รายงานรอบปี บัญชี

กองทุนเปิ ดธนชาตยุโรป อิควิตี้
(T-EuropeEQ)
รหัสกองทุน 4409

สํ าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแต่ วนั ที่ 11 กันยายน 2563 ถึง วันที่ 10 กันยายน 2564

บริษทั หลักทรัพย์ จัดการกองทุน ธนชาต จํากัด

สาส์ นจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จํากัด

เรี ยน ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุน
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด (บลจ.ธนชาต) ใคร่ ขอรายงานการดําเนิ นงานของกองทุน
เปิ ดธนชาตยุโรป อิ ควิต้ ี สําหรั บรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 11 กันยายน 2563 ถึง วันที่ 10 กันยายน 2564
ให้ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ทราบดังนี้
นับจากวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564 ดัชนี MSCI Europe Net Return
ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น 29.32% ตอบรับนโยบายการกระตุน้ เศรษฐกิจทัว่ โลกเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการระบาด
ของเชื้อไวรัส COVID-19 และมีภาพรวมและเหตุการณ์สาํ คัญดังนี้
ภายหลังจากเศรษฐกิจโลกเริ่ มมีการฟื้ นตัวจาก การระบาดของไวรัส covid-19 โดยเฉพาะในประเทศที่มี
ส่ วนร่ วมหลักในการผลักดันการค้าของโลกอย่างเช่นจีนและสหรัฐอเมริ กา และประเทศในสหภาพยุโรป สังเกต
ได้ตวั เลข PMI ทั้งในการผลิตและบริ การยังเติบโตอย่างต่อเนื่ อง ส่ งผลให้ตลาดหุ ้นทัว่ โลกปรับตัวขึ้นอย่าง
ร้อนแรงในช่วงปี ที่ผา่ นมา โดยเฉพาะหุน้ ในกลุ่ม consumer discretionary และ healthcare ซึ่งเป็ นผลมาจากอัตรา
การบริ โภคในประเทศที่มากขึ้นภายหลังจากรัฐบาลในประเทศต่างๆได้ปรับลดมาตรการณ์ ควบคุมการแพร่
ระบาดของไวรัส covid-19 สื บเนื่ องจากการผลิตและกระจายวัคซี นที่มีประสิ ทธิ ภาพ รวมถึงยังมีมาตรการณ์ที่
สนับสนุนให้เศรษฐกิจฟื้ นตัวได้อย่างรวดเร็ วจากทั้งรัฐบาล ธนาคารกลาง และผลประกอบการบริ ษทั จดทะเบียน
ที่ออกมาดีที่เป็ นอีกปัจจัยบวกต่อการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ
อย่างไรก็ตาม inflation ก็ยงั เป็ นอีกปั จจัยที่ตอ้ งจับตามองเมื่อเศรษฐกิ จกลับมาฟื้ นตัวอย่างเต็มที่ โดย
ตัวเลขเงินเฟ้ อของสหภภาพยุโรปเพิ่มสู งขึ้นอย่างรวดเร็ วและสู งกว่า เป้ าหมายของECB ขณะที่ตลาดมองว่าการ
เพิ่มสู งขึ้นนี้ เป็ นเพียงปั จจัยชัว่ คราวและคากว่า ECB จะยังคงนโยบายผ่อนคลายทางการเงินหรื อ Pandemic
Emergency Purchase Programme (PEPP) ต่อไปอีกซักระยะนึ ง แต่ valuation ที่ปรับตัวสู งขึ้นอย่างรวดเร็ วของ
ตลาดหุน้ ก็อาจเป็ นอีกหนึ่งปัจจัยลบที่อาจส่ งผลกดดันตลาดหุน้ ในระยะถัดไป
กองทุน T-EuropeEQ มีนโยบายลงทุนในกองทุนต่างประเทศ ซึ่ งลงทุนใน Ninety One Global Strategy
Fund - European Equity Fund I Acc EUR เป็ นหลักทรัพย์เดียว กองทุนมีการกระจายการลงทุนในตราสารทุนใน
ทวีปยุโรป สําหรับการป้ องกันความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจะเป็ นตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน โดยมี
การปรั บสัดส่ วนการปกป้ องค่าเงิ นตามสถานการณ์ ตลาด ท้ายที่สุดนี้ บลจ.ธนชาต ขอให้คาํ มัน่ ว่าบริ ษทั จะ
พิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกท่าน
ท้ายที่สุดนี้ บลจ.ธนชาตจะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ื อหน่ วย
ลงทุนทุกท่าน

ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด
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ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

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

10 มี.ค. 64

1 ปี

1

10 ก.ย. 63

3 ปี

1

10 ก.ย. 61

5 ปี

1

10 ก.ย. 59

10 ปี

1

-

ตั ้งแต่
จัดตั ้ง
1
กองทุน
11 ก.ย. 58

ถึง 10 ก.ย. 64 ถึง 10 ก.ย. 64 ถึง 10 ก.ย. 64 ถึง 10 ก.ย. 64 ถึง 10 ก.ย. 64 ถึง 10 ก.ย. 64 ถึง 10 ก.ย. 64

T-EuropeEQ
Benchmark

2.28

9.47

26.24

5.80

6.39

-

3.76

4.36

16.31

32.23

7.45

5.46

-

3.40

Information Ratio2
ความผันผวนของ

-0.30

-0.85

-0.60

-0.16

0.06

-

0.03

11.10

10.22

12.36

20.35

17.03

-

17.45

ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คาํ นวณเป็ น % ต่อปี
1 ผลการดําเนินงานย้อนหลัง 1 ปี ขึ้นไป คิดเป็ น % ต่อปี
2 Information Ratio แสดงความสามารถของผูจ้ ดั การกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ ยง
Benchmark: คํานวณจาก ตัวชี้วดั ของกองทุนรวมนี้ ใช้ ดัชนี MSCI Europe NR ซึ่ งเป็ นดัชนีช้ ีวดั เดียวกับกองทุน
หลัก และในการแสดงดัชนี ช้ ี วดั ผลการดําเนิ นงานดังกล่าว บริ ษทั จัดการจะแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั รา
แลกเปลี่ยนที่สอดคล้องกับการวัดผลการดําเนินงานของกองทุน ณ วันทําการที่คาํ นวณ
การเปิ ดเผยอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุน

ข้อมูลอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากับ 0.91 รอบของ
กองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี
การใช้ สิทธิออกเสี ยงในทีป่ ระชุ มผู้ถือหุ้นบริษทั จัดการ

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

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็ นสิ่ งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ ยง ก่อนตัดสิ นใจลงทุน
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน
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ค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน
ของรอบปี บัญชีต้ งั แต่วนั ที่ 11 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2564
ค่าใช้จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม
(fund’s direct expenses)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ (trustee fee)
ค่าที่ปรึ กษาการลงทุน (advisory fee)
ค่าสอบบัญชี
ค่าใช้จ่ายต่างๆในการมีบญั ชีกบั ธนาคาร
ค่าใช้จ่ายในการจัดทํารายงานและเอกสารของกองทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในหลักทรัพย์ใน
ต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

จํานวนเงิน
(พันบาท)

ร้อยละของมูลค่า
ทรัพย์สินสุ ทธิ

255.58
31.95
7.67
ไม่มี
35.30
10.40
6.51
6.01

1.070%
0.134%
0.032%
ไม่มี
0.148%
0.044%
0.027%
0.025%

2.94
356.36

0.013%
1.493%

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิม่ แล้ว
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขาย
หลักทรัพย์
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้
รายงานข้ อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ อง
ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วนั ที่ 11 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2564
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทําธุรกรรม
กองทุนภายใต้การจัดการของบริ ษทั
รายชื่อผู้จดั การกองทุน
ลําดับ
ชื่อ – นามสกุล
วันที่เริ่ มบริ หารกองทุน
1
นางสาวธีรนุช
ธรรมภิมุขวัฒนา
2 พฤษภาคม 2562
2
นายกาย
ศิริพรรณพร
1 กรกฎาคม 2564
3
นางสาวนันทนัช กิติเฉลิมเกียรติ
16 สิ งหาคม 2564
ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและรายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนได้ที่ บลจ.ธนชาต
โดยตรง หรื อที่เว็บไซต์ของบลจ.ธนชาต (https://www.thanachartfundeastspring.com) และสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)
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ตารางการรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่องจากการทีก่ องทุนใช้ บริการบุคคลอืน่
บริ ษทั คู่คา้ ตราสารหนี้

รายการผลประโยชน์ตอบแทนของกองทุน

Bank of America
The Bank of Nova Sctia
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเครดิต อะกริ กอล คอร์ปอเรท แอนด์อินเวสเมนท์
แบงก์
ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส
ธนาคารซิต้ ีแบงก์
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารดอยซ์แบงก์
ธนาคารเดอะรอยัลแบงก์ออ๊ ฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี.
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
ธนาคารบีเอ็มพี พารี บาส์
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ พัฒนสิ น จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ ป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
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ข้อมูลวิจยั เพือ่ ใช้เป็ นข้อมูลในการ
ตัดสิ นใจลงทุน

ตารางการรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่องจากการทีก่ องทุนใช้ บริการบุคคลอืน่

บริ ษทั นายหน้า

รายการผลประโยชน์ตอบแทน
ของกองทุน

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

ข้อมูลวิจยั เพือ่ ใช้เป็ นข้อมูล
ในการตัดสิ นใจลงทุน

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

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก
ณ วันที่ 10 กันยายน 2564
กลุ่มของตราสาร

มูลค่าตามราคา
ตลาด
4,877,852.67

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิ ชย์หรื อบริ ษทั
เงินทุนเป็ นผูอ้ อก ผูส้ งั่ จ่าย ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง หรื อผูค้ ้ าํ ประกัน
(ค) ตราสารที่มีบริ ษทั ที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็ นผูอ้ อก ผู ้
รับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง หรื อผูค้ ้ าํ ประกัน
(ง) ตราสารที่มีบริ ษทั ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่าํ กว่า
164,546.72
investment grade หรื อไม่มี rating เป็ นผูอ้ อก ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง
หรื อผูค้ ้ าํ ประกัน
สัดส่ วนสู งสุ ด (Upper Limit) ที่บริ ษทั จัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
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%NAV
12.34%
0.42%

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์ และทรัพย์สินอืน่
ชื่อหลักทรัพย์

อัตรา
ดอกเบี้ย

อันดับความน่าเชื่อถือ

วันครบ จํานวน
มู ลค่าตาม ร้ อยละของ มู ลค่าตาม ร้ อยละของ
่
กําหนด หนวย (พัน ราคาตลาดไม่ เงินลงทุน ราคาตลาดรวม มู ลค่า
(%) TRIS FITCH S&P Moody's
ดอกเบี้ยค้างรับ ทรัพย์ สนิ
หน่วย)/
รวม
สุทธิ
(พันบาท)
มลค่าหน้าตั๋ว ดอกเบี้ยค้างรับ
36,419.05

100.00

36,419.05

92.08

36,419.05
36,419.05
36,419.05

100.00
100.00
100.00

36,419.05
36,419.05
36,419.05

92.08
92.08
92.08

เงินฝากธนาคาร

5,042.40

12.76

ประเภทออมทรัพย์
KBANK - S/A

4,877.30

5,042.40
4,877.85

12.76
12.34

163.84

164.55

0.42

60.77

0.18

(3.95)
64.72

0.00
0.18

(1,984.62)

(5.02)

(1,984.62)

(5.02)

39,537.59

100.00

การลงทุนในหลักทรัพย์ ต่างประเทศ
หน่วยลงทุน
ประเภทกองทุนรวมตราสารแห่งทุน
IGSEUIA
Ninety-One GSF European Eq I

26.12

Acc EUR

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

F1+(tha)* BBB+ Baa1*

BANK DEPOSIT
FCD-EUR
การป้ องกันความเสีย่ งของรายการในอนาคตโดยใช้ สญั ญาล่วงหน้า
สัญญาซื้อเงินตราต่ างประเทศล่วงหน้า
สัญญาขายเงินตราต่ างประเทศล่วงหน้า
สินทรัพย์ อนื่ และหนี้สนิ อืน่
หนี้สนิ อืน่
รวมทัง้ สิน้

