รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์ สปริง Global Green Energy
(T-ES-GGREEN)
รหัสกองทุน 4417

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด

สาส์ นจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จํากัด

เรี ยน ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุน
บริ ษ ัท หลัก ทรั พ ย์จ ัด การกองทุ น ธนชาต จํากัด (บลจ.ธนชาต) ใคร่ ข อรายงานการดําเนิ น งานของ
กองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริ ง Global Green Energy สําหรับรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง
วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ให้ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ทราบดังนี้
นับจากวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ดัชนี MSCI World Net Total
Return USD Index ได้ป รั บ ตัวจาก 7,760.374 เป็ น 8,920.353 สอดคล้องกับ การกลับ มาดําเนิ น กิ จกรรมทาง
เศรษฐกิจเนื่องจากการฉีดวัคซีนทัว่ โลก โดยมีเหตุการณ์และภาพรวมสําคัญต่างๆดังนี้
1) หลังจากที่ Joe Biden ได้เข้ารับตําแหน่ งประธานาธบดี ของ US แล้วก็มีคาํ สั่งใน US กลับเข้าไปใน
Paris Climate Agreement ที่เป็ นสนธิ สัญญาที่ Trump ออกมาและให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาก
ขึ้นนับเป็ นอีกหนึ่งปั จจัยที่แสดงให้เห็นถึง Green Energy Trend ใน US ใน 4 ปี ข้างหน้า
2) ประเทศหลายๆประเทศในโลกเริ่ มออกมาประกาศว่าจะทําให้ประเทศของตนเป็ น Carbon Neutral ใน
อีก 10-30 ปี ข้างหน้าแล้วแต่ประเทศเป็ นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะเป็ น Tailwind ให้ Green Energy เช่นกัน
3) ในช่วงปี 2021 ที่ผ่านมากระแส ESG Investment หรื อการลงทุนที่ตระหนักถึงสิ่ งแวดล้อมและความ
ยัง่ ยืนนั้นค่อนข้างที่จะเป็ นกระแสที่เห็นได้ชดั และ พลังงานสะอาดก็เป็ นอีกหนึ่ง Theme การลงทุนหลักใน ESG
Investment จึงทําให้จะเกิด Tailwind ใน Subsector Green Energy ทัว่ โลกได้
4) ปี 2564 Joe Biden ได้อ อกมาประกาศนโยบายต่ อ สู ้ กับ Climate Change โดยจะลงทุ น ใน Green
Infrastructure จึงเป็ นอีกหนึ่ง Tailwind ของ Subsector Green Energy ใน US ได้
กองทุน T-ES-GGREEN มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ
กองทุน Brookfield Global Renewables & Sustainable Infrastructure Ucits สําหรับการป้ องกันความเสี่ ยงด้าน
อัต ราแลกเปลี่ ย นจะเป็ นตามดุ ล ยพิ นิ จ ของผูจ้ ัด การกองทุ น โดยมี ก ารปรั บ สั ด ส่ ว นการปกป้ อ งค่ าเงิ น ตาม
สถานการณ์ ตลาด ท้ายที่ สุ ด นี้ บลจ.ธนชาต ขอให้คาํ มัน่ ว่าบริ ษ ทั จะพิ จารณาการลงทุ น อย่างรอบคอบ เพื่ อ
ผลประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกท่าน
ท้ายที่ สุดนี้ บลจ.ธนชาต ขอให้คาํ มัน่ ว่าบริ ษทั จะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์
สู งสุ ดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกท่าน

ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด
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ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
3 เดือน 6 เดือน
25 ก.พ. 64

1 ปี

-

1

3 ปี

-

1

5 ปี

-

1

10 ปี

-

1

-

ตังแต่
จัดตัง
กองทุน
1 ธ.ค. 63

ถึง 31 พ.ค. 64 ถึง 31 พ.ค. 64 ถึง 31 พ.ค. 64 ถึง 31 พ.ค. 64 ถึง 31 พ.ค. 64 ถึง 31 พ.ค. 64 ถึง 31 พ.ค. 64

T-ES-GGREEN
Benchmark
2

Information Ratio
ความผันผวนของ

-1.20

-

-

-

-

-

3.35

12.77

-

-

-

-

-

20.62

-0.89

-

-

-

-

-

-0.95

20.85

-

-

-

-

-

23.21

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 ควรเปรี ยบเทียบกับตัวชี้ วดั ของกองทุนหลัก คือ ดัชนี MSCI World Index Net (USD)
ในรู ป สกุ ล เงิ น ดอลลาร์ ส หรั ฐ ปรั บ ด้ว ยอัต ราแลกเปลี่ ย นเพื่ อ เที ย บเท่ า ค่ า สกุ ล เงิ น บาท ณ วัน ที่ ค ํา นวณ
ผลตอบแทน
การเปิ ดเผยอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุน
ข้อมูลอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากับ 0.00 รอบของ
กองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี
การใช้ สิทธิออกเสี ยงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ
ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถค้นหารายละเอียดการเข้าร่ วมประชุมสามัญประจําปี และประชุมวิสามัญของบริ ษทั
จัด การที่ ก องทุ น ถื อ ลงทุ น ได้ผ่านทางเว็บ ไซต์ข อง บลจ.ธนชาต https://www.thanachartfundeastspring.com
ในเมนูหวั ข้อ “รู ้จกั บลจ.”

