รายงานรอบปี บัญชี

กองทุนเปิ ดธนชาต Global Equity Fund
(T-GlobalEQ)
รหัสกองทุน 4405

สํ าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแต่ วนั ที่ 9 พฤษภาคม 2563 ถึง วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ธนชาต จํากัด

สาส์ นจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จํากัด

เรี ยน ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุน
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด (บลจ.ธนชาต) ใคร่ ขอรายงานการดําเนิ นงานของกองทุนเปิ ด
ธนชาต Global Equity Fund สํ าหรั บ รอบระยะเวลาระหว่างวัน ที่ 9 พฤษภาคม 2563 ถึ ง วัน ที่ 8 พฤษภาคม 2564
ให้ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ทราบดังนี้
นับจากวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ดัชนี S&P500 ปรับตัวขึ้นจาก 2908.83 จุด
เป็ น 4232.60 แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมัน่ ในการฟื้ นฟูของสภาพเศรษฐกิจโลกจากการที่รัฐบาลจากประเทศต่างๆทัว่
โลกก็มีแนวโน้มที่จะอัดฉี ด Stimulus เข้าสู่ ระบบเศรษฐกิจของประเทศตัวเอง นอกจากนี้ ข่าวเรื่ องการฉี ดวัคซี นทัว่ โลก
ส่ งผลให้เศรษฐกิ จโลกกลับมาเริ่ มเปิ ดตัวได้อีกครั้งจะส่ งผลดี ต่อเศรษฐกิจโลกอีกด้วย และมีภาพรวมและเหตุการณ์
สําคัญต่างๆดังนี้
- การระบาดของเชื้ อ COVID-19 ในปี 2020 ทําให้เกิ ดการชะงักตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิ ทวั่ โลกทําให้เกิ ด
Bearish Market ครั้งใหญ่ในตลาดทัว่ โลกและมี Winner Sector เป็ น Sector Technology เนื่ องจากบริ ษทั ส่ วนมากต้อง
ปรับตัวปใช้ Technology มากขึ้นเช่นการ Work From Home หรื อ Virtual Conference ต่างๆ
- ในช่วงปี 2563 ทาง Europe มีข่าวเกี่ยวกับการระบาดของ COVID-19 ที่ค่อนข้างรุ นแรงซึ่ งอาจทําให้เกิดการ
ชะลอตัวการฟื้ นฟูเศรษฐกิจโดยรวมได้ แต่ในปี 2564 ได้เริ่ มมีกระแสเงินไหลเข้าภูมิภาค Europe แล้วเนื่ องจากมีการ
จัดการกับโรคระบาดได้ดีข้ ึน
- Trade War ระหว่างจี น และ US นั้น มี ค วามตึ ง เครี ย ดขึ้ น เรื่ อ ยๆแม้ว่านาย Joe Biden จะขึ้ น มานั่ง ตําแหน่ ง
ประธานาธิ ปดี แทน Donald Trump แต่ในช่ วงปี 2564 ก็มีการดําเนิ นนโยบายไปในแนวทางเดี ยวกันในเรื่ องของการ
แข่งขันกับจีน
- ทั้งจี น และ US นั้น เริ่ ม มี ก ารตั้งกฎระเบี ยบข้อ บังคับเกี่ ยวกับ บริ ษ ทั Tech มากขึ้ น จากการที่ Big Tech Firm
นั้นผูกขาดตลาดมากเกินไปจึงอาจส่ งผลเสี ยกับบริ ษทั เหล่านั้นได้
- การเปิ ดเมืองทัว่ โลกจากการกระจายวัคซี นทําให้เริ่ มมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้นจึงทําให้หุ้นกลุ่มวัฏจักร
กลับมา Perform ได้ดีในช่วงปี 2564
- หุน้ Tesla ถูกนําเข้าไปคํานวณใน S&P500 ซึ่งเป็ นการเพิ่มมูลค่าให้กบั ดัชนีครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งมาและทํา
ให้ราคาหุน้ Tesla ปรับตัวสู งขึ้นอีกด้วย
- จาก Global Reopening ทําให้เศรษฐกิจทัว่ โลกฟื้ นฟูเป็ นอย่างมากทําให้เกิดความกังวลเรื่ องของเงินเฟ้อแม้ว่า
ธนาคารกลางของหลายๆประเทศนั้นจะออกมากล่าวว่าจะไม่มีการ Tapering ในเร็ วๆนี้หรื อเงินเฟ้อในช่วงเวลาดังกล่าว
เป็ นเงินเฟ้อช่วงเปลี่ยนผ่านของเศรษฐกิจเท่านั้นทําให้ Growth Stock นั้นมีการปรับตัวลงอย่างแรงในช่วงต้นปี 2021
กองทุ น T-GlobalEQ เป็ นกองทุ น รวมประเภท Feeder Fund ที่ มี ก ารลงทุ น ใน Master fund คื อ Wellington
Global Quality Growth D-Class USD Accumulated Unhedge, Edgewood L Select – US Select Growth และ UBS Lux
Investment China A Opportunity I-A2-acc โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ
ท้ายที่สุดนี้ บลจ.ธนชาตจะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทุก
ท่าน
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด
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ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
3 เดือน 6 เดือน
8 ก.พ. 64

8 พ.ย. 63

1 ปี

1

8 พ.ค. 63

3 ปี

1

8 พ.ค. 61

5 ปี

1

8 พ.ค. 59

10 ปี

1

-

ตังแต่
จัดตัง
1
กองทุน
9 พ.ค. 54

ถึง 8 พ.ค. 64 ถึง 8 พ.ค. 64 ถึง 8 พ.ค. 64 ถึง 8 พ.ค. 64 ถึง 8 พ.ค. 64 ถึง 8 พ.ค. 64

