
 

   

 

 

 

รายงานรอบปีบัญชี 

 

กองทุนเปิดธนชาต อสีท์สปริง Global Green Energy 

(T-ES-GGREEN) 

รหัสกองทุน 4417 

 

 

 

 

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 

ตั้งแต่วนัที ่1 ธันวาคม 2563 ถึง วนัที ่30 พฤศจิกายน 2564 

 

 

 

บริษทัหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จํากดั 



 

หนา้ 2 

สาส์นจาก บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จํากดั 

เรียน ท่านผูถื้อหน่วยลงทุน 
 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั (บลจ.ธนชาต) ใคร่ขอรายงานการดาํเนินงานของกองทุน
เปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Green Energy สําหรับรอบระยะเวลาระหว่างวนัท่ี 1 ธันวาคม 2563 ถึง  
วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2564ใหท่้านผูถื้อหน่วยลงทุนไดท้ราบดงัน้ี 

นบัจากวนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ดชันี MSCI World Net Total 
Return USD Index ปรับตวัข้ึน 20.56% จาก 7,760.37 เป็น 9,355.83 ตอบรับนโยบายการกระตุน้เศรษฐกิจทัว่
โลกเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 และมีภาพรวมและเหตุการณ์สาํคญัดงัน้ี 

ภายหลงัจากเศรษฐกิจโลกเร่ิมมีการฟ้ืนตวัจากการระบาดของไวรัส covid-19 โดยเฉพาะในประเทศท่ีมี
ส่วนร่วมหลกัในการผลกัดนัการคา้ของโลกอย่างเช่นจีนและสหรัฐอเมริกา สังเกตได้ตวัเลข GDP และ 
manufacturing PMI ท่ีเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลใหต้ลาดหุน้ทัว่โลกปรับตวัข้ึนอยา่งร้อนแรงในช่วงปีท่ีผา่นมา 
โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่ม consumer discretionary และ semi-conductor ซ่ึงเป็นผลมาจากอตัราการบริโภคใน
ประเทศท่ีมากข้ึนภายหลงัจากรัฐบาลในประเทศต่างๆไดป้รับลดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส 
covid-19 รวมถึงยงัมีมาตรการท่ีสนบัสนุนให้เศรษฐกิจฟ้ืนตวัไดอ้ยา่งรวดเร็วจากทั้งรัฐบาลและธนาคารท่ีเป็น
อีกปัจจยับวกต่อการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ 

อยา่งไรก็ตาม inflation ก็ยงัเป็นอีกปัจจยัท่ีตอ้งจบัตามองเม่ืออุปสงคใ์นการบริโภคเพิ่มมากข้ึนหลงัจาก
เศรษฐกิจกลบัมาฟ้ืนตวัอย่างเต็มท่ี ตรงขา้มกบัห่วงโซ่อุปทานท่ียงัเผชิญกบัการติดขดัในช่วงปีท่ีผ่านมา โดย
ตวัเลขเงินเฟ้อท่ีเพิ่มสูงข้ึนอยา่งรวดเร็วเกินไปกอ็าจส่งผลต่อนโยบายการคลงัท่ีผอ่นคลายของธนาคารกลางต่างๆ
ได ้นอกจากนั้นอตัราการติดเช้ือไวรัส covid-19 ท่ีเร่ิมกลบัมาเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองโดยเฉพาะในประเทศในทวีป
ยโุรปกอ็าจเป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีน่าจบัตามองและอาจก่อใหเ้กิดความผนัผวนในตลาดหุน้ในระยะถดัไป 

กองทุน T-ES-GGREEN  มีนโยบายลงทุนในกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือกองทุน Brookfield 
Global Renewables & Sustainable Infrastructure Ucits สาํหรับการป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนจะ
เป็นตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน โดยมีการปรับสดัส่วนการปกป้องค่าเงินตามสถานการณ์ตลาด  

บลจ.ธนชาตจะพิจารณาการลงทุนอยา่งรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหน่วยลงทุนทุกท่าน 
 
 
 
 
 
 

 
 ขอแสดงความนบัถือ 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั 
 



 

หนา้ 3 

ย้อนหลงั ย้อนหลงั ย้อนหลงั ย้อนหลงั ย้อนหลงั ย้อนหลงั ตัง้แต่ 

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

31 ส.ค. 64  
ถงึ 30 พ.ย. 64

31 พ.ค. 64  
ถงึ 30 พ.ย. 64

-  
ถงึ 30 พ.ย. 64

-  
ถงึ 30 พ.ย. 64

-  
ถงึ 30 พ.ย. 64

-  
ถงึ 30 พ.ย. 64

1 ธ.ค. 63  
ถงึ 30 พ.ย. 64

T-ES-GGREEN -4.01 -0.44 - - - - 2.89

Benchmark 3.29 13.15 - - - - 35.68

Information Ratio2 -0.56 -1.18 - - - - -2.17

ความผันผวนของ

ผลการดําเนนิงาน

14.38 12.68 - - - - 18.46

 
ตารางเปรียบเทยีบผลการดําเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลการดาํเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ไดค้าํนวณเป็น % ต่อปี 
1 ผลการดาํเนินงานยอ้นหลงั 1 ปีข้ึนไป คิดเป็น % ต่อปี 
2 Information Ratio แสดงความสามารถของผูจ้ดัการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเม่ือเทียบกบัความเส่ียง 
Benchmark: คาํนวณจาก ควรเปรียบเทียบกบัตวัช้ีวดัของกองทุนหลกั คือ ดชันี MSCI World Index Net (USD) 
ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคาํนวณ
ผลตอบแทน 

การเปิดเผยอตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทุน 

ขอ้มูลอตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากบั 0.48 รอบของ

กองทุนรวมในรอบระยะเวลาบญัชี 
 

การใช้สิทธิออกเสียงในทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นบริษทัจัดการ 

ท่านผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถคน้หารายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมสามญัประจาํปีและประชุมวิสามญัของบริษทั
จัดการท่ีกองทุนถือลงทุนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ บลจ.ธนชาต https://www.thanachartfundeastspring.com  
ในเมนูหวัขอ้ “รู้จกับลจ.” 
 
