รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิ ดธนชาตอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ แน็ชเชอรัล รีซอร์ ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์
(T-INFRA)
รหัสกองทุน 4401

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน 2564 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด

สาส์ นจาก บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ธนชาต จํากัด
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุน
บริ ษ ัท หลัก ทรั พ ย์จ ัด การกองทุ น ธนชาต จํา กัด (บลจ.ธนชาต) ใคร่ ข อรายงานการดํา เนิ น งานของ
กองทุ นเปิ ดธนชาตอิ น ฟราสตรั คเจอร์ แอนด์ แน็ ชเชอรั ล รี ซอร์ ส ฟั นด์ ออฟ ฟั น ด์ สําหรั บรอบระยะเวลา
ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ให้ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ทราบดังนี้
นับจากวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 MSCI ACWI (All Country
World ) Index มีผลตอบแทนประมาณ -4.96% โดยมีภาพรวมและเหตุการณ์สาํ คัญดังนี้
เศรษฐกิจโลกมีการฟื้ นตัวอย่างเต็มที่ภายหลังจากการระบาดของไวรัส covid-19 ในช่วงที่ผา่ นมา โดยเฉพาะใน
ประเทศที่มีการควบคุมกระแพร่ ระบาดและมีการกระจายวัคซี นป้ องกันไวรัสได้อย่างต่อเนื่ อง ผลักดันให้กาํ ลัง
การใช่ จ่ายของผูบ้ ริ โภคฟื้ นกลับมาและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคอเมริ กาเหนื อและ
ยุโรป โดยแม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจจะเริ่ มส่ งสัญญาณการปรับตัวลดลงบ้างในช่วงครึ่ งปี หลัง แต่ก็ยงั คงอยูใ่ นระดับ
ที่สูงขึ้นอย่างมากเทียบกับช่วงก่อนเศรษฐกิจโลกจะเผชิญหน้ากับโรคระบาด ส่ งผลให้ตลาดหุ ้นทัว่ โลกปรับตัว
ขึ้นอย่างร้อนแรงในช่วงปี ที่ผา่ นมา โดยเฉพาะหุ ้นในกลุ่มที่ผกู พันกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กลับมาคึกคักเช่น
กลุ่ม Consumer Discretionary และ Financial ซึ่ งได้มีแนวโน้มที่จะได้รับประโยชน์จากตัวเลขเงินเฟ้ อที่เพิ่ม
สู งขึ้น ต่างจากหุ น้ กลุ่ม Technology ซึ่งได้รับความสนใจน้อยลง
อย่างไรก็ตาม inflation ที่เพิม่ มากขึ้นจนอยูใ่ นระดับที่น่ากังวล โดยเฉพาะตัวเลขเงินเฟ้ อของสหรัฐอเมริ กา
และยุโรปซึ่ งปรับตัวสู งสุ ดในรอบหลายปี ก็ยงั เป็ นอีกปั จจัยที่ตอ้ งจับตามองเมื่ออุปสงค์ในการบริ โภคเพิ่มมาก
ขึ้นหลังจากเศรษฐกิจกลับมาฟื้ นตัวอย่างเต็มที่ ตรงข้ามกับห่ วงโซ่อุปทานที่ยงั เผชิญกับการติดขัดในช่วงปี ที่ผา่ น
มา โดยตัวเลขเงินเฟ้ อที่เพิ่มสู งขึ้นอย่างรวดเร็ วเกินไปก็อาจส่ งผลต่อนโยบายการคลังที่ผ่อนคลายของธนาคาร
กลางต่างๆได้ นอกจากนั้นความไม่มนั่ คงเกี่ยวกับการเมืองระหว่างประเทศก็อาจเป็ นอีกปั จจัยลบซึ่งอาจส่ งผลให้
เกิดความผันผวนมากยิง่ ขึ้นในตลาดหุน้ ในระยะถัดไป
กองทุน T-Global Infra มีนโยบายลงทุนในกองทุนต่างประเทศ ซึ่งลงทุนใน Lazard Global Lstd Infras
Eq B Acc USD H, Janus Henderson Capital Funds plc - Global Life Sciences Fund Class, Wellington Global
Health Care Equity Fund USD Class D Accumulation และ Invesco QQQ Trust Series 1 เป็ นหลัก กองทุนมี
การกระจายการลงทุนในตราสารทุนทัว่ โลก สําหรับการป้ องกันความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจะเป็ นตามดุลย
พินิจของผูจ้ 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
30 พ.ย. 64

