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บริษทัหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จํากดั 



 

หนา้ 2 

สาส์นจาก บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จํากดั 

เรียน ท่านผูถื้อหน่วยลงทุน 
 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั (บลจ.ธนชาต) ใคร่ขอรายงานการดาํเนินงานของกองทุน
เปิดธนชาตยุโรป อิควิต้ี สําหรับรอบระยะเวลาระหว่างวนัท่ี 11 กนัยายน 2563 ถึง วนัท่ี 10 กันยายน 2564 
ใหท่้านผูถื้อหน่วยลงทุนไดท้ราบดงัน้ี 

นบัจากวนัท่ี 11 กนัยายน พ.ศ. 2563 จนถึงวนัท่ี 10 กนัยายน พ.ศ. 2564 ดชันี MSCI Europe Net Return 
ไดป้รับตวัเพิ่มข้ึน  29.32% ตอบรับนโยบายการกระตุน้เศรษฐกิจทัว่โลกเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากการระบาด
ของเช้ือไวรัส COVID-19 และมีภาพรวมและเหตุการณ์สาํคญัดงัน้ี 

ภายหลงัจากเศรษฐกิจโลกเร่ิมมีการฟ้ืนตวัจาก การระบาดของไวรัส covid-19 โดยเฉพาะในประเทศท่ีมี
ส่วนร่วมหลกัในการผลกัดนัการคา้ของโลกอยา่งเช่นจีนและสหรัฐอเมริกา และประเทศในสหภาพยโุรป สังเกต
ไดต้วัเลข PMI ทั้งในการผลิตและบริการยงัเติบโตอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ตลาดหุ้นทัว่โลกปรับตวัข้ึนอย่าง
ร้อนแรงในช่วงปีท่ีผา่นมา โดยเฉพาะหุน้ในกลุ่ม consumer discretionary และ healthcare ซ่ึงเป็นผลมาจากอตัรา
การบริโภคในประเทศท่ีมากข้ึนภายหลงัจากรัฐบาลในประเทศต่างๆไดป้รับลดมาตรการณ์ควบคุมการแพร่
ระบาดของไวรัส covid-19 สืบเน่ืองจากการผลิตและกระจายวคัซีนท่ีมีประสิทธิภาพ รวมถึงยงัมีมาตรการณ์ท่ี
สนบัสนุนใหเ้ศรษฐกิจฟ้ืนตวัไดอ้ยา่งรวดเร็วจากทั้งรัฐบาล ธนาคารกลาง และผลประกอบการบริษทัจดทะเบียน
ท่ีออกมาดีท่ีเป็นอีกปัจจยับวกต่อการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ 

อย่างไรก็ตาม inflation ก็ยงัเป็นอีกปัจจยัท่ีตอ้งจบัตามองเม่ือเศรษฐกิจกลบัมาฟ้ืนตวัอย่างเต็มท่ี โดย
ตวัเลขเงินเฟ้อของสหภภาพยโุรปเพ่ิมสูงข้ึนอยา่งรวดเร็วและสูงกว่า เป้าหมายของECB ขณะท่ีตลาดมองว่าการ
เพิ่มสูงข้ึนน้ีเป็นเพียงปัจจยัชัว่คราวและคากว่า ECB จะยงัคงนโยบายผ่อนคลายทางการเงินหรือ Pandemic 
Emergency Purchase Programme (PEPP) ต่อไปอีกซกัระยะนึง แต่ valuation ท่ีปรับตวัสูงข้ึนอยา่งรวดเร็วของ
ตลาดหุน้กอ็าจเป็นอีกหน่ึงปัจจยัลบท่ีอาจส่งผลกดดนัตลาดหุน้ในระยะถดัไป 

กองทุน T-EuropeEQ มีนโยบายลงทุนในกองทุนต่างประเทศ ซ่ึงลงทุนใน Ninety One Global Strategy 
Fund - European Equity Fund I Acc EUR เป็นหลกัทรัพยเ์ดียว กองทุนมีการกระจายการลงทุนในตราสารทุนใน
ทวีปยุโรป สาํหรับการป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนจะเป็นตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน โดยมี
การปรับสัดส่วนการปกป้องค่าเงินตามสถานการณ์ตลาด ทา้ยท่ีสุดน้ี บลจ.ธนชาต ขอให้คาํมัน่ว่าบริษทัจะ
พิจารณาการลงทุนอยา่งรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหน่วยลงทุนทุกท่าน   

ทา้ยท่ีสุดน้ี บลจ.ธนชาตจะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหน่วย
ลงทุนทุกท่าน 

 
 
 

 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

10 มิ.ย. 64  
ถงึ 10 ก.ย. 64

10 มี.ค. 64  
ถงึ 10 ก.ย. 64

10 ก.ย. 63  
ถงึ 10 ก.ย. 64

10 ก.ย. 61  
ถงึ 10 ก.ย. 64

10 ก.ย. 59  
ถงึ 10 ก.ย. 64

-  
ถงึ 10 ก.ย. 64

11 ก.ย. 58  
ถงึ 10 ก.ย. 64

T-EuropeEQ 2.28 9.47 26.24 5.80 6.39 - 3.76

Benchmark 4.36 16.31 32.23 7.45 5.46 - 3.40

Information Ratio2 -0.30 -0.85 -0.60 -0.16 0.06 - 0.03

ความผันผวนของ

ผลการดําเนนิงาน

11.10 10.22 12.36 20.35 17.03 - 17.45

ตารางเปรียบเทยีบผลการดําเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลการดาํเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ไดค้าํนวณเป็น % ต่อปี 
1 ผลการดาํเนินงานยอ้นหลงั 1 ปีข้ึนไป คิดเป็น % ต่อปี 
2 Information Ratio แสดงความสามารถของผูจ้ดัการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเม่ือเทียบกบัความเส่ียง 
Benchmark: คาํนวณจาก ตวัช้ีวดัของกองทุนรวมน้ีใช ้ดชันี MSCI Europe NR ซ่ึงเป็นดชันีช้ีวดัเดียวกบักองทุน
หลกั และในการแสดงดชันีช้ีวดัผลการดาํเนินงานดงักล่าว บริษทัจดัการจะแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัรา
แลกเปล่ียนท่ีสอดคลอ้งกบัการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุน ณ วนัทาํการท่ีคาํนวณ 
 

การเปิดเผยอตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทุน 

ขอ้มูลอตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากบั 0.91 รอบของ

กองทุนรวมในรอบระยะเวลาบญัชี 
 

การใช้สิทธิออกเสียงในทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นบริษทัจัดการ 

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

ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต  
ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลกองทุนรวม เง่ือนไขผลตอบแทนและความเส่ียง ก่อนตดัสินใจลงทุน 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการวดัและนาํเสนอผลการดาํเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 



 

หนา้ 4 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเกบ็จากกองทุน 
ของรอบปีบญัชีตั้งแต่วนัท่ี 11 กนัยายน 2563 ถึงวนัท่ี 10 กนัยายน 2564 

ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
(fund’s direct expenses) 

จาํนวนเงิน 
(พนับาท) 

ร้อยละของมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ (management fee) 255.58 1.070% 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee) 31.95 0.134% 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 7.67 0.032% 
ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน (advisory fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าสอบบญัชี 35.30 0.148% 
ค่าใชจ่้ายต่างๆในการมีบญัชีกบัธนาคาร 10.40 0.044% 
ค่าใชจ่้ายในการจดัทาํรายงานและเอกสารของกองทุน 6.51 0.027% 
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนจากการลงทุนในหลกัทรัพยใ์น
ต่างประเทศ 

