
รายงานรอบปี บัญชี 

กองทุนเปิ ดธนชาต อสีท์สปริง Global Smart Bond 

(T-ES-GSBOND) 

รหัสกองทุน 4414 

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 

ตั้งแตว่นัที� 1 เมษายน 2564 ถงึ วนัที� 31 มนีาคม 2565 

บริษทัหลักทรัพย์จดัการกองทุน ธนชาต จาํกัด 



สาส์นจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จํากัด 
เรียน ท่านผูถื้อหน่วยลงทุน 
 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั (บลจ.ธนชาต) ใคร่ขอรายงานการดาํเนินงานของกองทุน
เปิดธนชาต  อีสท์สปริง  Global Smart Bond สําห รับรอบระยะเวลาระหว่างวัน ท่ี  1 เมษายน  2564 ถึง  
วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ใหท่้านผูถื้อหน่วยลงทุนไดท้ราบดงัน้ี 

นับจากวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2564 จนถึงวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565  Bloomberg US Aggregate Bond 
Index (Total Return Gross) มีผลตอบแทนประมาณ -4.11% โดยมีภาพรวมและเหตุการณ์สาํคญัดงัน้ี 

ธนาคารกลางสหรัฐไดมี้มติปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียนโยบาย 0.25% จากการประชุมคร้ังล่าสุด และไดส่้ง
สัญญาณการดาํเนินนโยบายเขม้งวดข้ึน เพื่อลดความร้อนแรงของเศรษฐกิจ จากการท่ีสัญญาณตัวเลขของ
เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาและอตัราการจา้งงานปรับตวัดีข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงส่งผลให้ Bond yield ปรับตวัสูงข้ึน 
โดยเฉพาะ yield ระยะสั้น แต่ยงัมีความเส่ียงจากการระบาดระรอกใหม่ของสายพนัธ์ุโอไมครอน ท่ีมากดดนัการ
ฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ ในส่วนของธนาคารกลางยุโรป ตลาดคาดว่าจะยงัคงอตัราดอกเบ้ียนโยบายท่ี 0% และส่ง
สัญญาณชะลอการเขา้ซ้ือสินทรัพยผ์่านนโยบาย Pandemic Emergency Purchase Program จากการฟ้ืนตวัของ
เศรษฐกิจยุโรป หลงัอตัราการฉีดวคัซีนในระดบัสูงข้ึน ในระยะถดัไปอตัราเงินเฟ้อท่ีสูงข้ึนทาํให้มีโอกาสท่ีทาํ
ใหอ้ตัราผลตอบแทนพนัธบตัรปรับตวัสูงข้ึนตาม ซ่ึงทาํใหผ้ลตอบแทนมีความผนัผวนได ้

นอกจากนั้นความไม่มัน่คงเก่ียวกบัการเมืองระหว่างประเทศก็อาจเป็นอีกปัจจยัลบซ่ึงอาจส่งผลกระทบ
ต่อราคาพลงังานและ commodities price ซ่ึงให ้bond yield มีโอกาสปรับตวัสูงมากยิง่ข้ึนไดใ้นระยะถดัไป  

กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง Global Smart Bond มีนโยบายลงทุนในกองทุนต่างประเทศ ซ่ึงลงทุนใน  
JPMorgan Funds – Income Fund กองทุนหลกัเพียงกองทุนเดียว ในหน่วยลงทุนชนิด Class C ซ่ึงเป็น Class ท่ี
เสนอขายผูล้งทุนสถาบนั ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล กองทุนหลกัมีนโยบายลงทุนในตราสารหน้ีประเภทต่าง ๆ 
ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลก สําหรับการป้องกันความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนจะเป็นตามดุลยพินิจของ
ผูจ้ดัการกองทุน โดยมีการปรับสดัส่วนการปกป้องค่าเงินตามสถานการณ์ตลาด 

ทา้ยท่ีสุดน้ี บลจ.ธนชาตจะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหน่วย
ลงทุนทุกท่าน 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั 
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ตารางเปรียบเทียบผลการดาํเนินงาน 

ผลการดาํเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ไดค้าํนวณเป็น % ต่อปี 
1 ผลการดาํเนินงานยอ้นหลงั 1 ปีข้ึนไป คิดเป็น % ต่อปี 
2 Information Ratio แสดงความสามารถของผูจ้ดัการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเม่ือเทียบกบัความเส่ียง 
Benchmark: คาํนวณจาก คือ ควรเปรียบเทียบกบัตวัช้ีวดัของกองทุนหลกั คือ Bloomberg US Aggregate Bond 
Index (Total Return Gross) (ปรับปรุงช่ือเรียกดชันีช้ีวดั (Benchmark) จาก Bloomberg Barclay เป็น Bloomberg 
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของผูใ้ห้บริการดัชนี) ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตรา
แลกเปล่ียนเพื่อเทียบเท่าค่าสกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคาํนวณผลตอบแทน 

การเปิดเผยอัตราส่วนหมุนเวยีนการลงทุน 
ขอ้มูลอตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากบั 0.30 รอบของ

กองทุนรวมในรอบระยะเวลาบญัชี 

การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ 

ท่านผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถคน้หารายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมสามญัประจาํปีและประชุมวิสามญัของบริษทั
จดัการท่ีกองทุนถือลงทุนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ บลจ.ธนชาต https://www.thanachartfundeastspring.com  
ในเมนูหวัขอ้ “รู้จกับลจ.” 

ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต  
ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลกองทุนรวม เง่ือนไขผลตอบแทนและความเส่ียง ก่อนตดัสินใจลงทุน 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการวดัและนาํเสนอผลการ
ดาํเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 

ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง     ตั้งแต่   

จัดตั้ง
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 1 3 ปี 1 5 ปี 1 10 ปี 1 กองทุน 1

30 ธ.ค. 64 

ถึง 31 มี.ค. 65

30 ก.ย. 64 

ถึง 31 มี.ค. 65

31 มี.ค. 64 

ถึง 31 มี.ค. 65

-  
ถึง 31 มี.ค. 65

-  
ถึง 31 มี.ค. 65

-  
ถึง 31 มี.ค. 65

2 เม.ย. 63 

ถึง 31 มี.ค. 65

T-ES-GSBOND -2.47 -3.05 -1.16 - - - 6.05

Benchmark -6.02 -7.57 1.80 - - - -1.49

Information Ratio2 0.33 0.47 -0.36 - - - 0.95

ความผันผวนของ

ผลการดําเนินงาน

3.37 2.90 2.39 - - - 3.41
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(fund's direct expense) {tl1fl) 

Fi15,ilJLUUlJf11'l:5G1mi (management fee) 22,493,432.97 

Fi15,ilJLUUlJU1U'l'ltLiiuu (registrar fee) 2,646,286.13 

Fi1!iiilJLUUlJ��LLil�ni.Ji::'lu'lfu (trustee fee) 529,257.28 

Fi1vii.Jin1:t1m,ci-1VJU (advisory fee) 1,m 

Fi1'l'll,hu5u'] 305,767.32 

')1lJA1'l'll.i1U�'1\,llJGl 25,974,743.70

ofellftt:119'1 

JJftFl1 

0.910% 

0.107% 

0.021% 

1,m 

0.012% 

1.050% 

- คา่ธรรมเนียม คา่ใช้จ่าย รวมภาษีมูลคา่เพิ�มแล้ว

- คา่ใช้จ่ายทั �งหมดไม่รวมคา่นายหน้าซื �อขายหลักทรพัย์ และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ที�เกิดขึ �นจากการซื �อขายหลักทรพัย์

