รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิ ดธนชาต Global Equity Fund
(T-GlobalEQ)
รหัสกองทุน 4405

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแต่วนั ที่ 9 พฤษภาคม 2564 ถึง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด

สาส์ นจาก บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ธนชาต จํากัด
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุน
บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จ ั ด การกองทุ น ธนชาต จํ า กั ด (บลจ.ธนชาต) ใคร่ ขอรายงานการดํ า เนิ น
งานของกองทุนเปิ ดธนชาต Global Equity Fund สําหรับรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 ถึง
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ให้ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ทราบดังนี้
นับจากวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ดัชนี S&P500 ปรับตัวขึ้นจาก
2929.80 จุดเป็ น 4701.70 ตอบรับนโยบายการกระตุน้ เศรษฐกิจทัว่ โลกเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID-19 และมีภาพรวมและเหตุการณ์สาํ คัญดังนี้
ภายหลังจากเศรษฐกิจโลกเริ่ มมีการฟื้ นตัวจากการระบาดของไวรัส covid-19 โดยเฉพาะในประเทศที่มีส่วนร่ วม
หลักในการผลักดันการค้าของโลกอย่างเช่นจีนและสหรัฐอเมริ กา สังเกตได้ตวั เลข GDP และ manufacturing
PMI ที่เติบโตอย่างต่อเนื่ อง ส่ งผลให้ตลาดหุ น้ ทัว่ โลกปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงในช่วงปี ที่ผา่ นมา โดยเฉพาะหุ ้น
ในกลุ่ม consumer discretionary และ semi-conductor ซึ่ งเป็ นผลมาจากอัตราการบริ โภคในประเทศที่มากขึ้น
ภายหลังจากรัฐบาลในประเทศต่างๆได้ปรับลดมาตรการณ์ควบคุมการแพร่ ระบาดของไวรัส covid-19 รวมถึงยัง
มีมาตรการณ์ที่สนับสนุ นให้เศรษฐกิจฟื้ นตัวได้อย่างรวดเร็ วจากทั้งรัฐบาลและธนาคารที่เป็ นอีกปั จจัยบวกต่อ
การฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ
อย่างไรก็ตาม inflation ก็ยงั เป็ นอีกปั จจัยที่ตอ้ งจับตามองเมื่ออุปสงค์ในการบริ โภคเพิ่มมากขึ้นหลังจาก
เศรษฐกิ จกลับมาฟื้ นตัวอย่างเต็มที่ ตรงข้ามกับห่ วงโซ่ อุปทานที่ยงั เผชิ ญกับการติดขัดในช่ วงปี ที่ผ่านมา โดย
ตัวเลขเงินเฟ้ อที่เพิ่มสู งขึ้นอย่างรวดเร็ วเกินไปก็อาจส่ งผลต่อนโยบายการคลังที่ผอ่ นคลายของธนาคารกลางต่างๆ
ได้ นอกจากนั้นอัตราการติดเชื้อไวรัส covid-19 ที่เริ่ มกลับมาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในประเทศในทวีป
ยุโรปก็อาจเป็ นอีกหนึ่งปั จจัยที่น่าจับตามองและอาจก่อให้เกิดความผันผวนในตลาดหุ น้ ในระยะถัดไป
กองทุน T-GlobalEQ มีนโยบายการลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปี
บัญชีไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ สําหรับการป้ องกันความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจะเป็ นไป
ตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน โดยมีการปรับสัดส่ วนการปกป้ องค่าเงินตามสถานการณ์ตลาด
ท้ายที่สุดนี้ บลจ.ธนชาต ขอให้คาํ มัน่ ว่าบริ ษทั จะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์
สูงสุ ดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกท่าน

ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด
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ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
3 เดือน 6 เดือน
6 ส.ค. 64

8 พ.ค. 64

1 ปี

1

8 พ.ย. 63

3 ปี

1

8 พ.ย. 61

5 ปี

1

8 พ.ย. 59

10 ปี

1

8 พ.ย. 54

ถึง 8 พ.ย. 64 ถึง 8 พ.ย. 64 ถึง 8 พ.ย. 64 ถึง 8 พ.ย. 64 ถึง 8 พ.ย. 64 ถึง 8 พ.ย. 64

