
รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน 

กองทุนเปิดธนชาต อสีท์สปริง Global Innovation 

(T-ES-GINNO) 

สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี 

ตงัแต่วนัที 1 ตุลาคม 5 ถึง วนัที 31 มีนาคม 6 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จาํกดั 



 

 

สาส์นจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อสีท์สปริง (ประเทศไทย) จํากดั 

เรียน  ท่านผูถื้อหน่วยลงทุน 

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

การดาํเนินงานของกองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Innovation สําหรับรอบระยะเวลาระหว่างวนัที 1 ตุลาคม 5 ถึง 

วนัที 31 มีนาคม 6 ใหท้า่นผูถื้อหน่วยลงทุนไดท้ราบดงันี 

  เศรษฐกิจสหรัฐฯ ปี  ยงัแข็งแกร่ง GDP ไตรมาส  ขยายตวั . %YoY ส่วนภาพรวมทังปี ขยายตวั . %YoY 

เศรษฐกิจโลกปี  มีแนวโน้มชะลอตวัลงจากปีก่อน แต่ความเสียงในการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยก็ลดลงเช่นกนั เนืองจาก

ผลกระทบจากวกิฤตขาดแคลนพลงังานในกลุ่มประเทศยโุรปนอ้ยกวา่คาด จากราคาพลงังานโลกทีลดลงเร็วและฤดูหนาวปี  

ไม่รุนแรงเท่าทีคาดการณ์ไว ้รวมถึงอตัราการว่างงานยงัลดลงต่อเนือง ทิศทางเงินเฟ้อโลกเริมชะลอตัวชัดเจนขึน โดยอตัรา       

เงินเฟ้อเริมมีสัญญาณชะลอตัว ล่าสุดอตัราเงินเฟ้อคาดการณ์ในช่วง  ปีข้างหน้าลดลงสู่ . % ในเดือนมกราคม ซึงตาํสุด

นบัตงัแต่เดือนเมษายน  ทาํให้ความกงัวลภาวะการเงินตึงตวัเริมปรับลดลง เนืองจากนโยบายการเงินโลกจะไม่เขม้งวดมาก

ไปกว่าทีตลาดคาดการณ์ไว ้ 

  บริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีทีสามารถทํากําไรและมีกระแสเงินสดทีแข็งแกร่งยงัคงน่าสนใจ และยงัสามารถเป็น          

ส่วนหนึงของพอร์ตการลงทุนทียงัมีโอกาสให้ผลตอบแทนความเสียงทีน่าสนใจในสภาพแวดลอ้มทีมีภาวะเงินเฟ้อ 

  กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Innovation มีนโยบายลงทุนในกองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund 

(กองทุนหลัก) ซึงมีนโยบายเลือกลงทุนในบริษัททีมีการดําเนินธุรกิจทีสอดคล้องหรือได้ประโยชน์จากการเปลียนแปลงทาง

เทคโนโลยี กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้าเพอืเพมิประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (EPM)  

  ทา้ยทีสุดนี บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ขอให้คาํมนัว่าบริษทัจะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพอืผลประโยชน์

สูงสุดของผูถื้อหน่วยลงทุนทุกท่าน 

 

 

 

 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จาํกดั 
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ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน 