- คา่ใช้จ่ายดงักล่าวไม่รวมคา่ใช้จ่ายภาษีตราสารหนี�
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รายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 

ของรอบระยะเวลาบญัชี ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2564 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีกองทุนมีการทาํธุรกรรม 
กองทุนภายใตก้ารจดัการของบริษทั 

รายช่ือผู้จดัการกองทุน 

ลาํดบั ช่ือ – นามสกลุ วนัท่ีเร่ิมบริหารกองทุน 
1 นางสาวธีรนุช ธรรมภิมุขวฒันา 02 เมษายน 2563 
2 นางสาวนนัทนชั กิติเฉลิมเกียรติ  16 สิงหาคม 2564 

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและรายช่ือผูจ้ดัการกองทุนไดท่ี้ บลจ.ธนชาต 
โดยตรง หรือท่ีเวบ็ไซตข์องบลจ.ธนชาต (https://www.thanachartfundeastspring.com) และสาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) 
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ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน 

บริษทัคู่คา้ตราสารหน้ี รายการผลประโยชน์ตอบแทนของกองทุน 

Bank of America 
The Bank of Nova Sctia 
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)
ธนาคารเครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรท แอนดอิ์นเวสเมนท์
แบงก ์
ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)
ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส
ธนาคารซิต้ีแบงก์
ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)

ขอ้มูลวิจยั เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มูลในการ
ตดัสินใจลงทุน 

ธนาคารดอยซ์แบงก ์
ธนาคารเดอะรอยลัแบงกอ์อ๊ฟสกอตแลนด ์เอน็.วี. 
ธนาคารทหารไทย จาํกดั  (มหาชน) 
ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารบีเอม็พี พารีบาส์
ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน)
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั (มหาชน)
ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮแ้บงก้ิงคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั  
บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั
บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน)
บริษทัหลกัทรัพย ์พฒันสิน จาํกดั (มหาชน)
บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั กรุ๊ป โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน)  
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ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน 

บริษทันายหนา้ รายการผลประโยชน์ตอบแทน
ของกองทุน 

บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)
บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวสิ (ประเทศไทย) จาํกดั
บริษทัหลกัทรัพย ์ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จาํกดั
บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วิคเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั

ขอ้มูลวิจยั เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มูล
ในการตดัสินใจลงทุน 

บริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั  
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

รายงานสรุปเงนิลงทุนในตราสารหนี ้เงินฝาก 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคา
ตลาด 

%NAV 

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ - - 
(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึนธนาคารพาณิชยห์รือบริษทั

เงินทุนเป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้า
ประกนั 

96,920.89 6.63% 

(ค) ตราสารท่ีมีบริษทัท่ีไดรั้บ rating ในระดบั investment grade เป็นผูอ้อก ผู ้
รับรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้าประกนั 

- - 

(ง) ตราสารท่ีมีบริษทัท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบัท่ีตํ่ากวา่ 
investment grade หรือไม่มี rating เป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกั
หลงั หรือผูค้ ํ้าประกนั 

- - 

สดัส่วนสูงสุด (Upper Limit) ท่ีบริษทัจดัการคาดวา่จะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
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*อนัดบัความน่าเช่ือถือ (Rating) ของผูอ้อกตราสาร

TRIS FITCH S&P Moody's

1,384,057.90 100.00 1,384,057.90

1,384,057.90 100.00 1,384,057.90

1,384,057.90 100.00 1,384,057.90
1,384,057.90 100.00 1,384,057.90

96,920.89

96,918.89
AAA* F1+(tha)* BBB+* Baa1* 61,989.48

Aa2* 34,929.41

2.00
AAA* F1+(tha)* BBB+* Baa1* 2.00

(16,470.83)

1,590.88

(18,061.70)

(3,403.12)

0.00

(3,403.12)

รวมทั้งส้ิน 1,384,057.90 100.00 1,461,104.85

สินทรัพย์อ่ืน 0.00

หนี้สินอ่ืน (0.23)

100.00

สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 0.11

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (1.24)

สินทรัพย์อ่ืนและหนี้สินอ่ืน (0.23)

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

การป้องกันความเส่ียงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า (1.13)

BANK DEPOSIT-USD BANK DEPOSIT-USD 35,217.82 2.39

ประเภทกระแสรายวัน 0.00

เงินฝากธนาคาร 6.63

ประเภทออมทรัพย์ 6.63
BAY - S/A ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากดั (มหาชน) 61,948.23 4.24

ประเภทกองทนุรวมตราสารแห่งหนี้ 94.73
JPMINCC JPM Income Fund C (acc) - USD 308.13 94.73

มูลค่าตาม

ราคาตลาดรวม

ดอกเบ้ียค้างรับ

(พนับาท)

ร้อยละของมูลค่า

 ทรัพย์สินสุทธิ

การลงทนุในหลักทรัพย์ต่างประเทศ 94.73

หน่วยลงทนุ 94.73

ช่ือหลักทรัพย์ อัตรา

ดอกเบ้ีย 

(% )

อันดับความน่าเช่ือถือ วันครบ

กําหนด

จาํนวนหน่วย 

(พนัหน่วย)/

มูลค่าหน้าตั๋ว

(พนับาท)

มูลค่าตาม

ราคาตลาดไม่รวม

ดอกเบ้ียค้างรับ

(พนับาท)

ร้อยละของ

เงินลงทนุ

รายละเอยีดการลงทนุในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า

TRIS FITCH S&P Moody's

สัญญาซ ือ้เงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารไทยพาณิชย์ AA+* BBB+* Baa1* ปัองกันความเสี่ยง 1,590,875.00  0.11%  1,590,875.00  

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารไทยพาณิชย์ AA+* BBB+* Baa1* ปัองกันความเสี่ยง 394,454.17  0.03%  394,454.17  

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารทหารไทยธนชาต AA- ปัองกันความเสี่ยง (4,792,740.00)  (0.33%)  (4,792,740.00)  

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา AAA* AAA* BBB+* Baa1* ปัองกันความเสี่ยง (13,663,416.67)  (0.94%)  (13,663,416.67)  

กาํไร/ขาดทุน (บาท)ประเภทสัญญา คู่สัญญา
อันดับความน่าเชือ่ถือ

วัตถุประสงค์ มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) % NAV
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อันดับความน่าเช่ือถือของตราสารหนีร้ะยะกลางและระยะยาว 
บ.ทริสเรสต้ิง  บ.ฟิทซ์ เรทต้ิง (ประเทศไทย) ความหมายของเรทต้ิง 

AAA AAA (tha) ความน่าเช่ือถือสูงท่ีสุด และมีความเส่ียงตํ่าสุด กลุ่มตราสารหน้ี 
ระดบัน่าลงทุน (Investment Grade 

Bonds) 
AA AA (tha) ความน่าเช่ือถือสูงมาก และมีความเส่ียงตํ่ามาก 
A A (tha) ความน่าเช่ือถือสูง และมีความเส่ียงตํ่า 

BBB BBB (tha) ความน่าเช่ือถืออยูใ่นเกณฑพ์อใช ้
BB BB (tha) ความน่าเช่ือถือตํ่ากวา่ระดบัปานกลาง กลุ่มตราสารหน้ี  

ระดบัเก็งกาํไร (Speculative Grade 
Bonds) 

