รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์ สปริง Global Smart Bond
(T-ES-GSBOND)
รหัสกองทุน 4414

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด

สาส์ นจาก บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ธนชาต จํากัด
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุน
บริ ษ ัท หลัก ทรั พ ย์จ ัด การกองทุ น ธนชาต จํา กัด (บลจ.ธนชาต) ใคร่ ข อรายงานการดํา เนิ น งานของ
กองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริ ง Global Smart Bond สําหรับรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง วันที่
30 กันยายน 2564 ให้ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ทราบดังนี้
นับจากวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 จนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 Bloomberg Barclays Global
Aggregate (USD Hedged) Index มีผลตอบแทนประมาณ 1.06% จากนโยบายการกระตุน้ เศรษฐกิจทัว่ โลกเพื่อ
บรรเทาผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และมีภาพรวมและเหตุการณ์สาํ คัญดังนี้
ธนาคารกลางสหรั ฐได้มีมติ คงดอกเบี่ ยงนโยบายทื 0.00-0.25% จากการประชุ มครั้ งล่าสุ ด และยังคง
แผนการซื้ อสิ นทรัพย์ ตามมาตรการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินอย่างต่อเนื่ อง แต่ได้ส่งสัญญาณการดําเนิ น
นโยบายเข้มงวดขึ้น โดยจะปรับดอกเบี้ยขึ้น3 ครั้งในปี 2023 และขึ้นต่อเนื่ องอีก 3 ครั้งในปี 2024 จากการที่
สัญญานตัวเลขของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริ กาและอัตรการจ้างงานปรับตัวดีข้ ึนอย่างต่อเนื่ อง ขณะที่FED มองว่า
ตัวเลขเงินเฟ้ อที่สูงขึ้นนั้นเป็ นเพียงปั จจัยเปลี่ยนถ่าย ซึ่งส่ งผลให้ Bond yield ปรับตัวสู งขึ้น ในส่ วนของธนาคาร
กลางยุโรป ตลาดคาดว่าจะยังคงอัตรดอกเบี้ยนโยบายที่ 0% แต่อาจส่ งสัญญาณชะลอการเข้าซื้ อสิ นทรัพย์ผ่าน
นโยบาย Pandemic Emergency Purchase Program จากการฟื้ อนตัวของเศรษฐกิจยุโรป หลังกอัตรารการฉี ด
วัคซีนในระดับสูงขึ้น
กองทุน T-ES-GSBOND มีนโยบายลงทุนในกองทุนต่างประเทศ ซึ่ งลงทุนใน PMorgan Funds - Income
Fund C (acc) – USD เป็ นหลักทรัพย์เดียว กองทุนมีการกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ ทวั่ โลก สําหรับการ
ป้ องกันความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจะเป็ นตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน โดยมีการปรับสัดส่ วนการ
ปกป้ องค่าเงินตามสถานการณ์ตลาด
ท้ายที่สุดนี้ 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
30 มิ.ย. 64

31 มี.ค. 64

1 ปี

1

30 ก.ย. 63

3 ปี

1

5 ปี

-

1

10 ปี

-

1

-

ตั ้งแต่
จัดตั ้ง
1
กองทุน
2 เม.ย. 63

ถึง 30 ก.ย. 64 ถึง 30 ก.ย. 64 ถึง 30 ก.ย. 64 ถึง 30 ก.ย. 64 ถึง 30 ก.ย. 64 ถึง 30 ก.ย. 64 ถึง 30 ก.ย. 64

T-ES-GSBOND
Benchmark
2

Information Ratio
ความผันผวนของ

0.33

1.95

6.30

-

-

-

10.40

5.82

10.14

6.09

-

-

-

3.32

-0.76

-1.28

0.03

-

-

-

0.97

1.64

1.66

1.72

-

-

-

3.53

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 ตัวชี้ วดั คือ ควรเปรี ยบเทียบกับตัวชี้ วดั ของกองทุนหลัก คือ Bloomberg Barclays US
Aggregate Bond Index (Total Return Gross) ในรู ปสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่า
สกุลเงินบาท ณ วันที่คาํ นวณผลตอบแทน

