ิมเกิดสถานการณ� Covid-19 เพ่ือชะลอเงินเฟ�อที่อยู� ในระดับสูง โดยเดือน
มีนาคม 2565 ทาง Fed มีการปรับข้ึนอตัราดอกเบี้ยคร้ังแรกในระดับ 0.25-0.50% และปรับข้ึนที่ระดับ 0.75% ในการประชุมอีก 
4 คร้ังถัดมา เพ่ือรักษาเสถียรภาพด�านราคา ป�จจุบันดอกเบี้ยนโยบายอยู�ที่ระดับ 3.75%-4.00% ผลจากการข้ึนดอกเบี้ยที่ผ�าน
มา ส�งผลให�ตัวเลข CPI ลดลงอยู�ในระดับต่ํากว�าที่ตลาดคาดการณ� ขณะที่ประธาน Fed มองว�าเศรษฐกิจในสหรัฐฯยังคงเผชิญ
กับป�ญหาเงินเฟ�อซึ่งป�จจุบันอยู�ที่ระดับ 8% คาดการณ�ว�า Fed จะยังคงดําเนินนโยบายการเงินเชิงรุก ตลาดคาดการณ�ดอกเบี้ย
อยู่ที่ 5-5.25% ในช�วงไตรมาสแรกของป� 2566  

ทางด�านเศรษฐกิจยุโรปภายหลังจากการแพร�ระบาดของ Omicron Variant เร่ิมคลี่คลาย เศรษฐกิจฟ��นตัวตั้งแต�ช�วง
ต�นป�ที่ผ�านมา อัตราเงินเฟ�อของยูโรโซนเพ่ิมข้ึนมาต�อเนื่อง โดยในเดือนตุลาคมที่ผ�านมาเงินเฟ�ออยู�ที่ระดับ 10% ซึ่งเป�นระดับ
สูงสุดในประวัติการณ� และเมื่อมองไปในระยะข�างหน�า อัตราเงินเฟ�อของยูโรโซนยังคงมีแนวโน�มอยู�ในระดับสูงต�อเนื่องจากราคา
พลังงานและภาวะขาดแคลนพลังงานในช�วงฤดูหนาวปลายป� ECB ได�ส�งสัญญานปรับข้ึนดอกเบี้ยเพ่ือชะลอการเร�งตัวเงินเฟ�อ 
อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจยุโรปยังเป�นที่น�ากังวลต�อการเกิด Recession 

ทางด�านเศรษฐกิจจีน ผลจากการประชุมสมัชชาใหญ�ของจีนในเดือนตุลาคมที่ผ�านมา สีจ้ินผิงได�รับการแต�งตั้งเป�น
ประธานาธิบดีเป�นสมัยที่  3 ทางด�านเศรษฐกิจ จีนได�ปรับนโยบาย Zero-Covid เป�น Dynamic Zero-Covid สะท�อนการปรับ
มาตรการต�าง ๆ ให�ผ�อนคลายลง ตลาดยังคงคาดการณ� GDP อยู�ในระดับต่ํา นโยบายทางการเงินยังคงดําเนินแบบผ�อนคลาย
และการเป�ดเมืองของจีนยังคงต�องติดตามต�อไป  

สําหรับกองทุนเป�ดทหารไทย Global Income เน�นลงทุนในหน�วยลงทุนของกองทุนรวมต�างประเทศเพียงกองเดียว 
(Master Fund) คือ กองทุน PIMCO GIS Income Fund โดยกองทุน PIMCO GIS Income Fund มุ�งสร�างผลตอบแทนรวม
สูงสุดจากการลงทุนในพอร�ตการลงทุนของตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลและองค�กรที่มีความเกี่ยวข�องกับรัฐบาล และสกุลเงิน
ต�าง ๆ ทั้งในตลาดที่พัฒนาแล�วและตลาดเกิดใหม�  

 

 



 