 

ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต  
ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลกองทุนรวม เง่ือนไขผลตอบแทนและความเส่ียง ก่อนตดัสินใจลงทุน 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการวดัและนาํเสนอผลการ
ดาํเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 



 

หนา้ 4 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเกบ็จากกองทุน 

ของรอบปีบญัชีตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 

ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
(fund’s direct expenses) 

จาํนวนเงิน 
(พนับาท) 

ร้อยละของมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ (management fee) 185,882.10 1.606% 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee) 12,392.14 0.107% 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 2,478.43 0.021% 
ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน (advisory fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 1,650.54 0.015% 

รวมค่าใชจ่้ายทั้งหมด 202,403.21 1.749% 
- ค่าธรรมเนียม ค่าใชจ่้าย รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแลว้ 
- ค่าใชจ่้ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์
- ค่าใชจ่้ายดงักล่าวไม่รวมค่าใชจ่้ายภาษีตราสารหน้ี 

 

รายงานข้อมูลการทาํธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วข้อง 

ของรอบระยะเวลาบญัชี ตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 

รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีกองทุนมีการทาํธุรกรรม 
กองทุนภายใตก้ารจดัการของบริษทั 

 

รายช่ือผู้จัดการกองทุน 
 
ลาํดบั ช่ือ – นามสกลุ วนัท่ีเร่ิมบริหารกองทุน 

1 ดร.ธีรนุช ธรรมภิมุขวฒันา 3 พฤศจิกายน 2563 
2 นายกาย ศิริพรรณพร 1 กรกฎาคม 2564 
3 นางสาวนนัทนชั กิติเฉลิมเกียรติ  16 สิงหาคม 2564 

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและรายช่ือผูจ้ดัการกองทุนไดท่ี้ บลจ.ธนชาต 
โดยตรง หรือท่ีเวบ็ไซตข์องบลจ.ธนชาต (https://www.thanachartfundeastspring.com) และสาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) 
 
 
 
 
 



 

หนา้ 5 

 
 
 
 



 

หนา้ 6 

ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการทีก่องทุนใช้บริการบุคคลอืน่ 
 

บริษทัคู่คา้ตราสารหน้ี รายการผลประโยชน์ตอบแทนของกองทุน 

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

 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)  
ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส  
ธนาคารซิต้ีแบงก ์  
ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)  

 
 ขอ้มูลวิจยั เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มูลในการ

ตดัสินใจลงทุน 

ธนาคารดอยซ์แบงก ์
ธนาคารเดอะรอยลัแบงกอ์อ๊ฟสกอตแลนด ์เอน็.วี. 
ธนาคารทหารไทย จาํกดั  (มหาชน) 
ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารบีเอม็พี พารีบาส์  
ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน)  
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั (มหาชน)  
ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮแ้บงก้ิงคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั   
บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั  
บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั  
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน)  
บริษทัหลกัทรัพย ์พฒันสิน จาํกดั (มหาชน)  
บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั กรุ๊ป โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน)  
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ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการทีก่องทุนใช้บริการบุคคลอืน่ 

 

บริษทันายหนา้ รายการผลประโยชน์ตอบแทน
ของกองทุน 

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

ขอ้มูลวิจยั เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มูล
ในการตดัสินใจลงทุน 

บริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั  
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
 
 

รายงานสรุปเงนิลงทุนในตราสารหนี ้เงนิฝาก 
ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคา
ตลาด 

%NAV 

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ - - 
(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึนธนาคารพาณิชยห์รือบริษทั

เงินทุนเป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้าประกนั 
518,717.46 5.14% 

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

- - 

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

- - 

สดัส่วนสูงสุด (Upper Limit) ท่ีบริษทัจดัการคาดวา่จะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
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9,764,246.77 100.00 9,764,246.77

9,764,246.77 100.00 9,764,246.77

9,764,246.77 100.00 9,764,246.77

9,764,246.77 100.00 9,764,246.77

518,717.46

518,715.46

AAA* F1+(tha)* BBB+* Baa1* 490,112.96

Aa2* 28,602.50

2.00

AAA* F1+(tha)* BBB+* Baa1* 2.00

(151,550.41)

(151,550.41)

(31,306.19)

0.00
(31,306.19)

รวมทัง้สิน้ 9,764,246.77 100.00 10,100,107.64

หน้ีสนิอ ืน่ (0.31)

100.00

สญัญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (1.50)

สนิทรัพย์อ ืน่และหน้ีสนิอ ืน่ (0.31)

สนิทรัพย์อ ืน่ 0.00

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

การป้องกนัความเสีย่งของรายการในอนาคตโดยใช้สญัญาล่วงหน้า (1.50)

BANK 

DEPOSIT-USD

BANK DEPOSIT-USD 28,364.50 0.28

ประเภทกระแสรายวัน 0.00

ประเภทออมทรัพย์ 5.13

BAY - S/A ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกัด (มหาชน) 489,876.65 4.85

BRRUUEA Brookfield Global Renewables and 

Sustainable Infrastructure UCITS Fund 

Class E (Institutional Accumulation) USD

11,630.09 96.68

เงนิฝากธนาคาร 5.13

การลงทนุในหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 96.68

หน่วยลงทนุ 96.68

พลงังานหมุนเวียนและธุรกจิด้านสิง่แวดล้อม 96.68

มูลค่าตาม

ราคาตลาดรวม

ดอกเบ้ียค้างรับ

(พันบาท)

ร้อยละ

ของมูลค่า

 ทรัพย์สนิ

สทุธิ

TRIS FITCH S&P Moody's

ช่ือหลกัทรัพย์ อตัรา

ดอกเบ้ีย

 (%)

อนัดับความน่าเช่ือถอื วันครบ

กาํหนด

จํานวนหน่วย 

(พันหน่วย)/

มูลค่าหน้าตั๋ว

ั

มูลค่าตาม

ราคาตลาดไม่รวม

ดอกเบ้ียค้างรับ

(พันบาท)

ร้อยละของ

เงนิลงทนุ

      รายละเอยีดการลงทนุในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า

TRIS FITCH S&P Moody's

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา AAA* AAA* BBB+* Baa1* ปัองกันความเส่ียง 8,182,736.84  0.08%  8,182,736.84  

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา AAA* AAA* BBB+* Baa1* ปัองกันความเส่ียง (15,108,947.37)  (0.15%)  (15,108,947.37)  

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา AAA* AAA* BBB+* Baa1* ปัองกันความเส่ียง (102,028,760.87)  (1.01%)  (102,028,760.87)  

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา AAA* AAA* BBB+* Baa1* ปัองกันความเส่ียง (42,595,434.78)  (0.42%)  (42,595,434.78)  

