รายงานรอบปี บัญชี

กองทุนเปิ ดธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่ อย
(T-INCOMEAI)
รหัสกองทุน 3414

สํ าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแต่ วนั ที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

บริษทั หลักทรัพย์ จัดการกองทุน ธนชาต จํากัด

สาส์ นจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จํากัด

เรี ยน ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุน
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด (บลจ.ธนชาต) ใคร่ ขอรายงานการดําเนิ นงานของกองทุน
เปิ ดธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย สําหรับรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564ให้ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ทราบดังนี้
นับจากวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 Bloomberg Global Credit Total
Return มีผลตอบแทนประมาณ -2.15% จากนโยบายการกระตุน้ เศรษฐกิจทัว่ โลกเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการ
ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และมีภาพรวมและเหตุการณ์สาํ คัญดังนี้
ธนาคารกลางสหรั ฐได้มีมติ คงดอกเบี้ ย นโยบายที่ 0.00-0.25% จากการประชุ มครั้ งล่ าสุ ด และยังคง
แผนการซื้ อสิ นทรัพย์ ตามมาตรการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินอย่างต่อเนื่ อง แต่ได้ส่งสัญญาณการดําเนิ น
นโยบายเข้มงวดขึ้น โดยจะปรับดอกเบี้ยขึ้น3 ครั้งในปี 2023 และขึ้นต่อเนื่ องอีก 3 ครั้งในปี 2024 จากการที่
สัญญาณตัวเลขของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริ กาและอัตราการจ้างงานปรับตัวดีข้ ึนอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ FED มองว่า
ตัวเลขเงินเฟ้ อที่สูงขึ้นนั้นเป็ นเพียงปั จจัยเปลี่ยนถ่าย ซึ่งส่ งผลให้ Bond yield ปรับตัวสู งขึ้น ในส่ วนของธนาคาร
กลางยุโรป ตลาดคาดว่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 0% แต่อาจส่ งสัญญาณชะลอการเข้าซื้ อสิ นทรัพย์ผา่ น
นโยบาย Pandemic Emergency Purchase Program จากการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจยุโรป หลังอัตราการฉี ดวัคซีนใน
ระดับสู งขึ้น ในระยะถัดไปอัตราเงินเฟ้ อที่สูงขึ้นทําให้มีโอกาสที่ทาํ ให้อตั ราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวสู งขึ้น
ตาม ซึ่งทําให้ผลตอบแทนมีความผันผวนได้
กองทุน T-INCOMEAI มีนโยบายลงทุนในกองทุนต่างประเทศ ซึ่ งลงทุนใน JPMorgan Investment
Funds - Global Income Fund เป็ นหลักทรัพย์เดียว กองทุนมีการกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ทวั่ โลก สําหรับ
การป้ องกันความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจะเป็ นตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน โดยมีการปรับสัดส่ วนการ
ปกป้ องค่าเงินตามสถานการณ์ตลาด
บลจ.ธนชาตจะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกท่าน

ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด
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ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
3 เดือน 6 เดือน
31 ส.ค. 64

31 พ.ค. 64

1 ปี

1

30 พ.ย. 63

3 ปี

1

30 พ.ย. 61

5 ปี

1

30 พ.ย. 59

10 ปี

1

-

ตั ้งแต่
จัดตั ้ง
1
กองทุน
1 ธ.ค. 58

ถึง 30 พ.ย. 64 ถึง 30 พ.ย. 64 ถึง 30 พ.ย. 64 ถึง 30 พ.ย. 64 ถึง 30 พ.ย. 64 ถึง 30 พ.ย. 64 ถึง 30 พ.ย. 64

T-INCOMEAI
Benchmark

-1.03

1.56

8.63

4.85

3.49

-

3.16

3.00

10.07

22.02

11.57

7.74

-

7.53

Information Ratio2
ความผันผวนของ

-0.54

-1.30

-1.99

-0.79

-0.59

-

-0.64

4.61

4.20

4.32

7.34

6.23

-

6.40

ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คาํ นวณเป็ น % ต่อปี
1 ผลการดําเนินงานย้อนหลัง 1 ปี ขึ้นไป คิดเป็ น % ต่อปี
2 Information Ratio แสดงความสามารถของผูจ้ ดั การกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ ยง
Benchmark: คํานวณจาก ตัวชี้วดั ของกองทุนรวมนี้ ใช้ ค่าเฉลี่ยของ 40% Bloomberg US High Yield 2% Issuer
Cap Index (Total ReturnGross) Hedged to USD/ 5% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD/
25% Bloomberg Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD ซึ่งเป็ นดัชนีช้ ีวดั เดียวกับกองทุน
หลักและในการแสดงดัชนี ช้ ี วดั ผลการดําเนิ นงานดังกล่าว บริ ษทั จัดการจะแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั รา
แลกเปลี่ยนที่สอดคล้องกับการวัดผลการดําเนินงานของกองทุน ณ วันทา การที่คาํ นวณ
การเปิ ดเผยอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุน

ข้อมูลอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากับ 0.05 รอบของ
กองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี
การใช้ สิทธิออกเสี ยงในทีป่ ระชุ มผู้ถือหุ้นบริษทั จัดการ

ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถค้นหารายละเอียดการเข้าร่ วมประชุมสามัญประจําปี และประชุมวิสามัญของบริ ษทั
จัด การที่ ก องทุ น ถื อ ลงทุ น ได้ผ่า นทางเว็บไซต์ข อง บลจ.ธนชาต https://www.thanachartfundeastspring.com
ในเมนูหวั ข้อ “รู ้จกั บลจ.”
ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็ นสิ่ งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ ยง และโปรดขอคําแนะนําเพิ่มเติม ก่อนตัดสิ นใจลงทุน
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน
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ค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน
ของรอบปี บัญชีต้ งั แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม
(fund’s direct expenses)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ (trustee fee)
ค่าที่ปรึ กษาการลงทุน (advisory fee)
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นจากการลงทุนใน
หลักทรัพย์ในต่างประเทศ
ค่าสอบบัญชี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

จํานวนเงิน
(พันบาท)

ร้อยละของมูลค่า
ทรัพย์สินสุ ทธิ

2,003.34
333.89
80.13
ไม่มี
62.06

0.801%
0.134%
0.032%
ไม่มี
0.025%

40.30
49.97
2,569.69

0.016%
0.020%
1.028%

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้ อขายหลักทรัพย์
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

รายงานข้ อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ อง
ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทําธุรกรรม
กองทุนภายใต้การจัดการของบริ ษทั

รายชื่อผู้จดั การกองทุน
ลําดับ
ชื่อ – นามสกุล
วันที่เริ่ มบริ หารกองทุน
1
ดร.ธีรนุช ธรรมภิมุขวัฒนา
3 พฤศจิกายน 2563
2
นายกาย ศิริพรรณพร
1 กรกฎาคม 2564
3
นางสาวนันทนัช กิติเฉลิมเกียรติ
16 สิ งหาคม 2564
ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและรายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนได้ที่ บลจ.ธนชาต
โดยตรง หรื อที่เว็บไซต์ของบลจ.ธนชาต (https://www.thanachartfundeastspring.com) และสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)
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ตารางการรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่องจากการทีก่ องทุนใช้ บริการบุคคลอืน่
บริ ษทั คู่คา้ ตราสารหนี้

รายการผลประโยชน์ตอบแทนของกองทุน

Bank of America
The Bank of Nova Sctia
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเครดิต อะกริ กอล คอร์ปอเรท แอนด์อินเวสเมนท์
แบงก์
ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส
ธนาคารซิต้ ีแบงก์
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารดอยซ์แบงก์
ธนาคารเดอะรอยัลแบงก์ออ๊ ฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี.
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
ธนาคารบีเอ็มพี พารี บาส์
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ พัฒนสิ น จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ ป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
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ข้อมูลวิจยั เพือ่ ใช้เป็ นข้อมูลในการ
ตัดสิ นใจลงทุน

ตารางการรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่องจากการทีก่ องทุนใช้ บริการบุคคลอืน่

บริ ษทั นายหน้า

รายการผลประโยชน์ตอบแทน
ของกองทุน

บริ ษทั หลักทรัพย์ กสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเตอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิ ชย์ จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ข้อมูลวิจยั เพือ่ ใช้เป็ นข้อมูล
ในการตัดสิ นใจลงทุน

บริ ษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
กลุ่มของตราสาร

มูลค่าตามราคา
ตลาด
17,446.17

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิ ชย์หรื อบริ ษทั
เงินทุนเป็ นผูอ้ อก ผูส้ งั่ จ่าย ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง หรื อผูค้ ้ าํ ประกัน
(ค) ตราสารที่มีบริ ษทั ที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็ นผูอ้ อก ผู ้
รับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง หรื อผูค้ ้ าํ ประกัน
(ง) ตราสารที่มีบริ ษทั ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่าํ กว่า
167.48
investment grade หรื อไม่มี rating เป็ นผูอ้ อก ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง
หรื อผูค้ ้ าํ ประกัน
สัดส่ วนสู งสุ ด (Upper Limit) ที่บริ ษทั จัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
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%NAV
8.42%
0.08%

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์ และทรัพย์สินอืน่
ชื่อหลักทรัพย์

อันดับความน่าเชื่อถือ

อัตรา

ดอกเบี้ย
(%) TRIS FITCH

S&P

วันครบ
Moody's

จํานวน
มู ลค่าตาม ร้ อยละของ มู ลค่าตาม
ร้ อยละ
กําหนด หน่วย (พัน ราคาตลาดไม่ รวม เงินลงทุน ราคาตลาดรวม ของมู ลค่า
่
ดอกเบี้ยค้างรับ
ดอกเบี้ยค้างรับ ทรัพย์ สนิ
(พันบาท)
(พันบาท)
สุทธิ
194,664.93
194,664.93

100.00
100.00

194,664.93
194,664.93

93.90
93.90

194,664.93
194,664.93

100.00
100.00

194,664.93
194,664.93

93.90
93.90

เงินฝากธนาคาร

17,613.65

8.50

ประเภทออมทรัพย์
KBANK - S/A ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17,441.78

17,613.65
17,446.17

8.50
8.42

164.30

167.48

0.08

(4,771.94)

(2.30)

(421.09)
(4,350.86)

(0.20)
(2.10)

(221.05)
0.00
(221.05)

(0.10)
0.00
(0.10)

207,285.59

100.00

การลงทุนในหลักทรัพย์ ต่างประเทศ
หน่วยลงทุน
ประเภทกองทุนรวมผสม
JPGIAHD
JPMorgan Investment FundsGlobal Income Fund -A USD

