รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์ สปริง Global Capital Growth เพื่อการเลีย้ งชีพ
(T-ES-GCG-RMF)
รหัสกองทุน 5305

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแต่วนั ที่ 22 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 21 มิถุนายน 2564

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด

สาส์ นจาก บริษัทหลักทรัพ ย์จัดการกองทุน ธนชาต จํากัด
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุน
บริ ษ ัท หลัก ทรั พ ย์จ ัด การกองทุ น ธนชาต จํากัด (บลจ.ธนชาต) ใคร่ ข อรายงานการดําเนิ น งานของ
กองทุ น เปิ ดธนชาต อี ส ท์ ส ปริ ง Global Capital Growth เพื่ อ การเลี้ ยงชี พ สํ า หรั บ รอบระยะเวลาระหว่ า ง
วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ให้ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ทราบดังนี้
นับจากวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ดัชนี MSCI ACWI Net Total
Return USD ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น 12.69% ตอบรับนโยบายการกระตุน้ เศรษฐกิจทัว่ โลกเพื่อบรรเทาผลกระทบจาก
การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และมีภาพรวมและเหตุการณ์สาํ คัญดังนี้
ภายหลังจากเศรษฐกิจโลกเริ่ มมีการฟื้ นตัวจากการระบาดของไวรัส covid-19 โดยเฉพาะในประเทศที่มี
ส่ ว นร่ ว มหลัก ในการผลัก ดัน การค้าของโลกอย่า งเช่ น จี น และสหรั ฐ อเมริ ก า สั ง เกตได้ตัว เลข GDP และ
manufacturing PMI ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่ งผลให้ตลาดหุ ้นทัว่ โลกปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงในช่วงปี ที่ผ่านมา
โดยเฉพาะหุ ้ น ในกลุ่ ม consumer discretionary และ semi-conductor ซึ่ งเป็ นผลมาจากอัต ราการบริ โ ภคใน
ประเทศที่มากขึ้นภายหลังจากรัฐบาลในประเทศต่างๆได้ปรับลดมาตรการณ์ควบคุมการแพร่ ระบาดของไวรัส
covid-19 รวมถึงยังมีมาตรการณ์ที่สนับสนุนให้เศรษฐกิจฟื้ นตัวได้อย่างรวดเร็ วจากทั้งรัฐบาลและธนาคารที่เป็ น
อีกปัจจัยบวกต่อการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ
อย่างไรก็ตาม inflation ก็ยงั เป็ นอี กปั จจัยที่ ต้องจับตามองเมื่ อเศรษฐกิ จกลับมาฟื้ นตัวอย่างเต็มที่ โดย
ตัวเลขเงินเฟ้อที่เพิ่มสู งขึ้นอย่างรวดเร็ วเกินไปก็อาจส่ งผลต่อนโยบายการคลังที่ผอ่ นคลายของธนาคารกลางต่างๆ
ได้ นอกจากนั้น valuation ที่ ปรับตัวสู งขึ้น อย่างรวดเร็ วของตลาดหุ ้น ก็อาจเป็ นอีกหนึ่ งปั จจัยลบที่ อาจส่ งผล
กดดันตลาดหุน้ ในระยะถัดไป
กองทุ น T-ES-GCG-RMF มี น โยบายลงทุ น ในกองทุ น ต่ างประเทศ ซึ่ งลงทุ น ใน Amundi Funds Polen
Capital Global Growth – I2 USD เป็ นหลักทรัพย์เดียวศึ่งกองทุนมีการกระจายการลงทุนในตราสารทุนทัว่ โลก
สําหรับการป้ องกันความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจะเป็ นตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน โดยมีการปรับ
สัดส่ วนการปกป้ องค่าเงินตามสถานการณ์ตลาด ท้ายที่สุดนี้ บลจ.ธนชาต ขอให้คาํ มัน่ ว่าบริ ษทั จะพิจารณาการ
ลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกท่าน
ท้ายที่ สุดนี้ บลจ.ธนชาต ขอให้คาํ มัน่ ว่าบริ ษทั จะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์
สู งสุ ดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกท่าน

ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด
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ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
3 เดือน 6 เดือน
19 มี.ค. 64

1 ปี

-

1

3 ปี

-

1

5 ปี

-

1

10 ปี

-

1

-

ตังแต่
จัดตัง
กองทุน
22 ธ.ค. 63

ถึง 21 มิ.ย. 64 ถึง 21 มิ.ย. 64 ถึง 21 มิ.ย. 64 ถึง 21 มิ.ย. 64 ถึง 21 มิ.ย. 64 ถึง 21 มิ.ย. 64 ถึง 21 มิ.ย. 64

