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บริษทัหลกัทรัพย์จดัการกองทุน ธนชาต จํากัด 



สาส์นจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จํากัด 
เรียน ท่านผูถื้อหน่วยลงทุน 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั (บลจ.ธนชาต) ใคร่ขอรายงานการดาํเนินงานของกองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ ฟันด ์
สาํหรับรอบระยะเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2564 ถึง วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 ใหท้่านผูถื้อหน่วยลงทุนไดท้ราบดงัน้ี 

นับจากวนัท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 จนถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ดชันี Bloomberg Barclay Global Aggregate Total Return Hedge 
USD ไดป้รับตวัลดลง 10.39%(YTD) โดยปีน้ีตลาดบอนดต์อ้งเผชิญหนา้กบัการท่ีเฟดมีท่าทีท่ีจะปรับข้ึนดอกเบ้ียหลายคร้ังในปี 2565 นอกจากน้ี ดชันี
ยงัไดเ้คล่ือนไหวตามการเปล่ียนแปลงของปัจจยัต่างๆ ดงัน้ี 

ในเดือน ธ.ค. COVID-19 สายพนัธุ์ใหม่ Omicron ไดเ้กิดข้ึนมากดดนัตลาดหุ้นทัว่โลก เพราะไวรัส COVID-19 สายพนัธ์ุน้ี มีความสามารถ
ในการหลบเล่ียงภูมิคุม้กนัจากวคัซีนท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั ดงันั้น จึงคาดว่าแต่ละประเทศจะตอ้งใชน้โยบายเชิงป้องกนัอย่างเขม้งวดและท่ีสําคญัก็คือ  
ในกรณีท่ีไวรัสสายพนัธุ์น้ี สร้างผลกระทบรุนแรง (Worst Case Scenario) อาจส่งผลให้เกิดประเด็นท่ีส่งผลต่อการลงทุน เช่น ตลาดหุ้นด่ิงแรง โดย
คาดว่าตลาดหุ้นทัว่โลกมีโอกาสปรับลงจากปัจจุบนัถึง 15 – 20%  หรือการนาํไปสู่ภาวะเงินเฟ้อ หากไวรัสคร้ังน้ีนาํไปสู่การปิดประเทศ (Lockdown) 
รัฐบาลและธนาคารกลางของแต่ละประเทศจะเร่ิมมีขอ้จาํกดัในการกระตุน้เศรษฐกิจ 

ในช่วงตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2565 สถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน ภาวะสงครามท่ียืดเยื้อส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก
ชดัเจนมากข้ึน เร่ิมมาจากราคานํ้ ามนัท่ีเพิ่มสูงข้ึนทาํสถิติใหม่สูงสุดในรอบมากกว่า 10 ปี ซ่ึงเป็นปัจจยัสําคญัท่ีทาํให้สถานการณ์เงินเฟ้อทัว่โลกเพิ่ม
สูงข้ึน และกาํลงัเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อกาํลงัซ้ือของผูบ้ริโภคสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซีย-ยเูครน อีกทั้งชาติตะวนัตกออกมาตรการควํ่า
บาตรรัสเซีย เร่ิมด้วยการตดัธนาคารรัสเซียออกจากเครือข่ายสมาคมโทรคมนาคมทางการเงินโลก (Society for Worldwide Financial Interbank 
Telecommunication หรือ SWIFT) เพื่อเป็นการตอบโตก้ารท่ีรัสเซียเขา้รุกรานยเูครน และมีผลใหก้ารทาํธุกรรมทางการเงินระหวา่งประเทศของรัสเซีย
มีปัญหาส่ิงท่ีน่ากงัวลคือ สถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนอาจจะยติุลงได ้แต่หลายฝ่ายประเมินว่าสถานการณ์สงครามทางเศรษฐกิจจะ
ดาํเนินต่อ โดยเฉพาะการดาํเนินมาตรการควํ่าบาตรเศรษฐกิจจะเพิ่มมากข้ึนจากสหรัฐและชาติตะวนัตก ซ่ึงจะทาํให้ความขดัแยง้ระหว่างประเทศมี
ความซับซ้อนเพิ่มมากข้ึน จากเดิมท่ีมีสงครามการคา้ระหว่างสหรัฐและจีนท่ีส่งผลกระทบต่อซัพพลายเชนโลก และเพ่ิมข้ึนมาดว้ยความขดัแยง้
ระหวา่งฝ่ายสหรัฐและชาติตะวนัตก กบัฝ่ายรัสเซียและพนัธมิตร 