2 กองทนุเปิดทหารไทย Global Income 

 

สุดท�ายนี้  บลจ. อีสท�สปริง (ประเทศไทย) ขอขอบพระคุณผู�ถือหน�วยลงทุนทุกท�านที่ ได�มอบความไว�วางใจลงทุนใน
กองทุนรวมของ บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน อีสท�สปริง (ประเทศไทย) จํากัด 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

คณะผู�จัดการกองทุน 

บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน อีสท�สปริง (ประเทศไทย) จํากัด 

 



 

3 กองทนุเปิดทหารไทย Global Income 

 

รายงานการวเิคราะหข์องบรษิทัหลกัทรพัย�จดัการกองทนุ อสีท�สปรงิ (ประเทศไทย) จาํกดั ในฐานะบรษิทัจดัการ 
กองทุนเป�ดทหารไทย Global Income 
 

ภาวะเศรษฐกิจ 

ภายหลังจากความคืบหน�าในการฉีดวัคซีน ส�งผลให�เศรษฐกิจโลกเร่ิมกลับมาฟ��นตัวได�มากข้ึน โดยจะเห็นได�ว�า
เศรษฐกิจในสหรัฐฯ เร่ิมมีแน�วโน�มดีข้ึนอย�างต�อเนื่องจากการเริ่มผ�อนคลายมาตรการความเข�มงวด และการกลับเข�ามาทํางาน
ของตลาดแรงงาน สะท�อนจากอัตราการว�างงานท่ีเริ่มปรับลดลงตั้งแต�ช�วงกลางป� 2564  อีกทั้งตัวเลขเงินเฟ�อท่ีปรับตัวข้ึนสูงใน
รอบหลายป� จากภาวะความขัดแย�งระหว�างยูเครนและรัสเซียที่ทําให�ราคาพลังงานเพ่ิมสูงข้ึน ทําให�ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีมติ
ปรับข้ึนดอกเบ้ียตามคาดการณ�  ทั้งนี้ในเดือนมีนาคม 2565 ที่ผ�านมาถือเป�นการเร่ิมต�นวัฎจักรอัตราดอกเบี้ยขาข้ึนของสหรัฐฯ 
คร้ังแรกหลังผ�อนคลายนโยบายการเงินในช�วงเร่ิมเกิดสถานการณ� Covid-19 เพ่ือชะลอเงินเฟ�อที่อยู� ในระดับสูง โดยเดือน
มีนาคม 2565 ทาง Fed มีการปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียคร้ังแรกในระดับ 0.25-0.50% และปรับข้ึนที่ระดับ 0.75% ในการประชุมอีก 
4 คร้ังถัดมา เพ่ือรักษาเสถียรภาพด�านราคา ป�จจุบันดอกเบี้ยนโยบายอยู�ที่ระดับ 3.75%-4.00% ผลจากการข้ึนดอกเบี้ยที่ผ�าน
มา ส�งผลให�ตัวเลข CPI ลดลงอยู�ในระดับต่ํากว�าที่ตลาดคาดการณ� ขณะที่ประธาน Fed มองว�าเศรษฐกิจในสหรัฐฯยังคงเผชิญ
กับป�ญหาเงินเฟ�อซึ่งป�จจุบันอยู�ที่ระดับ 8% คาดการณ�ว�า Fed จะยังคงดําเนินนโยบายการเงินเชิงรุก ตลาดคาดการณ�ดอกเบี้ย
อยู�ที่ 5-5.25% ในช�วงไตรมาสแรกของป� 2566  