กาํไร/ขาดทุน (บาท)ประเภทสัญญา คู่สัญญา
อันดับความน่าเชือ่ถือ

วัตถุประสงค์ มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) % NAV

รายงานการลงทุนในหลกัทรัพย์และทรัพย์สินอืน่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* อนัดบัความน่าเช่ือถือ (Rating) ของผูอ้อกตราสาร 
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหนีร้ะยะกลางและระยะยาว 

บ.ทริสเรสต้ิง  บ.ฟิทซ์ เรทต้ิง (ประเทศ
ไทย) 

ความหมายของเรทต้ิง 

AAA AAA (tha) ความน่าเช่ือถือสูงท่ีสุด และมีความเส่ียงตํ่าสุด กลุ่มตราสารหน้ี 
ระดบัน่าลงทุน (Investment Grade 

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

BBB BBB (tha) ความน่าเช่ือถืออยูใ่นเกณฑพ์อใช ้
BB BB (tha) ความน่าเช่ือถือตํ่ากว่าระดบัปานกลาง กลุ่มตราสารหน้ี  

ระดบัเกง็กาํไร (Speculative Grade 
Bonds) 

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

ชาํระหน้ี 
D DDD, DD, D (tha) อยูใ่นภาวะท่ีผิดนดัชาํระหน้ี 

หมายเหตุ : บ.ทริสเรตต้ิง และ บ.ฟิทซ์ เรทต้ิง ไดใ้ชส้ัญญลกัษณ์ บวก (+) และ ลบ (-) ต่อทา้ยอนัดบัเครดิตขา้งตน้ เพื่อใชข้ยายขอบเขตของคุณภาพเครดิตท่ีนิยาม
เอาไวม้ากกวา่เลก็นอ้ย (+) และ นอ้ยกวา่เลก็นอ้ย (-) ตามลาํดบั สาํหรับ ฟิทซ์ เรทต้ิง เป็นสถาบนัจดัอนัดบัเครดิตนานาชาติ จึงมีคาํวา่ (tha) ต่อทา้ยเพ่ือแสดงถึงการ
ใหอ้นัดบัเครดิตตามมาตรวดัภายในประเทศไทย 
 

Description Standard and Poor’s Moody’s FITCH Ratings 

Long-term Short-term Long-term Short-term Long-term Short-term 
Investment Grade 

Highest Credit Quality - exceptionally strong capacity for payment of financial 
commitments 

AAA 

A1+ 
A1 
A2 
A3 

Aaa 

P1 
P2 
P3 

AAA 

F1+ 
F1 
F2 
F3 

Very strong capacity for payment of financial commitments - a minimal difference 
compared  
With AAA 

AA+ 
AA 
AA- 

Aa1 
Aa2 
Aa3 

AA+ 
AA 
AA- 

Strong capacity for payment of financial commitments - it may, nevertheless, be vulnerable 
to changes in economic cycle or circumstances 

A+ 
A 
A- 

A1 
A2 
A3 

A+ 
A 
A- 

Adequate capacity for payment of financial commitments - economic cycle and 
circumstances are, nevertheless, more likely to impair this capacity 

BBB+ 
BBB 
BBB- 

Baa1 
Baa2 
Baa3 

BBB+ 
BBB 
BBB- 

  Speculative Grade 

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

BB+ 
BB 
BB- 
B+ 
B 
B- 

B 
C 
D 

Ba1 
Ba2 
Ba3 
B1 
B2 
B3 

NP 

BB+ 
BB 
BB- 
B+ 
B 
B- 

B 
C 
D High default risk - debtor’s capacity for meeting commitments may be troublesome CCC+ 

CCC 
CCC- 

Caa1 
Caa2 
Caa3 

CCC+ 
CCC 
CCC- 

Highly speculative obligations CC CC CC 

Very low probability of timely and full payment of obligations C C C 

  Default in payment of obligations - D 
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2564

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงดว้ยมลูคา่ยติุธรรม 3 9,764,246,769.82        

เงินฝากธนาคาร 5 518,481,147.76           

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย 236,316.96                  

ลูกหน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ 6 8,182,736.84               

รวมสินทรัพย์ 10,291,146,971.38      

หนีสิ้น

เจา้หน้ีจากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 14,808,297.00             

เจา้หน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ 6 159,733,143.10           

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 8 16,069,802.96             

เจา้หน้ีอ่ืน 19,185.50                    

หน้ีสินอ่ืน 408,907.69                  

รวมหนีสิ้น 191,039,336.25           

สินทรัพย์สุทธิ 10,100,107,635.13      

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 9,816,385,771.35        

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

บญัชีปรับสมดุล 3 1,196,126,447.97        

ก าไร(ขาดทุน)สะสมจากการด าเนินงาน (912,404,584.19)          
สินทรัพย์สุทธิ 10,100,107,635.13      

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 10.2890 

จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันส้ินปี (หน่วย) 981,638,577.1352       

กองทุนเปิดธนชาต อสีท์สปริง Global Green Energy

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2564

รายได้ 3

รายไดจ้ากดอกเบ้ีย 1,117,234.74               

รวมรายได้ 1,117,234.74               

ค่าใช้จ่าย 3

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 7,8 185,882,106.92           

คา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 7 2,478,428.21               

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 7,8 12,392,140.50             

คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ่้ายอ่ืนท่ีเกิดจากการลงทุนในหลกัทรัพยใ์นต่างประเทศ 158,533.90                  

คา่ธรรมเนียมการสอบบญัชี 35,000.00                    

คา่ใชจ่้ายในการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 146,330.00                  

คา่ใชจ่้ายอ่ืน 1,310,679.15               

รวมค่าใช้จ่าย 202,403,218.68           

รายได้(ขาดทุน)สุทธิ (201,285,983.94)          

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 53,358,290.38             

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจากเงินลงทุน 377,769,979.46           

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากสญัญาอนุพนัธ์ (1,067,515,162.53)       

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจากสญัญาอนุพนัธ์ (151,550,406.26)          

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 76,986,283.91             
รวมรายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกดิขึน้และที่ยังไม่เกดิขึน้ (710,951,015.04)          

การเพิ่มขึน้(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานก่อนภาษเีงินได้ (912,236,998.98)          

หกั ภาษีเงินได้ 3 (167,585.21)                 
การเพิ่มขึน้(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานหลงัหักภาษเีงินได้ (912,404,584.19)          

6

กองทุนเปิดธนชาต อสีท์สปริง Global Green Energy

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถงึวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Green Energy 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันท่ี 30 พฤศจกิายน 2564 
 

