รายงานรอบปี บัญชี

กองทุนเปิ ดธนชาตโกลบอล อินคัม พร็อพเพอร์ ตี้ ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่ อย
(T-IncomePropAI)
รหัสกองทุน 2105

สํ าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแต่ วนั ที่ 10 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 9 ตุลาคม 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 ดธนชาตโกลบอล อิ น คัม พร็ อ พเพอร์ ต้ ี ห้ า มขายผู ้ล งทุ น รายย่ อ ย สํ า หรั บ รอบระยะเวลาระหว่ า ง
วันที่ 10 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 9 ตุลาคม 2564 ให้ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ทราบดังนี้
นับจากวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 09 ตุลาคม พ.ศ. 2564 FTSE EPRA NAREIT Developed
Total Return Net index มีผลตอบแทนประมาณ 26.10% จากนโยบายการกระตุน้ เศรษฐกิจทัว่ โลกเพื่อบรรเทา
ผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และมีภาพรวมและเหตุการณ์สาํ คัญดังนี้
ภายหลังจากเศรษฐกิจโลกเริ่ มมีการฟื้ นตัวจากการระบาดของไวรัส covid-19 ผลตอบแทนของตลาดหุ ้น
ทัว่ โลกปรับตัวขึ้นอย่างมาก รวมถึง Global property ปรับตัวเพิ่มขึ้น จากการกลับมาเปิ ดประเทศอีกครั้ง และ
มุมมองเชิ งบวกของนักลงทุนที่มีต่อผลประกอบการของบริ ษทั จดทะเบียน จากการผลิตและกระจายวัคซี นที่มี
ประสิ ทธิภาพ รวมถึงยังมีมาตรการณ์ที่สนับสนุนให้เศรษฐกิจฟื้ นตัวได้อย่างรวดเร็ วจากทั้งรัฐบาลและธนาคารที่
เป็ นอีกปั จจัยบวกต่อการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ
อย่างไรก็ตาม inflation ก็ยงั เป็ นอีกปั จจัยที่ตอ้ งจับตามองเมื่อเศรษฐกิจกลับมาฟื้ นตัวอย่างเต็มที่ โดย
ตัวเลขเงินเฟ้ อที่เพิ่มสู งขึ้นอย่างรวดเร็ วเกินไปก็อาจส่ งผลต่อนโยบายการคลังที่ผอ่ นคลายของธนาคารกลางต่างๆ
ได้ นอกจากนั้น valuation ที่ปรับตัวสู งขึ้นอย่างรวดเร็ วของตลาดหุ ้นก็อาจเป็ นอีกหนึ่ งปั จจัยลบที่อาจส่ งผล
กดดันตลาดหุ น้ ในระยะถัดไป
กองทุน T-IncomePropAI มีนโยบายลงทุนในกองทุนต่างประเทศ ซึ่งลงทุนใน AXA WF Global Flexible
Property (Class I) เป็ นหลัก ซึ่งเป็ นกองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน และหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์(REITs) ซึ่ งออกโดยผูอ้ อกตราสารทัว่ โลก รวมถึงประเทศในตลาดเกิ ดใหม่
สําหรั บการป้ องกันความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจะเป็ นตามดุ ลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน โดยมีการปรั บ
สัดส่ วนการปกป้ องค่าเงินตามสถานการณ์ตลาด
ท้ายที่ สุดนี้ บลจ.ธนชาตจะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ื อหน่ วย
ลงทุนทุกท่าน

ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด
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ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
3 เดือน 6 เดือน

1 ปี

9 เม.ย. 64

9 ก.ค. 64

1

3 ปี

9 ต.ค. 63

1

5 ปี

9 ต.ค. 61

1

10 ปี

-

1

-

2

Information Ratio
ความผันผวนของ

จัดตั ้ง
1
กองทุน
10 ต.ค. 59

ถึง 9 ต.ค. 64 ถึง 9 ต.ค. 64 ถึง 9 ต.ค. 64 ถึง 9 ต.ค. 64 ถึง 9 ต.ค. 64 ถึง 9 ต.ค. 64

T-IncomePropAI
Benchmark

ตั ้งแต่

ถึง 9 ต.ค. 64

-0.33

7.29

15.38

5.73

-

-

3.89

-

-

-

-

-

-

-

-0.05

1.08

2.24

0.54

-

-

0.45

6.52

6.78

6.85

10.53

-

-

8.62

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 ของกองทุนรวม ไม่มี เนื่องจากกองทุนหลักไม่มีตวั ชี้วดั
การเปิ ดเผยอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุน

ข้อมูลอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากับ 0.10 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 10 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2564
ค่าใช้จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม
(fund’s direct expenses)

จํานวนเงิน
(พันบาท)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ (trustee fee)
ค่าที่ปรึ กษาการลงทุน (advisory fee)
ค่าใช้จ่ายในการจัดทํารายงานและเอกสารของกองทุน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ร้อยละของมูลค่า
ทรัพย์สินสุ ทธิ

1,018.34
169.72
27.15
ไม่มี
35.30
11.05
1,261.56

0.802%
0.134%
0.021%
ไม่มี
0.028%
0.008%
0.993%

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิม่ แล้ว
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขาย
หลักทรัพย์
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้
รายงานข้ อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ อง
ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วนั ที่ 10 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2564
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทําธุรกรรม
กองทุนภายใต้การจัดการของบริ ษทั
รายชื่อผู้จดั การกองทุน
ลําดับ
ชื่อ – นามสกุล
วันที่เริ่ มบริ หารกองทุน
1
นางสาวธีรนุช ธรรมภิมุขวัฒนา
2 พฤษภาคม 2562
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 9 ตุลาคม 2564
กลุ่มของตราสาร

มูลค่าตามราคา
ตลาด
7,983.85

(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
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
7.58%
-

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์ และทรัพย์สินอืน่
ชื่อหลักทรัพย์

อันดับความน่าเชื่อถือ

อัตรา
ดอกเบี้ย

(%) TRIS

FITCH

S&P

ร้ อยละ
วันครบ จํานวนหน่วย
มู ลค่าตาม ร้ อยละของ มู ลค่าตาม
กําหนด (พันหน่วย)/ ราคาตลาดไม่ รวม เงินลงทุน ราคาตลาดรวม ของมู ลค่า
Moody's
ดอกเบี้ยค้างรับ ทรัพย์ สนิ
มู ลค่าหน้าตั๋ว ดอกเบี้ยค้างรับ

การลงทุนในหลักทรัพย์ ต่างประเทศ
หน่วยลงทุน
อสังหาริมทรัพย์
AWFGFPI
AXA World Funds Global Flexible
Property I Capitalisation USD

20.84

100,512.61
100,512.61
100,512.61
100,512.61

100.00
100.00
100.00
100.00

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

ประเภทกระแสรายวัน
BAY - C/A ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

