
 

   

 

 

 

รายงานรอบปีบัญชี 

 

กองทุนเปิดธนชาต อสีท์สปริง โกลบอล เทคโนโลย ี

(T-ES-GTech) 

รหัสกองทุน 4412 

 

 

 

 

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 

ตั้งแต่วนัที ่7 กมุภาพนัธ์ 2564 ถึง วนัที ่6 กมุภาพนัธ์ 2565 

 

 

 

บริษทัหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จํากดั 



 

หนา้ 2 

สาส์นจาก บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จํากดั 

เรียน ท่านผูถื้อหน่วยลงทุน 
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  ธนชาต  จํากัด  (บลจ .ธนชาต) ใคร่ขอรายงานการดําเนินงาน 
ของกอง ทุน เ ปิ ดธนช าต  อี สท์สป ริ ง  โกลบอล  เ ทคโนโลยี  สํ าห รับรอบระยะ เ วล า ร ะหว่ า ง 
วนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2564 ถึง วนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2565ใหท่้านผูถื้อหน่วยลงทุนไดท้ราบดงัน้ี 

นบัจากวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2564 ถึงวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2565 ดชันี Dow Jones Global Technology 
TR ปรับตวัข้ึน 6.47% โดยมีภาพรวมและเหตุการณ์สาํคญัดงัน้ี 

เศรษฐกิจโลกมีการฟ้ืนตัวอย่างเต็มท่ีภายหลังจากการระบาดของไวรัส covid-19 ในช่วงท่ีผ่านมา 
โดยเฉพาะในประเทศท่ีมีการควบคุมกระแพร่ระบาดและมีการกระจายวคัซีนป้องกนัไวรัสไดอ้ย่างต่อเน่ือง 
ผลกัดนัให้กาํลงัการใช้จ่ายของผูบ้ริโภคฟ้ืนกลบัมาและเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาค
อเมริกาเหนือและยโุรป โดยแมว้า่ตวัเลขเศรษฐกิจจะเร่ิมส่งสญัญาณการปรับตวัลดลงบา้งในช่วงคร่ึงปีหลงั แต่ก็
ยงัคงอยูใ่นระดบัท่ีสูงข้ึนอยา่งมากเทียบกบัช่วงก่อนเศรษฐกิจโลกจะเผชิญหนา้กบัโรคระบาด ส่งผลใหต้ลาดหุน้
ทัว่โลกปรับตวัข้ึนอย่างร้อนแรงในช่วงปีท่ีผ่านมา โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มท่ีผูกพนักบักิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ี
กลบัมาคึกคกัเช่นกลุ่ม consumer discretionary และ financial ซ่ึงไดมี้แนวโนม้ท่ีจะไดรั้บประโยชน์จากตวัเลข
เงินเฟ้อท่ีเพิ่มสูงข้ึน ต่างจากหุน้กลุ่ม Technology ซ่ึงไดรั้บความสนใจนอ้ยลง 

อยา่งไรกต็าม inflation ท่ีเพิ่มมากข้ึนจนอยูใ่นระดบัท่ีน่ากงัวล โดยเฉพาะตวัเลขเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกา
และยุโรปซ่ึงปรับตวัสูงสุดในรอบหลายปี ก็ยงัเป็นอีกปัจจยัท่ีตอ้งจบัตามองเม่ืออุปสงคใ์นการบริโภคเพิ่มมาก
ข้ึนหลงัจากเศรษฐกิจกลบัมาฟ้ืนตวัอยา่งเตม็ท่ี ตรงขา้มกบัห่วงโซ่อุปทานท่ียงัเผชิญกบัการติดขดัในช่วงปีท่ีผา่น
มา โดยตวัเลขเงินเฟ้อท่ีเพิ่มสูงข้ึนอย่างรวดเร็วเกินไปก็อาจส่งผลต่อนโยบายการคลงัท่ีผ่อนคลายของธนาคาร
กลางต่างๆได ้นอกจากนั้นความไม่มัน่คงเก่ียวกบัการเมืองระหวา่งประเทศกอ็าจเป็นอีกปัจจยัลบซ่ึงอาจส่งผลให้
เกิดความผนัผวนมากยิง่ข้ึนในตลาดหุน้ในระยะถดัไป 

กองทุนเปิดกองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง โกลบอล เทคโนโลยี มีนโยบายลงทุนในกองทุนตราสารทุน
ต่างประเทศ ซ่ึงลงทุนใน Polar Capital Global Technology Fund เป็นหลกัเพียงหลกัทรัพยเ์ดียวโดยเฉล่ียในรอบ
ปีบญัชีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ซ่ึงกองทุนหลกัต่างประเทศเนน้ลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักลุ่มอุตสาหกรรม Technology  สาํหรับการป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนจะเป็นไปตามดุลยพินิจ
ของผูจ้ดัการกองทุน 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 1

5 พ.ย. 64  
ถงึ 6 ก.พ. 65

6 ส.ค. 64  
ถงึ 6 ก.พ. 65

6 ก.พ. 64  
ถงึ 6 ก.พ. 65

-  
ถงึ 6 ก.พ. 65

-  
ถงึ 6 ก.พ. 65

-  
ถงึ 6 ก.พ. 65

7 ก.พ. 63  
ถงึ 6 ก.พ. 65

T-ES-GTech -14.58 -11.46 -9.05 - - - 16.09

Benchmark -9.70 -4.19 16.24 - - - 28.76

Information Ratio2 -0.50 -0.81 -3.10 - - - -1.01

ความผันผวนของ

ผลการดําเนนิงาน

27.74 22.42 21.18 - - - 25.51

 
ตารางเปรียบเทยีบผลการดําเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลการดาํเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ไดค้าํนวณเป็น % ต่อปี 
1 ผลการดาํเนินงานยอ้นหลงั 1 ปีข้ึนไป คิดเป็น % ต่อปี 
2 Information Ratio แสดงความสามารถของผูจ้ดัการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเม่ือเทียบกบัความเส่ียง 
Benchmark: คาํนวณจาก ดชันี Dow Jones Global Technology Net Total Return Index 100%โดยปรับดวัยอตัรา
แลกเปล่ียน เพื่อเทียบกบัค่าสกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคาํนวณผลตอบแทน 
 

การเปิดเผยอตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทุน 

ขอ้มูลอตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากบั 0.06 รอบของ

กองทุนรวมในรอบระยะเวลาบญัชี 
 

การใช้สิทธิออกเสียงในทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นบริษทัจัดการ 

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

ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต  
ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลกองทุนรวม เง่ือนไขผลตอบแทนและความเส่ียง ก่อนตดัสินใจลงทุน 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการวดัและนาํเสนอผลการดาํเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 



 

หนา้ 4 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเกบ็จากกองทุน 

ของรอบปีบญัชีตั้งแต่วนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2564 ถึงวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2565 

ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
(fund’s direct expenses) 

จาํนวนเงิน 
(พนับาท) 

