รายงานรอบปี บัญชี

กองทุนเปิ ดธนชาต Global Equity เพือ่ การเลีย้ งชีพ
(T-GlobalEQRMF)
รหัสกองทุน 4406

สํ าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแต่ วนั ที่ 13 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 12 ธันวาคม 2564

บริษทั หลักทรัพย์ จัดการกองทุน ธนชาต จํากัด

สาส์ นจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จํากัด

เรี ยน ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุน
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด (บลจ.ธนชาต) ใคร่ ขอรายงานการดําเนิ นงานของกองทุน
เปิ ดธนชาต Global Equity เพื่อการเลี้ยงชี พ สําหรับรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2563 ถึง
วันที่ 12 ธันวาคม 2564ให้ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ทราบดังนี้
นับจากวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2564 ดัชนี MSCI AC World TR Net USD
ปรับตัวขึ้น 20.25% ตามภาพการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลก โดยมีภาพรวมและเหตุการณ์สาํ คัญดังนี้
เศรษฐกิ จ โลกมี ก ารฟื้ นตัว อย่า งเต็ม ที่ ภ ายหลัง จากการระบาดของไวรั ส covid-19 ในช่ ว งที่ ผ่า นมา
โดยเฉพาะในประเทศที่มีการควบคุมกระแพร่ ระบาดและมีการกระจายวัคซี นป้ องกันไวรัสได้อย่างต่อเนื่ อง
ผลักดันให้กาํ ลังการใช้จ่ายของผูบ้ ริ โภคฟื้ นกลับมาและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาค
อเมริ กาเหนือและยุโรป โดยแม้วา่ ตัวเลขเศรษฐกิจจะเริ่ มส่ งสัญญาณการปรับตัวลดลงบ้างในช่วงครึ่ งปี หลัง แต่ก็
ยังคงอยูใ่ นระดับที่สูงขึ้นอย่างมากเทียบกับช่วงก่อนเศรษฐกิจโลกจะเผชิญหน้ากับโรคระบาด ส่ งผลให้ตลาดหุ น้
ทัว่ โลกปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงในช่ วงปี ที่ผ่านมา โดยเฉพาะหุ ้นในกลุ่มที่ผูกพันกับกิจกรรมทางเศรษฐกิ จที่
กลับมาคึกคักเช่นกลุ่ม consumer discretionary และ financial ซึ่งได้มีแนวโน้มที่จะได้รับประโยชน์จากตัวเลข
เงินเฟ้ อที่เพิ่มสู งขึ้น
อย่างไรก็ตาม inflation ที่เพิ่มมากขึ้นจนอยูใ่ นระดับที่น่ากังวล โดยเฉพาะตัวเลขเงินเฟ้ อของสหรัฐอเมริ กา
และยุโรปซึ่ งปรับตัวสู งสุ ดในรอบหลายปี ก็ยงั เป็ นอีกปั จจัยที่ตอ้ งจับตามองเมื่ออุปสงค์ในการบริ โภคเพิ่มมาก
ขึ้นหลังจากเศรษฐกิจกลับมาฟื้ นตัวอย่างเต็มที่ ตรงข้ามกับห่ วงโซ่อุปทานที่ยงั เผชิญกับการติดขัดในช่วงปี ที่ผา่ น
มา โดยตัวเลขเงินเฟ้ อที่เพิ่มสู งขึ้นอย่างรวดเร็ วเกินไปก็อาจส่ งผลต่อนโยบายการคลังที่ผ่อนคลายของธนาคาร
กลางต่างๆได้ นอกจากนั้นอัตราการติดเชื้อไวรัส covid-19 ที่เริ่ มกลับมาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะประเทศ
ในทวีปยุโรปก็อาจเป็ นอีกหนึ่งปั จจัยที่น่าจับตามองและอาจก่อให้เกิดความผันผวนในตลาดหุน้ ในระยะถัดไป
กองทุน T-GlobalEQRMF กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรื อมีไว้ซ่ ึ งหน่วยลงทุนของกองทุนตราสาร
ทุนต่างประเทศและหรื อ กองทุนรวมอีทีเอฟตราสารทุนต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุน สําหรับการป้ องกันความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจะเป็ นไปตามดุลย
พินิจของผูจ้ ดั การกองทุน โดยมีการปรับสัดส่ วนการปกป้ องค่าเงินตามสถานการณ์ตลาด
บลจ.ธนชาตจะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกท่าน

ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด
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ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
3 เดือน 6 เดือน
10 ก.ย. 64

12 มิ.ย. 64

1 ปี

1

12 ธ.ค. 63

3 ปี

1

12 ธ.ค. 61

5 ปี

1

12 ธ.ค. 59

10 ปี

1

-

ตั ้งแต่
จัดตั ้ง
1
กองทุน
13 ธ.ค. 56

ถึง 12 ธ.ค. 64 ถึง 12 ธ.ค. 64 ถึง 12 ธ.ค. 64 ถึง 12 ธ.ค. 64 ถึง 12 ธ.ค. 64 ถึง 12 ธ.ค. 64 ถึง 12 ธ.ค. 64

T-GlobalEQRMF
Benchmark
2

Information Ratio
ความผันผวนของ

-2.37

7.86

22.42

17.92

14.24

-

8.40

3.45

11.89

33.19

18.83

12.45

-

10.96

-0.59

-0.48

-1.08

-0.10

0.23

-

-0.35

17.00

13.93

16.16

20.84

17.54

-

15.64

ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คาํ นวณเป็ น % ต่อปี
1 ผลการดําเนินงานย้อนหลัง 1 ปี ขึ้นไป คิดเป็ น % ต่อปี
2 Information Ratio แสดงความสามารถของผูจ้ ดั การกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ ยง
Benchmark: คํานวณจาก ตัวชี้วดั ของกองทุนรวมนี้ ใช้ MSCI AC World TR Net USD และในการแสดงดัชนีช้ ี
วัดผลการดําเนิ นงานดังกล่าว บริ ษทั จัดการจะแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนที่สอดคล้องกับการ
วัดผลการดําเนินงานของกองทุน ณ วันทําการที่คาํ นวณ
การเปิ ดเผยอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุน

ข้อมูลอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากับ 0.04 รอบของ
กองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี
การใช้ สิทธิออกเสี ยงในทีป่ ระชุ มผู้ถือหุ้นบริษทั จัดการ

ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถค้นหารายละเอียดการเข้าร่ วมประชุมสามัญประจําปี และประชุมวิสามัญของบริ ษทั
จัด การที่ ก องทุ น ถื อ ลงทุ น ได้ผ่า นทางเว็บไซต์ข อง บลจ.ธนชาต https://www.thanachartfundeastspring.com
ในเมนูหวั ข้อ “รู ้จกั บลจ.”

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็ นสิ่ งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ ยง และคู่มือการลงทุน ก่อนตัดสิ นใจลงทุน
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน
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ค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน
ของรอบปี บัญชีต้ งั แต่วนั ที่ 13 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม
(fund’s direct expenses)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ (trustee fee)
ค่าที่ปรึ กษาการลงทุน (advisory fee)
ค่าใช้จ่ายในการจัดทํารายงานและเอกสารของกองทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นจากการลงทุนใน
หลักทรัพย์ในต่างประเทศ
ค่าสอบบัญชี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

จํานวนเงิน
(พันบาท)

ร้อยละของมูลค่า
ทรัพย์สินสุ ทธิ

3,528.26
294.02
70.56
ไม่มี
91.46
39.72

1.605%
0.134%
0.032%
ไม่มี
0.042%
0.018%

35.30
19.97
4,079.29

0.016%
0.012%
1.859%

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้ อขายหลักทรัพย์
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

รายงานข้ อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ อง
ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วนั ที่ 13 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2564
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทําธุรกรรม
กองทุนภายใต้การจัดการของบริ ษทั