95.42
95.42
95.42
95.42

7,983.85

7.58

Aa2*

5,433.80

7,981.85
5,589.05

7.58
5.31

AAA* F1+(tha)* BBB+* Baa1*

2,390.89

2,392.80

2.27

2.00

2.00
2.00

0.00
0.00

(3,013.05)
737.63
(3,750.68)

(2.87)
0.69
(3.56)

(145.56)
(145.56)

(0.13)
(0.13)

105,337.86

100.00

ประเภทออมทรัพย์
BANK
BANK DEPOSIT-USD
DEPOSIT-USD
BAY - S/A

100,512.61
100,512.61
100,512.61
100,512.61

AAA* F1+(tha)* BBB+* Baa1*

การป้ องกันความเสีย่ งของรายการในอนาคตโดยใช้ สญั ญาล่วงหน้า
สัญญาซื้อเงินตราต่ างประเทศล่วงหน้า
สัญญาขายเงินตราต่ างประเทศล่วงหน้า
สินทรัพย์ อนื่ และหนี้สนิ อืน่
หนสี้ นิ อืน่
รวมทัง้ สิน้

100,512.61

100.00

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ประเภทสัญญา

คู่สัญญา

อันดับความน่ าเชือ่ ถือ
TRIS
AAA*

FITCH
AAA*

S&P
BBB+*

Moody's
Baa1*

วัตถุประสงค์

มู ลค่าตามราคาตลาด (บาท)

% NAV กําไร/ขาดทุน (บาท)

ปัองกันความเสี่ยง

411,685.71

0.39%

411,685.71

สัญญาซือ้ เงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สัญญาซือ้ เงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า
สัญญาซือ้ เงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารทหารไทยธนชาต
ธนาคารทหารไทยธนชาต

AAA*

AAA*
AAAA-

BBB+*

Baa1*

ปัองกันความเสี่ยง
ปัองกันความเสี่ยง
ปัองกันความเสี่ยง

279,097.14
46,844.86
(2,214,904.11)

0.27%
0.04%
(2.10%)

279,097.14
46,844.86
(2,214,904.11)

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารไทยพาณิ ชย์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

AAA*

AAA*
AA+*
AAA*

BBB+*
BBB+*
BBB+*

Baa1*
Baa1*
Baa1*

ปัองกันความเสี่ยง
ปัองกันความเสี่ยง
ปัองกันความเสี่ยง

(883,254.13)
(181,288.82)
(346,313.52)

(0.84%)
(0.17%)
(0.33%)

(883,254.13)
(181,288.82)
(346,313.52)

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า

ธนาคารทหารไทยธนชาต
ธนาคารทหารไทยธนชาต

ปัองกันความเสี่ยง
ปัองกันความเสี่ยง

(83,135.04)
(41,781.67)

(0.08%)
(0.04%)

(83,135.04)
(41,781.67)

AAA*

AAAA-

* 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 พร็ อพเพอร์ ตี้ ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2564
หมายเหตุ

2564

(หน่ วย : บาท)
2563

สินทรั พย์
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้ จากดอกเบี้ย
ลูกหนี้ จากสัญญาอนุพนั ธ์
สิ นทรัพย์อื่น
รวมสินทรั พย์
หนีส้ ิน
เจ้าหนี้ จากสัญญาอนุพนั ธ์
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้ สินอื่น
รวมหนีส้ ิน
สินทรั พย์ สุทธิ

4
6
7

7
9

สินทรั พย์ สุทธิ
ทุนที่ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กาไร(ขาดทุน)สะสม
บัญชีปรับสมดุล
กาไร(ขาดทุน)สะสมจากการดาเนิ นงาน
สินทรั พย์ สุทธิ

4

สินทรั พย์ สุทธิต่อหน่ วย
จานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายแล้ วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่ วย)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

100,512,612.00
7,981,945.03
1,909.58
737,627.71
109,234,094.32

134,137,269.00
4,131,245.48
1,842.20
1,574,767.31
47.10
139,845,171.09

3,750,677.29
145,560.78
3,896,238.07
105,337,856.25

68,105.41
3,046.48
71,151.89
139,774,019.20

87,053,874.12

133,281,824.38

(16,769,532.86)
35,053,514.99
105,337,856.25

(9,796,889.40)
16,289,084.22
139,774,019.20

12.1003
8,705,387.4115

10.4871
13,328,182.4381

7
กองทุนเปิ ดธนชาตโกลบอลอินคัม พร็ อพเพอร์ ตี้ ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่ อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 9 ตุลาคม 2564
หมายเหตุ

2564

(หน่ วย : บาท)
2563

4

รายได้
รายได้ดอกเบี้ย
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ

4
8,9

ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนี ยมการสอบบัญชี
ค่าใช้จ่ายในการขายและรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่ าใช้ จ่าย
รายได้(ขาดทุน)สุ ทธิ

8
8,9

รายการกาไร(ขาดทุน)สุ ทธิจากเงินลงทุน
รายการกาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพนั ธ์
รายการกาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพนั ธ์
รายการกาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
รวมรายการกาไร(ขาดทุน)สุ ทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึน้ และที่ยังไม่ เกิดขึน้

4

การเพิ่มขึน้ (ลดลง)ในสินทรั พย์ สุทธิจากการดาเนินงานก่ อนภาษีเงินได้
หัก ภาษีเงินได้
การเพิ่มขึน้ (ลดลง)ในสินทรั พย์ สุทธิจากการดาเนินงานหลังหักภาษีเงินได้

4

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

7,159.97
7,159.97

7,404.98
7,404.98

1,018,339.90

1,186,232.44

27,155.59
169,723.36
35,300.00
2,690.00
8,360.48
1,261,569.33
(1,254,409.36)

31,632.91
197,705.42
35,300.00
3,345.00
20,638.81
1,474,854.58
(1,467,449.60)

10,943,889.81
16,685,733.19
(3,786,653.85)
(4,587,816.89)
764,761.87
20,019,914.13

(52,494.60)
(13,834.20)
(5,312,956.89)
(178,565.52)
241,093.77
(5,316,757.44)