6.01 0.025% 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 2.94 0.013% 
รวมค่าใชจ่้ายทั้งหมด 356.36 1.493% 

- ค่าธรรมเนียม ค่าใชจ่้าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้ 
- ค่าใชจ่้ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขาย

หลกัทรัพย ์
- ค่าใชจ่้ายดงักล่าวไม่รวมค่าใชจ่้ายภาษีตราสารหน้ี 

 

รายงานข้อมูลการทาํธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วข้อง 

ของรอบระยะเวลาบญัชี ตั้งแต่วนัท่ี 11 กนัยายน 2563 ถึงวนัท่ี 10 กนัยายน 2564 

รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีกองทุนมีการทาํธุรกรรม 
กองทุนภายใตก้ารจดัการของบริษทั 

 

รายช่ือผู้จัดการกองทุน 
 
ลาํดบั ช่ือ – นามสกลุ วนัท่ีเร่ิมบริหารกองทุน 

1 นางสาวธีรนุช          ธรรมภิมุขวฒันา 2 พฤษภาคม 2562 
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) 
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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 10 กนัยายน 2564 

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคา
ตลาด 

%NAV 

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ - - 
(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึนธนาคารพาณิชยห์รือบริษทั

เงินทุนเป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้าประกนั 
4,877,852.67 12.34% 

(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 

164,546.72 0.42% 

สดัส่วนสูงสุด (Upper Limit) ท่ีบริษทัจดัการคาดวา่จะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
 

 

 

 

 



 

หนา้ 8 

36,419.05 100.00 36,419.05

36,419.05 100.00 36,419.05

36,419.05 100.00 36,419.05

36,419.05 100.00 36,419.05

5,042.40

5,042.40

F1+(tha)* BBB+ Baa1* 4,877.85

164.55

60.77

(3.95)
64.72

(1,984.62)

(1,984.62)

รวมทัง้สิน้ 36,419.05 100.00 39,537.59

หน้ีสนิอ ืน่ (5.02)

100.00

สญัญาซื้อเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 0.00
สญัญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 0.18

สนิทรัพย์อ ืน่และหน้ีสนิอ ืน่ (5.02)

BANK DEPOSIT 

FCD-EUR

163.84 0.42

การป้องกนัความเสีย่งของรายการในอนาคตโดยใช้สญัญาล่วงหน้า 0.18

ประเภทออมทรัพย์ 12.76

KBANK - S/A ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) 4,877.30 12.34

IGSEUIA Ninety-One GSF European Eq I 

Acc EUR

26.12 92.08

เงนิฝากธนาคาร 12.76

การลงทนุในหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 92.08

หน่วยลงทนุ 92.08

ประเภทกองทนุรวมตราสารแห่งทนุ 92.08

มูลค่าตาม

ราคาตลาดรวม

ดอกเบ้ียค้างรับ

(พันบาท)

ร้อยละของ

มูลค่า 

ทรัพย์สนิ

สทุธิ
TRIS FITCH S&P Moody's

ช่ือหลกัทรัพย์ อตัรา

ดอกเบ้ีย

 (%)

อนัดับความน่าเช่ือถอื วันครบ

กาํหนด

จํานวน

หน่วย (พัน

หน่วย)/

มลค่าหน้าตั๋ว

มูลค่าตาม

ราคาตลาดไม่

รวม

ดอกเบ้ียค้างรับ

ร้อยละของ

เงนิลงทนุ

รายละเอยีดการลงทนุในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า

TRIS FITCH S&P Moody's

 สัญญาซือ้เงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารไทยพาณิชย์ AA+* BBB+* Baa1* ปัองกันความเส่ียง (252.50)  (0.00%)  (252.50)  

 สัญญาซือ้เงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา AAA* AAA* BBB+* Baa1* ปัองกันความเส่ียง (1,160.31)  (0.00%)  (1,160.31)  

 สัญญาซือ้เงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา AAA* AAA* BBB+* Baa1* ปัองกันความเส่ียง (1,097.59)  (0.00%)  (1,097.59)  

 สัญญาซือ้เงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา AAA* AAA* BBB+* Baa1* ปัองกันความเส่ียง (1,442.55)  (0.00%)  (1,442.55)  

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา AAA* AAA* BBB+* Baa1* ปัองกันความเส่ียง (1,429,999.69)  (3.62%)  (1,429,999.69)  

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารกสิกรไทย AA* BBB+* Baa1* ปัองกันความเส่ียง (30,535.41)  (0.08%)  (30,535.41)  

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า   ธนาคารทหารไทยธนชาต AA- ปัองกันความเส่ียง (47,547.45)  (0.12%)  (47,547.45)  

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า   ธนาคารทหารไทยธนชาต AA- ปัองกันความเส่ียง 10,258.41  0.03%  10,258.41  

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารไทยพาณิชย์ AA+* BBB+* Baa1* ปัองกันความเส่ียง 4,734.73  0.01%  4,734.73  

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา AAA* AAA* BBB+* Baa1* ปัองกันความเส่ียง 2,026.68  0.01%  2,026.68  

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารกสิกรไทย AA* BBB+* Baa1* ปัองกันความเส่ียง 45,823.55  0.12%  45,823.55  

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารไทยพาณิชย์ AA+* BBB+* Baa1* ปัองกันความเส่ียง 24,482.46  0.06%  24,482.46  

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา AAA* AAA* BBB+* Baa1* ปัองกันความเส่ียง 89,060.10  0.23%  89,060.10  

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา AAA* AAA* BBB+* Baa1* ปัองกันความเส่ียง (4,877.98)  (0.01%)  (4,877.98)  

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา AAA* AAA* BBB+* Baa1* ปัองกันความเส่ียง 3,105.50  0.01%  3,105.50  

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารไทยพาณิชย์ AA+* BBB+* Baa1* ปัองกันความเส่ียง 61.01  0.00%  61.01  

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา AAA* AAA* BBB+* Baa1* ปัองกันความเส่ียง 2,638.29  0.01%  2,638.29  

กาํไร/ขาดทุน (บาท)ประเภทสัญญา คู่สัญญา
อันดับความน่าเชือ่ถือ

วัตถุประสงค์ มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) % NAV

รายงานการลงทุนในหลกัทรัพย์และทรัพย์สินอืน่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* อนัดบัความน่าเช่ือถือ (Rating) ของผูอ้อกตราสาร 



 

หนา้ 9 

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 2563

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงดว้ยมลูคา่ยติุธรรม 4 36,419,045.71          24,489,258.30          

เงินฝากธนาคาร 6 5,041,847.09            1,192,060.91            

ลูกหน้ีจากดอกเบ้ีย 552.30 274.24 

ลูกหน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ 7 182,190.73               8,237.98                   

สินทรัพยอ่ื์น - 972.38 
รวมสินทรัพย์ 41,643,635.83          25,690,803.81          

หนีสิ้น

เจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุน 1,932,247.50            - 

เจา้หน้ีจากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 897.37 3,015.00                   

เจา้หน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ 7 121,421.48               961,347.51               

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 9 50,350.47                 51,246.26                 

เจา้หน้ีอ่ืน 127.01 425.61 

หน้ีสินอ่ืน 999.51 338.96 

รวมหนีสิ้น 2,106,043.34            1,016,373.34            
สินทรัพย์สุทธิ 39,537,592.49          24,674,430.47          

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 31,689,101.39          24,965,445.11          

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

บญัชีปรับสมดุล 4 790,738.45               (2,789,806.71)           