31 ส.ค. 64

1 ปี

1

28 ก.พ. 64

3 ปี

1

28 ก.พ. 62

5 ปี

1

28 ก.พ. 60

10 ปี

1

29 ก.พ. 55

ตั ้งแต่
จัดตั ้ง
1
กองทุน
1 ส.ค. 49

ถึง 28 ก.พ. 65 ถึง 28 ก.พ. 65 ถึง 28 ก.พ. 65 ถึง 28 ก.พ. 65 ถึง 28 ก.พ. 65 ถึง 28 ก.พ. 65 ถึง 28 ก.พ. 65

T-INFRA
Benchmark
2

Information Ratio
ความผันผวนของ

-5.74

-4.96

6.40

12.72

9.79

7.25

5.69

-3.58

-5.09

6.66

13.94

11.99

10.40

7.71

-0.28

0.02

-0.03

-0.13

-0.26

-0.41

-0.12

17.39

14.38

14.51

20.87

17.41

14.93

18.05

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 ตัวชีวดั ของกองทุนรวมนี้ใช้ ดัชนี MSCI ACWI (All Country World ) Index และใน
การแสดงดัชนี ชีวดั ผลการดําเนิ นงานดังกล่าว บริ ษทั จัดการจะแปลงค่าเป็ นเงินบาท โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนที่
สอดคล้องกับการวัดผลการดําเนินงานของกองทุน ณ วันทําการที่คาํ นวณ
การเปิ ดเผยอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุน
ข้อมูลอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากับ 0.22 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 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ค่าใช้จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม
(fund’s direct expenses)

จํานวนเงิน
(พันบาท)

ร้อยละของมูลค่า
ทรัพย์สินสุ ทธิ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)
1,828.05
0.796%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)
152.34
0.066%
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ (trustee fee)
73.12
0.032%
ค่าที่ปรึ กษาการลงทุน (advisory fee)
ไม่มี
ไม่มี
ค่าสอบบัญชี
33.13
0.014%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
18.96
0.009%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2,105.60
0.917%
* 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 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทําธุรกรรม
กองทุนภายใต้การจัดการของบริ ษทั
รายชื่อผู้จดั การกองทุน
ลําดับ
1
2
3

ชื่อ – นามสกุล
ดร.ธีรนุช ธรรมภิมุขวัฒนา
นายกาย ศิริพรรณพร
นางสาวนันทนัช กิติเฉลิมเกียรติ

วันที่เริ่ มบริ หารกองทุน
26 สิ งหาคม 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 28 กุมภาพันธ์ 2565
กลุ่มของตราสาร
มูลค่าตามราคา
ตลาด
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิ ชย์ หรื อบริ ษทั
10,020.03
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
4.80%

-

(ง) ตราสารที่มีบริ ษทั ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่าํ กว่า
6,814.02
3.26%
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
ชื่อหลั กทรัพย์

อันดับความน่ าเชื่อถือ

อัตรา
ดอกเบี้ย
(%)
TRIS

FITCH

S&P

Moody's

วันครบ จํานวนหน่ วย
กําหนด (พันหน่ วย)/
มูล ค่ าหน้ าตั๋ว
(พันบาท)

การลงทุนในหลั กทรัพย์ ต่างประเทศ
หน่ วยลงทุน
การแพทย์
WGHCEPB
WELLINGTON GLOBAL HEALTH CARE
EQUITY PORTFOLIO
ประเภทกองทุนรวมตราสารแห่ งทุน
LGLUHRA
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund
US$ Hedged Retail Accumulating Class
JANGLA1
Janus Capital Funds PLC - Global Life Sciences
Fund
ตราสารทุน
QQQ