ถึง 8 พ.ค. 64

T-GlobalEQ
Benchmark

0.44

9.15

34.57

11.78

12.77

-

9.16

9.21

22.94

42.41

12.93

11.88

-

9.96

Information Ratio2
ความผันผวนของ

-0.76

-1.13

-0.68

-0.13

0.12

-

-0.10

19.43

17.43

18.35

20.73

17.15

-

14.61

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 ของกองทุนรวมนี้ใช้ กองทุน MSCI AC World TR Net USD และในการแสดง
ดัชนีช้ ีวดั ผลการดําเนินงานดังกล่าว บริ ษทั จัดการจะแปลงค่าเป็ นเงินบาท โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนที่สอดคล้อง
กับการวัดผลการดําเนินงานของกองทุน ณ วันทําการที่คาํ นวณ
การเปิ ดเผยอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุน

ข้อมูลอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากับ 0.66 รอบของ
กองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี
การใช้ สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ

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

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็ นสิ่ งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ ยง ก่อนตัดสิ นใจลงทุน
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน
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ค่าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
ของรอบปี บัญชีต้ งั แต่วนั ที่ 9 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม
(fund’s direct expenses)

จํานวนเงิน
(พันบาท)

ร้อยละของมูลค่า
ทรัพย์สินสุ ทธิ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)
9,043.15
1.605%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)
753.60
0.134%
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ (trustee fee)
144.69
0.026%
ค่าที่ปรึ กษาการลงทุน (advisory fee)
ไม่มี
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นจากการลงทุน
416.34
0.074%
ในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
143.35
0.025%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
10,501.13
1.864%
- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขาย
หลักทรัพย์
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้
รายงานข้ อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกีย่ วข้ อง
ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วนั ที่ 9 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2564
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทําธุรกรรม
กองทุนภายใต้การจัดการของบริ ษทั
รายชื่ อผู้จดั การกองทุน
ลําดับ
ชื่อ – นามสกุล
วันที่เริ่ มบริ หารกองทุน
1
นางสาวธีรนุช ธรรมภิมุขวัฒนา
12 มิถุนายน 2562
ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและรายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนได้ที่ บลจ.ธนชาต
โดยตรง หรื อที่เว็บไซต์ของบลจ.ธนชาต (https://www.thanachartfundeastspring.com) และสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)
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ตารางการรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้ บริการบุคคลอื่น
บริ ษทั คู่คา้ ตราสารหนี้

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 ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้ บริการบุคคลอื่น

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 8 พฤษภาคม 2564
กลุ่มของตราสาร

มูลค่าตามราคา
ตลาด
14,272,683.58

(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
ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง หรื อผูค้ ้ าํ ประกัน
(ง) ตราสารที่มีบริ ษทั ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่าํ กว่า
17,719,353.74
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
2.42%
3.00%

รายงานการลงทุนในหลักทรัพ ย์ และทรัพย์สินอื่น
ชื่ อหลั กทรัพย์

อัตรา
ดอกเบี้ย
(%)

อันดับความน่ าเชื่ อถื อ
TRIS

FITCH

S&P

Moody's

วันครบ จํานวนหน่วย มูลค่ าตาม ร้ อยละของ มูลค่ าตาม ร้ อยละของ
กําหนด (พันหน่ วย)/ ราคาตลาดไม่ รวม เงินลงทุน ราคาตลาดรวม มูลค่ า
มูลค่ าหน้าตั๋ว ดอกเบี้ยค้ างรับ
ดอกเบี้ยค้างรับ ทรัพย์ สินสุ ทธิ
(พันบาท)
(พันบาท)
(พันบาท)
559,750.10

การลงทุนในหลั กทรัพย์ ต่างประเทศ

100.00

559,750.10

94.79

หน่ วยลงทุน

559,750.10

100.00

559,750.10

94.79

ประเภทกองทุนรวมตราสารแห่ งทุน

559,750.10

100.00

559,750.10

94.79

0.85

312,716.23

55.87

312,716.23

52.95

291.81

229,840.93

41.06

229,840.93

38.93

3.73

17,192.94

3.07

17,192.94
31,992.04

2.91
5.42

31,992.04

5.42

17,745.32

17,719.35

3.00

14,265.23

14,272.68
(1,113.15)

2.42
(0.19)

(1,113.15)

(0.19)

สิ นทรัพย์ อื่นและหนี้สินอื่ น

(205.00)

(0.02)

สิ นทรัพย์ อ่ื น

2,340.92

0.40

COMWPSC

Edgewood L Select - US Select Growth

WELGQDU

Wellington Global Quality Growth Fund USD Class D Accumulating Unhedged

UBCIA2A
เงินฝากธนาคาร

UBS (Lux) IS - China A Opportunity (USD) I-A2-acc

ประเภทออมทรัพย์
BANK DEPOSIT FCD-USD
F1+(tha)* BBB+*

KBANK - S/A
ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
การป้องกันความเสี่ ยงของรายการในอนาคตโดยใช้ สัญญาล่ วงหน้ า

Baa1*

สั ญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า

หนี้สินอื่ น
รวมทัง้ สิ้ น

559,750.10

100.00

(2,545.92)

(0.42)

590,423.98

100.00

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
ประเภทสัญญา

คู่สัญญา

อันดับความน่ าเชือ่ ถือ
FITCH
A+*

S&P
BBB-*

Moody's
Baa3*

วัตถุประสงค์

มู ลค่าตามราคาตลาด (บาท)

% NAV

กําไร/ขาดทุน (บาท)

ปัองกันความเสี่ยง

(937,650.00)

(0.16%)

(937,650.00)

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า ธนาคารไทยพาณิ ชย์
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า ธนาคารไทยพาณิ ชย์

AA+*
AA+*

BBB+*
BBB+*

Baa1*
Baa1*

ปัองกันความเสี่ยง
ปัองกันความเสี่ยง

(817,507.67)
(969,413.84)