ก าไร(ขาดทุน)สะสมจากการด าเนินงาน 7,057,752.65            2,498,792.07            
สินทรัพย์สุทธิ 39,537,592.49          24,674,430.47          

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 12.4767                    9.8834 

จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันส้ินปี (หน่วย) 3,168,910.1392        2,496,544.5108        

กองทุนเปิดธนชาตยุโรป อคิวิตี้

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 10 กนัยายน 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2564 2563

รายได้ 4

รายไดด้อกเบ้ีย 1,591.02                   3,599.88                   
รวมรายได้ 1,591.02                   3,599.88                   

ค่าใช้จ่าย 4

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 8,9 255,577.33               323,778.51               

คา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 8 7,667.46                   9,714.03                   

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 8,9 31,947.10                 40,474.75                 

คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการลงทุน

   ในหลกัทรัพยใ์นต่างประเทศ 6,007.84                   55,099.60                 

คา่ธรรมเนียมการสอบบญัชี 35,300.00                 35,300.00                 

คา่ใชจ่้ายในการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 1,935.00                   780.00                      

คา่ใชจ่้ายอ่ืน 17,925.63                 32,790.34                 

รวมค่าใช้จ่าย 356,360.36               497,937.23               
รายได้(ขาดทุน)สุทธิ (354,769.34)              (494,337.35)              

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 4

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 1,999,191.72            (64,377.02)                

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจากเงินลงทุน 3,192,761.95            (219,971.20)              

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากสญัญาอนุพนัธ์ (1,246,830.68)           2,520,961.46            

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจากสญัญาอนุพนัธ์ 1,013,878.78            (2,232,780.39)           

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (45,033.19)                627,921.60               
รวมรายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกดิขึน้และที่ยังไม่เกดิขึน้ 4,913,968.58            631,754.45               

การเพิ่มขึน้(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานก่อนภาษเีงินได้ 4,559,199.24            137,417.10               

หกั ภาษีเงินได้ 4 (238.66)                     (539.99)                     
การเพิ่มขึน้(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานหลงัหักภาษเีงินได้ 4,558,960.58            136,877.11               

กองทุนเปิดธนชาตยุโรป อคิวิตี้

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 10 กนัยายน 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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กองทุนเปิดธนชาตยุโรป อิควิตี ้
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 10 กนัยายน 2564 
 

1. ลักษณะของกองทุนเปิดธนชาตยุโรป อิควิตี ้
กองทุนเปิดธนชาตยุโรป อิควิต้ี (“กองทุน”) เป็นกองทุนรวมประเภทกองทุนเปิด ไม่มีก าหนดอายุโครงการ กองทุน

ไดรั้บการอนุมติัจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) ให้จดัตั้งเป็นกองทุนเปิดและจด
ทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการ เม่ือวนัท่ี 11 กันยายน 2558 มีมูลค่าโครงการจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 
100,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก บริษทัจดัการอาจเสนอขาย
หน่วยลงทุนเกินจ านวนเงินทุนของโครงการไดไ้ม่เกิน 150 ลา้นบาท จดัการโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั 
(“ บริษทัจดัการ”)  

เม่ือวนัท่ี 27 ธันวาคม 2562 บริษทัจดัการไดมี้การเปล่ียนแปลงผูถื้อหุ้นรายใหญ่เป็น บริษทั พรูเด็นเชียล คอร์ปอเรชัน่ 
โฮลดิ้งส์ ลิมิเตด็ จ ากดั (Prudential Corporation Holdings Limited) และ ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

กองทุนเปิดธนชาตยโุรป อิควิต้ี เป็นกองทุนรวมพิเศษ และเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน ท่ีมีนโยบายการลงทุนในหรือ
มีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Investec European Equity Fund (I Class) (กองทุน
หลกั) โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ทั้งน้ีกองทุนหลกัอาจ
ลงทุนในตราสารท่ีเปล่ียนมือไดอ้ื่น ๆ ตราสารทางการเงิน เงินฝาก หรือตราสารท่ีมีลกัษณะคลา้ยเงินฝาก สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า
และฟอร์เวิร์ด หน่วยลงทุนของกองทุน โดยกองทุนบริหารและจัดการโดย Investec Asset Management Luxembourg S.A. 
กองทุนจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศลกัเซมเบอร์กซ่ึงอยูภ่ายใต ้UCITS 

กองทุน Investec European Equity Fund (I Class) อาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management(EPM)) ส่วนกองทุนเปิดธนชาตยุโรปอิควิต้ี อาจลงทุนใน
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพือ่ป้องกนัความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตราท่ีอาจเกิดขึ้นไดจ้ากการลงทุน
ในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยูก่บัดุลยพินิจท่ีผูจ้ดัการกองทุนเห็นเหมาะสม  ส่วนท่ีเหลือ
อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอื่นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามท่ีส านกัก.ล.ต ก าหนดหรือเห็นชอบ
ให้กองทุนลงทุนได ้

กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) และจะไม่ลงทุนโดยตรง
ในตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากว่าท่ีจะสามารถลงทุนได ้(Non – Investment grade) ตราสารหน้ีท่ีไม่ไดรั้บการจดัอนัดบั
ความน่าเช่ือถือ (Unrated Security) และหลกัทรัพยท่ี์ไม่มีการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์(Unlisted Securities) 

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 
  

2. เกณฑ์ในการจัดท าและน าเสนองบการเงิน  
งบการเงินของกองทุนไดจ้ดัท าขึ้นตามแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมและกองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีสมาคม

บริษัทจัดการลงทุนก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์        
(“แนวปฏิบติัทางบญัชี”) ส่วนเร่ืองท่ีแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัน้ีไม่ไดก้ าหนดไว ้กองทุนปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลาบญัชีของขอ้มูลทางการเงิน  

 
 
 
 
 



 
10 

3. การน าแนวปฏบิัติทางบญัชีใหม่มาถือปฏิบัติ 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กองทุนไดน้ าแนวปฏิบติัทางบญัชีท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดรั้บความ

เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยม์าใชป้ฏิบติัเป็นคร้ังแรก โดยกองทุนไม่ไดป้รับปรุง
ยอ้นหลงังบการเงินท่ีแสดงเปรียบเทียบส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีปีก่อน ซ่ึงเป็นแนวทางท่ีสามารถกระท าไดต้ามขอ้ก าหนดของ
แนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัดงักล่าว อยา่งไรก็ตามการน าแนวปฏิบติัทางบญัชีมาถือปฏิบติัไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อ
งบการเงินของกองทุนโดยมีรายละเอียดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี ดงัน้ี 
3.1 การบัญชีเกี่ยวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 

ตามแนวปฏิบติัทางบญัชีก าหนดให้กองทุนวดัมูลคา่สินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรม ซ่ึงไม่แตกต่างจากนโยบาย
การบญัชีเดิม และก าหนดให้วดัมูลค่าหน้ีสินทางการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยรับรู้ดอกเบ้ียจ่ายดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริง เดิมกองทุนรับรู้ดอกเบ้ียจ่ายดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามสัญญาตามเกณฑค์งคา้ง 

การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของกองทุน 
3.2 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