ตงัแต ่

ตน้ปี 

ยอ้นหลงั 

3 เดือน 

ยอ้นหลงั 

6 เดือน 

ยอ้นหลงั 

1 ปี 1 

ยอ้นหลงั 

3 ปี 1 

ยอ้นหลงั 

5 ปี 1 

ยอ้นหลงั 

10 ปี 1 

ตงัแตจ่ดัตงั

กองทุน 1 

30 ธ.ค. 65 

ถึง 31 มี.ค. 66 

30 ธ.ค. 65 

ถึง 31 ม.ีค. 66 

30 ก.ย. 65 

ถึง 31 มี.ค. 66 

31 มี.ค. 65 

ถึง 31 มี.ค. 66 

- 

ถึง 31 ม.ีค. 66 

- 

ถึง 31 มี.ค. 66 

-  

ถึง 31 มี.ค. 66 

29 ต.ค. 63 

ถึง 31 ม.ีค. 66 

T-ES-GINNO 23.52 23.52 3.68 -39.50 - - - -29.48 

Benchmark 6.64 6.64 7.01 -4.28 - - - 13.93 

ความผนัผวนของ 

ผลการดาํเนินงาน 

44.12 44.12 49.68 58.74 - - - 51.45 

ความผนัผวนของ 

Benchmark 

16.06 16.06 20.12 21.68 - - - 17.95 

ผลการดาํเนินงาน  เดือน และ  เดือน ไม่ไดค้าํนวณเป็ น % ต่อปี 

 ผลการดาํเนินงานยอ้นหลงั  ปี ขนึไป คิดเป็ น % ตอ่ปี 

2 Information Ratio แสดงความสามารถของผูจ้ดัการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมือเทียบกบัความเสียง Benchmark คาํนวณจาก 

1. ดชันี ดชันี MSCI World NETR USD สัดส่วน 100% 

หมายเหตุ : ในรูปสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับดว้ยอตัราแลกเปลียนเพือเทียบเท่าค่าสกลุเงินบาท ณ วนัทีคาํนวณผลตอบแทน

สาํหรับผลการดาํเนินงานยอ้นหลงัแบบปักหมุด ผลการดาํเนินงานนอ้ยกวา่ 1 ปี คํานวณตามระยะเวลาจริง

การเปิดเผยอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 

ขอ้มูลอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากบั 0.02 รอบของ

กองทุนรวมในรอบระยะเวลาบญัชี 

การใช้สิทธิออกเสียงในทีประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ 

ทา่นผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถคน้หารายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมสามญัประจาํปีและประชุมวิสามญัของบริษทั

จัดการทีกองทุนถือลงทุนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) www.eastspring.co.th 

ในเมนูหัวขอ้ “เกียวกบัเรา/การกาํกบัดูแลกิจการ/นโยบายการใชสิ้ทธิออกเสียง” 

ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นสิงยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต  

ผูล้งทุนควรศกึษาขอ้มูลกองทุนรวม เงือนไขผลตอบแทนและความเสียง ก่อนตดัสินใจลงทุน 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบันีไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานการวดัและนาํเสนอ 

ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 
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รรอยละของ

มมลคคา

รายงานคคาใชรจคายทททเรทยกเกกบจากกองททน

กองททนเปปดธนชาต อทสททสปรรง Global Innovation

ของรอบปปบบญชทตบตงแตควบนททท 01 ตทลาคม 2565 ถถงวบนททท 31 มทนาคม 2566

จจานวนเงรน

(บาท)

คคาใชรจคายทททเรทยกเกกบจากกองททนรวม 

(fund's direct expense)

คคาธรรมเนทยมการจบดการ (management fee) 0.799%10,310,402.40

คคาธรรมเนทยมนายทะเบทยน (registrar fee) 0.053%687,360.11

คคาธรรมเนทยมผมรดมแลผลประโยชนท (trustee fee) 0.011%137,472.05

คคาทททปรถกษาการลงททน (advisory fee) ไมคมทไมคมท

คคาใชรจคายออทนๆ  0.007%82,705.90

รวมคคาใชรจคายทบตงหมด 0.870%11,217,940.46

- ค่าธรรมเนียม ค่าใชจ่้าย รวมภาษีมูลค่าเพิ�มแลว้

- ค่าใชจ่้ายท�งัหมดไม่รวมค่านายหนา้ซ�ือขายหลกัทรัพย ์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที�เกิดข� ึนจากการซ�ือขายหลกัทรัพย์

- ค่าใชจ่้ายดงักล่าวไม่รวมค่าใชจ่้ายภาษีตราสารหน� ี
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รายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเกยีวข้อง 

ของรอบระยะเวลาบญัชี ตงัแต่วนัที 1 ตุลาคม 5 ถึงวนัที 31 มีนาคม 6 

รายชือบุคคลทีเกียวขอ้งทีกองทนุมีการทาํธุรกรรม 

กองทุนภายใตก้ารจดัการของบริษทั 

 