ร้อยละของมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ (management fee) 38,201.28 1.069% 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee) 4,202.14 0.118% 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 764.02 0.021% 
ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน (advisory fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนจากการลงทุนใน
หลกัทรัพยใ์นต่างประเทศ 

680.69 0.019% 

ค่าใชจ่้ายในการจดัทาํรายงานและเอกสารของกองทุน 410.20 0.011% 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 313.54 0.009% 

รวมค่าใชจ่้ายทั้งหมด 44,571.87 1.247% 
- ค่าธรรมเนียม ค่าใชจ่้าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้ 
- ค่าใชจ่้ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขาย

หลกัทรัพย ์
- ค่าใชจ่้ายดงักล่าวไม่รวมค่าใชจ่้ายภาษีตราสารหน้ี 

 

รายงานข้อมูลการทาํธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วข้อง 

ของรอบระยะเวลาบญัชี ตั้งแต่วนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2564 ถึงวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2565 

รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีกองทุนมีการทาํธุรกรรม 
กองทุนภายใตก้ารจดัการของบริษทั 

 

รายช่ือผู้จัดการกองทุน 
 
ลาํดบั ช่ือ – นามสกลุ วนัท่ีเร่ิมบริหารกองทุน 

1 ดร.ธีรนุช ธรรมภิมุขวฒันา 3 พฤศจิกายน 2563 
2 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) 
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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)  
 
 
 
 



 

หนา้ 7 

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 6 กมุภาพนัธ์ 2565 

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคา
ตลาด 

%NAV 

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ - - 
(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึนธนาคารพาณิชยห์รือบริษทั

เงินทุนเป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้าประกนั 
148,180.17 6.52% 

(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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2,138,156.43 100.00 2,138,156.43

2,138,156.43 100.00 2,138,156.43

2,138,156.43 100.00 2,138,156.43

2,138,156.43 100.00 2,138,156.43

148,180.17

148,178.17

AAA* F1+(tha)* BBB+* Baa1* 107,758.75

Aa2* 40,419.42
2.00

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

12,149.07

(699.16)
12,848.22

(24,943.17)

0.00
(24,943.17)

รวมทัง้สิน้ 2,138,156.43 100.00 2,273,542.50

สนิทรัพย์อ ืน่ 0.00
หน้ีสนิอ ืน่ (1.09)

100.00

สญัญาซื้อเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (0.03)
สญัญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 0.56

สนิทรัพย์อ ืน่และหน้ีสนิอ ืน่ (1.09)

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

การป้องกนัความเสีย่งของรายการในอนาคตโดยใช้สญัญาล่วงหน้า 0.53

BANK DEPOSIT-USD BANK DEPOSIT-USD 40,718.22 1.78
ประเภทกระแสรายวัน 0.00

ประเภทออมทรัพย์ 6.52

BAY - S/A ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกัด (มหาชน) 107,736.53 4.74

POLGTIU Polar Capital Global Technology Fund 

USD Class I Dist

763.43 94.04

เงนิฝากธนาคาร 6.52

การลงทนุในหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 94.04

หน่วยลงทนุ 94.04

ประเภทกองทนุรวมตราสารแห่งทนุ 94.04

มูลค่าตาม

ราคาตลาดรวม

ดอกเบ้ียค้างรับ

(พันบาท)

ร้อยละ

ของมูลค่า

 ทรัพย์สนิ

สทุธิ
TRIS FITCH S&P Moody's

ช่ือหลกัทรัพย์ อตัรา

ดอกเบ้ีย

 (%)

อนัดับความน่าเช่ือถอื วันครบ

กาํหนด

จํานวน

หน่วย (พัน

หน่วย)/

มูลค่าหน้าตั๋ว

มูลค่าตาม

ราคาตลาดไม่รวม

ดอกเบ้ียค้างรับ

(พันบาท)

ร้อยละ

ของ

เงนิลงทนุ

รายละเอยีดการลงทนุในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า

TRIS FITCH S&P Moody's

สัญญาซือ้เงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารทหารไทย A+* A+* BBB-* Baa3* ปัองกันความเส่ียง (699,158.33)  (0.03%)  (699,158.33)  

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา AAA* AAA* BBB+* Baa1* ปัองกันความเส่ียง (1,548,683.33)  (0.07%)  (1,548,683.33)  

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารไทยพาณิชย์ AA+* BBB+* Baa1* ปัองกันความเส่ียง (1,605,332.14)  (0.07%)  (1,605,332.14)  

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า  ธนาคารทหารไทยธนชาต AA- ปัองกันความเส่ียง 14,206,091.13  0.62%  14,206,091.13  

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า  ธนาคารทหารไทยธนชาต AA- ปัองกันความเส่ียง 1,796,149.19  0.08%  1,796,149.19  

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 









4

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2565 2564

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 3 2,138,156,425.17       5,069,967,944.84       

เงินฝากธนาคาร 5 148,157,951.68          348,848,563.74          

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย 22,218.89                   56,522.26                   
สินทรัพยอ่ื์น - 85,998.81                   

ลูกหน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ 6,8 16,002,240.31            3,981,227.79              
รวมสินทรัพย์ 2,302,338,836.05       5,422,940,257.44       

หนีสิ้น

เจา้หน้ี

จากการซ้ือเงินลงทุน - 175,909,500.00          

จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 21,789,633.15            46,536,772.69            

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 8 3,093,281.82              2,166,470.50              

เจา้หน้ีอ่ืน 60,228.58                   1,064,311.88              

หน้ีสินอ่ืน 22.95 138,910.69                 

เจา้หน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ 6,8 3,853,173.80              11,142,683.97            

รวมหนีสิ้น 28,796,340.30            236,958,649.73          
สินทรัพย์สุทธิ 2,273,542,495.75       5,185,981,607.71       

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 1,687,108,736.29       3,500,021,437.00       

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

บญัชีปรับสมดุล 3 (1,664,216,824.02)      (816,213,799.75)         

ก าไร(ขาดทุน)สะสมจากการด าเนินงาน 2,250,650,583.48       2,502,173,970.46       
สินทรัพย์สุทธิ 2,273,542,495.75       5,185,981,607.71       

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 13.4759 14.8170 

จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วนัส้ินปี (หน่วย) 168,710,873.6290      350,002,143.6996      

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง โกลบอล เทคโนโลยี

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2565 2564

รายได้ 3

รายไดจ้ากดอกเบ้ีย 259,977.46                 2,174,597.06              

รายไดอ่ื้น 245.52                        1,211.42                     
รวมรายได้ 260,222.98                 2,175,808.48              

ค่าใช้จ่าย 3

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 7,8 38,201,278.75            62,148,251.85            

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 7 764,025.59                 1,242,965.02              

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 7,8 4,202,140.70              6,836,307.72              

ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี 45,300.00                   45,000.00                   

