
รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน 

กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ เพือการเลยีงชีพ 

(T-GlobalBondRMF) 

สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี 

ตงัแตว่นัท ี1 สิงหาคม 5 ถึง วนัที 31 มกราคม 6 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จาํกดั 



สาส์นจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อสีท์สปริง (ประเทศไทย) จํากดั 

เรียน  ท่านผูถื้อหน่วยลงทุน 

 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จาํกดั (บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)) ใคร่ขอรายงาน 

การดาํเนินงานของกองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ เพือการเลียงชีพ สาํหรับรอบระยะเวลาระหว่างวนัที 1 สิงหาคม 5 ถึง 

วนัที 31 มกราคม 6 ให้ทา่นผูถื้อหน่วยลงทุนไดท้ราบดงันี 

 โดยช่วงเวลานีตลาดบอนด์ตอ้งเผชิญหน้ากบัการทีเฟดมีท่าทีทีจะปรับขึนดอกเบียหลายครัง และเราจะเห็นไดจ้ากดชันี

เศรษฐกิจทียงัเคลือนไหวตามการเปลียนแปลงของปัจจยัต่างๆ ดงันีภายหลงัจากความคืบหน้าในการฉีดวคัซีนส่งผลให้เศรษฐกิจ

โลกเริมกลบัมาฟืนตวัไดม้ากขึน โดยจะเห็นไดว่้าเศรษฐกิจในสหรัฐฯ เริมมีแนวโน้มดีขึนอย่างต่อเนือง จากการเริมผ่อนคลาย

มาตรการความเขม้งวด และการกลบัเขา้มาทาํงานของตลาดแรงงาน สะทอ้นจากอตัราการวา่งงานทีเริมปรับลดลงตงัแต่ช่วงกลางปี 

  อีกทงัตวัเลขเงินเฟ้อทีปรับตวัขึนสูงในรอบหลายปีจากภาวะความขดัแยง้ระหว่างยเูครนและรัสเซียทีทาํให้ราคาพลงังานเพิม

สูงขึน ทาํให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีมติปรับขึนดอกเบียตามคาดการณ์  ทงันี ในเดือนมีนาคม  ทีผ่านมาถือเป็นการเริมตน้  

วฏัจกัรอตัราดอกเบียขาขึนของสหรัฐฯ ครังแรกหลงัผ่อนคลายนโยบายการเงินในช่วงเริมเกิดสถานการณ์ Covid-  เพือชะลอ  

เงินเฟ้อทีอยู่ในระดับสูง โดยเฟดได้มีการปรับขึนอตัราดอกเบียอย่างต่อเนือง เพือรักษาเสถียรภาพด้านราคา ปัจจุบนัดอกเบีย

นโยบายอยู่ทีระดบั . - . % ผลจากการขึนดอกเบียทีผ่านมา ส่งผลให้ตัวเลข CPI ลดลงอยู่ในระดบัตาํกว่าทีตลาดคาดการณ์ 

ขณะทีประธาน Fed มองว่าเศรษฐกิจในสหรัฐฯยงัคงเผชิญกบัปัญหาเงินเฟ้อ ณ เดือนธนัวาคม  อยูท่ีระดบั . % คาดการณ์ว่า 

Fed จะยงัคงดาํเนินนโยบายการเงินเชิงรุก ตลาดคาดการณ์ดอกเบียอยูท่ี - . % ในช่วงไตรมาสแรกของปี  

 ทางด้านเศรษฐกิจจีน ผลจากการประชุมสมัชชาใหญ่ของจีนในเดือนตุลาคมทีผ่านมา สีจินผิงได้รับการแต่งตงัเป็น

ประธานาธิบดีเป็นสมัยที 3 ทางด้านเศรษฐกิจ จีนได้ปรับนโยบาย Zero-Covid เป็น Dynamic Zero-Covid สะท้อนการปรับ

มาตรการต่างๆ ให้ผ่อนคลายลง ตลาดยงัคงคาดการณ์ GDP อยู่ในระดบัตาํ นโยบายทางการเงินยงัคงดาํเนินแบบผ่อนคลายและ 

การเปิดเมืองของจีนยงัคงตอ้งติดตามต่อไป 

 ทางดา้นเศรษฐกิจประเทศอืน ๆ ในเอเชีย เกาหลี GDP คาดการณ์ปี 2565 อยู่ที 2.6% อินโดนีเซียอยู่ที 5.2% อินเดียอยู่ที 

8.7% เงินเฟ้ออยู่ในระดบัสูง ธนาคารกลางจึงดาํเนินนโยบายการเงินแบบตึงตัวเช่นเดียวกบัหลายประเทศทัวโลก โดยผลจาก  