T-ES-GCG-RMF
Benchmark
2

Information Ratio
ความผันผวนของ

8.26

-

-

-

-

-

9.86

8.13

-

-

-

-

-

18.40

0.02

-

-

-

-

-

-0.87

13.33

-

-

-

-

-

15.39

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 ควรเปรี ยบเทียบกับตัวชี้วดั ของกองทุนหลัก คือ MSCI ACWI Net Total Return USD
ในรู ป สกุ ล เงิ น ดอลลาร์ ส หรั ฐ ปรั บ ด้ว ยอัต ราแลกเปลี่ ย นเพื่ อ เที ย บเท่ า ค่ า สกุ ล เงิ น บาท ณ วัน ที่ ค ํา นวณ
ผลตอบแทน
การเปิ ดเผยอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุน
ข้อมูลอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากับ 0.00 รอบของ
กองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี
การใช้ สิทธิออกเสี ยงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ
ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถค้นหารายละเอียดการเข้าร่ วมประชุมสามัญประจําปี และประชุมวิสามัญของบริ ษทั
จัด การที่ ก องทุ น ถื อ ลงทุ น ได้ผ่านทางเว็บ ไซต์ข อง บลจ.ธนชาต https://www.thanachartfundeastspring.com
ในเมนูหวั ข้อ “รู ้จกั บลจ.”

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็ นสิ่ งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ ยง และคู่มือการลงทุน ก่อนตัดสิ นใจลงทุน
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน
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ค่าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
ของรอบปี บัญชีต้ งั แต่วนั ที่ 22 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2564
ค่าใช้จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม
(fund’s direct expenses)

จํานวนเงิน
(พันบาท)

ร้อยละของมูลค่า
ทรัพย์สินสุ ทธิ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)
725.90
0.804%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)
60.49
0.067%
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ (trustee fee)
9.68
0.011%
ค่าที่ปรึ กษาการลงทุน (advisory fee)
ไม่มี
ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการจัดทํารายงานและเอกสารของกองทุน
41.57
0.046%
ค่าสอบบัญชี
17.45
0.019%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
2.44
0.003%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
857.53
0.950%
* รวมอยูใ่ นค่าธรรมเนียมการจัดการ
- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ ายทั้งหมดไม่ รวมค่านายหน้าซื้ อ ขายหลัก ทรั พ ย์ และค่ าธรรมเนี ยมต่ างๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น จากการซื้ อ ขาย
หลักทรัพย์
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้
รายงานข้ อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง

ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วนั ที่ 22 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2564
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทําธุรกรรม
กองทุนภายใต้การจัดการของบริ ษทั
รายชื่ อผู้จดั การกองทุน
ลําดับ
1

ชื่อ – นามสกุล
นางสาวธีรนุช ธรรมภิมุขวัฒนา

วันที่เริ่ มบริ หารกองทุน
12 มิถุนายน 2562

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 ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้ บริการบุคคลอื่น
บริ ษทั คู่คา้ ตราสารหนี้

รายการผลประโยชน์ตอบแทน
ของกองทุน

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 แอนด์อินเวสเมนท์แบงก์
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 นข้อมูล
ในการตัดสิ นใจลงทุน

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก
ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564
กลุ่มของตราสาร
มูลค่าตามราคา
ตลาด
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิ ชย์ หรื อบริ ษทั
7,844,020.63
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
ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง หรื อผูค้ ้ าํ ประกัน

%NAV
7.61%

-

(ง) ตราสารที่มีบริ ษทั ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่าํ กว่า
investment grade หรื อไม่มี rating เป็ นผูอ้ อก ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลัก
หลัง หรื อผูค้ ้ าํ ประกัน
สัดส่ วนสู งสุ ด (Upper Limit) ที่บริ ษทั จัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
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รายงานการลงทุนในหลักทรัพ ย์ และทรัพย์สินอื่น
ชื่ อหลั กทรัพย์

อัตรา
ดอกเบี้ย
(%)