18,765,504.77
(1,074.00)
18,764,430.77

(6,784,207.04)
(1,110.28)
(6,785,317.32)
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กองทุนเปิ ดธนชาตโกลบอลอินคัม พร็อพเพอร์ ตี้ ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 9 ตุลาคม 2564
1. ลักษณะของกองทุนเปิ ดธนชาตโกลบอลอินคัม พร็อพเพอร์ ตี้ ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
กองทุนเปิ ดธนชาตโกลบอลอินคัม พร็ อพเพอร์ต้ ี ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย (“กองทุน”) เป็ นกองทุนรวมประเภทกองทุนเปิ ด
ไม่มีกาหนดอายุโครงการ กองทุนได้รับการอนุมตั ิจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ให้
จัดตั้งเป็ นกองทุนเปิ ดและจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 มีมูลค่าโครงการจดทะเบียน 1,000 ล้าน
บาท (แบ่งเป็ น 100,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริ ษทั จัดการ
อาจเสนอขายหน่ วยลงทุนเกินจานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกิน 150 ล้านบาท จัดการโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธน
ชาต จากัด (“บริ ษทั จัดการ”)
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 บริ ษทั จัดการได้มีการเปลี่ยนแปลงผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่เป็ น บริ ษทั พรู เด็นเชี ยล คอร์ ปอเรชัน่ โฮล
ดิ้งส์ ลิมิเต็ด จากัด (Prudential Corporation Holdings Limited) และ ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
กองทุนเปิ ดธนชาตโกลบอลอินคัม พร็ อพเพอร์ ต้ ี ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย เป็ นกองทุนรวมหน่ วยลงทุน ที่มีนโยบายการ
ลงทุนในหรื อมีไว้ซ่ ึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุน (Feeder Fund) กองทุนมีเป้าหมายที่จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียง
กองทุนเดียวคือ กองทุน AXA WF Global Flexible Property (Class I) (กองทุนหลัก) ซึ่ งเป็ นกองทุนรวมผสม โดยกองทุนบริ หาร
และจัด การโดย AXA Funds Management SA (Luxembourg) กองทุ น จดทะเบี ยนจัด ตั้งในประเทศลักเซมเบอร์ กซึ่ ง อยู่ภายใต้
UCITS กองทุนหลักจะบริ หารจัดการแบบ Active โดยแสวงหาผลตอบแทนเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ผ่านการลงทุนในหลักทรัพย์
ที่ ออกในตลาดทุ น ทั่วโลก (รวมถึ ง REITs) ที่ เป็ นส่ วนหนึ่ งของหมวดอุตสาหกรรมอสั งหาริ มทรั พ ย์ เป็ นหลัก โดยหลักทรั พ ย์
ดังกล่าวรวมถึง ตราสารทุน ตราสารหนี้ หุ้นบุริมสิ ทธิ์ ตราสารหนี้แปลงสภาพ เป็ นต้น
กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการบริ หารการลงทุน (efficient
portfolio management) และลดความเสี่ ยง ส่ วนกองทุนอาจลงทุนในสั ญญาซื้ อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ ยงที่
เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ
ขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจที่ผูจ้ ดั การกองทุนเห็นเหมาะสม จึงอาจยังมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงินเหลืออยู่ ซึ่ งอาจทาให้ผูล้ งทุ น
ได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรื อได้รับเงินคืนต่ากว่ าเงินลงทุนเริ่ มแรกได้ อีกทั้งการทาธุรกรรมป้ องกันความเสี่ ยงอาจมี
ต้น ทุ น ซึ่ งท าให้ ผ ลตอบแทนของกองทุ น โดยรวมลดลงจากต้น ทุ น ที่ เพิ่ ม ขึ้ น ส่ วนที่ เหลื อ อาจพิ จารณาลงทุ น ในหรื อ มี ไว้ซ่ ึ ง
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นหรื อหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สานักงาน ก.ล.ต กาหนดหรื อเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้
การลงทุนในประเทศ กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารที่ มีลกั ษณะของสัญ ญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) โดย
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรื อได้รับความเห็นชอบจากสานัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งอาจทาธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์
หรื อธุ รกรรมการซื้ อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ หรื อลงทุนในตราสารหนี้ ที่มีอนั ดับความน่ าเชื่ อถือต่ ากว่าระดับที่
สามารถลงทุนได้ (Non – Investment grade) และตราสารหนี้ ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่ าเชื่ อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนใน
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นใด หรื อหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ งหรื อ หลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรื อประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
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2. เกณฑ์ ในการจัดทาและนาเสนองบการเงิน
งบการเงินของกองทุนได้จดั ทาขึ้นตามแนวปฏิบตั ิทางบัญชีสาหรับกองทุนรวมและกองทุนสารองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริ ษทั
จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รับความเห็ นชอบจากสานั กงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“แนวปฏิบัติ
ทางบัญชี”) ส่ วนเรื่ องที่แนวปฏิบตั ิทางบัญชีฉบับนี้ไม่ได้กาหนดไว้ กองทุนปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดย
สภาวิชาชีพบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีของข้อมูลทางการเงิน
3. การนาแนวปฏิบัติทางบัญชีใหม่ มาถือปฏิบัติ
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 กองทุ นได้นาแนวปฏิ บัติทางบัญ ชี ที่ สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุ นกาหนดโดยได้รับ ความ
เห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาใช้ปฏิบตั ิเป็ นครั้งแรก โดยกองทุนไม่ได้ปรับปรุ ง
ย้อนหลังงบการเงินที่แสดงเปรี ยบเทียบสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีก่อน ซึ่งเป็ นแนวทางที่สามารถกระทาได้ตามข้อกาหนดของ
แนวปฏิบตั ิทางบัญชีฉบับดังกล่าว อย่างไรก็ตามการนาแนวปฏิบตั ิทางบัญชีมาถือปฏิบตั ิไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบ
การเงินของกองทุน โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ดังนี้
3.1 การบัญชีเกี่ยวกับเครื่ องมือทางการเงิน
ตามแนวปฏิ บัติท างบัญ ชี กาหนดให้ กองทุน วัดมู ลค่าสิ นทรั พ ย์ท างการเงิ น ด้วยมู ลค่ายุติธรรม ซึ่ งไม่ แตกต่ างจาก
นโยบายการบัญ ชี เดิ ม และกาหนดให้วดั มูลค่าหนี้ สินทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจาหน่ ายโดยรับรู ้ดอกเบี้ ยจ่ายด้วยอัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้จริ ง เดิมกองทุนรับรู ้ดอกเบี้ยจ่ายด้วยอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาตามเกณฑ์คงค้าง
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดงั กล่าวข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่องบการเงินของกองทุน
3.2 การวัดมูลค่ายุติธรรม
แนวปฏิบตั ิทางบัญชีได้กาหนดวัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่ายุติธรรม คือ ประมาณการราคาสาหรับรายการที่เกิดขึ้น
ในสภาพปกติในการขายสิ นทรัพย์หรื อการโอนหนี้สินที่จะเกิดขึ้นระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมภายใต้
สภาพปัจจุบนั ของตลาด เดิมมูลค่ายุติธรรมหมายถึง จานวนเงินที่ผซู ้ ้ือและผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์หรื อโอนหนี้สินกัน
ในขณะที่ท้ งั สองฝ่ ายมีความรอบรู ้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของ
ผูท้ ี่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้ แนวปฏิบตั ิทางบัญชีได้กาหนดการเปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรม กองทุน
จึงเปิ ดเผยเพิ่มเติมดังที่กล่าวในหมายเหตุขอ้ 10
4. นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
4.1 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไปจากการนาแนวทางปฏิบตั ิทางบัญชีมาถือปฏิบตั ิ
สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
การจัดประเภทและการวัดมูลค่า
สิ นทรัพย์ทางการเงินทั้งหมดจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุนและ
วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน ยกเว้น เงินฝากธนาคารที่ วดั มูลค่าภายหลังด้วยราคาทุ นตัด
จาหน่าย
เงินลงทุนในตราสารหนี้แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้อตั ราผลตอบแทนจากสมาคมตลาด
ตราสารหนี้ไทย ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน หากไม่มีอตั ราผลตอบแทน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน จะใช้อตั รา
ผลตอบแทนที่สถาบันการเงิน (Market Maker) เสนอซื้ อ ในกรณี ที่ไม่มีอตั ราผลตอบแทนดังกล่าว บริ ษทั จัดการจะประมาณ
ราคายุติธรรมโดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนประกาศกาหนด
หนี้สินทางการเงินทั้งหมดเป็ นหนี้สินทางการเงินที่วดั มูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย ซึ่ งกองทุนรับรู ้ดอกเบี้ย
จ่ายโดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
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4.1 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี (ต่ อ)
ในกรณี ที่เงินลงทุนในตราสารหนี้ผิดนัดชาระหนี้ กองทุนจะตัดบัญชีดอกเบี้ยค้างรับโดยนาไปลดรายได้ดอกเบี้ยทันที
เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ กิจการจะไม่ได้รับดอกเบี้ยและเมื่อจานวนดอกเบี้ยที่จะไม่ได้รับสามารถประมาณได้อย่าง
สมเหตุสมผล หากดอกเบี้ยค้างรับที่ตอ้ งตัดบัญชีเป็ นดอกเบี้ยที่กองทุนซื้ อมาพร้อมกับเงินลงทุน กองทุนจะตัดบัญชีดอกเบี้ย
ค้างรับดังกล่าวโดยนาไปเพิ่มต้นทุนของเงินลงทุนที่ซ้ือมา
4.2 การวัดค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในกองทุน ในต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนและวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน โดยใช้มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิต่อหน่วยของกองทุนในต่างประเทศที่ประกาศล่าสุ ด
ราคาทุนของเงินลงทุนที่จาหน่ายใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
4.3 การรับรู้รายได้ และค่าใช้ จ่าย
กองทุนบันทึกกาไรหรื อขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกาไรขาดทุน
ในการจาหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการจาหน่ายเมื่อเปรี ย บเทียบกับราคาตามบัญชี
ของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยูใ่ นกาไรขาดทุน
ดอกเบี้ยรับรับรู ้เป็ นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับตามวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
ค่าใช้จ่ายรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
4.4 ภาษีเงินได้
กองทุนเสี ยภาษีเงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากรในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย
4.5 การใช้ ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารต้องใช้การประมาณการรายการ
บัญ ชี บ างรายการและตั้งข้อ สมมติ ฐานหลายประการ ซึ่ งมี ผลกระทบต่อ จานวนเงิ น ที่ แสดงในงบการเงิ น และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณไว้
4.6 บัญชีปรับสมดุล
บัญชีปรับสมดุลถือเป็ นส่วนหนึ่งของกาไรสะสม ซึ่งจะบันทึกเมื่อมีการขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเพื่อ
ทาให้ ผูถ้ ื อหน่ ว ยลงทุน มี ส่วนในสิ นทรัพ ย์สุท ธิ ของกิ จการลงทุ นหรื อได้รับส่ วนแบ่ งจากกิ จการลงทุ น เท่ าเที ยมกันไม่ว่า
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนนั้นจะลงทุนหรื อเลิกลงทุนในกิจการลงทุน ณ เวลาใด
4.7 การแปลงค่าเงินตราต่ างประเทศ
กองทุนแปลงค่ารายการที่ เป็ นเงินตราต่างประเทศที่ เกิ ดขึ้นให้เป็ นเงินบาท โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ ที่เกิ ด
รายการ และแปลงค่าสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินให้เป็ นเงิน
บาท โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กาไรและขาดทุนที่เกิดจากการรับหรื อจ่ายชาระที่เป็ นเงินตราต่างประเทศและที่เกิด
การแปลงค่าสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินดังกล่าวได้บนั ทึกทันทีในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
4.8 ตราสารอนุพนั ธ์
อนุพนั ธ์ทางการเงินเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
กาไรหรื อขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์จะรับรู ้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ณ วันที่วดั มูลค่า
กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน สาหรับสิ นทรัพย์ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศบางส่วนโดย
การทาอนุพนั ธ์ทางการเงิน เช่น การทาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
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5. ข้ อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน
กองทุนได้ซ้ือขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 9 ตุลาคม
2564
2563
13,102,000.00
2,665,186.56
74,356,280.00
28,783,421.39