เงินเฟ้อทาํให้การคาดการณ์ GDP ในปี 2566 มีแนวโนม้หดตวัลง 

 กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ เพือการเลียงชีพ มีนโยบายการลงทุนในลงทุนในกองทุน Franklin Global Aggregate 

Bond Fund กองทุนหลกัมีวตัถุประสงคเ์น้นลงทุนในตราสารหนีภาครัฐและหรือเอกชนในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ทีมีโอกาสหรือ

ศกัยภาพในการลงทุน กองทนุหลกับริหารจดัการโดย Franklin Templeton  

 ทา้ยทีสุดนี บลจ.อสีทส์ปริง (ประเทศไทย) ขอให้คาํมนัว่าบริษทัจะพจิารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพือผลประโยชน์

สูงสุดของผูถื้อหน่วยลงทุนทุกท่าน 

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จาํกดั 
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ตารางเปรียบเทียบผลการดาํเนินงาน 

ยอ้นหลงั 

3 เดือน 

ยอ้นหลงั 

6 เดือน 

ยอ้นหลงั 

1 ปี 1 

ยอ้นหลงั 

3 ปี 1 

ยอ้นหลงั 

5 ปี 1 

ยอ้นหลงั 

10 ปี 1 

ตงัแต่จดัตงั

กองทุน 1 

31 ต.ค. 65 

ถึง 31 ม.ค. 66 

31 ก.ค. 65 

ถึง 31 ม.ค. 66 

31 ม.ค. 65 

ถึง 31 ม.ค. 66 

31 ม.ค. 63 

ถึง 31 ม.ค. 66 

31 ม.ค. 61 

ถึง 31 ม.ค. 66 

31 ม.ค. 56  

ถึง 31 ม.ค. 66 

17 พ.ย. 53 

ถึง 31 ม.ค. 66 

T-GlobalBondRMF 5.99 -1.69 -9.84 -4.09 -2.59 -1.97 -0.38 

Benchmark -6.89 -11.68 -14.07 -3.05 -0.88 0.51 0.88 

Information Ratio2 1.27 0.96 0.45 -0.13 -0.24 -0.28 -0.14 

ความผนัผวนของ 

ผลการดาํเนินงาน 

7.74 7.19 6.33 6.05 5.31 5.95 6.23 

ผลการดาํเนินงาน  เดือน และ  เดือน ไม่ไดค้าํนวณเป็น % ต่อปี 

 ผลการดาํเนินงานยอ้นหลงั  ปีขนึไป คิดเป็น % ตอ่ปี 

2 Information Ratio แสดงความสามารถของผูจ้ดัการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมือเทียบกบัความเสียง Benchmark คาํนวณจาก 

1. ดชันี J.P. Morgan Global Government Bond Index สัดส่วน 100% 

หมายเหตุ: ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับดว้ยอตัราแลกเปลียนเพอืเทียบเทา่คา่สกุลเงินบาท ณ วนัทีคาํนวณผลตอบแทน

สาํหรับผลกาํรดาํเนินงานยอ้นหลงัแบบปักหมุด ผลการดาํเนินงานนอ้ยกว่า 1 ปี คาํนวณตามระยะเวลาจริง

การเปิดเผยอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 

ขอ้มูลอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากบั 0.02 รอบของ

กองทุนรวมในรอบระยะเวลาบญัชี 

การใช้สิทธิออกเสียงในทีประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ 

ทา่นผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถคน้หารายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมสามญัประจาํปีและประชุมวิสามญัของบริษทั

จัดการทีกองทุนถือลงทุนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) www.eastspring.co.th 

ในเมนูหัวขอ้ “เกียวกบัเรา/การกาํกบัดูแลกิจการ/นโยบายการใชสิ้ทธิออกเสียง” 

ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นสิงยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต  

ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลกองทุนรวม เงือนไขผลตอบแทนและความเสียงและคู่มือการลงทุน ก่อนตดัสินใจลงทุน 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบันีไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานการวดัและนาํเสนอ              

ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 
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รรอยละของ

มมลคคา

รายงานคคาใชรจคายทททเรทยกเกกบจากกองททน

กองททนเปปดธนชาตโกลบอล บอนดด เพพทอการเลทลยงชทพ

ของรอบปปบบญชทตบลงแตควบนททท 01 สสงหาคม 2565 ถถงวบนททท 31 มกราคม 2566

จจานวนเงสน

(บาท)

คคาใชรจคายทททเรทยกเกกบจากกองททนรวม 

(fund's direct expense)

