
รายงานรอบปีบญัชี 

กองทุนเปิดธนชาต Global Equity เพือการเลยีงชีพ 

(T-GlobalEQRMF) 

สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี 

ตงัแต่วนัที 13 ธนัวาคม 4 ถึง วนัท ี12 ธนัวาคม  

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จาํกดั 



สาส์นจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อสีท์สปริง (ประเทศไทย) จํากดั 

เรียน  ท่านผูถื้อหน่วยลงทุน 

 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จาํกดั (บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)) ใคร่ขอรายงานการดาํเนินงานของกองทุน

เปิดธนชาต Global Equity เพือการเลียงชีพ สําหรับรอบระยะเวลาระหว่างวนัที 13 ธันวาคม 4 ถึง วนัที 12 ธันวาคม  ให้ท่านผูถ้ือหน่วยลงทุน       

ไดท้ราบดงันี 

 นับจากวนัที 13 ธันวาคม พ.ศ. 4 จนถึงวันที 12 ธันวาคม พ.ศ.  ดัชนี MSCI ACWI ได้ปรับตัวขึนเล็กน้อยในช่วงหลังไตรมาส 3       

มีการคาดการณว์า่คาดว่าตลาดหุ้นทวัโลกจนถึงสินปีมีโอกาสปรับลงถึง 13% และการเกิดภาวะเงินเฟ้อ: หากไวรัสครังนีนาํไปสู่การปิดประเทศ (Lockdown) 

รัฐบาลและธนาคารกลางของแต่ละประเทศจะเริมมีขอ้จาํกดัในการกระตุน้เศรษฐกิจ 

 ในเดือนธันวาคม COVID-  สายพนัธุ์ใหม่ Omicron ไดเ้กิดขึนมากดดนัตลาดหุ้นทวัโลก เพราะไวรัส COVID-  สายพนัธุ์นีมีความสามารถใน

การหลบเลียงภูมคิุม้กนัจากวคัซีนทีมีอยู่ในปัจจุบนั ดงันัน จึงคาดว่าแต่ละประเทศจะตอ้งใชน้โยบายเชิงป้องกนัอยา่งเขม้งวดและทีสําคญัก็คือ ในกรณีทีไวรัส

สายพนัธ์ุนี สร้างผลกระทบรุนแรง (Worst Case Scenario) อาจส่งผลให้เกิดประเด็นทีส่งผลต่อการลงทุน เช่น ตลาดหุ้นดิงแรง โดยคาดว่าตลาดหุ้นทวัโลกมี

โอกาสปรับลงจากปัจจุบนัถึง  – % หรือการนาํไปสู่ภาวะเงินเฟ้อ: หากไวรัสครังนีนาํไปสู่การปิดประเทศ (Lockdown) รัฐบาลและธนาคารกลางของแต่ละ

ประเทศจะเริมมีขอ้จาํกดัในการกระตุน้เศรษฐกิจ 

 ในช่วงตงัแต่เดือนกุมภาพนัธ์  สถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียและยเูครน ภาวะสงครามทียืดเยอืส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกชดัเจนมาก

ขึน เริมมาจากราคานํามนัทีเพิมสูงขึนทาํสถิตใิหม่สูงสุดในรอบมากกว่า  ปี ซึงเป็นปัจจยัสําคญัทีทาํให้สถานการณ์เงินเฟ้อทวัโลกเพิมสูงขึน และกาํลงัเป็น

ปัญหาทีส่งผลกระทบต่อกาํลงัซือของผูบ้ริโภคสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน อีกทงัชาติตะวนัตกออกมาตรการควาํบาตรรัสเซีย เริมดว้ยการตดั

ธนาคารรัสเซียออกจากเครือข่ายสมาคมโทรคมนาคมทางการเงินโลก (Society for Worldwide Financial Interbank Telecommunication หรือ SWIFT) เพือเป็น

การตอบโต้การทีรัสเซียเขา้รุกรานยูเครน และมีผลให้การทาํธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศของรัสเซียมีปัญหาสิงทีน่ากงัวลคือ สถานการณ์สงคราม

ระหว่างรัสเซียและยูเครนอาจจะยุติลงได้ แต่หลายฝ่ายประเมินว่าสถานการณ์สงครามทางเศรษฐกิจจะ   ดาํเนินต่อ โดยเฉพาะการดาํเนินมาตรการควาํบาตร

เศรษฐกิจจะเพิมมากขึนจากสหรัฐและชาติตะวนัตก ซึงจะทาํให้ความขดัแยง้ระหว่างประเทศมีความซับซ้อนเพิมมากขึน จากเดิมทีมีสงครามการคา้ระหว่าง

