รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริง Global Technology เพื�อการออม
(T-ES-GTech-SSF)
รหัสกองทุน 3177

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ต้ั งแต่วนั ที� 3 พฤศจิกายน 2564 ถึง วันที� 2 พฤษภาคม 2565

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด

สาส์ นจาก บริษัทหลักทรัพ ย์จัดการกองทุน ธนชาต จํากัด
เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุน
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด (บลจ.ธนชาต) ใคร่ ขอรายงานการดําเนินงานของกองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริ ง Global Technology
เพื่อการออม สําหรับรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ถึง วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ให้ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ทราบดังนี้
นับจากวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จนถึงวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 DJ Global Technology Indexได้ปรับตัวลดลง ประมาณ 30.71% (YTD)
ในเดือน ธ.ค. COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ Omicron ได้เกิดขึ้นมากดดันตลาดหุ ้นทัว่ โลก เพราะไวรัส COVID-19 สายพันธุ์น้ ี มีความสามารถในการหลบเลี่ยง
ภูมิคุม้ กันจากวัคซี นที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ดังนั้น จึงคาดว่าแต่ละประเทศจะต้องใช้นโยบายเชิงป้องกันอย่างเข้มงวดและที่สําคัญก็คือ ในกรณี ที่ไวรัสสายพันธุ์น้ ี
สร้างผลกระทบรุ นแรง (Worst Case Scenario) อาจส่ งผลให้เกิดประเด็นที่ส่งผลต่อการลงทุน เช่น ตลาดหุน้ ดิ่งแรง โดยคาดว่าตลาดหุน้ ทัว่ โลกมีโอกาสปรับ
ลงจากปัจจุบนั ถึง 15 – 20% หรื อการนําไปสู่ ภาวะเงินเฟ้อ หากไวรัสครั้งนี้นาํ ไปสู่ การปิ ดประเทศ (Lockdown) รัฐบาลและธนาคารกลางของแต่ละประเทศ
จะเริ่ มมีขอ้ จํากัดในการกระตุน้ เศรษฐกิจ
ในช่วงตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2565 สถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซี ยและยูเครน ภาวะสงครามที่ยดื เยื้อส่ งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกชัดเจนมาก
ขึ้น เริ่ มมาจากราคานํ้ามันที่เพิ่มสู งขึ้นทําสถิติใหม่สูงสุ ดในรอบมากกว่า 10 ปี ซึ่งเป็ นปัจจัยสําคัญที่ทาํ ให้สถานการณ์เงินเฟ้อทัว่ โลกเพิ่มสู งขึ้น และกําลังเป็ น
ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อกําลังซื้อของผูบ้ ริ โภคสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน อีกทั้งชาติตะวันตกออกมาตรการควํ่าบาตรรัสเซี ย เริ่ มด้วยการตัด
ธนาคารรัสเซี ยออกจากเครื อข่ายสมาคมโทรคมนาคมทางการเงินโลก (Society for Worldwide Financial Interbank Telecommunication หรื อ SWIFT) เพื่อ
เป็ นการตอบโต้การที่รัสเซียเข้ารุ กรานยูเครน และมีผลให้การทําธุกรรมทางการเงินระหว่างประเทศของรัสเซียมีปัญหาสิ่ งที่น่ากังวลคือ สถานการณ์สงคราม
ระหว่างรัสเซี ยและยูเครนอาจจะยุติลงได้ แต่หลายฝ่ ายประเมินว่าสถานการณ์สงครามทางเศรษฐกิจจะดําเนิ นต่อ โดยเฉพาะการดําเนินมาตรการควํ่าบาตร
เศรษฐกิจจะเพิ่มมากขึ้นจากสหรัฐและชาติตะวันตก ซึ่ งจะทําให้ความขัดแย้งระหว่างประเทศมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น จากเดิมที่มีสงครามการค้าระหว่าง
สหรัฐและจีนที่ส่งผลกระทบต่อซัพพลายเชนโลก และเพิ่มขึ้นมาด้วยความขัดแย้งระหว่างฝ่ ายสหรัฐและชาติตะวันตก กับฝ่ ายรัสเซียและพันธมิตร
ในขณะนี้ตลาดโลกกําลังประสบกับสภาวะการเกิดภาวะเงินเฟ้อสู งขึ้นในหลายๆประเทศ ซึ่งไม่ได้เกิดมาจากฝั่งรายได้ที่สะท้อนการเติบโตของเศรษฐกิจ แต่
