
รายงานรอบปีบัญชี 

กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลอนิคมั ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 

(T-INCOMEAI) 

สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2564 ถึง วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จาํกดั



สาส์นจาก บริษทัหลักทรัพย์จัดการกองทุน อสีท์สปริง (ประเทศไทย) จํากดั

เรียน ท่านผูถื้อหน่วยลงทุน 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จาํกดั (บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)) ใคร่ขอรายงานการดาํเนินงานของกองทุนเปิดธนชาต

โกลบอลอินคมั ห้ามขายผูล้งทุนรายยอ่ย สาํหรับรอบระยะเวลาระหว่างวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2564 ถึง วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 ให้ท่านผูถื้อหน่วยลงทุนไดท้ราบดงัน้ี 

นับจากวนัที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 จนถึงวนัที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ดชันี Bloomberg Barclay Global Aggregate Credit Total Return Hedge 

USD ไดป้รับตวัลดลงประมาณ 10%(YTD)  โดยปีน้ีตลาดบอนดแ์ละตลาดหุ้นตอ้งเผชิญหน้ากบัการที่เฟดมีท่าทีที่จะปรับขึ้นดอกเบ้ียหลายคร้ังในปี 2565 

นอกจากน้ี ดชันียงัไดเ้คล่ือนไหวตามการเปล่ียนแปลงของปัจจยัต่างๆ ดงัน้ี 

ในเดือน ธ.ค. COVID-19 สายพนัธุ์ใหม่ Omicron ไดเ้กิดขึ้นมากดดนัตลาดหุ้นทัว่โลก เพราะไวรัส COVID-19 สายพนัธุ์น้ี มีความสามารถในการ

หลบเล่ียงภูมิคุม้กนัจากวคัซีนที่มีอยู่ในปัจจุบนั ดงันั้น จึงคาดว่าแต่ละประเทศจะตอ้งใช้นโยบายเชิงป้องกนัอย่างเขม้งวดและท่ีสาํคญัก็คือ ในกรณีที่ไวรัสสาย

พนัธุ์น้ี สร้างผลกระทบรุนแรง (Worst Case Scenario) อาจส่งผลให้เกิดประเด็นท่ีส่งผลต่อการลงทุน เช่น ตลาดหุ้นด่ิงแรง โดยคาดว่าตลาดหุ้นทัว่โลกมีโอกาส

ปรับลงจากปัจจุบนัถึง 15 – 20%  หรือการนําไปสู่ภาวะเงินเฟ้อ: หากไวรัสคร้ังน้ีนําไปสู่การปิดประเทศ (Lockdown) รัฐบาลและธนาคารกลางของแต่ละ

ประเทศจะเร่ิมมีขอ้จาํกดัในการกระตุน้เศรษฐกิจ 

ในช่วงตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2565 สถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน ภาวะสงครามท่ียืดเยื้อส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกชดัเจนมาก

ขึ้น เร่ิมมาจากราคานํ้ ามนัท่ีเพิ่มสูงขึ้นทาํสถิติใหม่สูงสุดในรอบมากกว่า 10 ปี ซ่ึงเป็นปัจจยัสําคญัที่ทาํให้สถานการณ์เงินเฟ้อทัว่โลกเพิ่มสูงขึ้น และกาํลงัเป็น

ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อกาํลงัซ้ือของผูบ้ริโภคสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน อีกทั้งชาติตะวนัตกออกมาตรการคว ํ่าบาตรรัสเซีย เร่ิมดว้ยการตดั

ธนาคารรัสเซียออกจากเครือข่ายสมาคมโทรคมนาคมทางการเงินโลก (Society for Worldwide Financial Interbank Telecommunication หรือ SWIFT) เพื่อเป็น

การตอบโตก้ารที่รัสเซียเขา้รุกรานยูเครน และมีผลให้การทาํธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศของรัสเซียมีปัญหาส่ิงที่น่ากงัวลคือ สถานการณ์สงคราม

ระหว่างรัสเซียและยูเครนอาจจะยตุิลงได ้แต่หลายฝ่ายประเมินว่าสถานการณ์สงครามทางเศรษฐกิจจะดาํเนินต่อ โดยเฉพาะการดาํเนินมาตรการคว ํ่าบาตร

เศรษฐกิจจะเพิ่มมากขึ้นจากสหรัฐและชาติตะวนัตก ซ่ึงจะทาํให้ความขดัแยง้ระหว่างประเทศมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น จากเดิมที่มีสงครามการคา้ระหว่าง

สหรัฐและจีนท่ีส่งผลกระทบต่อซัพพลายเช่นโลก และเพิ่มขึ้นมาดว้ยความขดัแยง้ระหว่างฝ่ายสหรัฐและชาติตะวนัตก กบัฝ่ายรัสเซียและพนัธมิตร 

ในขณะน้ีตลาดโลกกาํลงัประสบกบัสภาวะการเกิดภาวะเงินเฟ้อสูงขึ้นในหลายๆประเทศ ซ่ึงไม่ไดเ้กิดมาจากฝั่งรายไดที้่สะทอ้นการเติบโต 

ของเศรษฐกิจ แต่เป็นฝ่ังตน้ทุนในการผลิต ขนส่ง โดยมีสาเหตุ ดงัน้ี 

1.กําลงัการผลิตยงักลบัมาไม่เต็มที่ ประกอบกบัความตอ้งการสินคา้ที่สูงขึ้นแบบทนัทีทนัใดหลงัการเปิดเมือง ส่งผลให้ผลผลิตสินคา้ต่างๆ

ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ จึงทาํให้ราคาขา้วของทยอยปรับตวัสูงขึ้น 

2.ตน้ทุนเพิ่มสูงขึ้น เน่ืองจากการเปิดเมือง ทาํให้ผูป้ระกอบการจาํเป็นตอ้งเร่งกาํลงัการผลิต และมีความตอ้งการใช้พลงังานสูงขึ้น ประกอบกบัราคา