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการลงทุน

   ในหลกัทรัพยใ์นต่างประเทศ 680,687.06                 2,417,529.87              

ค่าใชจ่้ายในการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 73,160.00                   217,510.00                 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 605,283.97                 1,273,531.68              
รวมค่าใช้จ่าย 44,571,876.07            74,181,096.14            

รายได้(ขาดทุน)สุทธิ (44,311,653.09)           (72,005,287.66)           

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงนิลงทุน 3

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 932,527,199.82          1,086,366,773.62       

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (801,306,269.49)         1,302,995,310.19       

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากสญัญาอนุพนัธ์ (377,160,377.81)         201,240,464.99          

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากสญัญาอนุพนัธ์ 19,310,522.69            (7,161,456.18)             

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 19,456,187.52            (9,126,358.36)             
รวมรายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงนิลงทุนที่เกิดขึน้และที่ยงัไม่เกิดขึน้ (207,172,737.27)         2,574,314,734.26       

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานก่อนภาษเีงนิได้ (251,484,390.36)         2,502,309,446.60       

หกั ภาษีเงินได้ 3 (38,996.62)                  (135,476.14)                
การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานหลังหักภาษเีงนิได้ (251,523,386.98)         2,502,173,970.46       

7
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง โกลบอล เทคโนโลยี

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง โกลบอล เทคโนโลยี 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2565 
 

1. ลักษณะของกองทุนเปิดธนชาต อสีท์สปริง โกลบอล เทคโนโลยี 
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง โกลบอล เทคโนโลยี  (“กองทุน”) เป็นกองทุนรวมประเภทกองทุนเปิด ไม่มีก าหนดอายุ

โครงการ กองทุนไดรั้บการอนุมติัจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) ให้จดัตั้งเป็นกองทุน
เปิดและจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นของโครงการ เม่ือวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2563 มีมูลค่าโครงการจดทะเบียน 5,100 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 
510,000,000 หน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) ต่อมาเม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2563 ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมเงินทุนของกองทุน
จ านวน 4,900 ลา้นบาท รวมเป็นเงินทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 10,000 ลา้นบาท ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก บริษทั
จดัการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจ านวนเงินทุนของโครงการได ้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจ านวนเงินทุนของโครงการ จดัการโดย
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั (“ บริษทัจดัการ”) 

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง โกลบอล เทคโนโลยี เป็นกองทุนตราสารทุนต่างประเทศ ประเภทกองทุนรวมหน่วยลงทุน ท่ี
เนน้ลงทุนในหน่วยลงทุน POLAR CAPITAL FUNDS PLC-GLOBAL TECHNOLOGY FUND (กองทุนหลกั) Class I US Dollar ใน
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เพียงกองทุนเดียว ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด ์(IRELAND) ซ่ึงบริหารจดัการโดย Polar Capital Funds 
public limited company โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า
(Derivatives) ทั้งในและต่างประเทศตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) รวมทั้ งกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
(Derivatives) เพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีอาจเกิดขึ้นไดจ้ากการลงทุนในต่างประเทศ
ตามดุลยพินิจ 

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 
 

2. เกณฑ์ในการจัดท าและน าเสนองบการเงิน  
งบการเงินของกองทุนไดจ้ดัท าขึ้นตามแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมและกองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีสมาคมบริษทั

จดัการลงทุนก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(“แนวปฏิบติัทาง
บญัชี”) ส่วนเร่ืองท่ีแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัน้ีไม่ไดก้ าหนดไว ้กองทุนปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภา
วิชาชีพบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลาบญัชีของขอ้มูลทางการเงิน  

 

3. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
3.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 

การจดัประเภทและการวดัมูลค่าเร่ิมแรก 
กองทุนรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรม อยา่งไรก็ตาม ส าหรับ

ลูกหน้ี กรณีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนัยส าคญั กองทุนจะรับรู้สินทรัพยท์างการเงินดังกล่าวด้วยราคาของ
รายการ ตามท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีเร่ืองการรับรู้รายได ้
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3.1 เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
การวดัมูลค่าภายหลงั 

- เงินลงทุนในกองทุนในต่างประเทศวดัมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนโดยใชมู้ลค่า
สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยของกองทุนในต่างประเทศท่ีประกาศล่าสุด 

- เงินลงทุนในตราสารหน้ีวดัมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนจากสมาคมตลาด
ตราสารหน้ีไทย ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน หากไม่มีอตัราผลตอบแทน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน จะใช้
อตัราผลตอบแทนท่ีสถาบนัการเงิน (Market Maker) เสนอซ้ือ ในกรณีท่ีไม่มีอตัราผลตอบแทนดงักล่าว บริษทัจดัการจะ
ประมาณราคายติุธรรมโดยใชห้ลกัเกณฑต์ามท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนประกาศก าหนด 

- เงินฝากธนาคารวดัมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
- หน้ีสินทางการเงินวดัมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 

การผิดนดัช าระ 
ในกรณีท่ีเงินลงทุนในตราสารหน้ีผิดนดัช าระหน้ี กองทุนจะตดับญัชีดอกเบ้ียคา้งรับโดยน าไปลดรายไดด้อกเบ้ียทนัทีเม่ือ

มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีกิจการจะไม่ได้รับดอกเบ้ียและเม่ือจ านวนดอกเบ้ียท่ีจะไม่ได้รับสามารถประมาณได้อย่าง
สมเหตุสมผล หากดอกเบ้ียคา้งรับท่ีตอ้งตดับญัชีเป็นดอกเบ้ียท่ีกองทุนซ้ือมาพร้อมกบัเงินลงทุน กองทุนจะตดับญัชีดอกเบ้ียคา้ง
รับดงักล่าวโดยน าไปเพ่ิมตน้ทุนของเงินลงทุนท่ีซ้ือมา 

3.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
กองทุนบนัทึกก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในก าไรขาดทุน 
ในการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายเม่ือเปรียบเทียบกบัราคาตามบญัชีของ

เงินลงทุนนั้นจะบนัทึกรวมอยูใ่นก าไรขาดทุน 
ดอกเบ้ียรับรับรู้เป็นรายไดต้ามระยะเวลาท่ีพึงรับตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
ค่าใชจ้่ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
บญัชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าของตราสารหน้ีตดัจ าหน่ายตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงยอดท่ีตดัจ าหน่ายน้ีแสดงเป็น

รายการปรับปรุงกบัดอกเบ้ียรับ 
3.3 ภาษีเงินได้ 

กองทุนเสียภาษีเงินไดต้ามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากรในอตัราร้อยละ 15 ของรายไดก่้อนหกัรายจ่าย 
3.4 การใช้ประมาณการทางบัญชี 

ในการจดัท างบการเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ีก าหนดในแนวปฏิบติัทางบญัชี ฝ่ายบริหารตอ้งใชก้ารประมาณ
การรายการบญัชีบางรายการและตั้งขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณไว ้

3.5 บัญชีปรับสมดุล 
บัญชีปรับสมดุลถือเป็นส่วนหน่ึงของก าไรสะสม ซ่ึงจะบันทึกเม่ือมีการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุน 