สหรัฐและจีนทีส่งผลกระทบต่อซพัพลายเชนโลก และเพิมขึนมาดว้ยความขดัแยง้ระหว่างฝ่ายสหรัฐและชาตติะวนัตก กบัฝ่ายรัสเซียและพนัธมิตร 

 ในขณะนีตลาดโลกกาํลงัประสบกบัสภาวะการเกิดภาวะเงินเฟ้อสูงขึนในหลายๆประเทศ ซึงไม่ไดเ้กิดมาจากฝังรายได้ทีสะทอ้นการเติบโตของ

เศรษฐกิจ แต่เป็นฝังตน้ทุนในการผลิต ขนส่ง โดยมีสาเหตุดงันี 

 . กาํลังการผลิตยงักลบัมาไม่เต็มที ประกอบกับความต้องการสินคา้ทีสูงขึนแบบทันทีทันใดหลังการเปิดเมือง ส่งผลให้ผลผลิตสินคา้ต่างๆ  

ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ จึงทาํให้ราคาขา้วของทยอยปรับตวัสูงขึน 

 . ตน้ทุนเพิมสูงขึน เนืองจากการเปิดเมือง ทาํให้ผูป้ระกอบการจาํเป็นต้องเร่งกาํลงัการผลิต และมีความต้องการใช้พลงังานสูงขึน ประกอบกับ

ราคานํามนัทีเพิมขึน ทาํให้ต้นทุนปรับเพิมสูงขึนตาม โดยผูป้ระกอบการทีสามารถส่งผ่านต้นทุนทีสูงขึนไปยงัผูบ้ริโภคได้ ก็มีการปรับราคาสินคา้เพิมขึน  

และเป็นทีมาของอตัราเงินเฟ้อสูง 

 . สถานการณ์รัสเซีย-ยูเครน ประเทศรัสเซีย เป็นผูผ้ลิตแก๊สธรรมชาติ โลหะมีค่า หรือ Soft Commodity อย่างนํามนั ในระดับสูงของโลก ดงันัน 

มาตรการควาํบาตรรัสเซียทาํให้หลายประเทศจาํเป็นตอ้งมองหากาํลงัการผลิตทีอืนเพอืชดเชยแหล่งนาํมนัของรัสเซียทีหายไป อยา่งไรก็ตาม การหาแหล่งนาํมนั

มาชดเชยนี ทาํไดย้าก ทาํให้ราคานาํมนัยงัคงอยู่ในระดบัสูง 

 กองทุนเปิดธนชาต Global Equity เพือการเลียงชีพ มีนโยบายลงทุนในกองทุนตราสารทุนต่างประเทศ โดยกองทุนมีการลงทุนกระจายใน

กองทุนตราสารทุนต่างประเทศหลายกองทุน ซึงประกอบด้วยการลงทุนในหลายภูมิภาค  โดยในช่วงทีผ่านมา กองทุนเลือกลงทุนในกองหุ้นทวัโลก 

Wellington Global Quality Growth Fund ผสมกบักองทุนหุ้นในแต่ละภูมิภาค โดยเนน้หุ้นเติบโตในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ผ่านกองทุน Edgewood L Select – US 

Select Growth และ Blackrock-iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVOL)  ทงันี กองทุนไดม้ีการใชดุ้ลยพินิจปรับ

กลยทุธ์การปกป้องค่าเงินให้เหมาะสมยิงขึน และไดต้ิดตามการบริหารกองทุนของผูจ้ดัการกองทุนของผูจ้ดัการกองทุนในต่างประเทศอยา่งใกลชิ้ด 

 ทา้ยทีสุดนี บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ขอให้คาํมนัว่าบริษทัจะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพือผลประโยชน์สูงสุดของผูถ้ือหน่วย

ลงทุนทุกท่าน 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จาํกดั 
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ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน 