ตั ้งแต่
จัดตั ้ง
1
กองทุน
9 พ.ค. 54
ถึง 8 พ.ย. 64

T-GlobalEQ
Benchmark

1.52

14.77

25.26

17.47

15.46

11.16

10.13

3.30

13.98

40.12

17.23

13.85

12.36

10.83

Information Ratio2
ความผันผวนของ

-0.20

0.09

-1.42

0.03

0.21

-0.16

-0.09

11.68

12.55

15.17

20.75

17.30

14.38

14.52

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 MSCI AC World TR Net USD อัตราและเปลี่ยนที่ใช้ในการคํานวณ คือ ค่ากลางเฉลี่ย
อัตราและเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของธนาคารแห่งประเทศไทย
การเปิ ดเผยอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุน
ข้อมูลอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากับ 0.07 รอบของ
กองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี
การใช้ สิทธิออกเสี ยงในทีป่ ระชุ มผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ
ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถค้นหารายละเอียดการเข้าร่ วมประชุมสามัญประจําปี และประชุมวิสามัญของบริ ษทั
จัดการที่กองทุนถือลงทุนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ บลจ.ธนชาต https://www.thanachartfundeastspring.com ใน
เมนูหวั ข้อ “รู ้จกั บลจ.”

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็ นสิ่ งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ ยง ก่อนตัดสิ นใจลงทุน
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน
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ค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน

ของรอบปี บัญชีต้ งั แต่วนั ที่ 9 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564
ค่าใช้จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม
(fund’s direct expenses)

จํานวนเงิน
(พันบาท)

ร้อยละของมูลค่า
ทรัพย์สินสุ ทธิ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)
6,188.81
0.814%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)
515.73
0.068%
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ (trustee fee)
99.02
0.013%
ค่าที่ปรึ กษาการลงทุน (advisory fee)
ไม่มี
ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
90.36
0.012%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
6,893.92
0.907%
* รวมอยูใ่ นค่าธรรมเนียมการจัดการ
- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่า ใช้จ่ ายทั้งหมดไม่ รวมค่ านายหน้าซื้ อขายหลัก ทรั พ ย์ และค่ าธรรมเนี ย มต่ างๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการซื้ อขาย
หลักทรัพย์
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้
รายงานข้ อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ อง
ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วนั ที่ 9 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทําธุรกรรม
กองทุนภายใต้การจัดการของบริ ษทั
รายชื่อผู้จดั การกองทุน
ลําดับ
1
2
3

ชื่อ – นามสกุล
นางสาวธีรนุช ธรรมภิมุขวัฒนา
นายกาย ศิริพรรณพร
นางสาวนันทนัช กิติเฉลิมเกียรติ

วันที่เริ่ มบริ หารกองทุน
2 พฤษภาคม 2562
1 กรกฎาคม 2564
16 สิ งหาคม 2564

ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและรายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนได้ที่ บลจ.ธนชาต โดยตรง หรื อที่
เว็บไซต์ของบลจ.ธนชาต (https://www.thanachartfundeastspring.com) และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(http://www.sec.or.th)
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ตารางการรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่องจากการทีก่ องทุนใช้ บริการบุคคลอืน่
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 8 พฤศจิกายน 2564
กลุ่มของตราสาร
มูลค่าตามราคา
ตลาด
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิ ชย์ หรื อบริ ษทั
74,499.01
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
6.21%

-

(ง) ตราสารที่มีบริ ษทั ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่าํ กว่า
2,083.96
0.17%
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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รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์ และทรัพย์สินอืน่
ชื่อหลักทรัพย์

อัตรา
ดอกเบี้ย
(%)

อันดับความน่าเชื่อถือ
TRIS

FITCH

S&P

Moody's

วันครบ จํานวนหน่วย มูลค่าตาม ร้อยละของ
กําหนด (พันหน่วย)/ ราคาตลาดไม่รวม เงินลงทุน
มูลค่าหน้าตั๋ว ดอกเบี้ยค้างรับ
(พันบาท) (พันบาท)

มูลค่าตาม
ราคาตลาดรวม
ดอกเบี้ยค้างรับ
(พันบาท)

ร้อยละของ
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
หน่วยลงทุน

1,117,530.78
1,117,530.78

100.00
100.00

1,117,530.78
1,117,530.78

93.16
93.16

ประเภทกองทุนรวมตราสารแห่งทุน

1,117,530.78

100.00

1,117,530.78

93.16

1.63

748,876.02

67.01

748,876.02

62.42

405.99

368,654.76

32.99

368,654.76

30.74

เงินฝากธนาคาร

76,582.97

6.38

ประเภทออมทรัพย์

76,582.97

6.38

74,470.26

74,499.01

6.21

2,100.60

2,083.96
8,315.11

0.17
0.69

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า

8,315.11

0.69

สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น

(2,968.96)