ซื้อเงินลงทุน
ขายเงินลงทุน
6. เงินฝากธนาคาร
อัตราดอกเบีย้
ร้ อยละ (ต่ อปี )
ออมทรัพย์
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
กระแสรายวัน
เงินที่ดูแลโดย ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
จากัด (มหาชน) – เพื่อการซื้อขาย
หลักทรัพย์ในต่างประเทศ
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
รวม

จานวนเงิน
(บาท)

0.20

BAHT

2,390,890.37

2,390,890.37

-

USD
BAHT

165,014.90
2,000.00

5,589,054.66
2,000.00
7,981,945.03

อัตราดอกเบีย้
ร้ อยละ (ต่ อปี )
ออมทรัพย์
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน
กระแสรายวัน
เงินที่ดูแลโดย ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
จากัด (มหาชน) – เพื่อการซื้อขาย
หลักทรัพย์ในต่างประเทศ
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
รวม

ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2564
สกุลเงิน
เงินต้ น

ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2563
สกุลเงิน
เงินต้ น

จานวนเงิน
(บาท)

0.10

BAHT

4,128,782.69

4,128,782.69

-

USD
BAHT

14.90
2,000.00

462.79
2,000.00
4,131,245.48
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7. ลูกหนี/้ เจ้ าหนีจ้ ากสัญญาอนุพนั ธ์
ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2564 กองทุนมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งทากับสถาบันการเงิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ธนาคารคู่สัญญา
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
จากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย
ธนชาต จากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย
ธนชาต จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
จากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์
จากัด (มหาชน)

ซื้อ
สกุลเงิน

มูลค่า
ตามสัญญา

กาไร(ขาดทุน)จาก
การเปลีย่ นแปลง
มูลค่ ายุติธรรม

จานวน
สัญญา

ขาย
สกุลเงิน

มูลค่าตาม
สั ญญา

2

BAHT

16,244,860.00

USD

1

BAHT

43,680,985.00

USD

3

USD

2,966,000.00

BAHT

98,139,193.60

ต.ค. 2564 - ม.ค. 2565

(2,339,820.82)

2

USD

1,234,000.00

BAHT

40,573,442.00

ต.ค. 2564 - พ.ย. 2564

(1,229,567.65)