1. ลักษณะของกองทุนเปิดธนชาต อสีท์สปริง Global Green Energy 
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Green Energy (“กองทุน”) เป็นกองทุนรวมประเภทกองทุนเปิด ไม่มีก าหนดอายุ

โครงการ กองทุนได้รับการอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) ให้จัดตั้งเป็น
กองทุนเปิดและจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นของโครงการ เม่ือวนัท่ี 1 ธันวาคม 2563 มีมูลค่าโครงการจดทะเบียน 5,700 ลา้นบาท 
(แบ่งเป็น 570 ลา้นหน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) ต่อมาเม่ือวนัท่ี 1 ธันวาคม 2563 และ 18 มกราคม 2564 ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมเงินทุน
ของกองทุนจ านวน 6,300 ล้านบาท และจ านวน 8,000 ลา้นบาท ตามล าดับ รวมเป็นเงินทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 20,000 ล้านบาท
ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก บริษทัจดัการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจ านวนเงินทุนของโครงการได ้ไม่เกิน
ร้อยละ 15 ของจ านวนเงินทุนของโครงการ จดัการโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั (“บริษทัจดัการ”) 

กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง Global Green Energy เป็นกองทุนท่ีจะเนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ
เพียงกองเดียว คือ กองทุน Brookfield Global Renewables and Sustainable Infrastructure UCITS Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วย
ลงทุนชนิด Class E ซ่ึงเป็น Class ท่ีเสนอขายผูล้งทุนสถาบนั ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอตัราส่วนโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน กองทุนหลกัมีวตัถุประสงคท่ี์จะสร้างผลตอบแทนโดยรวม โดยมุ่งเนน้การ
ลงทุนในบริษัทจดทะเบียนทั่วโลกท่ีท าธุรกิจเก่ียวกับหรือก าลังเปล่ียนผ่านเข้าสู่การท าธุรกิจเก่ียวกับพลงังานหมุนเวียนและ
โครงสร้างพ้ืนฐานแบบยัง่ยืน จดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) ด าเนินงานตามระเบียบของ UCITS กองทุนหลกัดงักล่าว
บริหารจดัการโดย Brookfield Public Securities Group LLC และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ  

ส่วนท่ีเหลือบริษทัจดัการจะลงทุนในหลกัทรัพย ์หรือทรัพยสิ์นอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยจะลงทุนทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ   

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient 
portfolio management (EPM)) ได้ หรืออาจลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดย
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์หรือไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งอาจท าธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย ์
หรือธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได ้นอกจากน้ีกองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์(Unlisted) และตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากว่าระดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(Non-Investment grade) และตรา
สารหน้ีท่ีไม่ไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่น
อยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือหลายอยา่งตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด   

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 
 
2. เกณฑ์ในการจัดท าและน าเสนองบการเงนิ  

งบการเงินของกองทุนไดจ้ดัท าขึ้นตามแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมและกองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีสมาคมบริษทั
จดัการลงทุนก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“แนวปฏิบติัทาง
บญัชี”) ส่วนเร่ืองท่ีแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัน้ีไม่ไดก้ าหนดไว ้กองทุนปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภา
วิชาชีพบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลาบญัชีของขอ้มูลทางการเงิน  
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3. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
3.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 

การจดัประเภทและการวดัมูลค่าเร่ิมแรก  
กองทุนรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม อย่างไรก็ตาม 

ส าหรับลูกหน้ี กรณีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญั กองทุนจะรับรู้สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคา
ของรายการ ตามท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีเร่ืองการรับรู้รายได ้
การวดัมูลค่าภายหลงั  

- เงินลงทุนในกองทุนในต่างประเทศวดัมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนโดยใช้
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยของกองทุนในต่างประเทศท่ีประกาศล่าสุด 

- เงินลงทุนในตราสารหน้ีวดัมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนจากสมาคม
ตลาดตราสารหน้ีไทย ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน หากไม่มีอตัราผลตอบแทน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
จะใชอ้ตัราผลตอบแทนท่ีสถาบนัการเงิน (Market Maker) เสนอซ้ือ ในกรณีท่ีไม่มีอตัราผลตอบแทนดงักล่าว บริษทั
จดัการจะประมาณราคายติุธรรมโดยใชห้ลกัเกณฑต์ามท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนประกาศก าหนด 

- เงินฝากธนาคารวดัมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
- หน้ีสินทางการเงินวดัมูลคา่ในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย  

การผิดนดัช าระ  
ในกรณีท่ีเงินลงทุนในตราสารหน้ีผิดนัดช าระหน้ี กองทุนจะตัดบัญชีดอกเบ้ียค้างรับโดยน าไปลดรายได้

ดอกเบ้ียทันทีเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีกิจการจะไม่ได้รับดอกเบ้ียและเม่ือจ านวนดอกเบ้ียท่ีจะไม่ได้รับ
สามารถประมาณไดอ้ย่างสมเหตุสมผล หากดอกเบ้ียคา้งรับท่ีตอ้งตดับัญชีเป็นดอกเบ้ียท่ีกองทุนซ้ือมาพร้อมกบัเงิน
ลงทุน กองทุนจะตดับญัชีดอกเบ้ียคา้งรับดงักล่าวโดยน าไปเพ่ิมตน้ทุนของเงินลงทุนท่ีซ้ือมา 

3.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
กองทุนบนัทึกก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในก าไรขาดทุน 
ในการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายเม่ือเปรียบเทียบกบัราคาตามบญัชี

ของเงินลงทุนนั้นจะบนัทึกรวมอยูใ่นก าไรขาดทุน 
ดอกเบ้ียรับรับรู้เป็นรายไดต้ามระยะเวลาท่ีพึงรับตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
ค่าใชจ้่ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

3.3 ภาษเีงินได้ 
กองทุนเสียภาษีเงินไดต้ามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากรในอตัราร้อยละ 15 ของรายไดก่้อนหกัรายจ่าย 

3.4 การใช้ประมาณการทางบัญชี 
ในการจดัท างบการเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ีก าหนดในแนวปฏิบติัทางบญัชี ฝ่ายบริหารตอ้งใชก้ารประมาณ

การรายการบญัชีบางรายการและตั้งขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและหมาย
เหตปุระกอบงบการเงิน ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณไว ้

3.5 บัญชีปรับสมดุล 
บญัชีปรับสมดุลถือเป็นส่วนหน่ึงของก าไรสะสม ซ่ึงจะบนัทึกเม่ือมีการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุน 