(0.23)

สินทรัพย์อื่น
หนี้สินอื่น

1,408.29
(4,377.25)

0.12
(0.35)

1,199,459.90

100.00

COMWPSC

Edgewood L Select - US Select Growth

WELGQDU

Wellington Global Quality Growth Fund USD Class D Accumulating Unhedged

KBANK - S/A

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

F1+(tha)* BBB+*

Baa1*

BANK DEPOSIT FCD-USD
การป้ องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่ วงหน้า

รวมทั้งสิ้น

1,117,530.78

100.00

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ประเภทสัญญา

คู่สัญญา

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า

ธนาคารทหารไทย
ธนาคารไทยพาณิ ชย์

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า

ธนาคารไทยพาณิ ชย์
ธนาคารกสิกรไทย

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

อันดับความน่ าเชือ่ ถือ
TRIS
A+*

วัตถุประสงค์

มู ลค่าตามราคาตลาด (บาท) % NAV

กําไร/ขาดทุน (บาท)

FITCH
A+*
AA+*

S&P
BBB-*
BBB+*

Moody's
Baa3*
Baa1*

ปัองกันความเสี่ยง
ปัองกันความเสี่ยง

(937,650.00)
(817,507.67)

(0.16%)
(0.14%)

(937,650.00)
(817,507.67)

AA+*
AA*

BBB+*
BBB+*

Baa1*
Baa1*

ปัองกันความเสี่ยง
ปัองกันความเสี่ยง

(969,413.84)
508,472.65

(0.16%)
0.09%

(969,413.84)
508,472.65

AAA*
AAA*

AAA*
AAA*

BBB+*
BBB+*

Baa1*
Baa1*

ปัองกันความเสี่ยง
ปัองกันความเสี่ยง

296,680.41
790,261.31

0.05%
0.13%

296,680.41
790,261.31

AAA*

AAA*

BBB+*

Baa1*

ปัองกันความเสี่ยง

16,004.92

0.00%

16,004.92

* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผูอ้ อกตราสาร
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อันดับความน่ าเชื่อถือของตราสารหนีร้ ะยะกลางและระยะยาว
บ.ทริ ส
บ.ฟิ ทซ์ เรทติ้ง
ความหมายของเรทติ้ง
เรสติ้ง
(ประเทศไทย)
AAA
AAA (tha)
ความน่าเชื่อถือสูงที่สุด และมีความเสี่ ยงตํ่าสุ ด
กลุ่มตราสารหนี้
ระดับน่าลงทุน
AA
AA (tha)
ความน่าเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ ยงตํ่ามาก
(Investment Grade
A
A (tha)
ความน่าเชื่อถือสูง 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 Global Equity Fund
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 08 พฤศจิกายน 2564 และวันที่ 08 พฤษภาคม 2564
(หน่วย:บาท)

08 พฤศจิกายน 2564

08 พฤษภาคม 2564

(ยังไม่ได ้สอบทาน)

(ตรวจสอบแล ้ว)

สินทร ัพย์
เงินลงทุนแสดงด ้วยมูลค่ายุตธิ รรม
เงินฝากธนาคาร

1,117,530,780.21

559,750,096.30

76,553,132.86

31,981,658.08

ลูกหนี้
จากเงินปั นผลและดอกเบีย
้

29,838.26

จากการขายเงินลงทุน
จากการขายสัญญาอนุพน
ั ธ์

10,379.25
-

1,247,000.00

10,924,309.40

1,611,419.29

1,408,293.99

1,093,918.28

1,206,446,354.72

595,694,471.20

้ คืนหน่วยลงทุน
จากการรับซือ

2,188,305.90

1,325,429.87

เจ ้าหนีจ
้ ากสัญญาอนุพน
ั ธ์

2,609,204.23

2,724,571.51

ค่าใช ้จ่ายค ้างจ่าย

2,184,464.26

1,218,933.62

4,475.74

1,556.89

3.15

1.05

6,986,453.28
1,199,459,901.44

5,269,223.26
590,423,978.26

434,915,935.45

245,694,096.46

บัญชีปรับสมดุล

340,892,807.86

11,297,835.59

กําไร(ขาดทุน)สะสมจากการดําเนินงาน

423,651,158.13

333,432,046.21

1,199,459,901.44

590,423,978.26

ลูกหนีอ
้ น
ื่
รวมสินทรัพย์
ิ
้ น
หนีส
เจ ้าหนี้

ภาษีเงินได ้ค ้างจ่าย
ิ อืน
หนีส
้ น
่
ิ
รวมหนีส
้ น
สินทร ัพย์สท
ุ ธิ
สินทร ัพย์สท
ุ ธิ
ทุนทีไ่ ด ้รับจากผู ้ถือหน่วยลงทุน
กําไร(ขาดทุน)สะสม