รายชื่อผู้จดั การกองทุน
ลําดับ
ชื่อ – นามสกุล
วันที่เริ่ มบริ หารกองทุน
1
ดร.ธีรนุช ธรรมภิมุขวัฒนา
3 พฤศจิกายน 2563
2
นายกาย ศิริพรรณพร
1 กรกฎาคม 2564
3
นางสาวนันทนัช กิติเฉลิมเกียรติ
16 สิ งหาคม 2564
ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและรายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนได้ที่ บลจ.ธนชาต
โดยตรง หรื อที่เว็บไซต์ของบลจ.ธนชาต (https://www.thanachartfundeastspring.com) และสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)
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ตารางการรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่องจากการทีก่ องทุนใช้ บริการบุคคลอืน่
บริ ษทั คู่คา้ ตราสารหนี้

รายการผลประโยชน์ตอบแทนของกองทุน

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 แอนด์อินเวสเมนท์
แบงก์
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 นข้อมูลในการ
ตัดสิ นใจลงทุน

ตารางการรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่องจากการทีก่ องทุนใช้ บริการบุคคลอืน่

บริ ษทั นายหน้า

รายการผลประโยชน์ตอบแทน
ของกองทุน

บริ ษทั หลักทรัพย์ กสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเตอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิ ชย์ จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ข้อมูลวิจยั เพือ่ ใช้เป็ นข้อมูล
ในการตัดสิ นใจลงทุน

บริ ษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก
ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2564
กลุ่มของตราสาร

มูลค่าตามราคา
ตลาด
21,263.16

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิ ชย์หรื อบริ ษทั
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 ผู ้
รับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง หรื อผูค้ ้ าํ ประกัน
(ง) ตราสารที่มีบริ ษทั ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่าํ กว่า
investment grade หรื อไม่มี rating เป็ นผูอ้ อก ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง
หรื อผูค้ ้ าํ ประกัน
สัดส่ วนสู งสุ ด (Upper Limit) ที่บริ ษทั จัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
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%NAV
7.82%
-

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์ และทรัพย์สินอืน่
ชื่อหลักทรัพย์

อันดับความน่าเชื่อถือ

อัตรา

ดอกเบี้ย
(%) TRIS FITCH

วันครบ จํานวนหน่วย
ร้ อยละ
ร้ อยละ
มู ลค่าตาม
มู ลค่าตาม
กําหนด (พันหน่วย)/ ราคาตลาดไม่ รวม ของ ราคาตลาดรวม ของมู ลค่า
S&P Moody's
มู ลค่าหน้าตั๋ว ดอกเบี้ยค้างรับ เงินลงทุน ดอกเบี้ยค้างรับ ทรัพย์ สนิ
(พันบาท)

สุทธิ

(พันบาท)

249,509.49
249,509.49

100.00
100.00

249,509.49
249,509.49

91.77
91.77

0.34

249,509.49
153,415.72

100.00
61.49

249,509.49
153,415.72

91.77
56.43

106.62

96,093.78

38.51

96,093.78

35.34

22,752.74

8.37

21,254.92

22,752.74
21,263.16

8.37
7.82

1,480.67

1,489.58

0.55

การป้ องกันความเสีย่ งของรายการในอนาคตโดยใช้ สญั ญาล่วงหน้า
สัญญาขายเงินตราต่ างประเทศล่วงหน้า

(68.77)

(0.04)

(68.77)

(0.04)

สินทรัพย์ อนื่ และหนี้สนิ อืน่

(285.45)

(0.10)

สินทรัพย์ อนื่
หนี้สนิ อืน่

580.89
(866.34)

0.21
(0.31)

271,908.01

100.00

การลงทุนในหลักทรัพย์ ต่างประเทศ
หน่วยลงทุน
ประเภทกองทุนรวมตราสารแห่งทุน
COMWPSC
Edgewood L Select - US Select
WELGQDU

Wellington Global Quality Growth
Fund USD Class D Accumulating
Unhedged

เงินฝากธนาคาร
ประเภทออมทรัพย์
KBANK - S/A

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

F1+(tha)* BBB+* Baa1*

BANK DEPOSIT
FCD-USD

รวมทัง้ สิน้

249,509.49

100.00

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ประเภทสัญญา

คู่สัญญา

อันดับความน่ าเชือ่ ถือ
TRIS

FITCH

S&P

Moody's

วัตถุประสงค์

มู ลค่าตามราคาตลาด (บาท)

% NAV

กําไร/ขาดทุน (บาท)

ปัองกันความเสี่ยง

847,000.00

0.31%

847,000.00

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า

ธนาคารทหารไทยธนชาต

AA-

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า

ธนาคารไทยพาณิ ชย์

AA+*

BBB+*

Baa1*

ปัองกันความเสี่ยง

13,734.40

0.01%

13,734.40

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

AAA*

AAA*

BBB+*

Baa1*

ปัองกันความเสี่ยง

(15,825.00)

(0.01%)

(15,825.00)

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า

ธนาคารไทยพาณิ ชย์

AA+*

BBB+*

Baa1*

ปัองกันความเสี่ยง

(154,931.82)

(0.06%)

(154,931.82)

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

AAA*

AAA*

BBB+*

Baa1*

ปัองกันความเสี่ยง

(15,269.49)

(0.01%)

(15,269.49)

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

AAA*

AAA*

BBB+*

Baa1*

ปัองกันความเสี่ยง

(1,054,644.78)

(0.39%)

(1,054,644.78)

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

AAA*

AAA*

BBB+*

Baa1*

ปัองกันความเสี่ยง

311,164.42

0.11%

311,164.42

* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผูอ้ อกตราสาร
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อันดับความน่ าเชื่อถือของตราสารหนีร้ ะยะกลางและระยะยาว
บ.ทริ สเรสติ้ง
บ.ฟิ ทซ์ เรทติ้ง (ประเทศ
ความหมายของเรทติ้ง
ไทย)
AAA
AAA (tha)
ความน่าเชื่อถือสู งที่สุด และมีความเสี่ ยงตํ่าสุ ด
กลุ่มตราสารหนี้
ระดับน่าลงทุน (Investment Grade
AA
AA (tha)
ความน่าเชื่อถือสู งมาก และมีความเสี่ ยงตํ่ามาก
Bonds)
A
A (tha)
ความน่าเชื่อถือสู ง และมีความเสี่ ยงตํ่า
BBB
BBB (tha)
ความน่าเชื่อถืออยูใ่ นเกณฑ์พอใช้
BB
BB (tha)
ความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าระดับปานกลาง
กลุ่มตราสารหนี้
ระดับเก็งกําไร (Speculative Grade
B
B (tha)
ความน่าเชื่อถืออยูใ่ นเกณฑ์ต่าํ มาก
Bonds)
C
CCC, CC, C (tha)
ความน่าเชื่อถืออยูใ่ นเกณฑ์ต่าํ มากที่สุด และเริ่ มมีความเสี่ ยงต่อการผิดนัด
ชําระหนี้
D
DDD, DD, D (tha)
อยูใ่ นภาวะที่ผิดนัดชําระหนี้
หมายเหตุ : บ.ทริ สเรตติ้ง และ บ.ฟิ ทซ์ เรทติ้ง ได้ใช้สัญญลักษณ์ บวก (+) และ ลบ (-) ต่อท้ายอันดับเครดิตข้างต้น เพื่อใช้ขยายขอบเขตของคุณภาพเครดิตที่นิยาม
เอาไว้มากกว่าเล็กน้อย (+) และ น้อยกว่าเล็กน้อย (-) ตามลําดับ สําหรับ ฟิ ทซ์ เรทติ้ง เป็ นสถาบันจัดอันดับเครดิตนานาชาติ จึงมีคาํ ว่า (tha) ต่อท้ายเพื่อแสดงถึงการ
ให้อนั ดับเครดิตตามมาตรวัดภายในประเทศไทย
Description

Standard and Poor’s
Long-term

Moody’s

Short-term

Long-term

FITCH Ratings

Short-term

Long-term

Short-term

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
Aa3

AA+
AA
AA-

Strong capacity for payment of financial commitments - it may, nevertheless, be vulnerable A+
to changes in economic cycle or circumstances
A
AAdequate capacity for payment of financial commitments - economic cycle and
circumstances are, nevertheless, more likely to impair this capacity

A1+
A1
A2
A3

BBB+
BBB
BBB-

A1
A2
A3

P1
P2
P3

Baa1
Baa2
Baa3

A+
A
A-

F1+
F1
F2
F3

BBB+
BBB
BBBSpeculative Grade

This group involves speculative elements – capacity for continued payment of
commitments is contingent upon a sustained business and economic environment