แนวปฏิบติัทางบญัชีไดก้ าหนดวตัถุประสงคข์องการวดัมูลค่ายุติธรรม คือ ประมาณการราคาส าหรับรายการท่ีเกิดขึ้น
ในสภาพปกติในการขายสินทรัพยห์รือการโอนหน้ีสินท่ีจะเกิดขึ้นระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมภายใต้
สภาพปัจจุบนัของตลาด เดิมมูลค่ายติุธรรมหมายถึง จ านวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยห์รือโอนหน้ีสิน
กนั ในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียน และสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระใน
ลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั นอกจากน้ี แนวปฏิบติัทางบญัชีไดก้ าหนดการเปิดเผยขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัมูลค่า
ยติุธรรม กองทุนจึงเปิดเผยเพ่ิมเติมดงัท่ีกล่าวในหมายเหตุขอ้ 10 

 
4. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

4.1 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 
นโยบายการบญัชีท่ีเปล่ียนแปลงไปจากการน าแนวทางปฏิบติัทางบญัชีมาถือปฏิบติั 
สินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงิน 

การจดัประเภทและการวดัมูลค่า 
สินทรัพยท์างการเงินทั้งหมดจดัประเภทเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน

และวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ยกเวน้เงินฝากธนาคาร ท่ีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคา
ทุนตดัจ าหน่าย 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้อตัราผลตอบแทนจากสมาคม
ตลาดตราสารหน้ีไทย ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน หากไม่มีอตัราผลตอบแทน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินจะ
ใช้อตัราผลตอบแทนท่ีสถาบันการเงิน (Market Maker) เสนอซ้ือ ในกรณีท่ีไม่มีอตัราผลตอบแทนดังกล่าว บริษัท
จดัการจะประมาณราคายติุธรรมโดยใช ้หลกัเกณฑต์ามท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนประกาศก าหนด 

หน้ีสินทางการเงินทั้งหมดเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าภายหลงัด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย ซ่ึงกองทุนรับรู้
ดอกเบ้ียจ่ายโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ในกรณีท่ีเงินลงทุนในตราสารหน้ีผิดนดัช าระหน้ี กองทุนจะตดับญัชีดอกเบ้ียคา้งรับโดยน าไปลดรายไดด้อกเบ้ีย
ทันทีเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะไม่ได้รับดอกเบ้ียและเม่ือจ านวนดอกเบ้ียท่ีจะไม่ได้รับสามารถ
ประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล หากดอกเบ้ียค้างรับท่ีต้องตัดบัญชีเป็นดอกเบ้ียท่ีกองทุนซ้ือมาพร้อมกับเงินลงทุน 
กองทุนจะตดับญัชีดอกเบ้ียคา้งรับดงักล่าวโดยน าไปเพ่ิมตน้ทุนของเงินลงทุนท่ีซ้ือมา 
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4.2 การวัดค่าเงินลงทุน 
เงินลงทุนในกองทุนในต่างประเทศ แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนและวดัมูลค่าในภายหลงัด้วยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุนโดยใชมู้ลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยของกองทุนในต่างประเทศท่ีประกาศล่าสุด 
ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 
 

4.3 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
กองทุนบนัทึกก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
ในการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายเม่ือเปรียบเทียบกบัราคาตามบญัชี

ของเงินลงทุนนั้นจะบนัทึกรวมอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
ดอกเบ้ียรับรับรู้เป็นรายไดต้ามระยะเวลาท่ีพึงรับตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
ค่าใชจ้่ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
 

4.4 ภาษีเงินได้ 
กองทุนเสียภาษีเงินไดต้ามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากรในอตัราร้อยละ 15 ของรายไดก่้อนหกัรายจ่าย 
 

4.5 การใช้ประมาณการทางบัญชี 
ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีก าหนดในแนวปฏิบติัทางบญัชี ฝ่ายบริหารตอ้งใชก้ารประมาณ

การรายการบญัชีบางรายการและตั้งขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณไว ้

 
4.6 บัญชีปรับสมดุล 

บญัชีปรับสมดุลถือเป็นส่วนหน่ึงของก าไรสะสม ซ่ึงจะบันทึกเม่ือมีการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุน    
เพื่อท าให้ผูถื้อหน่วยลงทุนมีส่วนในสินทรัพยสุ์ทธิของกิจการลงทุนหรือไดรั้บส่วนแบ่งจากกิจการลงทุนเท่าเทียมกนัไม่ว่า      
ผูถื้อหน่วยลงทุนนั้นจะลงทุนหรือเลิกลงทุนในกิจการลงทุน ณ เวลาใด 

 
4.7 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

กองทุนแปลงค่ารายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดขึ้นให้เป็นเงินบาท โดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท่ีเกิด
รายการ และแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินให้เป็น
เงินบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือจ่ายช าระท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและท่ี
เกิดการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินดงักล่าวไดบ้นัทึกทนัทีในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 
4.8 ตราสารอนุพนัธ์ 

อนุพนัธ์ทางการเงินเก่ียวกบัสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์จะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 
กองทุนอาจท าการป้องกนัความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราแลกเปล่ียน ส าหรับสินทรัพยท่ี์เป็นเงินตราต่างประเทศบางส่วนโดย

การท าอนุพนัธ์ทางการเงิน เช่น การท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 
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5. ข้อมูลเกี่ยวกับการซ้ือขายเงินลงทุน 
กองทุนไดซ้ื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย : บาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 10 กนัยายน 

 2564  2563 
          ซ้ือเงินลงทุน 28,559,040.35  2,458,711.21 
          ขายเงินลงทนุ 21,821,206.61  24,953,584.64 

 
6. เงินฝากธนาคาร 

 ณ วันที่ 10 กนัยายน 2564 
 อัตราดอกเบีย้

ร้อยละ (ต่อปี) 
 สกุลเงิน 

 
 เงินต้น 

 
 จ านวนเงิน 

(บาท) 

ออมทรัพย์        
     ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 0.10  BAHT  4,877,300.37  4,877,300.37 
      -  EUR  4,257.91  164,546.72 
          รวม       5,041,847.09 

 
 ณ วันที่ 10 กนัยายน 2563 
 อัตราดอกเบีย้

ร้อยละ (ต่อปี) 
 สกุลเงิน 

 
 เงินต้น 

 
 จ านวนเงิน 

(บาท) 

ออมทรัพย์        
     ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 0.10  BAHT  1,188,307.41  1,188,307.41 
 -  EUR  44.00  1,630.02 
     LGT Bank (Singapore) Ltd. -  EUR  57.32  2,123.48 
          รวม       1,192,060.91 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.scb.co.th/
http://www.scb.co.th/
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7. ลูกหนี/้เจ้าหนีจ้ากสัญญาอนุพนัธ์ 
ณ วนัท่ี 10 กันยายน 2564 กองทุนมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซ่ึงท ากับสถาบันการเงิน โดยมี

รายละเอียด ดงัน้ี 

ธนาคารคู่สัญญา 
จ านวน
สัญญา 

ขาย 
สกุลเงิน 

มูลค่าตาม
สัญญา 

ซ้ือ 
สกุลเงิน 

มูลค่า 
ตามสัญญา 

ก าหนดส่งมอบ 
ก าไร(ขาดทุน)จากการ

เปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม 

ธนาคารทหารไทยธนชาต 
   จ ากดั (มหาชน) 

 
1 

 
EUR 

 
226,000.00 

 
BAHT 

 
8,750,720.00 

 
ต.ค. 64 

 
10,258.41 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา            
   จ ากดั (มหาชน) 

 
4 

 
EUR 

 
279,000.00 

 
BAHT 

 
10,895,610.00 

 
ต.ค. - ธ.ค. 64 

 
96,830.57 

ธนาคารกสิกรไทย             
   จ ากดั (มหาชน) 