ยอ้นหลงั 

3 เดือน 

ยอ้นหลงั 

6 เดือน 

ยอ้นหลงั 

1 ปี 1 

ยอ้นหลงั 

3 ปี 1 

ยอ้นหลงั 

5 ปี 1 

ยอ้นหลงั 

10 ปี 1 

ตงัแต่จดัตงั

กองทุน 1 

12 ก.ย. 65 

ถึง 12 ธ.ค. 65 

12 มิ.ย. 65 

ถึง 12 ธ.ค. 65 

12 ธ.ค. 64 

ถึง 12 ธ.ค. 65 

12 ธ.ค. 62 

ถึง 12 ธ.ค. 65 

12 ธ.ค. 60 

ถึง 12 ธ.ค. 65 

-  

ถึง 12 ธ.ค. 65 

13 ธ.ค. 56 

ถึง 12 ธ.ค. 65 

T-GlobalEQRMF -3.60 -1.51 -27.91 1.94 3.16 - 3.60 

Benchmark -5.60 1.08 -11.44 10.86 7.45 - 8.22 

Information Ratio2 0.19 -0.25 -1.60 -0.86 -0.48 - -0.60 

ความผนัผวนของ 

ผลการดาํเนินงาน 

20.56 18.43 21.17 23.36 19.75 - 16.37 

ผลการดาํเนินงาน  เดือน และ  เดือน ไม่ไดค้าํนวณเป็น % ต่อปี 

 ผลการดาํเนินงานยอ้นหลงั  ปีขนึไป คิดเป็น % ตอ่ปี 

2 Information Ratio แสดงความสามารถของผูจ้ดัการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมือเทียบกบัความเสียง Benchmark คาํนวณจาก 

1. ดชันี MSCI AC World NETR USD Index สัดส่วน 100%

หมายเหตุ: ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับดว้ยอตัราแลกเปลียนเพอืเทียบเทา่คา่สกุลเงินบาท ณ วนัทีคาํนวณผลตอบแทน

สาํหรับผลกาํรดาํเนินงานยอ้นหลงัแบบปักหมุด ผลการดาํเนินงานนอ้ยกว่า 1 ปี คาํนวณตามระยะเวลาจริง

การเปิดเผยอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 

ขอ้มูลอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากบั 0.71 รอบของ

กองทุนรวมในรอบระยะเวลาบญัชี 

การใช้สิทธิออกเสียงในทีประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ 

ทา่นผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถคน้หารายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมสามญัประจาํปีและประชุมวิสามญัของบริษทั

จัดการทีกองทุนถือลงทุนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) www.eastspring.co.th 

ในเมนูหัวขอ้ “เกียวกบัเรา/การกาํกบัดูแลกิจการ/นโยบายการใชสิ้ทธิออกเสียง” 

ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นสิงยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต  

ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลกองทุนรวม เงือนไขผลตอบแทนและความเสียงและคู่มือการลงทุน ก่อนตดัสินใจลงทุน 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบันีไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานการวดัและนาํเสนอ              

ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 
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รรอยละของ

มมลคคา

รายงานคคาใชรจคายทททเรทยกเกกบจากกองททน

กองททนเปปดธนชาต Global Equity เพพทอการเลทลยงชทพ

ของรอบปปบบญชทตบลงแตควบนททท 13 ธบนวาคม 2564 ถถงวบนททท 12 ธบนวาคม 2565

จจานวนเงงน

(บาท)

คคาใชรจคายทททเรทยกเกกบจากกองททนรวม 

(fund's direct expense)

คคาธรรมเนทยมการจบดการ (management fee) 1.605%3,851,136.23

คคาธรรมเนทยมนายทะเบทยน (registrar fee) 0.134%320,927.98

คคาธรรมเนทยมผมรดมแลผลประโยชนน (trustee fee) 0.032%77,022.76

คคาทททปรถกษาการลงททน (advisory fee) ไมคมทไมคมท

คคาใชรจคายในการจบดทจารายงานและเอกสารของกองททน 0.027%65,603.86

คคาสอบบบญชท 0.015%35,300.00

คคาใชรจคายอพทนๆ  0.007%16,770.60

รวมคคาใชรจคายทบลงหมด 1.820%4,366,761.43

- ค่าธรรมเนียม ค่าใชจ่้าย รวมภาษีมูลค่าเพิ�มแลว้

- ค่าใชจ่้ายท�งัหมดไม่รวมค่านายหนา้ซ�ือขายหลกัทรัพย ์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที�เกิดข� ึนจากการซ�ือขายหลกัทรัพย์

- ค่าใชจ่้ายดงักล่าวไม่รวมค่าใชจ่้ายภาษีตราสารหน� ี
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รายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเกยีวข้อง 

ของรอบระยะเวลาบญัชี ตงัแต่วนัที 13 ธนัวาคม 4 ถึงวนัที 12 ธนัวาคม  

รายชือบุคคลทีเกียวขอ้งทีกองทุนมีการทาํธุรกรรม 

กองทุนภายใตก้ารจดัการของบริษทั 

รายชือผู้จัดการกองทุน 

ลาํดบั ชือ – นามสกุล วนัทเีริมบริหารกองทุน 

1 ดร.ธีรนุช ธรรมภิมุขวฒันา 02 พฤษภาคม 2562 

2 นายกาย ศิริพรรณพร 01 กรกฏาคม 2564 

3 นางสาวนนัทนชั กิติเฉลิมเกียรติ 16 สิงหาคม 2564 

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลทีเกียวขอ้งและรายชือผูจ้ดัการกองทุนไดที้ บลจ.อีสทส์ปริง 