ในขณะน้ีตลาดโลกกาํลงัประสบกบัสภาวะการเกิดภาวะเงินเฟ้อสูงข้ึนในหลายๆประเทศ ซ่ึงไม่ไดเ้กิดมาจากฝ่ังรายไดท่ี้สะทอ้นการเติบโต
ของเศรษฐกิจ แต่เป็นฝ่ังตน้ทุนในการผลิต ขนส่ง โดยมีสาเหตุ ดงัน้ี 

1.กาํลงัการผลิตยงักลบัมาไม่เต็มท่ี ประกอบกบัความตอ้งการสินคา้ท่ีสูงข้ึนแบบทนัทีทนัใดหลงัการเปิดเมือง ส่งผลให้ผลผลิตสินคา้ต่างๆ 
ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ จึงทาํใหร้าคาขา้วของทยอยปรับตวัสูงข้ึน 

2.ตน้ทุนเพิ่มสูงข้ึน เน่ืองจากการเปิดเมือง ทาํให้ผูป้ระกอบการจาํเป็นตอ้งเร่งกาํลงัการผลิต และมีความตอ้งการใชพ้ลงังานสูงข้ึน ประกอบ
กบัราคานํ้ ามนัท่ีเพิ่มข้ึน ทาํใหต้น้ทุนปรับเพิ่มสูงข้ึนตาม โดยผูป้ระกอบการท่ีสามารถส่งผา่นตน้ทุนท่ีสูงข้ึนไปยงัผูบ้ริโภคได ้ก็มีการปรับราคาสินคา้
เพิ่มข้ึน และเป็นท่ีมาของอตัราเงินเฟ้อสูง 

3.สถานการณ์รัสเซีย-ยูเครน ประเทศรัสเซีย เป็นผูผ้ลิตแก๊สธรรมชาติ โลหะมีค่า หรือ Soft Commodity อย่างนํ้ ามนั ในระดบัสูงของโลก
ดงันั้น มาตรการคว ํ่าบาตรรัสเซียทาํให้หลายประเทศจาํเป็นตอ้งมองหากาํลงัการผลิตท่ีอ่ืนเพื่อชดเชยแหล่งนํ้ ามนัของรัสเซียท่ีหายไป อยา่งไรก็ตาม 
การหาแหล่งนํ้ามนัมาชดเชยน้ี ทาํไดย้าก ทาํใหร้าคานํ้ามนัยงัคงอยูใ่นระดบัสูง 

ในขณะท่ีการประชุมของFed ท่ีไดส่้งสัญญาณการเร่งข้ึนอตัราดอกเบ้ีย เม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2565 นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคาร
กลางสหรัฐ (Fed) ประกาศว่า คณะกรรมการกาํหนดนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Open Market Committee) ไดล้งมติเป็นเอกฉันท์ใน
การประชุมพฤษภาคมน้ี ให้ปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียถึงคร่ึงเปอร์เซ็นต ์หรือ 0.5% ซ่ึงถือเป็นการปรับข้ึนดอกเบ้ียคร้ังมากสุดของธนาคารกลางสหรัฐ
นบัตั้งแต่ปี 2000 เฟดมีมติข้ึนดอกเบ้ีย 0.75% ตามคาด พร้อมทั้งส่งสัญญาณจะข้ึนอีก 1.75% ในปีน้ี เพื่อสกดัเงินเฟ้อ และคาดหวงัให้เศรษฐกิจฟ้ืนตวั
เร็วข้ึน เน่ืองจากมีแนวโนม้ท่ีจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปีหนา้ 

กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ ฟันด์  กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (Fund of 
Fund) ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยกองทุนรวมต่างประเทศท่ีกองทุนจะพิจารณาลงทุน จะมีวตัถุประสงคใ์นการ
ลงทุนท่ีเนน้ลงทุนในตราสารหน้ี เช่น ตราสารหน้ีภาครัฐและหรือเอกชนในภูมิภาคต่างๆ 

ทา้ยท่ีสุดน้ี บลจ.ธนชาต ขอใหค้าํมัน่วา่บริษทัจะพิจารณาการลงทุนอยา่งรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหน่วยลงทุนทุกท่าน 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั 
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ตารางเปรียบเทียบผลการดาํเนินงาน 

ผลการดาํเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ไดค้าํนวณเป็น % ต่อปี 
1 ผลการดาํเนินงานยอ้นหลงั 1 ปีข้ึนไป คิดเป็น % ต่อปี 
2 Information Ratio แสดงความสามารถของผูจ้ดัการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเม่ือเทียบกบัความเส่ียง 
Benchmark คาํนวณจาก ดชันี Bloomberg Global Aggregate TR Hdg (ปรับปรุงช่ือเรียกดชันีช้ีวดั (Benchmark) จาก Bloomberg 
Barclay เป็น Bloomberg เพ่ือให้สอดคลอ้งกับการเปล่ียนแปลงของผูใ้ห้บริการดัชนี) ทั้งน้ี บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะ
เปล่ียนแปลงดชันีช้ีวดัผลการดาํเนินงานดงักล่าวตามท่ีบริษทัจดัการและท่ีปรึกษาการลงทุนเห็นเหมาะสมและในการแสดงดชันี
ช้ีวดัผลการดาํเนินงานดงักล่าว บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุน 

การเปิดเผยอัตราส่วนหมุนเวยีนการลงทุน 
ขอ้มูลอตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากบั 0.27 รอบของ

กองทุนรวมในรอบระยะเวลาบญัชี 

การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ 

ท่านผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถคน้หารายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมสามญัประจาํปีและประชุมวิสามญัของบริษทั
จดัการท่ีกองทุนถือลงทุนไดผ้า่นทางเวบ็ไซตข์อง บลจ.ธนชาต www.eastspring.co.th ในเมนูหวัขอ้ “รู้จกับลจ.” 

ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต  
ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลกองทุนรวม เง่ือนไขผลตอบแทนและความเส่ียง ก่อนตดัสินใจลงทุน 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการวดัและนาํเสนอผลการ
ดาํเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 

ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ตังแต่ 

จัดตัง
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 1 3 ปี 1 5 ปี 1 10 ปี 1 กองทุน 1

25 ก.พ. 64 

ถงึ 31 พ.ค. 64

30 พ.ย. 63 

ถงึ 31 พ.ค. 64

31 พ.ค. 63 

ถงึ 31 พ.ค. 64

31 พ.ค. 61 

ถงึ 31 พ.ค. 64

31 พ.ค. 59 

ถงึ 31 พ.ค. 64

31 พ.ค. 54 

ถงึ 31 พ.ค. 64

18 ต.ค. 50 

ถงึ 31 พ.ค. 64

T-GlobalBond 0.53 -2.73 0.72 0.68 1.20 1.55 3.89

Benchmark 4.54 2.08 -1.15 3.13 -0.14 2.05 2.59

Information Ratio2 -0.71 -0.88 0.31 -0.34 0.14 -0.05 0.12

ความผันผวนของ

ผลการดําเนนิงาน

3.09 3.57 3.43 5.22 6.54 7.24 7.38
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- คา่ธรรมเนียม คา่ใช้จ่าย รวมภาษีมูลคา่เพิ�มแล้ว
- คา่ใช้จ่ายทั �งหมดไม่รวมคา่นายหน้าซื �อขายหลักทรพัย์ และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ที�เกิดขึ �นจากการซื �อขายหลักทรพัย์
- คา่ใช้จ่ายดงักล่าวไม่รวมคา่ใช้จ่ายภาษีตราสารหนี�
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รายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 