(0.14%)
(0.16%)

(817,507.67)
(969,413.84)

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า ธนาคารกสิกรไทย
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

AA*

BBB+*

Baa1*

AAA*

AAA*

BBB+*

Baa1*

ปัองกันความเสี่ยง
ปัองกันความเสี่ยง

508,472.65
296,680.41

0.09%
0.05%

508,472.65
296,680.41

AAA*

AAA*

BBB+*

Baa1*

AAA*

AAA*

BBB+*

Baa1*

ปัองกันความเสี่ยง
ปัองกันความเสี่ยง

790,261.31
16,004.92

0.13%
0.00%

790,261.31
16,004.92

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า ธนาคารทหารไทย

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

TRIS
A+*

* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผูอ้ อกตราสาร
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อันดับความน่ าเชื่ อถือของตราสารหนีร้ 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 เรทติง้ 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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B
C
D

งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 8 พฤษภาคม 2564
เสนอ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิ ดธนชาต Global Equity Fund
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิ ดธนชาต Global Equity Fund (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 งบกําไรขาดทุน
เบ็ ด เสร็ จ และงบแสดงการเปลี่ ย นแปลงสิ น ทรั พ ย์สุ ท ธิ สําหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน เดี ย วกัน และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
ข้าพเจ้าเห็ น ว่า งบการเงิ น ข้างต้น นี้ แสดงฐานะการเงิ นของกองทุ น เปิ ดธนชาต Global Equity Fund ณ
วัน ที่ 8 พฤษภาคม 2564 ผลการดําเนิ น งานและการเปลี่ ย นแปลงสิ น ทรั พ ย์สุ ท ธิ สําหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน
เดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามแนวปฏิบตั ิทางบัญชี สําหรับกองทุนรวมและกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ใน
วรรค ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความ
เป็ นอิสระจากกองทุนตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี ที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชี พ
บัญชี ในส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิ ตามความรับผิดชอบด้าน
จรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่ งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจําปี ของกองทุน (แต่ไม่
รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชี ที่แสดงอยูใ่ นรายงานนั้น) ซึ่ งคาดว่าจะถูกจัดเตรี ยมให้กบั
ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูล
อื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูล
อื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า
หรื อไม่ หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี ของกองทุนตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุ ปได้ว่ามีการแสดง
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวให้ผบู ้ ริ หารทราบเพื่อให้มีการ
ดําเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป
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-

-

-

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่ รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนว
ปฏิบตั ิทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนกําหนดโดย
ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการ
แสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดําเนิ นงาน
ต่อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนิ นงานต่อเนื่ อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชี
สําหรับการดําเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรื อหยุดดําเนิ นงานหรื อไม่
สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชี ซ่ ึ งรวมความเห็ นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย ความเชื่ อมัน่ อย่าง
สมเหตุสมผลคือความเชื่ อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอ
ไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์
ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการ
ตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและ
สงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินไม่ว่า
จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี ที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการ
ทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ ยวกับการสมรู ้ ร่วมคิด การ
ปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ ง
หรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกองทุน
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
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สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สําหรับการดําเนิ นงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หารและ
จากหลักฐานการสอบบัญชี ที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่ นอนที่ มีสาระสําคัญที่ เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อ
สถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดําเนินงาน
ต่อเนื่องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงาน
ของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรื อถ้าการ
เปิ ดเผยดังกล่ าวไม่ เพี ย งพอ ความเห็ น ของข้าพเจ้าจะเปลี่ ย นแปลงไป ข้อ สรุ ป ของข้าพเจ้าขึ้ น อยู่กับ
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์
หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง
ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงิน
แสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาํ ให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูบ้ ริ หารในเรื่ องต่างๆ ที่สําคัญ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนัยสําคัญใน
ระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
บริ ษทั สํานักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จํากัด

(นางสาวจินตนา มหาวนิช)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4687
กรุ งเทพมหานคร : วันที่ 17 มิถุนายน 2564
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กองทุนเปิ ดธนชาต Global Equity Fund
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2564
หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
เงิ นลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงิ นฝากธนาคาร
ลูกหนี้
จากดอกเบี้ย
จากการขายเงิ นลงทุน
ลูกหนี้ จากสัญญาอนุ พนั ธ์
สิ นทรัพย์อ่นื
รวมสิ นทรัพย์
หนี้สิน
เจ้าหนี้ จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
เจ้าหนี้ จากสัญญาอนุ พนั ธ์
เจ้าหนี้ อื่น
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
หนี้ สินอื่น
รวมหนี้สิน
สิ นทรัพย์ สุทธิ
สิ นทรัพย์ สุทธิ
ทุนที่ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กําไร(ขาดทุน)สะสม
บัญชีปรับสมดุล
กําไร(ขาดทุน)สะสมจากการดําเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ สุทธิ
สิ นทรัพย์ สุทธิต่อหน่ วย
จํานวนหน่ วยลงทุนทีจ่ ําหน่ ายแล้ วทั้งหมด ณ วันสิ้ นปี (หน่ วย)
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2564

(หน่ วย : บาท)
2563

4
6

559,750,096.30
31,981,658.08

330,825,466.20
18,117,314.15

7

10,379.25
1,247,000.00
1,611,419.29
1,093,918.28
595,694,471.20

7,888.35
1,739,398.18
900.53
350,690,967.41

1,325,429.87
2,724,571.51
3,901.58
1,215,032.04
1,557.94
5,270,492.94
590,423,978.26

4,010.00
39,600.00
59,969.29
240,769.57
7,553.90
351,902.76
350,339,064.65

245,694,096.46

196,191,935.30

11,297,835.59
333,432,046.21
590,423,978.26
24.0308
24,569,409.6456

(19,141,138.57)
173,288,267.92
350,339,064.65
17.8569
19,619,193.5300

7
9

4

กองทุนเปิ ดธนชาต Global Equity Fund
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํา หรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 8 พฤษภาคม 2564

