รายงานรอบปี บัญชี

กองทุนเปิ ดธนชาตเจแปน อิควิตี้
(T-JapanEQ)
รหัสกองทุน 4410

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 ดธนชาตเจแปน อิควิต้ ี สําหรั บรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 11 กันยายน 2563 ถึง วันที่ 10 กันยายน 2564
ให้ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ทราบดังนี้
นับจากวันที่ กันยายน พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564 ดัชนี Tokyo Stock Exchange 1st
Section index (TOPIX) (Net TR) ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น 30.14% ตอบรับนโยบายการกระตุน้ เศรษฐกิจทัว่ โลกเพื่อ
บรรเทาผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และมีภาพรวมและเหตุการณ์สาํ คัญดังนี้
ภายหลังจากเศรษฐกิจโลกเริ่ มมีการฟื้ นตัวจาก การระบาดของไวรัส covid-19 โดยเฉพาะในประเทศที่มี
ส่ วนร่ วมหลักในการผลักดันการค้าของโลกอย่างเช่นจีนและสหรัฐอเมริ กา ขณะที่เศรษฐกิจญี่ปุ่นยังคงได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ฉุกเฉิ น แต่มีแนวโน้มที่การบริ โภคกลับมาฟื้ นตัวต่อจากนี้ จากจํานวนผูต้ ิดเชื้อใหม่
ตํ่าสุ ดในรอบ 1 ปี อย่างไรก็ตามปัญหาห่วงโซ่อุปทานยังเป็ นปั จจัยสําคัญที่กดดันการผลิตและการส่ งออก ตัวเลข
PMI ทั้งในการผลิตและบริ การยังเติบโตอย่างต่อเนื่ อง ส่ งผลให้ตลาดหุ ้นญี่ปุ่นปรับตัวขึ้นในช่วงปี ที่ผ่านมา
นอกจากนี้ญี่ปุ่นยังมีการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรี ซ่ ึงทําให้คาดว่ารัฐบาลจะออกมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจหลายสิ บ
ล้านเยน รวมถึงการแจกเงินให้กลุ่มธุรกิจและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากโควิดอย่างรุ นแรง
อย่างไรก็ตาม การส่ งสัญญาณการปรับแนวโน้มการเข้าซื้ อสิ นทรัพย์ของธนาคารกลางญี่ปุ่นยังมีความไม่
แน่นอน ยังเป็ นอีกปัจจัยที่ตอ้ งจับตามอง นอกจากนั้น valuation ที่ปรับตัวสู งขึ้นอย่างรวดเร็ วของตลาดหุ น้ ก็อาจ
เป็ นอีกหนึ่งปัจจัยลบที่อาจส่ งผลกดดันตลาดหุน้ ในระยะถัดไป
กองทุน T-JapanEQ มีนโยบายลงทุนในกองทุนต่างประเทศ ซึ่ งลงทุนใน Schroder International
Selection Fund Japanese Opportunities C Accumulation JPY เป็ นหลักทรัพย์เดียว กองทุนมีการกระจายการ
ลงทุนในตราสารทุนในประเทศญี่ปุ่น สําหรับการป้ องกันความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจะเป็ นตามดุลยพินิจ
ของผูจ้ ดั การกองทุน โดยมีการปรับสัดส่ วนการปกป้ องค่าเงินตามสถานการณ์ตลาด ท้ายที่สุดนี้ บลจ.ธนชาต
ขอให้คาํ มัน่ ว่าบริ ษทั จะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกท่าน
ท้ายที่ สุดนี้ บลจ.ธนชาตจะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ื อหน่ วย
ลงทุนทุกท่าน

ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด
หน้า 2

ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
3 เดือน 6 เดือน
10 มี.ค. 64

10 มิ.ย. 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-JapanEQ
Benchmark
Information Ratio2
ความผันผวนของ

3.75

6.12

26.76

3.76

6.07

-

4.53

12.04

14.68

30.11

7.64

6.42

-

5.96

-0.76

-0.76

-0.28

-0.24

-0.02

-

-0.07

14.90

14.25

14.70

19.89

17.17

-

17.57

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 Tokyo Stock Exchange 1st Section Index (TOPIX)
(TR) ซึ่ งเป็ นดัชนี ช้ ีวดั เดียวกับกองทุนหลัก และในการแสดงดัชนีช้ ีวดั ผลการดําเนิ นงานดังกล่าว บริ ษทั จัดการ
จะแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนที่สอดคล้องกับการวัดผลการดําเนิ นงานของกองทุน ณ วันทํา
การที่คาํ นวณ
การเปิ ดเผยอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุน

ข้อมูลอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากับ 0.18 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)

จํานวนเงิน
(พันบาท)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ (trustee fee)
ค่าที่ปรึ กษาการลงทุน (advisory fee)
ค่าสอบบัญชี
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในหลักทรัพย์ใน
ต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายต่างๆในการมีบญั ชีกบั ธนาคาร
ค่าใช้จ่ายในการจัดทํารายงานและเอกสารของกองทุน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ร้อยละของมูลค่า
ทรัพย์สินสุ ทธิ

1,104.76
138.10
33.14
ไม่มี
35.30
29.21

1.070%
0.134%
0.032%
ไม่มี
0.034%
0.028%

16.29
10.89
3.40
1,371.09

0.016%
0.011%
0.003%
1.328%

- 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
2,619,244.83

(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
1,666,529.88
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
4.28%
2.73%

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์ และทรัพย์สินอืน่

การลงทุนในหลักทรัพย์ ต่างประเทศ
หน่วยลงทุน
ประเภทกองทุนรวมตราสารแห่งทุน
SCJLCCA

อันดับความน่าเชื่อถือ

ร้ อยละ
วันครบ จํานวน
มู ลค่าตาม ร้ อยละ มู ลค่าตาม
กําหนด หน่วย (พัน ราคาตลาดไม่ รวม ของ ราคาตลาดรวม ของมู ลค่า
(%)
หน่วย)/ ดอกเบี้ยค้างรับ เงินลงทุน ดอกเบี้ยค้างรับ ทรัพย์ สนิ
TRIS FITCH S&P Moody's
สุทธิ
(พันบาท)
(พันบาท)