1

USD

402,000.00

BAHT

13,438,257.00
พ.ย. 2564
รวมลูกเจ้าหนีจ้ ากสัญญาอนุพันธ์

500,000.00

กาหนดส่ งมอบ

ต.ค. 2564

690,782.85

1,291,000.00
ต.ค. 2564
รวมลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์

46,844.86
737,627.71

(181,288.82)
(3,750,677.29)

ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2563 กองทุนมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งทากับสถาบันการเงิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ธนาคารคู่สัญญา
ธนาคารทหารไทย
จากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย
จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
จากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์
จากัด (มหาชน)

จานวน
สัญญา

ขาย
สกุลเงิน

1

USD

1

มูลค่าตาม
สั ญญา

กาไร(ขาดทุน)จาก
การเปลีย่ นแปลง
มูลค่ ายุติธรรม

ซื้อ
สกุลเงิน

มูลค่า
ตามสัญญา

กาหนดส่ งมอบ

819,000.00

BAHT

25,873,929.90

ม.ค. 2564

432,709.75

USD

772,000.00

BAHT

24,318,926.40

ม.ค. 2564

337,644.27

3

USD

1,884,000.00

BAHT

58,934,207.00

ธ.ค. 2563 - ม.ค. 2564

410,589.34

2

USD

674,300.00

BAHT

21,339,763.35 พ.ย. 2563 - ม.ค. 2564
รวมลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์

393,823.95
1,574,767.31

8. ค่าใช้ จ่าย
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด เป็ นผูจ้ ดั การกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
จากัด (มหาชน) เป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ ค่ าธรรมเนี ยมผูด้ ู แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนตามที่ 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 0.161 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
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8. ค่าใช้ จ่าย (ต่ อ)
บริ ษทั จัดการจะคานวณค่าธรรมเนียมข้างต้นทุกวัน ทั้งนี้มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนหัก
ด้วยมู ล ค่ าหนี้ สิ น ทั้งหมดของกองทุ น ณ วัน ที่ ค านวณ ทั้ง นี้ โดยยังไม่ ไ ด้หั กรายการต่ อ ไปนี้ ได้แ ก่ ค่ าธรรมเนี ย มการจัด การ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนที่ยงั ไม่ได้มีการคานวณและ/หรื อยังไม่ได้มีการบันทึกเป็ นหนี้สินจนถึง
วันที่คานวณ
ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรื อผูร้ ับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 0.535
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ
9. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุมกองทุนหรื อถูกควบคุมโดยกองทุน
ไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับกองทุน
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)
ธนาคารธนชาตจากัด (มหาชน)
เป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั จัดการกองทุน
กองทุนมีรายการธุ รกิจระหว่างกันที่สาคัญกับบริ ษทั จัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผถู ้ ือหุ้นและ/หรื อกรรมการเดียวกันกับบริ ษทั
จัดการและกองทุน รายการที่สาคัญดังกล่าวมีดงั นี้
9.1 รายการระหว่างกัน มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 9 ตุลาคม
2564
2563
นโยบายการกาหนดราคา
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
1,018,339.90
1,186,232.44
ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสื อชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
169,723.36
197,705.42
ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสื อชี้ชวน
9.2 ยอดคงเหลือระหว่างกัน มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่ 9 ตุลาคม
2564
2563
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย
92,408.66
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย
15,401.45
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์
46,844.86
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์
2,339,820.82

27,510.41
4,585.06
432,709.75
-
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10. การเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับเครื่ องมือทางการเงิน
10.1 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
มูลค่ายุติธรรม หมายถึ ง ราคาที่ จะได้รับจากการขายสิ น ทรั พ ย์ห รื อ เป็ นราคาที่ จะจ่ายเพื่ อโอนหนี้ สิน ให้ ผูอ้ ื่น โดย
รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ้ือและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอ
ซื้ อขายในตลาดที่ มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งแนวปฏิ บัติทางการบัญ ชี ที่ เกี่ยวข้อง
กาหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่มีลกั ษณะ
เดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่ มีสภาพคล่องได้ กองทุนประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิ คการ
ประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ จากแหล่งที่ น่าเชื่ อถือ เช่น วิธีคิดลดกระแสเงินสด และพยายามใช้ขอ้ มูลที่
สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดงั นี้
(ข้อมูลระดับที่ 1) ราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่ มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่าง
เดียวกัน
(ข้อมูลระดับที่ 2) ข้อมูลอื่นนอกเหนื อจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่ สามารถสังเกตได้โดยตรง
(ได้แ ก่ ข้อ มู ล ราคาตลาด) หรื อ โดยอ้อ ม (ได้แ ก่ ข้อ มู ล ที่ ค านวณมาจากราคาตลาด) สาหรั บ
สิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น
(ข้อมูลระดับที่ 3) ข้อ มู ล สาหรั บ สิ น ทรั พ ย์ห รื อ หนี้ สิ น ซึ่ งไม่ ได้อ้างอิ งจากข้อมู ล ที่ สามารถสั งเกตได้จ ากตลาด
(ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้)
กองทุนมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจาแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ดังนี้
(หน่ วย : บาท)
ระดับ 1
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุตธิ รรม
หน่วยลงทุน
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์
หนีส้ ินที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์

ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2564
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

-

100,512,612.00
737,627.71

-

100,512,612.00
737,627.71

-

3,750,677.29

-

3,750,677.29
(หน่ วย : บาท)

ระดับ 1
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุตธิ รรม
หน่วยลงทุน
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์

-

ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2563
ระดับ 2
ระดับ 3
134,137,269.00
1,574,767.31

-

รวม
134,137,269.00
1,574,767.31
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10.1 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน (ต่ อ)
เครื่ องมือทางการเงินซึ่ งซื้ อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามี สภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มี การ
อ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผูค้ า้ หรื อแหล่งกาหนดราคาที่เป็ นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่
สังเกตได้จะถูกจัด อยู่ในระดับที่ 2 เครื่ องมื อการเงินเหล่านี้ ประกอบด้วยตราสารหนี้ ภาคเอกชนที่ อยู่ในกลุ่มน่ าลงทุ นและ
อนุพนั ธ์ในตลาดซื้อขายกันโดยตรง
10.2 ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือโอกาสที่ราคาตราสารหนี้อาจจะเพิ่มขึ้นหรื อลดลง เมื่ออัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดมี
การเปลี่ยนแปลงโดยทัว่ ไป หากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเพิ่มสู งขึ้นราคาตราสารหนี้ จะลดลง และหากอัตราดอกเบี้ยใน
ท้องตลาดลดลงราคาตราสารหนี้ จะมีราคาเพิ่มสู งขึ้น ยิ่งตราสารหนี้ มีอายุยาวเท่าไรราคาของตราสารหนี้ น้ ันก็จะมี ความ
อ่อนไหวต่อการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นเท่านั้น
กองทุนมีสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน แยกตามประเภทของอัตราดอกเบี้ย ดังนี้
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2564
อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ ลงตาม
อัตราดอกเบีย้
ไม่ มีอัตรา
อัตราตลาด
คงที่
ดอกเบีย้
รวม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝากธนาคาร
2,390,890.37
5,591,054.66
7,981,945.03
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน
100,512,612.00
100,512,612.00
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์
737,627.71
737,627.71
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์
3,750,677.29
3,750,677.29
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2563
อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ ลงตาม
อัตราตลาด
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์