รายได้
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ
ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุน
ในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ
ค่าธรรมเนี ยมการสอบบัญชี
ค่าใช้จา่ ยในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จา่ ยอื่น
รวมค่ าใช้ จ่าย
รายได้ (ขาดทุน)สุ ทธิ
รายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ที่เกิดขึ้นจากเงิ นลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ที่ยงั ไม ่เกิดขึ้นจากเงิ นลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ท่เี กิดขึ้นจากสัญญาอนุ พนั ธ์
รายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ท่ยี งั ไม ่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุ พนั ธ์
รายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ จากอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศ
รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิจากเงินลงทุนทีเ่ กิดขึ้นและทีย่ ังไม่ เกิดขึ้น
หัก ภาษีเงิ นได้
การเพิม่ ขึ้น(ลดลง)ในสิ นทรัพย์ สุทธิจากการดํา เนินงานหลั งหักภาษีเงินได้
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หมายเหตุ
4

4
8,9
8
8,9

2564

(หน่ วย : บาท)
2563

25,354.38
2,235,210.60
2,260,564.98

90,135.62
90,135.62

9,043,151.11
144,690.46
753,595.81

6,349,648.57
101,594.40
529,137.44

416,343.06
50,300.00
5,615.00
87,436.75
10,501,132.19
(8,240,567.21)

670,833.74
50,300.00
3,765.00
79,067.86
7,784,347.01
(7,694,211.39)

67,639,947.52
87,171,513.61
16,020,877.68
(2,812,950.40)
368,812.29
168,388,200.70

6,485,143.18
12,713,480.29
(15,111,611.60)
1,304,201.97
6,404,590.05
11,795,803.89

(3,855.20)
160,143,778.29

(5,895.85)
4,095,696.65

4

4

1.

2.

3.

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 8 พฤษภาคม 2564
ลักษณะของกองทุนเปิ ดธนชาต Global Equity Fund
กองทุนเปิ ดธนชาต Global Equity Fund (“กองทุน”) เป็ นกองทุนรวมประเภทกองทุนเปิ ด ไม่มีกาํ หนด
อายุโครงการ กองทุนได้รับการอนุมตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(“ก.ล.ต.”) ให้จดั ตั้งเป็ นกองทุนเปิ ดและ จดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม
2554 มีมูลค่าโครงการจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท แบ่งเป็ น 100 ล้านหน่ วย มูลค่าหน่ วยละ 10 บาท ใน
ระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริ ษทั จัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวน
เงินทุนของโครงการได้ไม่เกิน 150 ล้านบาท จัดการโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด
(“ บริ ษทั จัดการ”)
กองทุนเปิ ดธนชาต Global Equity Fund เป็ นกองทุนรวมพิเศษ และเป็ นกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน
ในหรื อมีไว้ซ่ ึ งหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุนต่างประเทศและหรื อ กองทุนรวมอีทีเอฟตราสารทุน
ต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุน โดย
สามารถลงทุ น ได้ในภู มิ ภ าคต่ าง ๆ ทั่ว โลก หรื อ ในบางช่ วงเวลาอาจเน้น ลงทุ น เฉพาะประเทศ กลุ่ ม
ประเทศ ภู มิ ภ าค และหรื อ กลุ่ ม ธุ รกิ จ (Sectors) ทั้งนี้ กองทุ น อาจจะลงทุ น ในสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้า
(Derivatives) โดยมี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ป้ อ งกัน ความเสี่ ย ง (Hedging) จากอัต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
ต่างประเทศ
กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และจะไม่
ลงทุนโดยตรงในตราสารหนี้ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade)
และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Security)
กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปั นผลแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
เกณฑ์ ในการจัดทําและนําเสนองบการเงิน
งบการเงินของกองทุนได้จดั ทําขึ้นตามแนวปฏิบตั ิทางบัญชี สําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยง
ชี พ ที่ สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุ น กําหนดโดยได้รับความเห็ นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“แนวปฏิบตั ิทางบัญชี ”) ส่ วนเรื่ องที่แนวปฏิบตั ิทางบัญชี ฉบับนี้ ไม่ได้
กําหนดไว้ กองทุนปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดย สภาวิชาชี พบัญชี ที่มีผล
บังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีของข้อมูลทางการเงิน
การนําแนวปฏิบัติทางบัญชีใหม่ มาถือปฏิบตั ิ
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 กองทุนได้นาํ แนวปฏิบตั ิทางบัญชี ที่สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนกําหนดโดย
ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาใช้ปฏิบตั ิเป็ น
ครั้งแรก โดยกองทุนไม่ได้ปรับปรุ งย้อนหลัง งบการเงินที่แสดงเปรี ยบเทียบสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี
ก่อน ซึ่ งเป็ นแนวทางที่สามารถกระทําได้ตามข้อกําหนดของแนวปฏิบตั ิทางบัญชีฉบับดังกล่าว อย่างไรก็
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ตามการนําแนวปฏิ บัติท างบัญ ชี ม าถื อ ปฏิ บัติไม่ มี ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญ ต่ อ งบการเงิ น ของ
กองทุนโดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ดังนี้
3.1 การบัญชีเกีย่ วกับเครื่ องมือทางการเงิน
ตามแนวปฏิ บัติท างบัญ ชี ก าํ หนดให้ก องทุ น วัด มู ลค่ าสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น ด้วยมู ลค่ายุติธรรม ซึ่ งไม่
แตกต่างจากนโยบายการบัญชีเดิม และกําหนดให้วดั มูลค่าหนี้สินทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายโดย
รับรู ้ดอกเบี้ยจ่ายด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง เดิมกองทุนรับรู ้ดอกเบี้ยจ่ายด้วยอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาตาม
เกณฑ์คงค้าง
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ดงั กล่าวข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงินของ
กองทุน
3.2 การวัดมูลค่ ายุติธรรม
แนวปฏิ บตั ิทางบัญชี ได้กาํ หนดวัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่ายุติธรรม คือ ประมาณการราคาสําหรับ
รายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติในการขายสิ นทรัพย์หรื อการโอนหนี้สินที่จะเกิดขึ้นระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ
วันที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมภายใต้สภาพปั จจุบนั ของตลาด เดิมมูลค่ายุติธรรมหมายถึง จํานวนเงินที่ผซู ้ ้ื อ
และผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์หรื อโอนหนี้สินกัน ในขณะที่ท้ งั สองฝ่ ายมีความรอบรู ้และเต็มใจใน
การแลกเปลี่ยน และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ี่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
นอกจากนี้ แนวปฏิบตั ิทางบัญชี ได้กาํ หนดการเปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรม กองทุนจึง
เปิ ดเผยเพิ่มเติมดังที่กล่าวในหมายเหตุขอ้ 10
4. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
4.1 การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไปจากการนําแนวทางปฏิบตั ิทางบัญชีมาถือปฏิบตั ิ
สิ นทรัพ ย์และหนีส้ ิ นทางการเงิน
การจัดประเภทและการวัดมูลค่า
สิ นทรัพย์ทางการเงินทั้งหมดจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร
หรื อขาดทุนและวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน ยกเว้นเงินฝากธนาคาร ที่
วัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย
เงินลงทุนในตราสารหนี้แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้อตั ราผลตอบแทนจาก
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน หากไม่มีอตั ราผลตอบแทน ณ วันที่ในงบ
แสดงฐานะการเงินจะใช้อตั ราผลตอบแทนที่สถาบันการเงิน (Market Maker) เสนอซื้อ ในกรณี ที่ไม่มี
อัตราผลตอบแทนดังกล่าว บริ ษทั จัดการจะประมาณราคายุติธรรมโดยใช้ หลักเกณฑ์ตามที่สมาคมบริ ษทั
จัดการลงทุนประกาศกําหนด
หนี้สินทางการเงินทั้งหมดเป็ นหนี้สินทางการเงินที่วดั มูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย ซึ่งกองทุน
รับรู ้ดอกเบี้ยจ่ายโดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
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4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