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็ นสิ่ งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ ยง ก่อนตัดสิ นใจลงทุน
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน
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ค่าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบปี บัญชีต้ งั แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
ค่าใช้จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม
(fund’s direct expenses)

จํานวนเงิน
(พันบาท)

ร้อยละของมูลค่า
ทรัพย์สินสุ ทธิ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)
94,920.24
0.801%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)
6,328.01
0.053%
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ (trustee fee)
1,265.60
0.011%
ค่าที่ปรึ กษาการลงทุน (advisory fee)
ไม่มี
ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
1,237.37
0.011%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
103,751.22
0.876%
* รวมอยูใ่ นค่าธรรมเนียมการจัดการ
- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ ายทั้งหมดไม่ รวมค่านายหน้าซื้ อ ขายหลัก ทรั พ ย์ และค่ าธรรมเนี ยมต่ างๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น จากการซื้ อ ขาย
หลักทรัพย์
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้
รายงานข้ อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง

ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทําธุรกรรม
กองทุนภายใต้การจัดการของบริ ษทั
รายชื่ อผู้จดั การกองทุน
ลําดับ
1

ชื่อ – นามสกุล
นางสาวธีรนุช ธรรมภิมุขวัฒนา

วันที่เริ่ มบริ หารกองทุน
12 มิถุนายน 2562

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 ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้ บริการบุคคลอื่น
บริ ษทั คู่คา้ ตราสารหนี้

รายการผลประโยชน์ตอบแทน
ของกองทุน

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 แอนด์อินเวสเมนท์แบงก์
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 นข้อมูล
ในการตัดสิ นใจลงทุน

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
กลุ่มของตราสาร
มูลค่าตามราคา
ตลาด
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิ ชย์ หรื 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
ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง หรื อผูค้ ้ าํ ประกัน

%NAV
-

(ง) ตราสารที่มีบริ ษทั ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่าํ กว่า
investment grade หรื อไม่มี rating เป็ นผูอ้ อก ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลัก
หลัง หรื อผูค้ ้ าํ ประกัน
สัดส่ วนสู งสุ ด (Upper Limit) ที่บริ ษทั จัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
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รายงานการลงทุนในหลักทรัพ ย์ และทรัพย์สินอื่น
ชื่ อหลั กทรัพย์

อัตรา
ดอกเบี้ย
(%)

อันดับความน่าเชื่ อถื อ
TRIS

FITCH

S&P

Moody's

มูลค่ าตาม ร้ อยละของ มูลค่ าตาม
วันครบ จํา นวนหน่วย
ร้อยละของ
กํา หนด (พันหน่ วย)/ ราคาตลาดไม่ รวม เงินลงทุน ราคาตลาดรวม
มูลค่ า
ดอกเบี้ยค้างรับ ทรัพย์ สินสุ ทธิ
มูลค่ าหน้ าตั๋ว ดอกเบี้ยค้ างรับ
(พันบาท)
(พันบาท)
(พันบาท)

การลงทุนในหลั กทรัพย์ ต่างประเทศ

11,778,739.10

100.00

11,778,739.10

หน่ วยลงทุน

11,778,739.10

100.00

11,778,739.10

95.26

พลั งงานหมุนเวียนและธุรกิจด้ านสิ่ งแวดล้ อม

11,778,739.10

100.00

11,778,739.10

95.26

11,778,739.10

100.00

11,778,739.10

95.26

เงินฝากธนาคาร

624,335.32

5.04

ประเภทออมทรัพย์

624,333.32

5.04

BRRUUEA

Brookfield Global Renewables and Sustainable Infrastructure UCITS Fund Class E
(Institutional Accumulation) USD

BANK DEPOSIT-USD

BANK DEPOSIT-USD

BAY - S/A

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

15,025.16

AAA*

F1+(tha)* BBB+*

Aa2*

493,950.25

492,651.60

3.98

Baa1*

131,088.44

131,681.72

1.06

2.00

0.00

2.00
22,901.09

0.00
0.19

22,901.09

0.19

(61,123.83)

(0.49)

ประเภทกระแสรายวัน
BAY - C/A
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
การป้องกันความเสี่ย งของรายการในอนาคตโดยใช้ สัญญาล่ วงหน้ า

AAA*

F1+(tha)* BBB+*

95.26

Baa1*

2.00

สัญญาขายเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า
สินทรัพย์ อื่นและหนี้สินอื่ น
สินทรัพย์ อื่น

17,249.27

0.14

หนี้สินอื่ น

(78,373.10)

(0.63)

12,364,851.69

100.00

รวมทั้งสิ้ น

11,778,739.10

100.00

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
ประเภทสัญญา

คู่สัญญา

อันดับความน่ าเชือ่ ถือ

วัตถุประสงค์

มู ลค่าตามราคาตลาด (บาท)

% NAV

กําไร/ขาดทุน (บาท)

Baa1*

ปัองกันความเสี่ยง

(7,781,142.86)

(0.06%)

(7,781,142.86)