ของรอบระยะเวลาบญัชี ตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีกองทุนมีการทาํธุรกรรม 
กองทุนภายใตก้ารจดัการของบริษทั 

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและรายช่ือผูจ้ดัการกองทุนไดท่ี้ บลจ.ธนชาต 
โดยตรง หรือท่ี เว็บไซต์ของบลจ .ธนชาต  (www.eastspring.co.th) และสํานักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต . 
(http://www.sec.or.th) 
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ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน 

บริษทัคู่คา้ตราสารหน้ี รายการผลประโยชน์ตอบแทน
ของกองทุน 

Bank of America 
The Bank of Nova Sctia 
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)
ธนาคารเครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรท แอนดอิ์นเวสเมนทแ์บงก์

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)
ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส
ธนาคารซิต้ีแบงก์

ขอ้มูลวิจยั เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มูล
ในการตดัสินใจลงทุน 

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารดอยซ์แบงก ์
ธนาคารเดอะรอยลัแบงกอ์อ๊ฟสกอตแลนด ์เอน็.วี. 
ธนาคารทหารไทย จาํกดั  (มหาชน) 
ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารบีเอม็พี 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 ์เอเซีย พลสั กรุ๊ป โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน)
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ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน 

บริษทันายหนา้ รายการผลประโยชน์ตอบแทน
ของกองทุน 

บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)
บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวสิ (ประเทศไทย) จาํกดั
บริษทัหลกัทรัพย ์ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จาํกดั
บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วิคเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั

ขอ้มูลวิจยั เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มูล
ในการตดัสินใจลงทุน 

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 31 พฤษภาคม 2565 

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคา
ตลาด 

%NAV 

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ - - 
(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึนธนาคารพาณิชย ์หรือบริษทั

เงินทุนเป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้า
ประกนั 

96,936.03 16.65% 

(ค) ตราสารท่ีมีบริษทัท่ีไดรั้บ rating ในระดบั investment grade เป็นผูอ้อก ผู ้
รับรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้าประกนั 

- - 

(ง) ตราสารท่ีมีบริษทัท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบัท่ีตํ่ากวา่ 
investment grade หรือไม่มี rating เป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกั
หลงั หรือผูค้ ํ้าประกนั 

354.54 0.06% 

สดัส่วนสูงสุด (Upper Limit) ท่ีบริษทัจดัการคาดวา่จะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
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กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ ฟันด์ 
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอ่ืน

   ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

*อนัดบัความน่าเช่ือถือ (Rating) ของผูอ้อกตราสาร

TRIS FITCH S&P Moody's

484,149.61 100.00 484,149.61

484,149.61 100.00 484,149.61

417,795.31 86.29 417,795.31
303,042.01 62.59 303,042.01

114,753.30 23.70 114,753.30

34,216.43 7.07 34,216.43

32,137.87 6.64 32,137.87

97,290.57

97,290.57
F1+(tha)* BBB+* Baa1* 96,922.20

354.54

Aa2* 13.83

2,463.33

2,463.33

(1,552.75)

(1,552.75)

รวมทั้งส้ิน 484,149.61 100.00 582,350.76

หน้ีสินอ่ืน (0.26)

100.00

การป้องกันความเส่ียงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า 0.42

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 0.42

สินทรัพย์อ่ืนและหน้ีสินอ่ืน (0.26)

BANK DEPOSIT FCD-USD 345.49 0.06

BANK DEPOSIT-USD BANK DEPOSIT-USD 13.99 0.00

ประเภทออมทรัพย์ 16.70
KBANK - S/A ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 96,894.67 16.64