B B (tha) ความน่าเช่ือถืออยูใ่นเกณฑต์ํ่ามาก 
C CCC, CC, C (tha) ความน่าเช่ือถืออยูใ่นเกณฑต์ํ่ามากท่ีสุด และเร่ิมมีความเส่ียงต่อการผิดนดัชาํระหน้ี 
D DDD, DD, D (tha) อยูใ่นภาวะท่ีผิดนดัชาํระหน้ี 

หมายเหตุ : บ.ทริสเรตต้ิง และ บ.ฟิทซ์ เรทติง้ ไดใ้ชสั้ญญลกัษณ์ บวก (+) และ ลบ (-) ตอ่ทา้ยอนัดบัเครดิตขา้งตน้ เพือ่ใชข้ยายขอบเขตของคุณภาพเครดิตท่ีนิยามเอาไวม้ากกว่า
เลก็นอ้ย (+) และ นอ้ยกวา่เลก็นอ้ย (-) ตามลาํดบั สาํหรับ ฟิทซ์ เรทติ้ง เป็นสถาบนัจดัอนัดบัเครดิตนานาชาติ จึงมีคาํวา่ (tha) ตอ่ทา้ยเพื่อแสดงถึงการใหอ้นัดบัเครดิตตามมาตรวดั
ภายในประเทศไทย 

Descr iption 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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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2565 2564

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 3 1,384,057,900.87       2,704,453,190.37       

เงินฝากธนาคาร 5 96,879,641.13            192,766,701.99          

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย 41,252.80                   87,886.07                   

ลูกหน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ 6 1,985,329.17              666,142.86                 

สินทรัพยอ่ื์น - 152,439.04 
รวมสินทรัพย์ 1,482,964,123.97       2,898,126,360.33       

หนีสิ้น

เจา้หน้ี

จากการซ้ือเงินลงทุน - 28,138,500.00 

จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 2,005,390.76              33,710,995.34 

เจา้หน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ 6,8 18,456,156.68            107,367,156.57 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 8 1,360,786.79              2,732,060.05              

เจา้หน้ีอ่ืน - 305,113.83 
หน้ีสินอ่ืน 36,941.05                   50,284.17 

รวมหนีสิ้น 21,859,275.28            172,304,109.96          
สินทรัพย์สุทธิ 1,461,104,848.69       2,725,822,250.37       

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 1,299,658,288.25       2,396,409,134.93       

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

บญัชีปรับสมดุล 3 51,292,510.60            214,766,423.22          

ก าไร(ขาดทุน)สะสมจากการด าเนินงาน 110,154,049.84          114,646,692.22          
สินทรัพย์สุทธิ 1,461,104,848.69       2,725,822,250.37       

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 11.2422 11.3746 

จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วนัส้ินปี (หน่วย) 129,965,828.8248 239,640,913.4931      

4

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Smart Bond

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2565

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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จ านวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

(Unit) (บาท) มูลค่าเงนิลงทุน

การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

หน่วยลงทุน

JPMorgan Funds - Global Income Fund - CLASS C ACC USD 308,133.8480      1,384,057,900.87    100.00            

รวมหน่วยลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ 1,384,057,900.87    100.00            
รวมเงนิลงทุน (ราคาทุน 1,268,516,436.65 บาท) 1,384,057,900.87    100.00            

5
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Smart Bond

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2565

ช่ือหลักทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
หนา้ 14
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จ านวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

(Unit) (บาท) มูลค่าเงนิลงทุน

การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

หน่วยลงทุน

JPMorgan Funds - Global Income Fund - CLASS C ACC USD 633,428.3950      2,704,453,190.37    100.00            

รวมหน่วยลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ 2,704,453,190.37    100.00            
รวมเงนิลงทุน (ราคาทุน 2,560,392,339.14 บาท) 2,704,453,190.37    100.00            

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Smart Bond

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2564

ช่ือหลักทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2565 2564

รายได้ 3

รายไดจ้ากดอกเบ้ีย 224,005.17                 193,328.79                 
รายไดอ่ื้น 52.84 0.02 

รวมรายได้ 224,058.01 193,328.81

ค่าใช้จ่าย 3

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 7,8 22,493,432.97            13,706,316.03            

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 7 529,257.28                 322,501.56                 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 7,8 2,646,286.13              1,612,507.63              

ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี 55,300.00                   35,000.00                   

ค่าใชจ่้ายในการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 8,110.00 18,055.00                   

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 242,357.32                 218,732.07                 
รวมค่าใช้จ่าย 25,974,743.70 15,913,112.29

รายได้(ขาดทุน)สุทธิ (25,750,685.69) (15,719,783.48)

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงนิลงทุน 3

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 193,572,012.51          26,034,395.93            

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (28,519,387.01)           144,060,851.23          

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากสญัญาอนุพนัธ์ (233,326,423.73)         58,469,532.73            

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากสญัญาอนุพนัธ์ 90,230,186.20            (106,701,013.71)         

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (664,743.89)                8,531,708.83              

รวมรายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงนิลงทุนที่เกิดขึน้และที่ยงัไม่เกิดขึน้ 21,291,644.08 130,395,475.01

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานก่อนภาษเีงนิได้ (4,459,041.61)             114,675,691.53          

หกั ภาษีเงินได้ 3 (33,600.77)                  (28,999.31)                  
การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานหลังหักภาษเีงนิได้ (4,492,642.38) 114,646,692.22

7
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Smart Bond

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2565

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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(หน่วย : บาท)

2565 2564

การเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก

การด าเนินงาน (4,492,642.38) 114,646,692.22

การเพ่ิมข้ึนของทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนเร่ิมแรก - 125,985,848.79

การเพ่ิมข้ึนของทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 1,407,665,946.84 5,337,957,066.44

การลดลงของทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี (2,667,890,706.14) (2,852,767,357.08)
การเพิม่ขึน้(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี (1,264,717,401.68) 2,725,822,250.37

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัตน้ปี 2,725,822,250.37 - 
สินทรัพย์สุทธิ ณ ปลายปี 1,461,104,848.69 2,725,822,250.37

การเปลี่ยนแปลงของจ านวนหน่วยลงทุน

(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุนเร่ิมแรก/ตน้ปี 239,640,913.4931 12,598,584.8790        

บวก หน่วยลงทุนท่ีขายระหวา่งปี 122,318,724.6445 488,137,331.3842      

หกั หน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนระหวา่งปี (231,993,809.3128) (261,095,002.7701)
หน่วยลงทุน ณ วนัส้ินปี 129,965,828.8248 239,640,913.4931

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2565

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หน่วย

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Smart Bond

หนา้ 17
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กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Smart Bond 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 

1. ลักษณะของกองทุนเปิดธนชาต อสีท์สปริง Global Smart Bond
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Smart Bond (“กองทุน”) เป็นกองทุนรวมประเภทกองทุนเปิด ไม่มีก าหนดอายุ

โครงการ กองทุนได้รับการอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) ให้จัดตั้งเป็น
กองทุนเปิดและจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นของโครงการ เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2563 มีมูลค่าโครงการจดทะเบียน 10,000 ลา้นบาท 
(แบ่งเป็น 1,000,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก บริษทัจดัการอาจเสนอขาย
หน่วยลงทุนเกินจ านวนเงินทุนของโครงการได้ ไม่เกินร้อยละ 15 ของจ านวนเงินทุนของโครงการ จดัการโดยบริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั (“ บริษทัจดัการ”) 

