รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

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

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด

สาส์ นจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จํากัด
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุน
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด (บลจ.ธนชาต) ใคร่ ขอรายงานการดําเนินงานของกองทุนเปิ ดธนชาตโกลบอล
อินคัม ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย สําหรับรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ให้ท่านผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนได้ทราบดังนี้
นับจากวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ดัชนี Barclay Global Credit Total Returnได้ปรับตัว
ขึ้นจาก 287.39 เป็ น 295.22 โดยมีการปรับเพิ่มขึ้นจาก การระบาดของ COVID-19 ที่ทาํ ให้เงินเฟ้อนั้นตํ่าทั้งปี 2020 และปรับตัวลงมา
จากข่าวดีเรื่ องวัคซี นที่จะทําให้เศรษฐกิจกลับมาฟื้ นฟูได้ดีจาก Reopening Play ทําให้มีความกังวลเรื่ องเงินเฟ้อและมีภาพรวมสําคัญ
ดังนี้

1) Jerome Powell Fed ของ US นั้นออกมากล่าวให้ความเห็นและปรับเป้าหมายอัตราเงินเฟ้ออยูท่ ี่ 2% เมื่อต้นปี 2564
2) จาก Global Reopening ทําให้เศรษฐกิ จทัว่ โลกฟื้ นฟูเป็ นอย่างมากทําให้เกิ ดความกังวลเรื่ องของเงินเฟ้ อแม้ว่าธนาคาร
กลางของหลายๆประเทศนั้นจะออกมากล่าวว่าจะไม่มีการ Tapering ในเร็ วๆนี้หรื อเงินเฟ้อในช่วงเวลาดังกล่าวเป็ นเงินเฟ้อช่วงเปลี่ยน
ผ่านของเศรษฐกิจเท่านั้น

3) จากการกลับมาของเงินเฟ้ อนั้น Jerome Powell ออกมาพูดว่ายังเป็ นอัตราเงินเฟอที่ยงั ไม่น่าเป็ นห่ วงในขณะที่ 10Y US
Treasury Yield นั้นอยูท่ ี่ระดับ 1.7% ในช่วงปลายเดือนมีนาคมแสดงให้เห็นถึงอัตราเงินเฟ้อที่อาจจะพุ่งขึ้นไปยัง 2% หรื อมากกว่านั้น
ก่อนที่ทาง Fed จะออกมาควบคุมเงินเฟ้อ

4) ในปี 2020 มี Trend ใหม่อย่าง ESG Bond มีการออก Social Bond ทัว่ โลกถึง 672 พันล้าน EUR ในปี 2020 และจะมีการ
ออกรวมทั้งหมดถึง 2 ล้านล้าน EUR ภายในปี 2023โดย issuer ส่ วนมากจะเป็ นบริ ษทั ในทวีป Europe เป็ นหลัก

5) เมื่อมีการทํา Asset Allocation ระหว่าง Asset Class ต่างๆทัว่ โลกพบว่า China Bond นั้นมี Correlation กับ Fixed Income
และ ตลาดหุ ้นของประเทศอื่นๆตํ่ากว่า Bond ของประเทศอื่นๆ จึงถือเป็ นการลงทุนที่น่าสนใจถ้าหากต้องการ Diversify Risk ของ
portfolio ตัวเอง

6) จากการที่มีข่าวลือเกี่ยวกับการผิดนัดชําระหนี้ ของ Huarong ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ของทางรัฐบาลจีนจะผิดนัดชําระหนี้ ดอกเบี้ย
Bond นั้นทําให้ความเชื่อมัน่ ในประเทศจีนลดลงแต่หลังจากประเด็นนี้คลีคลายแล้วทําให้ตราสารหนี้จีนราคากลับมาฟื้ นตัวแล้ว
กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี ธนชาต อีส์สปริ ง Active BondPlus มีนโยบายการลงทุนในกองทุนต่างประเทศเพียงกองเดียวคือกองทุน
JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund โดยเฉลี่ ยไม่ น้อ ยกว่าร้ อ ยละ 80 ของมู ล ค่ าทรั พ ย์สิ น สุ ท ธิ ข องกองทุ น โดย
กองทุนรวมต่างประเทศที่ กองทุ นจะพิจารณาลงทุ น จะมี วตั ถุประสงค์ในการลงทุ นที่ เน้นลงทุ นในตราสารหนี้ เช่ น ตราสารหนี้
ภาครัฐและหรื อเอกชนในภูมิภาคต่างประเทศ โดยผลตอบแทนกองทุนทั้งปี ผันผวนตามตลาดตราสารหนี้ สําหรับการป้ องกันความ
เสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจะเป็ นไปตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน โดยมีการปรับสัดส่ วนการปกป้องค่าเงินตามสถานการณ์ตลาด
ท้ายที่สุดนี้ บลจ.ธนชาต ขอให้คาํ มัน่ ว่าบริ ษทั จะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุก
ท่าน
ท้ายที่สุดนี้ บลจ.ธนชาต ขอให้คาํ มัน่ ว่าบริ ษทั จะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ 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
25 ก.พ. 64