ในกรณี ที่เงินลงทุนในตราสารหนี้ผดิ นัดชําระหนี้ กองทุนจะตัดบัญชีดอกเบี้ยค้างรับโดยนําไปลดรายได้
ดอกเบี้ยทันทีเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะไม่ได้รับดอกเบี้ยและเมื่อจํานวนดอกเบี้ยที่จะ
ไม่ได้รับสามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล หากดอกเบี้ยค้างรับที่ตอ้ งตัดบัญชีเป็ นดอกเบี้ยที่กองทุน
ซื้อมาพร้อมกับเงินลงทุน กองทุนจะตัดบัญชีดอกเบี้ยค้างรับดังกล่าวโดยนําไปเพิ่มต้นทุนของเงินลงทุนที่
ซื้อมา
การวัดค่ าเงินลงทุน
เงินลงทุนในกองทุนในต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนและวัดมูลค่าในภายหลัง
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุนโดยใช้มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิต่อหน่วยของกองทุนในต่างประเทศ
ที่ประกาศล่าสุ ด
ราคาทุนของเงินลงทุนที่จาํ หน่ายใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
การรับรู้รายได้ และค่าใช้ จ่าย
กองทุนบันทึกกําไรหรื อขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ
ในการจําหน่ ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการจําหน่ ายเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ดอกเบี้ยรับรับรู ้เป็ นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับตามวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
เงินปันผลรับรู ้เป็ นรายได้นบั ตั้งแต่วนั ที่มีสิทธิจะได้รับ
ค่าใช้จ่ายรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
ภาษีเงินได้
กองทุนเสี ยภาษีเงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากรในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหัก
รายจ่าย
การใช้ ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารต้องใช้การประมาณ
การรายการบัญชีบางรายการและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจํานวนเงินที่แสดงใน
งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณไว้
บัญชีปรับสมดุล
บัญชี ปรับสมดุลถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของกําไรสะสม ซึ่ งจะบันทึกเมื่อมีการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
ของกองทุนเพื่อทําให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนมีส่วนในสิ นทรัพย์สุทธิ ของกิจการลงทุนหรื อได้รับส่ วนแบ่งจาก
กิจการลงทุนเท่าเทียมกันไม่วา่ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนนั้นจะลงทุนหรื อเลิกลงทุนในกิจการลงทุน ณ เวลาใด
การแปลงค่าเงินตราต่ างประเทศ
กองทุนแปลงค่ารายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศที่เกิ ดขึ้นให้เป็ นเงินบาท โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ
วันที่ที่เกิดรายการ และแปลงค่าสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบ
แสดงฐานะการเงินให้เป็ นเงินบาท โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการรับ
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หรื อจ่ายชําระที่เป็ นเงินตราต่างประเทศและที่เกิดการแปลงค่าสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินดังกล่าว
ได้บนั ทึกทันทีในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
4.8 ตราสารอนุพนั ธ์
อนุพนั ธ์ทางการเงินเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
กําไรหรื อขาดทุนที่ เกิ ดจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุ พนั ธ์จะรับรู ้ในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ณ วันที่วดั มูลค่า
กองทุนอาจทําการป้องกันความเสี่ ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน สําหรับสิ นทรัพย์ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
บางส่ วนโดยการทําอนุพนั ธ์ทางการเงิน เช่น การทําสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
5. ข้ อมูลเกีย่ วกับการซื้อขายเงินลงทุน
กองทุนได้ซ้ือขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 8 พฤษภาคม
2564
2563
ซื้อเงินลงทุน
449,434,265.17
96,506,924.53
ขายเงินลงทุน
375,321,096.20
198,601,209.51
6.