รวมสินทรัพย์สท
ุ ธิ
สินทร ัพย์สท
ุ ธิตอ
่ หน่วย
้ งวด (หน่วย)
จํานวนหน่วยลงทุนทีจ
่ ําหน่ายแล้วทงหมด
ั้
ณ สิน

27.5791

24.0308

43,491,593.5451

24,569,409.6456

กองทุนเปิ ดธนชาต Global Equity Fund
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
้ สุดวันที่ 08 พฤศจิกายน 2564 และ 2563
สําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิน
(หน่วย:บาท)
08 พฤศจิกายน 2564

08 พฤศจิกายน 2563

ยังไม่ได ้สอบทาน

ยังไม่ได ้สอบทาน

รายได้
รายได ้ดอกเบีย
้

32,227.20

12,488.06

รายได ้อืน
่ ๆ

1,847,745.59

290,350.81

รวม รายได ้

1,879,972.79

302,838.87

้ า่ ย
ค่าใชจ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ

6,188,807.92

3,982,427.82

ค่าธรรมผู ้ดูแลผลประโยชน์

99,020.89

63,718.87

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

515,734.03

331,868.90

ิ ในต่างประเทศและอืน
ค่าใช ้จ่ายในการเก็บรักษาทรัพย์สน
่ ๆ

32,657.61

669,489.47

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ

25,504.81

25,504.81

2,530.00

2,815.00

29,672.27

48,949.67

้ คืนหน่วยลงทุน
ค่าใช ้จ่ายในการขายและรับซือ
ค่าใช ้จ่ายในการดําเนินงาน
รวม ค่าใช ้จ่าย

6,893,927.53

5,124,774.54

(5,013,954.74)

(4,821,935.67)

13,046,166.48

16,602,468.52

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิทย
ี่ ังไม่เกิดขึน
้ จากเงินลงทุน

106,645,054.96

69,358,689.26

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิทเี่ กิดขึน
้ จากสัญญาอนุพันธ์

(34,147,506.00)

9,185,408.14

9,428,257.39

13,877,408.63

รายได้(ขาดทุน)สุทธิ
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิทย
ี่ ังไม่เกิดขึน
้ จากสัญญาอนุพันธ์
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลีย
่ นเงินตราต่างประเทศ

265,927.84

(676,469.78)

ิ น
รวม รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนทีเ่ กิดขึน
้ และยังไม่เกิดขึ
้

95,237,900.67

108,347,504.77

้ (ลดลง)ในสินทร ัพย์สุทธิจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้
การเพิม
่ ขึน

90,223,945.93

103,525,569.10

ห ัก ภาษีเงินได้
้ (ลดลง)ในสินทร ัพย์สุทธิจากการดําเนินงานหล ังห ักภาษีเงินได้ ้
การเพิม
่ ขึน

(4,834.01)
90,219,111.92

(1,925.21)
103,523,643.89

ข้ อมูลทีล่ งทุนในหน่ วยลงทุนกองทุนรวมต่ างประเทศ เกินกว่ าร้ อยละยีส่ ิ บของมูลค่าทรัพย์ สินสุ ทธิ
ของ
กองทุนเปิ ด Global Equity Fund

 Ȃ  
Luxembourg
30 November 2021

INVESTMENT APPROACH

FUND PROFILE

The Fund aims to offer shareholders a portfolio of equities considered to be stable, of high quality and
demonstrating global growth prospects. The Fund may use US common stocks (securities issued by
companies whose registered office is located in the United States or whose main economic activities
are based in the United States or which hold, as holding companies, prominent participations in
companies based in the United States) which shall at all times represent at least 2/3 of the Fund’s
total assets. The Fund shall invest principally in securities that are undervalued in relation to their
potential, in order to generate profits. Derivatives shall be used solely for the purpose of hedging. The
Fund applies the strictest selection criteria in order to ensure that only businesses of quality are
chosen. These criteria are, among others, market share, unit growth, barriers to entry to the market
that the business can impose on the sector in question, a track record of growth and profitability,
production costs in comparison to the relevant business sector, government regulations, use of debt
and quality of management. The S&P 500 Total Return Index is used for performance comparison
purposes only. The Fund is actively managed and although a significant part of the investments of the
Fund could be components of the benchmark, the Investment Manager is free to choose how the Fund
is managed without any restriction and the Fund’s portfolio may therefore deviate significantly from
the abovementioned benchmark.