 
1 

 
EUR 

 
92,000.00 

 
BAHT 

 
3,607,044.00 

 
พ.ย. 64 

 
45,823.55 

ธนาคารไทยพาณิชย ์            
   จ ากดั (มหาชน) 

 
3 

 
EUR 

 
147,000.00 

 
BAHT 

 
5,718,453.00 

 
ต.ค. - พ.ย. 64 

 
29,278.20 

     รวมลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ 182,190.73 

ธนาคารทหารไทยธนชาต 
   จ ากดั (มหาชน) 

 
1 

 
EUR 

 
46,000.00 

 
BAHT 

 
1,730,290.00 

 
ก.ย. 64 

 
(47,547.45) 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา            
   จ ากดั (มหาชน) 

 
2 

 
EUR 

 
137,000.00 

 
BAHT 

 
5,262,192.00 

 
ก.ย. - พ.ย. 64 

 
(39,385.67) 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา            
   จ ากดั (มหาชน) 

 
3 

 
BAHT 

 
4,564,240.00 

 
EUR 

 
118,000.00 

 
ก.ย. 64 

 
(3,700.45) 

ธนาคารกสิกรไทย             
   จ ากดั (มหาชน) 

 
1 

 
EUR 

 
35,000.00 

 
BAHT 

 
1,322,167.00 

 
ก.ย. 64 

 
(30,535.41) 

ธนาคารไทยพาณิชย ์            
   จ ากดั (มหาชน) 

 
1 

 
BAHT 

 
1,932,500.00 

 
EUR 

 
50,000.00 

 
ก.ย. 64 

 
(252.50) 

     รวมเจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ (121,421.48) 

 
ณ วนัท่ี 10 กันยายน 2563 กองทุนมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซ่ึงท ากับสถาบันการเงิน โดยมี

รายละเอียด ดงัน้ี 

ธนาคารคู่สัญญา 
จ านวน
สัญญา 

ขาย 
สกุลเงิน 

มูลค่าตาม
สัญญา 

ซ้ือ 
สกุลเงิน 

มูลค่า 
ตามสัญญา 

ก าหนดส่งมอบ 
ก าไร(ขาดทุน)จากการ

เปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม 

ธนาคาร ทหารไทย    
   จ ากดั (มหาชน) 

 
1 

 
EUR 

 
11,600.00 

 
BAHT 

 
431,566.40 

 
พ.ย. 63 

 
1,101.35 

ธนาคารไทยพาณิชย ์            
   จ ากดั (มหาชน) 

 
1 

 
EUR 

 
60,000.00 

 
BAHT 

 
2,233,680.00 

 
พ.ย. 63 

 
7,136.63 

     รวมลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ 8,237.98 

ธนาคาร ทหารไทย    
   จ ากดั (มหาชน) 

 
3 

 
EUR 

 
367,900.00 

 
BAHT 

 
13,096,812.10 

 
ก.ย. - ต.ค. 63 

 
(540,179.63) 

ธนาคารไทยพาณิชย ์            
   จ ากดั (มหาชน) 

 
1 

 
EUR 

 
201,000.00 

 
BAHT 

 
7,029,573.00 

 
พ.ย. 63 

 
(421,167.88) 

     รวมเจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ (961,347.51) 
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8. ค่าใช้จ่าย 
บริษทัหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน ธนชาต จ ากัด เป็นผูจ้ ัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคาร     

กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์  
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนตามท่ีระบใุนหนงัสือช้ีชวนท่ี

กองทุนถูกเรียกเกบ็มีอตัราดงัน้ี 
ค่าใช้จ่าย อัตราร้อยละ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าท่ีเกิดจากมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชนใ์นประเทศ ไม่เกินร้อยละ 0.161 ต่อปี ของมูลค่าท่ีเกิดจากมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกินร้อยละ 0.134 ตอ่ปี ของมูลค่าท่ีเกิดจากมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 

บริษทัจดัการจะค านวณค่าธรรมเนียมขา้งตน้ทุกวนั ทั้งน้ีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ หมายถึง มูลค่าทรัพยสิ์นทั้งหมดของ
กองทุนหักดว้ยมูลค่าหน้ีสินทั้งหมดของกองทุน ณ วนัท่ีค  านวณ ทั้งน้ีโดยยงัไม่ไดห้ักรายการต่อไปน้ี ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมการ
จดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนท่ียงัไม่ไดมี้การค านวณและ/หรือยงัไม่ไดมี้การบนัทึกเป็น
หน้ีสินจนถึงวนัท่ีค านวณ 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยแ์ละ/หรือผูรั้บฝากทรัพยสิ์นในต่างประเทศ ไม่เกิน 0.535 ต่อปี 
ของมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุนในต่างประเทศ 

 
9. รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมกองทุนหรือถูกควบคุมโดย
กองทุนไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักองทุน 

กองทุนมีความสัมพนัธ์กบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
บริษัทและบุคคลทีเ่กี่ยวข้องกนั ความสัมพนัธ์ 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั เป็นบริษทัจดัการกองทุน 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษทัใหญ่ของธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
(เดิมช่ือ : ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน))  
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัจดัการกองทุน 

กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกนัท่ีส าคญักบับริษทัจดัการและกิจการอื่น ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกนักบั
บริษทัจดัการและกองทุน รายการท่ีส าคญัดงักล่าวมีดงัน้ี 
9.1 รายการระหว่างกนั มีดงัน้ี 

    (หน่วย : บาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 10 กนัยายน นโยบายการก าหนดราคา 
 2564  2563  
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั    
          ค่าธรรมเนียมการจดัการ 255,577.33  323,778.51 ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 
          ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 31,947.10  40,474.75 ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 
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9. รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
9.2 ยอดคงเหลือระหว่างกนั มีดงัน้ี 

   (หน่วย : บาท) 
 ณ วันที่ 10 กนัยายน 
 2564  2563 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั   
          ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 11,355.07  9,388.73 
          ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนคา้งจ่าย 1,419.38  1,176.09 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน)   
          ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพนัธ์ 10,258.41  1,101.35 
          เจา้หน้ีจากสัญญาอนุพนัธ์ 47,547.45  540,179.63 

 
10. การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

10.1 การประมาณการมลูค่ายุติธรรม 
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการ

ดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กองทุนใชร้าคาเสนอซ้ือ
ขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีเก่ียวข้อง
ก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมี
ลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กองทุนประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้
เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์จากแหล่งท่ีน่าเช่ือถือ เช่น วิธีคิดลดกระแสเงินสด และพยายาม
ใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นให้มากท่ีสุด 

ความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
(ขอ้มูลระดบัท่ี 1) ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคลอ่งส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
(ขอ้มูลระดบัท่ี 2) ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในระดับท่ี 1 ท่ีสามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่

ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ได้แก่ ข้อมูลท่ีค านวณมาจากราคาตลาด) ส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือ
หน้ีสินนั้น 

(ขอ้มูลระดบัท่ี 3) ขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดอ้า้งอิงจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลท่ีไม่
สามารถสังเกตได)้  

กองทุนมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมจ าแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ดงัน้ี 
         (หน่วย : บาท) 
   ณ วันที ่10 กนัยายน 2564 
   ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  รวม 
สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  
 หน่วยลงทุน  -  36,419,045.71  -  36,419,045.71 
 ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพนัธ์  -  182,190.73  -  182,190.73 
หนีสิ้นท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
 เจา้หน้ีจากสัญญาอนุพนัธ ์  -  121,421.48  -  121,421.48 
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10.1 การประมาณการมลูค่ายุติธรรม (ต่อ) 
         (หน่วย : บาท) 
   ณ วันที ่10 กนัยายน 2563 
   ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  รวม 
สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  
 หน่วยลงทุน  -  24,489,258.30  -  24,489,258.30 
 ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพนัธ์  -  8,237.98  -  8,237.98 
หนีสิ้นท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
 เจา้หน้ีจากสัญญาอนุพนัธ ์  -  961,347.51  -  961,347.51 