นํ้ามนัท่ีเพิ่มขึ้น ทาํให้ตน้ทุนปรับเพิ่มสูงขึ้นตาม โดยผูป้ระกอบการที่สามารถส่งผ่านตน้ทุนที่สูงขึ้นไปยงัผูบ้ริโภคได ้ก็มีการปรับราคาสินคา้เพิ่มขึ้น และเป็น

ท่ีมาของอตัราเงินเฟ้อสูง 

3.สถานการณ์รัสเซีย-ยูเครน ประเทศรัสเซีย  เป็นผูผ้ลิตแก๊สธรรมชาติ โลหะมีค ่า หรือ Soft Commodity อย ่างนํ้ ามนั ในระดบัสูงของโลก

ดงันั้น มาตรการคว ํ่าบาตรรัสเซียทาํให้หลายประเทศจาํเป็นตอ้งมองหากาํลงัการผลิตที่อื่นเพื่อชดเชยแหล่งนํ้ ามนัของรัสเซียที่หายไป อย่างไรก็ตาม การหา

แหล่งนํ้ามนัมาชดเชยน้ี ทาํไดย้าก ทาํให้ราคานํ้ามนัยงัคงอยู่ในระดบัสูง 

ในขณะที่การประชุมของFed ที่ไดส่้งสัญญาณการเร่งขึ้นอตัราดอกเบ้ีย เมื่อวนัที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลาง

สหรัฐ (Fed) ประกาศว่า คณะกรรมการกาํหนดนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Open Market Committee) ไดล้งมติเป็นเอกฉันท์ในการประชุม

พฤษภาคมน้ี ให้ปรับขึ้นอตัราดอกเบ้ียถึงคร่ึงเปอร์เซ็นต์ หรือ 0.5% ซ่ึงถือเป็นการปรับขึ้นดอกเบ้ียคร้ังมากสุดของธนาคารกลางสหรัฐนับตั้งแต่ปี 2000 เฟดมีม

ติขึ้นดอกเบ้ีย 0.75% ตามคาด พร้อมทั้งส่งสัญญาณจะขึ้นอีกในปีหน้า เพื่อสกดัเงินเฟ้อ และคาดหวงัให้เศรษฐกิจฟ้ืนตวัเร็วขึ้น เน่ืองจากมีแนวโน้มที่จะเกิด

ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปีหน้า 

กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลอินคมั ห้ามขายผูล้งทุนรายย่อย  มีนโยบายลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ ซ่ึงลงทุนใน  JPMorgan Investment Global 

Income Fund เป็นหลกัเพียงหลกัทรัพยเ์ดียว ซ่ึงกองทุนมีการกระจายการลงทุนทั้งในตราสารหน้ีและตราสารทุน เน้นลงทุนในสินทรัพยที์่สามารถปัน

ผลตอบแทนให้กองทุนไดส้มํ่าเสมอ ในรอบปีบญัชีที่ผ่านมา ผลตอบแทนกองทุนมีความผนัผวนจากการลงทุนบางส่วนในตราสารทุนต่างประเทศ แต่นับว่ายงั

ผนัผวนน้อยกว่ากองทุนรวมตราสารทุน  สาํหรับการป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปลี่ยนจะเป็นตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน โดยมีการปรับสัดส่วน

การปกป้องค่าเงินตามสถานการณ์ตลาด  

ทา้ยท่ีสุดน้ี บลจ.อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) ขอให้คาํมัน่ว่าบริษทัจะพจิารณาการลงทุนอยา่งรอบคอบ เพือ่ผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหน่วยลงทุนทุกท่าน 

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จาํกดั 

1



 

 

ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน 

ผลการดาํเนินงาน  เดือน และ  เดือน ไม่ไดค้าํนวณเป็น % ต่อปี 

 ผลการดาํเนินงานยอ้นหลงั  ปีขนึไป คิดเป็น % ต่อปี 

2 Information Ratio แสดงความสามารถของผูจ้ดัการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมือเทยีบกบัความเสียง  

Benchmark คาํนวณจาก  

1. ดชันี Barclays US High Yield สัดส่วน 40% 

หมายเหตุ : ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรฐั ปรับดว้ยอตัราแลกเปลียนเพอืเทยีบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วนัทีคาํนวณผลตอบแทน 

2. ดชันี MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD สัดส่วน 35% 

หมายเหตุ : ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรฐั ปรับดว้ยอตัราแลกเปลียนเพอืเทยีบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วนัทีคาํนวณผลตอบแทน 

3. Bloomberg Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD สัดส่วน 25% 

หมายเหตุ: ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับดว้ยอตัราแลกเปลียนเพอืเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วนัทีคาํนวณผลตอบแทนสาํหรับผลการดาํเนินงานยอ้นหลงัแบบ

ปักหมุด ผลการดาํเนินงานนอ้ยกว่า 1 ปี คาํนวณตามระยะเวลาจริง 
 

การเปิดเผยอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 

ขอ้มลูอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากบั 0.01 รอบของกองทุนรวมใน

รอบระยะเวลาบญัชี 

 

การใช้สิทธิออกเสียงในทีประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ 

ท่านผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถคน้หารายละเอียดการเข้าร่วมประชุมสามัญประจาํปีและประชุมวิสามญัของบริษัทจดัการที

กองทุนถือลงทุนไดผ้า่นทางเวบ็ไซตข์อง บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) www.eastspring.co.th ในเมนูหัวขอ้ “เกียวกบัเรา/การ

กาํกบัดูแลกิจการ/นโยบายการใชสิ้ทธิออกเสียง” 

 

ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นสิงยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต  

ผูล้งทุนควรศกึษาขอ้มูลกองทุนรวม เงือนไขผลตอบแทนและความเสียง ก่อนตดัสินใจลงทุน 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบันีไดจ้ดัทาํขนึตามมาตรฐานการวดัและ 

นาํเสนอผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 
 

ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั
ตงัแต่ 

จัดตัง
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 

1
3 ปี 

1
5 ปี 

1
10 ปี 

1
กองทุน 

1

31 ส.ค. 65  
ถงึ 30 พ.ย. 65

31 พ.ค. 65  
ถงึ 30 พ.ย. 65

30 พ.ย. 64  
ถงึ 30 พ.ย. 65

30 พ.ย. 62  
ถงึ 30 พ.ย. 65

30 พ.ย. 60  
ถงึ 30 พ.ย. 65

-  
ถงึ 30 พ.ย. 65

1 ธ.ค. 58  
ถงึ 30 พ.ย. 65

T-INCOMEAI -1.61 -5.37 -9.81 -0.53 0.21 - 1.20

Benchmark -1.96 0.48 -6.10 8.22 5.61 - 5.47

Information Ratio
2 0.02 -0.42 -0.29 -0.80 -0.59 - -0.53

ความผันผวนของ

ผลการดําเนนิงาน

8.59 8.91 8.57 8.60 7.17 - 6.77

2



รรอยละของ

มมลคคา

รายงานคคาใชรจคายทททเรทยกเกกบจากกองททน

กองททนเปปดธนชาตโกลบอลออนคคม หรามขายผมรลงททนรายยคอย

ของรอบปปบคญชทตคตงแตควคนททท 01 ธคนวาคม 2564 ถถงวคนททท 30 พฤศจอกายน 2565

จจานวนเงอน

(บาท)

คคาใชรจคายทททเรทยกเกกบจากกองททนรวม 

(fund's direct expense)

คคาธรรมเนทยมการจคดการ (management fee) 0.802%1,467,335.85

คคาธรรมเนทยมนายทะเบทยน (registrar fee) 0.134%244,555.91

คคาธรรมเนทยมผมรดมแลผลประโยชนน (trustee fee) 0.032%58,693.58

คคาทททปรถกษาการลงททน (advisory fee) ไมคมทไมคมท

คคาสอบบคญชท 0.022%40,349.00

คคาใชรจคายออทนๆ  0.016%27,897.82

รวมคคาใชรจคายทคตงหมด 1.006%1,838,832.16

- ค่าธรรมเนียม ค่าใชจ่้าย รวมภาษีมูลค่าเพิ�มแลว้

- ค่าใชจ่้ายทั�งหมดไม่รวมค่านายหนา้ซื�อขายหลกัทรัพย ์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที�เกิดขึ�นจากการซื�อขายหลกัทรัพย์

- ค่าใชจ่้ายดงักล่าวไม่รวมค่าใชจ่้ายภาษีตราสารหนี�
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รายงานข้อมลูการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 

ของรอบระยะเวลาบญัชี ตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2564 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 

รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีกองทุนมีการทาํธุรกรรม 

กองทุนภายใตก้ารจดัการของบริษทั 
 

รายช่ือผู้จัดการกองทุน 

 

ลาํดบั ช่ือ – นามสกลุ วนัท่ีเร่ิมบริหารกองทุน 

1 ดร.ธีรนุช ธรรมภิมุขวฒันา 02 พฤษภาคม 2562 

2 นายกาย ศิริพรรณพร 01 กรกฏาคม 2564 

3 นางสาวนนัทนชั กิติเฉลิมเกียรติ  16 สิงหาคม 2564 
 

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและรายช่ือผูจ้ดัการกองทุนไดท่ี้ บลจ.อีสทส์ปริง 

(ประเทศไทย) โดยตรง หรือท่ีเว็บไซต์ของบลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) (www.eastspring.co.th) และ

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) 

 

 

ขอ้มูลเพิ่มเติม 

เร่ือง การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผกูพนั – แกไ้ขช่ือบริษทัจดัการ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จาํกดั ไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผกูพนั – แกไ้ขช่ือ

บริษทัจดัการและนายทะเบียนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี จะมีผลตั้งแต่วนัท่ี 11 กรกฎาคม 2565 เป็นตน้ไป โดยมี

รายละเอียด ดงัน้ี 

 

หวัขอ้ ขอ้มูลเดิม ขอ้มูลใหม ่

   ขอ้ผกูพนั 

1.บริษทัจดัการ 

ช่ือบริษทัจดัการ :  
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จาํกดั  

บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 

อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จาํกดั  

2.นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

ช่ือ : 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั 

บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 

อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จาํกดั 
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ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน 
 

 

บริษทัคู่คา้ตราสารหน้ี รายการผลประโยชน์ตอบแทนของ

กองทุน 

Bank of America  

The Bank of Nova Scotia  

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)  

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)  

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)  

ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส  

ธนาคารซิต้ีแบงก ์  

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)   

 

  

 ขอ้มูลวิจยั เพิ่อใชเ้ป็น 

 ขอ้มูลในการตดัสินใจลงทุน 

ธนาคารดอยซ์แบงก ์

ธนาคารเดอะรอยลัแบงกอ๊์อฟสกอตแลนด ์เอน็.วี. 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารบีเอน็พี 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 ์เอเชียพลสั จาํกดั (มหาชน)  
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ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน 
 

บริษทันายหนา้ รายการผลประโยชน์ตอบแทน

ของกองทุน 

บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)  

บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จาํกดั  

บริษทัหลกัทรัพย ์ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จาํกดั  

บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั   

ขอ้มูลวิจยั เพิ่อใชเ้ป็น           

ขอ้มูลในการตดัสินใจ            

ลงทุน 

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) 
 

 

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี ้เงินฝาก 

ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 

กลุม่ของตราสาร มูลคา่ตามราคา

ตลาด (พนับาท) 

%NAV 

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ - - 

(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้นธนาคารพาณิชย ์หรือ

บริษทัเงินทุนเป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผู ้

ค ํ้าประกนั 

8,725.81 5.67% 

(ค) ตราสารท่ีมีบริษทัท่ีไดรั้บ rating ในระดบั investment grade เป็นผูอ้อก     

ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้าประกนั 

- - 

(ง) ตราสารท่ีมีบริษทัท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบัท่ีตํ่ากวา่ 

investment grade หรือไมมี่ rating เป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกั

หลงั หรือผูค้ ํ้าประกนั 

3,301.81 2.15% 

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ท่ีบริษทัจดัการคาดวา่จะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% ของมูลคา่ทรัพยสิ์นสุทธิ 
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รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