เพื่อท าให้ผูถื้อหน่วยลงทุนมีส่วนในสินทรัพยสุ์ทธิของกิจการลงทุนหรือไดรั้บส่วนแบ่งจากกิจการลงทุนเท่าเทียมกนัไม่ว่า 
ผูถื้อหน่วยลงทุนนั้นจะลงทุนหรือเลิกลงทุนในกิจการลงทุน ณ เวลาใด 
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3.6 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
กองทุนแปลงค่ารายการท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศท่ีเกิดขึ้นให้เป็นเงินบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท่ีเกิดรายการ 

และแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินให้เป็นเงินบาท โดย
ใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือจ่ายช าระท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและท่ีเกิดการแปลงค่า
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินดงักล่าวไดบ้นัทึกทนัทีในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

3.7 ตราสารอนุพนัธ์ 
อนุพนัธท์างการเงินเก่ียวกบัสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
ก าไรขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์จะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ 

วนัท่ีวดัมูลค่า 
กองทุนอาจท าป้องกนัความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราแลกเปล่ียน ส าหรับสินทรัพยท่ี์เป็นเงินตราต่างประเทศบางส่วนโดยการ

ท าอนุพนัธท์างการเงิน เช่น การท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ 
 
4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซ้ือขายเงินลงทุน 

กองทุนได้ซ้ือขายเงินลงทุนส าหรับรอบระยะเวลาตั้ งแต่วนัท่ี 1 ธันวาคม 2563 (วนัจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวนัท่ี           
30 พฤศจิกายน 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย : บาท) 
   2564 
ซ้ือเงินลงทนุ   14,917,878,999.98 
ขายเงินลงทุน   5,584,760,500.00 

 
5. เงินฝากธนาคาร 

 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 
 อัตราดอกเบีย้

ร้อยละ (ต่อปี) 
 สกุลเงิน 

 
 เงินต้น 

 
 จ านวนเงิน 

(บาท) 

ออมทรัพย์        
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 0.20  BAHT  489,876,647.76  489,876,647.76 
เงินท่ีดูแลโดย ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั 
(มหาชน) เพื่อการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์น
ต่างประเทศ 

 
 
- 

  
 

USD 

  
 

850,000.00 

  
 

28,602,500.00 
กระแสรายวัน        

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) -  BAHT  2,000.00  2,000.00 
          รวม       518,481,147.76 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.scb.co.th/
http://www.scb.co.th/
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6. ลูกหนี/้เจ้าหนีจ้ากสัญญาอนุพนัธ์ 
ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 กองทุนมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึงท ากบัสถาบนัการเงิน โดยมีรายละเอียด    

ดงัน้ี 

ธนาคารคู่สัญญา 
จ านวน
สัญญา 

ขาย 
สกุลเงิน 

มูลค่าตาม
สัญญา 

ซ้ือ 
สกุลเงิน 

มูลค่า 
ตามสัญญา 

ก าหนดส่งมอบ 
ก าไร(ขาดทุน)จากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่า

ยุติธรรม 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา   
   จ ากดั (มหาชน) 

 
1 

 
USD 

          
48,000,000.00 

 
BAHT 

 
1,623,024,000.00 

 
ม.ค. 2565 

 
8,182,736.84 

     รวมลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ 8,182,736.84 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา   
   จ ากดั (มหาชน) 

 
3 

 
USD 

            
197,000,000.00 

 
BAHT 

 
6,468,232,000.00 

 
ม.ค. - ม.ีค. 2565 

 
(159,733,143.10) 

     รวมเจ้าหนีจ้ากสัญญาอนุพันธ์ (159,733,143.10) 

 
7. ค่าใช้จ่าย 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จ ากัด เป็นผู ้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคาร               
กรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์  

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนตามท่ีระบุในหนังสือช้ีชวนท่ี
กองทุนถูกเรียกเก็บมีอตัราดงัน้ี 

ค่าใช้จ่าย อัตราร้อยละ 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกินร้อยละ 0.214 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 

บริษทัจดัการจะค านวณค่าธรรมเนียมขา้งตน้ทุกวนั ทั้งน้ีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ หมายถึง มูลค่าทรัพยสิ์นทั้งหมดของกองทุน
หักด้วยมูลค่าหน้ีสินทั้งหมดของกองทุน ณ วนัท่ีค  านวณ ทั้งน้ีโดยยงัไม่ได้หักรายการต่อไปน้ี ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนท่ียงัไม่ไดมี้การค านวณและ/หรือยงัไม่ไดมี้การบนัทึกเป็นหน้ีสินจนถึง
วนัท่ีค านวณ 
 

8. รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมกองทุนหรือถูกควบคุมโดยกองทุน

ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักองทุน 
กองทุนมีความสัมพนัธ์กบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 

บริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกนั ความสัมพนัธ์ 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั เป็นบริษทัจดัการกองทุน 

ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัจดัการกองทุน 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษทัใหญ่ของธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
(เดิมช่ือ : ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน))  
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8. รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกนัท่ีส าคญักบับริษทัจดัการและกิจการอื่น ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกนักบับริษทั

จดัการและกองทุน รายการท่ีส าคญัดงักล่าวมีดงัน้ี 
8.1 รายการระหว่างกนั ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2563 (วนัจดทะเบียนจดัตั้งกองทุน) ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 

2564 มีดงัน้ี 
   (หน่วย : บาท) 
   2564 นโยบายการก าหนดราคา 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั 
          คา่ธรรมเนียมการจดัการ   185,882,106.92 ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 
          ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน   12,392,140.50 ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 

 
8.2 ยอดคงเหลือระหว่างกนั ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 มีดงัน้ี                                                                                                                                 

  (หน่วย : บาท)   
  2564   
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั     
          คา่ธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย  14,814,218.01   
          ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนคา้งจ่าย  987,614.51   

 
9. การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

9.1 การประมาณการมลูค่ายุติธรรม 
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผูอ้ื่นโดยรายการ

ดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กองทุนใชร้าคาเสนอซ้ือขาย
ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้ง
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคลอ่งส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่
สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได้ กองทุนประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ี
เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์จากแหล่งท่ีน่าเช่ือถือ เช่น วิธีคิดลดกระแสเงินสด และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นให้มากท่ีสุด 

  ความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
(ขอ้มูลระดบัท่ี 1) ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 

(ขอ้มูลระดบัท่ี 2) ขอ้มูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในระดบัท่ี 1 ท่ีสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่
ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีค านวณมาจากราคาตลาด) ส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือ
หน้ีสินนั้น 