4,128,782.69
-

อัตราดอกเบีย้
คงที่
-

ไม่ มีอัตรา
ดอกเบีย้
2,462.79
134,137,269.00
1,574,767.31

รวม
4,131,245.48
134,137,269.00
1,574,767.31
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10.3 ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง
ยอดคงเหลื อ ของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น โดยแบ่ งตามวัน ที่ ค รบกาหนดนับ จากวัน ที่ ในงบแสดงฐานะการเงิ น ที่ มี
สาระสาคัญ ดังนี้
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2564
ระยะเวลาการกาหนดอัตราดอกเบีย้ ใหม่ หรื อวันครบกาหนด
เมื่อทวงถาม
ภายใน 1 ปี
1 ปี – 5 ปี
ไม่ มีกาหนด
รวม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝากธนาคาร
7,981,945.03
7,981,945.03
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน
100,512,612.00
100,512,612.00
(หน่ วย : บาท)

เมื่อทวงถาม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน

4,131,245.48
-

ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2563
ระยะเวลาการกาหนดอัตราดอกเบีย้ ใหม่ หรื อวันครบกาหนด
ภายใน 1 ปี
1 ปี – 5 ปี
ไม่ มีกาหนด
-

-

134,137,269.00

รวม
4,131,245.48
134,137,269.00

10.4 ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่ อ
กองทุนมีความเสี่ ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สั ญญาไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่ องมือทางการเงิน
เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกาหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่า
จะได้รับความเสี ยหายจากการเก็บหนี้
10.5 ความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผล
เสี ยหายแก่กองทุนในงวดปัจจุบนั และในปี ต่อไป กองทุนอาจจะได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนไปซึ่งเกิดจาก
สิ นทรัพย์ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศส่วนที่ไม่ได้ทาสัญญาป้องกันความเสี่ ยง
กองทุนได้ทาการป้ องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ใน
หมายเหตุ 7
กองทุนมีสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ มีดงั นี้
(หน่ วย : ดอลลาร์ สหรัฐ)
จานวนเงิน
รายการ

ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2564

ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2563

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)
เงินฝากธนาคาร

2,967,600.00
165,014.90

4,318,650.00
14.90
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10.6 ความเสี่ยงด้ านตลาด
กองทุนมีความเสี่ ยงด้านตลาดเนื่ องจากมีเงินลงทุนในหน่ วยลงทุ น ซึ่ งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กบั
ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่ งสภาวการณ์ดงั กล่าวอาจมีผลกระทบด้าน
บวกหรื อลบต่อผลการดาเนินงานของกองทุนรวม
10.7 การบริหารความเสี่ยง
กองทุนบริ หารความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการกาหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง เช่น การกระจาย
ประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่ลงทุน
11. การอนุมตั งิ บการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิจากผูม้ ีอานาจของกองทุนแล้ว เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

ข้ อมูลทีล่ งทุนในหน่ วยลงทุนกองทุนรวมต่ างประเทศ เกินกว่ าร้ อยละยีส่ ิ บของมูลค่าทรัพย์ สินสุ ทธิ
ของ
กองทุนเปิ ดธนชาตโกลบอล อินคัม พร็อพเพอร์ ตี้ ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่ อย
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ESG absolute
rating

Key figures (in USD)
Total assets under management (in million)

429.39

Current NAV (A)
12 month NAV price High
12 month NAV price Low

146.51
149.97
125.16

Performance evolution (in USD)
124
120
116
112
108
104
100
96
30/11/20

31/01/21

31/03/21

31/05/21

31/07/21

30/09/21

30/11/21

Portfolio* (17.06%)

Data is rebased to 100 by AXA IM on the graph start date.

Cumulative performance
Portfolio*
Benchmark**

1 M.
-0.49%
-

3 M.
0.51%
-

YTD
15.00%
-

1 Y.
17.06%
-

3 Y.
30.05%
-

5 Y.
41.31%
-

10 Y.
-

Launch
46.51%
-

1 Y.
17.06%
-

3 Y.
9.14%
-

5 Y.
7.16%
-

10 Y.
-

Launch
5.64%
-

2018
-3.75%
-

2017
7.21%
-

2016
2.22%
-

2015
3.16%
-

2014
-

Annualized performance
Portfolio*
Benchmark**

Annual performance
Portfolio*
Benchmark**

2020
0.14%
-

2019
17.26%
-

The figures provided relate to previous months or years and past performance is not a reliable indicator as to future performance.

Risk analysis
Annualized volatility
Portfolio*
Benchmark**
Relative risk ('Tracking Error')
Sharpe ratio
Information ratio
Alpha
Beta

1 Y.

3 Y.

5 Y.

Launch

5.97%
2.95
-

11.04%
0.81
-

8.95%
0.75
-

8.50%
0.64
-

* 1st NAV date: 18/12/2014
** Benchmark : Please refer to the Benchmark section in the characteristics/disclaimers part of the document.

% of AUM covered by ESG absolute rating: Portfolio = 94.3% (not meaningful for coverage below 50%)

Source(s): AXA Investment Managers - GICS as at 30/11/2021
Editor: AXA Investment Managers Paris

www.axa-im.com
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Portfolio analysis (including derivatives)
Currency exposure

0%
0.0

5%
0.1

7%
0.3

1%
0.4

0.4

1%

3%
1.0

-30%

Cash

-0.3

9%

0%
1.0

2%

30%

Bonds

29/10/2021

5%

60%

4.3

Equity

30/09/2021

99

90%

36.
32%

35.
15%

34.
97 %

120%

.01

%

62.
64%

63.
76%

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

60.
71%

Asset allocation

USD

AUD

EUR

30/11/2021

SGD

GBP

NOK

Other

Portfolio

Breakdown by asset class / region
North America
Euro Zone
Pacific ex-Japan
Europe ex Euro Zone
Japan
Total

Equity

Bonds

Cash

Total

38.74%
6.66%
11.94%
2.79%
2.52%
62.64%

12.44%
15.39%
3.70%
4.79%

-7.47%
8.39%
0.06%
0.04%
0.01%
1.03%

43.70%
30.44%
15.70%
7.63%
2.53%

36.32%

Equities
Main stocks
Equity
Prologis Inc
Equinix Inc
Goodman Group
AvalonBay Communities Inc
Duke Realty Corp
Capitaland Investment Ltd
Link REIT
Xior Student Housing NV
CapitaLand Integrated Commercial Trust
Number of Holdings