 
เคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงซ้ือขายในตลาดท่ีไม่ไดถู้กพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดท่ีมีการ

อา้งอิงไวอ้ย่างชัดเจน การเสนอราคาซ้ือขายโดยผูค้า้หรือแหล่งก าหนดราคาท่ีเป็นทางเลือกซ่ึงไดรั้บการสนับสนุนจาก
ขอ้มูลท่ีสังเกตไดจ้ะถูกจดัอยูใ่นระดบัท่ี 2 เคร่ืองมือการเงินเหล่าน้ีประกอบดว้ยตราสารหน้ีภาคเอกชนท่ีอยูใ่นกลุ่มน่าลงทุน
และอนุพนัธ์ในตลาดซ้ือขายกนัโดยตรง 

 
10.2 ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้ 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย คือ โอกาสท่ีราคาตราสารหน้ีอาจจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลง เม่ืออตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดมี
การเปล่ียนแปลงโดยทัว่ไป หากอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดเพ่ิมสูงขึ้นราคาตราสารหน้ีจะลดลง และหากอตัราดอกเบ้ียใน
ทอ้งตลาดลดลงราคาตราสารหน้ีจะมีราคาเพ่ิมสูงขึ้น ย่ิงตราสารหน้ีมีอายุยาวเท่าไรราคาของตราสารหน้ีนั้นก็จะมีความ
อ่อนไหวต่อการปรับตวัของอตัราดอกเบ้ียมากขึ้นเท่านั้น 

กองทุนมีสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน แยกตามประเภทของอตัราดอกเบ้ีย ดงัน้ี 
       (หน่วย : บาท) 
 ณ วันที่ 10 กนัยายน 2564 
 อัตราดอกเบีย้

ปรับขึน้ลงตาม
อตัราตลาด 

  
อัตราดอกเบีย้

คงท่ี 

  
ไม่มีอัตรา
ดอกเบีย้ 

  
 

รวม 
สินทรัพยท์างการเงิน        
เงินฝากธนาคาร 4,877,300.37  -  164,546.72  5,041,847.09 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน -  -  36,419,045.71  36,419,045.71 
ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพนัธ ์ -  -  182,190.73  182,190.73 
หน้ีสินทางการเงิน        
เจา้หน้ีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  -  121,421.48  121,421.48 
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10.2 ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้ (ต่อ) 
       (หน่วย : บาท) 
 ณ วันที่ 10 กนัยายน 2563 
 อัตราดอกเบีย้

ปรับขึน้ลงตาม
อตัราตลาด 

  
อัตราดอกเบีย้

คงท่ี 

  
ไม่มีอัตรา
ดอกเบีย้ 

  
 

รวม 
สินทรัพยท์างการเงิน        
เงินฝากธนาคาร 1,188,307.41  -  3,753.50  1,192,060.91 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน -  -  24,489,258.30  24,489,258.30 
ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพนัธ ์ -  -  8,237.98  8,237.98 
หน้ีสินทางการเงิน        
เจา้หน้ีจากสัญญาอนุพนัธ์ -  -  961,347.51  961,347.51 

 
10.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินโดยแบ่งตามวนัท่ีครบก าหนดจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินท่ีมีสาระส าคญั 
ดงัน้ี 

           (หน่วย : บาท) 
 ณ วันที่ 10 กนัยายน 2564 
 ระยะเวลาครบก าหนด 
 เม่ือทวงถาม  ภายใน 1 ปี  1 ปี – 5 ปี  เกิน 5 ปี  ไม่มีก าหนด  รวม 
สินทรัพยท์างการเงิน           
เงินฝากธนาคาร 5,041,847.09  -  -  -  -  5,041,847.09 
เงินลงทุนใน 
   หน่วยลงทุน -  -  -  -  36,419,045.71  36,419,045.71 

 
           (หน่วย : บาท) 
 ณ วันที่ 10 กนัยายน 2563 
 ระยะเวลาครบก าหนด 
 เม่ือทวงถาม  ภายใน 1 ปี  1 ปี – 5 ปี  เกิน 5 ปี  ไม่มีก าหนด  รวม 
สินทรัพยท์างการเงิน           
เงินฝากธนาคาร 1,192,060.91  -  -  -  -  1,192,060.91 
เงินลงทุนใน 
   หน่วยลงทุน -  -  -  -  24,489,258.30  24,489,258.30 

 
10.4 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

กองทุนมีความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัท่ีระบุไวใ้นเคร่ืองมือทางการเงิน 
เน่ืองจากกองทุนมีลูกหน้ี อย่างไรกต็าม สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัส้ัน กองทุนจึงไม่คาด
ว่าจะไดรั้บความเสียหายจากการเก็บหน้ี 
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10.5 ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 
ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงอาจก่อให้เกิดผล

เสียหายแก่กองทุนในงวดปัจจุบันหรือในปีต่อไป กองทุนอาจจะได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีเปล่ียนไป 
ซ่ึงเกิดจากสินทรัพยท่ี์เป็นเงินตราต่างประเทศส่วนท่ีไม่ไดท้  าสัญญาป้องกนัความเส่ียง 

กองทุนไดท้  าการป้องกันความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้น 
หมายเหตุ 7 

กองทุนมีสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี  
 (หน่วย : ยูโร) 

  จ านวนเงิน 

รายการ  ณ วันที่ 10 กนัยายน 2564  ณ วันที่ 10 กนัยายน 2563 

สินทรัพย์ทางการเงิน    
 

     เงินลงทุน (มูลค่ายติุธรรม)  942,401.16  661,050.00 

     เงินฝากธนาคาร  4,257.91  101.32 

     เจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทนุ  50,000.00                                 - 

หนีสิ้นทางการเงิน     

     ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  55.70  42.51 

      
 (หน่วย : ดอลลาร์สหรัฐ) 

  จ านวนเงิน 

รายการ  ณ วันที่ 10 กนัยายน 2564  ณ วันที่ 10 กนัยายน 2563 

หนีสิ้นทางการเงิน     

     ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย                                 -  120.83 

 
10.6 ความเส่ียงด้านตลาด 

กองทุนมีความเส่ียงดา้นตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในหน่วยลงทุน ซ่ึงผลตอบแทนของเ งินลงทุนดงักล่าวขึ้นอยู่กบั
ความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซ่ึงสภาวการณ์ดงักล่าวอาจมีผลกระทบดา้น
บวกหรือลบต่อผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 

 
10.7 การบริหารความเส่ียง 

กองทุนบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง เช่น การกระจาย
ประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการท่ีลงทุน 

 
11. การอนุมตัิงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยผูมี้อ  านาจของกองทนุเม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2564 



 

 

 

 

 

 

ข้อมูลทีล่งทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศ เกนิกว่าร้อยละยีสิ่บของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
ของ 

กองทุนเปิดธนชาตยุโรป อคิวติี ้
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For general information and/or marketing 
purposes 
 
Ratings 

Morningstar:  
Fund ratings may be provided by independent 
rating agencies based on a range of investment 
criteria. For a full description of the ratings please 
see www.ninetyone.com/ratings 
 
Investors must read the Key Investor Information 
Document and Prospectus prior to investing 
  
Key facts 
Portfolio manager: Ken Hsia 
Fund size: EUR 1.3bn 
Fund launch date: 25.01.85 
I Acc EUR share class launch date: 29.04.14 
Domicile: Luxembourg 
Sector: Morningstar Europe Large-Cap Blend 
Equity 
Benchmark: MSCI Europe Net Return (MSCI 
Europe ex UK Net Return pre 30/11/2012) 
'I' share class dealing currency: EUR 
Risk and reward profile (KIID SRRI): 6 out of 7 
 
'I' Acc Share class charges 
Maximum initial charge: 5.00% 
Ongoing charge: 0.97% 

The Fund may incur further expenses (not 
included in the above Ongoing charge) as 
permitted by the Prospectus.  
 