(ขอ้มูลระดบัท่ี 3) ขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดอ้า้งอิงจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลท่ีไม่
สามารถสังเกตได)้  
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9.1 การประมาณการมลูค่ายุติธรรม (ต่อ) 
กองทุนมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมจ าแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ดงัน้ี 

        (หน่วย : บาท) 
  ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

  ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม 
 หน่วยลงทนุ 9,764,246,769.82  -  -  9,764,246,769.82 
 ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  8,182,736.84  -  8,182,736.84 
หนีสิ้นท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
 เจา้หน้ีจากสัญญาอนุพนัธ ์ -  159,733,143.10  -  159,733,143.10 

 
เงินลงทุนต่าง ๆ ซ่ึงมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดท่ีมีการอา้งอิงไวอ้ย่างชัดเจนในตลาดท่ีมีสภาพคล่องและถูกจดั

ประเภทอยู่ในระดบัท่ี 1 นั้นประกอบดว้ยตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียนท่ีมีสภาพคล่อง กองทุนจะไม่ปรับราคาท่ีอา้งอิง
ส าหรับเคร่ืองมือเหล่าน้ี 

เคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงซ้ือขายในตลาดท่ีไม่ไดถู้กพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดท่ีมีการอา้งอิง
ไวอ้ยา่งชดัเจน การเสนอราคาซ้ือขายโดยผูค้า้หรือแหล่งก าหนดราคาท่ีเป็นทางเลือกซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนจากขอ้มูลท่ีสังเกต
ไดจ้ะถูกจดัอยู่ในระดบัท่ี 2 เคร่ืองมือการเงินเหล่าน้ีประกอบดว้ยตราสารหน้ีภาคเอกชนท่ีอยู่ในกลุ่มน่าลงทุนและอนุพนัธ์ใน
ตลาดซ้ือขายกนัโดยตรง  

 
9.2 ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้ 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย คือ โอกาสท่ีราคาตราสารหน้ีอาจจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลง เม่ืออตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดมีการ
เปล่ียนแปลงโดยทั่วไป หากอัตราดอกเบ้ียในท้องตลาดเพ่ิมสูงขึ้นราคาตราสารหน้ีจะลดลง และหากอตัราดอกเบ้ียใน
ท้องตลาดลดลงราคาตราสารหน้ีจะมีราคาเพ่ิมสูงขึ้น ย่ิงตราสารหน้ีมีอายุยาวเท่าไรราคาของตราสารหน้ีนั้นก็จะมีความ
อ่อนไหวต่อการปรับตวัของอตัราดอกเบ้ียมากขึ้นเท่านั้น 

กองทุนมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน แยกตามประเภทของอตัราดอกเบ้ีย ดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 
 อัตราดอกเบีย้

ปรับขึน้ลงตาม
อตัราตลาด 

  
อัตราดอกเบีย้

คงที ่

  
ไม่มีอัตรา 
ดอกเบีย้ 

  
 

รวม 
สินทรัพยท์างการเงิน        
เงินฝากธนาคาร 489,876,647.76  -  28,604,500.00  518,481,147.76 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน -  -  9,764,246,769.82  9,764,246,769.82 
ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพนัธ ์ -  -  8,182,736.84  8,182,736.84 
หน้ีสินทางการเงิน        
เจา้หน้ีจากสัญญาอนุพนัธ ์ -  -  159,733,143.10  159,733,143.10 
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9.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงิน โดยแบ่งตามวนัท่ีครบก าหนดจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินท่ีมีสาระส าคญั 

ดงัน้ี 
         (หน่วย : บาท) 
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 
 ระยะเวลาการก าหนดอัตราดอกเบีย้ใหม่หรือวนัครบก าหนด 
 เม่ือทวงถาม  ภายใน 1 ปี  1 ปี – 5 ปี  ไม่มีก าหนด  รวม 
สินทรัพยท์างการเงิน         
เงินฝากธนาคาร 518,481,147.76  -  -  -  518,481,147.76 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน -  -  -  9,764,246,769.82  9,764,246,769.82 

 
9.4 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

กองทุนมีความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพนัท่ีระบุไวใ้นเคร่ืองมือทางการเงิน 
เน่ืองจากกองทุนมีลูกหน้ี อยา่งไรก็ตาม สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัส้ัน กองทุนจึงไม่คาดว่า
จะไดรั้บความเสียหายจากการเกบ็หน้ี 

 
9.5 ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 

ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงอาจก่อให้เกิดผล
เสียหายแก่กองทุนในงวดปัจจุบนัหรือในปีต่อไป กองทุนอาจจะได้รับผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเปล่ียนไป ซ่ึงเกิดจาก
สินทรัพยท่ี์เป็นเงินตราต่างประเทศส่วนท่ีไม่ไดท้  าสัญญาป้องกนัความเส่ียง 

กองทุนได้ท าการป้องกันความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้น   
หมายเหตุ 6 

กองทุนมีสินทรัพยท์างการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 
    (หน่วย : ดอลลาร์สหรัฐ) 

รายการ    ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

สินทรัพย์ทางการเงิน     

     เงินลงทุน (มูลค่ายติุธรรม)    290,170,780.68 

     เงินฝากธนาคาร    850,000.00 

 
9.6 ความเส่ียงด้านตลาด 

กองทุนมีความเส่ียงดา้นตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในหน่วยลงทุน ซ่ึงผลตอบแทนของเงินลงทุนดงักล่าวขึ้นอยูก่บัความ
ผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซ่ึงสภาวการณ์ดงักล่าวอาจมีผลกระทบดา้นบวกหรือ
ลบต่อผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 
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9.7 การบริหารความเส่ียง 
กองทุนบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง เช่น การกระจาย

ประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการท่ีลงทุน 
 

10. การอนุมตัิงบการเงิน 
งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยผูมี้อ านาจของกองทนุเม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2565 



 

 

 

 

 

 

ข้อมูลทีล่งทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศ เกนิกว่าร้อยละยีสิ่บของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
ของ 

กองทุนเปิดธนชาต อสีท์สปริง Global Green Energy 



 

 
 

INVESTMENT OBJECTIVE: 
The Fund seeks total return through growth of capital and current 
income. There can be no assurance that the Fund will achieve its 
investment objective. 