42.33

F1+(tha)* BBB+* Baa1*

BANK
DEPOSIT FCDการป้ องกันความเสีย่ งของรายการในอนาคตโดยใช้ สญั ญาล่วงหน้า
สัญญาซื้อเงินตราต่ างประเทศล่วงหน้า
สัญญาขายเงินตราต่ า งประเทศล่วงหน้า
สินทรัพย์ อนื่ และหนี้สนิ อืน่
สินทรัพย์ อนื่
หนี้สนิ อืน่
รวมทัง้ สิน้

194,664.93

100.00

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ประเภทสัญญา

คู่สัญญา

สัญญาซือ้ เงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า

อันดับความน่ าเชือ่ ถือ
FITCH
AAA*

S&P
BBB+*

Moody's
Baa1*

วัตถุประสงค์

มู ลค่าตามราคาตลาด (บาท)

% NAV

กําไร/ขาดทุน (บาท)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

TRIS
AAA*

ปัองกันความเสี่ยง

(421,086.43)

(0.20%)

(421,086.43)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

AAA*
AAA*
AAA*

AAA*
AAA*
AAA*

BBB+*
BBB+*
BBB+*

Baa1*
Baa1*
Baa1*

ปัองกันความเสี่ยง
ปัองกันความเสี่ยง
ปัองกันความเสี่ยง

(4,278,913.57)
(467,510.87)
395,566.30

(2.06%)
(0.23%)
0.19%

(4,278,913.57)
(467,510.87)
395,566.30

* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผูอ้ อกตราสาร
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อันดับความน่ าเชื่อถือของตราสารหนีร้ ะยะกลางและระยะยาว
บ.ทริ สเรสติ้ง
บ.ฟิ ทซ์ เรทติ้ง (ประเทศ
ความหมายของเรทติ้ง
ไทย)
AAA
AAA (tha)
ความน่าเชื่อถือสู งที่สุด และมีความเสี่ ยงตํ่าสุ ด
กลุ่มตราสารหนี้
ระดับน่าลงทุน (Investment Grade
AA
AA (tha)
ความน่าเชื่อถือสู งมาก และมีความเสี่ ยงตํ่ามาก
Bonds)
A
A (tha)
ความน่าเชื่อถือสู ง และมีความเสี่ ยงตํ่า
BBB
BBB (tha)
ความน่าเชื่อถืออยูใ่ นเกณฑ์พอใช้
BB
BB (tha)
ความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าระดับปานกลาง
กลุ่มตราสารหนี้
ระดับเก็งกําไร (Speculative Grade
B
B (tha)
ความน่าเชื่อถืออยูใ่ นเกณฑ์ต่าํ มาก
Bonds)
C
CCC, CC, C (tha)
ความน่าเชื่อถืออยูใ่ นเกณฑ์ต่าํ มากที่สุด และเริ่ มมีความเสี่ ยงต่อการผิดนัด
ชําระหนี้
D
DDD, DD, D (tha)
อยูใ่ นภาวะที่ผิดนัดชําระหนี้
หมายเหตุ : บ.ทริ สเรตติ้ง และ บ.ฟิ ทซ์ เรทติ้ง ได้ใช้สัญญลักษณ์ บวก (+) และ ลบ (-) ต่อท้ายอันดับเครดิตข้างต้น เพื่อใช้ขยายขอบเขตของคุณภาพเครดิตที่นิยาม
เอาไว้มากกว่าเล็กน้อย (+) และ น้อยกว่าเล็กน้อย (-) ตามลําดับ สําหรับ ฟิ ทซ์ เรทติ้ง เป็ นสถาบันจัดอันดับเครดิตนานาชาติ จึงมีคาํ ว่า (tha) ต่อท้ายเพื่อแสดงถึงการ
ให้อนั ดับเครดิตตามมาตรวัดภายในประเทศไทย
Description

Standard and Poor’s
Long-term

Moody’s

Short-term

Long-term

FITCH Ratings

Short-term

Long-term

Short-term

Investment Grade
Highest Credit Quality - exceptionally strong capacity for payment of financial
commitments

AAA

Aaa

AAA

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 A+
to changes in economic cycle or circumstances
A
AAdequate capacity for payment of financial commitments - economic cycle and
circumstances are, nevertheless, more likely to impair this capacity

A1+
A1
A2
A3

BBB+
BBB
BBB-

A1
A2
A3

P1
P2
P3

Baa1
Baa2
Baa3

A+
A
A-

F1+
F1
F2
F3

BBB+
BBB
BBBSpeculative Grade

This group involves speculative elements – capacity for continued payment of
commitments is contingent upon a sustained business and economic environment

BB+
BB
BBB+
B
B-

High default risk - debtor’s capacity for meeting commitments may be troublesome

CCC+
CCC
CCC-

Highly speculative obligations
Very low probability of timely and full payment of obligations

B
C
D

Ba1
Ba2
Ba3
B1
B2
B3

NP

BB+
BB
BBB+
B
B-

Caa1
Caa2
Caa3

CCC+
CCC
CCC-

CC

CC

CC

C

C

C

Default in payment of obligations - D
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B
C
D

4
กองทุนเปิ ดธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
(หน่ วย : บาท)
หมายเหตุ