อันดับความน่ าเชื่ อถื อ
TRIS

FITCH

S&P

Moody's

ร้ อยละของ
วันครบ จํา นวนหน่ วย
มูลค่ าตาม
ร้ อยละของ มูลค่ าตาม
มูลค่ า
กํา หนด (พันหน่ วย)/ ราคาตลาดไม่ รวม เงินลงทุน ราคาตลาดรวม
มูลค่ าหน้ าตั๋ว ดอกเบี้ยค้ างรับ
ดอกเบี้ยค้ างรับ ทรัพย์ สินสุ ทธิ
(พันบาท)
(พันบาท)
(พันบาท)

การลงทุนในหลั กทรัพย์ ต่างประเทศ

96,697.74

100.00

96,697.74

93.82

หน่ วยลงทุน

96,697.74

100.00

96,697.74

93.82

96,697.74

100.00

96,697.74

93.82

96,697.74

100.00

96,697.74
7,844.02

93.82
7.61

ประเภทกองทุนรวมตราสารแห่ งทุน
AMPCGIU AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH Class I2 USD
เงินฝากธนาคาร

110.64

ประเภทออมทรัพย์
BAY - S/A

AAA*

ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)

F1+(tha)*

BBB+*

Baa1*

7,835.27

ประเภทกระแสรายวัน
BBB+*

Baa1*

7.61

2.00

0.00

2.00

0.00

(1,219.83)

(1.19)

สั ญญาขายเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า

(1,219.83)

(1.19)

สิ นทรัพย์ อื่นและหนี้สินอื่ น

(253.00)

(0.24)

หนี้สินอื่ น

(253.00)

(0.24)

103,068.93

100.00

ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)

F1+(tha)*

7.61

การป้องกันความเสี่ ยงของรายการในอนาคตโดยใช้ สัญญาล่ วงหน้ า

BAY - C/A

AAA*

7,842.02
7,842.02

2.00

รวมทั้งสิ้ น

96,697.74

100.00

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
ประเภทสัญญา

คู่สัญญา

อันดับความน่ าเชือ่ ถือ

วัตถุประสงค์

มู ลค่าตามราคาตลาด (บาท)

% NAV

กําไร/ขาดทุน (บาท)

Baa1*

ปัองกันความเสี่ยง

(532,335.75)

(0.52%)

(532,335.75)

BBB+*

Baa1*

ปัองกันความเสี่ยง

(58,326.25)

(0.06%)

(58,326.25)

AAA*

BBB+*

Baa1*

ปัองกันความเสี่ยง

(34,188.51)

(0.03%)

(34,188.51)

AAA*

BBB+*

Baa1*

ปัองกันความเสี่ยง

(594,978.94)

(0.58%)

(594,978.94)

TRIS

FITCH

S&P

Moody's

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

AAA*

AAA*

BBB+*

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

AAA*

AAA*

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

AAA*

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

AAA*

* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผูอ้ อกตราสาร
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อันดับความน่ าเชื่ อถือของตราสารหนีร้ ะยะกลางและระยะยาว
บ.ทริ ส
บ.ฟิ ทซ์ เรทติ้ง
ความหมายของเรทติ้ง
เรสติ้ง
(ประเทศไทย)
AAA
AAA (tha)
ความน่าเชื่อถือสู งที่สุด และมีความเสี่ ยงตํ่าสุ ด
กลุ่มตราสารหนี้
ระดับน่าลงทุน
AA
AA (tha)
ความน่าเชื่อถือสู งมาก และมีความเสี่ ยงตํ่ามาก
(Investment Grade
A
A (tha)
ความน่าเชื่อถือสู ง และมีความเสี่ ยงตํ่า
Bonds)
BBB
BBB (tha)
ความน่าเชื่อถืออยูใ่ นเกณฑ์พอใช้
BB
BB (tha)
ความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าระดับปานกลาง
กลุ่มตราสารหนี้
ระดับเก็งกําไร
B
B (tha)
ความน่าเชื่อถืออยูใ่ นเกณฑ์ต่าํ มาก
(Speculative Grade
C
CCC, CC, C (tha) ความน่าเชื่อถืออยูใ่ นเกณฑ์ต่าํ มากที่สุด และเริ่ มมี
Bonds)
ความเสี่ ยงต่อการผิดนัดชําระหนี้
D
DDD, DD, D (tha) อยูใ่ นภาวะที่ผดิ นัดชําระหนี้
หมายเหตุ : บ.ทริ สเรตติ้ง และ บ.ฟิ ทซ์ เรทติ้ง ได้ใช้สญ
ั ญลักษณ์ บวก (+) และ ลบ (-) ต่อท้ายอันดับเครดิต
ข้างต้น เพื่อใช้ขยายขอบเขตของคุณภาพเครดิตที่นิยามเอาไว้มากกว่าเล็กน้อย (+) และ น้อยกว่าเล็กน้อย (-)
ตามลําดับ สําหรับ ฟิ ทซ์ เรทติ้ง เป็ นสถาบันจัดอันดับเครดิตนานาชาติ จึงมีคาํ ว่า (tha) ต่อท้ายเพือ่ แสดงถึงการ
ให้อนั ดับเครดิตตามมาตรวัดภายในประเทศไทย
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Description