เป็ นฝั่งต้นทุนในการผลิต ขนส่ ง โดยมีสาเหตุ ดังนี้
1.กําลังการผลิตยังกลับมาไม่เต็มที่ ประกอบกับความต้องการสิ นค้าที่ สูงขึ้นแบบทันที ทนั ใดหลังการเปิ ดเมือง ส่ งผลให้ผลผลิตสิ นค้าต่างๆ ไม่
เพียงพอต่อความต้องการ จึงทําให้ราคาข้าวของทยอยปรับตัวสู งขึ้น
2.ต้นทุนเพิ่มสู งขึ้น เนื่องจากการเปิ ดเมือง ทําให้ผปู ้ ระกอบการจําเป็ นต้องเร่ งกําลังการผลิต และมีความต้องการใช้พลังงานสู งขึ้น ประกอบกับราคา
นํ้ามันที่เพิ่มขึ้น ทําให้ตน้ ทุนปรับเพิ่มสู งขึ้นตาม โดยผูป้ ระกอบการที่สามารถส่ งผ่านต้นทุนที่สูงขึ้นไปยังผูบ้ ริ โภคได้ ก็มีการปรับราคาสิ นค้าเพิ่มขึ้น และ
เป็ นที่มาของอัตราเงินเฟ้อสู ง
3.สถานการณ์รัสเซี ย-ยูเครน ประเทศรัสเซี ย เป็ นผูผ้ ลิตแก๊สธรรมชาติ โลหะมีค่า หรื อ Soft Commodity อย่างนํ้ามัน ในระดับสู งของโลก ดังนั้น
มาตรการควํ่าบาตรรัสเซี ยทําให้หลายประเทศจําเป็ นต้องมองหากําลังการผลิตที่อื่นเพื่อชดเชยแหล่งนํ้ามันของรัสเซี ยที่หายไป อย่างไรก็ตาม การหาแหล่ง
นํ้ามันมาชดเชยนี้ ทําได้ยาก ทําให้ราคานํ้ามันยังคงอยูใ่ นระดับสู ง
ในขณะที่การประชุมของ Fed ที่ได้ส่งสัญญาณการเร่ งขึ้นอัตราดอกเบี้ย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลาง
สหรัฐ (Fed) ประกาศว่า คณะกรรมการกําหนดนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Open Market Committee) ได้ลงมติเป็ นเอกฉันท์ในการประชุม
พฤษภาคมนี้ ให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ ยถึงครึ่ งเปอร์ เซ็นต์ หรื อ 0.5% ซึ่ งถือเป็ นการปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งมากสุ ดของธนาคารกลางสหรัฐนับตั้งแต่ปี 2000
เฟดมีมติข้ ึนดอกเบี้ ย 0.75% ตามคาด พร้ อมทั้งส่ งสัญญาณจะขึ้นอีก 1.75% ในปี นี้ เพื่อสกัดเงินเฟ้ อ และคาดหวังให้เศรษฐกิจฟื้ นตัวเร็ วขึ้น เนื่ องจากมี
แนวโน้มที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปี หน้า
กองทุ น เปิ ดธนชาต อี ส ท์ ส ปริ ง Global Technology เพื่ อ การออม เน้ น ลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น POLAR CAPITAL FUNDS PLC-GLOBAL
TECHNOLOGY FUND (กองทุนหลัก) Class I US Dollar ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เพียงกองทุนเดียว เฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรั พ ย์สิน สุ ท ธิ ข องกองทุ น ทั้งนี้ กองทุ น หลักบริ ห ารจัด การโดย Polar Capital Funds public limited company จัด ต้ังตามกฎเกณฑ์ของ Undertaking for
Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) ภายใต้กฎหมายที่ เกี่ ยวข้องของประเทศไอร์ แลนด์ (Ireland) และอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ
Central Bank of Ireland ซึ่ งเป็ นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO)โดยกองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนใน
บริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกับเทคโนโลยีทวั่ โลกเพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่เงินลงทุนในระยะยาวแก่นักลงทุ น โดยมีสัดส่ วนการลงทุ นอย่างน้อย 2 ใน 3ของ
สิ นทรัพย์ท้ งั หมดในบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและลงทุนในตราสารทุนไม่นอ้ ยกว่า 51% ของมูลค่าสิ นทรัพย์รวมของกองทุนหลัก ทั้งนี้ กองทุนได้มี
การใช้ดุลยพินิจปรับกลยุทธ์การปกป้องค่าเงินให้เหมาะสมยิง่ ขึ้น และได้ติดตามการบริ หารกองทุนของผูจ้ ดั การกองทุนในต่างประเทศอย่างใกล้ชิด
ท้ายที่สุดนี้ บลจ.ธนชาต ขอให้คาํ มัน่ ว่าบริ ษทั จะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกท่าน

ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด
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ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
3 เดือน

6 เดือน

1 ปี 1

2 ก.พ. 65

2 พ.ย. 64

2 พ.ค. 64

3 ปี 1

5 ปี 1

10 ปี 1

-

-

-

ตัง้ แต่
จัดตั้ง
กองทุน 1
3 พ.ย. 63

ถึง 2 พ.ค. 65 ถึง 2 พ.ค. 65 ถึง 2 พ.ค. 65 ถึง 2 พ.ค. 65 ถึง 2 พ.ค. 65 ถึง 2 พ.ค. 65

ถึง 2 พ.ค. 65

T-ES-GTech-SSF
Benchmark

-15.42

-23.38

-17.65

-

-

-

-3.96

-14.12

-17.88

-1.01

-

-

-

15.49

Information Ratio2
ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน

-0.14

-0.59

-1.97

-

-

-

-2.27

35.47

30.78

24.34

-

-

-

23.31

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 คือ ควรเปรี ยบเทียบกับตัวชี้วดั ของกองทุนหลัก คือ Dow Jones Global Technology Net
Total Return Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คาํ นวณผลตอบแทน
การเปิ ดเผยอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุน
ข้อมูลอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากับ 0.00 รอบของ
กองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็ นสิ่ งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ ยง และคู่มือการลงทุน ก่อนตัดสิ นใจลงทุน
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน
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- ค่าธรรมเนี ยม ค่าใช้จ่าย รวมภาษี มูลค่าเพิ�มแล้ว
� จากการซือ� ขายหลักทรัพย์
- ค่าใช้จ่ายทัง� หมดไม่รวมค่านายหน้ าซือ� ขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนี ยมต่างๆ ที�เกิดขึน
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษี ตราสารหนี �
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รายงานข้ อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกีย่ วข้ อง
ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วนั ที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2565
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทําธุรกรรม
กองทุนภายใต้การจัดการของบริ ษทั
ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและรายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนได้ที่ บลจ.ธนชาต
โดยตรง หรื อที่เว็บไซต์ของบลจ.ธนชาต (https://www.thanachartfundeastspring.com) และสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)

หน้า 4

หน้า 5

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 2 พฤษภาคม 2565
กลุ่มของตราสาร
มูลค่าตามราคา
ตลาด
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ
6,801.33
(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 ผู ้
รับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง หรื อผูค้ ้ าํ ประกัน

%NAV
6.41%

-

(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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ชื่ อหลั กทรัพย์

อันดับความน่ าเชื่ อถื อ

อัตรา
ดอกเบี้ย
(% )
TRIS

FITCH

S&P

Moody's

มูล ค่ าตาม
วันครบ จํ านวนหน่ วย
ร้ อยละของ
มูลค่ าตาม
ร้ อยละของ
กํ าหนด (พันหน่ วย)/ ราคาตลาดไม่ รวม เงินลงทุน ราคาตลาดรวม
มูล ค่ า
มูล ค่ าหน้ าตั๋ว ดอกเบี้ย ค้ างรับ
ดอกเบี้ย ค้ างรับ ทรัพย์ สินสุ ทธิ
(พันบาท)
(พันบาท)
(พันบาท)