เพื่อท าให้ผูถื้อหน่วยลงทุนมีส่วนในสินทรัพยสุ์ทธิของกิจการลงทุนหรือไดรั้บส่วนแบ่งจากกิจการลงทุนเท่าเทียมกันไม่ว่า 
ผูถื้อหน่วยลงทุนนั้นจะลงทุนหรือเลิกลงทุนในกิจการลงทุน ณ เวลาใด 

3.6 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
กองทุนแปลงค่ารายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดขึ้นให้เป็นเงินบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท่ีเกิดรายการ 

และแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินให้เป็นเงินบาท โดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือจ่ายช าระท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและท่ีเกิดการแปลงค่า
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินดงักล่าวไดบ้นัทึกทนัทีในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
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3.7 ตราสารอนุพนัธ์ 
อนุพนัธท์างการเงินเก่ียวกบัสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์จะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ 

วนัท่ีวดัมูลค่า 
กองทุนอาจท าป้องกนัความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราแลกเปล่ียน ส าหรับสินทรัพยท่ี์เป็นเงินตราต่างประเทศบางส่วนโดยการท า

อนุพนัธ์ทางการเงิน เช่น การท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ 
 
4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซ้ือขายเงินลงทุน 

กองทุนไดซ้ื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปไดด้งัน้ี 
    (หน่วย : บาท) 
  ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 

  2565  2564 
          ซ้ือเงินลงทุน  248,600,750.00  12,943,479,206.86 
           ขายเงินลงทุน  3,311,633,200.00  10,264,144,768.69 

 

5. เงินฝากธนาคาร 
 ณ วันที่ 6 กุมภาพนัธ์ 2565 
 อัตราดอกเบีย้

ร้อยละ (ต่อปี) 
 สกุลเงิน 

 
 เงินต้น 

 
 จ านวนเงิน 

(บาท) 

ออมทรัพย์        
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 0.20  BAHT  107,736,528.76  107,736,528.76 

กระแสรายวัน        
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) -  BAHT  2,000.00  2,000.00 
เงินท่ีดูแลโดย JPMorgan Chase Bank, N.A.   
   เพ่ือการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นต่างประเทศ 

 
- 

  
USD 

  
1,226,131.44 

  
40,419,422.92 

          รวม       148,157,951.68 

 
 ณ วันที่ 6 กุมภาพนัธ์ 2564 
 อัตราดอกเบีย้

ร้อยละ (ต่อปี) 
 สกุลเงิน 

 
 เงินต้น 

 
 จ านวนเงิน 

(บาท) 

ออมทรัพย์        
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 0.25  BAHT  347,337,233.17  347,337,233.17 

กระแสรายวัน        
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) -  BAHT  2,000.00  2,000.00 
เงินท่ีดูแลโดย JPMorgan Chase Bank, N.A.   
   เพ่ือการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นต่างประเทศ 

 
- 

  
USD 

  
50,193.90 

  
1,509,330.57 

          รวม       348,848,563.74 
 
 
 

http://www.scb.co.th/
http://www.scb.co.th/
http://www.scb.co.th/
http://www.scb.co.th/
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6. ลูกหนี/้เจ้าหนีจ้ากสัญญาอนุพนัธ์ 
ณ วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2565 กองทนุมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึงท ากบัสถาบนัการเงิน โดยมีรายละเอียด   

ดงัน้ี 

ธนาคารคู่สัญญา 
จ านวน
สัญญา 

ขาย 
สกุลเงิน 

มูลค่าตาม
สัญญา 

ซ้ือ 
สกุลเงิน 

มูลค่า 
ตามสัญญา 

ก าหนดส่งมอบ 
ก าไร(ขาดทุน)จาก
การเปลี่ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรม 

ธนาคารทหารไทยธนชาต 
   จ ากดั (มหาชน) 

 
2 

 
USD 

           
48,500,000.00 

 
BAHT 

 
1,615,081,450.00 

 
เม.ย. 2565 

 
16,002,240.31 

     รวมลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ 16,002,240.31 

ธนาคารทหารไทยธนชาต 
   จ ากดั (มหาชน) 

 
1 

 
BAHT 

            
116,098,500.00 

 
USD 

 
3,500,000.00 

 
มี.ค. 2565 

 
(699,158.33) 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา   
   จ ากดั (มหาชน) 

 
1 

 
USD 

           
7,000,000.00 

 
BAHT 

 
229,250,000.00 

 
มี.ค. 2565 

 
(1,548,683.33) 

ธนาคารไทยพาณิชย ์  
   จ ากดั (มหาชน) 

 
1 

 
USD 

           
4,500,000.00 

 
BAHT 

 
146,765,250.00 

 
มี.ค. 2565 

 
(1,605,332.14) 

     รวมเจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ (3,853,173.80) 

ณ วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2564 กองทนุมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึงท ากบัสถาบนัการเงิน โดยมีรายละเอียด   
ดงัน้ี 

ธนาคารคู่สัญญา 
จ านวน
สัญญา 

ขาย 
สกุลเงิน 

มูลค่าตาม
สัญญา 

ซ้ือ 
สกุลเงิน 

มูลค่า 
ตามสัญญา 

ก าหนดส่งมอบ 
ก าไร(ขาดทุน)จาก
การเปลี่ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรม 

ธนาคารทหารไทยธนชาต 
   จ ากดั (มหาชน) 

 
1 

 
USD 

          
1,620,000.00 

 
BAHT 

 
48,820,968.00 

 
พ.ค. 2564 

 
95,302.29 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา   
   จ ากดั (มหาชน) 

 
3 

 
USD 

          
28,055,000.00 

 
BAHT 

 
847,484,425.50 

 
ก.พ. 2564 - พ.ค. 2564 

 
3,735,925.50 

ธนาคารไทยพาณิชย ์  
   จ ากดั (มหาชน) 

 
1 

 
BAHT 

         
150,200,000.00 

 
USD 

 
5,000,000.00 

 
ก.พ. 2564 

 
150,000.00 

     รวมลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ 3,981,227.79 

ธนาคารทหารไทยธนชาต 
   จ ากดั (มหาชน) 

 
1 

 
BAHT 

           
48,810,600.00 

 
USD 

 
1,620,000.00 

 
ก.พ. 2564 

 
(97,200.00) 

ธนาคารกสิกรไทย 
   จ ากดั (มหาชน) 

 
1 

 
USD 

           
26,810,597.00 

 
BAHT 

 
804,532,394.78 

 
เม.ย. 2564 

 
(1,813,607.16) 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา   
   จ ากดั (มหาชน) 

 
3 

 
USD 

           
38,715,130.48 

 
BAHT 

 
1,161,385,220.09 

 
เม.ย. 2564 

 
(3,019,007.53) 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา   
   จ ากดั (มหาชน) 