เงินฝากธนาคาร
อัตรา
ดอกเบีย้ ร้ อย
ละ (ต่ อปี )
ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด
(มหาชน)
ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด
(มหาชน)
รวม

0.100
0.040

ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2564
สกุลเงิน
เงินต้ น

จํานวนเงิน
(บาท)

BAHT

14,265,228.86

14,265,228.86

USD

568,289.63

17,716,429.22
31,981,658.08
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6.

เงินฝากธนาคาร (ต่ อ)
ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563
สกุลเงิน
เงินต้ น

อัตรา
ดอกเบีย้ ร้ อย
ละ (ต่ อปี )

7.

จํานวนเงิน
(บาท)

ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด
BAHT
17,976,624.27 17,976,624.27
(มหาชน)
0.100
JP Morgan Chase Bank, N.A.
USD
82.98
2,675.28
LGT Bank (Singapore) Ltd.
USD
4,280.85
138,014.60
รวม
18,117,314.15
ลูกหนี/้ เจ้ าหนีจ้ ากสั ญญาอนุพ นั ธ์
ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 กองทุนมีสญ
ั ญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งทํากับสถาบันการเงิน
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ธนาคารคู่สัญญา
ธนาคารกสิ กรไทย
จํากัด (มหาชน)

จํานวน
ขาย
สัญญา สกุลเงิน
1

USD

มูลค่าตาม
สัญญา

ซื้อ
สกุลเงิน

มูลค่ า
ตามสัญญา

กําหนดส่ ง
มอบ

5,095,000.00

BAHT

159,405,736.50

ก.ค. 2564

กําไร(ขาดทุน)จาก
การเปลีย่ นแปลง
มูลค่ ายุติธรรม

508,472.65
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย
จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิ ชย์
จํากัด (มหาชน)

3

USD

5,613,000.00

BAHT

1

USD

750,000.00

BAHT

2

USD

4,100,000.00

BAHT

176,159,353.80 ก.ค. 2564
รวมลูกหนีจ้ ากสั ญญาอนุพ นั ธ์
22,444,725.00

1,102,946.64
1,611,419.29

พ.ค. 2564

(937,650.00)

126,058,808.00 มิ.ย. 2564
รวมเจ้ าหนีจ้ ากสั ญญาอนุพ นั ธ์

(1,786,921.51)
(2,724,571.51)

ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 กองทุนมีสญ
ั ญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งทํากับสถาบันการเงิน
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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ธนาคารคู่สัญญา
ธนาคารกสิ กรไทย
จํากัด (มหาชน)

จํานวน
ขาย
สัญญา สกุลเงิน
1

USD

มูลค่าตาม
สัญญา

ซื้อ
สกุลเงิน

มูลค่ า
ตามสัญญา

กําหนดส่ งมอบ

1,320,000.00

BAHT

42,876,240.00

พ.ค. 2563

กําไร(ขาดทุน)จาก
การเปลีย่ นแปลง
มูลค่ ายุติธรรม

318,685.71
ธนาคารทหารไทย
จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
จํากัด (มหาชน)

4

4

USD

USD

4,745,000.00

3,501,000.00

BAHT

BAHT

154,018,320.50

พ.ค. - ก.ค.
2563

พ.ค. - มิ.ย.
2563
รวมลูกหนีจ้ ากสั ญญาอนุพ นั ธ์

1,013,727.46

113,296,176.50

406,985.01
1,739,398.18

ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
จํากัด (มหาชน)

1

BAHT

42,596,400.00

USD

1,320,000.00
พ.ค. 2563
รวมเจ้ าหนีจ้ ากสั ญญาอนุพ นั ธ์

(39,600.00)
(39,600.00)

8.

ค่าใช้ จ่าย
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด เป็ นผูจ้ ดั การกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมี
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน) เป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์ ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 และตั้งแต่วนั ที่
2 พฤษภาคม 2562 เป็ นต้นไปกองทุนได้แต่งตั้งให้ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน) เป็ นผูด้ ูแล
ผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนตามที่ระบุใน
หนังสื อชี้ชวนที่กองทุนถูกเรี ยกเก็บมีอตั ราดังนี้
ค่าใช้ จ่าย
อัตราร้ อยละ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ไม่เกินร้อยละ 1.605 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ในประเทศ
ไม่เกินร้อยละ 0.161 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ไม่เกินร้อยละ 0.134 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
บริ ษทั จัดการจะคํานวณค่าธรรมเนี ยมข้างต้นทุกวัน ทั้งนี้ มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สิน
ทั้งหมดของกองทุนหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมดของกองทุน ณ วันที่คาํ นวณ ทั้งนี้โดยยังไม่ได้หกั รายการ
ต่อไปนี้ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนที่ยงั
ไม่ได้มีการคํานวณและ/หรื อยังไม่ได้มีการบันทึกเป็ นหนี้สินจนถึงวันที่คาํ นวณ
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ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรื อผูร้ ับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ ไม่
เกินร้อยละ 0.214 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ
9.