(ประเทศไทย) โดยตรง หรือทีเว็บไซต์ของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) (www.eastspring.co.th) และ

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) 

ขอ้มูลเพมิเติม 

เรือง การแกไ้ขเพมิเติมขอ้ผกูพนั – แกไ้ขชือบริษทัจดัการ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อสีทส์ปริง (ประเทศไทย) จาํกดั ไดมี้การแกไ้ขเพมิเติมขอ้ผกูพนั – แกไ้ขชือ

บริษทัจดัการและนายทะเบียนหน่วยลงทุน ทงันี จะมีผลตงัแต่วนัที 11 กรกฎาคม 2565 เป็นตน้ไป โดยมี

รายละเอียด ดงันี 

หวัขอ้ ขอ้มูลเดิม ขอ้มูลใหม ่

ขอ้ผูกพนั 

1.บริษทัจดัการ

ชือบริษทัจดัการ : 
 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั  

บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 

อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จาํกดั  

2.นายทะเบียนหน่วยลงทุน

ชือ :
 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั  

บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 

อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จาํกดั 
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ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนืองจากการทีกองทุนใช้บริการบุคคลอืน 

บริษทัคู่คา้ตราสารหนี รายการผลประโยชน์ตอบแทน

ของกองทุน 

Bank of America 

The Bank of Nova Sctia 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส 

ธนาคารซิตีแบงก์ 

ขอ้มูลวิจยั เพอืใชเ้ป็นขอ้มูล

ในการตดัสินใจลงทุน 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารดอยซ์แบงก ์

ธนาคารเดอะรอยลัแบงก์ออ๊ฟสกอตแลนด ์เอ็น.วี. 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั  (มหาชน) 

ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารบีเอน็พี พารีบาส์ 

ธนาคารยูโอบ ีจาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮแ้บงกิงคอร์ปอเรชนั จาํกดั  

บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั 

บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั 

บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์พฒันสิน จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์เอเชียพลสั จาํกดั (มหาชน) 
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ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนืองจากการทีกองทุนใช้บริการบุคคลอืน 

บริษทันายหนา้ รายการผลประโยชน์ตอบแทน

ของกองทุน 

บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จาํกดั 

บริษทัหลกัทรัพย ์ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จาํกดั 

บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วิคเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั 

ขอ้มูลวิจยั เพือใชเ้ป็นขอ้มูล

ในการตดัสินใจลงทุน 

บริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั 

บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์ยูโอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี เงนิฝาก 

ณ วนัที 12 ธนัวาคม  

กลุม่ของตราสาร มูลค่าตามราคา

ตลาด (พนับาท) 

%NAV 

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ - - 

(ข) ตราสารทีธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะจดัตงัขึนธนาคารพาณิชย ์หรือบริษทั

เงินทนุเป็นผูอ้อก ผูส้ังจ่าย ผูรั้บรอง ผูร้ับอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้าํ

ประกนั 

13,987.27 6.19% 

(ค) ตราสารทีมีบริษทัทีไดรั้บ rating ในระดบั investment grade เป็นผูอ้อก 

ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้าํประกนั 

- - 

(ง) ตราสารทีมีบริษทัทีไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเชือถือในระดบัทีตาํกวา่ 

investment grade หรือไม่มี rating เป็นผูอ้อก ผูร้ับรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกั

หลงั หรือผูค้าํประกนั 

115.82 0.05% 

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ทีบริษทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
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201,879.03 100.00 201,879.03

201,879.03 100.00 201,879.03

201,879.03 100.00 201,879.03

118,492.49 58.69 118,492.49

55,434.87 27.46 55,434.87

27,951.67 13.85 27,951.67

14,103.09

14,103.09

13,754.96

232.31

BANK DEPOSIT FCD-USD 115.82

9,783.94

9,783.94

94.97

585.07

(490.10)

201,879.03 100.00 225,861.04

กองทุนเปิดธนชาต Global Equity เพือการเลียงชีพ

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอืน

ณ วันที 12 ธันวาคม 2565

ชือหลักทรัพย์ อัตรา

ดอกเบยี 

(%)

อันดับความน่าเชือถือ วนัครบ

กําหนด

มูลค่าตาม

ราคาตลาดไม่รวม

ดอกเบยีค้างรับ

(พนับาท)

ร้อยละของ

เงนิลงทุน

มูลค่าตาม

ราคาตลาดรวม

ดอกเบยีค้างรับ

(พนับาท)

ร้อยละของ

มูลค่า 

ทรัพย์สินสุทธิ
TRIS FITCH S&P Moody's

การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ 89.40

หน่วยลงทุน 89.40

ประเภทกองทุนรวมตราสารแห่งทุน 89.40

WELGQDU Wellington Global Quality Growth Fund 

USD Class D Accumulating Unhedged

164.38 52.48

MVOL iShares Edge MSCI World Minimum 

Volatility UCITS ETF USD (Acc)