BBB+*

Baa1*

ปัองกันความเสี่ยง

24,818,096.77

0.20%

24,818,096.77

AA*

BBB+*

Baa1*

ปัองกันความเสี่ยง

1,325,856.45

0.01%

1,325,856.45

TRIS

FITCH

S&P

Moody's

AAA*

AAA*

BBB+*

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า ธนาคารไทยพาณิ ชย์

AA+*

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า ธนาคารกสิกรไทย

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

AAA*

AAA*

BBB+*

Baa1*

ปัองกันความเสี่ยง

4,759,806.45

0.04%

4,759,806.45

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

AAA*

AAA*

BBB+*

Baa1*

ปัองกันความเสี่ยง

2,413,596.77

0.02%

2,413,596.77

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

AAA*

AAA*

BBB+*

Baa1*

ปัองกันความเสี่ยง

(223,741.94)

(0.00%)

(223,741.94)

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

AAA*

AAA*

BBB+*

Baa1*

ปัองกันความเสี่ยง

(2,411,379.44)

(0.02%)

(2,411,379.44)

* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผูอ้ อกตราสาร
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อันดับความน่ าเชื่ อถือของตราสารหนีร้ ะยะกลางและระยะยาว
บ.ทริ ส
บ.ฟิ ทซ์ เรทติ้ง
ความหมายของเรทติ้ง
เรสติ้ง
(ประเทศไทย)
AAA
AAA (tha)
ความน่าเชื่อถือสู งที่สุด และมีความเสี่ ยงตํ่าสุ ด
กลุ่มตราสารหนี้
ระดับน่าลงทุน
AA
AA (tha)
ความน่าเชื่อถือสู งมาก และมีความเสี่ ยงตํ่ามาก
(Investment Grade
A
A (tha)
ความน่าเชื่อถือสู ง และมีความเสี่ ยงตํ่า
Bonds)
BBB
BBB (tha)
ความน่าเชื่อถืออยูใ่ นเกณฑ์พอใช้
BB
BB (tha)
ความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าระดับปานกลาง
กลุ่มตราสารหนี้
ระดับเก็งกําไร
B
B (tha)
ความน่าเชื่อถืออยูใ่ นเกณฑ์ต่าํ มาก
(Speculative Grade
C
CCC, CC, C (tha) ความน่าเชื่อถืออยูใ่ นเกณฑ์ต่าํ มากที่สุด และเริ่ มมี
Bonds)
ความเสี่ ยงต่อการผิดนัดชําระหนี้
D
DDD, DD, D (tha) อยูใ่ นภาวะที่ผดิ นัดชําระหนี้
หมายเหตุ : บ.ทริ สเรตติ้ง และ บ.ฟิ ทซ์ เรทติ้ง ได้ใช้สญ
ั ญลักษณ์ บวก (+) และ ลบ (-) ต่อท้ายอันดับเครดิต
ข้างต้น เพื่อใช้ขยายขอบเขตของคุณภาพเครดิตที่นิยามเอาไว้มากกว่าเล็กน้อย (+) และ น้อยกว่าเล็กน้อย (-)
ตามลําดับ สําหรับ ฟิ ทซ์ เรทติ้ง เป็ นสถาบันจัดอันดับเครดิตนานาชาติ จึงมีคาํ ว่า (tha) ต่อท้ายเพือ่ แสดงถึงการ
ให้อนั ดับเครดิตตามมาตรวัดภายในประเทศไทย
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Description

Standard and
Poor’s
Longterm

Moody’s

Short- Longterm term

Shortterm

FITCH Ratings
Longterm

Shortterm

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
A1+
Aa3
A1
A1
A2
A2
A3
A3

AA+
AA
AA-

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

P1
P2
P3

Baa1
Baa2
Baa3

A+
A
A-

F1+
F1
F2
F3

BBB+
BBB
BBB-

Speculative Grade
This group involves speculative elements – capacity for BB+
continued payment of commitments is contingent upon a BB
sustained business and economic environment
BBB+
B
B-

B
C
D

Ba1
Ba2
Ba3
B1
B2
B3
Caa1
Caa2
Caa3

NP

BB+
BB
BBB+
B
B-

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

CCC+
CCC
CCC-

CCC+
CCC
CCC-

Highly speculative obligations

CC

CC

CC

Very low probability of timely and full payment of
obligations

C

C

C

Default in payment of obligations - D
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B
C
D

กองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริ ง Global Green Energy
งบแสดงฐานะการเงิ น
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และวันที่
(หน่วย:บาท)
31 พฤษภาคม 2564
(ยังไม ่ได้สอบทาน)
สิ นทรัพย์
เงิ นลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงิ นฝากธนาคาร
ลูกหนี้
จากเงิ นปั นผลและดอกเบี้ย
จากการขายเงิ นลงทุน
จากการขายสัญญาอนุ พนั ธ์
สิ นทรัพย์อื่น
รวมสิ นทรัพย์

(ตรวจสอบแล้ว)

11,778,739,099.89
623,742,037.04

-

593,285.31
17,171,000.00
33,317,356.45
78,271.66

-

12,453,641,050.35
-

หนี้สิน
เจ้าหนี้
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
เจ้าหนี้ จากสัญญาอนุ พนั ธ์
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
ภาษีเงิ นได้คา้ งจ่าย
หนี้ สินอื่น