BB+
BB
BBB+
B
B-

High default risk - debtor’s capacity for meeting commitments may be troublesome

CCC+
CCC
CCC-

Highly speculative obligations
Very low probability of timely and full payment of obligations

B
C
D

Ba1
Ba2
Ba3
B1
B2
B3

NP

BB+
BB
BBB+
B
B-

Caa1
Caa2
Caa3

CCC+
CCC
CCC-

CC

CC

CC

C

C

C

Default in payment of obligations - D
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2564
(หน่ วย : บาท)
หมายเหตุ

2564

2563

สินทรั พย์
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้ จากดอกเบี้ย
ลูกหนี้ จากสัญญาอนุพนั ธ์

4
6

249,509,493.09
22,744,281.59

138,918,288.71
7,518,782.68

7,9

8,459.14
1,171,898.82

2,533.11
5,157,419.35

580,887.04
274,015,019.68

218,044.69
151,815,068.54

258,013.79
1,240,671.09

1,856,551.65
-

607,839.32
484.34

138,266.56
6,079.01

2,107,008.54
271,908,011.14

2,000,897.22
149,814,171.32

142,610,524.88

96,193,235.30

55,417,043.85
73,880,442.41
271,908,011.14

20,715,343.00
32,905,593.02
149,814,171.32

19.0664
14,261,052.4878

15.5742
9,619,323.5295

สิ นทรัพย์อื่น
รวมสินทรั พย์
หนีส้ ิน
เจ้าหนี้ จากการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
เจ้าหนี้ จากสัญญาอนุพนั ธ์
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้ สินอื่น
รวมหนีส้ ิน
สินทรั พย์ สุทธิ

7
9

สินทรั พย์ สุทธิ
ทุนที่ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กาไร(ขาดทุน)สะสม
บัญชีปรับสมดุล
กาไร(ขาดทุน)สะสมจากการดาเนิ นงาน
สินทรั พย์ สุทธิ

4

สินทรั พย์ สุทธิต่อหน่ วย
จานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายแล้ วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่ วย)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 12 ธันวาคม 2564
(หน่ วย : บาท)
หมายเหตุ

2564

2563

13,415.45
1,114,180.92
1,127,596.37

6,312.88
224,293.61
230,606.49

8,9

3,528,264.48

1,662,210.46

ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุน
ในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ
ค่าธรรมเนี ยมการสอบบัญชี
ค่าใช้จ่ายในการขายและรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่ าใช้ จ่าย
รายได้(ขาดทุน)สุ ทธิ

8
8,9

70,565.32
294,022.12

33,244.14
138,517.54

39,717.31
35,300.00
2,865.00

126,833.61
35,300.00
1,975.00

108,562.79
4,079,297.02
(2,951,700.65)

126,588.64
2,124,669.39
(1,894,062.90)

รายการกาไร(ขาดทุน)สุ ทธิจากเงินลงทุน
รายการกาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพนั ธ์

4
1,610,844.78
61,175,370.40
(13,796,444.00)

137,930.90
19,573,831.56
(2,539,485.75)

รายการกาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพนั ธ์
รายการกาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
รวมรายการกาไร(ขาดทุน)สุ ทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึน้ และที่ยังไม่ เกิดขึน้