การลงทุนในหลั กทรัพย์ ต่างประเทศ
หน่ วยลงทุน
ประเภทกองทุนรวมตราสารแห่ งทุน
POLGTIU
Polar Capital Global Technology Fund
USD Class I Dist
เงินฝากธนาคาร
ประเภทออมทรัพย์
BAY - S/A
BANK DEPOSIT-USD

40.78

ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
BANK DEPOSIT-USD

ประเภทกระแสรายวัน
BAY - C/A
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
การป้องกันความเสี่ ย งของรายการในอนาคตโดยใช้ สัญญาล่ วงหน้ า
สั ญญาซื้ อเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า
สั ญญาขายเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า
สิ นทรัพย์ อื่นและหนี้สินอื่ น
หนี้สินอื่ น
รวมทั้งสิ้ น

AAA*

F1+(tha)* BBB+*

Baa1*
Aa2*

6,483.16
302.79

AAA*

F1+(tha)* BBB+*

Baa1*

2.00

101,900.13
101,900.13
101,900.13
101,900.13

101,900.13

100.00
100.00
100.00
100.00

100.00

101,900.13
101,900.13
101,900.13
101,900.13

95.99
95.99
95.99
95.99

6,801.33
6,799.33
6,488.42
310.91
2.00
2.00

6.40
6.40
6.11
0.29

(2,332.02)
13.26
(2,345.28)
(200.36)
(200.36)
106,169.08

(2.20)
0.01
(2.21)
(0.19)
(0.19)
100.00

0.00
0.00

รายละเอีย ดการลงทุนในสัญ ญาซื้ อขายล่วงหน้ า
ประเภทสัญญา

คู่สัญญา

สัญญาซือ้ เงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า
สัญญาซือ้ เงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

อันดับความน่ าเชือ่ ถือ

วัตถุประสงค์

มู ลค่าตามราคาตลาด (บาท)

% NAV

กําไร/ขาดทุน (บาท)

ปัองกันความเสี่ย ง
ปัองกันความเสี่ย ง

4,290.00
8,970.00

0.00%
0.01%

4,290.00
8,970.00

Baa1*

ปัองกันความเสี่ย ง

(2,070,597.00)

(1.95%)

(2,070,597.00)

Baa1*

ปัองกันความเสี่ย ง
ปัองกันความเสี่ย ง

(173,700.00)
(100,980.00)

(0.16%)
(0.10%)

(173,700.00)
(100,980.00)

TRIS

FITCH

S&P

Moody's

AAA*
AAA*

AAA*
AAA*

BBB+*
BBB+*

Baa1*
Baa1*

BBB+*

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า

ธนาคารไทยพาณิ ชย์

AA+*

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า

ธนาคารทหารไทยธนชาต
ธนาคารไทยพาณิ ชย์

AAAA+*

BBB+*

*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

กองททนเปปดธนชาต ออสททสปรรง Global Technology เพพพอการออม
งบแสดงฐานะการเงรน
ณ ววนทอพ 02 พฤษภาคม 2565 และววนทอพ 02 พฤศจรกายน 2564
(หนนวย:บาท)
02 พฤษภาคม 2565

02 พฤศจรกายน 2564

(ยวงไมนไดดสอบทาน)

(ตรวจสอบแลดว)

สสนทรรพยย
เงรนลงททนแสดงดดวยมมลคนายทตรธรรม

101,900,126.08

91,040,107.94

6,796,065.42

10,031,805.08

จากเงรนปปนผลและดอกเบอนย

5,264.74

3,773.99

จากการขายสวญญาอนทพวนธท

13,260.00

31,016.04

108,714,716.24

101,106,703.05

1,764.11

18,233.36

2,345,277.00

1,118,771.96

192,287.02

191,286.07

เงรนฝากธนาคาร
ลมกหนอน

รวมสรนทรวพยท
หนนนสสน
เจดาหนอน
จากการรวบซพนอคพนหนนวยลงททน
เจดาหนอนจากสวญญาอนทพวนธท
คนาใชดจนายคดางจนาย
ภาษอเงรนไดดคดางจนาย