คคาธรรมเนทยมการจบดการ (management fee) 0.404%255,293.98

คคาธรรมเนทยมนายทะเบทยน (registrar fee) 0.067%42,549.04

คคาธรรมเนทยมผมรดมแลผลประโยชนด (trustee fee) 0.015%9,360.76

คคาทททปรถกษาการลงททน (advisory fee) ไมคมทไมคมท

คคาสอบบบญชท 0.033%21,064.21

คคาใชรจคายอพทนๆ  0.002%661.96

รวมคคาใชรจคายทบลงหมด 0.521%328,929.95

- ค่าธรรมเนียม ค่าใชจ่้าย รวมภาษีมูลค่าเพิ�มแลว้

- ค่าใชจ่้ายท�งัหมดไม่รวมค่านายหนา้ซ�ือขายหลกัทรัพย ์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที�เกิดข� ึนจากการซ�ือขายหลกัทรัพย์

- ค่าใชจ่้ายดงักล่าวไม่รวมค่าใชจ่้ายภาษีตราสารหน� ี
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รายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกบับุคคลทีเกยีวข้อง 

ของรอบระยะเวลาบญัชี ตงัแต่วนัที 1 สิงหาคม 5 ถึงวนัที 31 มกราคม 6 

รายชือบุคคลทีเกียวขอ้งทีกองทุนมีการทาํธุรกรรม 

กองทุนภายใตก้ารจดัการของบริษทั 

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลทีเกียวขอ้งและรายชือผูจ้ดัการกองทุนไดที้ บลจ.อีสทส์ปริง 

(ประเทศไทย) โดยตรง หรือทีเว็บไซต์ของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) (www.eastspring.co.th) และ

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) 
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ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนืองจากการทีกองทุนใช้บริการบุคคลอืน 

บริษทัคู่คา้ตราสารหนี รายการผลประโยชน์ตอบแทน

ของกองทุน 

Bank of America 

The Bank of Nova Sctia 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส 

ธนาคารซิตีแบงก์ 

ขอ้มูลวิจยั เพอืใชเ้ป็นขอ้มูล

ในการตดัสินใจลงทุน 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารดอยซ์แบงก ์

ธนาคารเดอะรอยลัแบงก์ออ๊ฟสกอตแลนด ์เอ็น.วี. 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั  (มหาชน) 

ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารบีเอน็พี พารีบาส์ 

ธนาคารยูโอบ ีจาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮแ้บงกิงคอร์ปอเรชนั จาํกดั  

บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั 

บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั 

บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์พฒันสิน จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์เอเชียพลสั จาํกดั (มหาชน) 
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ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนืองจากการทีกองทุนใช้บริการบุคคลอืน 

บริษทันายหนา้ รายการผลประโยชน์ตอบแทน

ของกองทุน 

บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จาํกดั 

บริษทัหลกัทรัพย ์ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จาํกดั 

บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วิคเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั 

ขอ้มูลวิจยั เพือใชเ้ป็นขอ้มูล

ในการตดัสินใจลงทุน 

บริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั 

บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์ยูโอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี เงนิฝาก 

ณ วนัที 31 มกราคม 6 

กลุม่ของตราสาร มูลค่าตามราคา

ตลาด (พนับาท) 

%NAV 

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ - - 

(ข) ตราสารทีธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะจดัตงัขึนธนาคารพาณิชย ์หรือบริษทั

เงินทนุเป็นผูอ้อก ผูส้ังจ่าย ผูรั้บรอง ผูร้ับอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้าํ

ประกนั 

3,145.84 4.47% 

(ค) ตราสารทีมีบริษทัทีไดรั้บ rating ในระดบั investment grade เป็นผูอ้อก 

ผูร้ับรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้าํประกนั 

- - 

(ง) ตราสารทีมีบริษทัทีไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเชือถือในระดบัทีตาํกวา่ 

investment grade หรือไม่มี rating เป็นผูอ้อก ผูร้ับรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกั

หลงั หรือผูค้าํประกนั 

- - 

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ทีบริษทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
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65,788.90 100.00 65,788.90

65,788.90 100.00 65,788.90

65,788.90 100.00 65,788.90

65,788.90 100.00 65,788.90

3,145.84

3,143.84

3,078.25

65.59

2.00

2.00

1,547.31

1,547.31

(164.00)

12.28

(176.28)

65,788.90 100.00 70,318.05

หนีสินอืน (0.25)

100.00

หมายเหต ุ   * อนัดบัความน่าเชือถือ (Rating) ของผูอ้อกตราสาร

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 2.22

สินทรัพย์อืนและหนีสินอืน (0.23)

สินทรัพย์อืน 0.02

BAY - C/A ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) 2.00 0.00

การป้องกนัความเสียงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า 2.22

BANK DEPOSIT-USD JPMORGAN CHASE BANK N.A., SINGAPORE BRANCH 65.25 0.09

ประเภทกระแสรายวนั 0.00

ประเภทออมทรัพย์ 4.47

BAY - S/A ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) 3,076.23 4.38

FTABIAU Franklin Global Aggregate Bond Fund I(acc)USD 181.24 93.54

เงนิฝากธนาคาร 4.47

การลงทุนในหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 93.54

หน่วยลงทุน 93.54

93.54

มูลค่าตาม

ราคาตลาดรวม

ดอกเบยีค้างรับ

(พนับาท)