Fund Name

Edgewood L Select

Sub-Fund Name

US Select Growth

Total Fund Assets

$9.7 Billion

Fund Type

UCITS

Investment Strategy

Large Cap Growth Equity

Investment Manager

Edgewood Management LLC

Fund Launch Date

February 1997

Weighted Average Market Cap

$412 Billion

Median Market Cap

$120 Billion

Number of Holdings

23

SHARE CLASS FACTS

MONTHLY COMMENTARY
November was an ugly month for growth stocks in many sectors. Part of this could be due to the
realization that inflation may not be as transient as expected. The Fed even removed the term in its
most recent market commentary.
Talk of an accelerated "Taper" in Fed bond buying has picked-up as the U.S. economy continues to
expand on the back of strong consumer spending, coupled with infrastructure and housing
investments. There is speculation that we might see Fed funds rates start to move up in mid-2022,
rather than the prior anticipated mid-2023.¹
One thing to watch is the potential for increased volatility that might buffet the economy in the next few
quarters. There seems to be some pre-stocking and inventory build by retailers wanting to avoid being
caught short handed. That will most likely be followed by a normalization hangover, maybe after the
holiday shopping season. We could see a slowdown in ordering, as well as price discounting, as these
items get flushed out of retail channels.
That said, the underlying trends continue to indicate that strong fundamental economic drivers will
persist.
We wish you, your colleagues, and families, all the best for a happy, healthy and fun-filled holiday
season.
Edgewood Management LLC was appointed the investment manager of the US Select Growth Fund
in March 2007. No recommendation is made, positive or otherwise, regarding individual securities
mentioned. Past performance does not guarantee future results. The specific securities identified and
described do not represent all of the securities purchased, sold or recommended for advisory clients,
and the reader should not assume that investments in the securities identified and discussed were or
will be profitable. Securities are subject to change over time without any prior notice to the investor.
¹https://www.cnbc.com/2021/11/30/powell-says-fed-will-discuss-speeding-up-bond-buying-taper-atdecember-meeting.html

RISK PROFILE
The investment strategy of this sub-fund focuses on U.S. equity markets which presents a significant
degree of risk because of the volatility of these markets. On a scale from 1-7, the fund’s synthetic risk
and reward profile is a 6, as reflected in the Key Investor Information document. The value of the
securities in the portfolio can be affected by daily stock market movement factors such as corporate
events, company earnings, political events, and economic news and may impact the value of the
fund’s investments. The fund’s exposure to growth may result in periods of high short-term volatility.

Share Class Name

A USD

Per share as of 30 November 2021

$13,237.84

ISIN

LU0073868852

Ticker

COMWPSC

Ongoing Charges*
Management Fee

1.89%
1.80% Class A (Retail)

Share Class Launch Date
Sales Commission
Redemption Fee

February 1997
Up to 3.00%
0.00%

Authorized for Sale:
Austria, Belgium, Switzerland, Germany, Spain, Finland,
France, The United Kingdom, Italy, Liechtenstein,
Luxembourg, Netherlands, Norway, Sweden
*The Ongoing Charges figure is based on the last year’s expenses, for the
year ending 31 December 2020 and this figure may vary from year to year.
It includes management fees, but excludes transaction costs including
third party brokerage fees and bank charges on securities transactions.

SECTOR DIVERSIFICATION
Medical Technology

17.9%

Information Technology

15.6%

Financials

13.4%

Consumer Discretionary

12.2%

Business Services

10.5%

Media & Advertising

9.8%

Internet

6.9%

Wireless

4.1%

Consumer Staples

3.8%

Technology

3.5%

Cash

1.5%

Industrials

0.8%

Sectors defined by Edgewood’s Investment Committee.