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุมกองทุนหรื อถูก
ควบคุมโดยกองทุนไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับกองทุน
กองทุนมีความสัมพันธ์กบั บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดงั นี้
ความสั มพันธ์
บริษัทและบุคคลที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด
เป็ นบริ ษทั จัดการกองทุน
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
เป็ นบริ ษทั ใหญ่ของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั จัดการกองทุน
กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สาํ คัญกับบริ ษทั จัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผถู ้ ือหุน้ และ/หรื อ
กรรมการเดียวกันกับบริ ษทั จัดการและกองทุน รายการที่สาํ คัญดังกล่าวมีดงั นี้
9.1 รายการระหว่างกัน มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 8 พฤษภาคม
2564
2563
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

9,043,151.11
753,595.81

6,349,648.57
529,137.44

นโยบายการกําหนดราคา
ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสื อชี้ชวน
ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสื อชี้ชวน

9. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่ อ)
9.2 ยอดคงเหลือระหว่างกัน มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่ 8 พฤษภาคม
2564
2563
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์
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984,286.96
82,023.92

120,239.23
10,019.94

937,650.00

1,013,727.46
-

10. การเปิ ดเผยข้ อมูลสํ าหรับเครื่ องมือทางการเงิน
10.1 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้ สินให้
ผูอ้ ื่นโดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมตลาด) ณ วันที่
วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และ
หนี้สินซึ่ งแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องกําหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่
ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอ
ซื้ อขายในตลาดที่ มีสภาพคล่องได้ กองทุนประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิ คการประเมิ นมูลค่าที่
เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ เช่น วิธีคิดลดกระแสเงินสด และพยายามใช้ขอ้ มูลที่
สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดงั นี้
(ข้อมูลระดับที่ 1) ราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อ
หนี้สินอย่างเดียวกัน
(ข้อมูลระดับที่ 2) ข้อมูลอื่นนอกเหนื อจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกต
ได้โดยตรง (ได้แก่ขอ้ มูลราคาตลาด) หรื อโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คาํ นวณมาจาก
ราคาตลาด) สําหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น
(ข้อมูลระดับที่ 3) ข้อมูลสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินซึ่งไม่ได้อา้ งอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จาก
ตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้)
กองทุนมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ดังนี้
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2564
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

สินทรัพ ย์ที่วดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
หน่วยลงทุน

-

559,750,096.30

-

559,750,096.30

ลูกหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์

-

1,611,419.29

-

1,611,419.29

-

2,724,571.51

-

2,724,571.51

หนีส้ ิ นที่วดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์
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10.1

การประมาณการมูลค่ายุติธรรม (ต่ อ)
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

สินทรัพ ย์ที่วดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
หน่วยลงทุน

-

330,825,466.20

-

330,825,466.20

ลูกหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์

-

1,739,398.18

-

1,739,398.18

-

39,600.00

-

39,600.00

หนีส้ ินที่วดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์

เครื่ องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคา
ตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผูค้ า้ หรื อแหล่งกําหนดราคาที่เป็ นทางเลือก
ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สงั เกตได้จะถูกจัดอยูใ่ นระดับที่ 2 เครื่ องมือการเงินเหล่านี้
ประกอบด้วยตราสารหนี้ภาคเอกชนที่อยูใ่ นกลุ่มน่าลงทุนและอนุพนั ธ์ในตลาดซื้อขายกันโดยตรง
10.2 ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ โอกาสที่ราคาตราสารหนี้อาจจะเพิ่มขึ้นหรื อลดลง เมื่ออัตราดอกเบี้ยใน
ท้องตลาดมี การเปลี่ยนแปลงโดยทัว่ ไป หากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเพิ่มสู งขึ้นราคาตราสารหนี้ จะ
ลดลง และหากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดลดลงราคาตราสารหนี้จะมีราคาเพิ่มสู งขึ้น ยิง่ ตราสารหนี้มีอายุ
ยาวเท่าไรราคาของตราสารหนี้น้ นั ก็จะมีความอ่อนไหวต่อการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นเท่านั้น
กองทุนมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน แยกตามประเภทของอัตราดอกเบี้ย ดังนี้
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์

อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ ลงตาม
อัตราตลาด

อัตรา
ดอกเบีย้ คงที่

ไม่ มีอตั รา
ดอกเบีย้

รวม

31,981,658.08
-

-

559,750,096.30
1,611,419.29

31,981,658.08
559,750,096.30
1,611,419.29

-

-

2,724,571.51

2,724,571.51
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10.2 ความเสี่ ยงด้ านอัตราดอกเบีย้ (ต่ อ)
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563
อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ ลง
ตามอัตรา
ตลาด

อัตรา
ดอกเบีย้
คงที่

ไม่ มีอตั รา
ดอกเบีย้

รวม

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์

17,976,624.2
7
-

-

140,689.88

18,117,314.15

-

330,825,466.20
1,739,398.18

330,825,466.20
1,739,398.18

-

-

39,600.00

39,600.00

10.3 ความเสี่ ยงด้ านสภาพคล่ อง
ยอดคงเหลือของเครื่ องมือทางการเงินโดยแบ่งตามวันที่ครบกําหนดจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินที่มี
สาระสําคัญ ดังนี้
(หน่ วย : บาท)

เมื่อทวงถาม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนในหน่วย
ลงทุน

31,981,658.08
-

ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2564
ระยะเวลาครบกําหนด
ภายใน 1
1 ปี –
ไม่ มีกาํ หนด
ปี
5 ปี
-
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-

รวม

-

31,981,658.08

559,750,096.30

559,750,096.30

(หน่ วย : บาท)

เมื่อทวงถาม

ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563
ระยะเวลาครบกําหนด
ภายใน
1 ปี –
ไม่ มีกาํ หนด
1 ปี
5 ปี