Weighting
5.14%
3.12%
2.93%
2.55%
2.33%
2.01%
1.94%
1.88%
1.79%
60

Sector
Real estate
Real estate
Real estate
Real estate
Real estate
Cons. disc.
Real estate
Real estate
Real estate

Issuer country
United States
United States
Australia
United States
United States
Singapore
Hong Kong
Belgium
Singapore

Currency
USD
USD
AUD
USD
USD
SGD
HKD
EUR
SGD

* Benchmark : Please refer to the Benchmark section in the characteristics/disclaimers part of the document.
Source(s): AXA Investment Managers - GICS as at 30/11/2021

www.axa-im.com
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Fixed income
Largest holdings (except cash)
Name
Sun Hung Kai Properties 2.875% 01/21/2030
Segro Capital Sarl 0.5% 09/22/2031
Inmobiliaria Colonial SA 0.75% 06/22/2029
Sagax AB 2.25% 03/13/2025
UDR Inc 4.4% 01/26/2029
SELP FINANCE Sarl 1.5% 12/20/2026
Alstria Office REIT-AG 1.5% 11/15/2027
Physicians Realty LP 4.3% 03/15/2027
Scentre Group Trust 1 / Trust 2 3.625% 01...
UDR Inc 3.2% 01/15/2030
Sensitivity (Fixed Income)
Number of Holdings
**Contribution to portfolio risk (%)

Weighting
1.42%
1.23%
1.11%
0.97%
0.95%
0.90%
0.88%
0.87%
0.86%
0.83%

Issuer country
Hong Kong
United Kingdom
Spain
Sweden
United States
Luxemburg
Germany
United States
Australia
United States

Modified duration
7.2
9.3
7.0
2.9
5.9
4.6
5.4
4.5
3.8
6.9
0.4

Contribution**
0.10
0.10
0.10
0.00
0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.10

97

Allocation by rating / maturity - Fixed income
Cash
0-1 year
1-3 years
3-5 years
5-7 years
7-10 years
10-20 years
Total

A

BBB

1.07%

0.72%
1.92%
17.17%
25.00%
28.81%
0.52%
74.15%

5.02%
4.08%
10.21%
20.37%

BB

NR

Cash
2.77%

1.32%
0.32%
1.07%
1.64%

1.07%

Total
2.77%
1.78%
3.25%
22.51%
29.08%
40.09%
0.52%

2.77%

* Benchmark : Please refer to the Benchmark section in the characteristics/disclaimers part of the document.
Source(s): AXA Investment Managers - GICS as at 30/11/2021

www.axa-im.com
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Objective and investment strategy
The Sub-Fund seeks performance measured in USD by investing mainly in
listed equities and debt securities issued in the global real estate market
universe.

Benchmark
Nil

Risk characteristics
Recommended Investment Time Horizon : This Sub-Fund may not be
suitable for investors who plan to withdraw their contribution within 5
years.

Lower risk
◄
Potentially lower reward
1

2

3

Higher risk
►
Potentially higher reward
4

5

6

7

The risk category is calculated using historical performance data
and may not be a reliable indicator of the Sub-Fund's future risk
profile.
The risk category shown is not guaranteed and may shift over time.
The lowest category does not mean risk free.
Why is this Sub-Fund in this category?
The capital of the Sub-Fund is not guaranteed. The Sub-Fund is
invested in financial markets and uses techniques and instruments
which are subject to some levels of variation, which may result in
gains or losses.
Significant risks not taken account by the risk indicator
Counterparty Risk: Risk of bankruptcy, insolvency, or payment or
delivery failure of any of the Sub-Fund's counterparties, leading to a
payment or delivery default. Credit Risk: Risk that issuers of debt
securities held in the Sub-Fund may default on their obligations or
have their credit rating downgraded, resulting in a decrease in the Net
Asset Value. Impact of any techniques such as derivatives: Certain
management strategies involve specific risks, such as liquidity risk,
credit risk, counterparty risk, legal risk, valuation risk, operational risk
and risks related to the underlying assets.The use of such strategies
may also involve leverage, which may increase the effect of market
movements on the Sub-Fund and may result in significant risk of
losses.

Fund currency
Shareclass currency
Valuation
Share type
ISIN code
Ongoing charges
Financial management fee*
Maximum management fees
Minimum initial subscription
Minimum subsequent
subscription
Management company

USD
USD
Daily
Accumulation
LU1157402881
0.76%
0.6%
0.6%
5 000 000 USD

1 000 000 USD
AXA Funds Management S.A.
AXA Real Estate Investment Managers
(Sub) Financial delegation
SGP
Delegation of account
State Street Bank International GmbH
(Luxembourg Branch)
administration
State Street Bank International GmbH
(Luxembourg Branch)
Custodian
*As disclosed in the most recent Annual Report, the ongoing charges
calculation excludes performance fees, but includes management and
applied services fees. The effective Applied Service Fee is accrued at
each calculation of the Net Asset Value and included in the ongoing
charges of each Share Class.

Subscription / Redemption
The subscription, conversion or redemption orders must be received by the
Registrar and Transfer Agent on any Valuation Day no later than 3 p.m.
Luxembourg time. Orders will be processed at the Net Asset Value
applicable to the following Valuation Day. The investor's attention is drawn
to the existence of potential additional processing time due to the
possible involvement of intermediaries such as Financial Advisers or
distributors.The Net Asset Value of this Sub-Fund is calculated on a daily
basis.
Minimum initial investment: USD 5,000,000 or the equivalent in the
relevant currency of the relevant Share class.
Minimum subsequent investment: USD 1,000,000 or the equivalent in the
relevant currency of the relevant Share class.

ESG Metrics Definition
The ESG absolute rating is based on a proprietary scoring methodology. If
the fund has one tree (5 trees), it means that it is in the lowest (highest)
ESG absolute rating category.
For
more
information
on
the
methodology,
please
visit
https://www.axa-im.com/responsible-investing.

General characteristics
Legal form
Legal country
Launch date

SICAV
Luxembourg
19/12/14

ESG indicators are for informational purposes only.
The portfolio has neither statutory nor contractual ESG objectives.