ร้อยละของ

มูลค่า 

ทรัพย์สินสุทธิ
TRIS FITCH S&P Moody's

กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ เพือการเลยีงชีพ

รายงานการลงทุนในหลกัทรัพย์และทรัพย์สินอืน

ณ วันท ี31 มกราคม 2566

ชือหลกัทรัพย์ อตัรา

ดอกเบยี 

(%)

อนัดบัความน่าเชือถือ วนัครบ

กาํหนด

จาํนวนหน่วย 

(พนัหน่วย)/

มูลค่าหน้าตัว

(พนับาท)

มูลค่าตาม

ราคาตลาดไม่รวม

ดอกเบยีค้างรับ

(พนับาท)

ร้อยละของ

เงนิลงทุน
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อนัดับความน่าเชือถือของตราสารหนีระยะกลางและระยะยาว 

บ.ทริส

เรสติง 

บ.ฟิทซ์ เรทติง 

(ประเทศไทย) 

ความหมายของเรทติง 

AAA AAA (tha) ความน่าเชือถือสูงทีสุด และมีความเสียงตาํสุด กลุม่ตราสารหนี 

ระดบัน่าลงทุน 

(Investment Grade 

Bonds) 

AA AA (tha) ความน่าเชือถือสูงมาก และมีความเสียงตาํมาก 

A A (tha) ความน่าเชือถือสูง และมีความเสียงตาํ 

BBB BBB (tha) ความน่าเชือถืออยูใ่นเกณฑพ์อใช ้

BB BB (tha) ความน่าเชือถือตาํกวา่ระดบัปานกลาง กลุ่มตราสารหนี 

ระดบัเก็งกาํไร 

(Speculative Grade 

Bonds) 

B B (tha) ความน่าเชือถืออยูใ่นเกณฑต์าํมาก 

C CCC, CC, C (tha) ความน่าเชือถืออยูใ่นเกณฑต์าํมากทีสุด และเริมมี

ความเสียงตอ่การผิดนดัชาํระหนี 

D DDD, DD, D (tha) อยูใ่นภาวะทีผิดนัดชาํระหนี 

หมายเหตุ : บ.ทริสเรตติง และ บ.ฟิทซ ์เรทติง ไดใ้ชส้ัญญลกัษณ์ บวก (+) และ ลบ (-) ต่อทา้ยอนัดบัเครดิต

ขา้งตน้ เพือใชข้ยายขอบเขตของคุณภาพเครดิตทีนิยามเอาไวม้ากกวา่เลก็นอ้ย (+) และ นอ้ยกว่าเล็กนอ้ย (-) 

ตามลาํดบั สาํหรับ ฟิทซ์ เรทติง เป็นสถาบนัจดัอนัดบัเครดิตนานาชาติ จึงมีคาํวา่ (tha) ต่อทา้ยเพือแสดงถึงการ

ใหอ้นัดบัเครดิตตามมาตรวดัภายในประเทศไทย 
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Description Standard and 

Poor’s 

Moody’s FITCH Ratings 

Long-

term 

Short-

term 

Long-

term 

Short-

term 

Long-

term 

Short-

term 

Investment Grade 

Highest Credit Quality - exceptionally strong capacity 

for payment of financial commitments 

AAA 

A1+ 

A1 

A2 

A3 

Aaa 

P1 

P2 

P3 

AAA 

F1+ 

F1 

F2 

F3 

Very strong capacity for payment of financial 

commitments - a minimal difference compared  

With AAA 

AA+ 

AA 

AA- 

Aa1 

Aa2 

Aa3 

AA+ 

AA 

AA- 

Strong capacity for payment of financial commitments - 

it may, nevertheless, be vulnerable to changes in 

economic cycle or circumstances 

A+ 

A 

A- 

A1 

A2 

A3 

A+ 

A 

A- 

Adequate capacity for payment of financial 

commitments - economic cycle and circumstances are, 

nevertheless, more likely to impair this capacity 

BBB+ 

BBB 

BBB- 

Baa1 

Baa2 

Baa3 

BBB+ 

BBB 

BBB- 

  Speculative Grade 

This group involves speculative elements – capacity for 

continued payment of commitments is contingent upon a 

sustained business and economic environment 

BB+ 

BB 

BB- 

B+ 

B 

B- B

C 

D 

Ba1 

Ba2 

Ba3 

B1 

B2 

B3 
NP 

BB+ 

BB 

BB- 

B+ 

B 

B- B

C 

D 
High default risk - debtor’s capacity for meeting 

commitments may be troublesome 

CCC+ 

CCC 

CCC- 

Caa1 

Caa2 

Caa3 

CCC+ 

CCC 

CCC- 

Highly speculative obligations CC CC CC 

Very low probability of timely and full payment of 

obligations 

C C C 

Default in payment of obligations - D 
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กองททนเปปดธนชาตโกลบอล บอนดด เพพพอการเลลลยงชลพ