(5,226,191.62)
162,970.48
43,926,550.04

4,544,136.89
10,999.35
21,727,412.95

การเพิ่มขึน้ (ลดลง)ในสินทรั พย์ สุทธิจากการดาเนินงาน

40,974,849.39

19,833,350.05

4

รายได้
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย

4

ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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กองทุนเปิ ดธนชาต Global Equity เพื่อการเลีย้ งชีพ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 12 ธันวาคม 2564
1. ลักษณะของกองทุนเปิ ดธนชาต Global Equity เพื่อการเลีย้ งชีพ
กองทุนเปิ ดธนชาต Global Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) เป็ นกองทุนรวมประเภทโครงการเปิ ด โดยไม่มีกาหนด
อายุโครงการ กองทุนได้รับการอนุมตั ิจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ให้จดั ตั้งเป็ น
กองทุนเปิ ดและจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 มีมูลค่าโครงการจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท
(แบ่งเป็ น 100,000,000 หน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริ ษทั
จัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจานวนเงินลงทุนของโครงการได้ไม่เกิน 150 ล้านบาท จัดการโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุน ธนชาต จากัด (“ บริ ษทั จัดการ”)
เมื่ อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 บริ ษทั จัดการได้มีการเปลี่ ยนแปลงผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่เป็ น บริ ษทั พรู เด็นเชี ยล คอร์ ปอเรชั่น
โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด จากัด (Prudential Corporation Holdings Limited) และ ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
กองทุนเปิ ดธนชาต Global Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ เป็ นกองทุนรวมพิเศษ กองทุนเป็ นกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
และเป็ นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ มีวตั ถุประสงค์ในการส่งเสริ มการออมเงินและการลงทุนแบบต่อเนื่องระยะยาวเพื่อการเลี้ยง
ชีพ สาหรับการเกษียณอายุของผูถ้ ือหน่วยลงทุน/ประชาชนทัว่ ไป กองทุนมีนโยบายลงทุนในหรื อมีไว้ซ่ ึ งหน่วยลงทุนของกองทุน
ตราสารทุนต่างประเทศและหรื อ กองทุนรวมอีทีเอฟตราสารทุนต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุน โดยสามารถลงทุนได้ในภูมิภาคต่างๆทัว่ โลก ทั้งนี้ กองทุนในต่างประเทศที่จะพิจารณาลงทุนจะ
มีทรัพย์สินที่ ลงทุนเป็ นประเภทและชนิ ดเดียวกับทรัพย์สินที่ สานักงาน ก.ล.ต. กาหนดให้กองทุนอาจลงทุนหรื อมีไว้ได้ และ
เนื่องจากกองทุนเป็ นกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (foreign investment fund) ซึ่ งในขณะที่จดั ตั้งกองทุน สานักงาน ก.ล.ต.
กาหนดให้ กองทุ น ประเภทนี้ ลงทุ น หรื อ มี ไ ว้ซ่ ึ งทรั พ ย์สิน เพื่ อกองทุ น ดังกล่ าว ต้อ งเป็ นการลงทุ น ในต่ างประเทศ (offshore
investment) เป็ นหลัก ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุน
ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในหรื อมีไว้ซ่ ึ งหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นหรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นในต่างประเทศที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้
ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงที่ เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ ยน
เงินตราที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจนาเงินลงทุนบางส่วนหรื อทั้งหมดมาลงทุนในประเทศไทย เพื่อ
ประโยชน์ของกองทุนโดยรวม โดยถือว่าได้รับมติจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือเป็ นการแก้ไขรายละเอียดโครงการกองทุน
กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Security) ตราสารหนี้ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade)
และตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ยกเว้นกรณี ที่ในขณะที่กองทุนเริ่ มลงทุนในตราสาร
นั้น ตราสารดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรื อเป็ นตราสารทุนที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Listed Securities) แต่ต่อมาถูกปรับลดอันดับความน่ าเชื่ อถื อลงต่ากว่า Investment grade หรื อ
ยกเลิ กการจัดอันดับความน่ าเชื่ อ ถือ (Unrated) หรื อเพิกถอนจากการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Delisted) เพื่อให้กองทุน
สามารถมีไว้ซ่ ึงตราสารดังกล่าวต่อไปได้ รวมทั้งมีเวลาในการปรับลดอัตราส่ วนให้เป็ นไปตามที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด เว้นแต่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุมตั ิเห็นชอบ ยกเว้น หรื อ ผ่อนผันให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
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2. เกณฑ์ ในการจัดทาและนาเสนองบการเงิน
งบการเงินของกองทุนได้จดั ทาขึ้นตามแนวปฏิบตั ิทางบัญชีสาหรับกองทุนรวมและกองทุนสารองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริ ษทั
จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“แนวปฏิบตั ิ
ทางบัญชี”) ส่วนเรื่ องที่แนวปฏิบตั ิทางบัญชีฉบับนี้ไม่ได้กาหนดไว้ กองทุนปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดย
สภาวิชาชีพบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีของข้อมูลทางการเงิน
3. การนาแนวปฏิบัติทางบัญชีใหม่ มาถือปฏิบัติ
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 กองทุน ได้นาแนวปฏิ บัติท างบัญ ชี ที่ สมาคมบริ ษ ัทจัดการลงทุ นกาหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาใช้ปฏิบตั ิเป็ นครั้งแรก โดยกองทุนไม่ได้ปรับปรุ ง
ย้อนหลังงบการเงินที่แสดงเปรี ยบเทียบสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีก่อน ซึ่งเป็ นแนวทางที่สามารถกระทาได้ตามข้อกาหนดของ
แนวปฏิบตั ิทางบัญชีฉบับดังกล่าว อย่างไรก็ตามการนาแนวปฏิบตั ิทางบัญชีมาถือปฏิบตั ิไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อ
งบการเงินของกองทุนโดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ดังนี้
3.1 การบัญชีเกี่ยวกับเครื่ องมือทางการเงิน
ตามแนวปฏิบตั ิทางบัญชีกาหนดให้กองทุนวัดมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม ซึ่ งไม่แตกต่างจากนโยบาย
การบัญชีเดิม และกาหนดให้วดั มูลค่าหนี้สินทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายโดยรับรู ้ดอกเบี้ยจ่ายด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
เดิมกองทุนรับรู ้ดอกเบี้ยจ่ายด้วยอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาตามเกณฑ์คงค้าง
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดงั กล่าวข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่องบการเงินของกองทุน
3.2 การวัดมูลค่ายุติธรรม
แนวปฏิบตั ิทางบัญชีได้กาหนดวัตถุประสงค์ของการวัดมู ลค่ายุติธรรม คือ ประมาณการราคาสาหรับรายการที่เกิด ขึ้นใน
สภาพปกติในการขายสิ นทรัพย์หรื อการโอนหนี้สินที่จะเกิดขึ้นระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมภายใต้สภาพ
ปั จจุบันของตลาด เดิ ม มูลค่ ายุติ ธรรมหมายถึ ง จานวนเงิน ที่ ผูซ้ ้ื อและผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ ยนสิ นทรั พย์ห รื อโอนหนี้ สิ นกัน
ในขณะที่ท้งั สองฝ่ ายมีความรอบรู ้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของผู ้
ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้ แนวปฏิบตั ิทางบัญชีได้กาหนดการเปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรม กองทุนจึง
เปิ ดเผยเพิ่มเติมดังที่กล่าวในหมายเหตุขอ้ 10
4. นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
4.1 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไปจากการนาแนวทางปฏิบตั ิทางบัญชีมาถือปฏิบตั ิ
สินทรัพย์และหนีส้ ินทางการเงิน
การจัดประเภทและการวัดมูลค่า
สิ นทรัพย์ทางการเงินทั้งหมดจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน
และวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน ยกเว้นเงินฝากธนาคาร ที่วดั มูลค่าภายหลังด้วยราคาทุน
ตัดจาหน่าย
เงินลงทุนในตราสารหนี้ แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้อตั ราผลตอบแทนจากสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน หากไม่มีอตั ราผลตอบแทน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินจะใช้
อัตราผลตอบแทนที่สถาบันการเงิน (Market Maker) เสนอซื้ อ ในกรณี ที่ไม่มีอตั ราผลตอบแทนดังกล่าว บริ ษทั จัดการจะ
ประมาณราคายุติธรรมโดยใช้ หลักเกณฑ์ตามที่สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนประกาศกาหนด
หนี้ สิ น ทางการเงิ น ทั้งหมดเป็ นหนี้ สิ น ทางการเงิน ที่ วดั มู ลค่าภายหลังด้วยราคาทุ น ตัดจาหน่ าย ซึ่ งกองทุ น รั บ รู ้
ดอกเบี้ยจ่ายโดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
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4.2 การวัดค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในกองทุนในต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนและวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรหรื อขาดทุนโดยใช้มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิต่อหน่วยของกองทุนในต่างประเทศที่ประกาศล่าสุ ด
ราคาทุนของเงินลงทุนที่จาหน่ายใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
4.3 การรับรู้รายได้ และค่าใช้ จ่าย
กองทุนบันทึกกาไรหรื อขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกาไรขาดทุน
ในการจาหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการจาหน่ายเมื่อเปรี ยบเทียบกับราคาตามบัญชีของ
เงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยูใ่ นกาไรขาดทุน
ดอกเบี้ยรับรับรู ้เป็ นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับตามวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
ค่าใช้จ่ายรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
4.4 การใช้ ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทางบการเงินให้เป็ นไปตามหลักการบัญชีที่กาหนดในแนวปฏิบตั ิทางบัญชี ฝ่ ายบริ หารต้องใช้การประมาณการ
รายการบัญชีบางรายการและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อจานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณไว้
4.5 บัญชีปรับสมดุล
บัญ ชี ป รั บสมดุ ล ถื อเป็ นส่ วนหนึ่ งของกาไรสะสม ซึ่ งจะบัน ทึ กเมื่ อมี การขายหรื อรั บ ซื้ อคื นหน่ วยลงทุ นของกองทุ น
เพื่อทาให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมี ส่ว นในสิ นทรัพย์สุทธิ ของกิจการลงทุนหรื อได้รับส่ วนแบ่งจากกิจการลงทุนเท่าเทียมกันไม่ว่า
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนนั้นจะลงทุนหรื อเลิกลงทุนในกิจการลงทุน ณ เวลาใด
4.6 การแปลงค่าเงินตราต่ างประเทศ
กองทุนแปลงค่ารายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นให้เป็ นเงินบาท โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ
และแปลงค่าสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินให้เป็ นเงินบาท โดยใช้
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กาไรและขาดทุนที่เกิดจากการรับหรื อจ่ายชาระที่เป็ นเงินตราต่างประเทศและที่เกิดการแปลงค่ า
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินดังกล่าวได้บนั ทึกทันทีในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
4.7 ตราสารอนุพนั ธ์
อนุพนั ธ์ทางการเงินเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
กาไรหรื อขาดทุนที่ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุ พนั ธ์จะรับรู ้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ณ วันที่วดั มูลค่า
กองทุนอาจทาการป้ องกันความเสี่ ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน สาหรับสิ นทรัพย์ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศบางส่ วนโดย
การทาอนุพนั ธ์ทางการเงิน เช่น การทาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
5. ข้ อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน
กองทุนได้ซ้ือขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุ ปได้ดงั นี้

ซื้อเงินลงทุน
ขายเงินลงทุน

(หน่ วย : บาท)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 12 ธันวาคม
2564
2563
57,154,065.00
74,620,092.55
9,349,075.80
20,772,349.56
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6. เงินฝากธนาคาร
ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2564
สกุลเงิน
เงินต้ น

อัตราดอกเบีย้
ร้ อยละ (ต่ อปี )
เงินฝากออมทรัพย์
ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
รวม

0.10
0.04

BAHT
USD

ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2563
สกุลเงิน
เงินต้ น

อัตราดอกเบีย้
ร้ อยละ (ต่ อปี )
เงินฝากออมทรัพย์
ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
รวม

21,254,923.12
44,485.02

0.10
0.04

BAHT
USD

7,506,395.86
412.07

จานวนเงิน
(บาท)
21,254,923.12
1,489,358.47
22,744,281.59

จานวนเงิน
(บาท)
7,506,395.86
12,386.82
7,518,782.68

7. ลูกหนี/้ เจ้ าหนีจ้ ากสัญญาอนุพนั ธ์
ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2564 กองทุนมีสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่ งทากับสถาบันการเงิน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ธนาคารคู่สัญญา
ธนาคารทหารไทยธนชาต
จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
จากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์
จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
จากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์
จากัด (มหาชน)