789.71

566.10

5,521.93

4,009.81

2,545,639.77

1,332,867.30

106,169,076.47

99,773,835.75

112,777,778.62

81,208,804.15

15,437,654.82

9,039,562.36

(22,046,356.97)

9,525,469.24

รวมสรนทรวพยทสททธร

106,169,076.47

99,773,835.75

สสนทรรพยยสสทธสตตอหนตวย

9.4140

12.2860

11,277,777.8625

8,120,880.4151

หนอนสรนอพพน
รวมหนอนสรน
สสนทรรพยยสสทธส
สสนทรรพยยสสทธส
ททนทอพไดดรวบจากผมดถพอหนนวยลงททน
กกาไร(ขาดททน)สะสม
บวญชอปรวบสมดทล
กกาไร(ขาดททน)สะสมจากการดกาเนรนงาน

จจจนวนหนตวยลงทสนทนทจจจหนตจยแลลวทรนงหมด ณ สสนนงวด (หนตวย)
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กองททนเปปดธนชกต อทสททสปรสง Global Technology เพดทอกกรออม
งบกกกไรขกดททนเบบดเสรบจ
สกกหรรบรอบระยะเวลก 6 เดดอน สสสนสทดวรนททท 02 พฤษภกคม 2565 และ 2564
(หนนวย:บกท)
02 พฤษภาคม 2565

02 พฤษภาคม 2564

ยรงไมนไดดสอบทกน

ยรงไมนไดดสอบทกน

รายไดด
รกยไดดดอกเบทสย

8,004.53

4,206.72

รวม รกยไดด

8,004.53

4,206.72

905,840.89

471,128.55

คนกธรรมผผดดผแลผลประโยชนท

12,077.91

6,281.75

คนกธรรมเนทยมนกยทะเบทยน

75,607.53

39,323.52

คนกธรรมเนทยมวสชกชทพ

20,735.44

19,835.44

695.00

265.00

83,574.23

24,825.94

รวม คนกใชดจนกย

1,098,531.00

561,660.20

รายไดด(ขาดททน)สททธธ

(1,090,526.47)

(557,453.48)

คคาใชดจคาย
คนกธรรมเนทยมกกรจรดกกร

คนกใชดจนกยในกกรขกยและรรบซดสอคดนหนนวยลงททน
คนกใชดจนกยในกกรดกกเนสนงกน

รายการกกาไร(ขาดททน)สททธธจากเงธนลงททน
รกยกกรกกกไร(ขกดททน)สททธสททยรงไมนเกสดขขสนจกกเงสนลงททน

(27,774,881.86)

6,111,841.89

รกยกกรกกกไร(ขกดททน)สททธสททเกสดขขสนจกกสรญญกอนทพรนธท

(1,348,109.91)

(2,005,651.46)

รกยกกรกกกไร(ขกดททน)สททธสททยรงไมนเกสดขขสนจกกสรญญกอนทพรนธท

(1,244,261.08)

(536,261.01)

(112,846.21)

(91,000.31)

รกยกกรกกกไร(ขกดททน)สททธสจกกอรตรกแลกเปลททยนเงสนตรกตนกงประเทศ
รวม รกยกกรกกกไร(ขกดททน)สททธสจกกเงสนลงททนทททเกสดขขสนและยรงไมนเกสดขขสน
การเพธพมขขขน(ลดลง)ในสธนทรรพยยสททธธจากการดกาเนธนงานกคอนภาษษเงธนไดด
หรก ภาษษเงธนไดด
การเพธพมขขขน(ลดลง)ในสธนทรรพยยสททธธจากการดกาเนธนงานหลรงหรกภาษษเงธนไดด
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(30,480,099.06)

3,478,929.11

(31,570,625.53)

2,921,475.63

(1,200.68)

(631.00)

(31,571,826.21)

2,920,844.63

ข้ อมูลทีล� งทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศ เกินกว่าร้อยละยี�สบิ ของมูลค่าทรัพ ย์สนิ สุทธิ
ของ
กองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริง Global Technology เพื�อการออม
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Polar Capital Funds plc
Global Technology Fund

29 April 2022

Fund Profile

Investment Objective

The Fund aims to achieve long-term capital appreciation through investing in a
globally-diversified portfolio of technology companies.