 

  

 

  

  

 
Fund Basics 

Total Fund Assets (in millions) $271.46 

Management Fee 0.95% 

Estimated Total Expense Ratio 1.13%1 

Minimum Investment $250,000 
 

 
 

General Information 

Class E (Institutional Accumulation) USD 

Inception Date  August 19, 2020 

ISIN Code IE00BKVDGT87 

Bloomberg BRRUUEA 

Net Asset Value Per Share $23.23 

  
 

Assets by Sector2 
 

 
 

Assets by Geography2 
 

   
         
    Wind & Solar 56.2% 

 Clean Power 21.3% 

 Water Sustainability 16.4% 

 Clean Technology 6.0% 

 Cash 0.2% 
 

 
 

   
 Continental Europe 39.2% 

 U.S. 36.4% 

 U.K. 12.5% 

 Asia Pacific 4.9% 

 Canada 3.8% 

 Latin America 3.0% 

 Cash 0.2% 
 

 
Average Annual Total Returns (%) (As of 1/31/22) 
 Inception 1 Month 3 Month YTD 1 Year 3 Year 5 Year Since Incep. 

Class E (USD) 8/19/20 -8.53% -11.06% -8.53% -16.15% N/A N/A 10.85%  

MSCI World Net Index (USD)**  -5.29% -3.41% -5.29% 16.53% N/A N/A 24.44% * 

  * Refers to the inception date of August 19, 2020. The Fund’s performance is based on net of fees. Index performance is shown for illustrative 
purposes only and does not predict or depict the performance of the Fund.  

**  The MSCI World Index is a free float-adjusted market capitalization weighted index that is designed to measure the equity market performance of 
developed markets.  

1  As of December 31, 2021. Unaudited. The Investment Advisor has voluntarily agreed to cap the Total Expense Ratio at 1.15%. 

 

Share Class B F V 

Type 
Institutional 

Accumulation 

Institutional 

Distribution 

Non RDR Retail 

Accumulation 

Symbol BRRUBEA BRRUFUD BRRUVUR 

ISIN IE00BMZ7WL42 IE00BKY81F10 IE00BN7CJ137 

Currency EUR USD USD 

 

 2022  

JANUARY / 31 

 

Brookfield Global Renewables and Sustainable 
Infrastructure UCITS Fund 

  BRRUUEA

  
 

FACT SHEET 
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Brookfield Global Renewables and Sustainable Infrastructure UCITS Fund 

BRRUUEA 

 
  

Page 2 
 

Top Ten Holdings3 (As of 12/31/21) 

Ticker Security Sector Geography Weight 

NEE US NextEra Energy Inc Wind & Solar U.S. 7.8% 

NG/ LN National Grid PLC Clean Power U.K. 6.5% 

ORSTED DC Orsted AS Wind & Solar Continental Europe 5.7% 

VIE FP Veolia Environnement SA Water Sustainability Continental Europe 5.5% 

SSE LN SSE PLC Wind & Solar U.K. 4.9% 

IBE SM Iberdrola SA Wind & Solar Continental Europe 4.8% 

AY US Atlantica Sustainable Infrastructure PLC Wind & Solar Continental Europe 4.2% 

AWK US American Water Works Co Inc Water Sustainability U.S. 4.0% 

ENEL IM Enel SpA Wind & Solar Continental Europe 4.0% 

ENPH US Enphase Energy Inc Wind & Solar U.S. 4.0% 

    Total    51.4% 

 

Portfolio Management Team 

Iñigo Mijangos 

Director and Portfolio Manager 

Joseph Idaszak 

Vice President and Research Analyst 

   
IMPORTANT DISCLOSURES 

©2022 Brookfield Public Securities Group LLC ("PSG" or "the Firm") is an SEC-registered investment adviser and represents the Public Securities 
Group of Brookfield Asset Management Inc., providing global listed real assets strategies including real estate equities, infrastructure equities, multi-
strategy real asset solutions and real asset debt. PSG manages separate accounts, registered funds and opportunistic strategies for institutional and 
individual clients, including financial institutions, public and private pension plans, insurance companies, endowments and foundations, sovereign 
wealth funds and high net worth investors. PSG is an indirect, wholly owned subsidiary of Brookfield Asset Management Inc., a leading global 
alternative asset manager. The information in this commentary is not and is not intended as investment advice or prediction of investment 
performance. This information is deemed to be from reliable sources; however, Brookfield does not warrant its completeness or accuracy. This 
commentary is not intended to and does not constitute an offer or solicitation to sell or a solicitation of an offer to buy any security, product or 
service (nor shall any security, product or service be offered or sold) in any jurisdiction in which Brookfield is not licensed to conduct business, 
and/or an offer, solicitation, purchase or sale would be unavailable or unlawful. Information herein contains, includes or is based upon forward-
looking statements within the meaning of the federal securities laws, specifically Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934, as amended. 
PSG, the Fund's investment advisor, has voluntarily agreed to waive all or a portion of its management fees and/or reimburse certain expenses of 
the Fund to the extent necessary to maintain the Fund's total expense ratio (excluding brokerage commissions and other transactional expenses, 
interests, taxes and extraordinary expenses, such as litigation; and other expenses not incurred in the ordinary course of the Fund's business) at no 
more than 1.15% of the Fund's share classes. This fee waiver and expense reimbursement arrangement is voluntary which the Fund's investment 
advisor may terminate in its sole discretion at any time. Please refer to the Fund's prospectus, supplementary prospectus and Key Investor 
Information Document (KIID) available at www.brookfield.com for a discussion of any charges that may be applied to an investment in the Fund. 
This is an advertising document. The state of the origin of the fund is Ireland. In Switzerland, the representative is ACOLIN Fund Services AG, 
Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurich, whilst the paying agent is Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH-8008 Zurich. The prospectus, the 
key information documents or the key investor information documents, the articles of association as well as the annual and semi-annual reports 
may be obtained free of charge from the representative. Past performance is no indication of current or future performance. The performance data 
do not take account of the commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. 
The Fund is not authorised or recognised by the Monetary Authority of Singapore ("MAS") and shares are not allowed to be offered to the retail 
public. The Fund is registered with the MAS as a Restricted Foreign Scheme. Shares of the Fund may only be offered to institutional and accredited 
investors (as defined in the Securities and Futures Act (Cap.289)) ('SFA') and this material is limited to the investors in those categories. 
This document has not been registered by the Registrar of Companies in Hong Kong. This Fund is a collective investment scheme as defined in the 
Securities and Futures Ordinance of Hong Kong (the "Ordinance") but has not been authorised by the Securities and Futures Commission pursuant 
to the Ordinance. Accordingly, the Shares may only be offered or sold in Hong Kong to persons who are "professional investors" as defined in the 
Ordinance and any rules made under the Ordinance or in circumstances which are permitted under the Companies (Winding Up and Miscellaneous 
Provisions) Ordinance of Hong Kong and the Ordinance. In addition, this document may not be issued or possessed for the purposes of issue, 
whether in Hong Kong or elsewhere, and the Shares may not be disposed of to any person unless such person is outside Hong Kong, such person is 
a "professional investor" as defined in the Ordinance and any rules made under the Ordinance or as otherwise may be permitted by the Ordinance. 
A fund's investment objectives, risks, changes and expenses must be considered carefully before investing. The prospectus contains this and other 
important information about the investment company, and it may be obtained by calling +1 (212) 549-8380 or visiting www.brookfield.com. Please 
read the prospectus carefully before investing. Investing in the Fund involves risk. Principal loss is possible. Renewable and sustainable infrastructure 
companies may be subject to a variety of factors that may adversely affect their business, including high interest costs, high leverage, regulation 
costs, economic slowdown, surplus capacity, increased competition, lack of fuel availability and energy conversation policies. The Fund invests in 
small and mid-cap companies, which involve additional risks such as limited liquidity and greater volatility. The Fund invests in securities outside of 
the U.S. which involve greater volatility and political, economic and currency risks and differences in accounting methods. Investing in emerging 
markets may entail special risks relating to potential economic, political or social instability and the risks of nationalization, confiscation or the 
imposition of restrictions on foreign investment. Investment by the Fund in lower-rated and non-rated securities presents a greater risk of loss to 
principal and interest than higher-rated securities. Some securities held may be difficult to sell, particularly during times of market turmoil. If the 
Fund is forced to sell an illiquid asset to meet redemption, it may be forced to sell at a loss. The risk of owning an ETF generally reflects the risks of 
owning the underlying securities the ETF holds. An ETN may be influenced by time to maturity, level of supply & demand for the ETN, volatility and 
lack of liquidity in the underlying securities' markets, changes in the applicable interest rates, changes in the issuer's credit rating and economic, 
legal, political or geographic events. Using derivatives exposes the Fund to additional risks, may increase the volatility of the Fund's net asset value 
and may not provide the result intended. Since the Fund will invest in securities in the infrastructure industry, the Fund may be subject to greater 
volatility than a fund that is more broadly diversified. Past performance is no guarantee of future results. An investment in the Fund involves risk, 
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including loss of principal. Investment return and the value of shares will fluctuate. Returns are calculated by determining the percentage change in 
net asset value (NAV). The returns do not reflect broker sales charges or commissions. NAV is total assets less total liabilities divided by the number 
of shares outstanding. This material is presented only to provide information and is not intended for trading purposes. Current performance may be 
lower or higher than the performance quoted. For information about other share classes available, please consult the prospectus. Performance of 
Fund classes will differ. Please see the prospectus for details. To obtain performance information current to the most recent month-end, please call 
+1 (212) 549-8380. Brookfield Global Renewables and Sustainable Infrastructure UCITS Fund is managed by PSG. 