28.40 24.54

COMWPSC Edgewood L Select - US Select Growth 0.10 12.38

เงนิฝากธนาคาร 6.24

ประเภทออมทรัพย์ 6.24

KBANK - S/A ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 13,746.87 6.09

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 4.32

สินทรัพย์อืนและหนีสินอืน 0.04

BANK DEPOSIT-USD BANK DEPOSIT-USD 239.18 0.10

123.91 0.05

จาํนวนหน่วย 

(พนัหน่วย)/

มูลค่าหน้าตวั

(พนับาท)

สินทรัพย์อืน 0.26

หนีสินอืน (0.22)

100.00

หมายเหตุ    * อนัดบัความน่าเชือถือ (Rating) ของผูอ้อกตราสาร

การป้องกันความเสียงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า 4.32
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อนัดับความน่าเชือถือของตราสารหนีระยะกลางและระยะยาว 

บ.ทริส

เรสติง 

บ.ฟิทซ์ เรทติง 

(ประเทศไทย) 

ความหมายของเรทติง 

AAA AAA (tha) ความน่าเชือถือสูงทีสุด และมีความเสียงตาํสุด กลุม่ตราสารหนี 

ระดบัน่าลงทุน 

(Investment Grade 

Bonds) 

AA AA (tha) ความน่าเชือถือสูงมาก และมีความเสียงตาํมาก 

A A (tha) ความน่าเชือถือสูง และมีความเสียงตาํ 

BBB BBB (tha) ความน่าเชือถืออยูใ่นเกณฑพ์อใช ้

BB BB (tha) ความน่าเชือถือตาํกวา่ระดบัปานกลาง กลุ่มตราสารหนี 

ระดบัเก็งกาํไร 

(Speculative Grade 

Bonds) 

B B (tha) ความน่าเชือถืออยูใ่นเกณฑต์าํมาก 

C CCC, CC, C (tha) ความน่าเชือถืออยูใ่นเกณฑต์าํมากทีสุด และเริมมี

ความเสียงตอ่การผิดนดัชาํระหนี 

D DDD, DD, D (tha) อยูใ่นภาวะทีผิดนัดชาํระหนี 

หมายเหตุ : บ.ทริสเรตติง และ บ.ฟิทซ ์เรทติง ไดใ้ชส้ัญญลกัษณ์ บวก (+) และ ลบ (-) ต่อทา้ยอนัดบัเครดิต

ขา้งตน้ เพือใชข้ยายขอบเขตของคุณภาพเครดิตทีนิยามเอาไวม้ากกวา่เลก็นอ้ย (+) และ นอ้ยกว่าเล็กนอ้ย (-) 

ตามลาํดบั สาํหรับ ฟิทซ์ เรทติง เป็นสถาบนัจดัอนัดบัเครดิตนานาชาติ จึงมีคาํวา่ (tha) ต่อทา้ยเพือแสดงถึงการ

ใหอ้นัดบัเครดิตตามมาตรวดัภายในประเทศไทย 
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Description Standard and 

Poor’s 

Moody’s FITCH Ratings 

Long-

term 

Short-

term 

Long-

term 

Short-

term 

Long-

term 

Short-

term 

Investment Grade 

Highest Credit Quality - exceptionally strong capacity 

for payment of financial commitments 

AAA 

A1+ 

A1 

A2 

A3 

Aaa 

P1 

P2 

P3 

AAA 

F1+ 

F1 

F2 

F3 

Very strong capacity for payment of financial 

commitments - a minimal difference compared  

With AAA 

AA+ 

AA 

AA- 

Aa1 

Aa2 

Aa3 

AA+ 

AA 

AA- 

Strong capacity for payment of financial commitments - 

it may, nevertheless, be vulnerable to changes in 

economic cycle or circumstances 

A+ 

A 

A- 

A1 

A2 

A3 

A+ 

A 

A- 

Adequate capacity for payment of financial 

commitments - economic cycle and circumstances are, 

nevertheless, more likely to impair this capacity 

BBB+ 

BBB 

BBB- 

Baa1 

Baa2 

Baa3 

BBB+ 

BBB 

BBB- 

  Speculative Grade 

This group involves speculative elements – capacity for 

continued payment of commitments is contingent upon a 

sustained business and economic environment 

BB+ 

BB 

BB- 

B+ 

B 

B- B

C 

D 

Ba1 

Ba2 

Ba3 

B1 

B2 

B3 
NP 

BB+ 

BB 

BB- 

B+ 

B 

B- B

C 

D 
High default risk - debtor’s capacity for meeting 

commitments may be troublesome 

CCC+ 

CCC 

CCC- 

Caa1 

Caa2 

Caa3 

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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4