กาไร(ขาดทุน)จาก
การเปลี่ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรม

จานวน
สัญญา

ขาย
สกุลเงิน

มูลค่าตาม
สัญญา

ซื้อ
สกุลเงิน

มูลค่า
ตามสัญญา

1

USD

2,200,000.00

BAHT

74,465,600.00

ม.ค. 2565

847,000.00

1

USD

1,170,700.00

BAHT

39,486,540.30

เม.ย. 2565

311,164.42

1

USD

464,000.00

BAHT

15,540,566.40
ม.ค. 2565
รวมลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์

13,734.40
1,171,898.82

3

USD

1,530,000.00

BAHT

50,113,230.00

1

USD

939,000.00

BAHT

31,267,103.70
ก.พ. 2565
รวมเจ้าหนี้จากสั ญญาอนุพันธ์

กาหนดส่ งมอบ

ม.ค. - มี.ค. 2565

(1,085,739.27)
(154,931.82)
(1,240,671.09)
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7. ลูกหนี/้ เจ้ าหนีจ้ ากสัญญาอนุพนั ธ์ (ต่ อ)
ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2563 กองทุนมีสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่ งทากับสถาบันการเงิน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ธนาคารคู่สัญญา
ธนาคารทหารไทยธนชาต
จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
จากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิ กรไทย
จากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์
จากัด (มหาชน)

กาไร(ขาดทุน)จาก
การเปลี่ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรม

จานวน
สัญญา

ขาย
สกุลเงิน

มูลค่าตาม
สัญญา

ซื้อ
สกุลเงิน

มูลค่า
ตามสัญญา

7

USD

1,426,700.00

BAHT

44,684,535.40

ธ.ค. 2563 - มี.ค. 2564

1,820,264.31

10

USD

1,777,000.00

BAHT

55,333,572.95

ธ.ค. 2563 - มี.ค. 2564

1,941,298.12

2

USD

886,400.00

BAHT

27,872,830.28

ม.ค. 2564

1,244,653.50

2

USD

269,000.00

BAHT

กาหนดส่ งมอบ

8,233,491.10 ธ.ค. 2563 - ก.พ. 2564
รวมลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์

151,203.42
5,157,419.35

8. ค่าใช้ จ่าย
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด เป็ นผูจ้ ดั การกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมี ธนาคารกสิ กรไทย
จากัด (มหาชน) เป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนี ยมนายทะเบี ยนตามที่ ระบุในหนังสื อชี้ ชวนที่
กองทุนถูกเรี ยกเก็บมีอตั ราดังนี้
ค่าใช้ จ่าย
อัตราร้ อยละ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ในประเทศ
ไม่เกินร้อยละ 0.161 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ไม่เกินร้อยละ 0.134 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
บริ ษทั จัดการจะคานวณค่าธรรมเนียมข้างต้นทุกวัน ทั้งนี้มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน
หักด้วยมูลค่าหนี้ สินทั้งหมดของกองทุน ณ วันที่คานวณ ทั้งนี้ โดยยังไม่ได้หักรายการต่อไปนี้ ได้แก่ ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ
ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบี ยนที่ยงั ไม่ได้มีการคานวณและ/หรื อยังไม่ได้มี การบันทึกเป็ นหนี้ สิน
จนถึงวันที่คานวณ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรื อผูร้ ับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ ไม่เกิน 0.535 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ
9. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุมกองทุนหรื อถูกควบคุมโดยกองทุน
ไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับกองทุน
กองทุนมีความสัมพันธ์กบั บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดงั นี้
บริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
ความสัมพันธ์
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
เป็ นบริ ษทั จัดการกองทุน
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
เป็ นบริ ษทั ใหญ่ของธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ : ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน))

ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)

เป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั จัดการกองทุน
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9. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน (ต่ อ)
กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สาคัญกับบริ ษทั จัดการและกิจการอื่น ซึ่งมี ผถู ้ ือหุ้นและ/หรื อกรรมการเดียวกันกับบริ ษทั
จัดการและกองทุน รายการที่สาคัญดังกล่าวมีดงั นี้
9.1 รายการระหว่างกัน มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 12 ธันวาคม
นโยบายการกาหนดราคา
2564
2563
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
3,528,264.48
1,662,210.46 ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสื อชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
294,022.12
138,517.54 ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสื อชี้ชวน
9.2 ยอดคงเหลือระหว่างกัน มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่ 12 ธันวาคม
2564
2563
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย
519,189.68
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย
43,265.85
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์
847,000.00

79,103.92
6,591.97
1,820,264.31

10. การเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับเครื่ องมือทางการเงิน
10.1 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผูอ้ ื่นโดยรายการ
ดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ้ือและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายใน
ตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินซึ่ งแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องกาหนดให้ตอ้ งวัด
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่ มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่
สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่ มีสภาพคล่องได้ กองทุนประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิ คการประเมินมูลค่าที่
เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์จากแหล่งที่น่าเชื่ อถือ เช่น วิธีคิดลดกระแสเงินสด และพยายามใช้ข้ อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่
เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดงั นี้
(ข้อมูลระดับที่ 1) ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกัน
(ข้อมูลระดับที่ 2) ข้อมูลอื่นนอกเหนื อจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่ สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่
ข้อมูลราคาตลาด) หรื อโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่ คานวณมาจากราคาตลาด) ส าหรับ สิ นทรั พย์น้ ัน หรื อ
หนี้สินนั้น
(ข้อมูลระดับที่ 3) ข้อมูลสาหรับสิ นทรั พย์หรื อหนี้ สินซึ่ งไม่ได้อา้ งอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่
สามารถสังเกตได้)
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10.1 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม (ต่ อ)
กองทุนมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจาแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ดังนี้
(หน่ วย : บาท)
ระดับ 1
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุตธิ รรม
หน่วยลงทุน
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์
หนีส้ ินที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์

ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2564
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

-

249,509,493.09
1,171,898.82

-

249,509,493.09
1,171,898.82

-

1,240,671.09

-

1,240,671.09
(หน่ วย : บาท)

ระดับ 1
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุตธิ รรม
หน่วยลงทุน
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์

-

ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2563
ระดับ 2
ระดับ 3
138,918,288.71
5,157,419.35

-

รวม
138,918,288.71
5,157,419.35

เครื่ องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิง
ไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้ อขายโดยผูค้ า้ หรื อแหล่งกาหนดราคาที่เป็ นทางเลือกซึ่ งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกต
ได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่ องมือการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยตราสารหนี้ภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มน่ าลงทุนและอนุ พนั ธ์ใน
ตลาดซื้อขายกันโดยตรง
10.2 ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ โอกาสที่ราคาตราสารหนี้อาจจะเพิ่มขึ้นหรื อลดลง เมื่ออัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดมีการ
เปลี่ยนแปลงโดยทัว่ ไป หากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเพิ่มสู งขึ้นราคาตราสารหนี้จะลดลง และหากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด
ลดลงราคาตราสารหนี้ จะมีราคาเพิ่มสู งขึ้น ยิ่งตราสารหนี้ มีอายุยาวเท่าไรราคาของตราสารหนี้น้ ันก็จะมีความอ่อนไหวต่อการ
ปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นเท่านั้น
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10.2 ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบีย้ (ต่ อ)
กองทุนมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน แยกตามประเภทของอัตราดอกเบี้ย ดังนี้
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2564

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์

อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ ลงตาม
อัตราตลาด

อัตราดอกเบีย้
คงที่

ไม่ มีอัตรา
ดอกเบีย้

รวม

22,744,281.59
-

-

249,509,493.09
1,171,898.82

22,744,281.59
249,509,493.09
1,171,898.82

-

-

1,240,671.09

1,240,671.09
(หน่ วย : บาท)

ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2563
อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ ลงตาม
อัตราตลาด
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์

7,518,782.68
-

อัตราดอกเบีย้
คงที่

ไม่ มีอัตรา
ดอกเบีย้

รวม

-

138,918,288.71
5,157,419.35

7,518,782.68
138,918,288.71
5,157,419.35

10.3 ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง
ยอดคงเหลือของเครื่ องมือทางการเงินโดยแบ่งตามวันที่ครบกาหนดจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินที่มีสาระสาคัญ ดังนี้
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2564
ระยะเวลาครบกาหนด
ภายใน 1 ปี
เมื่อทวงถาม
1 ปี – 5 ปี
ไม่ มีกาหนด
รวม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝากธนาคาร
22,744,281.59
22,744,281.59
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน
249,509,493.09
249,509,493.09
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10.3 ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง (ต่ อ)
(หน่ วย : บาท)