59,498,570.52
10,416,264.22
18,256,580.28
88,992.80
528,953.68

รวมหนี้ สิน

88,789,361.50

-

12,364,851,688.85
สิ นทรัพย์ สุทธิ
สิ นทรัพย์ สุทธิ
ทุนที่ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กําไร(ขาดทุน)สะสม
บัญชีปรับสมดุล
กําไร(ขาดทุน)สะสมจากการดําเนิ นงาน
รวมสิ นทรัพย์สุทธิ

11,964,330,675.19

-

1,314,195,854.49
(913,674,840.83)

-

12,364,851,688.85

สิ นทรัพย์ สุทธิต่อหน่ วย
จํา นวนหน่ ว ยลงทุนทีจ่ าํ หน่ ายแล้ วทั้งหมด ณ สิ้ นงวด (หน่ วย)
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10.3347
1,196,433,067.5192

-

กองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริ ง Global Green Energy
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และ 2563
(หน่วย:บาท)
31 พฤษภาคม 2564

31 พฤษภาคม 2563

ยังไม ่ได้สอบทาน

ยังไม ่ได้สอบทาน

861,177.34
861,177.34

-

94,920,243.46
1,265,603.36
6,328,016.28
76,264.07
17,452.13
109,745.00
1,033,905.10
103,751,229.40

-

(102,890,052.06)

-

(25,850,689.17)
(347,866,810.92)
(502,554,290.03)
22,901,092.23
42,715,085.73
(810,655,612.16)

-

(913,545,664.22)

-

(129,176.61)

-

(913,674,840.83)