PGTRBUI PGIM Global Total Return Bond Fund I USD Acc 8.83 5.52

เงินฝากธนาคาร 16.70

IB01 iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Acc) 9.80 5.88

PIMINIA PIMCO GIS Income Fund Institutional USD Accumulation 556.08 52.03

SSGAIUH State Street Global Aggregate Bond Index Fund I USD Hedged 285.47 19.71

การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ 83.14

หน่วยลงทุน 83.14

ประเภทกองทุนรวมตราสารแห่งหน้ี 71.74

มลูค่าตาม

ราคาตลาดรวม

ดอกเบ้ียค้างรับ

(พันบาท)

ร้อยละของ

มลูค่า 

ทรัพย์สินสุทธิ

ช่ือหลักทรัพย์ อัตรา

ดอกเบี้ย 

(% )

อันดับความน่าเช่ือถือ วันครบ

กําหนด

จํานวนหน่วย 

(พันหน่วย)/

มลูค่าหน้าตั๋ว

(พันบาท)

มลูค่าตาม

ราคาตลาดไม่รวม

ดอกเบี้ยค้างรับ

(พันบาท)

ร้อยละของ

เงินลงทุน

รายละเอยีดการลงทนุในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า

TRIS FITCH S&P Moody's

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารไทยพาณิชย์ AA+* BBB+* Baa1* ปัองกันความเสี่ยง (468,887.46)  (0.08%)  (468,887.46)  

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา AAA* AAA* BBB+* Baa1* ปัองกันความเสี่ยง 2,809,559.75  0.48%  2,809,559.75  

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารไทยพาณิชย์ AA+* BBB+* Baa1* ปัองกันความเสี่ยง 164,625.42  0.03%  164,625.42  

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารทหารไทยธนชาต AA- ปัองกันความเสี่ยง (41,968.22)  (0.01%)  (41,968.22)  

กาํไร/ขาดทุน (บาท)ประเภทสัญญา คู่สัญญา
อันดับความน่าเชือ่ถือ

วัตถุประสงค์ มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) % NAV
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อันดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหนีร้ะยะกลางและระยะยาว 
บ.ทริส
เรสต้ิง  

บ.ฟิทซ์ เรทต้ิง 
(ประเทศไทย) 

ความหมายของเรทต้ิง 

AAA AAA (tha) ความน่าเช่ือถือสูงท่ีสุด และมีความเส่ียงตํ่าสุด กลุ่มตราสารหน้ี 
ระดบัน่าลงทุน 

(Investment Grade 
Bonds) 

AA AA (tha) ความน่าเช่ือถือสูงมาก และมีความเส่ียงตํ่ามาก 
A A (tha) ความน่าเช่ือถือสูง และมีความเส่ียงตํ่า 

BBB BBB (tha) ความน่าเช่ือถืออยูใ่นเกณฑพ์อใช ้
BB BB (tha) ความน่าเช่ือถือตํ่ากวา่ระดบัปานกลาง กลุ่มตราสารหน้ี  

ระดบัเกง็กาํไร 
(Speculative Grade 

Bonds) 

B B (tha) ความน่าเช่ือถืออยูใ่นเกณฑต์ํ่ามาก 
C CCC, CC, C (tha) ความน่าเช่ือถืออยูใ่นเกณฑต์ํ่ามากท่ีสุด และเร่ิมมี

ความเส่ียงต่อการผดินดัชาํระหน้ี 
D DDD, DD, D (tha) อยูใ่นภาวะท่ีผดินดัชาํระหน้ี 

หมายเหตุ : บ.ทริสเรตต้ิง และ บ.ฟิทซ์ เรทต้ิง ไดใ้ชส้ญัญลกัษณ์ บวก (+) และ ลบ (-) ต่อทา้ยอนัดบัเครดิต
ขา้งตน้ เพื่อใชข้ยายขอบเขตของคุณภาพเครดิตท่ีนิยามเอาไวม้ากกวา่เลก็นอ้ย (+) และ นอ้ยกวา่เลก็นอ้ย (-) 
ตามลาํดบั สาํหรับ ฟิทซ์ เรทต้ิง เป็นสถาบนัจดัอนัดบัเครดิตนานาชาติ จึงมีคาํวา่ (tha) ต่อทา้ยเพือ่แสดงถึงการ
ใหอ้นัดบัเครดิตตามมาตรวดัภายในประเทศไทย 
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Descr iption 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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ข้อมูลท่ีลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศ เกินกว่าร้อยละยีสิ่บของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
ของ 

กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ ฟันด์ 
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EMEA_INST2

30 April 2022

State Street Global Aggregate Bond Index Fund

Fixed Income

State Street Global Advisors Luxembourg SICAV

Performance

Annualised Benchmark Fund Gross Difference Fund Net Difference

1 Year (%) -6.75 -6.67 0.08 -6.95 -0.20
3 Year (%) 0.36 0.38 0.02 0.13 -0.24
5 Year (%) 1.56 1.55 -0.01 1.31 -0.24
Since Inception (%) 2.32 2.29 -0.03 2.04 -0.28

Cumulative

1 Month (%) -2.69 -2.71 -0.02 -2.81 -0.13

3 Month (%) -6.05 -5.99 0.06 -6.04 0.01

1 Year (%) -6.75 -6.67 0.08 -6.95 -0.20

3 Year (%) 1.10 1.15 0.05 0.38 -0.72

5 Year (%) 8.03 8.00 -0.03 6.74 -1.29

Since Inception (%) 20.32 20.00 -0.32 17.69 -2.63

Calendar

2022 (year to date) -7.53 -7.45 0.07 -7.52 0.00

2021 -1.39 -1.36 0.03 -1.57 -0.18

2020 5.58 5.56 -0.02 5.32 -0.26

2019 8.22 8.17 -0.05 7.91 -0.30

2018 1.76 1.74 -0.03 1.49 -0.27

Past performance is not a guarantee of future results.
Investing involves risk including the risk of loss of capital.
The performance figures contained herein are provided on a gross and net of fees basis. Gross of fees do 
not reflect the deduction of advisory or other fees which could reduce the return. Index returns reflect capital 
gains and losses, income, and the reinvestment of dividends. The performance includes the reinvestment of 
dividends and other corporate earnings and is calculated in the currency stated in the Fund Facts.
Calendar year inception performance returns will be partial for the year where the inception date for either the 
Fund in question or the historic performance-linked Fund (whichever is the earliest) falls within that period.
The calculation method for value added returns may show rounding differences.
When the Fund is closed according to its official Net Asset Value (NAV) calendar but, nonetheless, a significant 
portion of the underlying security prices can be determined, a Technical NAV is calculated. Past Performance 
indicated herein has therefore been calculated using a Technical NAV when required, as well as the official NAV 
of the Fund as at each other business day for the relevant period.
Previous to 1 December 2021, this Fund's Benchmark was the Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond 
Index.

Source: SSGA.
All data is as at 30/04/2022

Annualised Performance

Difference
from
Benchmark

Benchmark

1 Year (%) 3 Year (%) 5 Year (%) Since Inception (%)
-12.00
-10.00

-8.00
-6.00
-4.00
-2.00
0.00
2.00
4.00
6.00

%

 Fund Gross

 Fund Net

 0.08  -0.20

 0.02  -0.24
 -0.01  -0.24  -0.03  -0.28

Fund Characteristics Fund Benchmark

Number of Issues* 8,595 28,132

Average Yield To Worst (%) 2.52 2.57

Yield to Maturity (%) 2.52 2.57

Current Yield (%) 2.06 2.26

Average Coupon (%) 2.03 2.28

Option Adjusted Spread (bps) 44.84 48.03

Effective Duration (Years) 7.12 7.13

Average Maturity (Years) 8.81 8.92

Effective Convexity 0.95 0.95

Average Credit Rating Quality AA3 AA3

Ratios 3 Years

Standard Deviation (%) 3.88

Tracking Error (%) 0.12

Beta 1.00

* Number of Issues quoted for the Fund may include Cash related items.