เมื่อทวงถาม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน

7,518,782.68
-

ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2563
ระยะเวลาครบกาหนด
ภายใน 1 ปี
1 ปี – 5 ปี
ไม่ มีกาหนด
-

-

รวม

138,918,288.71

7,518,782.68
138,918,288.71

10.4 ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่ อ
กองทุ น มี ความเสี่ ยงที่ อาจเกิ ด จากการที่ คู่สัญ ญาไม่สามารถปฏิ บัติตามภาระผูกพัน ที่ ระบุ ไว้ในเครื่ องมื อ ทางการเงิ น
เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกาหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะ
ได้รับความเสี ยหายจากการเก็บหนี้
10.5 ความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่ งอาจก่อให้เกิดผล
เสี ยหายแก่กองทุนในงวดปั จจุบนั หรื อในปี ต่อไป กองทุนอาจจะได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ย นไปซึ่ งเกิดจาก
สิ นทรัพย์ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศส่วนที่ไม่ได้ทาสัญญาป้องกันความเสี่ ยง
กองทุ น ได้ท าการป้ องกัน ความเสี่ ยงจากอัต ราแลกเปลี่ ยนเงิ น ตราต่ างประเทศล่ วงหน้า ตามรายละเอี ยดที่ ระบุ ไว้ใน
หมายเหตุ 7
กองทุนมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้
(หน่ วย : ดอลลาร์ สหรัฐ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน
รายการ
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)
เงินฝากธนาคาร
ดอกเบี้ยค้างรับ
สิ นทรัพย์อื่น
หนีส้ ินทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

2564
7,452,493.82
44,485.02
6.57
17,350.27

2563
4,621,366.89
412.07
3.12
7,252.80
531.89

10.6 ความเสี่ยงด้ านตลาด
กองทุนมีความเสี่ ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในหน่วยลงทุน ซึ่ งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กบั ความ
ผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่ งสภาวการณ์ดงั กล่ าวอาจมีผลกระทบด้านบวกหรื อ
ลบต่อผลการดาเนินงานของกองทุนรวม
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10.7 การบริหารความเสี่ยง
กองทุนบริ หารความเสี่ ยงที่ อาจเกิด ขึ้นจากการลงทุนโดยการกาหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง เช่ น การกระจาย
ประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่ลงทุน
11. การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิให้ออกโดยผูม้ ีอานาจของกองทุนเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565

ข้ อมูลทีล่ งทุนในหน่ วยลงทุนกองทุนรวมต่ างประเทศ เกินกว่ าร้ อยละยีส่ ิ บของมูลค่าทรัพย์ สินสุ ทธิ
ของ
กองทุนเปิ ดธนชาต Global Equity เพือ่ การเลีย้ งชีพ

EDGEWOOD L SELECT – US SELECT GROWTH
Luxembourg
31 January 2022

INVESTMENT APPROACH

FUND PROFILE

The Fund aims to offer shareholders a portfolio of equities considered to be stable, of high quality and
demonstrating global growth prospects. The Fund may use US common stocks (securities issued by
companies whose registered office is located in the United States or whose main economic activities
are based in the United States or which hold, as holding companies, prominent participations in
companies based in the United States) which shall at all times represent at least 2/3 of the Fund’s
total assets. The Fund shall invest principally in securities that are undervalued in relation to their
potential, in order to generate profits. Derivatives shall be used solely for the purpose of hedging. The
Fund applies the strictest selection criteria in order to ensure that only businesses of quality are
chosen. These criteria are, among others, market share, unit growth, barriers to entry to the market
that the business can impose on the sector in question, a track record of growth and profitability,
production costs in comparison to the relevant business sector, government regulations, use of debt
and quality of management. The S&P 500 Total Return Index is used for performance comparison
purposes only. The Fund is actively managed and although a significant part of the investments of the
Fund could be components of the benchmark, the Investment Manager is free to choose how the Fund
is managed without any restriction and the Fund’s portfolio may therefore deviate significantly from
the abovementioned benchmark.

Fund Name

Edgewood L Select

Sub-Fund Name

US Select Growth

Total Fund Assets

$8.3 Billion

Fund Type

UCITS

Investment Strategy

Large Cap Growth Equity

Investment Manager

Edgewood Management LLC

Fund Launch Date

February 1997

Weighted Average Market Cap

$372 Billion

Median Market Cap

$136 Billion

Number of Holdings

22

SHARE CLASS FACTS

MONTHLY COMMENTARY
The Edgewood L Select – US Select Growth Fund was down in January. It joined other indices that
fell precipitously in the same period, and fell more, as its higher growth companies saw a pronounced
valuation compression.
The main driver behind the sell-off, which started toward the end of last year and carried into 2022,
has been the increasingly aggressive public statements by the U.S. Federal Reserve officials about
slowing the economy. The goal is to halt the rising inflationary pressures by raising interest rates.
The markets have definitely heard the message loud and clear. As in past similar tightening cycle
circumstances, smaller businesses that should be more affected by a slowing economy dropped more
quickly than larger ones that might be more insulated, as seen in the disparate numbers in the Russell
1000 (which has more early-stage businesses) and S&P 500 indices noted above. Also, faster growing
businesses felt the negative impact of higher discount rates on their valuations and experienced a
commensurately bigger dip in their price to earnings (P/E) multiples.
A few points to make. The credit markets remain remarkably subdued. The Baa (lowest investment
grade rating) minus the Treasury rate spread, a good barometer for financial stress, is only up slightly
from 20-year lows seen last year.1 This shows that bond investors are not particularly worried at this
time. Household balance sheets are generally solid, given strong home prices and financial asset
appreciation of all types in the past several years. Unemployment is now back to normal economic
expansion cycle lows. U.S. M2 money supply has ballooned by nearly 40%, or $6 trillion, to $21 trillion
since end of February 2020.2 Despite the current equity market gyrations, these data points indicate
solid underlying economic underpinnings for assets, businesses and the economy.
The stock market has sold-off in anticipation of an economic slowdown, which is usually wise given
the old “Don’t fight the Fed” adage. That said, the correction has happened fairly quickly. Although it
is always dangerous to look for the bottom, it should give long-term investors opportunities to find
some good businesses that may have been over-sold.
Edgewood Management LLC was appointed the investment manager of the US Select Growth Fund
in March 2007. No recommendation is made, positive or otherwise, regarding individual securities
mentioned. Past performance does not guarantee future results. The specific securities identified and
described do not represent all of the securities purchased, sold or recommended for advisory clients,
and the reader should not assume that investments in the securities identified and discussed were or
will be profitable. Securities are subject to change over time without any prior notice to the investor.
¹https://fred.stlouisfed.org/series/BAA
²https://tradingeconomics.com/united-states/money-supply-m2

RISK PROFILE
The investment strategy of this sub-fund focuses on U.S. equity markets which presents a significant
degree of risk because of the volatility of these markets. On a scale from 1-7, the fund’s synthetic risk
and reward profile is a 6, as reflected in the Key Investor Information document. The value of the
securities in the portfolio can be affected by daily stock market movement factors such as corporate
events, company earnings, political events, and economic news and may impact the value of the
fund’s investments. The fund’s exposure to growth may result in periods of high short-term volatility.

Share Class Name

A USD

Per share as of 31 January 2022

$11,692.57

ISIN

LU0073868852

Ticker

COMWPSC

Ongoing Charges*
Management Fee

1.89%
1.80% Class A (Retail)

Share Class Launch Date
Sales Commission
Redemption Fee

February 1997
Up to 3.00%
0.00%

Authorized for Sale:
Austria, Belgium, Switzerland, Germany, Spain, Finland,
France, The United Kingdom, Italy, Liechtenstein,
Luxembourg, Netherlands, Norway, Sweden
*The Ongoing Charges figure is based on the last year’s expenses, for the
year ending 31 December 2021 and this figure may vary from year to year.
It includes management fees, but excludes transaction costs including
third party brokerage fees and bank charges on securities transactions.