Invesco QQQ Trust Series I

เงินฝากธนาคาร
ประเภทออมทรัพย์
KBANK - S/A
ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
BANK DEPOSIT FCD-USD
BANK DEPOSIT-USD

ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)

มูล ค่ าตาม
ราคาตลาดไม่ รวม
ดอกเบี้ยค้ างรับ
(พันบาท)

ร้ อยละของ
เงินลงทุน

มูล ค่ าตาม
ร้ อยละของ
ราคาตลาดรวม
มูล ค่ า
ดอกเบี้ยค้ างรับ ทรัพย์ สินสุ ทธิ
(พันบาท)

19.27

189,591.02
132,348.47
28,269.02
28,269.02

100.00
69.81
14.91
14.91

189,591.02
132,348.47
28,269.02
28,269.02

90.78
63.37
13.54
13.54

197.89

104,079.45
103,259.50

54.90
54.46

104,079.45
103,259.50

49.83
49.44

0.55

819.95

0.43

819.95

0.39

5.05

57,242.55
57,242.55

30.19
30.19

57,242.55
57,242.55

27.41
27.41
8.06
8.06
4.49
3.26

F1+(tha)* BBB+*

Baa1*

9,366.79
6,920.75

16,834.05
16,834.05
9,369.68
6,814.02

F1+(tha)* BBB+*

Baa1*

652.77

650.34

0.31

2,923.97
(64.59)
2,988.56
(513.70)
83.58
(597.28)
208,835.33

1.40
(0.03)
1.43
(0.24)
0.04
(0.28)
100.00

การป้ องกันความเสี่ ยงของรายการในอนาคตโดยใช้ สัญญาล่ วงหน้ า
สั ญญาซื้อเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า
สั ญญาขายเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า
สิ นทรัพย์ อื่นและหนี้สินอื่น
สิ นทรัพย์ อื่น
หนี้สินอื่น
รวมทั้งสิ้ น

189,591.02

100.00

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ประเภทสัญญา

คู่สัญญา

สัญญาซือ้ เงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า

ธนาคารไทยพาณิ ชย์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า
ธนาคารไทยพาณิ ชย์
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)

อันดับความน่ าเชือ่ ถือ
TRIS

FITCH
AA+*

S&P
BBB+*

Moody's
Baa1*

AAA*

AAA*

BBB+*

Baa1*

AAA*

AAA*

BBB+*

Baa1*

AA+*
AA-

BBB+*

Baa1*

* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผูอ้ อกตราสาร
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วัตถุประสงค์

มู ลค่าตามราคาตลาด (บาท)

% NAV

กําไร/ขาดทุน (บาท)

ปัองกันความเสี่ยง
ปัองกันความเสี่ยง

(64,593.85)
(62,824.62)

(0.03%)
(0.03%)

(64,593.85)
(62,824.62)

ปัองกันความเสี่ยง
ปัองกันความเสี่ยง
ปัองกันความเสี่ยง

942,639.23
1,530,900.20
577,844.07

0.45%
0.73%
0.28%

942,639.23
1,530,900.20
577,844.07

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 ดธนชาตอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ แน็ ชเชอรัล รีซอร์ส ฟั นด์ ออฟ ฟั นด์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 28 กุมภาพันธ์ 2565 และวันที 31 สิงหาคม 2564
(หน่วย:บาท)

28 กุมภาพันธ์ 2565

31 สิงหาคม 2564

(ยังไม่ได ้สอบทาน)

(ตรวจสอบแล ้ว)

สินทร ัพย์
เงินลงทุนแสดงด ้วยมูลค่ายุตธิ รรม

189,591,015.64

208,080,396.61

16,830,659.74

21,793,725.86

จากเงินปั นผลและดอกเบีย

3,386.23

3,017.11

จากการขายสัญญาอนุพันธ์

3,051,383.50

2,772,881.36

83,578.81

128,330.07

209,560,023.92

232,778,351.01

เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี

ลูกหนีอืน
รวมสินทรัพย์
หนีสิน
เจ ้าหนี
จากการซือเงินลงทุน
จากการรับซือคืนหน่วยลงทุน