30 พ.ย. 63

1 ปี

1

31 พ.ค. 63

3 ปี

1

31 พ.ค. 61

5 ปี

1

31 พ.ค. 59

10 ปี

1

-

ตังแต่
จัดตัง
1
กองทุน
1 ธ.ค. 58

ถึง 31 พ.ค. 64 ถึง 31 พ.ค. 64 ถึง 31 พ.ค. 64 ถึง 31 พ.ค. 64 ถึง 31 พ.ค. 64 ถึง 31 พ.ค. 64 ถึง 31 พ.ค. 64

T-INCOMEAI
Benchmark
2

Information Ratio
ความผันผวนของ

3.39

6.96

16.54

3.73

3.38

-

3.16

7.78

11.42

20.06

8.95

6.61

-

6.47

-0.57

-0.64

-0.45

-0.62

-0.46

-

-0.48

4.84

4.43

6.28

7.37

6.29

-

6.58

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 คํานวณค่าเฉลี่ยของ 40% Barclays US High Yield 2% Issuer Cap
Index (Total Return Gross) Hedged to USD/ 35% MSCI World Index (Total
Return Net) Hedged to USD/ 25% Barclays Global Credit Index (Total Return
Gross) Hedged to USD
อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการคํานวณ คือ ค่ากลางเฉลี่ยอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของธนาคารแห่งประเทศไทย

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 และโปรดขอคําแนะนําเพิ่มเติม ก่อนตัดสิ นใจลงทุน
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน
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ค่าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบปี บัญชีต้ งั แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
ค่าใช้จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม
(fund’s direct expenses)

จํานวนเงิน
(พันบาท)

ร้อยละของมูลค่า
ทรัพย์สินสุ ทธิ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)
1,108.03
0.400%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)
184.67
0.067%
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ (trustee fee)
44.32
0.016%
ค่าที่ปรึ กษาการลงทุน (advisory fee)
ไม่มี
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นจากการลงทุนใน
53.42
0.019%
หลักทรัพย์ในต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
50.29
0.018%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
1,440.73
0.520%
* 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 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 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 31 พฤษภาคม 2564
กลุ่มของตราสาร
มูลค่าตามราคา
ตลาด
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิ ชย์ หรื อบริ ษทั 18,033,883.15
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
6.42%

(ง) ตราสารที่มีบริ ษทั ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่าํ กว่า
1,212,076.54
0.43%
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

วันครบ จํา นวนหน่ วย มูลค่ าตาม ร้ อยละของ มูลค่ าตาม
กําหนด (พันหน่ วย)/ ราคาตลาดไม่ รวม เงินลงทุน ราคาตลาดรวม
Moody's
ดอกเบี้ยค้ างรับ
มูลค่าหน้ าตั๋ว ดอกเบี้ยค้ างรับ
(พันบาท)
(พันบาท)
(พันบาท)

ร้ อยละของ
มูลค่า
ทรัพย์สินสุ ทธิ

การลงทุนในหลักทรัพย์ ต่างประเทศ

262,127.31

100.00

262,127.31

93.33

หน่วยลงทุน

262,127.31

100.00

262,127.31

93.33

262,127.31

100.00

262,127.31

93.33

262,127.31

100.00

262,127.31
19,245.96

93.33
6.85

19,245.96

6.85

18,029.46

18,033.88

6.42

1,217.21

1,212.08

0.43

การป้องกันความเสี่ ยงของรายการในอนาคตโดยใช้ สัญญาล่ วงหน้ า

(221.60)

(0.07)

สั ญญาขายเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า
สิ นทรัพย์ อื่นและหนี้สินอื่ น

(221.60)
(297.60)

(0.07)
(0.11)

3.06

0.00

(300.66)

(0.11)

280,854.08

100.00

ประเภทกองทุนรวมผสม
JPGIAHD
เงินฝากธนาคาร

JPMorgan Investment Funds-Global Income Fund -A USD HDG D

60.62

ประเภทออมทรัพย์
KBANK - S/A

F1+(tha)* BBB+*

ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)

Baa1*

BANK DEPOSIT FCD-USD

สิ นทรัพย์ อื่น
หนี้สินอื่ น
รวมทั้งสิ้ น

262,127.31

100.00

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
ประเภทสัญญา

คู่สัญญา

อันดับความน่ าเชือ่ ถือ

วัตถุประสงค์

มู ลค่าตามราคาตลาด (บาท)

% NAV

กําไร/ขาดทุน (บาท)

Baa1*

ปัองกันความเสี่ยง

(631,697.58)