TRIS FITCH S&P Moody's

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา AAA BBB+, AAA(tha) BBB+  Baa1 ปัองกันความเสี่ยง 3,738,857.14  2.43%  3,738,857.14  

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา AAA BBB+, AAA(tha) BBB+  Baa1 ปัองกันความเสี่ยง 304,779.81  0.20%  304,779.81  

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา AAA BBB+, AAA(tha) BBB+  Baa1 ปัองกันความเสี่ยง 133,221.38  0.09%  133,221.38  

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารไทยพาณิชย์ Non  BBB, AA+(tha) BBB/Stable/A-2  Baa1 ปัองกันความเสี่ยง 28,928.36  0.02%  28,928.36  

กําไร/ขาดทุน (บาท)ประเภทสัญญา คู่สัญญา
อันดับความน่าเชื่อถือ

วัตถุประสงค์ มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) % NAV

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIS FITCH S&P Moody's

141,013.18 100.00 141,013.18

141,013.18 100.00 141,013.18

141,013.18 100.00 141,013.18

141,013.18 100.00 141,013.18

12,027.63

12,027.63

8,725.81

3,301.81

4,205.79

4,205.79

(3,406.78)

0.71

(3,407.49)

รวมทั้งสิ้น 141,013.18 100.00 153,839.81

หนี้สินอื่น (2.22)

100.00

หมายเหตุ    * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 2.74

สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น (2.22)

สินทรัพย์อื่น 0.00

BANK DEPOSIT FCD-USD 3,310.44 2.15

การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า 2.74

ประเภทออมทรัพย์ 7.82

KBANK - S/A ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 8,720.21 5.67

JPGIAHD JPMorgan Investment Funds-Global Income Fund -A USD HDG D 33.90 91.66

เงินฝากธนาคาร 7.82

การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ 91.66

หน่วยลงทุน 91.66

ประเภทกองทุนรวมผสม 91.66

มูลค่าตาม

ราคาตลาดรวม

ดอกเบี้ยค้างรับ

(พันบาท)

ร้อยละของ

มูลค่า 

ทรัพย์สินสุทธิ

กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อหลักทรัพย์ อัตรา

ดอกเบี้ย 

(%)

อันดับความน่าเชื่อถือ วันครบ

กําหนด

จํานวนหน่วย 

(พันหน่วย)/

มูลค่าหน้าตั�ว

(พันบาท)

มูลค่าตาม

ราคาตลาดไม่รวม

ดอกเบี้ยค้างรับ

(พันบาท)

ร้อยละของ

เงินลงทุน
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อนัดับความน่าเช่ือถือของตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว 

บ.ทริส

เรสต้ิง  

บ.ฟิทซ์ เรทต้ิง 

(ประเทศไทย) 

ความหมายของเรทต้ิง 

AAA AAA (tha) ความน่าเช่ือถือสูงท่ีสุด และมีความเส่ียงตํ่าสุด กลุม่ตราสารหน้ี 

ระดบัน่าลงทนุ 

(Investment Grade 

Bonds) 

AA AA (tha) ความน่าเช่ือถือสูงมาก และมีความเส่ียงตํ่ามาก 

A A (tha) ความน่าเช่ือถือสูง และมีความเส่ียงตํ่า 

BBB BBB (tha) ความน่าเช่ือถืออยูใ่นเกณฑพ์อใช ้

BB BB (tha) ความน่าเช่ือถือตํ่ากวา่ระดบัปานกลาง กลุม่ตราสารหน้ี  

ระดบัเก็งกาํไร 

(Speculative Grade 

Bonds) 

B B (tha) ความน่าเช่ือถืออยูใ่นเกณฑต์ํ่ามาก 

C CCC, CC, C (tha) ความน่าเช่ือถืออยูใ่นเกณฑต์ํ่ามากท่ีสุด และเร่ิมมี

ความเส่ียงต่อการผดินดัชาํระหน้ี 

D DDD, DD, D (tha) อยูใ่นภาวะท่ีผิดนดัชาํระหน้ี 

หมายเหตุ : บ.ทริสเรตต้ิง และ บ.ฟิทซ์ เรทต้ิง ไดใ้ชส้ัญญลกัษณ์ บวก (+) และ ลบ (-) ต่อทา้ยอนัดบัเครดิต

ขา้งตน้ เพื่อใชข้ยายขอบเขตของคุณภาพเครดิตท่ีนิยามเอาไวม้ากกวา่เลก็นอ้ย (+) และ นอ้ยกวา่เลก็นอ้ย (-) 

ตามลาํดบั สาํหรับ ฟิทซ ์เรทต้ิง เป็นสถาบนัจดัอนัดบัเครดิตนานาชาติ จึงมีคาํวา่ (tha) ต่อทา้ยเพื่อแสดงถึงการ

ใหอ้นัดบัเครดิตตามมาตรวดัภายในประเทศไทย 
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Description 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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4

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2565 2564

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 3 141,013,181.39          194,664,928.64          

เงินฝากธนาคาร 5 12,021,476.12            17,608,028.73            

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย 6,151.16                     5,622.47                     

ลูกหน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ 6 4,205,786.69              395,566.30                 

สินทรัพยอ่ื์น 714.37                        -                              

รวมสินทรัพย์ 157,247,309.73          212,674,146.14          

หนีสิ้น

เจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุน 3,242,080.00              -                              

เจา้หน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ 6 -                              5,167,510.87              

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 8 162,014.43                 216,615.00                 

หน้ีสินอ่ืน 3,400.35                     4,434.58                     

รวมหนีสิ้น 3,407,494.78              5,388,560.45              

สินทรัพย์สุทธิ 153,839,814.95          207,285,585.69          

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 141,529,747.85          171,992,744.14          

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

บญัชีปรับสมดุล 3 (49,728,492.10)          (46,170,672.52)          

ก าไร(ขาดทุน)สะสมจากการด าเนินงาน 62,038,559.20            81,463,514.07            
สินทรัพย์สุทธิ 153,839,814.95          207,285,585.69          

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 10.8697                      12.0520                      

จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วนัส้ินปี (หน่วย) 14,152,974.7848        17,199,274.4136        

กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 30 พฤศจิกายน 2565

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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จ านวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

(Unit) (บาท) มูลค่าเงนิลงทุน

การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

หน่วยลงทุน

Global Income Fund (JPGIAHD) 33,902.4750       141,013,181.39       100.00             

รวมหน่วยลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ 141,013,181.39       100.00             

รวมเงนิลงทุน (ราคาทุน 152,872,788.97 บาท) 141,013,181.39       100.00             

5

กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน

ณ วนัที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ช่ือหลักทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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จ านวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

(Unit) (บาท) มูลค่าเงนิลงทุน

การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

หน่วยลงทุน

Global Income Fund (JPGIAHD) 42,328.1660       194,664,928.64       100.00             

รวมหน่วยลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ 194,664,928.64       100.00             

รวมเงนิลงทุน (ราคาทุน 191,171,343.49 บาท) 194,664,928.64       100.00             

6

กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน

ณ วนัที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ช่ือหลักทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2565 2564

รายได้ 3

รายไดเ้งินปันผล 9,017,802.95              9,701,872.29              

รายไดด้อกเบ้ีย 11,650.84                   12,272.02                   

รวมรายได้ 9,029,453.79              9,714,144.31              

ค่าใช้จ่าย 3

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 7,8 1,467,335.85              2,003,335.44              

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 7 58,693.58                   80,133.47                   

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 7,8 244,555.91                 333,889.28                 

ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี 40,349.00                   40,300.00                   

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการลงทุน

   ในหลกัทรัพยใ์นต่างประเทศ -                              62,065.82                   

ค่าใชจ่้ายในการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 6,870.00                     12,440.00                   

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 21,027.82                   37,530.54                   

รวมค่าใช้จ่าย 1,838,832.16              2,569,694.55              

รายได้(ขาดทุน)สุทธิ 7,190,621.63              7,144,449.76              

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงนิลงทุน 3

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน (1,371,894.52)            (1,218,647.65)            

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (15,353,192.73)          39,142,469.00            

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากสญัญาอนุพนัธ์ (19,296,578.20)          (8,422,521.41)            

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากสญัญาอนุพนัธ์ 8,977,731.26              (14,615,174.70)          

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 430,105.05                 971,527.82                 

รวมรายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงนิลงทุนที่เกิดขึน้และที่ยงัไม่เกิดขึน้ (26,613,829.14)          15,857,653.06            

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานก่อนภาษเีงนิได้ (19,423,207.51)          23,002,102.82            

หกั ภาษีเงินได้ 3 (1,747.36)                   (1,682.12)                   
การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานหลังหักภาษเีงนิได้ (19,424,954.87)          23,000,420.70            

7

กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2565

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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8

(หน่วย : บาท)

2565 2564

การเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก

การด าเนินงาน (19,424,954.87)          23,000,420.70            

การเพ่ิมข้ึนของทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 5,286,276.79              11,573,427.10            

การลดลงของทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี (39,307,092.66)          (104,322,367.16)        

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี (53,445,770.74)          (69,748,519.36)          

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัตน้ปี 207,285,585.69          277,034,105.05          
สินทรัพย์สุทธิ ณ ปลายปี 153,839,814.95          207,285,585.69          

การเปลี่ยนแปลงของจ านวนหน่วยลงทุน

(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี 17,199,274.4136        24,969,939.0206        

บวก หน่วยลงทุนท่ีขายระหวา่งปี 471,357.1764             964,707.9171             

หกั หน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนระหวา่งปี (3,517,656.8052) (8,735,372.5241) 
หน่วยลงทุน ณ วนัส้ินปี 14,152,974.7848        17,199,274.4136        

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2565

หน่วย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

18
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กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลอนิคัม ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 
 

1. ลักษณะของกองทุนเปิดธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 
กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลอินคมั ห้ามขายผูล้งทุนรายย่อย (“กองทุน”) เป็นกองทุนรวมประเภทกองทุนเปิด ไม่มีก าหนด

อายุโครงการ กองทุนไดรั้บการอนุมติัจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) ให้จดัตั้งเป็น
กองทุนเปิดและจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นของโครงการ เม่ือวนัท่ี 1 ธันวาคม 2558 มีมูลค่าโครงการจดทะเบียน 1,000 ลา้นบาท 
แบ่งเป็น 100 ลา้นหน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก บริษทัจดัการอาจเสนอขาย
หน่วยลงทุนเกินจ านวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกิน 150 ล้านบาท จัดการโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ัดการกองทุน อีสท์สปริง 
(ประเทศไทย) จ ากดั (“บริษทัจดัการ”) ตั้งแต่วนัท่ี 11 กรกฎาคม 2565 เป็นตน้ไป (เดิม จดัการโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 
ธนชาต จ ากดั) 

เม่ือวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2565 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั และบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทหารไทย 
จ ากดั ไดด้ าเนินการควบรวมกิจการเขา้ดว้ยกนั ซ่ึงภายหลงัจากการควบรวมกิจการ จะด าเนินการภายใตช่ื้อ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุน อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 

กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลอินคมั ห้ามขายผูล้งทุนรายยอ่ย เป็นกองทุนพิเศษ และเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน ท่ีมีนโยบาย
การลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน (Feeder Fund) โดยกองทุนมีเป้าหมายท่ีจะเนน้ลงทนุในกองทุน JPMorgan Investment Funds – 
Global Income Fund ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศลกัเซมเบอร์ก โดยมีนโยบายลงทุนในตราสารหน้ี ตราสารทุน และหน่วยทรัสต์
ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(REITs) ซ่ึงออกโดยผูอ้อกตราสารทัว่โลก รวมถึงประเทศในตลาดเกิดใหม่ (Emerging 
Market) โดยกองทุนมีวตัถุประสงคใ์นการลงทุนเพื่อแสวงหาโอกาสการลงทุนระยะยาวในกองทุนตา่งประเทศเพื่อเป็นทางเลือกและ
เป็นช่องทางในการลงทุนให้แก่ผูล้งทุนท่ีตอ้งการกระจายการลงทุนไปลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นท่ีลงทุนในต่างประเทศ 