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลทีเกียวขอ้งและรายชือผูจ้ดัการกองทุนไดที้ บลจ.อีสทส์ปริง 

(ประเทศไทย) โดยตรง หรือทีเว็บไซต์ของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) (www.eastspring.co.th) และ

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

 

บริษทัคู่คา้ตราสารหนี รายการผลประโยชน์ตอบแทน

ของกองทุน 

Bank of America  

The Bank of Nova Sctia  

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)  

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน)  

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)  

ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส  

ธนาคารซิตีแบงก์   

 

  

 ขอ้มูลวิจยั เพอืใชเ้ป็นขอ้มูล

ในการตดัสินใจลงทุน 

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารดอยซ์แบงก ์

ธนาคารเดอะรอยลัแบงกอ์อ๊ฟสกอตแลนด ์เอน็.วี. 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั  (มหาชน) 

ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารบีเอน็พี พารีบาส์ 

ธนาคารยูโอบ ีจาํกดั (มหาชน)  

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั (มหาชน)  

ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮแ้บงกิงคอร์ปอเรชนั 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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ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนืองจากการทีกองทุนใช้บริการบุคคลอืน 
 

บริษทันายหนา้ รายการผลประโยชน์ตอบแทน

ของกองทุน 

บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)  

บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จาํกดั  

บริษทัหลกัทรัพย ์ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จาํกดั  

บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วิคเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั   

ขอ้มูลวิจยั เพือใชเ้ป็นขอ้มูล

ในการตดัสินใจลงทุน 

บริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั  

บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์ยูโอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
 

 

 

 
 

 

 รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี เงินฝาก 

ณ วนัที 31 มีนาคม 6 

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด 

(พนับาท) 

%NAV 

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ - - 

(ข) ตราสารทีธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะจดัตงัขึนธนาคารพาณิชย ์หรือ

บริษทัเงินทุนเป็นผูอ้อก ผูส้ังจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือ

ผูค้าํประกนั 

32,559.15 2.34% 

(ค) ตราสารทีมีบริษทัทีไดรั้บ rating ในระดบั investment grade           

เป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้าํประกนั 

- - 

(ง) ตราสารทีมีบริษทัทีไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเชือถือในระดบัที      

ตาํกวา่ investment grade หรือไม่มี rating เป็นผูอ้อก ผูร้บัรอง         

ผูร้ับอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้าํประกนั 

- - 

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ทีบริษทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
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1,365,158.79 100.00 1,365,158.79

1,365,158.79 100.00 1,365,158.79

1,365,158.79 100.00 1,365,158.79

1,365,158.79 100.00 1,365,158.79

32,559.15

32,557.15

32,553.68

3.47

2.00

2.00

(3,839.03)

(416.23)

(3,422.80)

(4,775.80)

55.97

(4,831.77)

1,365,158.79 100.00 1,389,103.11

สินทรัพย์อืน 0.00

หนีสินอืน (0.34)

100.00

หมายเหต ุ   * อนัดบัความน่าเชือถือ (Rating) ของผูอ้อกตราสาร

สัญญาซือเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (0.03)

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (0.24)

สินทรัพย์อืนและหนีสินอืน (0.34)

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

การป้องกนัความเสียงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า (0.27)

BANK DEPOSIT-USD BANK DEPOSIT-USD 3.49 0.00

ประเภทกระแสรายวนั 0.00

ประเภทออมทรัพย์ 2.34

BAY - S/A ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) 32,470.33 2.34

NIKAADA Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund A USD 4,739.26 98.27

เงนิฝากธนาคาร 2.34

การลงทุนในหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 98.27

หน่วยลงทุน 98.27

ประเภทกองทุนรวมตราสารแห่งทุน 98.27

มูลค่าตาม

ราคาตลาดรวม

ดอกเบยีค้างรับ

(พนับาท)

ร้อยละของ

มูลค่า 

ทรัพย์สินสุทธิTRIS FITCH S&P Moody's

กองทุนเปิดธนชาต อสีท์สปริง Global Innovation

รายงานการลงทุนในหลกัทรัพย์และทรัพย์สินอืน

ณ วันท ี31 มนีาคม 2566

ชือหลกัทรัพย์ อตัราดอกเบยี 

(%)