ทางด�านเศรษฐกิจยุโรปภายหลังจากการแพร�ระบาดของ Omicron Variant เร่ิมคลี่คลาย เศรษฐกิจฟ��นตัวตั้งแต�ช�วง
ต�นป�ที่ผ�านมา อัตราเงินเฟ�อของยูโรโซนเพ่ิมข้ึนมาต�อเนื่อง โดยในเดือนตุลาคมที่ผ�านมาเงินเฟ�ออยู�ที่ระดับ 10% ซึ่งเป�นระดับ
สูงสุดในประวัติการณ� และเมื่อมองไปในระยะข�างหน�า อัตราเงินเฟ�อของยูโรโซนยังคงมีแนวโน�มอยู�ในระดับสูงต�อเนื่องจากราคา
พลังงานและภาวะขาดแคลนพลังงานในช�วงฤดูหนาวปลายป� ECB ได�ส�งสัญญานปรับข้ึนดอกเบี้ยเพ่ือชะลอการเร�งตัวเงินเฟ�อ 
อย�างไรก็ตามเศรษฐกิจยุโรปยังเป�นที่น�ากังวลต�อการเกิด Recession 

ทางด�านเศรษฐกิจจีน ผลจากการประชุมสมัชชาใหญ�ของจีนในเดือนตุลาคมที่ผ�านมา สีจ้ินผิงได�รับการแต�งตั้งเป�น
ประธานาธิบดีเป�นสมัยที่  3 ทางด�านเศรษฐกิจ จีนได�ปรับนโยบาย Zero-Covid เป�น Dynamic Zero-Covid สะท�อนการปรับ
มาตรการต�างๆให�ผ�อนคลายลง ตลาดยังคงคาดการณ� GDP อยู�ในระดับต่ํา นโยบายทางการเงินยังคงดําเนินแบบผ�อนคลายและ
การเป�ดเมืองของจีนยังคงต�องติดตามต�อไป  

ตลาดตราสารหนี้ 

ภาวะตลาดตราสารหนี้ ในรอบป�ที่ ผ�านมาพบว�า ช�วงต�นป�  2565 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 
เปลี่ยนแปลงจาก Flattening สู� Inverted Yield Curve โดยอัตราผลตอบแทนระยะสั้นช�วง อายุ 0-2 ป� ปรับตัวขึ้นแรงสู�ระดับ 4-
4.5% สะท�อนถึงการคาดการณ�ปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ Fed ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ รุ�น
อายุ 10 ป�เคลื่อนไหวในกรอบ 4-4.25% ท้ังนี้จากความไม�แน�นอนของอัตราเงินเฟ�อทั่วโลก ส�งผลให� bond yield ทั่วโลกยังมี
แนวโน้มในทิศทางเพ่ิมข้ึนอยู่ 

 

 

 



 

4 กองทนุเปิดทหารไทย Global Income 

 

ความเหน็ของบรษิทัจดัการกองทนุรวมเกีย่วกบัการลงทนุเพือ่เปน็ทรพัยส์นิของกองทนุรวม สาํหรบัรอบบญัชตีั้งแต�วนัที ่ 
1 พฤษภาคม 2565 ถงึ 31 ตลุาคม 2565 

สําหรับนโยบายของกองทุนเป�ดทหารไทย Global Income เน�นลงทุนในหน�วยลงทุนของกองทุนรวมต�างประเทศเพียง
กองเดี ยว (Master Fund) คื อ กองทุ น PIMCO GIS Income Fund โดยกองทุ น PIMCO GIS Income Fund มุ� งสร� าง
ผลตอบแทนรวมสูงสุดจากการลงทุนในพอร์ตการลงทุนของตราสารหนี้ที ่ออกโดยรัฐบาลและองค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกับ
รัฐบาล และสกุลเงินต�างๆ ทั้งในตลาดที่พัฒนาแล�วและตลาดเกิดใหม�  

 ทั้งนี้ในรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ�านมาบริษัทจัดการได�ปฏิบัติตามนโยบายการลงทุนตามที่กําหนด และไม�มี
การรับชําระหนี้ด�วยทรัพย�สินอ่ืนใด 

 

การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในรอบบญัชทีีผ่�านมาเมื่อเทยีบกบัรอบบญัชกี�อนหน�า 