Key Facts

USD Class I Dist | ISIN: IE00B42NVC37
This document is an advertisement for
marketing purposes. Before subscribing
please read the Prospectus and the KIID.

NAV per Share
USD Class I Dist

US$71.92

Fund Details
Fund Size

US$5,875.0 m

Base Currency

USD

Denominations

USD/GBP/EUR

•
•
•
•
•

Team of nine sector specialists
The team has 125+ years of combined industry experience
Typically 60-85 positions
No benchmark or tracking error constraints
Fundamentally-driven analysis and stock selection

Fund Ratings

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

Ireland

Listing

Launch Date

19 October 2001

Fund Managers

Nick Evans
Partner
Nick has worked on the fund
since he joined Polar Capital
in 2007 and has 24 years of
industry experience.
Ben Rogoff
Partner
Ben has worked on the fund
since he joined Polar Capital
in 2003 and has 26 years of
industry experience.

n Index: Dow Jones Global Technology Net Total Return Index2

Apr 02

USD Class I Dist
Index

Apr 06

1m

-14.05

-12.64

Apr 10

3m

-15.98

-15.49

YTD

-25.43

-22.53

Discrete Annual Performance (%)
12 months to

USD Class I Dist

1yr

-20.16

-10.19

3yrs

Apr 18

5yrs

10 yrs

Apr 22

Since Launch

64.40 134.64 334.34 576.73

30.04.21

30.04.20

30.04.19

-10.19

60.45

14.09

14.74

54.91

Cum.

42.53 127.02 349.22 719.89

29.04.22

-20.16

Index

Apr 14

15.24

21.50

Ann.

10.79

9.76

30.04.18
31.09

24.39

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

Fund Awards

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

T: +44 (0)20 7227 2700 E: investor-relations@polarcapital.co.uk polarcapitalfunds.com
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Portfolio Exposure
As at 29 April 2022

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

Top 10 Positions (%)

Microsoft
Alphabet
Apple^
Advanced Micro Devices
TSMC
NVIDIA
Samsung Electronics
ASML Holding
Marvell Technology
Snap

8.4
7.6
6.7
3.3
3.1
3.0
2.3
2.2
2.2
2.1

Total

40.9

Total Number of Positions
Active Share

64
56.70%

Market Capitalisation Exposure (%)

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

Cash
Options (%)^

Premium
Index Put
0.52
Single Stock Call
0.01

60.4
22.9
16.7
0.0

4.2%
Delta Adj. Exp.
-4.39
0.17

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

Semiconductors

Semiconductor Equipment

Fund

Relative

8.0

3.2

2.2

2.1

23.3

Automobile Manufacturers

2.6

Data Processing & Outsourced Serv.

2.1

Electronic Components

Interactive Home Entertainment
Hotels, Resorts & Cruise Lines
Application Software

2.0
1.5

11.2

6.4

2.6
1.7

1.5
1.5
1.1

0.0

-0.3

Systems Software

17.2

-0.9

Interactive Media & Services

14.3

Technology Distributors
Healthcare Technology

Communications Equipment

IT Consulting & Other Services

Index

Tech. Hardware, Storage & Periph.

Geographic Exposure (%)
US & Canada

0.0

1.7

-0.4
-0.9
-2.0

0.0

-4.1

12.7

-8.7

-4.8

-4.8
-10

0

10

0

50

100

76.7
13.0

Asia Pac (ex-Japan)

3.7

Japan

3.6

Europe

3.0

Middle East & Africa

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

Note: Totals may not sum due to rounding. It should not be assumed that recommendations made
in future will be profitable or will equal performance of the securities in this document. A list of all
recommendations made within the immediately preceding 12 months is available upon request.
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Risks

• Capital is at risk and there is no guarantee

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

• Past performance is not a reliable guide

to future performance. The value of
investments may go down as well as up and
you might get back less than you originally
invested.