อนัดบัความน่าเชือถือ วนัครบ

กาํหนด

จาํนวนหน่วย 

(พนัหน่วย)/

มูลค่าหน้าตัว

(พนับาท)

มูลค่าตาม

ราคาตลาดไม่รวม

ดอกเบยีค้างรับ

(พนับาท)

ร้อยละของ

เงนิลงทุน
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อนัดับความน่าเชือถือของตราสารหนีระยะกลางและระยะยาว 

บ.ทริส

เรสติง  

บ.ฟิทซ์ เรทติง 

(ประเทศไทย) 

ความหมายของเรทติง 

AAA AAA (tha) ความน่าเชือถือสูงทีสุด และมีความเสียงตาํสุด กลุม่ตราสารหนี 

ระดบัน่าลงทุน 

(Investment Grade 

Bonds) 

AA AA (tha) ความน่าเชือถือสูงมาก และมีความเสียงตาํมาก 

A A (tha) ความน่าเชือถือสูง และมีความเสียงตาํ 

BBB BBB (tha) ความน่าเชือถืออยูใ่นเกณฑพ์อใช ้

BB BB (tha) ความน่าเชือถือตาํกวา่ระดบัปานกลาง กลุ่มตราสารหนี  

ระดบัเก็งกาํไร 

(Speculative Grade 

Bonds) 

B B (tha) ความน่าเชือถืออยูใ่นเกณฑต์าํมาก 

C CCC, CC, C (tha) ความน่าเชือถืออยูใ่นเกณฑต์าํมากทีสุด และเริมมี

ความเสียงตอ่การผิดนดัชาํระหนี 

D DDD, DD, D (tha) อยูใ่นภาวะทีผิดนัดชาํระหนี 

หมายเหตุ : บ.ทริสเรตติง และ บ.ฟิทซ ์เรทติง ไดใ้ชส้ัญญลกัษณ์ บวก (+) และ ลบ (-) ต่อทา้ยอนัดบัเครดิต

ขา้งตน้ เพือใชข้ยายขอบเขตของคุณภาพเครดิตทีนิยามเอาไวม้ากกวา่เลก็นอ้ย (+) และ นอ้ยกว่าเล็กนอ้ย (-) 

ตามลาํดบั สาํหรับ ฟิทซ์ เรทติง เป็นสถาบนัจดัอนัดบัเครดิตนานาชาติ จึงมีคาํวา่ (tha) ต่อทา้ยเพือแสดงถึงการ

ใหอ้นัดบัเครดิตตามมาตรวดัภายในประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9



 

 

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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กองททนเปปดธนชาต ออสททสปรรง Global Innovation

งบแสดงฐานะการเงรน

ณ ววนทอท 31 มอนาคม 2566 และววนทอท 30 กวนยายน 2565

(หนนวย:บาท)

(ยวงไมนไดดสอบทาน) (ตรวจสอบแลดว)

30 กวนยายน 256531 มอนาคม 2566

สสนทรรพยย

เงรนลงททนแสดงดดวยมมลคนายทตรธรรม  1,365,158,794.07  1,299,940,457.35 

เงรนฝากธนาคาร  32,475,806.19  104,077,897.55 

ลมกหนอน

 83,341.66 จากเงรนปปนผลและดอกเบอนย  56,319.54 

 30,347.94 จากการขายหนนวยลงททน  47,936.44 

 11,073,116.91 จากการขายสวญญาอนทพวนธท  -   

สรนทรวพยทออทน  25,625.95  77,208.39 

รวมสรนทรวพยท  1,408,847,032.72  1,404,199,819.27 

หนนนสสน

เจดาหนอน

 2,785,436.03 จากการรวบซอนอคอนหนนวยลงททน  2,626,112.53 

 14,912,150.52 เจดาหนอนจากสวญญาอนทพวนธท  57,385,117.21 

คนาใชดจนายคดางจนาย  1,981,691.65  2,143,404.19 

ภาษอเงรนไดดคดางจนาย  12,501.25  8,447.93 

หนอนสรนออทน  52,142.23  76,239.56 

รวมหนอนสรน  19,743,921.68  62,239,321.42 

สสนทรรพยยสสทธส  1,389,103,111.04  1,341,960,497.85 

สสนทรรพยยสสทธส

ททนทอทไดดรวบจากผมดถออหนนวยลงททน  3,233,804,693.73  3,239,132,974.26 

กกาไร(ขาดททน)สะสม

 434,612,539.57 บวญชอปรวบสมดทล  429,562,037.07 

(2,279,314,122.26)กกาไร(ขาดททน)สะสมจากการดกาเนรนงาน (2,326,734,513.48)