การเปิ ดเผยอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุน
ข้อมูลอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากับ 0.24 รอบของกองทุน
รวมในรอบระยะเวลาบัญชี

การใช้ สิทธิออกเสี ยงในทีป่ ระชุ มผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ
ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถค้นหารายละเอียดการเข้าร่ วมประชุมสามัญประจําปี และประชุมวิสามัญของบริ ษทั จัดการ
ที่ ก องทุ น ถื อ ลงทุ นได้ผ่า นทางเว็บไซต์ข อง บลจ.ธนชาต https://www.thanachartfundeastspring.com ในเมนู หัว ข้อ
“รู ้จกั บลจ.”

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็ นสิ่ งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ ยง ก่อนตัดสิ นใจลงทุน
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน
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ค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน
ของรอบปี บัญชีต้ งั แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
ค่าใช้จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม
(fund’s direct expenses)

จํานวนเงิน
(พันบาท)

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

ร้อยละของมูลค่า
ทรัพย์สินสุ ทธิ

13,354.42
1,571.11
314.22
ไม่มี

0.456%
0.054%
0.011%
ไม่มี

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
212.48
0.007%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
15,452.23
0.528%
* รวมอยูใ่ นค่าธรรมเนียมการจัดการ
- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่า ใช้จ่ ายทั้งหมดไม่ รวมค่ านายหน้าซื้ อขายหลัก ทรั พ ย์ และค่ าธรรมเนี ย มต่ างๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการซื้ อขาย
หลักทรัพย์
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้
รายงานข้ อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ อง
ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทําธุรกรรม
กองทุนภายใต้การจัดการของบริ ษทั
รายชื่อผู้จดั การกองทุน
ลําดับ
ชื่อ – นามสกุล
วันที่เริ่ มบริ หารกองทุน
1
นางสาวธีรนุช ธรรมภิมุขวัฒนา
2 เมษายน 2563
2
นายกาย ศิริพรรณพร
1 กรกฎาคม 2564
3
นางสาวนันทนัช กิติเฉลิมเกียรติ
16 สิ งหาคม 2564
ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและรายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนได้ที่ บลจ.ธนชาต
โดยตรง หรื อที่เว็บไซต์ของบลจ.ธนชาต (https://www.thanachartfundeastspring.com) และสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)
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ตารางการรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่องจากการทีก่ องทุนใช้ บริการบุคคลอืน่
บริ ษทั คู่คา้ ตราสารหนี้

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

รายงานสรุ ปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
กลุ่มของตราสาร
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิ ชย์ หรื อบริ ษทั เงินทุนเป็ น
ผูอ้ อก ผูส้ ั่งจ่าย ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง หรื อผูค้ ้ าํ ประกัน
(ค) ตราสารที่มีบริ ษทั ที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็ นผูอ้ อก ผูร้ ับรอง ผูร้ ับ
อาวัล ผูส้ ลักหลัง หรื อผูค้ ้ าํ ประกัน

มูลค่าตามราคา
ตลาด
150,043,931.70
-

(ง) ตราสารที่มีบริ ษทั ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่าํ กว่า investment
grade หรื อไม่มี rating เป็ นผูอ้ อก ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง หรื อผูค้ ้ าํ ประกัน
สัดส่ วนสูงสุ ด (Upper Limit) ที่บริ ษทั จัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
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%NAV
6.22%
-

-

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์ และทรัพย์สินอืน่
ชื่อหลั กทรัพย์

อัตรา
ดอกเบี้ย
(%)