The Brookfield Global Renewables and Sustainable Infrastructure UCITS Fund has, after review by the Belgian Central Agency, met the quality 
standards for use of the "Towards Sustainability" label. Please see the Fund's permission to use the "Towards Sustainability" label found here. The 
"Towards Sustainability" label is a quality standard that aspires to increase the level of socially responsible and sustainable financial products, and to 
mainstream its principles towards traditional financial product. The "Towards Sustainability" initiative wants to help investors looking for more 
sustainable savings and investment solutions. Also, it wants to encourage financial institutions to offer a diverse and qualitative range of sustainable 
products. The "Towards Sustainability" label aims to instill trust and reassure potential investors that the financial product is managed with 
sustainability in mind and is not exposed to very unsustainable practices, without requiring of investors to do a detailed analysis themselves. The 
label is awarded and administered by the Central Labeling Agency (CLA) of Belgian SRI label developed on the initiative of Febelfin. For more 
information on the Towards Sustainability initiative and label, please visit www.towardssustainability.be. The Central Labelling Agency (CLA) assumes 
no responsibility and shall not be liable for the non-compliance with applicable rules and regulations regarding, among others but not limited to, the 
marketing of financial instruments by a product provider, a financial institution or any other market participant or party who uses the 'Towards 
Sustainability' label." 

The Global Renewables and Sustainable Infrastructure Strategy, including the Fund, was awarded a AA ESG rating from MSCI. This rating is awarded 
to leaders in adopting ESG investment principles. Each strategy scores a rating on a scale from CCC (laggard) to AAA (leader). The rating is based first 
on the weighted average score of the holdings of the strategy. MSCI then assess ESG momentum to gain insight into the fund's ESG track record, 
which is designed to indicate a strategy's exposure to holdings with a positive rating trend or worsening trend year over year. Finally, MSCI reviewing 
the ESG tail risk to understand the fund's exposure to holdings with worst-of-class ESG Ratings of B and CCC. The rating was published in June 2020 
and will be reviewed on an annual basis. ©MSCI Inc. MSCI ESG Research is an independent provider of ESG data, reports and ratings based on 
published methodologies and available to clients on a subscription basis. 
2  Source: PSG. Sector and country allocations and asset classes determined by PSG are expressed as a percentage of total investments (by market 

value) and will vary over time.  
3  Source: PSG. The top ten holdings will vary over time. There is no guarantee that the Fund currently holds any of the securities listed. The 

information above is based on the total assets of the Fund. The holdings listed should not be considered recommendations to purchase or sell a 
particular security. 

  
PSG does not own or participate in the construction, or day-to-day management of the indices referenced in this document. The index information 
provided is for your information only and does not imply or predict that a PSG product will achieve similar results. This information is subject to 
change without notice. The Indices referenced in this document do not reflect any fees, expenses, sales charges, or taxes (unless otherwise 
indicated). It is not possible to invest directly in an index. The index sponsors permit use of their indices and related data on an "As Is" basis, makes 
no warranties regarding same, does not guarantee the suitability, quality, accuracy, timeliness, and/ or completeness of their index or any data 
included in, related to, or derived therefrom, and assume no liability in connection with the use of the foregoing. The index sponsors have no liability 
for any direct, indirect, special, incidental, punitive, consequential, or other damages (including loss profits). The index sponsors do not sponsor, 
endorse, or recommend PSG or any of its products or services. There may be material factors relevant to any such comparison such as differences in 
the volatility, and regulatory and legal restrictions between the indices shown and the fund, account or investment vehicle. Unless otherwise noted, 
all indices are Total Return indices. 

 