ชื่อหลักทรัพย์

อัตรา
ดอกเบี้ย

Schroder International Selection
Fund-Japanese Opportunities

57,765.26
57,765.26
57,765.26
57,765.26

94.46
94.46
94.46
94.46

4,285.77

7.01

2,617.95

4,285.77
2,619.24

7.01
4.28

1,669.66

1,666.53

2.73

388.61
(11.36)
399.97

0.64
(0.02)
0.66

(1,293.14)
1,782.18
(3,075.32)

(2.11)
2.91
(5.02)

61,146.51

100.00

80.16

57,765.26
57,765.26
57,765.26
57,765.26

100.00
100.00
100.00
100.00

เงินฝากธนาคาร
ประเภทออมทรัพย์
KBANK - S/A

F1+(tha)* BBB+* Baa1*

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

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

57,765.26 100.00

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ประเภทสัญญา

คู่สัญญา

สัญญาซือ้ เงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า

ธนาคารทหารไทยธนชาต

สัญญาซือ้ เงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า

อันดับความน่ าเชือ่ ถือ

วัตถุประสงค์

มู ลค่าตามราคาตลาด (บาท)

% NAV

กําไร/ขาดทุน (บาท)

AA-

ปัองกันความเสี่ยง

(11,290.66)

(0.02%)

(11,290.66)

ธนาคารทหารไทยธนชาต

AA-

ปัองกันความเสี่ยง

(67.77)

(0.00%)

(67.77)

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า

ธนาคารทหารไทยธนชาต
ธนาคารทหารไทยธนชาต

AAAA-

ปัองกันความเสี่ยง
ปัองกันความเสี่ยง

38,103.19
183,867.05

0.06%
0.30%

38,103.19
183,867.05

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

AAA*

AAA*

BBB+*

Baa1*

ปัองกันความเสี่ยง

22,560.05

0.04%

22,560.05

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

AAA*

AAA*

BBB+*

Baa1*

ปัองกันความเสี่ยง

34,047.38

0.06%

34,047.38

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า

ธนาคารไทยพาณิ ชย์

AA+*

BBB+*

Baa1*

ปัองกันความเสี่ยง

107,621.07

0.18%

107,621.07

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

AAA*

BBB+*

Baa1*

ปัองกันความเสี่ยง

13,948.52

0.02%

13,948.52

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า

ธนาคารทหารไทยธนชาต

ปัองกันความเสี่ยง

(180.00)

(0.00%)

(180.00)

TRIS

AAA*

FITCH

S&P

AA-

* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผูอ้ อกตราสาร
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Moody's

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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4
กองทุนเปิ ดธนชาตเจแปน อิควิตี้
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 10 กันยายน 2564
หมายเหตุ

2564

(หน่ วย : บาท)
2563

สินทรั พย์
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้
จากดอกเบี้ย
จากการขายเงินลงทุน
ลูกหนี้ จากสัญญาอนุพนั ธ์
สิ นทรัพย์อื่น
รวมสินทรั พย์
หนีส้ ิน
เจ้าหนี้ จากการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
เจ้าหนี้ จากสัญญาอนุพนั ธ์

4
6

57,765,262.39
4,284,477.42

128,661,245.92
2,646,742.47

7

1,297.29
1,782,180.00
400,147.26
64,233,364.36

1,065.63
55,533.98
151.16
131,364,739.16

3,000,812.78
11,538.43

58,316.57
1,994,893.59

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้ อื่น
หนี้ สินอื่น
รวมหนีส้ ิน
สินทรั พย์ สุทธิ

9

70,592.39
1,132.46
2,780.88
3,086,856.94
61,146,507.42

107,087.73
10.59
1,934.77
2,162,243.25
129,202,495.91

46,871,321.05

125,541,808.80

(4,075,984.14)
18,351,170.51
61,146,507.42

11,425,102.18
(7,764,415.07)
129,202,495.91

13.0456
4,687,132.1047

10.2915
12,554,180.8779

7

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

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

2564

(หน่ วย : บาท)
2563

4

รายได้
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย

4,171.55
4.00
4,175.55

7,825.03
7,825.03

1,104,758.93
33,142.83
138,094.89

1,482,893.16
44,486.72
185,361.60

29,208.21
35,300.00
2,565.00
28,021.24
1,371,091.10
(1,366,915.55)

249,826.86
35,300.00
1,680.00
40,350.82
2,039,899.16
(2,032,074.13)

7,344,662.55
19,300,341.73
(1,611,215.67)
2,327,968.44
121,369.81
27,483,126.86

(5,411,304.83)
16,082,845.43
(4,208,202.33)
(2,389,335.35)
2,222,570.75
6,296,573.67

26,116,211.31
(625.73)
26,115,585.58

4,264,499.54
(1,173.75)
4,263,325.79

4

ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ
ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุน

8,9
8
8,9

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

4

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

9
กองทุนเปิ ดธนชาตเจแปน อิควิตี้
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 10 กันยายน 2564
1. ลักษณะของกองทุนเปิ ดธนชาตเจแปน อิควิตี้
กองทุนเปิ ดธนชาตเจแปน อิควิต้ ี (“กองทุน”) เป็ นกองทุนรวมประเภทกองทุนเปิ ด ไม่มีกาหนดอายุโครงการ กองทุนได้รับ
การอนุ มตั ิจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ให้จดั ตั้งเป็ นกองทุนเปิ ดและจดทะเบียน
กองทรัพย์สินของโครงการ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 มีมูลค่าโครงการจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท (แบ่งเป็ น 100,000,000 หน่วย
มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริ ษทั จัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจานวนเงินทุน
ของโครงการได้ ไม่เกิน 150 ล้านบาท จัดการโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด (“ บริ ษทั จัดการ”)
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 บริ ษทั จัดการได้มีการเปลี่ยนแปลงผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่เป็ น บริ ษ ัท พรู เด็นเชียล คอร์ ปอเรชัน่ โฮล
ดิง้ ส์ ลิมิเต็ด จากัด (Prudential Corporation Holdings Limited) และ ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
กองทุนเปิ ดธนชาตเจแปน อิควิต้ ี เป็ นกองทุนรวมพิเศษ และเป็ นกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในหรื อมีไว้ซ่ ึ งหน่ วย
ลงทุ น ของกองทุ น ตราสารทุ น ต่ างประเทศเพี ยงกองทุ น เดี ยวคื อ Schroder International Selection Fund-Japanese Opportunities
(C Class) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุน (Feeder Fund) กองทุน
หลักมีวตั ถุประสงค์ในการลงทุนโดยจะลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 (ไม่รวมเงินฝาก) ในหุ้นของบริ ษทั ญี่ปุ่น โดยจะแสวงหา และลงทุน
ในหุ้นที่มีราคาซื้อขายในตลาดต่ากว่ามูลค่าที่แท้จริ ง (Undervalued Stocks) โดยประเมินจากมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) จากมุมมอง
ของผลประกอบการในระยะกลางถึงระยะยาว คุ ณภาพของผลประกอบการ และบริ ษทั จัดการ โดยถือในระยะยาวจนตลาดสะท้อน
ให้ เห็ น ถึ งมู ลค่าของหุ้ น นั้น โดยกองทุ นบริ ห ารและจัดการโดย Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. กองทุ น
จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศลักเซมเบอร์กซึ่งอยูภ่ ายใต้ UCITS
กองทุ น Schroder International Selection Fund-Japanese Opportunities (C Class) อาจพิ จ ารณาลงทุ น ในสั ญ ญาซื้ อขาย
ล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการบริ หารการลงทุน (efficient portfolio management(EPM)) ส่วนกองทุนเปิ ดธนชาต
เจแปน อิควิต้ ี อาจลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจ
เกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจที่ผจู ้ ดั การกองทุนเห็น
เหมาะสม ส่ วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในหรื อมี ไว้ซ่ ึ งหลักทรัพย์หรื อทรัพ ย์สินอื่นหรื อหาดอกผลโดยวิธีอื่ นตามที่สานักงาน
ก.ล.ต กาหนดหรื อเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้
กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และจะไม่ลงทุนโดยตรงใน
ตราสารหนี้ ที่มีอนั ดับความน่ าเชื่ อถือต่ากว่าที่จะสามารถลงทุนได้ (Non – Investment grade) ตราสารหนี้ ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)
กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
2. เกณฑ์ ในการจัดทาและนาเสนองบการเงิน
งบการเงินของกองทุนได้จดั ทาขึ้นตามแนวปฏิบตั ิทางบัญชีสาหรับกองทุนรวมและกองทุนสารองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริ ษทั
จัดการลงทุนกาหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“แนวปฏิบตั ิทาง
บัญชี ”) ส่ วนเรื่ องที่ แนวปฏิ บตั ิ ทางบัญชี ฉบับนี้ ไม่ได้กาหนดไว้ กองทุนปฏิบัติต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ ออกโดย
สภาวิชาชีพบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีของข้อมูลทางการเงิน
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3. การนาแนวปฏิบัติทางบัญชีใหม่ มาถือปฏิบัติ
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 กองทุนได้นาแนวปฏิบตั ิทางบัญชีที่สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รับความเห็นชอบ
จากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาใช้ปฏิบตั ิเป็ นครั้งแรก โดยกองทุนไม่ได้ปรับปรุ งย้อนหลัง
งบการเงินที่แสดงเปรี ยบเทียบสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีก่อน ซึ่งเป็ นแนวทางที่สามารถกระทาได้ตามข้อกาหนดของแนวปฏิบตั ิ
ทางบัญชีฉบับดังกล่าว อย่างไรก็ตามการนาแนวปฏิบตั ิทางบัญชีมาถือปฏิบตั ิไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของ
กองทุน โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ดังนี้
3.1 การบัญชีเกี่ยวกับเครื่ องมือทางการเงิน
ตามแนวปฏิบตั ิทางบัญชีกาหนดให้กองทุนวัดมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม ซึ่งไม่แตกต่างจากนโยบาย
การบัญชี เดิม และกาหนดให้วดั มูลค่าหนี้ สินทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจาหน่ ายโดยรั บรู ้ดอกเบี้ ยจ่ายด้วยอัตราดอกเบี้ ยที่
แท้จริ ง เดิมกองทุนรับรู ้ดอกเบี้ยจ่ายด้วยอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาตามเกณฑ์คงค้าง
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดงั กล่าวข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่องบการเงินของกองทุน
3.2 การวัดมูลค่ายุติธรรม
แนวปฏิบตั ิทางบัญชีได้กาหนดวัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่ายุติธรรม คือ ประมาณการราคาสาหรับรายการที่เกิดขึ้นใน
สภาพปกติในการขายสิ นทรัพย์หรื อการโอนหนี้สินที่จะเกิดขึ้นระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมภายใต้สภาพ
ปั จจุบันของตลาด เดิ มมูลค่ายุติธรรมหมายถึ ง จานวนเงิน ที่ ผูซ้ ้ื อและผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ ยนสิ นทรัพ ย์ห รื อโอนหนี้ สิ น กัน
ในขณะที่ท้ งั สองฝ่ ายมีความรอบรู ้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของ
ผูท้ ี่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้ แนวปฏิบตั ิทางบัญชีได้กาหนดการเปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรม กองทุน
จึงเปิ ดเผยเพิ่มเติมดังที่กล่าวในหมายเหตุขอ้ 10
4. นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
4.1 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไปจากการนาแนวทางปฏิบตั ิทางบัญชีมาถือปฏิบตั ิ
สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
การจัดประเภทและการวัดมูลค่า
สิ นทรัพย์ทางการเงินทั้งหมดจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุนและ
วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน ยกเว้นเงินฝากธนาคารที่วดั มูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
เงินลงทุนในตราสารหนี้ แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้อตั ราผลตอบแทนจากสมาคมตลาด
ตราสารหนี้ ไทย ณ วันที่ ในงบแสดงฐานะการเงิน หากไม่มีอตั ราผลตอบแทน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน จะใช้อตั รา
ผลตอบแทนที่สถาบันการเงิน (Market Maker) เสนอซื้ อ ในกรณี ที่ไม่มีอตั ราผลตอบแทนดังกล่าว บริ ษทั จัดการจะประมาณ
ราคายุติธรรมโดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนประกาศกาหนด
หนี้สินทางการเงินทั้งหมดเป็ นหนี้สินทางการเงินที่วดั มูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาหน่ าย ซึ่ งกองทุนรับรู ้ดอกเบี้ย
จ่ายโดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
ในกรณี ที่เงินลงทุนในตราสารหนี้ผิดนัดชาระหนี้ กองทุนจะตัดบัญชีดอกเบี้ยค้างรับโดยนาไปลดรายได้ดอกเบี้ยทันที
เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่กิจการจะไม่ได้รับดอกเบี้ยและเมื่อจานวนดอกเบี้ยที่จะไม่ได้รับสามารถประมาณได้อย่าง
สมเหตุสมผล หากดอกเบี้ยค้างรับที่ตอ้ งตัดบัญชีเป็ นดอกเบี้ยที่กองทุนซื้อมาพร้อมกับเงินลงทุน กองทุนจะตัดบัญชีดอกเบี้ยค้าง
รับดังกล่าวโดยนาไปเพิ่มต้นทุนของเงินลงทุนที่ซ้ือมา
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4.2 การวัดค่าเงินลงทุน
เงินลงทุ นในกองทุ นในต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุ นและวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน โดยใช้มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิต่อหน่วยของกองทุนในต่างประเทศที่ประกาศล่าสุ ด
ราคาทุนของเงินลงทุนที่จาหน่ายใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
4.3 การรับรู้รายได้ และค่าใช้ จ่าย
กองทุนบันทึกกาไรหรื อขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกาไรขาดทุน
ในการจาหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการจาหน่ายเมื่อเปรี ยบเที ยบกับราคาตามบัญชี
ของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยูใ่ นกาไรขาดทุน
ดอกเบี้ยรับรับรู ้เป็ นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับตามวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
ค่าใช้จ่ายรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
4.4 ภาษีเงินได้
กองทุนเสี ยภาษีเงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากรในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย
4.5 การใช้ ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทางบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่กาหนดในแนวปฏิบตั ิทางบัญชี ฝ่ ายบริ หารต้องใช้การประมาณ
การรายการบัญ ชี บ างรายการและตั้ง ข้อ สมมติ ฐ านหลายประการ ซึ่ งมี ผ ลกระทบต่ อ จ านวนเงิ น ที่ แ สดงในงบการเงิ น
และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณไว้
4.6 บัญชีปรับสมดุล
บัญชี ปรับสมดุลถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของกาไรสะสม ซึ่ งจะบันทึกเมื่ อมีการขายหรื อรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนของกองทุ น
เพื่อทาให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมีส่วนในสิ นทรัพย์สุทธิ ของกิจการลงทุนหรื อได้รับส่ วนแบ่งจากกิจการลงทุนเท่าเทียมกันไม่ว่า
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนนั้นจะลงทุนหรื อเลิกลงทุนในกิจการลงทุน ณ เวลาใด
4.7 การแปลงค่าเงินตราต่ างประเทศ
กองทุนแปลงค่ารายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นให้เป็ นเงินบาท โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ
และแปลงค่าสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ เป็ นตัวเงินที่ เป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ ในงบแสดงฐานะการเงิน ให้เป็ นเงินบาท
โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กาไรและขาดทุนที่เกิดจากการรับหรื อจ่ายชาระที่เป็ นเงินตราต่างประเทศและที่เกิดการแปลง
ค่าสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินดังกล่าวได้บนั ทึกทันทีในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
4.8 ตราสารอนุพนั ธ์
อนุพนั ธ์ทางการเงินเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
กาไรขาดทุน ที่ เกิ ดจากการเปลี่ ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุ พนั ธ์จะรับ รู ้ ในงบกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็ จ
ณ วันที่วดั มูลค่า
กองทุนอาจทาป้องกันความเสี่ ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน สาหรับสิ นทรัพย์ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศบางส่ วนโดยการ
ทาอนุพนั ธ์ทางการเงิน เช่น การทาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
5. ข้ อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน
กองทุนได้ซ้ือขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุ ปได้ดงั นี้