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2565 2564

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 3 201,879,034.82       249,509,493.09       

เงินฝากธนาคาร 5 14,092,771.02          22,744,281.59          

ลูกหน้ี

จากดอกเบ้ีย 10,321.13                 8,459.14                   

จากการขายหน่วยลงทุน 163,000.00               - 

จากสญัญาอนุพนัธ์ 6,8 9,783,943.79            1,171,898.82            

สินทรัพยอ่ื์น 422,071.93               580,887.04               

รวมสินทรัพย์ 226,351,142.69       274,015,019.68       

หนีสิ้น

เจา้หน้ี

จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 1,338.23                   258,013.79               

จากสญัญาอนุพนัธ์ 6 - 1,240,671.09 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 8 488,765.02               607,839.32 

หน้ีสินอ่ืน - 484.34 

รวมหนีสิ้น 490,103.25               2,107,008.54            

สินทรัพย์สุทธิ 225,861,039.44       271,908,011.14       

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 164,317,003.14       142,610,524.88       

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

บญัชีปรับสมดุล 3 73,212,865.81          55,417,043.85          

ก าไร(ขาดทุน)สะสมจากการด าเนินงาน (11,668,829.51)        73,880,442.41          
สินทรัพย์สุทธิ 225,861,039.44       271,908,011.14       

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 13.7454                    19.0664                    

จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วนัส้ินปี (หน่วย) 16,431,700.3135     14,261,052.4878     

กองทุนเปิดธนชาต Global Equity เพ่ือการเลีย้งชีพ

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 12 ธันวาคม 2565

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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5

จ านวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

(Unit) (บาท) มูลค่าเงนิลงทุน

การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

หน่วยลงทุน

Edgewood L Select - US Select Growth 97.3700 27,951,673.90 13.85

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 28,400.0000 55,434,868.80 27.46

Wellington Global Quality Growth Fund 164,382.6600 118,492,492.12 58.69

รวมหน่วยลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ 201,879,034.82 100.00

รวมเงนิลงทุน (ราคาทุน 195,077,519.29 บาท) 201,879,034.82 100.00

กองทุนเปิดธนชาต Global Equity เพ่ือการเลีย้งชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน

ณ วนัที่ 12 ธันวาคม 2565

ช่ือหลักทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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6

จ านวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

(Unit) (บาท) มูลค่าเงนิลงทุน

การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

หน่วยลงทุน

Edgewood L Select - US Select Growth 339.5820 153,415,716.03 61.49

Wellington Global Quality Growth Fund 106,619.4340 96,093,777.06 38.51

รวมหน่วยลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ 249,509,493.09 100.00

รวมเงนิลงทุน (ราคาทุน 161,404,841.84 บาท) 249,509,493.09 100.00

กองทุนเปิดธนชาต Global Equity เพ่ือการเลีย้งชีพ

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน

ณ วนัที่ 12 ธันวาคม 2564

ช่ือหลักทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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7

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2565 2564

รายได้ 3

รายไดด้อกเบ้ีย 22,742.30                 13,415.45                 

รายไดอ่ื้น 1,052,809.74            1,114,180.92            

รวมรายได้ 1,075,552.04            1,127,596.37            

ค่าใช้จ่าย 3

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 7,8 3,851,136.23            3,528,264.48            

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 7 77,022.76                 70,565.32                 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 7,8 320,927.98               294,022.12               

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการลงทุน

 ในหลกัทรัพยใ์นต่างประเทศ - 39,717.31 

ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี 35,300.00                 35,300.00 

ค่าใชจ่้ายในการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 1,395.00                   2,865.00 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 80,979.46                 108,562.79 

รวมค่าใช้จ่าย 4,366,761.43            4,079,297.02            

รายได้(ขาดทุน)สุทธิ (3,291,209.39)          (2,951,700.65)          

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงนิลงทุน 3

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 8,938,750.89            1,610,844.78            

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (81,303,135.72)        61,175,370.40          

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากสญัญาอนุพนัธ์ (22,475,406.40)        (13,796,444.00)        

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากสญัญาอนุพนัธ์ 9,852,716.06            (5,226,191.62)          

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 2,729,012.64            162,970.48               
รวมรายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงนิลงทุนที่เกิดขึน้และที่ยงัไม่เกิดขึน้ (82,258,062.53)        43,926,550.04          

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน (85,549,271.92)        40,974,849.39          

กองทุนเปิดธนชาต Global Equity เพ่ือการเลีย้งชีพ

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 12 ธันวาคม 2565

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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8

(หน่วย : บาท)