 
1 

 
BAHT 

           
25,602,000.00 

 
USD 

 
850,000.00 

 
ก.พ. 2564 

 
(42,500.00) 

ธนาคารไทยพาณิชย ์  
   จ ากดั (มหาชน) 

 
4 

 
USD 

           
63,074,015.90 

 
BAHT 

 
1,890,862,386.89 

 
เม.ย. 2564 - พ.ค. 2564 

 
(6,170,369.28) 

     รวมเจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ (11,142,683.97) 
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7. ค่าใช้จ่าย 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั เป็นผูจ้ดัการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคาร กรุงศรีอยธุยา 

จ ากดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์  
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนตามท่ีระบุในหนงัสือช้ีชวนท่ีกองทุน

ถูกเรียกเก็บมีอตัราดงัน้ี 
ค่าใช้จ่าย อัตราร้อยละ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ในประเทศ ไม่เกินร้อยละ 0.161 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกินร้อยละ 0.134 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 

บริษทัจดัการจะค านวณค่าธรรมเนียมขา้งตน้ทุกวนั ทั้งน้ีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ หมายถึง มูลค่าทรัพยสิ์นทั้งหมดของกองทุนหัก
ด้วยมูลค่าหน้ีสินทั้ งหมดของกองทุน ณ วนัท่ีค  านวณ ทั้ งน้ีโดยยงัไม่ได้หักรายการต่อไปน้ี ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนท่ียงัไม่ไดมี้การค านวณและ/หรือยงัไม่ไดมี้การบนัทึกเป็นหน้ีสินจนถึง
วนัท่ีค านวณ 

 
8. รายการธุรกจิกบักิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทนุ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมกองทนุหรือถูกควบคมุโดยกองทุนไม่
ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักองทุน 

กองทุนมีความสัมพนัธ์กบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
บริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกนั 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั 
ความสัมพนัธ์ 

เป็นบริษทัจดัการกองทุน 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัจดัการกองทุน และไดร้วมกบั ธนาคาร

ทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2564 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
(เดิมช่ือ : ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)) 

เป็นบริษทัใหญ่ของธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) และ
ตั้งแต่วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2564 เป็นตน้ไป เปล่ียนเป็นผูถื้อหุน้
ของบริษทัจดัการกองทุน 

 
กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกนัท่ีส าคญักบับริษทัจดัการและกิจการอื่น ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกนักบับริษทั

จดัการและกองทุน รายการท่ีส าคญัดงักล่าวมีดงัน้ี 
8.1   รายการระหว่างกนั มีดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 6 กุมภาพนัธ์ นโยบายการก าหนดราคา 

 2565  2564  
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั    
          คา่ธรรมเนียมการจดัการ 38,201,278.75  62,148,251.85 ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 
          ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 4,202,140.70  6,836,307.72 ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) - ในฐานะผูค้า้หลกัทรัพย ์    
          ขายเงินลงทนุ -   599,114,382.00 ราคาตลาด 
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8. รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
8.2   ยอดคงเหลือระหว่างกนั มีดงัน้ี                                                                                                                                 

   (หน่วย : บาท) 
 ณ วันที่ 6 กุมภาพนัธ์ 
 2565  2564 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั    
          คา่ธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 2,694,645.14  1,192,775.00 
          ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนคา้งจ่าย 296,410.96  131,205.25 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน)    
          ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพนัธ์ 16,002,240.31  95,302.29 
          เจา้หน้ีจากสัญญาอนุพนัธ ์ 699,158.33  97,200.00 

 

9. การเปิดเผยข้อมลูส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
9.1 การประมาณการมลูค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะจ่ายเพื่อโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการ
ดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กองทุนใชร้าคาเสนอซ้ือขายใน
ตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดั
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่
สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได้ กองทุนประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ี
เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์จากแหล่งท่ีน่าเช่ือถือ เช่น วิธีคิดลดกระแสเงินสด และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นให้มากท่ีสุด 

ความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
(ขอ้มูลระดบัท่ี 1) ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
(ขอ้มูลระดบัท่ี 2) ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นระดบัที่ 1 ท่ีสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่

ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีค านวณมาจากราคาตลาด) ส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือ
หน้ีสินนั้น 

(ขอ้มูลระดบัท่ี 3) ขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดอ้า้งอิงจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลท่ีไม่
สามารถสังเกตได)้  

กองทุนมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมจ าแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ดงัน้ี  
(หน่วย : บาท) 

     ณ วันที่ 6 กุมภาพนัธ์ 2565 
     ระดับ 1   ระดับ 2   ระดับ 3   รวม 

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม         

  หน่วยลงทนุ  -  2,138,156,425.17  -  2,138,156,425.17 

  ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพนัธ์  -  16,002,240.31  -  16,002,240.31 

หนีสิ้นที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม        

  เจา้หน้ีจากสัญญาอนุพนัธ์  -  3,853,173.80  -  3,853,173.80 
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9.1 การประมาณการมลูค่ายุติธรรม (ต่อ) 
     (หน่วย : บาท) 

     ณ วันที่ 6 กุมภาพนัธ์ 2564 
     ระดับ 1   ระดับ 2   ระดับ 3   รวม 

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม         

  หน่วยลงทนุ  -  5,069,967,944.84  -  5,069,967,944.84 

  ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพนัธ์  -  3,981,227.79  -  3,981,227.79 

หนีสิ้นที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม        

  เจา้หน้ีจากสัญญาอนุพนัธ์  -  11,142,683.97  -  11,142,683.97  
    

เคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงซ้ือขายในตลาดท่ีไม่ไดถู้กพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดท่ีมีการอา้งอิง
ไวอ้ยา่งชดัเจน การเสนอราคาซ้ือขายโดยผูค้า้หรือแหล่งก าหนดราคาท่ีเป็นทางเลือกซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนจากขอ้มูลท่ีสังเกตได้
จะถกูจดัอยูใ่นระดบัที่ 2 เคร่ืองมือการเงินเหล่าน้ีประกอบดว้ยตราสารหน้ีภาคเอกชนท่ีอยู่ในกลุ่มน่าลงทุนและอนุพนัธ์ในตลาด
ซ้ือขายกนัโดยตรง  

 

9.2 ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้ 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย คือ โอกาสท่ีราคาตราสารหน้ีอาจจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลง เม่ืออตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดมีการ

เปล่ียนแปลงโดยทัว่ไป หากอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดเพ่ิมสูงขึ้นราคาตราสารหน้ีจะลดลง และหากอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาด
ลดลงราคาตราสารหน้ีจะมีราคาเพ่ิมสูงขึ้น ย่ิงตราสารหน้ีมีอายุยาวเท่าไรราคาของตราสารหน้ีนั้นก็จะมีความอ่อนไหวต่อการ
ปรับตวัของอตัราดอกเบ้ียมากขึ้นเท่านั้น    

กองทุนมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน แยกตามประเภทของอตัราดอกเบ้ีย ดงัน้ี 
(หน่วย : บาท) 