36,419.05

100.00

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ประเภทสัญญา

คู่สัญญา

อันดับความน่ าเชือ่ ถือ
TRIS

วัตถุประสงค์

มู ลค่าตามราคาตลาด (บาท)

% NAV

กําไร/ขาดทุน (บาท)

Baa1*

ปัองกันความเสี่ยง

(252.50)

(0.00%)

(252.50)

FITCH

S&P

Moody's

AA+*

BBB+*

สัญญาซือ้ เงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า

ธนาคารไทยพาณิ ชย์

สัญญาซือ้ เงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

AAA*

AAA*

BBB+*

Baa1*

ปัองกันความเสี่ยง

(1,160.31)

(0.00%)

(1,160.31)

สัญญาซือ้ เงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

AAA*

AAA*

BBB+*

Baa1*

ปัองกันความเสี่ยง

(1,097.59)

(0.00%)

(1,097.59)

สัญญาซือ้ เงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

AAA*

AAA*

BBB+*

Baa1*

ปัองกันความเสี่ยง

(1,442.55)

(0.00%)

(1,442.55)

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารกสิกรไทย

AAA*

AAA*
AA*

BBB+*
BBB+*

Baa1*
Baa1*

ปัองกันความเสี่ยง
ปัองกันความเสี่ยง

(1,429,999.69)
(30,535.41)

(3.62%)
(0.08%)

(1,429,999.69)
(30,535.41)

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า

ธนาคารทหารไทยธนชาต

AA-

ปัองกันความเสี่ยง

(47,547.45)

(0.12%)

(47,547.45)

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า

ธนาคารทหารไทยธนชาต

AA-

ปัองกันความเสี่ยง

10,258.41

0.03%

10,258.41

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า

ธนาคารไทยพาณิ ชย์

AA+*

BBB+*

Baa1*

ปัองกันความเสี่ยง

4,734.73

0.01%

4,734.73

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

AAA*

BBB+*

Baa1*

ปัองกันความเสี่ยง

2,026.68

0.01%

2,026.68

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า

ธนาคารกสิกรไทย

AA*

BBB+*

Baa1*

ปัองกันความเสี่ยง

45,823.55

0.12%

45,823.55

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า

ธนาคารไทยพาณิ ชย์

AA+*

BBB+*

Baa1*

ปัองกันความเสี่ยง

24,482.46

0.06%

24,482.46

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

AAA*

AAA*

BBB+*

Baa1*

ปัองกันความเสี่ยง

89,060.10

0.23%

89,060.10

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

AAA*
AAA*

AAA*
AAA*

BBB+*
BBB+*

Baa1*
Baa1*

ปัองกันความเสี่ยง
ปัองกันความเสี่ยง

(4,877.98)
3,105.50

(0.01%)
0.01%

(4,877.98)
3,105.50

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า

ธนาคารไทยพาณิ ชย์

AA+*

BBB+*

Baa1*

ปัองกันความเสี่ยง

61.01

0.00%

61.01

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

AAA*

BBB+*

Baa1*

ปัองกันความเสี่ยง

2,638.29

0.01%

2,638.29

AAA*

AAA*

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

Standard and Poor’s
Long-term

Moody’s

Short-term

Long-term

FITCH Ratings

Short-term

Long-term

Short-term

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

AAA

Aaa

AAA

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

AA+
AA
AA-

Aa1
Aa2
Aa3

AA+
AA
AA-

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

A1+
A1
A2
A3

BBB+
BBB
BBB-

A1
A2
A3

P1
P2
P3

Baa1
Baa2
Baa3

A+
A
A-

F1+
F1
F2
F3

BBB+
BBB
BBBSpeculative Grade

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

BB+
BB
BBB+
B
B-

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

CCC+
CCC
CCC-

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

B
C
D

Ba1
Ba2
Ba3
B1
B2
B3

NP

BB+
BB
BBB+
B
B-

Caa1
Caa2
Caa3

CCC+
CCC
CCC-

CC

CC

CC

C

C

C

Default in payment of obligations - D
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B
C
D

4
กองทุนเปิ ดธนชาตยุโรป อิควิตี้
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 10 กันยายน 2564
หมายเหตุ

2564

(หน่ วย : บาท)
2563

สินทรั พย์
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้ จากดอกเบี้ย
ลูกหนี้ จากสัญญาอนุพนั ธ์
สิ นทรัพย์อื่น
รวมสินทรั พย์
หนีส้ ิน
เจ้าหนี้ จากการซื้ อเงินลงทุน
เจ้าหนี้ จากการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
เจ้าหนี้ จากสัญญาอนุพนั ธ์
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้ อื่น
หนี้ สินอื่น
รวมหนีส้ ิน
สินทรั พย์ สุทธิ

4
6
7

7
9

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

4

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

36,419,045.71
5,041,847.09
552.30
182,190.73
41,643,635.83

24,489,258.30
1,192,060.91
274.24
8,237.98
972.38
25,690,803.81

1,932,247.50
897.37
121,421.48
50,350.47
127.01
999.51
2,106,043.34
39,537,592.49

3,015.00
961,347.51
51,246.26
425.61
338.96
1,016,373.34
24,674,430.47

31,689,101.39

24,965,445.11

790,738.45
7,057,752.65
39,537,592.49

(2,789,806.71)
2,498,792.07
24,674,430.47

12.4767
3,168,910.1392

9.8834
2,496,544.5108

7
กองทุนเปิ ดธนชาตยุโรป อิควิตี้
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 10 กันยายน 2564
หมายเหตุ

2564

(หน่ วย : บาท)
2563

4

รายได้
รายได้ดอกเบี้ย
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ
ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุน
ในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ
ค่าธรรมเนี ยมการสอบบัญชี
ค่าใช้จ่ายในการขายและรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่ าใช้ จ่าย
รายได้(ขาดทุน)สุ ทธิ
รายการกาไร(ขาดทุน)สุ ทธิจากเงินลงทุน
รายการกาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพนั ธ์
รายการกาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพนั ธ์
รายการกาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
รวมรายการกาไร(ขาดทุน)สุ ทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึน้ และที่ยังไม่ เกิดขึน้
การเพิ่มขึน้ (ลดลง)ในสินทรั พย์ สุทธิจากการดาเนินงานก่ อนภาษีเงินได้
หัก ภาษีเงินได้
การเพิ่มขึน้ (ลดลง)ในสินทรั พย์ สุทธิจากการดาเนินงานหลังหักภาษีเงินได้