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

Glossary

Active Share
Active Share is a measure of the percentage of
stock holdings in a fund that differ from the
benchmark index.
Alpha
The excess return on an investment in the fund
compared to the benchmark.
Annual Fee
A charge made each year to cover the expenses
associated with running the fund. Although it
is expressed in annual percentage figures it is
usually split into 12 monthly amounts and taken
from the fund monthly.
Base Currency
The currency in which the net asset value of
each portfolio is calculated.

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

• The Fund may enter into a derivative

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

Discrete Annual Performance
Discrete performance is calculated between
two fixed specific time and static dates.
Geographic Exposure
The geographical location in which the holdings
of the Fund are listed. Exposure represents
the relative risk particular to the percentage
of investment in that particular geographic
location.
Hedged Class
A share class which is denominated in a
currency other than the base currency of the
portfolio. The investment manager employs
techniques and instruments to protect against
fluctuations between the class and the base
currency of the portfolio.

• The use of derivatives will result in the Fund

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

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

Market Capitalisation Exposure
The percentage of the fund’s assets that
are invested in companies having market
capitalisation of a particular size.
NAV per Share
Is an expression for net asset value that
represents a fund’s value per share. It is
calculated by dividing the total net asset value
of the fund or company by the number of
shares outstanding.
Ongoing Charges Figure (OCF)
This is a figure representing all annual charges
and other payments taken from the fund.
Share Class
Share class is a designation applied to a share in
a fund. Different share classes within the same
fund will confer different rights on their owners.
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Share Class Information
Share Class
USD R Dist
GBP R Dist
EUR R Dist
USD I Dist
GBP I Dist
EUR I Dist
USD Dist*
GBP Dist*
EUR Dist*
EUR I Acc
EUR R Acc

Bloomberg

POLGTRU ID
POLGTRS ID
POLGTRE ID
POLGTIU ID
POLGTIS ID
POLGTIE ID
POCFGTU ID
POCFGTS ID
POCFGTE ID
POCGTIE ID
POCGTRE ID

ISIN

IE00B433M743
IE00B42N8Z54
IE00B4468526
IE00B42NVC37
IE00B42W4J83
IE00B42N9S52
IE0030772275
IE0030772382
IE00B18TKG14
IE00BM95B514
IE00BM95B621

*These share classes are closed to new investors.

Currency Hedged1
EUR R Dist Hdg
EUR R Acc Hdg
CHF R Dist Hdg
GBP I Dist Hdg
EUR I Dist Hdg
CHF I Dist Hdg
†

POLRHEU ID
POLGRHE ID
POLRHCH ID
POLGIGH ID
POLGIHE ID
POLRHRI ID

IE00BTN23623
IE00BZ4D7648
IE00BTN23516
IE00BW9HD621
IE00BZ4D7085
IE00BVB30C68

SEDOL

B433M74
B42N8Z5
B446852
B42NVC3
B42W4J8
B42N9S5
3077227
3077238
B18TKG1
BM95B51
BM95B62
BTN2362
BZ4D764
BTN2351
BW9HD62
BZ4D708
BVB30C6

Minimum
Investment OCF†

Perf. Fee† †

USD 1m
USD 1m
USD 1m
USD 1m
-

1.62%
1.62%
1.62%
1.12%
1.12%
1.12%
1.62%
1.62%
1.62%
1.12%
1.62%

10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%

USD 1m
USD 1m
USD 1m

1.62%
1.62%
1.62%
1.12%
1.12%
1.12%

10%
10%
10%
10%
10%
10%

Ongoing Charges Figure (OCF) is the latest available, as per the date of this factsheet.