2564

2563

สินทรัพย์
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม

4

194,664,928.64

258,297,567.29

เงินฝากธนาคาร

6

17,608,028.73

9,177,960.73

5,622.47

4,779.68

395,566.30
-

9,848,824.02
36,385.01

212,674,146.14

277,365,516.73

7

5,167,510.87

5,593.89

9

216,615.00

314,231.44

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์
สินทรัพย์อื่น

7,9

รวมสิ นทรัพย์
หนีส้ ิน
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้อื่น

-

หนี้สินอื่น
รวมหนีส้ ิน
สินทรัพย์สุทธิ

5,032.63

4,434.58

6,553.72

5,388,560.45
207,285,585.69

331,411.68
277,034,105.05

171,992,744.14

249,699,390.21

(46,170,672.52)

(31,128,378.53)

81,463,514.07
207,285,585.69

58,463,093.37
277,034,105.05

12.0520

11.0947

17,199,274.4136

24,969,939.0206

สินทรัพย์สุทธิ
ทุนที่ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กาไร(ขาดทุน)สะสม
บัญชีปรับสมดุล

4

กาไร(ขาดทุน)สะสมจากการดาเนินงาน
สินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่ วย
จานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายแล้ วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่ วย)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

7
กองทุนเปิ ดธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
(หน่ วย : บาท)
หมายเหตุ

2564

2563

4

รายได้
รายได้เงินปันผล
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้อื่น
รวมรายได้

9,701,872.29

13,801,695.84

12,272.02

31,338.41

9,714,144.31

575,961.44
14,408,995.69

4

ค่ าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ

8,9

2,003,335.44

2,483,916.61

ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์

8

80,133.47

99,356.63

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

8,9

333,889.28

413,986.09

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุน

40,300.00

40,300.00

ในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายในการขายและรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน

62,065.82

43,153.95

12,440.00

13,788.00

37,530.54
2,569,694.55
7,144,449.76

53,778.64
3,148,279.92
11,260,715.77

รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน

(1,218,647.65)

(15,098,733.01)

รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน

39,142,469.00

7,194,450.58

รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพนั ธ์

(8,422,521.41)

(13,636,252.19)

รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพนั ธ์

(14,615,174.70)

7,597,839.54

รายการกาไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
รวมรายการกาไร(ขาดทุน)สุ ทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึน้ และที่ยงั ไม่เกิดขึน้

971,527.82
15,857,653.06

881,374.95
(13,061,320.13)

การเพิม่ ขึน้ (ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงานก่ อนภาษีเงินได้

23,002,102.82

(1,800,604.36)

(1,682.12)
23,000,420.70

(4,705.16)
(1,805,309.52)

ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่ าใช้ จ่าย
รายได้ (ขาดทุน)สุ ทธิ
4

รายการกาไร(ขาดทุน)สุ ทธิจากเงินลงทุน

หัก ภาษีเงินได้
การเพิม่ ขึน้ (ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนินงานหลังหักภาษีเงินได้

4

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

9
กองทุนเปิ ดธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
1. ลักษณะของกองทุนเปิ ดธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
กองทุนเปิ ดธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย (“กองทุน”) เป็ นกองทุนรวมประเภทกองทุนเปิ ด ไม่มีกาหนด
อายุโครงการ กองทุนได้รับการอนุมตั ิจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ให้จดั ตั้งเป็ น
กองทุนเปิ ดและจดทะเบี ยนกองทรัพย์สินของโครงการ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 มีมูลค่าโครงการจดทะเบี ยน 1,000 ล้านบาท
แบ่งเป็ น 100 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริ ษทั จัดการอาจเสนอขาย
หน่ วยลงทุนเกินจานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกิน 150 ล้านบาท จัดการโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
(“ บริ ษทั จัดการ”)
เมื่ อ วัน ที่ 27 ธัน วาคม 2562 บริ ษ ัทจัด การได้มี การเปลี่ ยนแปลงผูถ้ ื อหุ้ น รายใหญ่ เป็ น บริ ษทั พรู เด็ นเชี ยล คอร์ ป อเรชั่น
โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด จากัด (Prudential Corporation Holdings Limited) และ ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
กองทุนเปิ ดธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย เป็ นกองทุนพิเศษ และเป็ นกองทุนรวมหน่วยลงทุน ที่มีนโยบาย
การลงทุนในหรื อมีไว้ซ่ ึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของกองทุน (Feeder Fund) โดยกองทุนมีเป้าหมายที่จะเน้นลงทุนในกองทุน JPMorgan Investment Funds –
Global Income Fund ซึ่ งจดทะเบี ยนในประเทศลักเซมเบอร์ ก โดยมี นโยบายลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน และหน่ วยทรัสต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (REITs) ซึ่งออกโดยผูอ้ อกตราสารทัว่ โลก รวมถึงประเทศในตลาดเกิดใหม่ (Emerging
Market) โดยกองทุนมีวตั ถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อแสวงหาโอกาสการลงทุนระยะยาวในกองทุนต่างประเทศเพื่อเป็ นทางเลือกและ
เป็ นช่องทางในการลงทุนให้แก่ผลู ้ งทุนที่ตอ้ งการกระจายการลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจที่ผจู ้ ดั การกองทุน
เห็นเหมาะสม จึงอาจยังมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู่ ซึ่งอาจทาให้ผลู ้ งทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรื อ
ได้รับเงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่ มแรกได้ อีกทั้ง การทาธุ รกรรมป้ องกันความเสี่ ยงอาจมีตน้ ทุน ซึ่ งทาให้ผลตอบแทนของกองทุน
โดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
ส่ วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในหรื อมีไว้ซ่ ึ งหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นหรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สานักงาน
ก.ล.ต. กาหนดหรื อเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้
ในส่ วนของการลงทุนในประเทศ จะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) และ
จะไม่ลงทุนโดยตรงในตราสารที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าที่จะสามารถลงทุนได้ (Non – Investment grade) และตราสารหนี้ ที่
ไม่ ไ ด้รั บ การจัด อัน ดับ ความน่ าเชื่ อ ถื อ (Unrated Securities) และหลัก ทรั พ ย์ที่ ไ ม่ มี ก ารซื้ อ ขายในตลาดหลัก ทรั พ ย์ (Unlisted
Securities) ยกเว้นในกรณี ขณะที่กองทุนเริ่ มลงทุนในตราสารนั้น ตราสารดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่ าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่
สามารถลงทุนได้ (Investment grade) แต่ต่อมาถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลงต่ากว่า Investment grade กองทุนสามารถมีไว้ซ่ ึ ง
ตราสารดังกล่ าวต่อ ไปได้ รวมทั้งมี เวลาในการปรั บ ลดอัตราส่ วนให้ เป็ นไปตามที่ สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด หรื อเห็ นชอบให้
ดาเนินการได้
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ก.ล.ต. ได้เห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงชื่อจากเดิม กองทุนเปิ ด
ธนชาตโกลบอลอินคัม (T-INCOME) เป็ นชื่อ กองทุนเปิ ดธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย (T-INCOMEAI) จะมีผล
บังคับใช้ต้งั แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2560 เป็ นต้นไป
กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
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2. เกณฑ์ ในการจัดทาและนาเสนองบการเงิน
งบการเงินของกองทุนได้จดั ทาขึ้นตามแนวปฏิบตั ิทางบัญชีสาหรับกองทุนรวมและกองทุนสารองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริ ษทั
จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“แนวปฏิบตั ิทาง
บัญชี”) ส่ วนเรื่ องที่แนวปฏิบตั ิทางบัญชีฉบับนี้ไม่ได้กาหนดไว้ กองทุนปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภา
วิชาชีพบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีของข้อมูลทางการเงิน
3. การนาแนวปฏิบัติทางบัญชีใหม่ มาถือปฏิบัติ
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 กองทุนได้นาแนวปฏิบตั ิทางบัญชีที่สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รับความเห็นชอบ
จากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาใช้ปฏิบตั ิเป็ นครั้งแรก โดยกองทุนไม่ได้ปรับปรุ งย้อนหลังงบ
การเงินที่แสดงเปรี ยบเทียบสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีก่อน ซึ่งเป็ นแนวทางที่สามารถกระทาได้ตามข้อกาหนดของแนวปฏิบตั ิทาง
บัญชี ฉบับดังกล่าว อย่างไรก็ตามการนาแนวปฏิบตั ิทางบัญชี มาถือปฏิบัติไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของ
กองทุนโดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ดังนี้
3.1 การบัญชีเกี่ยวกับเครื่ องมือทางการเงิน
ตามแนวปฏิบตั ิทางบัญชีกาหนดให้กองทุนวัดมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม ซึ่งไม่แตกต่างจากนโยบาย
การบัญชี เดิ ม และกาหนดให้วดั มูลค่าหนี้ สินทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจาหน่ ายโดยรับรู ้ ดอกเบี้ ยจ่ายด้วยอัตราดอกเบี้ ยที่
แท้จริ ง เดิมกองทุนรับรู ้ดอกเบี้ยจ่ายด้วยอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาตามเกณฑ์คงค้าง
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดงั กล่าวข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่องบการเงินของกองทุน
3.2 การวัดมูลค่ายุติธรรม
แนวปฏิบตั ิทางบัญชีได้กาหนดวัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่ายุติธรรม คือ ประมาณการราคาสาหรับรายการที่เกิดขึ้นใน
สภาพปกติในการขายสิ นทรัพย์หรื อการโอนหนี้สินที่จะเกิดขึ้นระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมภายใต้สภาพ
ปั จจุบันของตลาด เดิ มมู ลค่ายุติธรรมหมายถึ ง จานวนเงิ นที่ ผูซ้ ้ื อและผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ ยนสิ น ทรั พย์หรื อโอนหนี้ สิ น กัน
ในขณะที่ท้งั สองฝ่ ายมีความรอบรู ้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของผู ้
ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้ แนวปฏิบตั ิทางบัญชีได้กาหนดการเปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรม กองทุนจึง
เปิ ดเผยเพิ่มเติมดังที่กล่าวในหมายเหตุขอ้ 10
4. นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
4.1 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไปจากการนาแนวทางปฏิบตั ิทางบัญชีมาถือปฏิบตั ิ
สินทรัพย์และหนีส้ ินทางการเงิน
การจัดประเภทและการวัดมูลค่า
สิ นทรัพย์ทางการเงินทั้งหมดจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่แ สดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อ
ขาดทุนและวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน ยกเว้นเงินฝากธนาคาร ที่วดั มูลค่าภายหลังด้วย
ราคาทุนตัดจาหน่าย
เงินลงทุนในตราสารหนี้แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้อตั ราผลตอบแทนจากสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน หากไม่มีอตั ราผลตอบแทน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินจะ
ใช้อตั ราผลตอบแทนที่สถาบันการเงิน (Market Maker) เสนอซื้อ ในกรณี ที่ไม่มีอตั ราผลตอบแทนดังกล่าว บริ ษทั จัดการ
จะประมาณราคายุติธรรมโดยใช้ หลักเกณฑ์ตามที่สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนประกาศกาหนด
หนี้ สินทางการเงินทั้งหมดเป็ นหนี้ สินทางการเงินที่วดั มูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย ซึ่ งกองทุนรับรู ้
ดอกเบี้ยจ่ายโดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
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4.2 การวัดค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในกองทุนในต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุน และวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุนโดยใช้มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิต่อหน่วยของกองทุนในต่างประเทศที่ประกาศล่าสุ ด
ราคาทุนของเงินลงทุนที่จาหน่ายใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
4.3 การรับรู้รายได้ และค่าใช้ จ่าย
กองทุนบันทึกกาไรหรื อขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกาไรขาดทุน
ในการจาหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการจาหน่ายเมื่อเปรี ยบเทียบกับราคาตามบัญชี
ของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยูใ่ นกาไรขาดทุน
ดอกเบี้ยรับรับรู ้เป็ นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับตามวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
เงินปันผลรับรู ้เป็ นรายได้นบั ตั้งแต่วนั ที่มีสิทธิจะได้รับ
ค่าใช้จ่ายรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
4.4 ภาษีเงินได้
กองทุนเสี ยภาษีเงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากรในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย
4.5 การใช้ ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทางบการเงินให้เป็ นไปตามหลักการบัญชีที่กาหนดในแนวปฏิบตั ิทางบัญชี ฝ่ ายบริ หารต้องใช้การประมาณ
การรายการบัญชีบางรายการและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อจานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณไว้
4.6 บัญชีปรับสมดุล
บัญชี ปรับสมดุลถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของกาไรสะสม ซึ่ งจะบันทึกเมื่ อมีการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนของกองทุน
เพื่อทาให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมีส่วนในสิ นทรัพย์สุทธิ ของกิจการลงทุนหรื อได้รับส่ วนแบ่งจากกิจการลงทุนเท่าเทียมกันไม่ว่า
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนนั้นจะลงทุนหรื อเลิกลงทุนในกิจการลงทุน ณ เวลาใด
4.7 การแปลงค่าเงินตราต่ างประเทศ
กองทุนแปลงค่ารายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นให้เป็ นเงินบาท โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ
และแปลงค่าสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินให้เป็ นเงินบาท โดย
ใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กาไรและขาดทุนที่เกิดจากการรับหรื อจ่ายชาระที่เป็ นเงินตราต่างประเทศและที่เกิดการแปลงค่า
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินดังกล่าวได้บนั ทึกทันทีในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
4.8 ตราสารอนุพนั ธ์
อนุพนั ธ์ทางการเงินเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
กาไรหรื อขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์จะรับรู ้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ณ วันที่วดั มูลค่า
กองทุนอาจทาการป้องกันความเสี่ ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน สาหรับสิ นทรัพย์ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศบางส่ วนโดย
การทาอนุพนั ธ์ทางการเงิน เช่น การทาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
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5. ข้ อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน
กองทุนได้ซ้ือขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 พฤศจิกายน
2564
2563
14,816,500.00
27,750,371.41
116,372,960.00
88,857,258.99