เนื่องจากกองทุนเน�นลงทุนในหน�วยลงทุนของกองทุนต�างประเทศเพียงกองเดียว ที่มีวัตถุประสงค�และนโยบายการ
ลงทุนตรงตามวัตถุประสงค�ของกองทุน โดยจะเน�นลงทุนเต็มที่ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงสัดส�วนการลงทุนในรอบแต�ละป�บัญชี 
จึงไม�มีการเปลี่ยนแปลงอย�างมีนัยสําคัญ 

 

รายงานการลงทนุทีไ่ม�เป�นไปตามนโยบายการลงทนุเฉลีย่ในรอบป�บญัชีพร�อมทั้งการดาํเนนิการแก�ไข 

ไม่มี 

 

ข�อมลูการดาํเนนิการรบัชาํระหนีด้�วยทรพัย�สนิอื่น (ถ�าม)ี 

ไม่มี 

 

ข�อมลูการบนัทกึมูลค�าตราสารแห�งหนีห้รือสทิธเิรยีกร�องดงักล�าวเป�นศนูย� ในกรณทีีผู่�ออกตราสารแห�งหนีห้รอืลกูหนีแ้ห�งสทิธิ
เรยีกร�องผดินดัชาํระหนีห้รือมีพฤติการณ�ว�าจะไม�สามารถชาํระหนีไ้ด� (ถ�าม)ี 

ไม่มี 

 

 

 

 

 

 



 

5 กองทนุเปิดทหารไทย Global Income 

 

ข�อมลูของกองทนุรวมทีล่งทุนในหน�วยลงทนุของกองทนุรวมต�างประเทศกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึง่ เกนิกว�าร�อยละ 20  

ของ NAV  
 
โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

1  การลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทุนรวมต�างประเทศ 

2  ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุนรวมต�างประเทศ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











 

6 กองทนุเปิดทหารไทย Global Income 

 

ผลการดาํเนินงานระหว�างงวดครึง่ป�ของกองทนุโดยสรปุและข�อมลูทางการเงนิทีส่าํคญั     

งวดครึง่ปีบญัชสีิน้สดุวันที ่ 
31 ต.ค. 

65 
29 เม.ย. 

65 
29 ต.ค. 

64 
30 เม.ย. 

64 
30 ต.ค. 

63 

มูลค�าหน�วยลงทุน ณ ต�นงวด (บาท/หน�วย) 11.4265 12.3075 12.1904 11.5979 10.8593 

มูลค�าหน�วยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หน�วย) 10.9532 11.4265 12.3075 12.1904 11.5979 

กองทุนเป�ดทหารไทย Global Income -4.14% -7.16% 0.96% 5.11% 6.80% 

เกณฑ�มาตรฐาน 1** 3.48% -6.69% 7.64% -1.61% -2.33% 

เกณฑ�มาตรฐาน 2** -6.86% -9.47% 1.06% -1.52% 1.27% 

มูลค�าทรัพย�สินสุทธิ ณ ต�นงวด (ล�านบาท) 12,695 18,747 20,195 18,556 17,994 

มูลค�าทรัพย�สินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ล�านบาท) 10,500 12,695 18,747 20,195 18,556 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลีย่ระหว่างงวดคร่ึงป ี(ล�านบาท) 11,393 16,405 19,523 20,359 18,483 

มูลค่าซ้ือขายสุทธิรวมระหว่างงวดคร่ึงปี (Net cash flow) (ล�านบาท)  -1,707 -4,903 -1,593 +833 -791 

อัตราขายคืนเฉลี่ยระหว�างงวดคร่ึงป�* (Average redemption rate) 0.18% 0.28% 0.14% 0.28% 0.31% 

* เป�นสัดส�วนของมูลค�าขายคืนและสับเปลี่ยนออกต�อมูลค�าทรัพย�สนิสุทธิเฉลีย่     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 กองทนุเปิดทหารไทย Global Income 