ซื้อเงินลงทุน
ขายเงินลงทุน

(หน่ วย : บาท)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 10 กันยายน
2564
2563
18,854,555.00
5,962,627.24
116,395,542.81
38,025,035.98
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6. เงินฝากธนาคาร
ณ วันที่ 10 กันยายน 2564
สกุลเงิน
เงินต้ น

อัตราดอกเบีย้
ร้ อยละ (ต่ อปี )
ออมทรัพย์
ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)

0.10
-

BAHT
JPY

2,617,947.54
5,610,645.00

รวม
ณ วันที่ 10 กันยายน 2563
สกุลเงิน
เงินต้ น

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

0.10
-

BAHT
JPY

2,547,286.60
337,070.00

จานวนเงิน
(บาท)
2,617,947.54
1,666,529.88
4,284,477.42

จานวนเงิน
(บาท)
2,547,286.60
99,455.87
2,646,742.47

7. ลูกหนี/้ เจ้ าหนีจ้ ากสัญญาอนุพนั ธ์
ณ วันที่ 10 กันยายน 2564 กองทุนมีสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่ งทากับสถาบันการเงิน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ธนาคารคู่สัญญา
ธนาคารทหารไทยธนชาต
จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
จากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์
จากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทยธนชาต
จากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทยธนชาต
จากัด (มหาชน)