ซื้อเงินลงทุน
ขายเงินลงทุน
6. เงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
สกุลเงิน
เงินต้ น

อัตราดอกเบีย้
ร้ อยละ (ต่ อปี )
ออมทรัพย์
ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
รวม

0.10
0.04

BAHT
USD

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
สกุลเงิน
เงินต้ น

อัตราดอกเบีย้
ร้ อยละ (ต่ อปี )
ออมทรัพย์
ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
รวม

17,441,776.19
4,940.64

0.10
0.04

BAHT
USD

2,685,286.97
214,704.82

จานวนเงิน
(บาท)
17,441,776.19
166,252.54
17,608,028.73

จานวนเงิน
(บาท)
2,685,286.97
6,492,673.76
9,177,960.73

7. ลูกหนี/้ เจ้ าหนีจ้ ากสัญญาอนุพนั ธ์
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 กองทุนมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งทากับสถาบันการเงิน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ธนาคารคู่สัญญา
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
จากัด (มหาชน)

จานวน
สัญญา

ขาย
สกุลเงิน

มูลค่าตาม
สัญญา

ซื้อ
สกุลเงิน

1

มูลค่า
ตามสัญญา

USD

4,700,000.00

BAHT

158,526,300.00
เม.ย. 2565
รวมลูกหนี้จากสั ญญาอนุพันธ์

2

USD

5,150,000.00

BAHT

168,550,700.00

1

BAHT

158,578,000.00

USD

กาหนดส่ งมอบ

ธ.ค. 2564 - มี.ค. 2565

4,700,000.00
ธ.ค. 2564
รวมเจ้าหนีจ้ ากสั ญญาอนุพันธ์

กาไร(ขาดทุน)จาก
การเปลี่ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรม

395,566.30
395,566.30
(4,746,424.44)
(421,086.43)
(5,167,510.87)
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7. ลูกหนี/้ เจ้ าหนีจ้ ากสัญญาอนุพนั ธ์ (ต่ อ)
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 กองทุนมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งทากับสถาบันการเงิน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ธนาคารคู่สัญญา
ธนาคารทหารไทยธนชาต
จากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย
จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
จากัด (มหาชน)