262,304.57

จากการขายหน่วยลงทุนรอจัดสรร

1,346,515.29
553,520.75

-

6,124.45

เจ ้าหนีจากสัญญาอนุพันธ์

127,418.47

794,890.60

ค่าใช ้จ่ายค ้างจ่าย

324,233.76

433,520.01

ภาษี เงินได ้ค ้างจ่าย

507.93

452.57

หนีสินอืน

10,230.95

8,828.02

รวมหนีสิน

724,695.68

3,143,569.91

208,835,328.24

229,634,499.12

176,308,838.36

167,954,455.27

64,436,910.56

60,059,649.96

กําไร(ขาดทุน)สะสมจากการดําเนินงาน

(31,910,420.68)

1,620,393.89

รวมสินทรัพย์สท
ุ ธิ

208,835,328.24

229,634,499.12

11.8448

13.6724

17,630,883.8355

16,795,445.5265

สินทร ัพย์สุทธิ

สินทร ัพย์สุทธิ
ทุนทีได ้รับจากผู ้ถือหน่วยลงทุน
กําไร(ขาดทุน)สะสม
บัญชีปรับสมดุล

สินทร ัพย์สุทธิตอ
่ หน่วย
จํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายแล้วทงหมด
ั
ณ สินงวด (หน่วย)

กองทุนเปิ ดธนชาตอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ แน็ ชเชอรัล รีซอร์ส ฟั นด์ ออฟ ฟั นด์
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สินสุดวันที 28 กุมภาพันธ์ 2565 และ 2564
(หน่วย:บาท)
28 กุมภาพ ันธ์ 2565

28 กุมภาพ ันธ์ 2564

ยังไม่ได ้สอบทาน

ยังไม่ได ้สอบทาน

รายได้
รายได ้เงินปั นผล

229,534.37

367,424.40

9,842.66

2,735.81

รายได ้อืนๆ

105,296.94

163,178.25

รวม รายได ้

344,673.97

533,338.46

1,828,052.51

1,529,447.68

ค่าธรรมผู ้ดูแลผลประโยชน์

73,122.18

61,177.95

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

152,337.71

127,453.99

14.87

17,532.23

33,133.28

38,191.68

700.00

1,664.06

18,246.97

28,688.71

2,105,607.52

1,804,156.30

(1,760,933.55)

(1,270,817.84)

22,246,902.90

9,954,650.31

รายได ้ดอกเบีย

้ า่ ย
ค่าใชจ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ

ิ ในต่างประเทศและอืนๆ
ค่าใช ้จ่ายในการเก็บรักษาทรัพย์สน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าใช ้จ่ายในการขายและรับซือคืนหน่วยลงทุน
ค่าใช ้จ่ายในการดําเนินงาน
รวม ค่าใช ้จ่าย

รายได้(ขาดทุน)สุทธิ
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิทยั
ี งไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน

(29,880,471.90)

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิทเกิ
ี ดขึนจากสัญญาอนุพันธ์

(3,196,504.18)

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิทยั
ี งไม่เกิดขึนจากสัญญาอนุพันธ์
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
ิ น
รวม รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนทีเกิดขึนและยังไม่เกิดขึ

การเพิมขึน(ลดลง)ในสินทร ัพย์สท
ุ ธิจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้
ห ัก ภาษีเงินได้
การเพิมขึน(ลดลง)ในสินทร ัพย์สท
ุ ธิจากการดําเนินงานหล ังห ักภาษีเงินได้

(91,047.79)
6,365,082.68

945,974.25

(930,430.27)

80,256.50

(134,067.70)

(9,803,842.43)

15,164,187.23

(11,564,775.98)

13,893,369.39

(1,476.34)
(11,566,252.32)

(25.39)
13,893,394.78

ข้ อมูลทีล่ งทุนในหน่ วยลงทุนกองทุนรวมต่ างประเทศ เกินกว่ าร้ อยละยีส่ ิ บของมูลค่าทรัพย์ สินสุ ทธิ
ของ
กองทุนเปิ ดธนชาตอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ แน็ชเชอรัล รีซอร์ ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์