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา       
ท่ีอาจเกิดขึ้นไดจ้ากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจท่ีผูจ้ดัการกองทุน
เห็นเหมาะสม จึงอาจยงัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินเหลืออยู ่ซ่ึงอาจท าให้ผูล้งทุนไดรั้บผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนหรือ
ไดรั้บเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได ้อีกทั้ง การท าธุรกรรมป้องกนัความเส่ียงอาจมีตน้ทุน ซ่ึงท าให้ผลตอบแทนของกองทุน
โดยรวมลดลงจากตน้ทุนท่ีเพ่ิมขึ้น 

ส่วนท่ีเหลืออาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามท่ีส านักงาน 
ก.ล.ต. ก าหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได ้ 

ในส่วนของการลงทุนในประเทศ จะไม่ลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) และ
จะไม่ลงทุนโดยตรงในตราสารท่ีมีอนัดับความน่าเช่ือถือต ่ากว่าท่ีจะสามารถลงทุนได ้(Non – Investment grade) และตราสารหน้ีท่ี
ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (Unrated Securities) และหลักทรัพย์ท่ีไม่มีการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted 
Securities) ยกเวน้ในกรณีขณะท่ีกองทุนเร่ิมลงทุนในตราสารนั้น ตราสารดงักล่าวไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ี
สามารถลงทุนได ้(Investment grade) แต่ต่อมาถูกปรับลดอนัดบัความน่าเช่ือถือลงต ่ากว่า Investment grade กองทุนสามารถมีไวซ่ึ้ง
ตราสารดังกล่าวต่อไปได้ รวมทั้งมีเวลาในการปรับลดอตัราส่วนให้เป็นไปตามท่ีส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด หรือเห็นชอบให้
ด าเนินการได ้

เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 ก.ล.ต. ไดเ้ห็นชอบการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงช่ือจากเดิม กองทุนเปิด
ธนชาตโกลบอลอินคมั (T-INCOME) เป็นช่ือ กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลอินคมั ห้ามขายผูล้งทุนรายยอ่ย (T-INCOMEAI) จะมีผล
บงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2560 เป็นตน้ไป 

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 19
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2. เกณฑ์ในการจัดท าและน าเสนองบการเงิน  
งบการเงินของกองทุนไดจ้ดัท าขึ้นตามแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมและกองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีสมาคมบริษทั

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

 

3. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
3.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 

การจดัประเภทและการวดัมูลค่าเร่ิมแรก 
กองทุนรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม อย่างไรก็ตาม

ส าหรับลูกหน้ี กรณีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญั กองทุนจะรับรู้สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคา
ของรายการ ตามท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีเร่ืองการรับรู้รายได ้
การวดัมูลค่าภายหลงั 

- เงินลงทุนในกองทุนในต่างประเทศวดัมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนโดยใชมู้ลค่า
สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยของกองทุนในต่างประเทศท่ีประกาศล่าสุด 

- เงินฝากธนาคารวดัมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
- หน้ีสินทางการเงินวดัมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 

 

3.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
กองทุนบนัทึกก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในก าไรขาดทุน 
ในการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายเม่ือเปรียบเทียบกบัราคาตามบญัชี

ของเงินลงทุนนั้นจะบนัทึกรวมอยูใ่นก าไรขาดทุน 
ดอกเบ้ียรับรับรู้เป็นรายไดต้ามระยะเวลาท่ีพึงรับตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
เงินปันผลรับรู้เป็นรายไดน้บัตั้งแต่วนัท่ีมีสิทธิจะไดรั้บ 
ค่าใชจ้่ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

 
3.3 ภาษีเงินได้ 

กองทุนเสียภาษีเงินไดต้ามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากรในอตัราร้อยละ 15 ของรายไดก่้อนหกัรายจ่าย 
 

3.4 การใช้ประมาณการทางบัญชี 
ในการจดัท างบการเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ีก าหนดในแนวปฏิบติัทางบญัชี ฝ่ายบริหารตอ้งใชก้ารประมาณ

การรายการบญัชีบางรายการและตั้งขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณไว ้
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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 าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์จะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 
กองทุนอาจท าการป้องกนัความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราแลกเปล่ียน ส าหรับสินทรัพยท่ี์เป็นเงินตราต่างประเทศบางส่วนโดย

การท าอนุพนัธ์ทางการเงิน เช่น การท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 
 

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซ้ือขายเงินลงทุน 
กองทุนไดซ้ื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปไดด้งัน้ี 
   (หน่วย : บาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 30 พฤศจิกายน 

 2565  2564 
   ซ้ือเงินลงทุน 3,271,520.00  14,816,500.00 
    ขายเงินลงทุน 40,198,180.00  116,372,960.00 

 
5. เงินฝากธนาคาร 

 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 
 อัตราดอกเบีย้

ร้อยละ (ต่อปี) 
 สกุลเงิน 

 
 เงินต้น 

 
 จ านวนเงิน 

(บาท) 

ออมทรัพย์        
     ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 0.25  BAHT  8,720,211.95  8,720,211.95 
     ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 0.04  USD  93,679.46  3,301,264.17 
            รวม       12,021,476.12 
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5. เงินฝากธนาคาร (ต่อ) 
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 
 อัตราดอกเบีย้

ร้อยละ (ต่อปี) 
 สกุลเงิน 

 
 เงินต้น 

 
 จ านวนเงิน 

(บาท) 

ออมทรัพย์        
     ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 0.10  BAHT  17,441,776.19  17,441,776.19 
     ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 0.04  USD  4,940.64  166,252.54 
            รวม       17,608,028.73 

 
6. ลูกหนี/้เจ้าหนีจ้ากสัญญาอนุพนัธ์ 

ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 กองทุนมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึงท ากบัสถาบนัการเงิน โดยมีรายละเอียด    
ดงัน้ี 