4
8,9
8
8,9

1,591.02
1,591.02

3,599.88
3,599.88

255,577.33
7,667.46
31,947.10

323,778.51
9,714.03
40,474.75

6,007.84
35,300.00
1,935.00
17,925.63
356,360.36
(354,769.34)

55,099.60
35,300.00
780.00
32,790.34
497,937.23
(494,337.35)

1,999,191.72
3,192,761.95
(1,246,830.68)
1,013,878.78
(45,033.19)
4,913,968.58

(64,377.02)
(219,971.20)
2,520,961.46
(2,232,780.39)
627,921.60
631,754.45

4,559,199.24
(238.66)
4,558,960.58

137,417.10
(539.99)
136,877.11

4

4

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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กองทุนเปิ ดธนชาตยุโรป อิควิตี้
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 10 กันยายน 2564
1. ลักษณะของกองทุนเปิ ดธนชาตยุโรป อิควิตี้
กองทุนเปิ ดธนชาตยุโรป อิควิต้ ี (“กองทุน”) เป็ นกองทุนรวมประเภทกองทุนเปิ ด ไม่มีกาหนดอายุโครงการ กองทุน
ได้รับการอนุ มตั ิจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ให้จดั ตั้งเป็ นกองทุนเปิ ดและจด
ทะเบี ย นกองทรั พ ย์สิ น ของโครงการ เมื่ อ วัน ที่ 11 กัน ยายน 2558 มี มู ล ค่ าโครงการจดทะเบี ย น 1,000 ล้านบาท (แบ่ งเป็ น
100,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริ ษทั จัดการอาจเสนอขาย
หน่วยลงทุนเกินจานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกิน 150 ล้านบาท จัดการโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
(“ บริ ษทั จัดการ”)
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 บริ ษทั จัดการได้มีการเปลี่ยนแปลงผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่เป็ น บริ ษทั พรู เด็นเชียล คอร์ปอเรชัน่
โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด จากัด (Prudential Corporation Holdings Limited) และ ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
กองทุนเปิ ดธนชาตยุโรป อิควิต้ ี เป็ นกองทุนรวมพิเศษ และเป็ นกองทุนรวมหน่วยลงทุน ที่มีนโยบายการลงทุนในหรื อ
มีไว้ซ่ ึงหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Investec European Equity Fund (I Class) (กองทุน
หลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุน (Feeder Fund) ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจ
ลงทุนในตราสารที่เปลี่ยนมือได้อื่น ๆ ตราสารทางการเงิน เงินฝาก หรื อตราสารที่มีลกั ษณะคล้ายเงินฝาก สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
และฟอร์ เวิร์ ด หน่ วยลงทุ น ของกองทุ น โดยกองทุ น บริ ห ารและจัด การโดย Investec Asset Management Luxembourg S.A.
กองทุนจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศลักเซมเบอร์กซึ่งอยูภ่ ายใต้ UCITS
กองทุน Investec European Equity Fund (I Class) อาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพการบริ หารการลงทุน (efficient portfolio management(EPM)) ส่ วนกองทุนเปิ ดธนชาตยุโรปอิควิต้ ี อาจลงทุนใน
สัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพือ่ ป้องกันความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุน
ในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจที่ผจู ้ ดั การกองทุนเห็นเหมาะสม ส่วนที่เหลือ
อาจพิจารณาลงทุนในหรื อมีไว้ซ่ ึ งหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นหรื อหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สานักก.ล.ต กาหนดหรื อเห็นชอบ
ให้กองทุนลงทุนได้
กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) และจะไม่ลงทุนโดยตรง
ในตราสารที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าที่จะสามารถลงทุนได้ (Non – Investment grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือ (Unrated Security) และหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)
กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
2. เกณฑ์ ในการจัดทาและนาเสนองบการเงิน
งบการเงินของกองทุนได้จดั ทาขึ้นตามแนวปฏิบตั ิทางบัญชี สาหรับกองทุนรวมและกองทุนสารองเลี้ยงชีพที่สมาคม
บริ ษ ัท จัด การลงทุ น กาหนดโดยได้รั บ ความเห็ น ชอบจากส านักงานคณะกรรมการกากับ หลักทรั พ ย์แ ละตลาดหลักทรั พ ย์
(“แนวปฏิบตั ิทางบัญชี”) ส่ วนเรื่ องที่แนวปฏิบตั ิทางบัญชีฉบับนี้ไม่ได้กาหนดไว้ กองทุนปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีของข้อมูลทางการเงิน
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3. การนาแนวปฏิบัติทางบัญชีใหม่ มาถือปฏิบัติ
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 กองทุนได้นาแนวปฏิบตั ิทางบัญชี ที่ สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาใช้ปฏิบตั ิเป็ นครั้งแรก โดยกองทุนไม่ได้ปรับปรุ ง
ย้อนหลังงบการเงินที่แสดงเปรี ยบเทียบสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีก่อน ซึ่งเป็ นแนวทางที่สามารถกระทาได้ตามข้อกาหนดของ
แนวปฏิบตั ิทางบัญชีฉบับดังกล่าว อย่างไรก็ตามการนาแนวปฏิบตั ิทางบัญชีมาถือปฏิบตั ิไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อ
งบการเงินของกองทุนโดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ดังนี้
3.1 การบัญชีเกี่ยวกับเครื่ องมือทางการเงิน
ตามแนวปฏิบตั ิทางบัญชีกาหนดให้กองทุนวัดมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม ซึ่ งไม่แตกต่างจากนโยบาย
การบัญชีเดิม และกาหนดให้วดั มูลค่าหนี้สินทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจาหน่ ายโดยรับรู ้ดอกเบี้ยจ่ายด้วยอัตราดอกเบี้ยที่
แท้จริ ง เดิมกองทุนรับรู ้ดอกเบี้ยจ่ายด้วยอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาตามเกณฑ์คงค้าง
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดงั กล่าวข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่องบการเงินของกองทุน
3.2 การวัดมูลค่ายุติธรรม
แนวปฏิบตั ิทางบัญชี ได้กาหนดวัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่ายุติธรรม คือ ประมาณการราคาสาหรับรายการที่เกิดขึ้น
ในสภาพปกติในการขายสิ นทรัพย์หรื อการโอนหนี้สินที่จะเกิดขึ้นระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมภายใต้