 

 

 

 

ผลการดาํเนินงานของ กองทุนเป�ดทหารไทย Global Income  ณ วนัที ่31 ตลุาคม 2565   

 

 ย�อนหลัง  
3 เดือน  

ย�อนหลัง  
6 เดือน 

ย�อนหลัง  
1 ป� 

ย�อนหลัง  
3 ป� 

ตั้งแต่จัดต้ัง 
กองทุน 

ร้อยละต่อป ี (27 ก.ค. 65) (29 เม.ย. 65) (29 ต.ค. 64) (31 ต.ค. 62) (19 พ.ค. 59) 

กองทุนเป�ดทหารไทย Global Income -3.26% -4.14% -10.95% -1.22% +1.42% 

เกณฑ�มาตรฐาน 1** -4.47% +3.48% -3.42% +3.91% +0.97% 

เกณฑ�มาตรฐาน 2** -7.56% -6.86% -15.60% -3.77% -0.03% 

Note**      
เกณฑ�มาตรฐาน 1 คือ ดัชนี Bloomberg US Aggregate Total Return Index Value Unhedged USD ปรับด�วยอัตราแลกเปลี่ยน เพ่ือเทียบเท�า 
                                    ค�าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน 

เกณฑ�มาตรฐาน 2 คือ ดัชนี Bloomberg US  Aggregate Total Return Index Value Unhedged USD สกุลเงินดอลลาร�สหรัฐ 
 

      
หมายเหตุ : การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนได�จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)  
                  ทั้งน้ีผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเกี่ยวข�องกับผลิตภัณฑ�ในตลาดทุน มิได�เป�นสิ่งยืนยันถึงผล 
                        การดําเนินงานในอนาคต 

                  ทําความเข�าใจลักษณะสินค�า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก�อนตัดสินใจลงทุน   
 

9.55%

6.44%

-0.16%

-15.00%

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%
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8 กองทนุเปิดทหารไทย Global Income 

 

 



 

9 กองทนุเปิดทหารไทย Global Income 

 

กองทุนเป�ดทหารไทย Global Income 

งบดลุแสดงฐานะการเงนิ (ยงัไม�ได�ตรวจสอบ) 

ณ วนัที ่31 ตลุาคม 2565 

 บาท 

สนิทรพัย ์  
เงินลงทุนแสดงด�วยมูลค�ายุตธิรรม  (ราคาทุน 8,379,868,682.90  บาท) 10,215,685,796.63 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 843,052,923.96 

ลูกหนี ้  
     จากดอกเบี้ย 268,905.93 

     จากการขายหน�วยลงทุน  1,750,396.58 

รวมสินทรัพย ์ 11,060,758,023.10 

หนีส้นิ  
เจ้าหนีจ้ากการรับซ้ือคืนหน�วยลงทุน  13,610,927.49 

เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ ์ 537,405,443.28 

ค�าใช�จ�ายค�างจ�าย 9,535,691.29 

ภาษีเงินได�ค�างจ�าย 40,335.89 

เจ�าหนี้อ่ืน 0.02 

หนี้สินอ่ืน 549,269.46 

รวมหน้ีสิน 561,141,667.43 

สนิทรพัยส์ทุธ ิ 10,499,616,355.67 

สนิทรพัย�สทุธ ิ:   
  ทุนที่ได�รับจากผู�ถือหน�วยลงทุน 9,592,420,467.99 

  กําไร(ขาดทุน)สะสม  
     บัญชีปรับสมดุล (2,259,503,151.36) 

     กําไร(ขาดทุน)สะสมจากการดําเนินงาน 3,166,699,039.04 

     สินทรัพย�สุทธ ิ 10,499,616,355.67 

  

สินทรัพย�สุทธิต�อหน�วย 10.9532 

จํานวนหน�วยลงทุนที่จําหน�ายแล�วทั้งหมด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 (หน�วย) 958,586,004.8187 
 