Other information 
Pricing: 16:00 New York Time (forward pricing) 
Minimum investment:  
USD1,000,000 / equivalent approved currency 
lump sum 

'I' Acc EUR  
ISIN: LU0386383433   Bloomberg: IGSEUIA LX 
CUSIP: L54482267Sedol: B3CZHC4 
'I' Inc EUR  
ISIN: LU1308393989   Bloomberg: INEEIED LX 
CUSIP: L46288103   Sedol: BYZB9C0 
Yield: 0.75%
Payment dates: 14 Jan 
 

Objectives and investment policy summary

The Fund aims to achieve long-term capital growth primarily through investment in companies either listed and/or 
domiciled in Europe, or established outside of Europe but carrying out a significant portion of their business activities 
in Europe.

Monthly and annual average performance (%)

1 month 1 year
3 years

annualised
5 years

annualised
Since launch 

annualised
Fund - I Acc EUR 2.8 38.8 10.0 8.4 8.3
Benchmark 4.7 41.9 11.5 9.3 7.0

 

Calendar year performance (%)
YTD 2020 2019 2018 2017 2016

Fund - I Acc EUR 20.3 -2.9 19.3 -13.4 16.4 3.3
Benchmark 21.6 -3.3 26.0 -10.6 10.2 2.6

Rolling 12 month performance (%)
31.10.20
-31.10.21

31.10.19
-31.10.20

31.10.18
-31.10.19

31.10.17
-31.10.18

31.10.16
-31.10.17

Fund - I Acc EUR 38.8 -11.6 8.4 -9.6 24.2
Benchmark 41.9 -13.1 12.6 -5.8 19.5

GSF Factsheet

European Equity Fund

Past performance should not be taken as a guide to the future and there is no guarantee that this investment will make profits; losses may be made. If the currency of 
this share class differs from your domestic currency, your returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations.

Risk statistics
3 

years
5 

years
Annualised alpha (%) -1.5 -0.8
Beta 1.0 1.0
Annualised information ratio -0.3 -0.2
Annualised tracking error 
(%)

4.6 4.2

Annualised volatility (%) 17.6 14.8

Performance data source: © Morningstar, dates to 31.10.21, NAV based, (net of fees, excluding initial charges), total return, in Euro. The Fund does not track an index, 
any index shown is for illustrative purposes only. Performance would be lower had initial charges been included as an initial charge of up to 5% may be applied to your 
investment. This means that for an investment of €1,000, €950 would actually be invested in the Fund. Due to a change in investment objective on 30 November 2012, 
performance shown prior to this date was achieved under different circumstances.
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The portfolio may change significantly over a short period of time. This is not a buy or sell recommendation for any particular security. Figures may not always 
sum to 100 due to rounding. 

The yield information has been calculated as at 31.10.21. Where FTSE data is shown, source: FTSE International Limited (“FTSE”) © FTSE 2021. Please note a 
disclaimer applies to FTSE data and can be found at https://research.ftserussell.com/products/downloads/FTSE_Wholly_Owned_Non-Partner.pdf. Where 
MSCI data is shown, source: MSCI. MSCI makes no express or implied warranties or representations and shall have no liability whatsoever with respect to any 
MSCI data contained herein. The MSCI data may not be further redistributed or used as a basis for other indices or any securities or financial products. This 
report is not approved, endorsed, reviewed or produced by MSCI. None of the MSCI data is intended to constitute investment advice or a recommendation to 
make (or refrain from making) any kind of investment decision and may not be relied on as such. All other information is from Ninety One at 31.10.21.

Top holdings (%)
Publicis Groupe SA 3.6
Entain Plc 3.2
BP Plc 3.1
Sanofi 3.0
Novo Nordisk 2.7
Stmicroelectronics Nv 2.6
Bawag Group AG 2.5
CRH Plc 2.5
Universal Music Group Nv 2.5
UniCredit S.p.A. 2.5
Total 28.2

Number of equity holdings: 57

Sector analysis (%)
Financials 20.1
Industrials 14.6
Health Care 11.9
Consumer Discretionary 11.1
Communication Services 10.7
Information Technology 9.2
Consumer Staples 7.9
Materials 7.4
Energy 3.1
Cash 4.0
Total 100.0

Geographic allocation (%)
United Kingdom 31.1
France 16.9
Germany 10.1
Italy 7.5
Netherlands 6.8
Switzerland 5.5
Sweden 5.3
Austria 4.7
Denmark 3.8
United States 3.6
Finland 0.7
Cash 4.0
Total 100.0

 

Top & bottom stock weightings vs 
benchmark (%)

Publicis Groupe SA 3.5

Entain Plc 3.1

Bawag Group AG 2.5

Kion Group Ag 2.4

Qiagen NV 2.4

AstraZeneca Plc -1.7

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -1.9

Nestle SA -2.5

Roche Holding AG -2.6

ASML Holding NV -3.0

Top & bottom sector weightings vs 
benchmark (%)

Media & Entertainment 8.2

Semiconductors & Semiconductor 
Equipment

2.8

Banks 2.2

Diversified Financials 2.1

Consumer Services 1.9

Software & Services -2.4

Food Beverage & Tobacco -2.6

Pharmaceuticals Biotechnology & Life 
Sciences

-3.8

Utilities -4.2

Consumer Durables & Apparel -4.6

Top & bottom country weightings vs 
benchmark (%)

United Kingdom 8.7

Austria 4.3

Italy 3.8

United States 3.3

Portugal -0.3

Belgium -1.4

Netherlands -1.5

Germany -3.6

Spain -3.7

Switzerland -9.8

European Equity Fund
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European Equity Fund

General risks 
The value of these investments, and any income generated from them, will be affected by changes in interest rates, general market 
conditions and other political, social and economic developments, as well as by specific matters relating to the assets in which they 
invest. Past performance should not be taken as a guide to the future. The Fund’s objectives will not necessarily be achieved and 
there is no guarantee that these investments will make profits; losses may be made. This Fund may not be appropriate for investors 
who plan to withdraw their money within the short to medium term.

Specific fund risks
Currency exchange: Changes in the relative values of different currencies may adversely affect the value of investments and any 
related income.
Derivatives: The use of derivatives is not intended to increase the overall level of risk. However, the use of derivatives may still lead 
to large changes in value and includes the potential for large financial loss. A counterparty to a derivative transaction may fail to 
meet its obligations which may also lead to a financial loss.
Equity investment: The value of equities (e.g. shares) and equity-related investments may vary according to company profits and 
future prospects as well as more general market factors. In the event of a company default (e.g. insolvency), the owners of their 
equity rank last in terms of any financial payment from that company.
Geographic / Sector: Investments may be primarily concentrated in specific countries, geographical regions and/or industry 
sectors. This may mean that the resulting value may decrease whilst portfolios more broadly invested might grow.
 