CONTACT
TRANSFER AGENT:
lux.ta.bp2sclientservices@bnpparibas.com
T: +352.26.96.2030
F: +352.26.96.9748
INFO/PRICES: EdgewoodLSelectfund.com

60, Avenue JF Kennedy / L-1855 Luxembourg / R.C.S Luxembourg B 57.507

Edgewood L Select– US Select Growth

30 November 2021

GROWTH OF 10,000 USD FOR THE PAST FIVE YEARS

FUND PERFORMANCE
1 Month
Year-to-Date
1 Year
3 Years*
5 Years*
Since Inception*

MARKET CAP
A USD

S&P 500

-2.8%
20.6%
25.8%
27.7%
25.1%
13.1%

-0.7%
23.2%
27.9%
20.4%
17.9%
10.5%

S&P 500 (Total Return) performance produced by Standard & Poor’s. Fund performance produced by
Bloomberg. Past performance does not guarantee future results. Performance figures reflect the
percentage change in the share class’s daily NAV which is net of the fund’s expenses including investment
management fees; it excludes transaction costs including third party brokerage fees and bank charges on
transactions and other charges which may have a negative impact on performance. The return may
increase or decrease as a result of currency fluctuations as the share class is in USD. The S&P 500 Total
Return Index is used for performance comparison purposes only. The Fund is however actively managed
and the investment manager is free to choose how the Fund is managed without any restriction and the
Fund’s portfolio may therefore deviate significantly from the abovementioned benchmark.*Annualized
returns. The “Since inception” calculation is based on the date Edgewood was appointed Investment
Manager (31/03/2007).

$125+
$75-$125
$40-$75
$20-$40
Less than $20

52.6%
25.0%
17.3%
3.6%
0.0%

For the equity portion of the portfolio.

FIVE LARGEST HOLDINGS
Illumina Incorporated
Intuit Incorporated
Nvidia Corporation
Snap Incorporated
Visa Incorporated
Holdings shown in alphabetical order.

DISCLOSURE
Edgewood L Select Disclosure: Edgewood L Select is a UCITS organised as an investment company with variable capital, with multiple sub-funds (Société d’investissement à capital
variable, “SICAV”) under the laws of Luxembourg, and is regulated by the Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”).The issuer of this document is Edgewood L Select.
Investors should carefully read the prospectus, more specifically its section on risk factors, the Key Investor Information Document (“KIID”), and all other relevant documentation before
investing in the fund. The latest prospectus, the key investor information document (“KIID”), the Articles of Incorporation of the Fund as well as the annual and semi-annual reports are
available free of charge on the fund’s website (http://edgewoodlselectfund.com/literature). Holdings are available upon request. Past performance is no guarantee of future results. The
performance data presented here should not be taken as any guarantee or other assurance as to future results. There is no guarantee that investors will get back the full amount invested.
The value of any investment may increase or decrease over time. Performance results are expressed and calculated in U.S. dollars. The return may increase or decrease as a result of
currency fluctuations. The performance figures given are a measure of the change in net asset value of the Fund which are net of all Fund fees and expenses but do not take into account
taxes or charges. Commissions, fees and other charges may have a negative impact on performance. Holdings shown were current as of the date indicated on this piece, and represent
the ten largest holdings in the Fund by assets. These holdings are for informational purposes only and do not constitute a recommendation to buy, hold or sell securities. No
recommendation is made, positive or otherwise, regarding individual securities mentioned. Performance results reflect the reinvestment of dividends and other earnings. The Fund’s
returns are benchmarked to the total returns of the Standard & Poor’s 500 index (“S&P500”). Benchmarks are used for comparative purposes only and generally reflect the risk or
investment style of the investments reported on the schedules of investment performance. Investments made for the Fund according to its Large Cap Growth strategy may differ
significantly in terms of security holdings, industry weightings, and asset allocation from those of the benchmarks. Accordingly, investment results and volatility will differ from those of
the benchmarks. The S&P 500 is an unmanaged index with no expenses, which covers 500 industrial, utility, transportation and financial companies of US markets. It is a capitalization
weighted index calculated on a total return basis with dividends reinvested. This document is for information purposes only. Furthermore, this document does not constitute an offer to
purchase or subscribe for any investment, financial instrument or service in any jurisdiction where such an offer is unlawful. The Fund is only available for investment by non-US citizens
who are not residents of the US. The Fund is not offered for sale or sold in the US, its territories or possessions. The Fund is not registered for sale to the public in all jurisdictions. The
information contained within this document has not been reviewed in light of your personal circumstances.

60, Avenue JF Kennedy / L-1855 Luxembourg / R.C.S Luxembourg B 57.507
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