SECTOR DIVERSIFICATION
Medical Technology

17.9%

Financials

16.0%

Information Technology

15.0%

Consumer Discretionary

11.4%

Business Services

10.2%

Media & Advertising

9.4%

Internet

6.7%

Wireless

4.4%

Consumer Staples

4.1%

Technology

2.7%

Cash

2.2%

Sectors defined by Edgewood’s Investment Committee.

CONTACT
TRANSFER AGENT:
lux.ta.bp2sclientservices@bnpparibas.com
T: +352.26.96.2030
F: +352.26.96.9748
INFO/PRICES: EdgewoodLSelectfund.com

60, Avenue JF Kennedy / L-1855 Luxembourg / R.C.S Luxembourg B 57.507

Edgewood L Select– US Select Growth

31 January 2022

GROWTH OF 10,000 USD FOR THE PAST FIVE YEARS

FUND PERFORMANCE
1 Month
Year-to-Date
1 Year
3 Years*
5 Years*
Since Inception*

MARKET CAP
A USD

S&P 500

-13.0%
-13.0%
8.1%
22.7%
20.5%
12.0%

-5.2%
-5.2%
23.3%
20.7%
16.8%
10.3%

S&P 500 (Total Return) performance produced by Standard & Poor’s. Fund performance produced by
Bloomberg. Past performance does not guarantee future results. Performance figures reflect the
percentage change in the share class’s daily NAV which is net of the fund’s expenses including investment
management fees; it excludes transaction costs including third party brokerage fees and bank charges on
transactions and other charges which may have a negative impact on performance. The return may
increase or decrease as a result of currency fluctuations as the share class is in USD. The S&P 500 Total
Return Index is used for performance comparison purposes only. The Fund is however actively managed
and the investment manager is free to choose how the Fund is managed without any restriction and the
Fund’s portfolio may therefore deviate significantly from the abovementioned benchmark.*Annualized
returns. The “Since inception” calculation is based on the date Edgewood was appointed Investment
Manager (31/03/2007).

$125+
$75-$125
$40-$75
$20-$40
Less than $20

52.8%
21.1%
16.4%
7.5%
0.0%

For the equity portion of the portfolio.

FIVE LARGEST HOLDINGS
Illumina Incorporated
Intuit Incorporated
Microsoft Corporation
PayPal Holdings Incorporated
Visa Incorporated
Holdings shown in alphabetical order.

DISCLOSURE
Edgewood L Select Disclosure: Edgewood L Select is a UCITS organised as an investment company with variable capital, with multiple sub-funds (Société d’investissement à capital
variable, “SICAV”) under the laws of Luxembourg, and is regulated by the Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).The issuer of this document is Edgewood L Select.
Investors should carefully read the prospectus, more specifically its section on risk factors, the Key Investor Information Document (“KIID”), and all other relevant documentation before
investing in the fund. The latest prospectus, the key investor information document (“KIID”), the Articles of Incorporation of the Fund as well as the annual and semi-annual reports are
available free of charge on the fund’s website (http://edgewoodlselectfund.com/literature). Holdings are available upon request. Past performance is no guarantee of future results. The
performance data presented here should not be taken as any guarantee or other assurance as to future results. There is no guarantee that investors will get back the full amount invested.
The value of any investment may increase or decrease over time. Performance results are expressed and calculated in U.S. dollars. The return may increase or decrease as a result of
currency fluctuations. The performance figures given are a measure of the change in net asset value of the Fund which are net of all Fund fees and expenses but do not take into account
taxes or charges. Commissions, fees and other charges may have a negative impact on performance. Holdings shown were current as of the date indicated on this piece, and represent
the ten largest holdings in the Fund by assets. These holdings are for informational purposes only and do not constitute a recommendation to buy, hold or sell securities. No
recommendation is made, positive or otherwise, regarding individual securities mentioned. Performance results reflect the reinvestment of dividends and other earnings. The Fund’s
returns are benchmarked to the total returns of the Standard & Poor’s 500 index (“S&P500”). Benchmarks are used for comparative purposes only and generally reflect the risk or
investment style of the investments reported on the schedules of investment performance. Investments made for the Fund according to its Large Cap Growth strategy may differ
significantly in terms of security holdings, industry weightings, and asset allocation from those of the benchmarks. Accordingly, investment results and volatility will differ from those of
the benchmarks. The S&P 500 is an unmanaged index with no expenses, which covers 500 industrial, utility, transportation and financial companies of US markets. It is a capitalization
weighted index calculated on a total return basis with dividends reinvested. This document is for information purposes only. Furthermore, this document does not constitute an offer to
purchase or subscribe for any investment, financial instrument or service in any jurisdiction where such an offer is unlawful. The Fund is only available for investment by non-US citizens
who are not residents of the US. The Fund is not offered for sale or sold in the US, its territories or possessions. The Fund is not registered for sale to the public in all jurisdictions. The
information contained within this document has not been reviewed in light of your personal circumstances.
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Wellington Global Quality Growth Fund
USD D Accumulating Unhedged

SUMMARY OF INVESTMENT OBJECTIVE

RISK AND REWARD PROFILE
1

2

3

4

5

6

7

Lowest Risk
Highest Risk
Capital at risk: please refer to the bottom of this page for details about
the Risk & Reward Profile.

MORNINGSTAR™ RATING*:

The Wellington Global Quality Growth Fund seeks long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund
against the MSCI All Country World Index, seeking to achieve the objective by investing primarily in equity securities issued by
companies worldwide, emphasising a balance of growth, valuation, capital return and quality criteria in selecting stocks.

FUND PERFORMANCE (%)
TOTAL RETURNS NET OF FEES AND EXPENSES

FUND DETAILS *
Fund Inception: May 2011
Share Class Inception: August 2014
Fund Assets: USD 10.2 billion
NAV: USD 24.82
*This fund is no longer accepting new investors and may have
restrictions on additional investment. Please contact your Wellington
relationship manager prior to making additional subscriptions.

KEY INFORMATION

USD D Acc
MSCI AC World Net

YTD

1 MO

3 MOS

1 YR

3 YRS

5 YRS

-8.8
-4.9

-8.8
-4.9

-8.1
-3.5

7.5
13.2

16.1
15.4

15.4
12.6

SINCE
10 YRS INCEPTION
–
–

12.9
9.4

CALENDAR YEAR RETURNS

10.0

0.6

7.9

24.0

29.4

26.6

16.3

21.4

16.7

22

18.5

30.3

45

-2.4

-2.4

0
-9.4

Domicile: Luxembourg
Regulatory Regime: UCITS
Legal Structure: Contractual FCP
Dealing Frequency: Daily
Country Registration: Austria, Belgium, Denmark,
Finland, France, Germany, Iceland, Ireland, Italy,
Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal,
Singapore *, Spain, Sweden, Switzerland, United
Kingdom.
ISIN: LU1084869962
Bloomberg: WELGQDU LX
Sedol: BRGBZG6
Lipper: 68274045
WKN: A117FV
*Restricted scheme

-22

-45

2021
USD D Acc

2020

2019

2018

2017

2016

2015

MSCI AC World Net

FUND CHARACTERISTICS
Asset-Weighted Market
Capitalisation:
Beta (3 Yr):
Tracking Risk (3 Yr, Annualised):
Turnover:

USD 410.4 billion
0.93
5.3%
95.7%

FEES AND PRICING
Minimum Investment: USD 5,000
Management Fee: 0.75% p.a.
Ongoing Charges Figure *: 1.79%
The Ongoing Charges Figure represents all annual expenses and
additional charges taken from the fund. A more detailed description of
the charges that apply to the Fund is set out in the section "Charges of
the Umbrella Fund" in the Prospectus. The ongoing charges figure may
change over time.