มูลค่ า
ตามสัญญา

กาไร(ขาดทุน)จากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่า
ยุติธรรม

จานวน
สัญญา

ขาย
สกุลเงิน

มูลค่าตาม
สัญญา

ซื้อ
สกุลเงิน

2

JPY

204,500,000.00

BAHT

60,990,659.00

ต.ค. 2564

221,970.24

3

JPY

39,000,000.00

BAHT

11,664,100.00

ต.ค. - พ.ย. 2564

70,555.95

1

JPY

15,000,000.00

BAHT

4,566,750.00
พ.ย. 2564
รวมลูกหนีจ้ ากสั ญญาอนุพันธ์

2

BAHT

22,593,900.00

JPY

1

JPY

6,000,000.00

BAHT

76,000,000.00

กาหนดส่ งมอบ

107,621.07
400,147.26

ต.ค. 2564

(11,358.43)

1,782,000.00
ก.ย. 2564
รวมเจ้าหนีจ้ ากสั ญญาอนุพันธ์

(180.00)
(11,538.43)
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7. ลูกหนี/้ เจ้ าหนีจ้ ากสัญญาอนุพนั ธ์ (ต่ อ)
ณ วันที่ 10 กันยายน 2563 กองทุนมีสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่ งทากับสถาบันการเงิน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ธนาคารคู่สัญญา
ธนาคารทหารไทย
จากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์
จากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย
จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
จากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์
จากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์
จากัด (มหาชน)

จานวน
สัญญา

ขาย
สกุลเงิน

มูลค่าตาม
สัญญา

ซื้อ
สกุลเงิน

มูลค่า
ตามสัญญา

1

JPY

80,000,000.00

BAHT

23,674,000.00

1

JPY

13,000,000.00

BAHT

1

JPY

52,000,000.00

BAHT

15,016,820.00

ก.ย. 2563

(330,960.19)

3

JPY

204,000,000.00

BAHT

59,032,732.00

ต.ค. 2563

(1,185,956.96)

1

JPY

71,956,000.00

BAHT

20,788,088.40

ต.ค. 2563

(452,267.45)

1

BAHT

1,996,423.00

JPY

6,677,000.00
ก.ย. 2563
รวมเจ้าหนีจ้ ากสั ญญาอนุพันธ์

(25,708.99)
(1,994,893.59)

กาหนดส่ งมอบ

กาไร(ขาดทุน)จากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม

ต.ค. 2563

55,150.16

3,839,680.00
พ.ย. 2563
รวมลูกหนี้จากสั ญญาอนุพันธ์

383.82
55,533.98

8. ค่าใช้ จ่าย
บริ ษ ัท หลัก ทรั พ ย์จัด การกองทุ น ธนชาต จ ากัด เป็ นผู ้ จัด การกองทุ น และนายทะเบี ย นหน่ ว ยลงทุ น โดยมี ธ นาคาร
กรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) เป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ ค่ าธรรมเนี ยมผูด้ ู แลผลประโยชน์และค่าธรรมเนี ยมนายทะเบี ยนตามที่ ระบุในหนังสื อชี้ ชวนที่
กองทุนถูกเรี ยกเก็บมีอตั ราดังนี้
ค่าใช้ จ่าย
อัตราร้ อยละ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ในประเทศ
ไม่เกินร้อยละ 0.161 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ไม่เกินร้อยละ 0.134 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
บริ ษทั จัดการจะคานวณค่าธรรมเนียมข้างต้นทุกวัน ทั้งนี้มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน
หักด้วยมูลค่าหนี้ สิ นทั้งหมดของกองทุน ณ วันที่ คานวณ ทั้งนี้ โดยยังไม่ได้หักรายการต่อไปนี้ ได้แก่ ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนที่ยงั ไม่ได้มีการคานวณและ/หรื อยังไม่ได้มีการบันทึกเป็ นหนี้สินจนถึง
วันที่คานวณ
ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรื อผูร้ ั บฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 0.535
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ
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9. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุน หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุมกองทุนหรื อถูกควบคุมโดยกองทุน
ไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับกองทุน
กองทุนมีความสัมพันธ์กบั บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดงั นี้
บริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้ 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 อกรรมการเดียวกันกับบริ ษทั
จัดการและกองทุน รายการที่สาคัญดังกล่าวมีดงั นี้
9.1 รายการระหว่างกัน มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 10 กันยายน
2564
2563
นโยบายการกาหนดราคา
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
1,104,758.93
1,482,893.16 ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสื อชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
138,094.89
185,361.60 ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสื อชี้ชวน
9.2 ยอดคงเหลือระหว่างกัน มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่ 10 กันยายน
2564
2563
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย
23,716.26
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย
2,964.53
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์
221,970.24
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์
11,538.43

37,540.57
4,692.56
55,150.16
330,960.19
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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 อขาย
ในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องกาหนดให้ตอ้ ง
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่
สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิ คการประเมินมูลค่าที่
เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ เช่น วิธีคิดลดกระแสเงินสด และพยายามใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ที่
เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดงั นี้
(ข้อมูลระดับที่ 1) ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกัน
(ข้อมูลระดับที่ 2)

(ข้อมูลระดับที่ 3)

ข้อมูลอื่นนอกเหนื อจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่
ข้อมูลราคาตลาด) หรื อโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่ คานวณมาจากราคาตลาด) สาหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อ
หนี้สินนั้น
ข้อมูลสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินซึ่ งไม่ได้อา้ งอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่
สามารถสังเกตได้)

กองทุนมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจาแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ดังนี้
(หน่ วย : บาท)
ระดับ 1
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุตธิ รรม
หน่วยลงทุน
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์
หนีส้ ินที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์