As of December 31, 2021

QQQ

Invesco QQQ Trust,
Series 1
Fund description
Invesco QQQTM is an exchange-traded fund based
on the Nasdaq-100 Index® . The Fund will, under
most circumstances, consist of all of stocks in the
Index. The Index includes 100 of the largest
domestic and international nonfinancial companies
listed on the Nasdaq Stock Market based on
market capitalization. The Fund and the Index are
rebalanced quarterly and reconstituted annually.
ETF Information
Fund Name
Invesco QQQ Trust, Series 1
Fund Ticker
QQQ
CUSIP
46090E103
Intraday NAV
QXV
30 Day SEC Unsubsidized Yield
0.44%
30 day SEC Yield
0.44%
Holdings
101
Management Fee
0.20%
Total Expense Ratio
0.20%
P/B Ratio
19.32
P/E Ratio
45.47
Return on Equity
44.28%
Listing Exchange
Nasdaq
Weighted Market Cap ($MM)
1,037,646.72
Gross expenses of the Trust for the prior year
were also 0.20% of the net asset value of the
Trust and, accordingly, no expenses of the Trust
were assumed by the Sponsor. The Sponsor has
undertaken that the ordinary operating expenses
of the Trust will not be permitted to exceed 0.20%
per annum of the daily net assets of the Trust.
Underlying Index Data
Index Provider
Index
Name
Index Ticker

Nasdaq, Inc.
Nasdaq-100 Index
XNDX

Fund inception: March 10, 1999
Not a Deposit Not FDIC Insured Not Guaranteed by
the Bank May Lose Value Not Insured by any
Federal Government Agency
Shares are not individually redeemable and owners
of the Shares may acquire those Shares from the
Fund and tender those Shares for redemption to
the Fund in Creation Unit aggregations only,
typically consisting of 50,000 Shares.

Growth of $10,000





Invesco QQQ Trust, Series 1: $78,516
Nasdaq-100 Index: $80,229
NASDAQ Composite Index: $60,054
Russell 3000: $45,285

$85K

$60K

$35K

$10K

12/11

06/13

11/14

04/16

09/17

02/19

07/20

12/21

Data beginning 10 years prior to the ending date of December 31, 2021. Fund performance shown at NAV.
Performance as at December 31, 2021
Performance (%)
YTD
ETF - NAV
27.25
ETF - Market Price
27.48
Underlying Index
27.51
Benchmark1
21.39
Benchmark2
25.66
Calendar year performance (%)
2021
ETF - NAV
27.25
Underlying Index
27.51
Benchmark1
21.39
Benchmark2
25.66

2020
48.63
48.88
43.64
20.89

1Y
27.25
27.48
27.51
21.39
25.66
2019
39.12
39.46
35.23
31.02

3Y
38.05
38.09
38.34
33.10
25.79
2018
-0.13
0.04
-3.88
-5.24

2017
32.72
32.99
28.24
21.13

5Y
28.37
28.40
28.63
23.79
17.97
2016
7.01
7.27
7.50
12.74

2015
9.53
9.75
5.73
0.48

10Y
22.88
22.90
23.15
19.63
16.30
2014
19.11
19.40
13.40
12.56

Fund
Inception
10.11
10.11
10.34
8.56
8.27
2013
36.61
36.92
38.32
33.55

2012
18.09
18.35
15.91
16.42

Returns less than one year are cumulative. Performance data quoted represents past performance. Past
performance is not a guarantee of future results; current performance may be higher or lower than
performance quoted. Investment returns and principal value will fluctuate and Shares, when redeemed, may be
worth more or less than their original cost. See invesco.com to find the most recent month-end performance
numbers. Market returns are based on the midpoint of the bid/ask spread at 4 p.m. ET and do not represent
the returns an investor would receive if shares were traded at other times. Fund performance reflects fee
waivers, absent which, performance data quoted would have been lower. Please keep in mind that high,
double-digit and/or triple-digit returns are highly unusual and cannot be sustained.