-

รายได้
รายได้ดอกเบี้ย
รวม รายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ
ค่าธรรมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียน
ค่าใช้จา่ ยในการเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศและอื่นๆ
ค่าธรรมเนี ยมวิชาชีพ
ค่าใช้จา่ ยในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จา่ ยในการดําเนิ นงาน
รวม ค่าใช้จา่ ย
รายได้ (ขาดทุน)สุ ทธิ
รายการกํา ไร(ขาดทุน)สุ ทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ จากเงิ นลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ที่ยงั ไม ่เกิดขึ้นจากเงิ นลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุ พนั ธ์
รายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ที่ยงั ไม ่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุ พนั ธ์
รายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ จากอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศ
รวม รายการกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ จากเงิ นลงทุนที่ เกิดขึ้นและยังไม ่เกิดขึ้น
การเพิม่ ขึ้น(ลดลง)ในสิ นทรัพย์ สุทธิจากการดํา เนินงานก่ อนภาษีเงินได้
หัก ภาษีเงินได้
การเพิม่ ขึ้น(ลดลง)ในสิ นทรัพย์ สุทธิจากการดํา เนินงานหลั งหักภาษีเงินได้
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ข้ อมูลทีล่ งทุนในหน่ วยลงทุนกองทุนรวมต่ างประเทศ เกินกว่ าร้ อยละยีส่ ิ บของมูลค่ าทรั พย์ สินสุ ทธิ
ของ
กองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์ สปริ ง Global Green Energy
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VHUYLFH QRUVKDOODQ\VHFXULW\SURGXFWRUVHUYLFHEHRIIHUHGRUVROG LQDQ\MXULVGLFWLRQLQZKLFK%URRNILHOGLVQRWOLFHQVHGWRFRQGXFWEXVLQHVV
DQGRUDQRIIHUVROLFLWDWLRQSXUFKDVHRUVDOHZRXOGEHXQDYDLODEOHRUXQODZIXOΖQIRUPDWLRQKHUHLQFRQWDLQVLQFOXGHVRULVEDVHGXSRQIRUZDUG
ORRNLQJVWDWHPHQWVZLWKLQWKHPHDQLQJRIWKHIHGHUDOVHFXULWLHVODZVVSHFLILFDOO\6HFWLRQ(RIWKH6HFXULWLHV([FKDQJH$FWRIDVDPHQGHG
36*WKH)XQG VLQYHVWPHQWDGYLVRUKDVYROXQWDULO\DJUHHGWRZDLYHDOORUDSRUWLRQRILWVPDQDJHPHQWIHHVDQGRUUHLPEXUVHFHUWDLQH[SHQVHVRI
WKH)XQGWRWKHH[WHQWQHFHVVDU\WRPDLQWDLQWKH)XQG VWRWDOH[SHQVHUDWLR H[FOXGLQJEURNHUDJHFRPPLVVLRQVDQGRWKHUWUDQVDFWLRQDOH[SHQVHV
LQWHUHVWVWD[HVDQGH[WUDRUGLQDU\H[SHQVHVVXFKDVOLWLJDWLRQDQGRWKHUH[SHQVHVQRWLQFXUUHGLQWKHRUGLQDU\FRXUVHRIWKH)XQG VEXVLQHVV DWQR
PRUHWKDQRIWKH)XQG VVKDUHFODVVHV7KLVIHHZDLYHUDQGH[SHQVHUHLPEXUVHPHQWDUUDQJHPHQWLVYROXQWDU\ZKLFKWKH)XQG VLQYHVWPHQW
DGYLVRUPD\WHUPLQDWHLQLWVVROHGLVFUHWLRQDWDQ\WLPH3OHDVHUHIHUWRWKH)XQG VSURVSHFWXVVXSSOHPHQWDU\SURVSHFWXVDQG.H\ΖQYHVWRU
ΖQIRUPDWLRQ'RFXPHQW .ΖΖ' DYDLODEOHDWZZZEURRNILHOGFRPIRUDGLVFXVVLRQRIDQ\FKDUJHVWKDWPD\EHDSSOLHGWRDQLQYHVWPHQWLQWKH)XQG
7KLVLVDQDGYHUWLVLQJGRFXPHQW7KHVWDWHRIWKHRULJLQRIWKHIXQGLVΖUHODQGΖQ6ZLW]HUODQGWKHUHSUHVHQWDWLYHLV$&2/Ζ1)XQG6HUYLFHV$*
/HXWVFKHQEDFKVWUDVVH&+=XULFKZKLOVWWKHSD\LQJDJHQWLV+HOYHWLVFKH%DQN$*6HHIHOGVWUDVVH&+=XULFK7KHSURVSHFWXVWKH
NH\LQIRUPDWLRQGRFXPHQWVRUWKHNH\LQYHVWRULQIRUPDWLRQGRFXPHQWVWKHDUWLFOHVRIDVVRFLDWLRQDVZHOODVWKHDQQXDODQGVHPLDQQXDOUHSRUWV
PD\EHREWDLQHGIUHHRIFKDUJHIURPWKHUHSUHVHQWDWLYH3DVWSHUIRUPDQFHLVQRLQGLFDWLRQRIFXUUHQWRUIXWXUHSHUIRUPDQFH7KHSHUIRUPDQFHGDWD
GRQRWWDNHDFFRXQWRIWKHFRPPLVVLRQVDQGFRVWVLQFXUUHGRQWKHLVVXHDQGUHGHPSWLRQRIXQLWV