Disclaimers

www.axa-im.com
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Not for distribution or dissemination to US investors
Performance calculations are net of management or distribution fees.
Performance are shown as annual performance (365 days). Performance
calculations are based on the reinvestment dividend.
Risk Ratios are calculated from gross performances
The geographical breakdown is based on the Bloomberg country
classification.
In the case where the currency of investment is different from the Fund’s
reference currency the gains are capable of varying considerably due to
the fluctuations of the exchange rate.
The product discussed in this document may not be registered nor
available in your jurisdiction. Please check the countries of registration
with
the
asset
manager,
or
on
the
web
site
https://www.axa-im.com/en/registration-map, where a fund registration
map is available. The Fund referenced herein has not been registered
under the United States Investment Company Act of 1940, as amended,
nor the United States Securities Act of 1933, as amended. None of the
shares may be offered or sold, directly or indirectly in the United States or
to any US Person unless the securities are registered under the Act, or an
exemption from the registration requirements of the Act is available. A US
Person is defined as (a) any individual who is a citizen or resident of the
United States for federal income tax purposes; (b) a corporation,
partnership or other entity created or organized under the laws of or
existing in the United States; (c) an estate or trust the income of which is
subject to United States federal income tax regardless of whether such
income is effectively connected with a United States trade or business. In
the United States, this material may be distributed only to a person who is
a “distributor,” or who is not a “U.S. person,” as defined by Regulation S
under the U.S. Securities Act of 1933 (as amended).'
Depending on the investment strategy used the information contained
herein may be more detailed than the information disclosed in the
prospectus. Any such information (i) does not constitute a representation
or undertaking on the part of the investment manager; (ii) is subjective
and (iii) may be modified at any time within the limits provided in the fund
prospectus.
This document is for informational purposes only and does not constitute
investment research or financial analysis relating to transactions in
financial instruments as per MIF Directive (2014/65/EU), nor does it
constitute on the part of AXA REIM SGP or its affiliated companies an
offer to buy or sell any investments, products or services, and should not
be considered as solicitation or investment, legal or tax advice, a
recommendation for an investment strategy or a personalized
recommendation to buy or sell securities.
The information contained herein is intended solely for the entity and/or
person(s) to which it has been delivered, unless otherwise allowed under
applicable agreements. AXA REIM SGP hereby disclaims any responsibility
for any subsequent reproduction, redistribution or transmittal, along with
any liability stemming from such activities. Due to its simplification, this
document is partial and the information can be subjective. AXA REIM SGP
may but shall not be obligated to update or otherwise revise this
document without any prior notice. All information in this document is
established on the accounting information or on market data basis. All
accounting information is un-audited. AXA REIM SGP and/or its affiliates

may receive or pay fees or rebates in relation to the Mutual Fund or
investment vehicle. AXA REIM SGP disclaims any and all liability relating to
a decision based on or for reliance on this document. The most recent
prospectus is available to all investors and must be read prior
subscription and the decision whether to invest or not must be based on
the information contained in the prospectus.
AXA Funds Management, a société anonyme organized under the laws of
Luxembourg with the Luxembourg Register Number B 32 223RC, and
whose registered office is located at 49, Avenue J.F. Kennedy L-1885
Luxembourg
AXA WORLD FUNDS ‘s registered office is 49, avenue J.F Kennedy L-1885
Luxembourg. The Company is registered under the number B. 63.116 at
the “Registre de Commerce et des Sociétés” The Company is a
Luxembourg SICAV UCITS IV approved by the CSSF.
Depending on the recipient’s respective jurisdiction or region, the following
additional disclosures may apply:
For Chilean Investors:This private offer avails itself of the General
Regulation No. 336 of the Superintendence of Securities and Insurances
(currently the Financial Markets Commission).
This offer relates to securities not registered with the Securities Registry
or the Registry of Foreign Securities of the Financial Markets Commission,
and therefore such securities are not subject to oversight by the latter;
Being unregistered securities, there is no obligation on the issuer to
provide public information in Chile regarding such securities; and these
securities may not be subject to a public offer until they are registered in
the corresponding Securities Registry.
Para inversionistas chilenos: ESTA OFERTA PRIVADA SE ACOGE AL
REGLAMENTO GENERAL Nº 336 DE LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES
Y SEGUROS (ACTUALMENTE COMISIÓN DE MERCADOS FINANCIEROS).
ESTA OFERTA SE REFIERE A VALORES NO INSCRITOS EN EL REGISTRO DE
VALORES O EN EL REGISTRO DE VALORES EXTRANJEROS QUE LLEVA LA
COMISIÓN DE MERCADOS FINANCIEROS, POR LO QUE TALES VALORES
NO ESTÁN SUJETOS A LA FISCALIZACIÓN DE ÉSTA; POR TRATARSE DE
VALORES NO INSCRITOS NO EXISTE LA OBLIGACIÓN POR PARTE DEL
EMISOR DE ENTREGAR EN CHILE INFORMACIÓN PÚBLICA RESPECTO A
LOS VALORES SOBRE LOS QUE SE REFIERE ESTA OFERTA; ESTOS
VALORES NO PODRÁN SER OBJETO DE OFERTA PÚBLICA MIENTRAS NO
SEAN INSCRITOS EN EL REGISTRO DE VALORES CORRESPONDIENTE.
For Peruvian Investors: AXA Investment Managers is not licensed and it is
not legally required to be licensed by the Peruvian Securities Regulator
(Superintendencia del Mercado de Valores – SMV) for these activities.
Consequently, the Peruvian Securities Regulator does not exercise any
kind of supervision regarding this fund, strategy and/or service; and, the
information furnished to the investors and the rest of the services
rendered by AXA Investment Managers are subject to its exclusive
responsibility. In Peru, this document is only for the exclusive use of
persons or entities qualifying as “Invesionistas Institucionales” under
Peruvian Law. This document is not for public distribution.
AXA Investment Managers no tiene y no está legalmente obligada a tener
una autorización por parte de la Superintendencia del Mercado de Valores
para estas actividades. En consecuencia, la Superintendencia del
Mercado de Valores no ejerce ningún tipo de supervisión sobre el fondo,
la estrategia, y/o los servicios; y la información proporcionada a los
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inversionistas y los demás servicios que les presta son de exclusiva
responsabilidad de AXA Investment Managers. En el Perú, este
documento es para el uso exclusivo de personas o entidades que
califiquen como “Inversionistas Institucionales” bajo las leyes peruanas.
Este documento no es para distribución al público.
For Uruguayan Investors: The sale of the shares/units qualifies as a
private placement pursuant to section 2 of Uruguayan law 18,627. The
shares/units must not be offered or sold to the public in Uruguay, except
in circumstances which do not constitute a public offering or distribution
under Uruguayan laws and regulations. The shares/units are not and will
not be registered with the Financial Services Superintendency of the
Central Bank of Uruguay. The shares/units correspond to investment
funds that are not investment funds regulated by Uruguayan law 16,774
dated September 27, 1996, as amended.

Disclaimers from external financial data service
providers
GICS
The Global Industry Classification Standard (“GICS”) is the exclusive
property and a service mark of MSCI Inc. (“MSCI”) and Standard & Poor’s,
a division of The McGraw-Hill Companies, Inc. (“S&P”) and is licensed for
use by AXA Investment Managers Paris. Neither MSCI, S&P nor any third
party involved in making or compiling the GICS makes any express or
implied warranties or representations and shall have no liability
whatsoever with respect to GICS or the results to be obtained by the use
thereof.

For your information
Regulatory documents are available on demand
AXA REIM SGP
a company incorporated under the laws of France, having its registered
office located at
Tour Majunga
6, Place de la Pyramide
92908 Paris - La Défense cedex – France
a Portfolio Management Company, holder of AMF approval no. GP 92-08,
issued on 7 April 1992,
A french corporation (Public Limited Company) with capital of euros
1,384,380
RCS Nanterre 353 534 506
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