สภาพปัจจุบนั ของตลาด เดิมมูลค่ายุติธรรมหมายถึง จานวนเงินที่ผซู ้ ้ือและผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์หรื อโอนหนี้สิน
กัน ในขณะที่ ท้ งั สองฝ่ ายมี ความรอบรู ้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ ยน และสามารถต่อรองราคากัน ได้อย่างเป็ นอิสระใน
ลักษณะของผูท้ ี่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้ แนวปฏิบตั ิทางบัญชีได้กาหนดการเปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลค่า
ยุติธรรม กองทุนจึงเปิ ดเผยเพิ่มเติมดังที่กล่าวในหมายเหตุขอ้ 10
4. นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
4.1 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไปจากการนาแนวทางปฏิบตั ิทางบัญชีมาถือปฏิบตั ิ
สินทรัพย์และหนีส้ ินทางการเงิน
การจัดประเภทและการวัดมูลค่า
สิ นทรัพย์ทางการเงินทั้งหมดจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน
และวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน ยกเว้นเงินฝากธนาคาร ที่วดั มูลค่าภายหลังด้วยราคา
ทุนตัดจาหน่าย
เงินลงทุนในตราสารหนี้ แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้อตั ราผลตอบแทนจากสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน หากไม่มีอตั ราผลตอบแทน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินจะ
ใช้อตั ราผลตอบแทนที่ ส ถาบันการเงิน (Market Maker) เสนอซื้ อ ในกรณี ที่ ไม่มีอตั ราผลตอบแทนดังกล่าว บริ ษ ัท
จัดการจะประมาณราคายุติธรรมโดยใช้ หลักเกณฑ์ตามที่สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนประกาศกาหนด
หนี้ สินทางการเงิ นทั้งหมดเป็ นหนี้ สินทางการเงิ นที่ วดั มูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาหน่ าย ซึ่ งกองทุ นรับ รู ้
ดอกเบี้ยจ่ายโดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
ในกรณี ที่เงินลงทุนในตราสารหนี้ ผิดนัดชาระหนี้ กองทุนจะตัดบัญชีดอกเบี้ยค้างรับโดยนาไปลดรายได้ดอกเบี้ย
ทันที เมื่ อมี ความเป็ นไปได้ค่ อนข้างแน่ ที่กิจการจะไม่ได้รับดอกเบี้ ยและเมื่ อจานวนดอกเบี้ ยที่ จะไม่ได้รับสามารถ
ประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล หากดอกเบี้ ยค้างรับที่ ต้องตัดบัญชี เป็ นดอกเบี้ ยที่ กองทุนซื้ อมาพร้ อมกับเงินลงทุน
กองทุนจะตัดบัญชีดอกเบี้ยค้างรับดังกล่าวโดยนาไปเพิ่มต้นทุนของเงินลงทุนที่ซ้ื อมา
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4.2 การวัดค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในกองทุนในต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติ ธรรมผ่านกาไรขาดทุ นและวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ า
ยุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุนโดยใช้มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิต่อหน่วยของกองทุนในต่างประเทศที่ประกาศล่าสุ ด
ราคาทุนของเงินลงทุนที่จาหน่ายใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
4.3 การรับรู้รายได้ และค่าใช้ จ่าย
กองทุนบันทึกกาไรหรื อขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ในการจาหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการจาหน่ ายเมื่อเปรี ยบเทียบกับราคาตามบัญชี
ของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยูใ่ นงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ดอกเบี้ยรับรับรู ้เป็ นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับตามวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
ค่าใช้จ่ายรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
4.4 ภาษีเงินได้
กองทุนเสี ยภาษีเงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากรในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย
4.5 การใช้ ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทางบการเงินให้เป็ นไปตามหลักการบัญชีที่กาหนดในแนวปฏิบตั ิทางบัญชี ฝ่ ายบริ หารต้องใช้การประมาณ
การรายการบัญชีบางรายการและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อจานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณไว้
4.6 บัญชีปรับสมดุล
บัญชี ปรับสมดุลถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของกาไรสะสม ซึ่ งจะบันทึกเมื่อมีการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนของกองทุน
เพื่อทาให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนมีส่วนในสิ นทรัพย์สุทธิ ของกิจการลงทุนหรื อได้รับส่ วนแบ่งจากกิจการลงทุนเท่าเทียมกันไม่ว่า
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนนั้นจะลงทุนหรื อเลิกลงทุนในกิจการลงทุน ณ เวลาใด
4.7 การแปลงค่าเงินตราต่ างประเทศ
กองทุนแปลงค่ารายการที่ เป็ นเงิน ตราต่างประเทศที่ เกิ ดขึ้น ให้ เป็ นเงิน บาท โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ ยน ณ วัน ที่ ที่เกิ ด
รายการ และแปลงค่าสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินให้เป็ น
เงินบาท โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กาไรและขาดทุนที่เกิดจากการรับหรื อจ่ายชาระที่เป็ นเงินตราต่างประเทศและที่
เกิดการแปลงค่าสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินดังกล่าวได้บนั ทึกทันทีในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
4.8 ตราสารอนุพนั ธ์
อนุพนั ธ์ทางการเงินเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
กาไรหรื อขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์จะรับรู ้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ณ วันที่วดั มูลค่า
กองทุนอาจทาการป้องกันความเสี่ ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน สาหรับสิ นทรัพย์ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศบางส่ วนโดย
การทาอนุพนั ธ์ทางการเงิน เช่น การทาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
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5. ข้ อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน
กองทุนได้ซ้ือขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 10 กันยายน
2564
2563
28,559,040.35
2,458,711.21
21,821,206.61
24,953,584.64