รวม

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝากธนาคาร
18,117,314.15
18,117,314.15
เงินลงทุนในหน่วย
330,825,466.20
330,825,466.20
ลงทุน
10.4 ความเสี่ ยงด้ านการให้ สินเชื่ อ
กองทุนมีความเสี่ ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่ องมือ
ทางการเงิ น เนื่ องจากกองทุ นมี ลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกําหนดใน
ระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายจากการเก็บหนี้
10.5 ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลีย่ น
ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดผลเสี ยหายแก่กองทุนในงวดปั จจุบนั หรื อในปี ต่อไป กองทุนอาจจะได้รับผลกระทบจากอัตรา
แลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนไป ซึ่งเกิดจากสิ นทรัพย์ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศส่ วนที่ไม่ได้ทาํ สัญญาป้องกันความ
เสี่ ยง
กองทุนได้ทาํ การป้ องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ตามรายละเอียดที่
ระบุไว้ในหมายเหตุ 7
กองทุนมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้
(หน่ วย : ดอลลาร์ สหรัฐ)
จํานวนเงิน
ณ วันที่ 8 พฤษภาคม
ณ วันที่ 8 พฤษภาคม
2563
รายการ
2564
สิ นทรัพ ย์ ทางการเงิน
เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)
17,955,095.31
10,261,335.80
เงินฝากธนาคาร
568,289.63
4,363.83
ดอกเบี้ยค้างรับ
93.81
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน
40,000.00
สิ นทรัพย์อื่น
35,089.60
หนีส้ ิ นทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
2,661.51
1,810.10
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10.6 ความเสี่ ยงด้ านตลาด
กองทุนมีความเสี่ ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในหน่วยลงทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าว
ขึ้นอยู่กบั ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่ งสภาวการณ์
ดังกล่าวอาจมีผลกระทบด้านบวกหรื อลบต่อผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
10.7 การบริหารความเสี่ ยง
กองทุนบริ หารความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการกําหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง เช่น
การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่ลงทุน
11. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิให้ออกโดยผูม้ ีอาํ นาจของกองทุนเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564
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ข้ อมูลทีล่ งทุนในหน่ วยลงทุนกองทุนรวมต่ างประเทศ เกินกว่ าร้ อยละยีส่ ิ บของมูลค่าทรัพย์ สินสุ ทธิ
ของ
กองทุนเปิ ดธนชาต Global Equity Fund

EDGEWOOD L SELECT – US SELECT GROWTH
Luxembourg
30 June 2021

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.

Edgewood L Select

Fund Name

US Select Growth

Sub-Fund Name

$9.5 Billion

Total Fund Assets

UCITS

Fund Type
Investment Strategy

Large Cap Growth Equity

Investment Manager

Edgewood Management LLC
February 1997

Fund Launch Date
Weighted Average Market Cap

$371 Billion

Median Market Cap

$128 Billion

Number of Holdings

23

SHARE CLASS FACTS

MONTHLY COMMENTARY
The second quarter of 2021 was a more placid term politically than many in the last 4 years. The media
and financial markets’ focus moved to vaccination campaigns, strong economic recovery and the
attendant inflation worries that have come about due to the joys of a return to normal life, at least in
the U.S.
Overall, the country will not reach the vaccination goal set by the Biden administration of 70% of adults
with at least one injection by the beginning of July. Some parts of the country have exceeded that goal
and hospitalizations and deaths from COVID-19, even with the Delta variant circulating, are below
March 2020 levels. Areas with much lower rates of vaccination are seeing a rise in new cases,
particularly among younger people. This may lead to uneven economic recovery. The same dichotomy
is emerging worldwide given disparate vaccination rates.
In the first quarter of 2021, real US GDP growth was +6.4%, within the +5.0% to +7.0% range that
many economists had forecast. Getting back to "economic normality" will take time and will likely occur
independent of Fed policy and interest rates. Supply chains need to reopen and rebuild-even with
large number of openings, the job market will take a while to match up with those seeking employment.
Despite some media and political hysteria over the expected acceleration in the inflation rate, the bond
market seems to be accepting the "transitory" scenario advanced by the Federal Reserve. After the
interest rate on the US Treasury 10 year note peaked at 1.7%, it has now dropped to 1.5%, which has
been a positive for equities. This has mirrored the rapid fall in futures prices for many commodities
(lumber, and various metals) from peaks reached in early May. What might determine longer-term
inflation rates could be if the growth in wages exceeds improvements in productivity. It seems a bit
early to say if that will occur.
At its meeting in late June, the US Federal Reserve Bank hinted for the first time that it might raise
rates earlier in 2023 than expected, if inflation were to stay above 2.0% longer than expected. Since
that statement was made, the ten-year treasury yield dropped even more, and the stock market has
rallied.
Edgewood’s portfolio companies reported relatively strong results for the first quarter of 2021, and
offered generally very positive outlooks for the rest of the year. This gives credence to our analysis
that last year's strong earnings performance did not reflect a mere pull-forward of earnings, but an
acceleration of investment trends that we were actively pursuing. Those tendencies were well
established prior to the pandemic. Entering another quarterly earnings season now in July, we believe
evidence supporting this thesis will continue to strengthen.
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.

RISK PROFILE

A USD

Share Class Name

$13,089.34

Per share as of 30 June 2021

LU0073868852

ISIN

COMWPSC

Ticker

1.89%

Ongoing Charges*
Management Fee

1.80% Class A (Retail)

Share Class Launch Date
Sales Commission
Redemption Fee

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 2020 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

17.0%

Information Technology

16.7%

Financials

13.5%

Media & Advertising

11.3%

Consumer Discretionary

11.0%

Business Services

9.4%

Internet

7.4%

Wireless

4.2%

Consumer Staples

3.7%

Technology

3.4%

Cash

1.7%

Industrials

0.7%

Sectors defined by Edgewood’s Investment Committee.

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.

February 1997

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

30 June 2021

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
8.9%
19.2%
46.8%
25.8%
26.5%
13.4%

S&P 500
2.3%
15.3%
40.8%
18.7%
17.6%
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

52.3%
25.6%
20.3%
0.0%
0.0%

For the equity portion of the portfolio.

FIVE LARGEST HOLDINGS
Intuit Incorporated
Nvidia Corporation
PayPal Holdings Incorporated
Snap 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.

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