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Smart Bond เป็นกองทุนรวมตราสารหน้ีต่างประเทศ ประเภทกองทุนรวมหน่วย
ลงทุนท่ีเนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds - Income Fund (กองทุนหลกั) ในหน่วยลงทุนชนิด Class C ในสกุล
เงินดอลลาร์สหรัฐ เพียงกองทุนเดียวซ่ึงจดทะเบียนในประเทศลกัเซมเบิร์ก (Luxembourg) ซ่ึงบริหารจดัการโดย JPMorgan Asset 
Management (Europe) S.a.r.l โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน  

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient 
Portfolio Management (EPM)) ได้ หรืออาจลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดย
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์หรือไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งอาจท าธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย ์
หรือธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได ้นอกจากน้ีกองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์(Unlisted) และตราสารหน้ีท่ีไม่ไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพย์สิน
อื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก าหนด    

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

2. เกณฑ์ในการจัดท าและน าเสนองบการเงิน
งบการเงินของกองทุนไดจ้ดัท าขึ้นตามแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมและกองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีสมาคมบริษทั

จดัการลงทุนก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“แนวปฏิบติัทาง
บญัชี”) ส่วนเร่ืองท่ีแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัน้ีไม่ไดก้ าหนดไว ้กองทุนปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภา
วิชาชีพบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลาบญัชีของขอ้มลูทางการเงิน  

3. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ
3.1 เคร่ืองมือทางการเงิน

การจดัประเภทและการวดัมูลค่าเร่ิมแรก 
กองทุนรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม อย่างไรก็ตาม 

ส าหรับลูกหน้ี กรณีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญั กองทุนจะรับรู้สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคา
ของรายการ ตามท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีเร่ืองการรับรู้รายได ้
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3.1 เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

การวดัมูลค่าภายหลงั  
- เงินลงทุนในกองทุนในต่างประเทศวดัมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนโดยใช้
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยของกองทุนในต่างประเทศท่ีประกาศล่าสุด

- เงินฝากธนาคารวดัมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย
- หน้ีสินทางการเงินวดัมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย

การผิดนดัช าระ 
ในกรณีท่ีเงินลงทุนในตราสารหน้ีผิดนัดช าระหน้ี กองทุนจะตดับญัชีดอกเบ้ียคา้งรับโดยน าไปลดรายไดด้อกเบ้ีย

ทนัทีเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะไม่ไดรั้บดอกเบ้ียและเม่ือจ านวนดอกเบ้ียท่ีจะไม่ไดรั้บสามารถประมาณได้
อย่างสมเหตุสมผล หากดอกเบ้ียคา้งรับท่ีตอ้งตัดบัญชีเป็นดอกเบ้ียท่ีกองทุนซ้ือมาพร้อมกับเงินลงทุน กองทุนจะตดับญัชี
ดอกเบ้ียคา้งรับดงักล่าวโดยน าไปเพ่ิมตน้ทุนของเงินลงทุนท่ีซ้ือมา  

3.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
กองทุนบนัทึกก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในก าไรขาดทุน 
ในการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายเม่ือเปรียบเทียบกบัราคาตามบญัชี

ของเงินลงทุนนั้นจะบนัทึกรวมอยูใ่นก าไรขาดทุน ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถว่งน ้าหนกั 
ดอกเบ้ียรับรับรู้เป็นรายไดต้ามระยะเวลาท่ีพึงรับตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
ค่าใชจ้่ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

3.3 ภาษเีงินได้ 
กองทุนเสียภาษีเงินไดต้ามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากรในอตัราร้อยละ 15 ของรายไดก่้อนหกัรายจ่าย 

3.4 การใช้ประมาณการทางบัญชี 
ในการจดัท างบการเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ีก าหนดในแนวปฏิบติัทางบญัชี ฝ่ายบริหารตอ้งใชก้ารประมาณ

การรายการบัญชีบางรายการและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและ      
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณไว ้

3.5 บัญชีปรับสมดุล 
บญัชีปรับสมดุลถือเป็นส่วนหน่ึงของก าไรสะสม ซ่ึงจะบนัทึกเม่ือมีการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุน 

เพื่อท าให้ผูถื้อหน่วยลงทุนมีส่วนในสินทรัพยสุ์ทธิของกิจการลงทุนหรือไดรั้บส่วนแบ่งจากกิจการลงทุนเท่าเทียมกนัไม่ว่า 
ผูถื้อหน่วยลงทุนนั้นจะลงทุนหรือเลิกลงทุนในกิจการลงทุน ณ เวลาใด 

3.6 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
กองทุนแปลงค่ารายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดขึ้นให้เป็นเงินบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท่ีเกิดรายการ 

และแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินให้เป็นเงินบาท โดย
ใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือจ่ายช าระท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและท่ีเกิดการแปลงค่า
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินดงักล่าวไดบ้นัทึกทนัทีในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

3.7 ตราสารอนุพนัธ์ 
อนุพนัธท์างการเงินเก่ียวกบัสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
ก าไรขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์จะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ 

วนัท่ีวดัมูลค่า 
กองทุนอาจท าป้องกนัความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราแลกเปล่ียน ส าหรับสินทรัพยท่ี์เป็นเงินตราต่างประเทศบางส่วนโดยการ

ท าอนุพนัธท์างการเงิน เช่น การท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ 
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4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซ้ือขายเงินลงทุน

กองทุนไดซ้ื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย : บาท) 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 

2565 2564 
  ซ้ือเงินลงทุน 753,272,360.00 4,025,613,216.55 
    ขายเงินลงทุน 2,238,720,275.00 1,491,255,273.34 

5. เงินฝากธนาคาร
ณ วันที่ 31 มนีาคม 2565 

อตัราดอกเบีย้
ร้อยละ (ต่อปี) 

สกุลเงิน เงินต้น จ านวนเงิน 
(บาท) 

ออมทรัพย์ 
     ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 0.20 BAHT 61,948,227.85 61,948,227.85 
กระแสรายวัน 
     ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) - BAHT 2,000.00 2,000.00 
     เงินท่ีดูแลโดย ผูดู้แลผลประโยชน์ เพื่อการ 
     ซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นต่างประเทศ - USD 1,050,508.67 34,929,413.28 

 รวมเงินฝากธนาคาร 96,879,641.13 

ณ วันที่ 31 มนีาคม 2564 
อตัราดอกเบีย้
ร้อยละ (ต่อปี) 

สกุลเงิน เงินต้น จ านวนเงิน 
(บาท) 

ออมทรัพย์ 
     ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 0.25 BAHT 116,717,622.84 116,717,622.84 
กระแสรายวัน 
     ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) - BAHT 2,000.00 2,000.00 
     เงินท่ีดูแลโดย ผูดู้แลผลประโยชน์ เพื่อการ 
     ซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นต่างประเทศ - USD 2,432,339.01 76,047,079.15 

 รวมเงินฝากธนาคาร 192,766,701.99 
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6. ลูกหนี/้เจ้าหนีจ้ากสัญญาอนุพนัธ์

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กองทุนมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซ่ึงท ากบัสถาบนัการเงิน โดยมีรายละเอียด 
ดงัน้ี 