อันดับความน่ าเชื่อถือ
TRIS

FITCH

S&P

Moody's

ร้ อยละของ
วันครบ จํานวนหน่วย มูลค่ าตาม ร้ อยละของ มูล ค่ าตาม
มูลค่า
กําหนด (พันหน่ วย)/ ราคาตลาดไม่ รวม เงินลงทุน ราคาตลาดรวม
ดอกเบี้ยค้ างรับ ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่ าหน้าตั๋ว ดอกเบี้ยค้างรับ
(พันบาท)
(พันบาท)
(พันบาท)

การลงทุนในหลั กทรัพย์ ต่างประเทศ

2,321,213.85

100.00

2,321,213.85

96.21

หน่ วยลงทุน

2,321,213.85

100.00

2,321,213.85

96.21

ประเภทกองทุนรวมตราสารแห่ งหนี้

2,321,213.85

100.00

2,321,213.85

96.21

2,321,213.85

100.00

2,321,213.85

96.21

เงินฝากธนาคาร

150,043.93

6.21

ประเภทออมทรัพย์

150,041.93

6.21

JPMINCC

JPM Income Fund C (acc) - USD

BAY - S/A

ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)

BANK DEPOSIT-USD

BANK DEPOSIT-USD

493.90

AAA* F1+(tha)* BBB+*

Baa1*

126,253.95

126,315.70

5.23

Aa2*

23,219.58

23,726.23

0.98

2.00

0.00

2.00

0.00

การป้ องกันความเสี่ ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่ วงหน้ า
สั ญญาซื้อเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า

(60,192.81)
5,472.05

(2.51)
0.22

สั ญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า
สิ นทรัพย์ อื่นและหนี้สินอื่น

(65,664.86)
2,093.43

(2.73)
0.09

สิ นทรัพย์ อื่น

118,563.32

4.91

หนี้สินอื่น

(116,469.89)

(4.82)

2,413,158.40

100.00

ประเภทกระแสรายวัน
BAY - C/A

ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)

AAA* F1+(tha)* BBB+*

Baa1*

2.00

รวมทั้งสิ้ น

2,321,213.85

100.00

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ประเภทสัญญา

คู่สัญญา

สัญญาซือ้ เงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สัญญาซือ้ เงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า

ธนาคารไทยพาณิ ชย์

อันดับความน่ าเชือ่ ถือ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สัญญาขายเงนิ ตราต่างประเทศล่ วงหน้า

ธนาคารไทยพาณิ ชย์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สัญญาขายเงนิ ตราต่างประเทศล่ วงหน้า
สัญญาขายเงนิ ตราต่างประเทศล่ วงหน้า

ธนาคารไทยพาณิ ชย์
ธนาคารไทยพาณิ ชย์

% NAV

กําไร/ขาดทุน (บาท)

Baa1*

ปัองกันความเสี่ยง

3,947,635.14

0.16%

3,947,635.14

Baa1*

ปัองกันความเสี่ยง

1,553,721.74

0.06%

1,553,721.74

ปัองกันความเสี่ยง
ปัองกันความเสี่ยง

(29,308.70)
(13,101,848.13)

(0.00%)
(0.54%)

(29,308.70)
(13,101,848.13)

S&P

Moody's

AAA*

AAA*

BBB+*

AA+*

BBB+*

AAAAAAA*

สัญญาขายเงนิ ตราต่างประเทศล่ วงหน้า ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
สัญญาขายเงนิ ตราต่างประเทศล่ วงหน้า

มู ลค่าตามราคาตลาด (บาท)

FITCH

สัญญาซือ้ เงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
สัญญาขายเงนิ ตราต่างประเทศล่ วงหน้า ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
สัญญาขายเงนิ ตราต่างประเทศล่ วงหน้า

วัตถุประสงค์

TRIS

AAA*

BBB+*

Baa1*

ปัองกันความเสี่ยง

(9,081,166.96)

(0.38%)

(9,081,166.96)

AA+*

BBB+*

Baa1*

ปัองกันความเสี่ยง

(6,428,471.74)

(0.27%)

(6,428,471.74)