งบแสดงฐานะการเงงน

ณ ววนทลพ 31 มกราคม 2566 และววนทลพ 31 กรกฎาคม 2565

(หนนวย:บาท)

(ยวงไมนไดดสอบทาน) (ตรวจสอบแลดว)

31 กรกฎาคม 256531 มกราคม 2566

สสนทรรพยย

เงงนลงททนแสดงดดวยมมลคนายทตงธรรม  65,788,898.16  61,348,210.90 

เงงนฝากธนาคาร  3,143,816.39  3,805,261.98 

ลมกหนลล

 2,020.66 จากเงงนปปนผลและดอกเบลลย  610.26 

 12,000.00 จากการขายหนนวยลงททน  -   

 1,556,929.89 จากการขายสวญญาอนทพวนธด  -   

สงนทรวพยดอพพน  277.42  634.38 

รวมสงนทรวพยด  70,503,942.52  65,154,717.52 

หนนนสสน

เจดาหนลล

 95,508.00 จากการรวบซพลอคพนหนนวยลงททน  57.56 

 9,618.11 เจดาหนลลจากสวญญาอนทพวนธด  1,706,855.00 

คนาใชดจนายคดางจนาย  79,309.50  96,135.52 

หนลลสงนอพพน  1,461.21  1,395.19 

รวมหนลลสงน  185,896.82  1,804,443.27 

สสนทรรพยยสสทธส  70,318,045.70  63,350,274.25 

สสนทรรพยยสสทธส

ททนทลพไดดรวบจากผมดถพอหนนวยลงททน  73,701,259.72  65,276,013.02 

กกาไร(ขาดททน)สะสม

(2,548,499.81)บวญชลปรวบสมดทล (1,967,512.75)

(834,714.21)กกาไร(ขาดททน)สะสมจากการดกาเนงนงาน  41,773.98 

รวมสงนทรวพยดสททธง  70,318,045.70  63,350,274.25 

สสนทรรพยยสสทธสตตอหนตวย  9.5409  9.7049 

จจจนวนหนตวยลงทสนทนทจจจหนตจยแลลวทรนงหมด ณ สสนนงวด (หนตวย)  7,370,125.9724  6,527,601.3016 
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ข้อมูลท่ีลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศ เกนิกว่าร้อยละย่ีสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

ของ 

กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ เพื�อการเลี�ยงชีพ
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Franklin Global Aggregate Bond

Fund - I (acc) USD

Global Fixed Income

LU0543370190

31 January 2023

Fund Fact Sheet

Summary of Investment Objective

The Fund seeks to maximise, consistent with prudent

investment management, total investment return, consisting

of a combination of interest income and capital

appreciation. The Fund seeks to achieve this objective by

investing principally in fixed or floating rate debt securities

issued by governments, government-related entities and

corporations worldwide. The Fund invests mainly in

investment grade securities, but may invest up to 30% in

non-investment grade.

Fund Overview

Base Currency for Fund USD

Total Net Assets (USD)

11 million

Fund Inception Date 29.10.2010

Number of Holdings 106

Benchmark Bloomberg Global

Aggregate Index

Morningstar Category™ Global Bond

EU SFDR Category Article 8

Fund Management

David Zahn, CFA: United Kingdom

John Beck: United Kingdom

Patrick A. Klein, PhD: United States

Sonal Desai, PhD: United States

Ratings - I (acc) USD

Overall Morningstar Rating™:

Asset Allocation (Market Value)

%

Fixed Income 87.87

Cash & Cash Equivalents 12.13

Fund Measures

Average Credit Quality A+

Average Duration 4.46 Years

Average Weighted Maturity 6.14 Years

Yield to Maturity 3.32%

Standard Deviation (5 Yrs) 7.29%

Sharpe Ratio (5 Yrs) -0.27

Tracking Error (5 Yrs) 3.39%

Information Ratio (5 Yrs) 0.17

Beta (5 Yrs) 1.00

The fund’s returns may increase or decrease as a result of changes to foreign exchange rates.

The value of shares in the Fund and income received from it can go down as well as up, and investors may not get

back the full amount invested. Performance details provided are in share class currency, include the reinvested dividends

gross of basic rate UK tax and are net of management fees. Sales charges and other commissions, other taxes and relevant

costs to be paid by an investor are not included in the calculations. Performance may also be affected by currency fluctuations.