ซื้อเงินลงทุน
ขายเงินลงทุน
6. เงินฝากธนาคาร
อัตราดอกเบีย้
ร้ อยละ (ต่ อปี )
ออมทรัพย์
ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)

0.10
-

ณ วันที่ 10 กันยายน 2564
สกุลเงิน
เงินต้ น

BAHT
EUR

4,877,300.37
4,257.91

รวม

อัตราดอกเบีย้
ร้ อยละ (ต่ อปี )
ออมทรัพย์
ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
LGT Bank (Singapore) Ltd.
รวม

0.10
-

ณ วันที่ 10 กันยายน 2563
สกุลเงิน
เงินต้ น

BAHT
EUR
EUR

1,188,307.41
44.00
57.32

จานวนเงิน
(บาท)
4,877,300.37
164,546.72
5,041,847.09

จานวนเงิน
(บาท)
1,188,307.41
1,630.02
2,123.48
1,192,060.91
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7. ลูกหนี/้ เจ้ าหนีจ้ ากสัญญาอนุพนั ธ์
ณ วัน ที่ 10 กัน ยายน 2564 กองทุ น มี สั ญ ญาซื้ อ ขายเงิ น ตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า ซึ่ ง ท ากับ สถาบัน การเงิ น โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
ธนาคารคู่สัญญา
ธนาคารทหารไทยธนชาต
จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
จากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย
จากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์
จากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทยธนชาต
จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
จากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย
จากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์
จากัด (มหาชน)

จานวน
สัญญา

ขาย
สกุลเงิน

1

EUR

4

มูลค่าตาม
สัญญา

ซื้อ
สกุลเงิน

มูลค่ า
ตามสัญญา

กาหนดส่ งมอบ

226,000.00

BAHT

8,750,720.00

ต.ค. 64

10,258.41

EUR

279,000.00

BAHT

10,895,610.00

ต.ค. - ธ.ค. 64

96,830.57

1

EUR

92,000.00

BAHT

3,607,044.00

พ.ย. 64

45,823.55

3

EUR

147,000.00

BAHT

5,718,453.00 ต.ค. - พ.ย. 64
รวมลูกหนี้จากสั ญญาอนุพันธ์

29,278.20
182,190.73

1

EUR

46,000.00

BAHT

1,730,290.00

ก.ย. 64

(47,547.45)

2

EUR

137,000.00

BAHT

5,262,192.00

ก.ย. - พ.ย. 64

(39,385.67)

3

BAHT

4,564,240.00

EUR

118,000.00

ก.ย. 64

(3,700.45)

1

EUR

35,000.00

BAHT

1,322,167.00

ก.ย. 64

(30,535.41)

1

BAHT

1,932,500.00

EUR

50,000.00
ก.ย. 64
รวมเจ้าหนี้จากสั ญญาอนุพันธ์

กาไร(ขาดทุน)จากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม

(252.50)
(121,421.48)

ณ วัน ที่ 10 กัน ยายน 2563 กองทุ น มี สั ญ ญาซื้ อ ขายเงิ น ตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า ซึ่ ง ท ากับ สถาบัน การเงิ น โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
ธนาคารคู่สัญญา
ธนาคาร ทหารไทย
จากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์
จากัด (มหาชน)
ธนาคาร ทหารไทย
จากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์
จากัด (มหาชน)

จานวน
สัญญา

ขาย
สกุลเงิน

มูลค่าตาม
สัญญา

ซื้อ
สกุลเงิน

1

EUR

11,600.00

BAHT

1

EUR

60,000.00

BAHT

3

EUR

367,900.00

BAHT

1

EUR

201,000.00

BAHT

มูลค่ า
ตามสัญญา
431,566.40

กาหนดส่ งมอบ
พ.ย. 63

2,233,680.00
พ.ย. 63
รวมลูกหนี้จากสั ญญาอนุพันธ์
13,096,812.10

ก.ย. - ต.ค. 63

7,029,573.00
พ.ย. 63
รวมเจ้าหนี้จากสั ญญาอนุพันธ์

กาไร(ขาดทุน)จากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม

1,101.35
7,136.63
8,237.98
(540,179.63)
(421,167.88)
(961,347.51)
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8. ค่าใช้ จ่าย
บริ ษทั หลักทรั พ ย์จัดการกองทุน ธนชาต จากัด เป็ นผูจ้ ัดการกองทุน และนายทะเบี ยนหน่ วยลงทุ น โดยมี ธนาคาร
กสิ กรไทย จากัด (มหาชน) เป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนตามที่ระบุในหนังสื อชี้ชวนที่
กองทุนถูกเรี ยกเก็บมีอตั ราดังนี้
ค่าใช้ จ่าย
อัตราร้ อยละ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าที่เกิดจากมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ในประเทศ
ไม่เกินร้อยละ 0.161 ต่อปี ของมูลค่าที่เกิดจากมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ไม่เกินร้อยละ 0.134 ต่อปี ของมูลค่าที่เกิดจากมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
บริ ษทั จัดการจะคานวณค่าธรรมเนี ยมข้างต้นทุก วัน ทั้งนี้ มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สิ นทั้งหมดของ
กองทุนหักด้วยมูลค่าหนี้ สินทั้งหมดของกองทุน ณ วันที่คานวณ ทั้งนี้โดยยังไม่ได้หักรายการต่อไปนี้ ได้แก่ ค่าธรรมเนี ยมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนที่ยงั ไม่ได้มีการคานวณและ/หรื อยังไม่ได้มีการบันทึกเป็ น
หนี้สินจนถึงวันที่คานวณ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรื อผูร้ ับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ ไม่เกิน 0.535 ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ
9. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุมกองทุนหรื อถูกควบคุมโดย
กองทุนไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับกองทุน
กองทุนมีความสัมพันธ์กบั บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดงั นี้
บริษัทและบุคคลทีเ่ กี่ยวข้ องกัน
ความสัมพันธ์
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
เป็ นบริ ษทั จัดการกองทุน
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
เป็ นบริ ษทั ใหญ่ของธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ : ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน))
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
เป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั จัดการกองทุน
กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สาคัญกับบริ ษทั จัดการและกิจการอื่น ซึ่ งมีผถู ้ ือหุ้นและ/หรื อกรรมการเดียวกันกับ
บริ ษทั จัดการและกองทุน รายการที่สาคัญดังกล่าวมีดงั นี้
9.1 รายการระหว่างกัน มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 10 กันยายน
นโยบายการกาหนดราคา
2564
2563
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
255,577.33
323,778.51 ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสื อชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
31,947.10
40,474.75 ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสื อชี้ชวน
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9. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่ อ)
9.2 ยอดคงเหลือระหว่างกัน มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่ 10 กันยายน
2564
2563
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์