(0.23%)

(631,697.58)

BBB+*

Baa1*

ปัองกันความเสี่ยง

203,592.61

0.07%

203,592.61

AAA*

BBB+*

Baa1*

ปัองกันความเสี่ยง

131,543.74

0.05%

131,543.74

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า ธนาคารไทยพาณิ ชย์

AA+*

BBB+*

Baa1*

ปัองกันความเสี่ยง

2,756.74

0.00%

2,756.74

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า ธนาคารทหารไทยธนช

AA-

ปัองกันความเสี่ยง

72,207.26

0.03%

72,207.26

FITCH

S&P

Moody's

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า ธนาคารไทยพาณิ ชย์

AA+*

BBB+*

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า ธนาคารกสิกรไทย

AA*

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

TRIS

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 ดธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย
งบแสดงฐานะการเงิ น
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
(หน่วย:บาท)

สิ นทรัพย์
เงิ นลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงิ นฝากธนาคาร
ลูกหนี้
จากเงิ นปั นผลและดอกเบี้ย
จากการขายสัญญาอนุ พนั ธ์
ลูกหนี้ อื่น
สิ นทรัพย์อื่น
รวมสิ นทรัพย์

31 พฤษภาคม 2564
(ยังไม ่ได้สอบทาน)

30 พฤศจิกายน 2563
(ตรวจสอบแล้ว)

262,127,311.59
19,240,542.25

258,297,567.29
9,177,960.73

5,417.43
410,100.35
3,060.75

4,779.68
9,848,824.02
22,377.19
13,584.69

281,786,432.37

277,365,093.60

631,697.58
293,608.57
812.61
6,238.34
-

5,593.89
313,091.36
716.95
6,553.72
5,032.63

932,357.10

330,988.55

280,854,075.27

277,034,105.05

236,676,504.54

249,699,390.21

(32,906,080.33)
77,083,651.06

(31,128,378.53)
58,463,093.37

280,854,075.27

277,034,105.05

11.8665

11.0947

23,667,650.4539

24,969,939.0206

หนี้สิน
เจ้าหนี้
เจ้าหนี้ จากสัญญาอนุ พนั ธ์
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
ภาษีเงิ นได้คา้ งจ่าย
หนี้ สินอื่น
เจ้าหนี้ อื่น
รวมหนี้ สิน
สิ นทรัพย์ สุทธิ
สิ นทรัพย์ สุทธิ
ทุนที่ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กําไร(ขาดทุน)สะสม
บัญชีปรับสมดุล
กําไร(ขาดทุน)สะสมจากการดําเนิ นงาน
รวมสิ นทรัพย์สุทธิ
สิ นทรัพย์ สุทธิต่อหน่ วย
จํา นวนหน่ วยลงทุนทีจ่ าํ หน่ ายแล้ ว ทั้งหมด ณ สิ้ นงวด (หน่ ว ย)
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กองทุนเปิ ดธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และ 2563
(หน่วย:บาท)
31 พฤษภาคม 2564
ยังไม ่ได้สอบทาน

31 พฤษภาคม 2563
ยังไม ่ได้สอบทาน

รายได้
รายได้เงิ นปั นผล
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้อื่นๆ
รวม รายได้

5,350,571.02
5,710.29
(1,141.52)
5,355,139.79

7,348,059.41
25,808.66
487,654.92
7,861,522.99

1,108,030.84
44,321.24
184,671.89
53,417.51
20,245.03
6,260.00
23,786.50
1,440,733.01
3,914,406.78

1,299,956.28
51,998.27
216,659.34
20,299.93
7,083.00
25,551.28
1,621,548.10
6,239,974.89

(1,344,035.65)
24,231,539.95
1,707,151.30
(10,064,827.36)
177,020.64
14,706,848.88
18,621,255.66

(6,374,238.80)
(8,622,001.08)
(20,088,563.80)
888,489.86
949,083.50
(33,247,230.32)
(27,007,255.43)

(697.97)

(3,875.70)

18,620,557.69

(27,011,131.13)

ค่ าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ
ค่าธรรมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียน
ค่าใช้จา่ ยในการเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศและอื่นๆ
ค่าธรรมเนี ยมวิชาชีพ
ค่าใช้จา่ ยในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จา่ ยในการดําเนิ นงาน
รวม ค่าใช้จา่ ย
รายได้ (ขาดทุน)สุ ทธิ
รายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ จากเงิ นลงทุน
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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ข้ อมูลทีล่ งทุนในหน่ วยลงทุนกองทุนรวมต่ างประเทศ เกินกว่ าร้ อยละยีส่ ิ บของมูลค่ าทรั พย์ สินสุ ทธิ
ของ
กองทุนเปิ ดธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่ อย
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See the material risks, general disclosures and definitions on pages 2 & 3.
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