 ณ วันที่ 6 กุมภาพนัธ์ 2565 
 อัตราดอกเบีย้

ปรับขึน้ลงตาม
อตัราตลาด 

  
อัตราดอกเบีย้

คงท่ี 

  
ไม่มีอัตรา 
ดอกเบีย้ 

  
 

รวม 
สินทรัพยท์างการเงิน        
เงินฝากธนาคาร 107,736,528.76  -  40,421,422.92  148,157,951.68 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน -  -  2,138,156,425.17  2,138,156,425.17 
ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพนัธ ์ -  -  16,002,240.31  16,002,240.31 
หน้ีสินทางการเงิน        
เจา้หน้ีจากสัญญาอนุพนัธ ์ -  -  3,853,173.80  3,853,173.80 
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9.2 ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้ (ต่อ) 
(หน่วย : บาท) 

 ณ วันที่ 6 กุมภาพนัธ์ 2564 
 อัตราดอกเบีย้

ปรับขึน้ลงตาม
อตัราตลาด 

  
อัตราดอกเบีย้

คงท่ี 

  
ไม่มีอัตรา 
ดอกเบีย้ 

  
 

รวม 
สินทรัพยท์างการเงิน        
เงินฝากธนาคาร 347,337,233.17  -  1,511,330.57  348,848,563.74 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน -  -  5,069,967,944.84  5,069,967,944.84 
ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพนัธ ์ -  -  3,981,227.79  3,981,227.79 
หน้ีสินทางการเงิน        
เจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุน -  -  175,909,500.00  175,909,500.00 
เจา้หน้ีจากสัญญาอนุพนัธ ์ -  -  11,142,683.97  11,142,683.97 

 
9.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินโดยแบ่งตามวนัท่ีครบก าหนดจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินท่ีมีสาระส าคญั 
ดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 
 ณ วันที่ 6 กุมภาพนัธ์ 2565 
 ระยะเวลาครบก าหนด 
 เม่ือทวงถาม  ภายใน 1 ปี  1 ปี – 5 ปี  ไม่มีก าหนด  รวม 
สินทรัพยท์างการเงิน         
เงินฝากธนาคาร 148,157,951.68  -  -  -  148,157,951.68 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน -  -  -  2,138,156,425.17  2,138,156,425.17 

 
(หน่วย : บาท) 

 ณ วันที่ 6 กุมภาพนัธ์ 2564 
 ระยะเวลาครบก าหนด 
 เม่ือทวงถาม  ภายใน 1 ปี  1 ปี – 5 ปี  ไม่มีก าหนด  รวม 
สินทรัพยท์างการเงิน         
เงินฝากธนาคาร 348,848,563.74  -  -  -  348,848,563.74 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน -  -  -  5,069,967,944.84  5,069,967,944.84 

 

9.4 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
กองทุนมีความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการท่ีคู่ สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพัน ท่ีระบุไว้ใน เคร่ืองมือ 

ทางการเงิน เน่ืองจากกองทุนมีลูกหน้ี อยา่งไรก็ตาม สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัส้ัน กองทุนจึง
ไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายจากการเก็บหน้ี 
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9.5 ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 
ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงอาจก่อให้เกิดผล

เสียหายแก่กองทุนในงวดปัจจุบนัหรือในปีต่อไป กองทุนอาจจะไดรั้บผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเปล่ียนไป ซ่ึงเกิดจาก
สินทรัพยท่ี์เป็นเงินตราต่างประเทศส่วนท่ีไม่ไดท้  าสัญญาป้องกนัความเส่ียง 

กองทุนไดท้  าการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศล่วงหนา้ ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้น
หมายเหตุ 6 

กองทุนมีสินทรัพยท์างการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

  (หน่วย : ดอลลาร์สหรัฐ) 

  ณ วันที่ 6 กุมภาพนัธ์ 

รายการ  2565  2564 

สินทรัพย์ทางการเงิน     

     เงินลงทุน (มูลค่ายติุธรรม)  64,861,411.35  168,605,518.62 

     เงินฝากธนาคาร  1,226,131.44  50,193.90 

หนีสิ้นทางการเงิน     

     เจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทนุ  -   5,850,000.00 

     คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย  -   25,445.84 
 

9.6 ความเส่ียงด้านตลาด 
กองทุนมีความเส่ียงดา้นตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในหน่วยลงทุน ซ่ึงผลตอบแทนของเงินลงทุนดงักล่าวขึ้นอยู่กบั

ความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซ่ึงสภาวการณ์ดงักล่าวอาจมีผลกระทบดา้นบวก
หรือลบต่อผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 

 
9.7 การบริหารความเส่ียง 

กองทุนบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง เช่น การกระจาย
ประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการท่ีลงทุน 

  

10. การอนุมตัิงบการเงิน 
งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยผูมี้อ านาจของกองทนุเม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2565 



 

 

 

 

 

 

ข้อมูลทีล่งทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศ เกนิกว่าร้อยละยีสิ่บของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
ของ 
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Fund Profile
Investment Objective

The Fund aims to achieve long-term capital appreciation through investing in a globally-diversified 

portfolio of technology companies.

Key Facts
• Team of nine sector specialists

• The team has 125+ years of combined industry experience

• Typically 60-85 positions

• No benchmark or tracking error constraints

• Fundamentally-driven analysis and stock selection

Fund Ratings

Ratings are not a recommendation. Please see below for further information.

Share Class Performance
Performance Since Launch (%) 1

  USD Class I Dist     Index: Dow Jones Global Technology Net Total Return Index2 

 Since Launch

 1m 3m YTD 1yr 3yrs 5yrs 10 yrs Cum. Ann.

USD Class I Dist 0.84 -13.24 -13.24 -3.18 76.21 173.91 405.31 853.95 11.65

Index 1.88 -11.32 -11.32 8.89 99.78 175.62 384.36 674.63 10.52

Discrete Annual Performance (%)

12 months to  31.03.22  31.03.21  31.03.20  29.03.19  29.03.18

USD Class I Dist -3.18 69.17 7.58 14.38 35.91

Index 8.89 72.22 6.54 7.94 27.81

Performance relates to past returns and is not a reliable indicator of future returns.
Performance for the USD Class I. The class launched on 4 September 2009. Performance data is shown in USD. 
Source: Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Ltd. Benchmark performance 
shown in USD. Source: Bloomberg.
If this is not your local currency, exchange rate fluctuations may cause performance to increase or decrease 
when converted into your local currency.
Performance data takes account of fees paid by the fund but does not take account of any commissions or 
costs you may pay when subscribing for or redeeming shares or any taxes or securities account charges that 
you may pay on your investment in the fund. Such charges will reduce the performance of your investment.
1. Performance is representative of the Institutional USD share class which launched on 4 September 2009. Prior 
to this the performance figures are representative of the USD share class which launched on 19 October 2001.
2. Net Total return data shown from 01/02/2013 as prior to this date only the price index data is available.