Important information
All data as at 31.10.21. The most up to date fund details (e.g. name, overview, key facts etc) are reflected as at the date of publication. 
Any changes effective after publication will appear in the next update. This is a marketing communication for institutional investors 
and financial advisors only. It is not to be distributed to retail customers who are resident in countries where the Fund is not 
registered for sale or in any other circumstances where its distribution is not authorised or is unlawful. Please visit www.ninetyone.
com/registrations to check registration by country. 
 
A rating is not a recommendation to buy, sell or hold a fund.  
 
The Fund is a sub-fund of the Ninety One Global Strategy Fund, which is a UCITS authorised by the CSSF and organised as a Société 
d’Investissement à Capital Variable under the law of Luxembourg. Ninety One Luxembourg S.A. (registered in Luxembourg No. B 
162485 and regulated by the Commission de Surveillance du Secteur Financier) is the Manager of the Fund. This communication 
is not an invitation to make an investment nor does it constitute an offer for sale. Any decision to invest in the shares of the Fund 
should be made only after reviewing the full offering documentation, including the Key Investor Information Documents (KIID) and 
Prospectus, which set out the fund specific risks. 
 
Fund prices and English language copies of the Prospectus, annual and semi-annual Report & Accounts, Articles of Incorporation 
and local language copies of the KIID may be obtained from www.ninetyone.com. A summary of investor rights can be found in 
the Prospectus, and details of Ninety One’s complaints handling procedures are available in English on www.ninetyone.com/
complaints. Ninety One Luxembourg reserves the right to discontinue the marketing of its Funds in countries where they are 
registered. 
 
In Switzerland, this information is available free of charge from the Swiss Representative and Paying Agent, RBC Investor Services 
Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Bliecherweg 7, CH-8027 Zurich, Switzerland. In Spain, the Ninety One Global Strategy Fund is 
registered with the Comisión Nacional de Mercados y Valores as a foreign collective investment scheme marketed in Spain, with the 
number 734. 
 
In the US, this communication should only be read by Institutional Investors (Accredited Investors and Qualified Purchasers), 
Financial Advisors (FINRA-registered Broker Dealers) and, at their exclusive discretion, their eligible clients. It must not be 
distributed to US Persons apart from the aforementioned recipients. THIS INVESTMENT IS NOT FOR SALE TO US PERSONS EXCEPT 
ACCREDITED INVESTORS AND QUALIFIED PURCHASERS.  
 
In Australia, this communication is provided for general information only to wholesale clients (as defined in the Corporations Act 
2001).
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European Equity Fund

Glossary summary

Alpha: Jensen’s alpha is a risk adjusted measure of a fund's performance relative to its performance comparison 
benchmark. 
Beta: A measure of the volatility of a fund relative to its performance comparison index, i.e. how sensitive the fund is to 
movements in the market. A figure greater than 1 indicates that the fund will tend to outperform in a rising market and 
under perform in a falling one, i.e. is more volatile than the market. The reverse applies to a Beta of less than 1.
Credit rating: A score awarded by an independent rating agency to indicate the financial strength of the issuer of a 
bond, and the potential for a default on interest and principal payments. The top credit rating is ‘AAA’. The lowest rating 
to be considered ‘investment grade’ is ‘BBB’. Below ‘BBB’, bonds are termed ‘sub investment grade’ or ‘high yield’. 
Average credit ratings are based on the individual bond ratings issued by the ratings agencies. For each bond, the ratings 
issued by each agency are combined to form a single rating based on the methodology that most closely matches the 
performance comparison index (PCI), otherwise median is typically used where there is no PCI. The portfolio rating is the 
weighted average of the above bond ratings. 
Distribution types
Accumulation (Acc): An accumulation share will not make income payments to shareholders but will instead accrue the 
income daily in the net asset value of the share class. 
Income (Inc): An income share will distribute all or part of the income accruing in that share class. 
Income-2 (Inc-2): These distribute the income accruing in the share class and charge all their expenses to capital. This 
maximises the income available for distribution – although it also reduces capital by an equivalent extent which could 
constrain future capital and income growth. This can be inefficient from a tax perspective in those countries where 
income tax rates are higher than those on capital gains.
Income-3 (Inc-3): These share classes are similar to Inc-2 share classes in that they charge all their expenses to capital 
in order to maximise the amount of distributable income. Additionally, Inc-3 share classes aim to provide a consistent 
distribution rate which is based on the investment manager's expectation of the long term underlying yield. To achieve 
this they may make distributions from capital or carry over excess income from one calendar year to the next. As the 
income rate is based on a forecast, there is a risk that future income generated by the fund is overestimated leading to 
distributions being taken from capital which could also constrain future capital and income growth.
Duration: This is a measure of risk for funds which invest in bonds as it predicts the sensitivity of the value of a fund’s 
portfolio given changes in interest rates. The higher the value the greater the volatility of the fund’s performance 
resulting from changes to interest rates. The Modified duration is shown.
GSF:Ninety One Global Strategy Fund.
Information ratio: A measure of a portfolio manager’s skill against a performance comparison index. The over or 
underperformance of the fund relative to its performance comparison index is divided by the tracking error. In this way, 
we arrive at the value, per unit of extra risk assumed, that the manager's decisions have added to what the market would 
have delivered anyway. The higher the Information Ratio the better.
KIID SRRI: The Synthetic Risk Reward Indicator (SRRI) which appears in the Key Investor Information Document (KIID). A 
number on a scale of 1 to 7 based on how much the value of a fund has fluctuated over the past 5 years (or an estimate if 
the fund has a shorter track record). A rating of 1 represents the lower end of the risk scale with potentially lower rewards 
available whilst a rating of 7 reflects higher risk but potentially higher rewards.
Maturity profile: The average life of each bond in a fund’s portfolio, weighted by value. 
Morningstar 'star' ratings: The overall rating for a fund, often called the ‘star rating’, is a third party rating derived from 
a quantitative methodology that rates funds based on an enhanced Morningstar™ Risk-Adjusted Return measure. ‘Star 
ratings’ run from 1 star (lowest) to 5 stars (highest) and are reviewed at the end of every calendar month. The various 
funds are ranked by their Morningstar™ Risk-Adjusted Return scores and relevant stars are assigned. It is important to 
note that individual shareclasses of each fund are evaluated separately and their ratings may differ depending on the 
launch date, fees and expenses relevant to the share class. In order to achieve a rating the share class of a fund must 
have a minimum three-year performance track record. 
Ongoing charge: This figure includes the annual management fee and administrative costs but excludes any 
performance fee or portfolio transaction costs (except in the case of an entry or exit charge paid by a fund when buying 
or selling units in another fund). Ongoing charges may vary from year to year. 
NAV: The Net Asset Value (NAV) represents the value of the assets of a fund less its liabilities.
Sector: A peer group of funds managed to a similar investment policy. Not every fund will have a relevant sector, but for 
those that do, a full list of the funds included in the sector can be obtained from us on request.
Tracking error: A measure of how much a fund’s returns deviate from those of its performance comparison index. The 
lower the number the closer the fund’s historic performance has followed that of its performance comparison index.
Volatility:The amount by which the performance of a fund fluctuates over a given period.
YTD: Year to date.
Yields
Yield: The Yield reflects distributions declared over the past 12 months as a percentage of the mid-market share price, as 
at the date shown. Yields do not include any preliminary charge and investors may be subject to tax on their distributions.

Telephone calls may be recorded for 
training, monitoring and regulatory 
purposes and to confirm investors’ 
instructions.

Contact us

UK/Europe

Ninety One
Telephone: +44 (0)20 3938 1800
If calling within the UK: +44 (0) 800 389 
2299

: enquiries@ninetyone.com
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