ธนาคารคู่สัญญา 
จ านวน
สัญญา 

ขาย 
สกุลเงิน 

มูลค่าตาม
สัญญา 

ซ้ือ 
สกุลเงิน 

มูลค่า 
ตามสัญญา 

ก าหนดส่งมอบ 
ก าไร(ขาดทุน)จาก
การเปลี่ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรม 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา   
   จ ากดั (มหาชน) 

 
3 

 
USD 

          
3,572,000.00 

 
BAHT 

 
129,821,353.60 

 
ธ.ค. 2565 - ม.ีค. 2566 

 
4,176,858.33 

ธนาคารไทยพาณิชย ์  
   จ ากดั (มหาชน) 

 
1 

 
USD 

         
  65,000.00 

 
BAHT 

 
2,298,627.50 

 
มี.ค. 2566 

 
28,928.36 

     รวมลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ 4,205,786.69 

 
ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 กองทุนมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึงท ากบัสถาบนัการเงิน โดยมีรายละเอียด    

ดงัน้ี 

ธนาคารคู่สัญญา 
จ านวน
สัญญา 

ขาย 
สกุลเงิน 

มูลค่าตาม
สัญญา 

ซ้ือ 
สกุลเงิน 

มูลค่า 
ตามสัญญา 

ก าหนดส่งมอบ 
ก าไร(ขาดทุน)จาก
การเปลี่ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรม 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา   
   จ ากดั (มหาชน) 

 
1 

 
USD 

         
4,700,000.00 

 
BAHT 

 
158,526,300.00 

 
เม.ย. 2565 

 
395,566.30 

     รวมลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ 395,566.30 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา   
   จ ากดั (มหาชน) 

 
2 

 
USD 

          
5,150,000.00 

 
BAHT 

 
168,550,700.00 

 
ธ.ค. 2564 - ม.ีค. 2565 

 
(4,746,424.44) 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา   
   จ ากดั (มหาชน) 

 
1 

 
BAHT 

         
158,578,000.00 

 
USD 

 
4,700,000.00 

 
ธ.ค. 2564 

 
(421,086.43) 

     รวมเจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ (5,167,510.87) 
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7. ค่าใช้จ่าย 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผูจ้ดัการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน ตั้งแต่

วนัท่ี 11 กรกฎาคม 2565 เป็นตน้ไป (เดิม บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั เป็นผูจ้ดัการกองทุนและนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน จนถึงวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2565) โดยมีธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์  

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนตามท่ีระบุในหนังสือช้ีชวนท่ี
กองทุนถูกเรียกเก็บมีอตัราดงัน้ี 

ค่าใช้จ่าย อัตราร้อยละ 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกินร้อยละ 2.140 ตอ่ปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 0.696 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกินร้อยละ 0.134 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 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั 

ความสัมพนัธ์ 
เป็นบริษทัจดัการกองทุน (ตั้งแต่ 11 กรกฎาคม 2565 เป็นตน้ไป) 

เป็นบริษทัจดัการกองทุน (จนถึง 10 กรกฎาคม 2565) 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
(เดิมช่ือ : ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)) 

เป็นบริษทัใหญ่ของธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) และ
ตั้งแต่วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2564 เป็นตน้ไป เปล่ียนเป็นผูถื้อ
หุ้นของบริษทัจดัการกองทนุ 

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

กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกนัท่ีส าคญักบับริษทัจดัการและกิจการอื่น ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกนักบับริษทั
จดัการและกองทุน รายการท่ีส าคญัดงักล่าวมีดงัน้ี 
8.1 รายการระหว่างกนั มีดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 30 พฤศจกิายน นโยบายการก าหนดราคา 

 2565  2564  
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั    
          คา่ธรรมเนียมการจดัการ 952,875.56  2,003,335.44 ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 
          ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 158,812.59  333,889.28 ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จ ากดั  
          คา่ธรรมเนียมการจดัการ 514,460.29  -  ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 
          ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 85,743.32  -  ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 23
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8.  รายการธุรกจิกับกิจการที่เกี่ยวข้องกนั (ต่อ) 
8.2 ยอดคงเหลือระหว่างกนั มีดงัน้ี 

                                                                                                                                (หน่วย : บาท) 
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 
 2565  2564 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั   
          คา่ธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย -   145,667.10 
          ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนคา้งจ่าย -   24,277.84 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จ ากดั  
          คา่ธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 100,352.30  -  
          ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนคา้งจ่าย 16,725.38  -  

 

9. การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
9.1 การประมาณการมลูค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการ
ดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กองทุนใชร้าคาเสนอซ้ือขาย
ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้ง
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่
สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กองทุนประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ี
เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์จากแหล่งท่ีน่าเช่ือถือ เช่น วิธีคิดลดกระแสเงินสด และพยายามใชข้อ้มูล ท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นให้มากท่ีสุด 

ความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
(ขอ้มูลระดบัท่ี 1) ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
(ขอ้มูลระดบัท่ี 2) ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในระดับท่ี 1 ท่ีสามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่

ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ได้แก่ ข้อมูลท่ีค านวณมาจากราคาตลาด) ส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือ
หน้ีสินนั้น 

(ขอ้มูลระดบัท่ี 3) ขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดอ้า้งอิงจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลท่ีไม่
สามารถสังเกตได)้  

กองทุนมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมจ าแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ดงัน้ี   
     (หน่วย : บาท) 

     ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 
     ระดับ 1   ระดับ 2   ระดับ 3   รวม 

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม         

  หน่วยลงทนุ  -  141,013,181.39  -  141,013,181.39 

  ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพนัธ์  -  4,205,786.69  -  4,205,786.69 
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9.1 การประมาณการมลูค่ายุติธรรม (ต่อ) 
(หน่วย : บาท) 

     ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 
     ระดับ 1   ระดับ 2   ระดับ 3   รวม 

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม         

  หน่วยลงทนุ  -  194,664,928.64  -  194,664,928.64 

  ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพนัธ์  -  395,566.30  -  395,566.30 