Index returns do not represent Fund returns. An investor cannot invest directly in an index.
Neither the underlying Index nor the benchmark indexes charge management fees or brokerage expenses, and
no such fees or expenses were deducted from the performance shown; nor do any of the indexes lend
securities, and no revenues from securities lending were added to the performance shown. In addition, the
results actual investors might have achieved would have differed from those shown because of differences in
the timing, amounts of their investments, and fees and expenses associated with an investment in the Fund.
1The Nasdaq Composite Index measures all Nasdaq domestic and international-based common stocks listed on
The Nasdaq Stock Market. Index returns shown are price return.
2
The Russell 3000® Index is an unmanaged index considered representative of the US stock market. The
Russell 3000 Index is a trademark/service mark of the Frank Russell Co. Russell® is a trademark of the Frank
Russell Co.

Top ETF holdings (%)
Name
Apple
Microsoft
Amazon
Meta Platforms 'A'
Tesla
Nvidia
Alphabet 'C'
Alphabet 'A'
Broadcom
Adobe

(Total holdings: 101)
Weight
11.65
10.09
6.76
4.76
4.24
4.14
3.68
3.48
1.82
1.79

Please see the website for complete holdings
information. Holdings are subject to change.
Geographic allocation (%)

Investment risk
There are risks involved with investing in ETFs, including possible loss of money. Shares are not actively
managed and are subject to risks similar to those of stocks, including those regarding short selling and margin
maintenance requirements. Ordinary brokerage commissions apply. The Fund’s return may not match the
return of the Underlying Index. The Fund is subject to certain other risks. Please see the current prospectus
for more information regarding the risk associated with an investment in the Fund.
Investments focused in a particular sector, such as technology, are subject to greater risk, and are more
greatly impacted by market volatility, than more diversified investments.
Important information
Typically, security classifications used in calculating allocation tables are as of the last trading day of the
previous month.
The sponsor of the Nasdaq-100 TrustSM, a unit investment trust, is Invesco Capital Management LLC (Invesco).
Nasdaq, Nasdaq-100 Index, Nasdaq-100 Index Tracking Stock and QQQ are trade/service marks of The
Nasdaq Stock Market, Inc. and have been licensed for use by Invesco, QQQ's sponsor. Nasdaq makes no
representation regarding the advisability of investing in QQQ and makes no warranty and bears no liability with
respect to QQQ, the Nasdaq-100 Index, its use or any data included therein.
This does not constitute a recommendation of any investment strategy or product for a particular investor.
Investors should consult a financial professional before making any investment decisions.
An investor should consider investment objectives, risks, charges and expenses carefully before
investing. To obtain a prospectus, which contains this and other information about the Invesco QQQ, a
unit investment trust, please visit invesco.com/fundprospectus. Please read the prospectus carefully
before investing.
Note: Not all products available through all firms or in all jurisdictions.






United States
China
Argentina
Netherlands

97.78
1.34
0.45
0.43

Glossary
30 Day SEC Unsubsidized Yield reflects the 30-day yield if the investment adviser were not waiving all or
part of its fee or reimbursing the fund for part of its expenses. Total return would have also been lower in the
absence of these temporary reimbursements or waivers.
30 Day SEC Yield is based on a 30-day period and is computed by dividing the net investment income per
share earned during the period by the maximum offering price per share on the last day of the period.
Weighted Harmonic Average Stock Price-to-Book-Value Ratio (P/B Ratio) is the ratio of a stock's market
price to a company's net asset value.

Sector allocation (%)

Weighted Harmonic Average Stock Price-to-Earnings Ratio (P/E Ratio) is the share price divided by
earnings per share. It is measured on a 12-month trailing basis.
Weighted Average Return on Equity is net income divided by net worth.
Weighted Harmonic Average is a method of calculating an average value that lessens the impact of large
outliers and increases the impact of small ones.
Weighted Market Capitalization is the sum of each underlying securities market value.









Information Technology
Communication Services
Consumer Discretionary
Health Care
Consumer Staples
Industrials
Utilities

Invesco Distributors, Inc.
Invesco.com 1/22
P-QQQ-PC-1

51.00
18.39
16.14
5.67
5.14
2.74
0.91