ธนาคารคู่สัญญา 
จ านวน
สัญญา 

ขาย 
สกุลเงิน 

มูลค่าตามสัญญา 
ซ้ือ 

สกุลเงิน 
มูลค่า 

ตามสัญญา 
ก าหนดส่งมอบ 

ก าไร(ขาดทุน)จาก
การเปลี่ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรม 

ธนาคารไทยพาณิชย ์ 
   จ ากดั (มหาชน) 1 USD 4,100,000.00 BAHT 136,710,400.00 เม.ย. 2565 394,454.17 
ธนาคารไทยพาณิชย ์ 
   จ ากดั (มหาชน) 1 BAHT 98,152,500.00 USD 3,000,000.00 เม.ย. 2565 1,590,875.00 

รวมลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ 1,985,329.17 

ธนาคารทหารไทยธนชาต 
   จ ากดั (มหาชน) 1 USD 20,700,000.00 BAHT 683,406,360.00 เม.ย. 2565 (4,792,740.00) 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา  
   จ ากดั (มหาชน) 1 USD 18,251,000.00 BAHT 593,057,119.50 พ.ค. 2565 (13,663,416.68) 

รวมเจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ (18,456,156.68) 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กองทุนมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซ่ึงท ากบัสถาบนัการเงิน โดยมีรายละเอียด 
ดงัน้ี 

ธนาคารคู่สัญญา 
จ านวน
สัญญา 

ขาย 
สกุลเงิน 

มูลค่าตามสัญญา 
ซ้ือ 

สกุลเงิน 
มูลค่า 

ตามสัญญา 
ก าหนดส่งมอบ 

ก าไร(ขาดทุน)จาก
การเปลี่ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรม 

ธนาคารไทยพาณิชย ์ 
   จ ากดั (มหาชน) 1 BAHT 61,866,000.00 USD 2,000,000.00 เม.ย. 2564 666,142.86 

รวมลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ 666,142.86 

ธนาคารทหารไทย 
   จ ากดั (มหาชน) 5 USD 17,457,845.88 BAHT 522,940,250.83 พ.ค. 2564 (22,957,374.76) 
ธนาคารกสิกรไทย 
   จ ากดั (มหาชน) 2 USD 4,596,832.09 BAHT 138,082,737.36 เม.ย. - มิ.ย. 2564 (5,661,085.90) 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา  
   จ ากดั (มหาชน) 9 USD 28,132,764.70 BAHT 844,770,528.52 เม.ย. - พ.ค. 2564 (34,884,022.89) 
ธนาคารไทยพาณิชย ์ 
   จ ากดั (มหาชน) 11 USD 36,750,501.56 BAHT 1,105,300,660.90 เม.ย. - มิ.ย. 2564 (43,864,673.02) 

รวมเจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ (107,367,156.57) 
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7. ค่าใช้จ่าย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จ ากัด เป็นผู ้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคาร              
กรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์  

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนตามท่ีระบุในหนังสือช้ีชวนท่ี
กองทุนถูกเรียกเก็บมีอตัราดงัน้ี 

ค่าใช้จ่าย อัตราร้อยละ 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกินร้อยละ 1.605 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกินร้อยละ 0.214 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 

บริษทัจดัการจะค านวณค่าธรรมเนียมขา้งตน้ทุกวนั ทั้งน้ีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ หมายถึง มูลค่าทรัพยสิ์นทั้งหมดของกองทุน
หักด้วยมูลค่าหน้ีสินทั้งหมดของกองทุน ณ วนัท่ีค  านวณ ทั้งน้ีโดยยงัไม่ได้หักรายการต่อไปน้ี ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนท่ียงัไม่ไดมี้การค านวณและ/หรือยงัไม่ไดมี้การบนัทึกเป็นหน้ีสินจนถึง
วนัท่ีค านวณ 

8. รายการธุรกจิกบักิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมกองทุนหรือถูกควบคุมโดยกองทุน

ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักองทุน 
กองทุนมีความสัมพนัธ์กบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 

บริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกนั ความสัมพนัธ์ 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั เป็นบริษทัจดัการกองทุน 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
(เดิมช่ือ : ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)) 

เป็นบริษทัใหญ่ของธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) และตั้งแต่วนัท่ี 
3 กรกฎาคม 2564 เป็นตน้ไป เปล่ียนเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัจดัการกองทุน 

ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัจดัการกองทุน และไดร้วมกบั ธนาคารทหารไทย
ธนชาต จ ากดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2564 

กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกนัท่ีส าคญักบับริษทัจดัการและกิจการอื่น ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกนักบับริษทั
จดัการและกองทุน รายการท่ีส าคญัดงักล่าวมีดงัน้ี 
8.1   รายการระหว่างกนั มีดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม นโยบายการก าหนดราคา 

2565 2564 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั 

 คา่ธรรมเนียมการจดัการ 22,493,432.97 13,706,316.03 ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 2,646,286.13 1,612,507.63 ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 
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8. รายการธุรกจิกบักิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

8.2 ยอดคงเหลือระหว่างกนั มีดงัน้ี
 (หน่วย : บาท) 

ณ วันที่ 31 มนีาคม 

2565 2564 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั 

 คา่ธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 1,138,823.75 2,351,851.13 
          ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนคา้งจ่าย 133,979.26 276,688.36 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

 เจา้หน้ีจากสัญญาอนุพนัธ ์ 4,792,740.00 22,957,374.76 

9. การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน
9.1 การประมาณการมลูค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการ
ดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กองทุนใชร้าคาเสนอซ้ือขาย
ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้ง
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่
สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได้ กองทุนประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ี
เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์จากแหล่งท่ีน่าเช่ือถือ เช่น วิธีคิดลดกระแสเงินสด และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นให้มากท่ีสุด 

ความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
(ขอ้มูลระดบัท่ี 1) ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
(ขอ้มูลระดบัท่ี 2) ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นระดบัที่ 1 ท่ีสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่

ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีค านวณมาจากราคาตลาด) ส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือ
หน้ีสินนั้น 

(ขอ้มูลระดบัท่ี 3) ขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดอ้า้งอิงจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลท่ีไม่
สามารถสังเกตได)้ 

กองทุนมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมจ าแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ดงัน้ี 
(หน่วย : บาท) 

ณ วันที่ 31 มนีาคม 2565 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม 
หน่วยลงทนุ 1,384,057,900.87 - - 1,384,057,900.87 

 ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพนัธ์ - 1,985,329.17 - 1,985,329.17
หนีสิ้นท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

เจา้หน้ีจากสัญญาอนุพนัธ ์ - 18,456,156.68 - 18,456,156.68
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15 
9.1 การประมาณการมลูค่ายุติธรรม (ต่อ) 

(หน่วย : บาท) 
ณ วันที่ 31 มนีาคม 2564 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม 
หน่วยลงทนุ 2,704,453,190.37 - - 2,704,453,190.37 

 ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพนัธ์ - 666,142.86 - 666,142.86
หนีสิ้นท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

เจา้หน้ีจากสัญญาอนุพนัธ ์ - 107,367,156.57 - 107,367,156.57

เงินลงทุนต่าง ๆ ซ่ึงมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดท่ีมีการอา้งอิงไวอ้ย่างชัดเจนในตลาดท่ีมีสภาพคล่องและถูกจดั
ประเภทอยู่ในระดบัท่ี 1 นั้นประกอบดว้ยตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียนท่ีมีสภาพคล่อง กองทุนจะไม่ปรับราคาท่ีอา้งอิ ง
ส าหรับเคร่ืองมือเหล่าน้ี 

เคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงซ้ือขายในตลาดท่ีไม่ไดถู้กพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดท่ีมีการ
อา้งอิงไวอ้ยา่งชดัเจน การเสนอราคาซ้ือขายโดยผูค้า้หรือแหล่งก าหนดราคาท่ีเป็นทางเลือกซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนจากขอ้มูลท่ี
สังเกตไดจ้ะถูกจดัอยู่ในระดบัท่ี 2 เคร่ืองมือการเงินเหล่าน้ีประกอบด้วยตราสารหน้ีภาคเอกชนท่ีอยู่ในกลุ่มน่าลงทุนและ
อนุพนัธ์ในตลาดซ้ือขายกนัโดยตรง 

9.2 ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้ 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย คือ โอกาสท่ีราคาตราสารหน้ีอาจจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลง เม่ืออตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดมีการ

เปล่ียนแปลงโดยทั่วไป หากอัตราดอกเบ้ียในท้องตลาดเพ่ิมสูงขึ้นราคาตราสารหน้ีจะลดลง และหากอตัราดอกเบ้ียใน
ท้องตลาดลดลงราคาตราสารหน้ีจะมีราคาเพ่ิมสูงขึ้น ย่ิงตราสารหน้ีมีอายุยาวเท่าไรราคาของตราสารหน้ีนั้นก็จะมีความ
อ่อนไหวต่อการปรับตวัของอตัราดอกเบ้ียมากขึ้นเท่านั้น  

กองทุนมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน แยกตามประเภทของอตัราดอกเบ้ีย ดงัน้ี 
(หน่วย : บาท) 

ณ วันที่ 31 มนีาคม 2565 

อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ลงตาม
อตัราตลาด 

อัตราดอกเบีย้
คงท่ี 

ไม่มีอัตรา 
ดอกเบีย้ รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน 
เงินฝากธนาคาร 61,948,227.85 - 34,931,413.28 96,879,641.13 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน - - 1,384,057,900.87 1,384,057,900.87 
ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพนัธ ์ - - 1,985,329.17 1,985,329.17 
หน้ีสินทางการเงิน 
เจา้หน้ีจากสัญญาอนุพนัธ ์ - - 18,456,156.68 18,456,156.68 
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9.2 ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้ (ต่อ 

(หน่วย : บาท) 
ณ วันที่ 31 มนีาคม 2564 

อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ลงตาม
อตัราตลาด 

อัตราดอกเบีย้
คงท่ี 

ไม่มีอัตรา 
ดอกเบีย้ รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน 
เงินฝากธนาคาร 116,717,622.84 - 76,049,079.15 192,766,701.99 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน - - 2,704,453,190.37 2,704,453,190.37 
ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพนัธ ์ - - 666,142.86 666,142.86 
หน้ีสินทางการเงิน 
เจา้หน้ีจากสัญญาอนุพนัธ ์ - - 107,367,156.57 107,367,156.57 

9.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินโดยแบ่งตามวนัท่ีครบก าหนดจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินท่ีมีสาระส าคญั 

ดงัน้ี 
(หน่วย : บาท) 

ณ วันที ่31 มนีาคม 2565 

ระยะเวลาการก าหนดอัตราดอกเบีย้ใหม่หรือวนัครบก าหนด 

เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 ปี – 5 ปี ไม่มีก าหนด รวม 
สินทรัพยท์างการเงิน 
เงินฝากธนาคาร 96,879,641.13 - - - 96,879,641.13 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน - - - 1,384,057,900.87 1,384,057,900.87 

(หน่วย : บาท) 
ณ วันที ่31 มนีาคม 2564 

ระยะเวลาการก าหนดอัตราดอกเบีย้ใหม่หรือวนัครบก าหนด 

เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 ปี – 5 ปี ไม่มีก าหนด รวม 
สินทรัพยท์างการเงิน 
เงินฝากธนาคาร 192,766,701.99 - - - 192,766,701.99 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน - - - 2,704,453,190.37 2,704,453,190.37 

9.4 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
กองทุนมีความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการท่ีคู่ สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันท่ีระบุไว้ใน เคร่ืองมือ 

ทางการเงิน เน่ืองจากกองทุนมีลูกหน้ี อยา่งไรก็ตาม สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัส้ัน กองทุน
จึงไมค่าดว่าจะไดรั้บความเสียหายจากการเก็บหน้ี 
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9.5 ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 

ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงอาจก่อให้เกิด
ผลเสียหายแก่กองทุนในงวดปัจจุบนัหรือในปีต่อไป กองทุนอาจจะไดรั้บผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเปล่ียนไป ซ่ึงเกิด
จากสินทรัพยท่ี์เป็นเงินตราต่างประเทศส่วนท่ีไม่ไดท้  าสัญญาป้องกนัความเส่ียง 

กองทุนไดท้  าการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้น
หมายเหตุ 6 

กองทุนมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 
(หน่วย : ดอลลาร์สหรัฐ) 

รายการ ณ วันที่ 31 มนีาคม 2565 ณ วันที่ 31 มนีาคม 2564 

สินทรัพย์ทางการเงิน 

 เงินลงทุน (มูลค่ายติุธรรม) 41,625,801.53 86,500,981.62 

     เงินฝากธนาคาร 1,050,508.67 2,432,339.01 

หนีสิ้นทางการเงิน 

 เจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุน - 900,000.00

9.6 ความเส่ียงด้านตลาด 
กองทุนมีความเส่ียงดา้นตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในหน่วยลงทุน ซ่ึงผลตอบแทนของเงินลงทุนดงักล่าวขึ้นอยู่กบั

ความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซ่ึงสภาวการณ์ดงักล่าวอาจมีผลกระทบดา้น
บวกหรือลบต่อผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 

9.7 การบริหารความเส่ียง 
กองทุนบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง เช่น การกระจาย

ประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการท่ีลงทุน 

10. การอนุมัตงิบการเงนิ
งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยผูมี้อ านาจของกองทนุเม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2565
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กองทุนเปิ ดธนชาต อสีท์สปริง Global Smart Bond 
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MARKETING COMMUNICATION

JPMorgan Funds JPMorgan Funds --  

Income FundIncome Fund
Class: JPM Income Fund C (acc) - USD

Promotes Environmental and / or social characteristics. Promotes Environmental and / or social characteristics.   

"Article 8" strategies promote social and/or environmental characteristics, but "Article 8" strategies promote social and/or environmental characteristics, but 
do not have sustainable investing as a core objective. do not have sustainable investing as a core objective.   

Fund overview
ISIN Bloomberg Reuters
LU1041600427 JPMINCC LX LU1041600427.LUF 

Investment objective:    To provide income by investing primarily in debt  To provide income by investing primarily in debt 
securities.securities.  

Investment approach  
Uses a globally integrated research driven investment process that focuses on Uses a globally integrated research driven investment process that focuses on 
analysing fundamental, quantitative and technical factors across countries, analysing fundamental, quantitative and technical factors across countries, 
sectors and issuers.sectors and issuers.

Uses an unconstrained approach to finding the best investment ideas across Uses an unconstrained approach to finding the best investment ideas across 
multiple fixed income sectors and countries with a focus on generating a multiple fixed income sectors and countries with a focus on generating a 
consistent income distribution.consistent income distribution.

Dynamically shifts among sectors and countries and adjusts duration Dynamically shifts among sectors and countries and adjusts duration 
depending on market conditions.depending on market conditions.

Income is managed to minimise fluctuations in periodic dividend payments.Income is managed to minimise fluctuations in periodic dividend payments.