Administrator Details

Northern Trust International Fund
Administration Services (Ireland) Ltd
Telephone
Fax
Dealing
Cut-off

+(353) 1 434 5007
+(353) 1 542 2889
Daily
15:00 Irish time

Performance Fee 10% of outperformance of Dow Jones Global Technology Net Total Return Index.
1. Currency exposures hedged at the share class level to the extent it’s practicable. Gives substantially similar
currency exposures as a US$ investor investing in the unhedged base currency (US$) share class.
††

Important Information

This is a marketing communication and does not
constitute a solicitation or offer to any person
to buy or sell and related securities or financial
instruments. Any opinions expressed may change.
This document does not contain information
material to the investment objectives or financial
needs of the recipient. This document is not advice
on legal, taxation or investment matters. Tax
treatment depends on personal circumstances.
Investors must rely on their own examination of the
fund or seek advice. Investment may be restricted
in other countries and as such, any individual who
receives this document must make themselves
aware of their respective jurisdiction and observe
any restrictions.
A decision may be taken at any time to terminate
the marketing of the Fund in any EEA Member
State in which it is currently marketed. Shareholders
in the affected EEA Member State will be given
notification of any decision and provided the
opportunity to redeem their interests in the Fund,
free of any charges or deductions, for at least 30
working days from the date of the notification.
Further information and any associated risks can
be found in the Fund’s Key Investor Information
Document (“KIID”), the Prospectus, the Articles
of Association and the annual and semi-annual
reports. These documents are available free of
charge at Polar Capital Funds PLC, Georges Court,
54-62 Townsend Street, Dublin 2, via email by
contacting Investor-Relations@polarcapitalfunds.
com or at www.polarcapital.co.uk. The KIID is
available in Danish, Dutch, English, French, German,
Italian, Spanish and Swedish; the Prospectus is
available in English.

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

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

Benchmark The Fund is actively managed and uses
the Dow Jones Global Technology Net Total Return
Index as a performance target and to calculate the
performance fee. The benchmark has been chosen
as it is generally considered to be representative of
the investment universe in which the Fund invests.
The performance of the Fund is likely to differ from
the performance of the benchmark as the holdings,
weightings and asset allocation will be different.
Investors should carefully consider these differences
when making comparisons. Further information
about the benchmark can be found http://www.
djindexes.com. The benchmark is provided by
an administrator on the European Securities and
Markets Authority (ESMA) register of benchmarks
which includes details of all authorised, registered,
recognised and endorsed EU and third country
benchmark administrators together with their
national competent authorities.
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Country Specific Disclaimers Please be aware that
not every share class of every fund is available in
all jurisdictions. When considering an investment
into the Fund, you should make yourself aware of
the relevant financial, legal and tax implications.
Neither Polar Capital LLP nor Polar Capital Funds
plc shall be liable for, and accept no liability for, the
use or misuse of this document.

The Netherlands This factsheet is for professional
client use only in the Netherlands and it is intended
that the Fund will only be marketed to professional
clients in the Netherlands. Polar Capital Funds plc
is authorized to offer shares in the Polar Capital
Funds plc - Global Technology Fund to investors
in the Netherlands on a cross border basis and is
registered as such in the register kept by the Dutch
Authority for the Financial Markets (“AFM”) www.
afm.nl.
Spain The Fund is registered in Spain with the
Comisión Nacional del Mercado de Valores
(“CNMV”) under registration number 771.

Switzerland The principal fund documents (the
prospectus, KIIDs, memorandum and articles of
association, annual report and semi-annual report)
of the Fund may be obtained free of charge from
the Swiss Representative. The Fund is domiciled in
Ireland. The Swiss representative and paying agent
is BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale
de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zurich,
Switzerland.
Austria / Denmark (professional only) / Finland
/ Germany / Ireland / Italy (professional only)
/ Luxembourg / Norway / Spain / Sweden and
the United Kingdom The Fund is registered for sale
to all investors in these countries. Investors should
make themselves aware of the relevant financial,
legal and tax implications if they choose to invest.
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Important Information (contd.)
European Representatives
Austria - Paying Agent
UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1,
a-1020 Vienna, Austria

Germany - Information Agent
Marcard, Stein & Co AG.
Ballindamm 36, D-20095 Hamburg, Germany
France - Centralising Agent
BNP Paribas Securities Services, 3 rue d’Antin,
FR-75002 Paris, France

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

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