ณ วันที่ 10 กันยายน 2564
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

-

57,765,262.39
400,147.26

-

57,765,262.39
400,147.26

-

11,538.43

-

11,538.43
(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

-

128,661,245.92
55,533.98

-

128,661,245.92
55,533.98

-

1,994,893.59

-

1,994,893.59
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10.1 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม (ต่ อ)
เครื่ องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิง
ไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผูค้ า้ หรื อแหล่งกาหนดราคาที่เป็ นทางเลือกซึ่ งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกต
ได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่ องมือการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยตราสารหนี้ภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มน่าลงทุนและอนุพนั ธ์ใน
ตลาดซื้อขายกันโดยตรง
10.2 ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ โอกาสที่ราคาตราสารหนี้อาจจะเพิ่มขึ้นหรื อลดลง เมื่ออัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดมีการ
เปลี่ ย นแปลงโดยทั่ว ไป หากอัต ราดอกเบี้ ยในท้อ งตลาดเพิ่ ม สู งขึ้ น ราคาตราสารหนี้ จะลดลง และหากอัต ราดอกเบี้ ยใน
ท้องตลาดลดลงราคาตราสารหนี้ จะมี ราคาเพิ่ม สู งขึ้น ยิ่งตราสารหนี้ มี อายุยาวเท่ าไรราคาของตราสารหนี้ นั้น ก็จะมี ความ
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
2,617,947.54
1,666,529.88
4,284,477.42
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน
57,765,262.39
57,765,262.39
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์
400,147.26
400,147.26
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์
11,538.43
11,538.43
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่ 10 กันยายน 2563
อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ ลงตาม
อัตราตลาด
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์

2,547,286.60
-

อัตราดอกเบีย้
คงที่

ไม่ มีอัตรา
ดอกเบีย้

รวม

-

99,455.87
128,661,245.92
55,533.98

2,646,742.47
128,661,245.92
55,533.98

-

1,994,893.59

1,994,893.59
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10.3 ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง
ยอดคงเหลือของเครื่ องมื อทางการเงิน โดยแบ่งตามวันที่ครบกาหนดจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินที่มีสาระสาคัญ
ดังนี้
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่ 10 กันยายน 2564
ระยะเวลาการกาหนดอัตราดอกเบีย้ ใหม่ หรื อวันครบกาหนด
เมื่อทวงถาม
ภายใน 1 ปี
1 ปี – 5 ปี
ไม่ มีกาหนด
รวม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝากธนาคาร
4,284,477.42
4,284,477.42
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน
57,765,262.39
57,765,262.39
(หน่ วย : บาท)

เมื่อทวงถาม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน

2,646,742.47
-

ณ วันที่ 10 กันยายน 2563
ระยะเวลาการกาหนดอัตราดอกเบีย้ ใหม่ หรื อวันครบกาหนด
ภายใน 1 ปี
1 ปี – 5 ปี
ไม่ มีกาหนด
-

-

128,661,245.92

รวม
2,646,742.47
128,661,245.92

10.4 ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่ อ
กองทุนมี ความเสี่ ยงที่ อาจเกิด จากการที่ คู่สัญ ญาไม่สามารถปฏิ บัติตามภาระผูกพันที่ ระบุไว้ในเครื่ องมื อทางการเงิ น
เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกาหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่า
จะได้รับความเสี ยหายจากการเก็บหนี้
10.5 ความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่ งอาจก่อให้เกิดผล
เสี ยหายแก่กองทุนในงวดปัจจุบนั หรื อในปี ต่อไป กองทุนอาจจะได้รับผลกระทบจากอัต ราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนไป ซึ่ งเกิดจาก
สิ นทรัพย์ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศส่วนที่ไม่ได้ทาสัญญาป้องกันความเสี่ ยง
กองทุน ได้ทาการป้ องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงิน ตราต่างประเทศล่ วงหน้า ตามรายละเอียดที่ ระบุไว้ใน
หมายเหตุ 7
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10.5 ความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน (ต่ อ)
กองทุนมีสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้
(หน่ วย : เยน)
จานวนเงิน
รายการ
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน
หนีส้ ินทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ณ วันที่ 10 กันยายน 2564

ณ วันที่ 10 กันยายน 2563

194,476,188.91
5,610,645.00
6,000,000.00

436,051,128.31
337,070.00
-

26,951.81

27,622.69
(หน่ วย : ดอลลาร์ สหรัฐ)

จานวนเงิน
รายการ

ณ วันที่ 10 กันยายน 2564

ณ วันที่ 10 กันยายน 2563

-

652.13

หนีส้ ินทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

10.6 ความเสี่ยงด้ านตลาด
กองทุนมีความเสี่ ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในหน่วยลงทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยูก่ บั ความ
ผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งสภาวการณ์ดงั กล่าวอาจมีผลกระทบด้านบวกหรื อ
ลบต่อผลการดาเนินงานของกองทุนรวม
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 ดธนชาตเจแปน อิควิตี้

)XQGREMHFWLYHVDQGLQYHVWPHQWSROLF\
7KHIXQGDLPVWRSURYLGHFDSLWDOJURZWKLQH[FHVVRIWKH7RN\R6WRFN([FKDQJHVW6HFWLRQ,QGH[ 723,;  1HW75 DIWHUIHHVKDYHEHHQGHGXFWHGRYHU
DWKUHHWRILYH\HDUSHULRGE\LQYHVWLQJLQHTXLWLHVRI-DSDQHVHFRPSDQLHV
7JQJ[FSYWNXPXFXFXXTHNFYJI\NYMYMNX+ZSIFWJXMT\ST[JWQJFKFSIXMTZQIGJHFWJKZQQ^HTSXNIJWJIGJKTWJRFPNSLFS^NS[JXYRJSY&GT[JNX
YMJ.S[JXYRJSY4GOJHYN[JTKYMJKZSI+TWIJYFNQXTSYMJKZSIࠎX.S[JXYRJSY5TQNH^UQJFXJXJJYMJ0..)
5FXY5JWKTWRFSHJNXSTYFLZNIJYTKZYZWJUJWKTWRFSHJFSIRF^STYGJWJUJFYJI9MJ[FQZJTKNS[JXYRJSYXFSIYMJNSHTRJKWTRYMJRRF^
LTIT\SFX\JQQFXZUFSINS[JXYTWXRF^STYLJYGFHPYMJFRTZSYXTWNLNSFQQ^NS[JXYJI*]HMFSLJWFYJHMFSLJXRF^HFZXJYMJ[FQZJTKFS^
T[JWXJFXNS[JXYRJSYXYTWNXJTWKFQQ
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6FKURGHU,QWHUQDWLRQDO6HOHFWLRQ)XQG-DSDQHVH2SSRUWXQLWLHV&$FFXPXODWLRQ-3<
7RN\R6WRFN([FKDQJHVW6HFWLRQLQGH[ 723,;  1HW75