Share Class

[I USD Portfolio Hedged] Institutional Investors

Fund Objective

The objective of the Fund is to track the performance of 
the global bond market.

Investment Strategy

The investment policy of the Fund is to track the 
performance of the Bloomberg Global Aggregate Bond 
Index (or any other index determined by the Directors from 
time to time to track substantially the same market as the 
Index) as closely as possible while seeking to minimize as 
far as possible the tracking difference between the Fund's 
performance and that of the Index.

The Index measures the performance of the global bond 
market. The Index includes government, government-
related and corporate bonds, as well as asset-backed, 
mortgage-backed and commercial mortgage-backed 
securities from both developed and emerging markets 
issuers. Securities must be fixed rate and rated investment 
grade as defined by the Index methodology.

In relation to corporate bonds, the Investment Manager 
employs a negative and norms-based ESG screen prior 
to the construction of the portfolio of the Fund and on an 
ongoing basis.

Benchmark

Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD hedged)

Structure

Investment Company

UCITS Compliant

Domicile

Luxembourg

Fund Facts
ISIN LU0956450620

NAV 11.77 USD as of 29 April 
2022

Currency USD

Net Assets(millions) 5,191.38 USD as of 29 
April 2022

Inception Date 10 April 2014

Investment Style Index

Zone Global

Settlement Redemption Settlement 
Cycle, DD+2; Subscription 
Settlement Cycle, DD+2

Notification Deadline DD-1 2:00PM CET time

Valuation Daily market close

Swing Factor1

     Subscription 0.09%

     Redemption 0.01%

Minimum Initial 
Investment

USD 3,000,000.00

Minimum Subsequent 
Investment

USD 1,000.00

Management Fees 0.18%
Actual TER 0.22%

Charge Subscription Redemption

Paid to the fund N/A Up to 2%

1 Indicative as at the date of this factsheet and is subject to change

As of 30 April 2022

FACTSHEET

หนา้ 14



State Street Global AdvisorsState Street Global Aggregate Bond Index Fund 30 April 2022

Source: SSGA.
Characteristics, Credit Rating Exposure Allocation, country allocations and sectors shown are as of the date indicated at the top of this factsheet and are subject to change.
Within Country Allocation, 'Other' denotes the consolidation of any countries which are not already included in the Fund’s top 10.
Credit quality rating is based on an average of Moody's, S&P, and Fitch.

PLEASE NOTE THAT FULL DETAILS OF UNDERLYING FUND HOLDINGS CAN BE FOUND ON WWW.SSGA.COM

Marketing Communication – General Access. Professional Clients Only.
This material is for your private information. The information provided does not constitute investment advice as such term is defined under the Markets in Financial 
Instruments Directive (2014/65/EU) or applicable Swiss regulation and it should not be relied on as such. There is no representation or warranty as to the accuracy of the 
information and State Street shall have no liability for decisions based on such information.
The funds are not available to U.S. investors. Please refer to the Fund’s latest Key Investor Information Document and Prospectus before making any final investment 
decision. The latest English version of the prospectus and the KIID can be found at www.ssga.com. A summary of investor rights can be found here: https://www.ssga.com/
library-content/products/fund-docs/summary-of-investor-rights/ssga-investors-rights-summary-template-non-etf-Lux.pdf Note that the Management Company may decide to 
terminate the arrangements made for marketing and proceed with de-notification in compliance with Article 93a of Directive 2009/65/EC.
This communication is directed at professional clients (this includes Eligible Counterparties) who are deemed both Knowledgeable and Experienced in matters relating to 
investments.
The information contained in this communication is not a research recommendation or ‘investment research’ and is classified as a ‘Marketing Communication’ in accordance 
with the Markets in Financial Instruments Directive (2014/65/EU) or applicable Swiss regulation. This means that this marketing communication (a) has not been prepared in 
accordance with legal requirements designed to promote the independence of investment research (b) is not subject to any prohibition on dealing ahead of the dissemination 
of investment research.
This collective investment scheme and its distributor are authorized by the Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA) in accordance with the Swiss Collective 
Investment Schemes Act (CISA) and the Swiss Ordinance on Collective Investment Schemes (CISO). The collective investment scheme is organized as an Undertaking for 
Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) under the laws of Luxembourg and authorized as a UCITS by the Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(CSSF). Prospective investors may obtain the current prospectus, the articles of incorporation, the KIID as well as the latest annual and semi-annual report free of charge 
from the Swiss Representative and Paying Agent, State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch, Beethovenstrasse 19, 8027 Zurich.
© 2021 Morningstar, Inc. All rights reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or 
distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete, or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from 
any use of this information.
“Bloomberg®” and all Bloomberg Indices are service marks of Bloomberg Finance L.P. and its affiliates, including Bloomberg Index Services Limited (“BISL”), the administrator 
of the index (collectively, “Bloomberg”) and have been licensed for use for certain purposes by State Street Bank and Trust Company, through its State Street Global Advisors 
division (“SSGA”). Bloomberg is not affiliated with SSGA, and Bloomberg does not approve, endorse, review, or recommend any SSGA product. Bloomberg does not guarantee 
the timeliness, accurateness, or completeness of any data or information relating to any SSGA product.
The whole or any part of this work may not be reproduced, copied or transmitted or any of its contents disclosed to third parties without SSGA's express written consent.