This document is an advertisement for 
marketing purposes. Before subscribing 
please read the Prospectus and the KIID.

NAV per Share

USD Class I Dist US$83.68

Fund Details

Fund Size US$7,022.3 m
Base Currency USD
Denominations USD/GBP/EUR
Fund Structure UCITS
Domicile Ireland
Listing Euronext Dublin
Launch Date 19 October 2001
Investment Manager Polar Capital LLP

Fund Managers

Nick Evans 
Partner

Nick has worked on the fund 

since he joined Polar Capital 

in 2007 and has 24 years of 

industry experience.

Ben Rogoff 
Partner

Ben has worked on the fund 

since he joined Polar Capital 

in 2003 and has 26 years of 

industry experience.

USD Class I Dist | ISIN: IE00B42NVC37

FE Crown Fund Ratings do not constitute investment advice offered by FE and should not be used as the sole 
basis for making any investment decision. All rights reserved.

Fund Awards
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Portfolio Exposure
As at 31 March 2022

Top 10 Positions (%)

Alphabet 8.6
Microsoft 7.8
Apple^ 7.8
NVIDIA 3.7
Advanced Micro Devices 3.7
TSMC 2.9
Snap 2.6
ServiceNow 2.3
Marvell Technology 2.2
Samsung Electronics 2.0
Total 43.5

Total Number of Positions 67

Active Share 54.34%

Market Capitalisation Exposure (%)

Mega Cap (>US$50 bn)  69.3
Large Cap (US$10 bn - 50 bn)  17.9
Mid Cap (US$1 bn - 10 bn)  12.8
Small Cap (<US$1 bn)  0.0

Cash 3.1%

Options (%)^

 Premium Delta Adj. Exp.
Index Put 0.10 -1.75
Single Stock Call 0.10 1.69

^The Fund may hold call and/or put options 
for Efficient Portfolio Management. When 
applicable all exposures are calculated using 
delta adjusted weights.

Sector Exposure - Top Overweights & Underweights Relative to Index (%)

 Fund Relative
Semiconductors 21.1 3.3
Semiconductor Equipment 7.1 2.2
Automobile Manufacturers 2.1 2.1
Internet Services & Infrastructure 3.8 2.0
Electronic Components 1.9 1.8
Interactive Home Entertainment 2.0 1.6
Hotels, Resorts & Cruise Lines 1.3 1.3
Healthcare Supplies 0.9 0.9
Alternative Carriers 0.0 -0.2
Technology Distributors 0.0 -0.3
Healthcare Technology 0.0 -0.4
Communications Equipment 1.6 -1.0
Index -1.8 -1.8
Systems Software 15.7 -1.9
IT Consulting & Other Services 0.0 -3.9
Tech. Hardware, Storage & Periph. 12.6 -8.0

Geographic Exposure (%)

US & Canada  79.0
Asia Pac (ex-Japan)  11.3
Japan  3.7
Europe  3.4
Middle East & Africa  2.6

The column headed “Fund” refers to the percentage of the Fund’s assets invested in each sector. The 
column headed “Relative” refers to the extent to which the Fund is overweight or underweight in 
each sector compared (relative) to the index.

Note: Totals may not sum due to rounding. It should not be assumed that recommendations made 
in future will be profitable or will equal performance of the securities in this document. A list of all 
recommendations made within the immediately preceding 12 months is available upon request.
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Risks
• Capital is at risk and there is no guarantee 

the Fund will achieve its objective. Investors 
should make sure their attitude towards 
risk is aligned with the risk profile of the 
Fund.

• Past performance is not a reliable guide 
to future performance. The value of 
investments may go down as well as up and 
you might get back less than you originally 
invested.

• The value of a fund’s assets may be affected 
by uncertainties such as international 
political developments, market sentiment, 

economic conditions, changes in 
government policies, restrictions on foreign 
investment and currency repatriation, 
currency fluctuations and other 
developments in the laws and regulations 
of countries in which investment may be 
made. Please see the Fund’s Prospectus for 
details of all risks.

• The Fund may enter into a derivative 
contract. The Fund’s use of derivatives 
carries the risk of reduced liquidity, 
substantial loss and increased volatility in 
adverse market conditions, such as failure 
amongst market participants.

• The use of derivatives will result in the Fund 
being leveraged (where market exposure 
and the potential for loss exceeds the 
amount the Fund has invested) and in these 
market conditions the effect of leverage 
will magnify losses. The Fund makes 
extensive use of derivatives.

• If the currency of the share class is different 
from the local currency in the country in 
which you reside, the figures shown in 
this document may increase or decrease if 
converted into your local currency.

Glossary
Active Share 
Active Share is a measure of the percentage of 
stock holdings in a fund that differ from the 

benchmark index.

Alpha 
The excess return on an investment in the fund 

compared to the benchmark.

Annual Fee 
A charge made each year to cover the expenses 
associated with running the fund. Although it 
is expressed in annual percentage figures it is 
usually split into 12 monthly amounts and taken 

from the fund monthly.

Base Currency 
The currency in which the net asset value of 

each portfolio is calculated.

Discrete Annual Performance 
Discrete performance is calculated between 

two fixed specific time and static dates.

Geographic Exposure 
The geographical location in which the holdings 
of the Fund are listed. Exposure represents 
the relative risk particular to the percentage 
of investment in that particular geographic 

location.

Hedged Class 
A share class which is denominated in a 
currency other than the base currency of the 
portfolio. The investment manager employs 
techniques and instruments to protect against 
fluctuations between the class and the base 

currency of the portfolio.

Market Capitalisation Exposure 
The percentage of the fund’s assets that 
are invested in companies having market 

capitalisation of a particular size.

NAV per Share 
Is an expression for net asset value that 
represents a fund’s value per share. It is 
calculated by dividing the total net asset value 
of the fund or company by the number of 

shares outstanding.

Ongoing Charges Figure (OCF) 
This is a figure representing all annual charges 

and other payments taken from the fund.