3OHDVHUHIHUWRWKH6RXUFHDQGUDWLQJV
LQIRUPDWLRQVHFWLRQIRUGHWDLOVRQWKHLFRQV
VKRZQDERYH
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1HW75
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-3<
'HDOLQJIUHTXHQF\b
'DLO\
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)HHV H[SHQVHV
2QJRLQJFKDUJHb
5HGHPSWLRQIHHb




3XUFKDVHGHWDLOV
0LQLPXPLQLWLDO
VXEVFULSWLRQb

(8586'RU
WKHLUQHDUHTXLYDOHQWLQ
DQ\RWKHUIUHHO\
FRQYHUWLEOHFXUUHQF\

&RGHV
,6,1b
%ORRPEHUJb
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/HDUQPRUHDERXW6FKURGHUV IXQGVYLVLWVFKURGHUVFRXN
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7KHULVNFDWHJRU\ZDVFDOFXODWHGXVLQJKLVWRULFDO
SHUIRUPDQFHGDWDDQGPD\QRWEHDUHOLDEOH
LQGLFDWRURIWKHIXQGȇVIXWXUHULVNSURILOH7KH
IXQGȇVULVNFDWHJRU\LVQRWJXDUDQWHHGWRUHPDLQ
IL[HG3OHDVHVHHWKH.H\,QYHVWRU,QIRUPDWLRQ
'RFXPHQWIRUPRUHLQIRUPDWLRQ

5LVNVWDWLVWLFV ILQDQFLDOUDWLRV

-DQ

6FKURGHU,QWHUQDWLRQDO6HOHFWLRQ)XQG-DSDQHVH2SSRUWXQLWLHV&$FFXPXODWLRQ-3<
7RN\R6WRFN([FKDQJHVW6HFWLRQLQGH[ 723,;  1HW75

7KHFKDUWLVIRULOOXVWUDWLYHSXUSRVHVRQO\DQGGRHVQRWUHIOHFWDQDFWXDOUHWXUQRQDQ\
LQYHVWPHQW
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6KDUHFODVVDYDLODEOH
&$FFXPXODWLRQ-3<
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&RQWDFWLQIRUPDWLRQ
6FKURGHU,QYHVWPHQW0DQDJHPHQW (XURSH 6$
UXH+¸KHQKRI
6HQQLJHUEHUJ
/X[HPERXUJ
/
7HO
)D[
)RU\RXUVHFXULW\FRPPXQLFDWLRQVPD\EHWDSHGRUPRQLWRUHG

%HQFKPDUNDQGFRUSRUDWHDFWLRQLQIRUPDWLRQ
7KHIXOOWUDFNUHFRUGRIWKHSUHYLRXVLQGH[KDVEHHQNHSWDQGFKDLQOLQNHGWRWKHQHZRQH6RPHSHUIRUPDQFHGLIIHUHQFHVEHWZHHQWKHIXQGDQGWKH
EHQFKPDUNPD\DULVHEHFDXVHWKHIXQGSHUIRUPDQFHLVFDOFXODWHGDWDGLIIHUHQWYDOXDWLRQSRLQWIURPWKHEHQFKPDUN7KH6FKURGHU,6)-DSDQHVH
/DUJH&DSIXQGZDVODXQFKHGLQ'HFHPEHUWRDFFRPPRGDWHDWUDQVIHURIVKDUHKROGHUVIURPWKH6FKURGHU-DSDQ)XQG8QLW7UXVW ODXQFKHGRQ
0D\ WRWKH6FKURGHU,6)6,&$92Q6FKURGHU,6)-DSDQHVH/DUJH&DSFKDQJHGLWVQDPHWR6FKURGHU,6)-DSDQHVH2SSRUWXQLWLHV2Q
WKH7RN\R6WRFN([FKDQJHVW6HFWLRQ,QGH[ 723,;  75 UHSODFHGWKH)76(-DSDQ7KHIXOOWUDFNUHFRUGRIWKHSUHYLRXVLQGH[KDVEHHQ
NHSWDQGFKDLQOLQNHGWRWKHQHZRQH7KHIXQG VSHUIRUPDQFHVKRXOGEHDVVHVVHGDJDLQVWLWVWDUJHWEHQFKPDUNEHLQJWRH[FHHGWKH7RN\R6WRFN
([FKDQJHVW6HFWLRQ,QGH[ 723,;  1HW75 7KHIXQG VLQYHVWPHQWXQLYHUVHLVH[SHFWHGWRRYHUODSPDWHULDOO\ZLWKWKHFRPSRQHQWVRIWKHWDUJHW
EHQFKPDUN7KHLQYHVWPHQWPDQDJHULQYHVWVRQDGLVFUHWLRQDU\EDVLVDQGWKHUHDUHQRUHVWULFWLRQVRQWKHH[WHQWWRZKLFKWKHIXQG VSRUWIROLRDQG
SHUIRUPDQFHPD\GHYLDWHIURPWKHWDUJHWEHQFKPDUN7KHLQYHVWPHQWPDQDJHUZLOOLQYHVWLQFRPSDQLHVRUVHFWRUVQRWLQFOXGHGLQWKHWDUJHW
EHQFKPDUNLQRUGHUWRWDNHDGYDQWDJHRIVSHFLILFLQYHVWPHQWRSSRUWXQLWLHV7KHWDUJHWEHQFKPDUNKDVEHHQVHOHFWHGEHFDXVHLWLVUHSUHVHQWDWLYHRI
WKHW\SHRILQYHVWPHQWVLQZKLFKWKHIXQGLVOLNHO\WRLQYHVWDQGLWLVWKHUHIRUHDQDSSURSULDWHWDUJHWLQUHODWLRQWRWKHUHWXUQWKDWWKHIXQGDLPVWR
SURYLGH2QWKH7RN\R6WRFN([FKDQJHVW6HFWLRQLQGH[ 723,;  1HW75 UHSODFHGWKH7RN\R6WRFN([FKDQJHVW6HFWLRQ,QGH[ 723,;
75 