 



 

10 กองทนุเปิดทหารไทย Global Income 

 

กองทุนเป�ดทหารไทย Global Income 

งบกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (ยงัไม�ได�ตรวจสอบ) 

สาํหรบั 6 เดอืน สิน้สดุวนัที ่31 ตลุาคม 2565 

 บาท 

รายได�จากการลงทนุ  
     รายได�ดอกเบีย้ 322,776.57 

     รวมรายได� 322,776.57 

ค�าใช�จ�าย  
     ค�าธรรมเนียมการจัดการ 52,201,382.87 

     ค�าธรรมเนียมผู�ดูแลผลประโยชน� 1,842,401.77 

     ค�าธรรมเนียมนายทะเบยีน 8,666,749.58 

     รวมค�าใช�จ�าย 62,710,534.22 

กำไร(ขาดทนุ)จากการลงทนุสทุธ ิ (62,387,757.65) 

  

รายการกาํไร(ขาดทนุ)สทุธจิากเงนิลงทุน  
     รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน  435,692,393.25 

     รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยงัไม�เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 335,199,263.72 

     กําไร(ขาดทุน)สุทธิทีเ่กิดข้ึนจากสัญญาอนุพันธ� (863,066,222.65) 

     กําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม�ได�เกดิข้ึนจากสัญญาอนุพันธ� (328,253,188.81) 

     กําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต�างประเทศ (2,376,631.14) 

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่เกิดข้ึนและที่ยังไม�เกิดข้ึน (422,804,385.63) 

  
การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพย์สทุธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได ้ (485,192,143.28) 

หกั ภาษีเงินได� (48,416.47) 

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพย์สทุธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได ้ (485,240,559.75) 

 

 

 

 

 



 

11 กองทนุเปิดทหารไทย Global Income 

 

กองทุนเป�ดทหารไทย Global Income 
 ข�อมลูรายละเอยีดการลงทนุ 
 ณ วนัที ่ 31 ตลุาคม  2565 
 จำนวนเงนิต้นและ มลูคา่ตาม % of NAV 
 จำนวนหุน้/หนว่ย ราคาตลาด (บาท) 

 เงนิฝากธนาคาร 
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 843,321,829.89 8.03% 
 รวมเงินฝากธนาคาร 843,321,829.89 8.03% 
 หน�วยลงทนุต�างประเทศ 
 หน�วยลงทุนต�างประเทศ 97.30% 
 Pimco GIS-Income Fund-Ins Acc 17,630,736 10,215,685,796.63 97.30% 
 รวมหน�วยลงทนุต�างประเทศ (ราคาทนุ 8,379,868,682.90 บาท) 10,215,685,796.63 97.30% 
 ทรัพย�สินอ่ืน -532,655,044.70 -5.07% 
 หนี้สินอื่น -26,736,226.15 -0.26% 
 มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ 10,499,616,355.67 100.00% 
 จํานวนหน�วยลงทุน 958,586,004.8187 
 มูลค�าทรัพย�สินสุทธิต�อหน�วย 10.9532 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 กองทนุเปิดทหารไทย Global Income 

 

ค�าใช�จ�ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุเป�ดทหารไทย GLOBAL INCOME 

สําหรับระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบป� 2565/2566  ต้ังแต�วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2565 

   ตั้งแต�วันที ่ 1  พ.ค.  2565  ตั้งแต�วันที ่ 1  พ.ค.  2565 

ค�าใช�จ�ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  ถึงวันที่ 31 ต.ค. 2565  ถึงวันที่ 31 ต.ค. 2565 