มูลค่าตาม
สัญญา

ซื้อ
สกุลเงิน

มูลค่า
ตามสัญญา

กาหนดส่ งมอบ

กาไร(ขาดทุน)จาก
การเปลี่ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรม

USD

2,149,000.00

BAHT

67,581,397.90

ม.ค. - ก.พ. 2564

2,580,523.48

1

USD

1,640,000.00

BAHT

51,661,968.00

ม.ค. 2564

2,057,319.58

4

USD

4,943,000.00

BAHT

154,699,295.90

ธ.ค. 2563 - ก.พ. 2564

5,196,567.50

1

BAHT

7,546,500.00

USD

250,000.00
ธ.ค. 2563
รวมลูกหนี้จากสั ญญาอนุพันธ์

14,413.46
9,848,824.02

1

USD

102,000.00

BAHT

3,079,839.00
ก.พ. 2564
รวมเจ้าหนีจ้ ากสั ญญาอนุพันธ์

(5,593.89)
(5,593.89)

จานวน
สัญญา

ขาย
สกุลเงิน

2

8. ค่าใช้ จ่าย
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด เป็ นผูจ้ ัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารกสิ กรไทย
จากัด (มหาชน) เป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ ค่ าธรรมเนี ยมผูด้ ู แลผลประโยชน์และค่าธรรมเนี ยมนายทะเบี ยนตามที่ ระบุในหนังสื อชี้ ชวนที่
กองทุนถูกเรี ยกเก็บมีอตั ราดังนี้
ค่าใช้ จ่าย
อัตราร้ อยละ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ในประเทศ
ไม่เกินร้อยละ 0.161 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ไม่เกินร้อยละ 0.134 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
บริ ษทั จัดการจะคานวณค่าธรรมเนียมข้างต้นทุกวัน ทั้งนี้มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน
หักด้วยมูลค่าหนี้ สิ นทั้งหมดของกองทุ น ณ วันที่ คานวณ ทั้งนี้ โดยยังไม่ได้หักรายการต่อไปนี้ ได้แก่ ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนที่ยงั ไม่ได้มีการคานวณและ/หรื อยังไม่ได้มีการบันทึกเป็ นหนี้สินจนถึง
วันที่คานวณ
ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์ ศู นย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรื อผูร้ ับฝากทรัพย์สินในต่ างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 0.535
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุนในต่างประเทศ
9. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุมกองทุนหรื อถูกควบคุมโดยกองทุน
ไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับกองทุน
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9. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน (ต่ อ)
กองทุนมีความสัมพันธ์กบั บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดงั นี้
บริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
ความสัมพันธ์
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
เป็ นบริ ษทั จัดการกองทุน
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
เป็ นบริ ษทั ใหญ่ของธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ : ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน))

ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
เป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั จัดการกองทุน
กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สาคัญกับบริ ษทั จัดการและกิจการอื่น ซึ่ งมีผูถ้ ือหุ้นและ/หรื อกรรมการเดียวกันกับบริ ษทั
จัดการและกองทุน รายการที่สาคัญดังกล่าวมีดงั นี้
9.1 รายการระหว่างกัน มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 พฤศจิกายน
นโยบายการกาหนดราคา
2564
2563
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
2,003,335.44
2,483,916.61 ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสื อชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
333,889.28
413,986.09 ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสื อชี้ชวน
9.2 ยอดคงเหลือระหว่างกัน มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน
2564
2563
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์

145,667.10
24,277.84

190,906.53
31,817.75

-

2,580,523.48

10. การเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับเครื่ องมือทางการเงิน
10.1 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสิ นทรั พย์หรื อเป็ นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผอู ้ ื่นโดยรายการ
ดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ้ือและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้ อขาย
ในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องกาหนดให้ตอ้ ง
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่
สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิ คการประเมินมูลค่าที่
เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ เช่น วิธีคิดลดกระแสเงินสด และพยายามใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ที่
เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
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10.1 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม (ต่ อ)
ความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดงั นี้
(ข้อมูลระดับที่ 1) ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกัน
(ข้อมูลระดับที่ 2) ข้อมูลอื่นนอกเหนื อจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่ สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่
ข้อมูลราคาตลาด) หรื อโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่ คานวณมาจากราคาตลาด) ส าหรับ สิ นทรั พย์น้ ัน หรื อ
หนี้สินนั้น
(ข้อมูลระดับที่ 3) ข้อมูลสาหรับสิ นทรั พย์หรื อหนี้ สินซึ่ งไม่ได้อา้ งอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่
สามารถสังเกตได้)
กองทุนมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจาแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ดังนี้
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุตธิ รรม
หน่วยลงทุน
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์

-

194,664,928.64
395,566.30

-

194,664,928.64
395,566.30

หนีส้ ินที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์

-

5,167,510.87

-

5,167,510.87
(หน่ วย : บาท)