ปัองกันความเสี่ยง

(18,987,639.34)

(0.79%)

(18,987,639.34)

AAAAA*

สัญญาขายเงนิ ตราต่างประเทศล่ วงหน้า ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)

AAA*

BBB+*

Baa1*

ปัองกันความเสี่ยง

(1,951,737.70)

(0.08%)

(1,951,737.70)

AA+*
AA+*

BBB+*
BBB+*

Baa1*
Baa1*

ปัองกันความเสี่ยง
ปัองกันความเสี่ยง

(4,962,546.89)
(11,181,451.13)

(0.21%)
(0.46%)

(4,962,546.89)
(11,181,451.13)

ปัองกันความเสี่ยง

30,000.00

0.00%

30,000.00

AA-

* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผูอ้ อกตราสาร
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อันดับความน่ าเชื่อถือของตราสารหนีร้ ะยะกลางและระยะยาว
บ.ทริ ส
บ.ฟิ ทซ์ เรทติ้ง
ความหมายของเรทติ้ง
เรสติ้ง
(ประเทศไทย)
AAA
AAA (tha)
ความน่าเชื่อถือสูงที่สุด และมีความเสี่ ยงตํ่าสุ ด
กลุ่มตราสารหนี้
ระดับน่าลงทุน
AA
AA (tha)
ความน่าเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ ยงตํ่ามาก
(Investment Grade
A
A (tha)
ความน่าเชื่อถือสูง 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
หน้า 10

B
C
D

กองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริง Global Smart Bond
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 30 กันยายน 2564 และวันที 31 มีนาคม 2564
(หน่วย:บาท)

30 กันยายน 2564

31 มีนาคม 2564

(ยังไม่ได ้สอบทาน)

(ตรวจสอบแล ้ว)

ิ ทร ัพย์
สน
เงินลงทุนแสดงด ้วยมูลค่ายุตธิ รรม
เงินฝากธนาคาร

2,321,213,850.09

2,704,453,190.37

149,982,176.18

192,766,701.99

61,755.52

87,886.07

ลูกหนี
จากเงินปั นผลและดอกเบีย
จากการขายเงินลงทุน
จากการขายสัญญาอนุพันธ์
สินทรัพย์อน
ื

118,545,000.00

-

5,502,048.18

666,142.86

18,322.00

152,439.04

2,595,323,151.97

2,898,126,360.33

รวมสินทรัพย์
ิ
หนีสน
เจ ้าหนี
จากการซือเงินลงทุน
จากการรับซือคืนหน่วยลงทุน
เจ ้าหนีจากสัญญาอนุพันธ์
ค่าใช ้จ่ายค ้างจ่าย
ภาษี เงินได ้ค ้างจ่าย

114,100,733.99

33,710,995.34

65,694,861.88

107,367,156.57

2,284,500.48

2,718,877.14

9,263.33

เจ ้าหนีอืน
หนีสินอืน

28,138,500.00

13,182.91
-

305,113.83

75,391.26

50,284.17

182,164,750.94

172,304,109.96

2,413,158,401.03

2,725,822,250.37

2,081,041,616.41

2,396,409,134.93

บัญชีปรับสมดุล

162,009,489.86

214,766,423.22

กําไร(ขาดทุน)สะสมจากการดําเนินงาน

170,107,294.76

114,646,692.22

2,413,158,401.03

2,725,822,250.37

11.5959

11.3746

208,104,161.6407

239,640,913.4931

รวมหนีสิน
ิ ทร ัพย์สุทธิ
สน
ิ ทร ัพย์สุทธิ
สน
ทุนทีได ้รับจากผู ้ถือหน่วยลงทุน
กําไร(ขาดทุน)สะสม

รวมสินทรัพย์สท
ุ ธิ
ิ ทร ัพย์สุทธิตอ
สน
่ หน่วย
ิ
จํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายแล้วทงหมด
ั
ณ สนงวด
(หน่วย)
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