(Fund's Direct Expenses) จํานวนเงิน ร�อยละของ 

  หน�วย : พันบาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ2 

  ค�าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 52,201.38 0.4548 

  ค�าธรรมเนียมผู�ดูแลผลประโยชน� (Trustee fee) 1,842.40 0.0161 

  ค�านายทะเบียน (Registrar fee) 8,666.75 0.0755 

  ค�าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory fee)  ไม�มี   ไม�ม ี 

  ค�าโฆษณา  ไม�มี   ไม�ม ี 

  ค�าภาษีเงินได� 48.42 0.0004 

  ค�าใช�จ�ายอื่น ๆ  0.00 0.0000 

  รวมค�าใช�จ�ายทัง้หมด1 62,758.95 0.5468 

หมายเหตุ   

1.  ไม�รวมค�านายหน�าซื้อขายหลักทรัพย�และค�าธรรมเนียมต�าง ๆ ที่เกิดข้ึนจากการซ้ือขายหลักทรัพย� 
2.  มูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี่ยรายวันโดยคำนวณจากวันที่  1 พฤษภาคม 2565  ถึงวันที่  31 ตุลาคม 2565   
     เท�ากับ 11,385,558,668.54 บาท 

 

อตัราส�วนหมุนเวยีนการลงทนุของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)   = 0% 
 
ค�าใช�จ�ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย�  (ร�อยละต�อป�ของมลูค�าทรพัย�สนิสทุธ)ิ   ใม�ม ี
 

 

 

 

 

 



 

13 กองทนุเปิดทหารไทย Global Income 

 

รายงานรายชือ่บคุคลทีเ่กีย่วข�องทีม่กีารทาํธรุกรรมกับกองทนุเป�ดทหารไทย Global Income 

สําหรับรอบ 6 เดือนของรอบป�บัญชี 2565/2566 (ตั้งแต�วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2565) 

ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเกี่ยวข�อง 

1 ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 

ผู�ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข�องกับกองทุนรวมได�ที่บริษทัจัดการโดยตรง  

หรือที่ website ของ บลจ.ที่ https://www.eastspring.co.th/about-us/corporate-governance หรือที ่

https://www.eastspring.co.th เลือกหัวข�อ > การกํากับดูแลกิจการ > รายงานการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่กี่ยวข�อง 

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

 

รายงานการเป�ดเผยข�อมลูการถอืหน�วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 ของกองทนุ  ณ วนัที ่31 ตลุาคม 2565 

ไม่มี 

 

การรับผลประโยชน�ตอบแทนเนือ่งจากการทีใ่ช�บริการบคุคลอื่นๆ (Soft Commission) 

  บริษัทที่ให�ผลประโยชน� ผลประโยชน�ที่ได�รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน� 

1 Commerzbank AG Frankfurt ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

2 DBS Vicker Securities ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

3 UOB-Kay Hian Holdings Ltd (Singapore) ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

4 Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Plc. ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

5 PIMCO Fund Global Investors Series Plc ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

6 BlackRock Group Fund ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

7 BNP Paribas Investment Partners  ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

8 Wellington Management Funds  ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

9 GMO Global Real Return U-AUSD ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

10 UBS Fund Services  S.A. ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

11 T. Rowe Price ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

12 Franklin Templeton Investments ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

13 JP Morgan Asset Management  ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

14 Lazard Global Listed Infrastructure ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

15 Amundi Luxembourg SA ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

16 Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

17 JP Morgan Security (Thailand) ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

 



 

14 กองทนุเปิดทหารไทย Global Income 

 

  บริษัทที่ให�ผลประโยชน� ผลประโยชน�ท่ีได�รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน� 

18 Citigroup Inc ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

19 Credit Suisse Securities (Hong Kong) Limited ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

20 CLSA B.V. ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

21 DBS Bank Ltd ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

22 Goldman Sachs International ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

23 Morgan Stanley ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

24 United Overseas Bank Limited ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

25 Brown Brothers Harriman ข�าวสาร และบทวิเคราะห� ฯลฯ เพ่ือประโยชน�ในการลงทุนของกองทุน 

 