ESG information
ESG approach - ESG Promote

SFDR classification: Article 8

l

l

l

l

Portfolio manager(s)  
Andrew NorelliAndrew Norelli  
Andrew HeadleyAndrew Headley  
Thomas HauserThomas Hauser

Investment 
specialist(s)  
Ben ChristensenBen Christensen

Fund reference 
currency USDUSD

Share class 
currency USD USD

Fund assets  
USD 11544.7mUSD 11544.7m

NAV   
USD 135.09USD 135.09

Fund launch  
2 Jun 20142 Jun 2014

Class launch  
10 Dec 201510 Dec 2015

Domicile 
LuxembourgLuxembourg

Entry/exit charges 
Entry charge (max) 0.00%Entry charge (max) 0.00%  
Exit charge (max) 0.00%Exit charge (max) 0.00%

Ongoing charge 0.65%0.65%

    As at 31 March 2022 As at 31 March 2022Fund ratings

Performance

CALENDAR YEAR PERFORMANCE (%)

RETURN (%)
CUMULATIVECUMULATIVE ANNUALISEDANNUALISED

1 month1 month 3 months3 months 1 year1 year 3 years3 years 5 years5 years LaunchLaunch
--0.100.10 --2.292.29 --1.081.08 3.353.35 4.294.29 4.894.89
--2.782.78 --5.935.93 --4.154.15 1.691.69 2.142.14 2.212.21

Past performance is not a guide to current and future performance. The 
value of your investments and any income from them may fall as well as 
rise and you may not get back the full amount you invested. 

For more information on environmental, social and governance (ESG) For more information on environmental, social and governance (ESG) 
integration and our approach to sustainable investing at J.P. Morgan Asset integration and our approach to sustainable investing at J.P. Morgan Asset 
Management please visit Management please visit https://am.jpmorgan.com/lu/esghttps://am.jpmorgan.com/lu/esg  

PERFORMANCE DISCLOSURES

ESG

Overall Morningstar Rating  TM

Morningstar Category  USD Flexible BondUSD Flexible BondTM

Class: JPM Income Fund C (acc)  JPM Income Fund C (acc) -- USD USD
Benchmark: Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index (Total Return  Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index (Total Return 
Gross)Gross)

1

2

GROWTH OF USD 100,000 Calendar years Calendar years

                       31 Mar 2017                      31 Mar 2017 31 Mar 2022   31 Mar 2022   

20122012 20132013 20142014 20152015 20162016 20172017 20182018 20192019 20202020 20212021 

-- -- -- -- 8.428.42 6.736.73 0.940.94 11.9911.99 3.583.58 2.742.74  

-- -- -- -- 2.652.65 3.543.54 0.010.01 8.728.72 7.517.51 --1.541.54 

31 MARCH 2022FACTSHEET

Synthetic risk and reward indicator 

Lower risk/ potentialLower risk/ potential  
reward Not riskreward Not risk--freefree

Higher risk/Higher risk/
potential rewardpotential reward
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PORTFOLIO ANALYSIS
MeasurementMeasurement 3 years3 years 5 years5 years
Annualised volatility (%)Annualised volatility (%) 6.756.75 5.455.45

   As at 28 February 2022As at 28 February 2022Holdings
TOP 10 SectorSector

MaturityMaturity  
datedate

%of%of  
assetsassets

GNMA (United States)GNMA (United States) MBSMBS 20/02/5220/02/52 3.53.5

GNMA (United States)GNMA (United States) MBSMBS 20/09/5120/09/51 2.72.7

GNMA (United States)GNMA (United States) MBSMBS 20/10/5120/10/51 0.90.9

JPM Global High Yield Bond Fund JPM Global High Yield Bond Fund 
(Luxembourg)(Luxembourg) FundFund -- 0.80.8

Dish Network (United States)Dish Network (United States) CorporateCorporate 15/11/2415/11/24 0.40.4

Upstart PassUpstart Pass--Through Trust (United States)Through Trust (United States) ABSABS 20/02/3020/02/30 0.40.4

CCO Holdings (United States)CCO Holdings (United States) CorporateCorporate 01/05/2701/05/27 0.40.4

Freddie Mac Stacr 2018Freddie Mac Stacr 2018--HQA1 (United HQA1 (United 
States)States) MBSMBS 25/09/3025/09/30 0.40.4

CCO Holdings (United States)CCO Holdings (United States) CorporateCorporate 01/02/2801/02/28 0.40.4

Connecticut Avenue Securities 2017Connecticut Avenue Securities 2017--C01 C01 
(United States)(United States) MBSMBS 25/07/2925/07/29 0.40.4

SECTORS (%)
HY CorporateHY Corporate 31.431.4

Agency MBSAgency MBS 25.725.7

CMBSCMBS 16.616.6

IG CorporateIG Corporate 7.17.1

ABSABS 5.45.4

Cash & EquivalentCash & Equivalent 5.15.1

EM Sovereigns & Quasi SovereigEM Sovereigns & Quasi Sovereig 4.84.8

NonNon--agency MBSagency MBS 4.44.4

TreasuriesTreasuries 2.62.6

EM CorporatesEM Corporates 1.31.3

BOND QUALITY BREAKDOWN (%)

AAA: 24.5%AAA: 24.5%

AA: 4.6%AA: 4.6%

A: 2.7%A: 2.7%

BBB: 17.4%BBB: 17.4%

< BBB: 45.7%< BBB: 45.7%

Cash: 5.1%Cash: 5.1%

Corporate Bonds: 39.8%Corporate Bonds: 39.8%

Average duration: 1.9 yrsAverage duration: 1.9 yrs

Yield to maturity: 5.1%Yield to maturity: 5.1%

Average maturity: 3.6 yrsAverage maturity: 3.6 yrs

REGIONS (%)

CURRENCY BREAKDOWN (%)
USDUSD 100.0100.0

88.888.8    North AmericaNorth America

4.54.5    Developed EuropeDeveloped Europe

2.32.3    Latin AmericaLatin America

1.31.3    AsiaAsia

0.40.4    Emerging EuropeEmerging Europe

2.72.7    OtherOther

The SubThe Sub--Fund is subject to Fund is subject to Investment risks and  and Other associated risks  
from the techniques and securities it uses to seek to achieve its objective.from the techniques and securities it uses to seek to achieve its objective.  
The table on the right explains how these risks relate to each other and The table on the right explains how these risks relate to each other and 
the the Outcomes to the Shareholder that could affect an investment in  that could affect an investment in 
the Subthe Sub--Fund.Fund.  
Investors should also read Investors should also read Risk DescriptionsRisk Descriptions in the Prospectus for a full  in the Prospectus for a full 
description of each risk.description of each risk.  

Key risks
Investment risks Risks from the Sub Risks from the Sub--FundFund’’s techniques and securitiess techniques and securities

Techniques  
Concentration Concentration 
Derivatives Derivatives 
Hedging Hedging 
Short positions Short positions 
Distribution of capital Distribution of capital 

Securities  
Contingent convertible Contingent convertible 
bondsbonds
Convertible securitiesConvertible securities
Debt securitiesDebt securities
-- Government debtGovernment debt
-- Investment grade debtInvestment grade debt
-- Below investmentBelow investment

grade debtgrade debt

EquitiesEquities
Emerging marketsEmerging markets
MBS/ABSMBS/ABS
REITsREITs

-- Unrated debtUnrated debt

▼
Other associated risks Further risks the Sub Further risks the Sub--Fund is exposed to from its use Fund is exposed to from its use 
of the techniques and securities aboveof the techniques and securities above

CreditCredit  
LiquidityLiquidity  

CurrencyCurrency  
MarketMarket  

Interest rateInterest rate  

▼
Outcomes to the Shareholder Potential impact of the risks above Potential impact of the risks above

Loss  
Shareholders could lose Shareholders could lose 
some or all of their some or all of their 
money.money.