Up to date performance figures can be found on our local website.

When performance for either the portfolio or its benchmark has been converted, different foreign exchange closing rates may be

used between the portfolio and its benchmark.

01/18 07/18 01/19 07/19 01/20 07/20 01/21 07/21 01/22 07/22 01/23

Performance in Share Class Currency (%)

Cumulative Annualised

1 Mth 3 Mths 6 Mths YTD 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs

Since

Incept 3 Yrs 5 Yrs

Since

Incept

I (acc) USD 3.19 9.01 1.76 3.19 -7.87 -8.47 -3.33 10.11 -2.91 -0.68 0.79

Benchmark in USD 3.28 8.73 -1.61 3.28 -11.69 -11.12 -6.11 6.14 -3.85 -1.25 0.49

Discrete Annual Performance in Share Class Currency (%)

01/22 01/21 01/20 01/19 01/18 01/17 01/16 01/15 01/14 01/13

01/23 01/22 01/21 01/20 01/19 01/18 01/17 01/16 01/15 01/14

I (acc) USD -7.87 -7.00 6.82 8.28 -2.46 7.05 -2.74 -2.32 4.57 -0.65

Benchmark in USD -11.69 -5.83 6.87 6.58 -0.88 7.46 2.35 -2.16 -0.63 -0.67

For Professional Client Use Only. Not for distribution to Retail Clients.

This is a marketing communication. Please refer to the prospectus of the UCITS and to the KIID before making any final investment decisions.

Share Class Information (For a full list of available share classes, please visit your local website)

Fees Dividends Fund Identifiers

Share Class Incept Date NAV

Ongoing

Charges (%)

Max. Sales

Charge (%)

Max. Annual

Charge (%) Frequency

Last Paid

Date

Last Paid

Amount SEDOL ISIN

I (acc) USD 29.10.2010 USD 11.01 0.51 N/A 0.40 N/A N/A N/A B4Z4FB0 LU0543370190

The charges are the fees the fund charges to investors to cover the costs of running the Fund. Additional costs, including transaction fees, will also be incurred. These costs are paid out by the

Fund, which will impact on the overall return of the Fund.

Fund charges will be incurred in multiple currencies, meaning that payments may increase or decrease as a result of currency exchange fluctuations.

Performance

Past performance does not predict future returns.

Performance over 5 Years in Share Class Currency (%)

Franklin Global Aggregate Bond Fund I (acc) USD Bloomberg Global Aggregate Index

UK Freefone Tel Fax E

-

Mail Web

0800 305 306 +44 20 7073 8690 +44 20 7073 8701 enquiries@franklintempleton.co.uk www.franklintempleton.co.uk
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www.franklintempleton.co.uk

For Professional Client Use Only. Not for distribution to Retail Clients.

Composition of Fund

Franklin Global Aggregate Bond Fund Bloomberg Global Aggregate Index

Geographic (Notional Exposure)

% of Total

United States

40.35 / 39.93

Japan

9.62 / 12.44

China

6.46 / 9.35

Spain

5.50 / 2.19

France

3.99 / 5.03

Germany

3.73 / 4.62

Poland

3.65 / 0.22

Canada

3.15 / 3.50

United Kingdom

2.48 / 4.35

Others

8.06 / 18.36

Cash & Cash Equivalents

12.13 / 0.00

Sector (Notional Exposure)

% of Total

USD IG Corp

25.00 / 12.27

U.S. Govt/Agency

13.15 / 17.21

EMU Govt

9.76 / 14.51

Euro IG Corp

6.32 / 4.19

Japan Govt

5.68 / 11.47

Americas ex-US

4.98 / 1.40

USD Securitised

3.86 / 12.26

Non-EMU Europe

3.65 / 1.66

Quasi-Sovereign

2.81 / 1.72

Others

11.78 / 23.29

Cash & Cash Equivalents

12.13 / 0.00

Currency (Notional Exposure)

% of Total

U.S. Dollar

39.32 / 45.11

Euro

23.12 / 21.16

Japanese Yen

20.42 / 12.01

Chinese Yuan

6.46 / 8.72

Polish Zloty

3.65 / 0.16

Canadian Dollar

3.15 / 2.75

British Pound

2.04 / 3.97

Mexican Peso

1.83 / 0.28

Israeli Shekel

0.00 / 0.12

Others

0.00 / 5.72

Credit Quality (Market Value)

% of Total

AAA

26.21 / 39.90

AA+

0.00 / 1.98

AA

2.09 / 5.63

AA-

2.46 / 6.09

A+

13.82 / 23.22

A

8.82 / 3.19

A-

9.11 / 5.57

BBB+

7.36 / 4.16

BBB

12.39 / 7.55

BBB-

5.44 / 2.69

CC

0.37 / 0.00

Not Applicable

-0.20 / 0.00

Cash & Cash Equivalents

12.13 / 0.00

Duration (Notional Exposure)