รวมสรนทรวพยทสททธร  1,389,103,111.04  1,341,960,497.85 

สสนทรรพยยสสทธสตตอหนตวย  4.2955  4.1429 

จจจนวนหนตวยลงทสนทนทจจจหนตจยแลลวทรนงหมด ณ สสนนงวด (หนตวย)  323,380,469.3734  323,913,297.4262 
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งบกกกไรขกดททนเบบดเสรบจ

สกกหรรบรอบระยะเวลก 6 เดดอน สสสนสทดวรนททท  31 มทนกคม 2566 และ 2565

31 มมนาคม 2566 31 มมนาคม 2565

กองททนเปปดธนชกต อทสททสปรสง Global Innovation

(หนนวย:บกท)

ยรงไมนไดดสอบทกน ยรงไมนไดดสอบทกน

รายไดด

รกยไดดดอกเบทสย  151,242.48  160,820.80 

 151,242.48 รวม รกยไดด  160,820.80 

คคาใชดจคาย

คนกธรรมเนทยมกกรจรดกกร 10,310,402.40 24,094,337.70

คนกธรรมผผดดผแลผลประโยชนท 137,472.05 321,257.97

คนกธรรมเนทยมนกยทะเบทยน 687,360.11 1,606,289.28

คนกธรรมเนทยมวสชกชทพ 30,818.46 30,818.46

คนกใชดจนกยในกกรขกยและรรบซดสอคดนหนนวยลงททน -  16,115.00

คนกใชดจนกยในกกรดกกเนสนงกน 51,887.44 324,395.23

11,217,940.46รวม คนกใชดจนกย 26,393,213.64

รายไดด(ขาดททน)สททธธ (11,066,697.98) (26,232,392.84)

รายการกกาไร(ขาดททน)สททธธจากเงธนลงททน

รกยกกรกกกไร(ขกดททน)สททธสจกกเงสนลงททน (49,712,735.65)  24,722,702.44 

รกยกกรกกกไร(ขกดททน)สททธสทททยรงไมนเกสดขขสนจกกเงสนลงททน  38,083,272.37 (1,470,983,948.24)

รกยกกรกกกไร(ขกดททน)สททธสทททเกสดขขสนจกกสรญญกอนทพรนธท  16,816,320.01 (25,854,370.01)

รกยกกรกกกไร(ขกดททน)สททธสทททยรงไมนเกสดขขสนจกกสรญญกอนทพรนธท  53,546,083.60  97,561,201.19 

รกยกกรกกกไร(ขกดททน)สททธสจกกอรตรกแลกเปลททยนเงสนตรกตนกงประเทศ (223,164.76) (7,117,022.98)

 58,509,775.57 รวม รกยกกรกกกไร(ขกดททน)สททธสจกกเงสนลงททนททท เกสดขขสนและยรงไมนเกส ดขขสน (1,381,671,437.60)

การเพธพมขขขน(ลดลง)ในสธนทรรพยยสททธธจากการดกาเนธนงานกคอนภาษมเงธนไดด  47,443,077.59 (1,407,903,830.44)

หรก ภาษมเงธนไดด (22,686.37) (24,123.12)

การเพธพมขขขน(ลดลง)ในสธนทรรพยยสททธธจากการดกาเนธนงานหลรงหรกภาษมเงธนไดด  47,420,391.22 (1,407,927,953.56)
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ข้อมูลท่ีลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศ เกนิกว่าร้อยละย่ีสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

ของ 

กองทุนเปิดธนชาต อสีท์สปริง Global Innovation

13



14



15



16