7KH)XQGLVQRWDXWKRULVHGRUUHFRJQLVHGE\WKH0RQHWDU\$XWKRULW\RI6LQJDSRUH 0$6 DQGVKDUHVDUHQRWDOORZHGWREHRIIHUHGWRWKHUHWDLO
SXEOLF7KH)XQGLVUHJLVWHUHGZLWKWKH0$6DVD5HVWULFWHG)RUHLJQ6FKHPH6KDUHVRIWKH)XQGPD\RQO\EHRIIHUHGWRLQVWLWXWLRQDODQGDFFUHGLWHG
LQYHVWRUV DVGHILQHGLQWKH6HFXULWLHVDQG)XWXUHV$FW &DS  6)$ DQGWKLVPDWHULDOLVOLPLWHGWRWKHLQYHVWRUVLQWKRVHFDWHJRULHV
7KLVGRFXPHQWKDVQRWEHHQUHJLVWHUHGE\WKH5HJLVWUDURI&RPSDQLHVLQ+RQJ.RQJ7KLV)XQGLVDFROOHFWLYHLQYHVWPHQWVFKHPHDVGHILQHGLQWKH
6HFXULWLHVDQG)XWXUHV2UGLQDQFHRI+RQJ.RQJ WKH2UGLQDQFH EXWKDVQRWEHHQDXWKRULVHGE\WKH6HFXULWLHVDQG)XWXUHV&RPPLVVLRQSXUVXDQW
WRWKH2UGLQDQFH$FFRUGLQJO\WKH6KDUHVPD\RQO\EHRIIHUHGRUVROGLQ+RQJ.RQJWRSHUVRQVZKRDUHSURIHVVLRQDOLQYHVWRUVDVGHILQHGLQWKH
2UGLQDQFHDQGDQ\UXOHVPDGHXQGHUWKH2UGLQDQFHRULQFLUFXPVWDQFHVZKLFKDUHSHUPLWWHGXQGHUWKH&RPSDQLHV :LQGLQJ8SDQG0LVFHOODQHRXV
3URYLVLRQV 2UGLQDQFHRI+RQJ.RQJDQGWKH2UGLQDQFHΖQDGGLWLRQWKLVGRFXPHQWPD\QRWEHLVVXHGRUSRVVHVVHGIRUWKHSXUSRVHVRILVVXH
ZKHWKHULQ+RQJ.RQJRUHOVHZKHUHDQGWKH6KDUHVPD\QRWEHGLVSRVHGRIWRDQ\SHUVRQXQOHVVVXFKSHUVRQLVRXWVLGH+RQJ.RQJVXFKSHUVRQLV
DSURIHVVLRQDOLQYHVWRUDVGHILQHGLQWKH2UGLQDQFHDQGDQ\UXOHVPDGHXQGHUWKH2UGLQDQFHRUDVRWKHUZLVHPD\EHSHUPLWWHGE\WKH2UGLQDQFH
$IXQG VLQYHVWPHQWREMHFWLYHVULVNVFKDQJHVDQGH[SHQVHVPXVWEHFRQVLGHUHGFDUHIXOO\EHIRUHLQYHVWLQJ7KHSURVSHFWXVFRQWDLQVWKLVDQGRWKHU
LPSRUWDQWLQIRUPDWLRQDERXWWKHLQYHVWPHQWFRPSDQ\DQGLWPD\EHREWDLQHGE\FDOOLQJ  RUYLVLWLQJZZZEURRNILHOGFRP3OHDVH
UHDGWKHSURVSHFWXVFDUHIXOO\EHIRUHLQYHVWLQJΖQYHVWLQJLQWKH)XQGLQYROYHVULVN3ULQFLSDOORVVLVSRVVLEOH5HQHZDEOHDQGVXVWDLQDEOHLQIUDVWUXFWXUH
FRPSDQLHVPD\EHVXEMHFWWRDYDULHW\RIIDFWRUVWKDWPD\DGYHUVHO\DIIHFWWKHLUEXVLQHVVLQFOXGLQJKLJKLQWHUHVWFRVWVKLJKOHYHUDJHUHJXODWLRQ
FRVWVHFRQRPLFVORZGRZQVXUSOXVFDSDFLW\LQFUHDVHGFRPSHWLWLRQODFNRIIXHODYDLODELOLW\DQGHQHUJ\FRQYHUVDWLRQSROLFLHV7KH)XQGLQYHVWVLQ
VPDOODQGPLGFDSFRPSDQLHVZKLFKLQYROYHDGGLWLRQDOULVNVVXFKDVOLPLWHGOLTXLGLW\DQGJUHDWHUYRODWLOLW\7KH)XQGLQYHVWVLQVHFXULWLHVRXWVLGHRI
WKH86ZKLFKLQYROYHJUHDWHUYRODWLOLW\DQGSROLWLFDOHFRQRPLFDQGFXUUHQF\ULVNVDQGGLIIHUHQFHVLQDFFRXQWLQJPHWKRGVΖQYHVWLQJLQHPHUJLQJ
PDUNHWVPD\HQWDLOVSHFLDOULVNVUHODWLQJWRSRWHQWLDOHFRQRPLFSROLWLFDORUVRFLDOLQVWDELOLW\DQGWKHULVNVRIQDWLRQDOL]DWLRQFRQILVFDWLRQRUWKH
LPSRVLWLRQRIUHVWULFWLRQVRQIRUHLJQLQYHVWPHQWΖQYHVWPHQWE\WKH)XQGLQORZHUUDWHGDQGQRQUDWHGVHFXULWLHVSUHVHQWVDJUHDWHUULVNRIORVVWR
SULQFLSDODQGLQWHUHVWWKDQKLJKHUUDWHGVHFXULWLHV6RPHVHFXULWLHVKHOGPD\EHGLIILFXOWWRVHOOSDUWLFXODUO\GXULQJWLPHVRIPDUNHWWXUPRLOΖIWKH
)XQGLVIRUFHGWRVHOODQLOOLTXLGDVVHWWRPHHWUHGHPSWLRQLWPD\EHIRUFHGWRVHOODWDORVV7KHULVNRIRZQLQJDQ(7)JHQHUDOO\UHIOHFWVWKHULVNVRI
RZQLQJWKHXQGHUO\LQJVHFXULWLHVWKH(7)KROGV$Q(71PD\EHLQIOXHQFHGE\WLPHWRPDWXULW\OHYHORIVXSSO\ GHPDQGIRUWKH(71YRODWLOLW\DQG
ODFNRIOLTXLGLW\LQWKHXQGHUO\LQJVHFXULWLHV PDUNHWVFKDQJHVLQWKHDSSOLFDEOHLQWHUHVWUDWHVFKDQJHVLQWKHLVVXHU VFUHGLWUDWLQJDQGHFRQRPLF
OHJDOSROLWLFDORUJHRJUDSKLFHYHQWV8VLQJGHULYDWLYHVH[SRVHVWKH)XQGWRDGGLWLRQDOULVNVPD\LQFUHDVHWKHYRODWLOLW\RIWKH)XQG VQHWDVVHWYDOXH
DQGPD\QRWSURYLGHWKHUHVXOWLQWHQGHG6LQFHWKH)XQGZLOOLQYHVWLQVHFXULWLHVLQWKHLQIUDVWUXFWXUHLQGXVWU\WKH)XQGPD\EHVXEMHFWWRJUHDWHU