หนีสิ้นท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม        

  เจา้หน้ีจากสัญญาอนุพนัธ์  -  5,167,510.87  -  5,167,510.87 
 

เคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงซ้ือขายในตลาดท่ีไม่ไดถู้กพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดท่ีมีการ
อา้งอิงไวอ้ยา่งชดัเจน การเสนอราคาซ้ือขายโดยผูค้า้หรือแหล่งก าหนดราคาท่ีเป็นทางเลือกซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนจากขอ้มูลท่ี
สังเกตไดจ้ะถูกจดัอยู่ในระดบัท่ี 2 เคร่ืองมือการเงินเหล่าน้ีประกอบด้วยตราสารหน้ีภาคเอกชนท่ีอยู่ในกลุ่มน่าลงทุนและ
อนุพนัธ์ในตลาดซ้ือขายกนัโดยตรง  

 

9.2 ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้ 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย คือ โอกาสท่ีราคาตราสารหน้ีอาจจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลง เม่ืออตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดมีการ

เปล่ียนแปลงโดยทั่วไป หากอัตราดอกเบ้ียในท้องตลาดเพ่ิมสูงขึ้นราคาตราสารหน้ีจะลดลง และหากอตัราดอกเบ้ียใน
ทอ้งตลาดลดลงราคาตราสารหน้ีจะมีราคาเพ่ิมสูงขึ้น ย่ิงตราสารหน้ีมีอายุยาวเท่าไรราคาของตราสารหน้ีนั้นก็จะมีความ
อ่อนไหวต่อการปรับตวัของอตัราดอกเบ้ียมากขึ้นเท่านั้น    

กองทุนมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน แยกตามประเภทของอตัราดอกเบ้ีย ดงัน้ี 
(หน่วย : บาท) 

 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 
 อัตราดอกเบีย้

ปรับขึน้ลงตาม
อัตราตลาด 

  
อัตราดอกเบีย้

คงท่ี 

  
ไม่มีอัตรา 
ดอกเบีย้ 

  
 

รวม 
สินทรัพยท์างการเงิน        
เงินฝากธนาคาร 12,021,476.12  -  -  12,021,476.12 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน -  -  141,013,181.39  141,013,181.39 
ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพนัธ ์ -  -  4,205,786.69  4,205,786.69 
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9.2 ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้ (ต่อ) 
(หน่วย : บาท) 

 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 
 อัตราดอกเบีย้

ปรับขึน้ลงตาม
อัตราตลาด 

  
อัตราดอกเบีย้

คงท่ี 

  
ไม่มีอัตรา 
ดอกเบีย้ 

  
 

รวม 
สินทรัพยท์างการเงิน        
เงินฝากธนาคาร 17,608,028.73  -  -  17,608,028.73 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน -  -  194,664,928.64  194,664,928.64 
ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพนัธ ์ -  -  395,566.30  395,566.30 
หน้ีสินทางการเงิน        
เจา้หน้ีจากสัญญาอนุพนัธ ์ -  -  5,167,510.87  5,167,510.87 

 
9.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินโดยแบ่งตามวนัท่ีครบก าหนดจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินท่ีมีสาระส าคญั 
ดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 
 ระยะเวลาครบก าหนด 
 เม่ือทวงถาม  ภายใน 1 ปี  1 ปี – 5 ปี  ไม่มีก าหนด  รวม 
สินทรัพยท์างการเงิน         
เงินฝากธนาคาร 12,021,476.12  -  -  -  12,021,476.12 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน -  -  -  141,013,181.39  141,013,181.39 

 
(หน่วย : บาท) 

 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 
 ระยะเวลาครบก าหนด 
 เม่ือทวงถาม  ภายใน 1 ปี  1 ปี – 5 ปี  ไม่มีก าหนด  รวม 
สินทรัพยท์างการเงิน         
เงินฝากธนาคาร 17,608,028.73  -  -  -  17,608,028.73 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน -  -  -  194,664,928.64  194,664,928.64 

 

9.4 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
กองทุนมีความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการท่ีคู่ สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันท่ีระบุไว้ในเคร่ืองมือ 

ทางการเงิน เน่ืองจากกองทุนมีลูกหน้ี อยา่งไรก็ตาม สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัส้ัน กองทุน
จึงไมค่าดว่าจะไดรั้บความเสียหายจากการเก็บหน้ี 
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9.5 ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 
ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงอาจก่อให้เกิด

ผลเสียหายแก่กองทุนในงวดปัจจุบนัหรือในปีต่อไป กองทุนอาจจะไดรั้บผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเปล่ียนไป ซ่ึงเกิด
จากสินทรัพยท่ี์เป็นเงินตราต่างประเทศส่วนท่ีไม่ไดท้  าสัญญาป้องกนัความเส่ียง 

กองทุนไดท้  าการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้น
หมายเหตุ 6 

กองทุนมีสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

  (หน่วย : ดอลลาร์สหรัฐ) 

  ณ วันที ่30 พฤศจิกายน 

รายการ  2565  2564 

สินทรัพย์ทางการเงิน    
 

     เงินลงทุน (มูลค่ายติุธรรม)  4,001,509.12  5,784,990.45 

     เงินฝากธนาคาร  93,679.46  4,940.64 

     ดอกเบ้ียคา้งรับ  15.61  36.44 

หนีสิ้นทางการเงิน     

     เจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทนุ  92,000.00  -  
 

9.6 ความเส่ียงด้านตลาด 
กองทุนมีความเส่ียงดา้นตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในหน่วยลงทุน ซ่ึงผลตอบแทนของเงินลงทุนดงักล่าวขึ้นอยู่กบั

ความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซ่ึงสภาวการณ์ดงักล่าวอาจมีผลกระทบดา้น
บวกหรือลบต่อผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 

 
9.7 การบริหารความเส่ียง 

กองทุนบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง เช่น การกระจาย
ประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการท่ีลงทุน 

  

10. การอนุมตัิงบการเงนิ 
งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยผูมี้อ านาจของกองทนุเม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2566 
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ข้อมูลท่ีลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศ เกนิกว่าร้อยละย่ีสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

ของ 

กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 
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