% of Total

0 to 1 Year

20.96 / 1.41

1 to 2 Years

6.67 / 13.08

2 to 3 Years

14.01 / 11.76

3 to 5 Years

21.79 / 21.98

5 to 7 Years

16.18 / 17.25

7 to 10 Years

11.83 / 15.43

10 to 15 Years

5.35 / 8.87

15 to 20 Years

2.04 / 7.21

20 to 30 Years

0.28 / 2.75

30+ Years

0.00 / 0.25

Maturity (Market Value)

% of Total

0 to 1 Year

16.39 / 1.00

1 to 2 Years

9.47 / 12.09

2 to 3 Years

15.78 / 11.12

3 to 5 Years

13.10 / 18.90

5 to 7 Years

5.75 / 14.75

7 to 10 Years

22.24 / 20.47

10 to 15 Years

7.18 / 5.26

15 to 20 Years

8.78 / 5.49

20 to 30 Years

1.31 / 9.11

30+ Years

0.00 / 1.81

Duration Contribution by Country

Yrs

North America

2.31 / 2.76

Europe

1.40 / 1.71

Asia

0.42 / 1.90

Supranational

0.17 / 0.13

Latin America / Caribbean

0.14 / 0.07

Australia / NewZealand

0.02 / 0.11

Middle East / Africa

0.00 / 0.05

Duration Contribution by Sector

Yrs

USD IG Corp

1.73 / 0.84

EMU Govt

0.61 / 1.13

Americas ex-US

0.35 / 0.09

Non-EMU Europe

0.29 / 0.11

U.S. Govt/Agency

0.27 / 1.05

Euro IG Corp

0.25 / 0.19

USD Securitised

0.23 / 0.71

Japan Govt

0.15 / 1.08

Quasi-Sovereign

0.10 / 0.08

Others

0.48 / 1.45

Duration Contribution by Currency

Yrs

U.S. Dollar

2.19 / 2.80

Euro

0.94 / 1.36

Polish Zloty

0.29 / 0.01

Japanese Yen

0.27 / 1.11

British Pound

0.26 / 0.35

Canadian Dollar

0.23 / 0.20

Chinese Yuan

0.17 / 0.51

Mexican Peso

0.12 / 0.01

Israeli Shekel

0.00 / 0.01

Others

0.00 / 0.35

Portfolio Data Derivatives Disclosures

Market value figures reflect the trading value of the investments. Notional exposure figures are intended to estimate the portfolio’s exposure, including any hedged or increased exposure through

certain derivatives held in the portfolio (or their underlying reference assets). Average Duration, Average Weighted Maturity, Yield to Maturity and Duration Contribution by Country, Sector and

Currency reflect certain derivatives held in the portfolio (or their underlying reference assets). Portfolio breakdown percentages may not total 100% and may be negative due to rounding, use of

any derivatives, unsettled trades or other factors.

What Are the Key Risks?

The value of shares in the Fund and income received from it can go down as well as up and investors may not get back the full amount invested. Performance may also be affected by currency

fluctuations. Currency fluctuations may affect the value of overseas investments. The Fund invests mainly in debt securities issued by any government or corporation worldwide. Such securities

have historically been subject to price movements, generally due to interest rates or movements in the bond market. As a result, the performance of the Fund can fluctuate over time. Other

significant risks include: credit risk, foreign currency risk, derivative instruments risk, liquidity risk, Chinese market risk. For full details of all of the risks applicable to this Fund, please refer to the

“Risk Considerations” section of the Fund in the current prospectus of Franklin Templeton Investment Funds.

Important Information

This fund has been classified as Article 8 under the Regulation on sustainability related disclosures in the financial services sector (EU) 2019/2088. These are Funds which have

an ESG integration approach and, in addition, have binding environmental and/or social characteristics in their investment process.

Further information in relation to the sustainability-related aspects of the Fund can be found at www.franklinresources.com/countries. Please review all of the fund's objectives and characteristics

before investing.
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For Professional Client Use Only. Not for distribution to Retail Clients.