YRODWLOLW\WKDQDIXQGWKDWLVPRUHEURDGO\GLYHUVLILHG3DVWSHUIRUPDQFHLVQRJXDUDQWHHRIIXWXUHUHVXOWV$QLQYHVWPHQWLQWKH)XQGLQYROYHVULVN
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%URRNILHOG*OREDO5HQHZDEOHVDQG6XVWDLQDEOH,QIUDVWUXFWXUH8&,76)XQG
%5588($
LQFOXGLQJORVVRISULQFLSDOΖQYHVWPHQWUHWXUQDQGWKHYDOXHRIVKDUHVZLOOIOXFWXDWH5HWXUQVDUHFDOFXODWHGE\GHWHUPLQLQJWKHSHUFHQWDJHFKDQJHLQ
QHWDVVHWYDOXH 1$9 7KHUHWXUQVGRQRWUHIOHFWEURNHUVDOHVFKDUJHVRUFRPPLVVLRQV1$9LVWRWDODVVHWVOHVVWRWDOOLDELOLWLHVGLYLGHGE\WKHQXPEHU
RIVKDUHVRXWVWDQGLQJ7KLVPDWHULDOLVSUHVHQWHGRQO\WRSURYLGHLQIRUPDWLRQDQGLVQRWLQWHQGHGIRUWUDGLQJSXUSRVHV&XUUHQWSHUIRUPDQFHPD\EH
ORZHURUKLJKHUWKDQWKHSHUIRUPDQFHTXRWHG)RULQIRUPDWLRQDERXWRWKHUVKDUHFODVVHVDYDLODEOHSOHDVHFRQVXOWWKHSURVSHFWXV3HUIRUPDQFHRI
)XQGFODVVHVZLOOGLIIHU3OHDVHVHHWKHSURVSHFWXVIRUGHWDLOV7RREWDLQSHUIRUPDQFHLQIRUPDWLRQFXUUHQWWRWKHPRVWUHFHQWPRQWKHQGSOHDVHFDOO
  %URRNILHOG*OREDO5HQHZDEOHVDQG6XVWDLQDEOHΖQIUDVWUXFWXUH8&Ζ76)XQGLVPDQDJHGE\36*
7KH%URRNILHOG*OREDO5HQHZDEOHVDQG6XVWDLQDEOHΖQIUDVWUXFWXUH8&Ζ76)XQGKDVDIWHUUHYLHZE\WKH%HOJLDQ&HQWUDO$JHQF\PHWWKHTXDOLW\
VWDQGDUGVIRUXVHRIWKH7RZDUGV6XVWDLQDELOLW\ODEHO3OHDVHVHHWKH)XQG VSHUPLVVLRQWRXVHWKH7RZDUGV6XVWDLQDELOLW\ODEHOIRXQGKHUH7KH
7RZDUGV6XVWDLQDELOLW\ODEHOLVDTXDOLW\VWDQGDUGWKDWDVSLUHVWRLQFUHDVHWKHOHYHORIVRFLDOO\UHVSRQVLEOHDQGVXVWDLQDEOHILQDQFLDOSURGXFWVDQGWR
PDLQVWUHDPLWVSULQFLSOHVWRZDUGVWUDGLWLRQDOILQDQFLDOSURGXFW7KH7RZDUGV6XVWDLQDELOLW\LQLWLDWLYHZDQWVWRKHOSLQYHVWRUVORRNLQJIRUPRUH
VXVWDLQDEOHVDYLQJVDQGLQYHVWPHQWVROXWLRQV$OVRLWZDQWVWRHQFRXUDJHILQDQFLDOLQVWLWXWLRQVWRRIIHUDGLYHUVHDQGTXDOLWDWLYHUDQJHRIVXVWDLQDEOH
SURGXFWV7KH7RZDUGV6XVWDLQDELOLW\ODEHODLPVWRLQVWLOOWUXVWDQGUHDVVXUHSRWHQWLDOLQYHVWRUVWKDWWKHILQDQFLDOSURGXFWLVPDQDJHGZLWK
VXVWDLQDELOLW\LQPLQGDQGLVQRWH[SRVHGWRYHU\XQVXVWDLQDEOHSUDFWLFHVZLWKRXWUHTXLULQJRILQYHVWRUVWRGRDGHWDLOHGDQDO\VLVWKHPVHOYHV7KH
ODEHOLVDZDUGHGDQGDGPLQLVWHUHGE\WKH&HQWUDO/DEHOLQJ$JHQF\ &/$ RI%HOJLDQ65ΖODEHOGHYHORSHGRQWKHLQLWLDWLYHRI)HEHOILQ)RUPRUH
LQIRUPDWLRQRQWKH7RZDUGV6XVWDLQDELOLW\LQLWLDWLYHDQGODEHOSOHDVHYLVLWZZZWRZDUGVVXVWDLQDELOLW\EH7KH&HQWUDO/DEHOOLQJ$JHQF\ &/$ DVVXPHV
QRUHVSRQVLELOLW\DQGVKDOOQRWEHOLDEOHIRUWKHQRQFRPSOLDQFHZLWKDSSOLFDEOHUXOHVDQGUHJXODWLRQVUHJDUGLQJDPRQJRWKHUVEXWQRWOLPLWHGWRWKH
PDUNHWLQJRIILQDQFLDOLQVWUXPHQWVE\DSURGXFWSURYLGHUDILQDQFLDOLQVWLWXWLRQRUDQ\RWKHUPDUNHWSDUWLFLSDQWRUSDUW\ZKRXVHVWKH 7RZDUGV
6XVWDLQDELOLW\ ODEHO
7KH*OREDO5HQHZDEOHVDQG6XVWDLQDEOHΖQIUDVWUXFWXUH6WUDWHJ\LQFOXGLQJWKH)XQGZDVDZDUGHGD$$(6*UDWLQJIURP06&Ζ7KLVUDWLQJLVDZDUGHG
WROHDGHUVLQDGRSWLQJ(6*LQYHVWPHQWSULQFLSOHV(DFKVWUDWHJ\VFRUHVDUDWLQJRQDVFDOHIURP&&& ODJJDUG WR$$$ OHDGHU 7KHUDWLQJLVEDVHGILUVW
RQWKHZHLJKWHGDYHUDJHVFRUHRIWKHKROGLQJVRIWKHVWUDWHJ\06&ΖWKHQDVVHVV(6*PRPHQWXPWRJDLQLQVLJKWLQWRWKHIXQG V(6*WUDFNUHFRUG
ZKLFKLVGHVLJQHGWRLQGLFDWHDVWUDWHJ\ VH[SRVXUHWRKROGLQJVZLWKDSRVLWLYHUDWLQJWUHQGRUZRUVHQLQJWUHQG\HDURYHU\HDU)LQDOO\06&ΖUHYLHZLQJ
WKH(6*WDLOULVNWRXQGHUVWDQGWKHIXQG VH[SRVXUHWRKROGLQJVZLWKZRUVWRIFODVV(6*5DWLQJVRI%DQG&&&7KHUDWLQJZDVSXEOLVKHGLQ-XQH
DQGZLOOEHUHYLHZHGRQDQDQQXDOEDVLVk06&ΖΖQF06&Ζ(6*5HVHDUFKLVDQLQGHSHQGHQWSURYLGHURI(6*GDWDUHSRUWVDQGUDWLQJVEDVHGRQ
SXEOLVKHGPHWKRGRORJLHVDQGDYDLODEOHWRFOLHQWVRQDVXEVFULSWLRQEDVLV