11,355.07
1,419.38

9,388.73
1,176.09

10,258.41
47,547.45

1,101.35
540,179.63

10. การเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับเครื่ องมือทางการเงิน
10.1 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผอู ้ ื่นโดยรายการ
ดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้ อ
ขายในตลาดที่ มีสภาพคล่อ งในการวัดมู ลค่ายุติธรรมของสิ น ทรั พ ย์และหนี้ สิ น ซึ่ งแนวปฏิ บัติท างการบัญ ชี ที่เกี่ ยวข้อ ง
กาหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่ มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน ที่ มี
ลักษณะเดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่ มีสภาพคล่องได้ กองทุนประมาณมูลค่ายุ ติธรรมโดยใช้
เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ เช่น วิธีคิดลดกระแสเงินสด และพยายาม
ใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดงั นี้
(ข้อมูลระดับที่ 1) ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกัน
(ข้อมูลระดับที่ 2) ข้อมูลอื่นนอกเหนื อจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่ สามารถสั งเกตได้โดยตรง (ได้แก่
ข้อมูลราคาตลาด) หรื อโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่ คานวณมาจากราคาตลาด) สาหรับ สิ นทรั พย์น้ ัน หรื อ
หนี้สินนั้น
(ข้อมูลระดับที่ 3) ข้อมูลสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินซึ่ งไม่ได้อา้ งอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่
สามารถสังเกตได้)
กองทุนมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจาแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ดังนี้
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่ 10 กันยายน 2564
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุตธิ รรม
หน่วยลงทุน
36,419,045.71
36,419,045.71
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์
182,190.73
182,190.73
หนีส้ ินที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์
121,421.48
121,421.48
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10.1 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม (ต่ อ)
(หน่ วย : บาท)
ระดับ 1
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุตธิ รรม
หน่วยลงทุน
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์
หนีส้ ินที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์

ณ วันที่ 10 กันยายน 2563
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

-

24,489,258.30
8,237.98

-

24,489,258.30
8,237.98

-

961,347.51

-

961,347.51

เครื่ องมือทางการเงินซึ่ งซื้ อขายในตลาดที่ ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมิ นค่าจากราคาตลาดที่มีการ
อ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้ อขายโดยผูค้ า้ หรื อแหล่งกาหนดราคาที่ เป็ นทางเลือกซึ่ งได้รับการสนับสนุ นจาก
ข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยูใ่ นระดับที่ 2 เครื่ องมือการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยตราสารหนี้ภาคเอกชนที่อยูใ่ นกลุ่มน่าลงทุน
และอนุพนั ธ์ในตลาดซื้อขายกันโดยตรง
10.2 ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ โอกาสที่ราคาตราสารหนี้ อาจจะเพิ่มขึ้นหรื อลดลง เมื่ออัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดมี
การเปลี่ยนแปลงโดยทัว่ ไป หากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเพิ่มสู งขึ้นราคาตราสารหนี้ จะลดลง และหากอัตราดอกเบี้ยใน
ท้องตลาดลดลงราคาตราสารหนี้ จะมีราคาเพิ่มสู งขึ้น ยิ่งตราสารหนี้ มีอายุยาวเท่าไรราคาของตราสารหนี้ น้ นั ก็จะมีความ
อ่อนไหวต่อการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นเท่านั้น
กองทุนมีสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน แยกตามประเภทของอัตราดอกเบี้ย ดังนี้
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่ 10 กันยายน 2564
อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ ลงตาม
อัตราดอกเบีย้
ไม่ มีอัตรา
อัตราตลาด
คงที่
ดอกเบีย้
รวม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝากธนาคาร
4,877,300.37
164,546.72
5,041,847.09
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน
36,419,045.71
36,419,045.71
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์
182,190.73
182,190.73
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์
121,421.48
121,421.48
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10.2 ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบีย้ (ต่ อ)
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่ 10 กันยายน 2563
อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ ลงตาม
อัตราตลาด
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์

1,188,307.41
-

อัตราดอกเบีย้
คงที่

ไม่ มีอัตรา
ดอกเบีย้

รวม

-

3,753.50
24,489,258.30
8,237.98

1,192,060.91
24,489,258.30
8,237.98

-

961,347.51

961,347.51

10.3 ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง
ยอดคงเหลือของเครื่ องมือทางการเงินโดยแบ่งตามวันที่ครบกาหนดจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินที่มีสาระสาคัญ
ดังนี้
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่ 10 กันยายน 2564
ระยะเวลาครบกาหนด
เมื่อทวงถาม
ภายใน 1 ปี
1 ปี – 5 ปี
เกิน 5 ปี
ไม่ มีกาหนด
รวม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝากธนาคาร
5,041,847.09
5,041,847.09
เงินลงทุนใน
หน่วยลงทุน
36,419,045.71
36,419,045.71
(หน่ วย : บาท)

เมื่อทวงถาม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝากธนาคาร
1,192,060.91
เงินลงทุนใน
หน่วยลงทุน
-