Country Allocation Fund
(%)

Benchmark
(%)

United States 39.33 39.10

Japan 12.92 12.80

China 8.56 8.86

France 5.12 5.15

United Kingdom 4.83 4.86

Germany 4.63 4.66

Canada 3.94 3.60

Italy 3.04 3.08

Spain 2.21 2.23

Supranational 2.16 2.20

Other 13.26 13.46

Total 100.00 100.00

Sector Allocation Fund
(%)

Benchmark
(%)

Treasury 54.54 52.76

Mortgage Backed Securities 12.30 12.64

Corporate - Industrial 9.60 9.65

Corporate - Finance 6.90 7.06

Agency 6.37 6.77

Non Corporates 5.61 5.76

Other 2.64 2.92

Corporate - Utility 1.45 1.48

CMBS 0.54 0.80

Asset Backed Securities 0.03 0.17

Cash 0.02 -

Total 100.00 100.00
 

Credit Rating Exposure 
Allocation

Fund
(%)

Benchmark
(%)

Aaa 39.79 39.25

Aa 14.34 14.34

A 31.76 31.56

Baa 14.09 14.86

Below BAA 0.02 -

Total 100.00 100.00
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Maturity Allocation Fund
(%)

Benchmark
(%)

0 - 1 Year 0.94 -

1 - 3 Years 21.91 22.45

3 - 5 Years 19.39 18.56

5 - 7 Years 13.79 15.32

7 - 10 Years 19.94 20.41

10 - 20 Years 13.22 11.40

> 20 Years 10.81 11.86
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For More Information
Visit our website www.
ssga.com or contact your 
representative SSGA office.

SSGA  Belgium
+32 (0) 2 663 2016

SSGA  France
+33 (0) 1 44 45 40 48

SSGA  Germany
+49 (0) 89 55878 999

SSGA  Ireland
+353 (1) 776 3188 / +353 (1)
776 3029

SSGA  Italy
+39 02 3206 6121

SSGA  Middle East & Africa
+971 2 245 9000

SSGA  Netherlands
+31 (0) 20 718 1701

SSGA  Switzerland
+41 (0) 44 245 7099

SSGA  United Kingdom
+44 (0) 20 3395 2333
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State Street Global Advisors
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30 April 2022State Street Global Aggregate Bond Index Fund

If your account holds Russian securities and instruments, then as of the date of this publication, they have been fair valued. Such fair value may be zero. If your portfolio 
holds such Russian securities and instruments, then the portfolio may not be able to dispose of such securities and instruments depending on the relevant market, applicable 
sanctions requirements, and/or Russian capital controls or other counter measures. In such circumstances, the portfolio would continue to own and have exposure to Russian-
related issuers and markets. Please refer to your portfolio holdings report.
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