 6RXUFH36*6HFWRUDQGFRXQWU\DOORFDWLRQVDQGDVVHWFODVVHVGHWHUPLQHGE\36*DUHH[SUHVVHGDVDSHUFHQWDJHRIWRWDOLQYHVWPHQWV E\PDUNHW
YDOXH DQGZLOOYDU\RYHUWLPH

 6RXUFH36*7KHWRSWHQKROGLQJVZLOOYDU\RYHUWLPH7KHUHLVQRJXDUDQWHHWKDWWKH)XQGFXUUHQWO\KROGVDQ\RIWKHVHFXULWLHVOLVWHG7KH
LQIRUPDWLRQDERYHLVEDVHGRQWKHWRWDODVVHWVRIWKH)XQG7KHKROGLQJVOLVWHGVKRXOGQRWEHFRQVLGHUHGUHFRPPHQGDWLRQVWRSXUFKDVHRUVHOOD
SDUWLFXODUVHFXULW\

36*GRHVQRWRZQRUSDUWLFLSDWHLQWKHFRQVWUXFWLRQRUGD\WRGD\PDQDJHPHQWRIWKHLQGLFHVUHIHUHQFHGLQWKLVGRFXPHQW7KHLQGH[LQIRUPDWLRQ
SURYLGHGLVIRU\RXULQIRUPDWLRQRQO\DQGGRHVQRWLPSO\RUSUHGLFWWKDWD36*SURGXFWZLOODFKLHYHVLPLODUUHVXOWV7KLVLQIRUPDWLRQLVVXEMHFWWR
FKDQJHZLWKRXWQRWLFH7KHΖQGLFHVUHIHUHQFHGLQWKLVGRFXPHQWGRQRWUHIOHFWDQ\IHHVH[SHQVHVVDOHVFKDUJHVRUWD[HV XQOHVVRWKHUZLVH
LQGLFDWHG ΖWLVQRWSRVVLEOHWRLQYHVWGLUHFWO\LQDQLQGH[7KHLQGH[VSRQVRUVSHUPLWXVHRIWKHLULQGLFHVDQGUHODWHGGDWDRQDQ$VΖVEDVLVPDNHV
QRZDUUDQWLHVUHJDUGLQJVDPHGRHVQRWJXDUDQWHHWKHVXLWDELOLW\TXDOLW\DFFXUDF\WLPHOLQHVVDQGRUFRPSOHWHQHVVRIWKHLULQGH[RUDQ\GDWD
LQFOXGHGLQUHODWHGWRRUGHULYHGWKHUHIURPDQGDVVXPHQROLDELOLW\LQFRQQHFWLRQZLWKWKHXVHRIWKHIRUHJRLQJ7KHLQGH[VSRQVRUVKDYHQROLDELOLW\
IRUDQ\GLUHFWLQGLUHFWVSHFLDOLQFLGHQWDOSXQLWLYHFRQVHTXHQWLDORURWKHUGDPDJHV LQFOXGLQJORVVSURILWV 7KHLQGH[VSRQVRUVGRQRWVSRQVRU
HQGRUVHRUUHFRPPHQG36*RUDQ\RILWVSURGXFWVRUVHUYLFHV7KHUHPD\EHPDWHULDOIDFWRUVUHOHYDQWWRDQ\VXFKFRPSDULVRQVXFKDVGLIIHUHQFHVLQ
WKHYRODWLOLW\DQGUHJXODWRU\DQGOHJDOUHVWULFWLRQVEHWZHHQWKHLQGLFHVVKRZQDQGWKHIXQGDFFRXQWRULQYHVWPHQWYHKLFOH8QOHVVRWKHUZLVHQRWHG
DOOLQGLFHVDUH7RWDO5HWXUQLQGLFHV
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