ภายใน 1 ปี

ณ วันที่ 10 กันยายน 2563
ระยะเวลาครบกาหนด
1 ปี – 5 ปี
เกิน 5 ปี

ไม่ มีกาหนด

รวม

-

-

-

-

1,192,060.91

-

-

-

24,489,258.30

24,489,258.30

10.4 ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่ อ
กองทุนมีความเสี่ ยงที่ อาจเกิดจากการที่ คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่ องมือ ทางการเงิน
เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกาหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาด
ว่าจะได้รับความเสี ยหายจากการเก็บหนี้
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10.5 ความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่ งอาจก่อให้เกิดผล
เสี ยหายแก่ ก องทุ น ในงวดปั จจุ บัน หรื อ ในปี ต่ อ ไป กองทุ น อาจจะได้ รั บ ผลกระทบจากอัต ราแลกเปลี่ ย นที่ เปลี่ ยนไป
ซึ่งเกิดจากสิ นทรัพย์ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศส่วนที่ไม่ได้ทาสัญญาป้องกันความเสี่ ยง
กองทุนได้ทาการป้ องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่ว งหน้า ตามรายละเอียดที่ ระบุไว้ใน
หมายเหตุ 7
กองทุนมีสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้
(หน่ วย : ยูโร)
จานวนเงิน
รายการ
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)
เงินฝากธนาคาร
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
หนีส้ ินทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ณ วันที่ 10 กันยายน 2564

ณ วันที่ 10 กันยายน 2563

942,401.16
4,257.91
50,000.00

661,050.00
101.32
-

55.70

42.51
(หน่ วย : ดอลลาร์ สหรัฐ)

จานวนเงิน
รายการ
หนีส้ ินทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ณ วันที่ 10 กันยายน 2564
-

ณ วันที่ 10 กันยายน 2563
120.83

10.6 ความเสี่ยงด้ านตลาด
กองทุนมี ความเสี่ ยงด้านตลาดเนื่ องจากมีเงินลงทุนในหน่ วยลงทุน ซึ่ งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กบั
ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งสภาวการณ์ดงั กล่าวอาจมีผลกระทบด้าน
บวกหรื อลบต่อผลการดาเนินงานของกองทุนรวม
10.7 การบริหารความเสี่ยง
กองทุนบริ หารความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการกาหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง เช่น การกระจาย
ประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่ลงทุน
11. การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิให้ออกโดยผูม้ ีอานาจของกองทุนเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564

ข้ อมูลทีล่ งทุนในหน่ วยลงทุนกองทุนรวมต่ างประเทศ เกินกว่ าร้ อยละยีส่ ิ บของมูลค่าทรัพย์ สินสุ ทธิ
ของ
กองทุนเปิ ดธนชาตยุโรป อิควิตี้

GSF Factsheet

European Equity Fund
'I' shares, EUR As at end October 2021

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
Fund - I Acc EUR
Benchmark

2.8
4.7

1 year
38.8
41.9

3 years
annualised
10.0
11.5

5 years Since launch
annualised annualised
8.4
8.3
9.3
7.0

Calendar year performance (%)

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
YTD
20.3
21.6

Fund - I Acc EUR
Benchmark

2020
-2.9
-3.3

2019
19.3
26.0

2018
-13.4
-10.6

2017
16.4
10.2

2016
3.3
2.6

Rolling 12 month performance (%)
31.10.20
-31.10.21
38.8
41.9

Fund - I Acc EUR
Benchmark

31.10.19
-31.10.20
-11.6
-13.1

31.10.18
-31.10.19
8.4
12.6

31.10.17
-31.10.18
-9.6
-5.8

31.10.16
-31.10.17
24.2
19.5

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
Risk statistics

Performance (%)
75
50
25
0
-25
11-16
Fund

09-17

07-18

05-19

03-20

01-21

10-21

Annualised alpha (%)
Beta
Annualised information ratio
Annualised tracking error
(%)
Annualised volatility (%)

3
5
years years
-1.5
-0.8
1.0
1.0
-0.3
-0.2
4.6

4.2

17.6

14.8

Benchmark

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.

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.
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European Equity Fund

Sector analysis (%)

Top holdings (%)

Publicis Groupe SA
Entain Plc
BP Plc
Sanofi
Novo Nordisk
Stmicroelectronics Nv
Bawag Group AG
CRH Plc
Universal Music Group Nv
UniCredit S.p.A.
Total
Number of equity holdings:

3.6
3.2
3.1
3.0
2.7
2.6
2.5
2.5
2.5
2.5
28.2

20.1
14.6
11.9
11.1
10.7
9.2
7.9
7.4
3.1
4.0
100.0

57

Top & bottom sector weightings vs
benchmark (%)

Top & bottom stock weightings vs
benchmark (%)
Publicis Groupe SA

Financials
Industrials
Health Care
Consumer Discretionary
Communication Services
Information Technology
Consumer Staples
Materials
Energy
Cash
Total

3.5

Entain Plc

3.1

Bawag Group AG

Media & Entertainment

Geographic allocation (%)
United Kingdom
France
Germany
Italy
Netherlands
Switzerland
Sweden
Austria
Denmark
United States
Finland
Cash
Total

31.1
16.9
10.1
7.5
6.8
5.5
5.3
4.7
3.8
3.6
0.7
4.0
100.0

Top & bottom country weightings vs
benchmark (%)
8.2

United Kingdom

8.7

Austria

4.3

2.8

2.5

Semiconductors & Semiconductor
Equipment

Kion Group Ag

2.4

Banks

2.2

Qiagen NV

2.4

Diversified Financials

2.1

Portugal

AstraZeneca Plc

-1.7

Consumer Services

1.9

Belgium

-1.4

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton

-1.9

Software & Services

-2.4

Netherlands

-1.5

Nestle SA

-2.5

Food Beverage & Tobacco

-2.6

Germany

-3.6

Roche Holding AG

-2.6

-3.8

Spain

-3.7

ASML Holding NV

-3.0

Pharmaceuticals Biotechnology & Life
Sciences
Utilities

-4.2

Switzerland

-9.8

Consumer Durables & Apparel

-4.6

Italy

3.8

United States

3.3
-0.3

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.
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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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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.

UK/Europe
Ninety One
Telephone: +44 (0)20 3938 1800
If calling within the UK: +44 (0) 800 389
2299
: enquiries@ninetyone.com

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