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุตธิ รรม
หน่วยลงทุน
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์

-

258,297,567.29
9,848,824.02

-

258,297,567.29
9,848,824.02

หนีส้ ินที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์

-

5,593.89

-

5,593.89

เครื่ องมือทางการเงินซึ่ งซื้ อขายในตลาดที่ ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามี สภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการ
อ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผูค้ า้ หรื อแหล่งกาหนดราคาที่เป็ นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่
สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับ ที่ 2 เครื่ องมือการเงินเหล่านี้ ประกอบด้วยตราสารหนี้ ภาคเอกชนที่ อยู่ในกลุ่มน่ าลงทุนและ
อนุพนั ธ์ในตลาดซื้อขายกันโดยตรง
10.2 ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ โอกาสที่ราคาตราสารหนี้อาจจะเพิ่มขึ้นหรื อลดลง เมื่ออัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดมีการ
เปลี่ ย นแปลงโดยทั่ว ไป หากอัต ราดอกเบี้ ยในท้อ งตลาดเพิ่ ม สู งขึ้ น ราคาตราสารหนี้ จะลดลง และหากอัต ราดอกเบี้ ยใน
ท้องตลาดลดลงราคาตราสารหนี้ จะมี ราคาเพิ่ม สู งขึ้น ยิ่งตราสารหนี้ มี อายุยาวเท่ าไรราคาของตราสารหนี้ นั้น ก็จะมี ความ
อ่อนไหวต่อการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นเท่านั้น
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10.2 ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบีย้ (ต่ อ)
กองทุนมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน แยกตามประเภทของอัตราดอกเบี้ย ดังนี้
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ ลงตาม
อัตราตลาด
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์

17,608,028.73
-

อัตราดอกเบีย้
คงที่

ไม่ มีอัตรา
ดอกเบีย้

รวม

-

194,664,928.64
395,566.30

17,608,028.73
194,664,928.64
395,566.30

-

5,167,510.87

5,167,510.87
(หน่ วย : บาท)

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ ลงตาม
อัตราตลาด
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์

9,177,960.73
-

อัตราดอกเบีย้
คงที่

ไม่ มีอัตรา
ดอกเบีย้

รวม

-

258,297,567.29
9,848,824.02

9,177,960.73
258,297,567.29
9,848,824.02

-

5,593.89

5,593.89

10.3 ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง
ยอดคงเหลือของเครื่ องมือทางการเงินโดยแบ่งตามวันที่ครบกาหนดจากวัน ที่ในงบแสดงฐานะการเงินที่มีสาระสาคัญ
ดังนี้
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
ระยะเวลาครบกาหนด
เมื่อทวงถาม
ภายใน 1 ปี
1 ปี – 5 ปี
ไม่ มีกาหนด
รวม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝากธนาคาร
17,608,028.73
17,608,028.73
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน
194,664,928.64
194,664,928.64
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10.3 ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง (ต่ อ)
(หน่ วย : บาท)

เมื่อทวงถาม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน

9,177,960.73
-

ภายใน 1 ปี
-

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
ระยะเวลาครบกาหนด
1 ปี – 5 ปี
ไม่ มีกาหนด
-

รวม

258,297,567.29

9,177,960.73
258,297,567.29

10.4 ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่ อ
กองทุ น มี ค วามเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด จากการที่ คู่ สั ญ ญาไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามภาระผู ก พัน ที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นเครื่ อ งมื อ
ทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกาหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุน
จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายจากการเก็บหนี้
10.5 ความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งอาจก่อให้เกิด
ผลเสี ยหายแก่กองทุนในงวดปั จจุบนั หรื อในปี ต่อไป กองทุนอาจจะได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนไป ซึ่ งเกิด
จากสิ นทรัพย์ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศส่วนที่ไม่ได้ทาสัญญาป้องกันความเสี่ ยง
กองทุนได้ทาการป้องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ใน
หมายเหตุ 7
กองทุนมีสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้
(หน่ วย : ดอลลาร์ สหรัฐ)
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน
รายการ

2564

2563

5,784,990.45
4,940.64
36.44
-

8,541,586.22
214,704.82
6.31
712.36

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)
เงินฝากธนาคาร
ดอกเบี้ยค้างรับ
สิ นทรัพย์อื่น
หนีส้ ินทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

-

1,385.43

10.6 ความเสี่ยงด้ านตลาด
กองทุนมีความเสี่ ยงด้านตลาดเนื่ องจากมีเงินลงทุนในหน่ วยลงทุน ซึ่ งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กบั
ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ ตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่ งสภาวการณ์ดงั กล่าวอาจมีผลกระทบด้าน
บวกหรื อลบต่อผลการดาเนินงานของกองทุนรวม
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10.7 การบริหารความเสี่ยง
กองทุนบริ หารความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการกาหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง เช่น การกระจาย
ประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่ลงทุน
11. การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิให้ออกโดยผูม้ ีอานาจของกองทุนเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565

ข้ อมูลทีล่ งทุนในหน่ วยลงทุนกองทุนรวมต่ างประเทศ เกินกว่ าร้ อยละยีส่ ิ บของมูลค่าทรัพย์ สินสุ ทธิ
ของ
กองทุนเปิ ดธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่ อย