Share Class 
Share class is a designation applied to a share in 
a fund. Different share classes within the same 

fund will confer different rights on their owners.
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Administrator Details

Northern Trust International Fund 
Administration Services (Ireland) Ltd

Telephone +(353) 1 434 5007
Fax +(353) 1 542 2889
Dealing Daily
Cut-off 15:00 Irish time

Share Class Information
    Minimum   
Share Class Bloomberg ISIN SEDOL Investment OCF† Perf. Fee††

USD R Dist POLGTRU ID IE00B433M743 B433M74 - 1.61% 10%
GBP R Dist POLGTRS ID IE00B42N8Z54 B42N8Z5 - 1.61% 10%
EUR R Dist POLGTRE ID IE00B4468526 B446852 - 1.61% 10%
USD I Dist POLGTIU ID IE00B42NVC37 B42NVC3 USD 1m 1.11% 10%
GBP I Dist POLGTIS ID IE00B42W4J83 B42W4J8 USD 1m 1.11% 10%
EUR I Dist POLGTIE ID IE00B42N9S52 B42N9S5 USD 1m 1.11% 10%
USD Dist* POCFGTU ID IE0030772275 3077227 - 1.61% 10%
GBP Dist* POCFGTS ID IE0030772382 3077238 - 1.61% 10%
EUR Dist* POCFGTE ID IE00B18TKG14 B18TKG1 - 1.61% 10%
EUR I Acc POCGTIE ID IE00BM95B514 BM95B51 USD 1m 1.11% 10%
EUR R Acc POCGTRE ID IE00BM95B621 BM95B62 - 1.61% 10%
*These share classes are closed to new investors.
Currency Hedged1

EUR R Dist Hdg POLRHEU ID IE00BTN23623 BTN2362 - 1.61% 10%

EUR R Acc Hdg POLGRHE ID IE00BZ4D7648 BZ4D764 - 1.61% 10%

CHF R Dist Hdg POLRHCH ID IE00BTN23516 BTN2351 - 1.61% 10%

GBP I Dist Hdg POLGIGH ID IE00BW9HD621 BW9HD62 USD 1m 1.11% 10%

EUR I Dist Hdg POLGIHE ID IE00BZ4D7085 BZ4D708 USD 1m 1.11% 10%

CHF I Dist Hdg POLRHRI ID IE00BVB30C68 BVB30C6 USD 1m 1.11% 10%
†Ongoing Charges Figure (OCF) is the latest available, as per the date of this factsheet.
††Performance Fee 10% of outperformance of Dow Jones Global Technology Net Total Return Index.
1. Currency exposures hedged at the share class level to the extent it’s practicable. Gives substantially similar 

currency exposures as a US$ investor investing in the unhedged base currency (US$) share class.

Important Information
This is a marketing communication and does not 
constitute a solicitation or offer to any person 
to buy or sell and related securities or financial 
instruments. Any opinions expressed may change. 
This document does not contain information 
material to the investment objectives or financial 
needs of the recipient. This document is not advice 
on legal, taxation or investment matters. Tax 
treatment depends on personal circumstances. 
Investors must rely on their own examination of the 
fund or seek advice. Investment may be restricted 
in other countries and as such, any individual who 
receives this document must make themselves 
aware of their respective jurisdiction and observe 
any restrictions.

A decision may be taken at any time to terminate 
the marketing of the Fund in any EEA Member 
State in which it is currently marketed. Shareholders 
in the affected EEA Member State will be given 
notification of any decision and provided the 
opportunity to redeem their interests in the Fund, 
free of any charges or deductions, for at least 30 
working days from the date of the notification.

Further information and any associated risks can 
be found in the Fund’s Key Investor Information 
Document (“KIID”), the Prospectus, the Articles 
of Association and the annual and semi-annual 
reports. These documents are available free of 
charge at Polar Capital Funds PLC, Georges Court, 
54-62 Townsend Street, Dublin 2, via email by 
contacting Investor-Relations@polarcapitalfunds.
com or at www.polarcapital.co.uk. The KIID is 
available in Danish, Dutch, English, French, German, 
Italian, Spanish and Swedish; the Prospectus is 
available in English.

A summary of investor rights associated with 
investment in the Fund is available online at the 
above website, or by contacting the above email 
address.

In the United Kingdom and Switzerland, this 
document is provided and approved by Polar 
Capital LLP which is authorised and regulated by 
the Financial Conduct Authority (“FCA”). Registered 
address: 16 Palace Street, London SW1E 5JD. Polar 
Capital LLP is a registered investment adviser 
with the United States’ Securities and Exchange 
Commission (“SEC”). Polar Capital LLP is the 
investment manager and promoter of Polar Capital 
Funds PLC – an open-ended investment company 
with variable capital and with segregated liability 
between its sub-funds – incorporated in Ireland, 
authorised by the Central Bank of Ireland and 
recognised by the FCA. Bridge Fund Management 
Limited acts as management company and is 
regulated by the Central Bank of Ireland. Registered 
Address: Ferry House, 48-53 Mount Street Lower, 
Dublin 2, Ireland.

Benchmark The Fund is actively managed and uses 
the Dow Jones Global Technology Net Total Return 
Index as a performance target and to calculate the 
performance fee. The benchmark has been chosen 
as it is generally considered to be representative of 
the investment universe in which the Fund invests. 
The performance of the Fund is likely to differ from 
the performance of the benchmark as the holdings, 
weightings and asset allocation will be different. 
Investors should carefully consider these differences 
when making comparisons. Further information 
about the benchmark can be found http://www.
djindexes.com. The benchmark is provided by 
an administrator on the European Securities and 
Markets Authority (ESMA) register of benchmarks 
which includes details of all authorised, registered, 
recognised and endorsed EU and third country 
benchmark administrators together with their 
national competent authorities.

Country Specific Disclaimers Please be aware that 
not every share class of every fund is available in 
all jurisdictions. When considering an investment 
into the Fund, you should make yourself aware of 
the relevant financial, legal and tax implications. 
Neither Polar Capital LLP nor Polar Capital Funds 
plc shall be liable for, and accept no liability for, the 
use or misuse of this document.

The Netherlands This factsheet is for professional 
client use only in the Netherlands and it is intended 
that the Fund will only be marketed to professional 
clients in the Netherlands. Polar Capital Funds plc 
is authorized to offer shares in the Polar Capital 
Funds plc - Global Technology Fund to investors 
in the Netherlands on a cross border basis and is 
registered as such in the register kept by the Dutch 
Authority for the Financial Markets (“AFM”) www.
afm.nl.

Spain  The Fund is registered in Spain with the 
Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(“CNMV”) under registration number 771.

Switzerland  The principal fund documents (the 
prospectus, KIIDs, memorandum and articles of 
association, annual report and semi-annual report) 
of the Fund may be obtained free of charge from 
the Swiss Representative. The Fund is domiciled in 
Ireland. The Swiss representative and paying agent 
is BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale 
de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zurich, 
Switzerland.

Austria / Denmark (professional only) / Finland 
/ Germany / Ireland / Italy (professional only) 
/ Luxembourg / Norway / Spain / Sweden and 
the United Kingdom The Fund is registered for sale 
to all investors in these countries. Investors should 
make themselves aware of the relevant financial, 
legal and tax implications if they choose to invest.
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Important Information (contd.)

European Representatives
Austria - Paying Agent 
UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 
a-1020 Vienna, Austria

Germany - Information Agent 
Marcard, Stein & Co AG. 
Ballindamm 36, D-20095 Hamburg, Germany

France - Centralising Agent 
BNP Paribas Securities Services, 3 rue d’Antin, 
FR-75002 Paris, France

Luxembourg - Paying and Information Agent 
Northern Trust Global Services Limited, 
Luxembourg Branch,  
6 rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg, 
Luxembourg

Switzerland - Paying Agent and Representative 
BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale 
de Zurich,  
Selnaustrasse16, CH-8002 Zurich, Switzerland
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