© 2023 Franklin Templeton. All rights reserved.

www.franklintempleton.co.uk

Important Information (continued)

This document is intended to be of general interest only and does not constitute legal or tax advice nor is it an offer for shares or invitation to apply for shares of the Franklin Templeton

Investment Funds SICAV (the Fund). Nothing in this document should be construed as investment advice. Subscriptions to shares of the Fund can only be made on the basis of the current

prospectus and where available, the relevant Key Investor Information Document, accompanied by the latest available audited annual report and the latest semi-annual report if published

thereafter. No shares of the Fund may be directly or indirectly offered or sold to residents of the United States of America. Shares of the Fund are not available for distribution in all jurisdictions

and prospective investors should confirm availability with their local Franklin Templeton representative before making any plans to invest. References to particular industries, sectors or

companies are for general information and are not necessarily indicative of a Funds's holding at any one time. The value of shares in the Fund and income received from it can go down as well

as up, and investors may not get back the full amount invested. All or most of the protections provided by the UK Regulatory System will not apply to Franklin Templeton Investment Funds

(SICAV) Investors. An investment in the Fund entails risks which are described in the Fund's prospectus and where available, the relevant Key Investor Information Document. The Fund's

documents are available from www.ftidocuments.com in English, Arabic, Czech, Danish, Dutch, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Icelandic, Italian, Latvian, Lithuanian,

Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish and Swedish or can be requested via FT's European Facilities Service available at https://www.eifs.lu/franklintempleton.

In addition, a Summary of Investor Rights is available from www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. The summary is available in English. The sub-funds of FTIF are notified for

marketing in multiple EU Member States under the UCITS Directive. FTIF can terminate such notifications for any share class and/or sub-fund at any time by using the process contained in

Article 93a of the UCITS Directive.

For the avoidance of doubt, if you make a decision to invest, you will be buying units/shares in the Fund and will not be investing directly in the underlying assets of the Fund.

Source for data and information provided by Franklin Templeton, as of the date of this document, unless otherwise noted. Benchmark related data provided by FactSet, as of the date of this

document, unless otherwise noted. References to indices are made for comparative purposes only and are provided to represent the investment environment existing during the time periods

shown. An index is unmanaged and one cannot invest directly in an index. The performance of the index does not include the deduction of expenses and does not represent the performance of

any Franklin Templeton fund. 

In emerging markets, the risks can be greater than in developed markets.

Investments in derivative instruments entail specific risks that may increase the risk profile of the fund and are more fully described in the Fund’s prospectus.

Fund Management: CFA® and Chartered Financial Analyst® are trademarks owned by CFA Institute.

Ratings: © Morningstar, Inc. All rights reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not

warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information.

Fund Measures: The average credit quality (ACQ) rating may change over time. The portfolio itself has not been rated by an independent rating agency. The letter rating, which may be based

on bond ratings from different agencies (or internal ratings for unrated bonds, cash and equivalents), is provided to indicate the average credit rating of the portfolio's underlying investments and

generally ranges from AAA (highest) to D (lowest). For unrated bonds, cash and equivalents, ratings may be assigned based on the ratings of the issuer, the ratings of the underlying holdings of

a pooled investment vehicle, or other relevant factors. The ACQ is determined by assigning a sequential integer to all credit ratings AAA to D, taking a simple, asset-weighted average of

investments by market value and rounding to the nearest rating. The risk of default increases as a bond's rating decreases, so the ACQ provided is not a statistical measurement of the portfolio’s

default risk because a simple, weighted average does not measure the increasing level of risk from lower-rated bonds. The ACQ may be lower if cash and equivalents are excluded from the

calculation. The ACQ is provided for informational purposes only. Derivative positions are not reflected in the ACQ.

Yield figures quoted should not be used as an indication of the income that has or will be received. Yield figures are based on the portfolio's underlying holdings and do not represent a payout of

the portfolio.

Ongoing Charges: The Ongoing Charges Figure (OCF) is an amount representing all operating charges and expenses of the Fund in the prior 12 months as a percentage of the Fund's average

net assets for the period. Where that figure would not be a fair representation of future costs or if 12 months data is not available, an estimated figure will be shown.

Composition of Fund: Ratings shown are assigned by one or more Nationally Recognised Statistical Rating Organisations ('NRSRO'), such as Standard & Poor's, Moody's and Fitch. The

ratings are an indication of an issuer's creditworthiness and typically range from AAA or Aaa (highest) to D (lowest). When ratings from all three agencies are available, the middle rating is used;

when two are available, the lowest rating is used; and when only one is available, that rating is used. Foreign government bonds without a specific rating are assigned the country rating provided

by an NRSRO, if available. The Not Applicable category consists of nonrateable securities (e.g., equities). Cash includes equivalents, which may be rated.

Performance attribution is calculated in the base currency of the fund.

For a free copy of the latest prospectus, the relevant Key Investor Information Document, the annual report and semi-annual report, if published thereafter or for more information about any

Franklin Templeton’ fund, UK investors should contact: Franklin Templeton, Telephone: 0800 305 306, Email: enquiries@franklintempleton.co.uk or write to us at the address below. Issued by

Franklin Templeton Investment Management Limited (FTIML) Registered office: Cannon Place, 78 Cannon Street, London, EC4N 6HL. FTIML is authorised and regulated by the Financial

Conduct Authority.
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