Volatility  
Shares of the SubShares of the Sub--Fund Fund 
will fluctuate in value.will fluctuate in value.

Failure to meet the Sub-
Fund’s objective.
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Before investing, obtain and review the current prospectus, Key Investor 
Information Document (KIID) and any applicable local offering 
document. These documents, as well as the annual and semi-annual 
reports and the articles of incorporation, are available in English free 
from your financial adviser, your J.P. Morgan Asset Management 
regional contact, the fund’s issuer (see below) or at www.jpmam.lu. A 
summary of investor rights is available in English at 
https://am.jpmorgan.com/lu/investor-rights. J.P. Morgan Asset 
Management may decide to terminate the arrangements made for the 
marketing of its collective investment undertakings in accordance with 
Article 93a of Directive 2009/65/EC and Article 32a of Directive 
2011/61/EU. 

This material should not be considered as advice or an investment This material should not be considered as advice or an investment 
recommendation. Fund holdings and performance are likely to have changed recommendation. Fund holdings and performance are likely to have changed 
since the report date. No provider of information presented here, including since the report date. No provider of information presented here, including 
index and ratings information, is liable for damages or losses of any type index and ratings information, is liable for damages or losses of any type 
arising from use of their information. No warranty of accuracy is given and no arising from use of their information. No warranty of accuracy is given and no 
liability in respect of any error or omission is accepted.liability in respect of any error or omission is accepted.  
To the extent permitted by applicable law, we may record telephone calls and To the extent permitted by applicable law, we may record telephone calls and 
monitor electronic communications to comply with our legal and regulatory monitor electronic communications to comply with our legal and regulatory 
obligations and internal policies. Personal data will be collected, stored and obligations and internal policies. Personal data will be collected, stored and 
processed by J.P. Morgan Asset Management in accordance with our EMEA processed by J.P. Morgan Asset Management in accordance with our EMEA 
Privacy Policy www.jpmorgan.com/emeaPrivacy Policy www.jpmorgan.com/emea--privacyprivacy--policypolicy  
For additional information on the subFor additional information on the sub--fundfund’’s target market please refer to the s target market please refer to the 
Prospectus.Prospectus.  

Synthetic risk and reward indicator Based on share class volatility for the  Based on share class volatility for the 
past 5 years. See Key Investor Information Document (KIID) for details. past 5 years. See Key Investor Information Document (KIID) for details. 

Source: J.P. Morgan Asset Management. Share class performance is shown Source: J.P. Morgan Asset Management. Share class performance is shown 
based on the NAV (net asset value) of the share class with income (gross) based on the NAV (net asset value) of the share class with income (gross) 
reinvested including actual ongoing charges excluding any entry and exit reinvested including actual ongoing charges excluding any entry and exit 
fees. fees. 
The return of your investment may change as a result of currency fluctuations The return of your investment may change as a result of currency fluctuations 
if your investment is made in a currency other than that used in the past if your investment is made in a currency other than that used in the past 
performance calculation. performance calculation. 
Indices do not include fees or operating expenses and you cannot invest in Indices do not include fees or operating expenses and you cannot invest in 
them. them. 
The benchmark is for comparative purposes only unless specifically referenced The benchmark is for comparative purposes only unless specifically referenced 
in the Subin the Sub--Funds' Investment Objective and Policy. Funds' Investment Objective and Policy. 

GENERAL DISCLOSURES

Performance information

Holdings information

Maturity Date refers to the maturity/reset date of the security. For those Maturity Date refers to the maturity/reset date of the security. For those 
securities whose reference coupon rate is adjusted at least every 397 days, the securities whose reference coupon rate is adjusted at least every 397 days, the 
date of the next coupon rate adjustment is shown. date of the next coupon rate adjustment is shown. 
The yield displayed is in the base currency of the SubThe yield displayed is in the base currency of the Sub--Fund. Actual share class Fund. Actual share class 
yields may differ from the displayed yield due to currency effects. yields may differ from the displayed yield due to currency effects. 

Fund information, including performance calculations and other data, is Fund information, including performance calculations and other data, is 
provided by J.P. Morgan Asset Management (the marketing name for the provided by J.P. Morgan Asset Management (the marketing name for the 
asset management businesses of JPMorgan Chase & Co. and its affiliates asset management businesses of JPMorgan Chase & Co. and its affiliates 
worldwide).worldwide).  
All data is as at the document date unless indicated otherwise.All data is as at the document date unless indicated otherwise.All data is as at the document date unless indicated otherwise.All data is as at the document date unless indicated otherwise.  
© © 2022 Morningstar. All Rights Reserved. The information contained herein: 2022 Morningstar. All Rights Reserved. The information contained herein: 
(1) is proprietary to Morningstar; (2) may not be copied or distributed; and (3) (1) is proprietary to Morningstar; (2) may not be copied or distributed; and (3)
is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor 
its content providers are responsible for any damages or losses arising from its content providers are responsible for any damages or losses arising from
any use of this information.any use of this information.  

Benchmark source: The Products are not sponsored, endorsed, sold or promoted Benchmark source: The Products are not sponsored, endorsed, sold or promoted 
by Bloomberg Barclays Capital, and Bloomberg Barclays Capital makes no by Bloomberg Barclays Capital, and Bloomberg Barclays Capital makes no 
warranty, express or implied, as to the results to be obtained by any person or warranty, express or implied, as to the results to be obtained by any person or 
entity from the use of any index, any opening, intraentity from the use of any index, any opening, intra--day or closing value day or closing value 
therefor, or any data included therein or relating thereto, in connection with therefor, or any data included therein or relating thereto, in connection with 
any Fund or for any other purpose. Bloomberg Barclays Capitalany Fund or for any other purpose. Bloomberg Barclays Capital’’s only s only 
relationship to the Licensee with respect to the Products is the licensing of relationship to the Licensee with respect to the Products is the licensing of 
certain trademarks and trade names of Bloomberg Barclays Capital and the certain trademarks and trade names of Bloomberg Barclays Capital and the 
Bloomberg Barclays Capital indexes that are determined, composed and Bloomberg Barclays Capital indexes that are determined, composed and 
calculated by Bloomberg Barclays Capital without regard to Licensee or the calculated by Bloomberg Barclays Capital without regard to Licensee or the 
Products.Products.

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6, route de Trèves, LJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6, route de Trèves, L--2633 2633 
Senningerberg, Luxembourg. B27900, corporate capital EUR 10.000.000.  Senningerberg, Luxembourg. B27900, corporate capital EUR 10.000.000.  

NAV Net Asset Value of a fund Net Asset Value of a fund’’s assets less its liabilities per Share.s assets less its liabilities per Share.

Overall Morningstar Rating  assessment of a fund assessment of a fund’’s past performance, s past performance, 
based on both return and risk and shows how similar investments compare based on both return and risk and shows how similar investments compare 
with their competitors. Investment decisions should not be based on a high with their competitors. Investment decisions should not be based on a high 
rating alone.rating alone.
Annualised volatility (%) an absolute measure of volatility and measures the  an absolute measure of volatility and measures the 
extent to which returns vary up and down over a given period.  High volatility extent to which returns vary up and down over a given period.  High volatility 
means that the returns have been more variable over time.  The measure is means that the returns have been more variable over time.  The measure is 
expressed as an annualised value.expressed as an annualised value.
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