Standard and
Poor’s
Longterm

Moody’s

Short- Longterm term

Shortterm

FITCH Ratings
Longterm

Shortterm

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
A1+
Aa3
A1
A1
A2
A2
A3
A3

AA+
AA
AA-

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

P1
P2
P3

Baa1
Baa2
Baa3

A+
A
A-

F1+
F1
F2
F3

BBB+
BBB
BBB-

Speculative Grade
This group involves speculative elements – capacity for BB+
continued payment of commitments is contingent upon a BB
sustained business and economic environment
BBB+
B
B-

B
C
D

Ba1
Ba2
Ba3
B1
B2
B3
Caa1
Caa2
Caa3

NP

BB+
BB
BBB+
B
B-

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

CCC+
CCC
CCC-

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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B
C
D

กองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริ ง Global Capital Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบแสดงฐานะการเงิ น
ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564 และวันที่
(หน่วย:บาท)
31 พฤษภาคม 2564
(ยังไม ่ได้สอบทาน)
สิ นทรัพย์
เงิ นลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงิ นฝากธนาคาร
ลูกหนี้
จากเงิ นปั นผลและดอกเบี้ย

(ตรวจสอบแล้ว)

96,697,735.01
7,837,273.43

-

6,747.20

-

104,541,755.64

รวมสิ นทรัพย์

หนี้สิน
เจ้าหนี้
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
เจ้าหนี้ จากสัญญาอนุ พนั ธ์
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
หนี้ สินอื่น

114,607.90
1,219,829.45
134,651.40
3,741.67

รวมหนี้ สิน

1,472,830.42

-

103,068,925.22
สิ นทรัพย์ สุทธิ
สิ นทรัพย์ สุทธิ
ทุนที่ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กําไร(ขาดทุน)สะสม
บัญชีปรับสมดุล
กําไร(ขาดทุน)สะสมจากการดําเนิ นงาน
รวมสิ นทรัพย์สุทธิ

93,814,836.41

-

337,128.22
8,916,960.59

-

1,030,698,925.22

สิ นทรัพย์ สุทธิต่อหน่ วย
จํา นวนหน่ ว ยลงทุนทีจ่ าํ หน่ ายแล้ วทั้งหมด ณ สิ้ นงวด (หน่ วย)
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10.9864

-

9,381,483.6406

-

กองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริ ง Global Capital Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 21 มิถุนายน 2564 และ 2563
(หน่วย:บาท)
21 มิถ ุนายน 2564
ยังไม ่ได้สอบทาน

21 มิถ ุนายน 2563
ยังไม ่ได้สอบทาน

7,537.31
404.94
7,942.25

-

725,900.68
9,678.78
60,491.67
17,452.13
865.00
43,145.56
857,533.82
(849,591.57)

-

13,736,685.01
(2,773,128.40)
(1,219,829.45)
22,825.00
9,766,552.16
8,916,960.59
8,916,960.59

-

รายได้
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้อื่นๆ
รวม รายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ
ค่าธรรมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนี ยมวิชาชีพ
ค่าใช้จา่ ยในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จา่ ยในการดําเนิ นงาน
รวม ค่าใช้จา่ ย
รายได้ (ขาดทุน)สุ ทธิ
รายการกํา ไร(ขาดทุน)สุ ทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ที่ยงั ไม ่เกิดขึ้นจากเงิ นลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุ พนั ธ์
รายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ที่ยงั ไม ่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุ พนั ธ์
รายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ จากอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศ
รวม รายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ จากเงิ นลงทุนที่ เกิดขึ้นและยังไม ่เกิดขึ้น
การเพิม่ ขึ้น(ลดลง)ในสิ นทรัพย์ สุทธิจากการดํา เนินงานก่ อนภาษีเงินได้
หัก ภาษีเงินได้
การเพิม่ ขึ้น(ลดลง)ในสิ นทรัพย์ สุทธิจากการดํา เนินงานหลั งหักภาษีเงินได้
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