DISCRETE ANNUAL PERFORMANCE
FEB '21 - JAN '22 FEB '20 - JAN '21 FEB '19 - JAN '20 FEB '18 - JAN '19
USD D Acc
MSCI AC World Net

7.5
13.2

19.0
17.0

22.4
16.0

-3.0
-7.5

FEB '17 - JAN '18
35.0
27.5

Past results are not necessarily indicative of future results and an investment can lose value.
The inception date of the USD D Acc share class is 5 August 2014. | Periods greater than one year are annualised. | If an investor's own currency is different from the
currency in which the fund is denominated, the investment return may increase or decrease as a result of currency fluctuations. | Fund returns shown are net of USD D
Acc share class fees and expenses. Fund returns shown are net of actual (but not necessarily maximum) withholding and capital gains tax but are not otherwise
adjusted for the effects of taxation and assume reinvestment of dividends and capital gains. The index returns, where applicable, are shown net of maximum
withholding tax and assume reinvestment of dividends. | Please note the fund has a swing pricing mechanism in place. | If the last business day of the month is not a
business day for the Fund, performance is calculated using the last available NAV. This may result in a performance differential between the fund and the index. |
Source: Fund - Wellington Management. Index - MSCI.

FUND MANAGEMENT

For more information, please visit
www.wellingtonfunds.com

John Boselli, CFA
36 years of experience

Wellington Management Company LLP (WMC) is an independently owned investment adviser registered with the US Securities and Exchange Commission. WMC, along with its affiliates (collectively, Wellington Management), provides investment
management and investment advisory services to institutions around the world. | This material and its contents may not be reproduced or distributed, in whole or in part, without the express written consent of Wellington Management. MARKETING
COMMUNICATION. Nothing in this document should be interpreted as advice, nor is it a recommendation to buy or sell units in Wellington Management Funds (Luxembourg) or Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV (the Funds).
Investment in the Funds may not be suitable for all investors. The Funds only accept professional clients or investment through financial advisers. Fund units are made available only in jurisdictions where such offer or solicitation is lawful. Please read the
latest Key Investor Information Document (KIID) Prospectus, and latest annual report (and semi-annual report) before investing. For each country where the Funds are registered for sale, the prospectus and summary of investor rights in English, and the
KIID in English and an official language), are available at the Funds Transfer Agent State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy L - 1855 Luxembourg and from www.Wellington.com/KIIDs. The Funds are authorised
and regulated as a UCITS scheme by the Commission de Surveillance du Secteur Financier. Complaints can be submitted to the Complaints Officer at WELLINGTON LUXEMBOURG S.à r.l, 33 avenue de la Liberté, L - 1931 Luxembourg, the complaint
procedure is also available free of charge at this address. In addition, the CSSF is acting as an out-of-court resolution body. The Fund may decide to terminate marketing arrangements for shares in an EU Member State by giving 30 working days’ notice. |
In Switzerland, the Fund offering documents can be obtained from the local Representative and Paying Agent, BNP Paribas Securities Services, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich, Switzerland. The Prospectuses are available in English, French and Swiss
French. | Rating: *As at 31/01/2022. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar; (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. The Overall Morningstar Rating for a fund is derived from a weighted average of the three, five, and ten year (if applicable) ratings, based on risk-adjusted returns. Past
performance is no guarantee of future results. © 2022 Morningstar. All Rights Reserved. | Manager ratings provided by Citywire © for rolling 3-year risk-adjusted performance. Citywire’s ratings are provided after month-end, therefore please review
Citywire’s website for current ratings. | Risk and Reward Profile: based on share class volatility. Historical data may not be a reliable indication for the future. Risk category shown is not guaranteed and may shift over time. The lowest category does not
mean ‘risk free’. Please refer to page 2 for more details about risks.
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WHAT ARE THE RISKS?

REGIONAL DISTRIBUTION

SECTOR DISTRIBUTION

CAPITAL: Investment markets are subject to economic,
regulatory, market sentiment and political risks. All
investors should consider the risks that may impact
their capital, before investing. The value of your
investment may become worth more or less than at the
time of the original investment. The Fund may
experience a high volatility from time to time.
CURRENCY: The value of the Fund may be affected by
changes in currency exchange rates. Unhedged
currency risk may subject the Fund to significant
volatility.
EMERGING MARKETS: Emerging markets may be
subject to custodial and political risks, and volatility.
Investment in foreign currency entails exchange risks.
EQUITIES: Investments may be volatile and may
fluctuate according to market conditions, the
performance of individual companies and that of the
broader equity market.
HEDGING: Any hedging strategy using derivatives may
not achieve a perfect hedge.
MANAGER: Investment performance depends on the
investment management team and their investment
strategies. If the strategies do not perform as expected,
if opportunities to implement them do not arise, or if the
team does not implement its investment strategies
successfully; then a fund may underperform or
experience losses.
SUSTAINABILITY RISK: A Sustainability Risk can be
defined as an environmental, social or governance event
or condition that, if it occurs, could cause an actual or
potential material negative impact on the value of an
investment.
Before subscribing, please refer to the Fund offering
documents/prospectus for further risk factors and pre-investment
disclosures. For the latest NAV, please visit www.fundinfo.com.
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TOP 10 HOLDINGS
COMPANY NAME

MARKET

INDUSTRY

Microsoft Corp
Alphabet Inc
Amazon.com Inc
Meta Platforms Inc
Taiwan Semi
UnitedHealth Group
Charles Schwab Corp
JPMorgan Chase & Co
Nestle SA
Eli Lilly & Co

United States
United States
United States
United States
Taiwan
United States
United States
United States
Switzerland
United States

Software & Services
Media & Entertainment
Retailing
Media & Entertainment
Semiconductors, Semiconductor Eqpmt
Health Care Equipment & Services
Diversified Financials
Banks
Food Beverage & Tobacco
Pharma, Biotech & Life Sciences

Total of Top 10
Number of Equity Names

% OF EQUITY
4.9
4.1
3.1
2.3
2.0
1.9
1.9
1.9
1.9
1.7
25.7
72

The individual issuers listed should not be considered a recommendation to buy or sell. The weightings do not reflect exposure gained through the use of derivatives.
Holdings vary and there is no guarantee that the Fund will hold any of the securities listed. Please refer to the annual and semi-annual report for the full holdings.

In the following countries, this material is provided by: Canada: Wellington Management Canada ULC registered in the provinces of Alberta, British Columbia, Manitoba, Nova Scotia, New Brunswick, Newfoundland and Labrador, Ontario, Prince Edward
Island, Quebec and Saskatchewan in the categories of Portfolio Manager and Exempt Market Dealer. In the UK, Wellington Management International Limited (WMIL), a firm authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (Ref: 208573). In
EEA countries where the Fund is registered: Wellington Management Europe GmbH which is authorised and regulated by the the the German Federal Financial Supervisory Authority, (BaFin). Shares of the Fund may not be distributed or marketed in any
way to German retail or semi-professional investors if the Fund is not admitted for distribution to these investor categories by BaFin. Hong Kong: Wellington Management Hong Kong Limited (WM Hong Kong), a corporation licensed by the Securities and
Futures Commission. Wellington Investment Management (Shanghai) Limited is a wholly-owned entity and subsidiary of WM Hong Kong . Singapore: Wellington Management Singapore Pte Ltd (WM Singapore) (Registration No 201415544E), regulated by
the Monetary Authority of Singapore. Australia: Wellington Management Australia Pty Ltd (WM Australia), for use solely by wholesale clients (as defined in the Corporations Act 2001) .WMC is exempt from the requirement to hold an Australian financial
services licence (AFSL) under the Corporations Act 2001 in respect of financial services. WMC is regulated by the SEC under the laws of the United States, which differ from the laws applying in Australia. Japan: Wellington Management Japan Pte Ltd (WM
Japan) (Registration No 199504987R) is registered as a Financial Instruments Firm with registered number: Director General of Kanto Local Finance Bureau (Kin-Sho) Number 428, a member of the Japan Investment Advisers Association, the Investment
Trusts Association, Japan (ITA) and the Type II Financial Instruments Firms Association (T2FIFA). WMIL, WM Hong Kong, WM Japan and WM Singapore are also registered as investment advisers with the SEC; however, they will comply with the
substantive provisions of the US Investment Advisers Act only with respect to their US clients ©2021 Wellington Management. All rights reserved. WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS ® is a registered service mark of Wellington Group Holdings LLP. | All
index data is provided “as is”. The Fund described herein is not sponsored or endorsed by the index provider. In no event shall the index provider, its affiliates or any data provider have any liability of any kind in connection with the index data or the Fund
described herein. No further distribution or dissemination of the index data is permitted without the index provider’s express written consent. | 6013