6RXUFHDQGUDWLQJVLQIRUPDWLRQ
6RXUFHRIDOOSHUIRUPDQFHGDWDXQOHVVRWKHUZLVHVWDWHG0RUQLQJVWDUELGWRELGQHWLQFRPHUHLQYHVWHGQHWRIIHHV
2TWSNSLXYFW7FYNSLk0RUQLQJVWDU$OO5LJKWV5HVHUYHG7KHLQIRUPDWLRQFRQWDLQHGKHUHLQ  LVSURSULHWDU\WR0RUQLQJVWDUDQGRULWV
FRQWHQWSURYLGHUV  PD\QRWEHFRSLHGRUGLVWULEXWHGDQG  LVQRWZDUUDQWHGWREHDFFXUDWHFRPSOHWHRUWLPHO\1HLWKHU0RUQLQJVWDUQRULWV
FRQWHQWSURYLGHUVDUHUHVSRQVLEOHIRUDQ\GDPDJHVRUORVVHVDULVLQJIURPDQ\XVHRIWKLVLQIRUPDWLRQ3DVWSHUIRUPDQFHLVQRJXDUDQWHHRIIXWXUH
UHVXOWV

,PSRUWDQWLQIRUPDWLRQ
7KLVGRFXPHQWGRHVQRWFRQVWLWXWHDQRIIHUWRVXEVFULEHIRUVKDUHVRI6FKURGHU,QWHUQDWLRQDO6HOHFWLRQ)XQG WKH&RPSDQ\ 1RWKLQJLQWKLV
GRFXPHQWVKRXOGEHFRQVWUXHGDVDGYLFHRUDUHFRPPHQGDWLRQWREX\RUVHOOVKDUHV6XEVFULSWLRQVIRUVKDUHVRIWKH&RPSDQ\FDQRQO\EHPDGHRQ
WKHEDVLVRILWVODWHVW.H\,QYHVWRU,QIRUPDWLRQ'RFXPHQWDQGSURVSHFWXVWRJHWKHUZLWKWKHODWHVWDXGLWHGDQQXDOUHSRUW DQGVXEVHTXHQWXQDXGLWHG
VHPLDQQXDOUHSRUWLISXEOLVKHG FRSLHVRIZKLFKFDQEHREWDLQHGIUHHRIFKDUJHIURP6FKURGHU,QYHVWPHQW0DQDJHPHQW (XURSH 6$7KH
&RPSDQ\LVD/X[HPERXUJUHJLVWHUHG8&,76UHFRJQLVHGLQWKH8.XQGHUWKH)LQDQFLDO6HUYLFHVDQG0DUNHWV$FW$QLQYHVWPHQWLQWKH&RPSDQ\
HQWDLOVULVNVZKLFKDUHIXOO\GHVFULEHGLQWKHSURVSHFWXV,VVXHGE\6FKURGHU,QYHVWPHQW0DQDJHPHQW (XURSH 6$UXH+¸KHQKRI/
6HQQLQJHUEHUJ/X[HPERXUJ5HJLVWHUHG1R%$SSURYHGIRULVVXHLQWKH8.E\6FKURGHU,QYHVWPHQW0DQDJHPHQW/LPLWHG/RQGRQ:DOO
3ODFH/RQGRQ(&<$8$XWKRULVHGDQGUHJXODWHGE\WKH)LQDQFLDO&RQGXFW$XWKRULW\6FKURGHUVZLOOEHDGDWDFRQWUROOHULQUHVSHFWRI\RXUSHUVRQDO
GDWD)RULQIRUPDWLRQRQKRZ6FKURGHUVPLJKWSURFHVV\RXUSHUVRQDOGDWDSOHDVHYLHZRXU3ULYDF\3ROLF\DYDLODEOHDW
ZZZVFKURGHUVFRPHQSULYDF\SROLF\RURQUHTXHVWVKRXOG\RXQRWKDYHDFFHVVWRWKLVZHESDJH7KLUGSDUW\GDWDLVRZQHGRUOLFHQVHGE\WKHGDWD
SURYLGHUDQGPD\QRWEHUHSURGXFHGRUH[WUDFWHGDQGXVHGIRUDQ\RWKHUSXUSRVHZLWKRXWWKHGDWDSURYLGHU VFRQVHQW7KLUGSDUW\GDWDLVSURYLGHG
ZLWKRXWDQ\ZDUUDQWLHVRIDQ\NLQG7KHGDWDSURYLGHUDQGLVVXHURIWKHGRFXPHQWVKDOOKDYHQROLDELOLW\LQFRQQHFWLRQZLWKWKHWKLUGSDUW\GDWD7KH
3URVSHFWXVDQGRUZZZVFKURGHUVFRPFRQWDLQVDGGLWLRQDOGLVFODLPHUVZKLFKDSSO\WRWKHWKLUGSDUW\GDWD
'LVWULEXWHGLQWKH8.E\6FKURGHU,QYHVWPHQW0DQDJHPHQW/WG/RQGRQ:DOO3ODFH/RQGRQ(&<$85HJLVWUDWLRQ1R(QJODQG
$XWKRULVHGDQGUHJXODWHGE\WKH)LQDQFLDO&RQGXFW$XWKRULW\

/HDUQPRUHDERXW6FKURGHUV IXQGVYLVLWVFKURGHUVFRXN