2565 2564

การเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก

การด าเนินงาน (85,549,271.92)        40,974,849.39          

การเพ่ิมข้ึนของทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 74,261,575.22          129,184,758.77       

การลดลงของทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี (34,759,275.00)        (48,065,768.34)        

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี (46,046,971.70)        122,093,839.82       

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัตน้ปี 271,908,011.14       149,814,171.32       
สินทรัพย์สุทธิ ณ ปลายปี 225,861,039.44       271,908,011.14       

การเปลี่ยนแปลงของจ านวนหน่วยลงทุน

(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี 14,261,052.4878     9,619,323.5295       

บวก หน่วยลงทุนท่ีขายระหวา่งปี 4,382,523.7993       7,336,673.2492       

หกั หน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนระหวา่งปี (2,211,875.9736)      (2,694,944.2909)      
หน่วยลงทุน ณ วนัส้ินปี 16,431,700.3135     14,261,052.4878     

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 12 ธันวาคม 2565

หน่วย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กองทุนเปิดธนชาต Global Equity เพ่ือการเลีย้งชีพ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
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9 
กองทุนเปิดธนชาต Global Equity เพ่ือการเลีย้งชีพ 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 12 ธนัวาคม 2565 

1. ลักษณะของกองทุนเปิดธนชาต Global Equity เพ่ือการเลีย้งชีพ
กองทุนเปิดธนชาต Global Equity เพื่อการเล้ียงชีพ (“กองทุน”) เป็นกองทุนรวมประเภทโครงการเปิด โดยไม่มีก าหนด

อายโุครงการ กองทุนไดรั้บการอนุมติัจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) ให้จดัตั้งเป็น
กองทุนเปิดและจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นของโครงการเม่ือวนัท่ี 13 ธันวาคม 2556 มีมูลค่าโครงการจดทะเบียน 1,000 ลา้นบาท 
(แบ่งเป็น 100,000,000 หน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุคร้ังแรก บริษทั
จดัการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจ านวนเงินลงทุนของโครงการไดไ้ม่เกิน 150 ลา้นบาท จดัการโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จ ากดั (“บริษทัจดัการ”) ตั้งแต่วนัท่ี 11 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป (เดิม จดัการโดยบริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั) 

เม่ือวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2565 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั และบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทหาร
ไทย จ ากดั ไดด้ าเนินการควบรวมกิจการเขา้ดว้ยกนั ซ่ึงภายหลงัจากการควบรวมกิจการ จะด าเนินการภายใตช่ื้อ บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุน อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 

กองทุนเปิดธนชาต Global Equity เพ่ือการเล้ียงชีพ เป็นกองทุนรวมพิเศษ กองทุนเป็นกองทุนรวมท่ีลงทุนในต่างประเทศ 
และเป็นกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ มีวตัถุประสงคใ์นการส่งเสริมการออมเงินและการลงทุนแบบต่อเน่ืองระยะยาวเพ่ือการเล้ียง
ชีพ ส าหรับการเกษียณอายขุองผูถื้อหน่วยลงทุน/ประชาชนทัว่ไป กองทุนมีนโยบายลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนของกองทุน
ตราสารทุนต่างประเทศและหรือ กองทุนรวมอีทีเอฟตราสารทุนต่างประเทศ โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยสามารถลงทุนไดใ้นภูมิภาคต่างๆทัว่โลก ทั้งน้ี กองทุนในต่างประเทศท่ีจะพิจารณาลงทุนจะ
มีทรัพยสิ์นท่ีลงทุนเป็นประเภทและชนิดเดียวกับทรัพยสิ์นท่ีส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนดให้กองทุนอาจลงทุนหรือมีไวไ้ด ้และ
เน่ืองจากกองทุนเป็นกองทุนรวมท่ีลงทุนในต่างประเทศ (foreign investment fund) ซ่ึงในขณะท่ีจดัตั้งกองทุน ส านกังาน ก.ล.ต. 
ก าหนดให้กองทุนประเภทน้ีลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นเพื่อกองทุนดังกล่าว ต้องเป็นการลงทุนในต่างประเทศ (offshore 
investment) เป็นหลกั ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 

ส่วนท่ีเหลืออาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นในต่างประเทศท่ี
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได ้

ทั้งน้ี กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราท่ีอาจเกิดขึ้นไดจ้ากการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจน าเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดมาลงทุนในประเทศไทย เพื่อ
ประโยชน์ของกองทุนโดยรวม โดยถือว่าไดรั้บมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ และไม่ถือเป็นการแกไ้ขรายละเอียดโครงการกองทุน 

กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) ตราสารหน้ีท่ีไม่ไดรั้บการจดั
อนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated Security) ตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากว่าท่ีสามารถลงทุนได ้(Non-investment grade) 
และตราสารทุนท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์(Unlisted Securities) ยกเวน้กรณีท่ีในขณะท่ีกองทุนเร่ิมลงทุนในตราสาร
นั้น ตราสารดงักล่าวไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได ้(Investment grade) หรือเป็นตราสารทุนท่ี
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์(Listed Securities) แต่ต่อมาถูกปรับลดอนัดบัความน่าเช่ือถือลงต ่ากว่า Investment grade หรือ
ยกเลิกการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) หรือเพิกถอนจากการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์(Delisted) เพื่อให้กองทุน
สามารถมีไวซ่ึ้งตราสารดงักล่าวต่อไปได ้รวมทั้งมีเวลาในการปรับลดอตัราส่วนให้เป็นไปตามท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด เวน้แต่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุมติัเห็นชอบ ยกเวน้ หรือ ผอ่นผนัให้ด าเนินการเป็นอยา่งอื่นได ้

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 
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2. เกณฑ์ในการจัดท าและน าเสนองบการเงิน

งบการเงินของกองทุนไดจ้ดัท าขึ้นตามแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมและกองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีสมาคมบริษทั
จดัการลงทุนก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“แนวปฏิบติั
ทางบญัชี”) ส่วนเร่ืองท่ีแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัน้ีไม่ไดก้ าหนดไว ้กองทุนปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดย
สภาวิชาชีพบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลาบญัชีของขอ้มูลทางการเงิน  

3. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ
3.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 

การจดัประเภทและการวดัมูลค่าเร่ิมแรก 
กองทุนรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม อย่างไรก็ตาม

ส าหรับลูกหน้ี กรณีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญั กองทุนจะรับรู้สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ย
ราคาของรายการ ตามท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีเร่ืองการรับรู้รายได ้
การวดัมูลค่าภายหลงั 

- เงินลงทุนในกองทุนในต่างประเทศวดัมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนโดยใช้
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยของกองทุนในต่างประเทศท่ีประกาศล่าสุด

- เงินฝากธนาคารวดัมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย
- หน้ีสินทางการเงินวดัมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย

3.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
กองทุนบนัทึกก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในก าไรขาดทุน 
ในการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายเม่ือเปรียบเทียบกบัราคาตาม

บญัชีของเงินลงทุนนั้นจะบนัทึกรวมอยูใ่นก าไรขาดทุน 
ดอกเบ้ียรับรับรู้เป็นรายไดต้ามระยะเวลาท่ีพึงรับตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
ค่าใชจ้่ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

3.3 การใช้ประมาณการทางบัญชี 
ในการจดัท างบการเงินให้สอดคล้องกับหลกัการบัญชีท่ีก าหนดในแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้การ

ประมาณการรายการบัญชีบางรายการและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบ
การเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณไว ้

3.4 บัญชีปรับสมดุล 
บญัชีปรับสมดุลถือเป็นส่วนหน่ึงของก าไรสะสม ซ่ึงจะบนัทึกเม่ือมีการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุน 

เพื่อท าให้ผูถื้อหน่วยลงทุนมีส่วนในสินทรัพยสุ์ทธิของกิจการลงทุนหรือไดรั้บส่วนแบ่งจากกิจการลงทุนเท่าเทียมกนัไม่
ว่าผูถื้อหน่วยลงทุนนั้นจะลงทุนหรือเลิกลงทุนในกิจการลงทุน ณ เวลาใด 

3.5 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
กองทุนแปลงค่ารายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดขึ้นให้เป็นเงินบาท โดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท่ีเกิด

รายการ และแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินให้เป็น
เงินบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือจ่ายช าระท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและ
ท่ีเกิดการแปลงคา่สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินดงักล่าวไดบ้นัทึกทนัทีในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
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3.6 ตราสารอนุพนัธ์ 

อนุพนัธท์างการเงินเก่ียวกบัสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์จะรับรู้ในงบก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จ ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 
กองทุนอาจท าการป้องกนัความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราแลกเปล่ียน ส าหรับสินทรัพยท่ี์เป็นเงินตราต่างประเทศบางส่วน

โดยการท าอนุพนัธ์ทางการเงิน เช่น การท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซ้ือขายเงินลงทุน
กองทุนไดซ้ื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย : บาท) 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 12 ธนัวาคม 

2565 2564 
   ซ้ือเงินลงทุน 196,561,993.79 57,154,065.00 
  ขายเงินลงทุน 171,828,067.23 9,349,075.80 

5. เงินฝากธนาคาร
ณ วันที่ 12 ธนัวาคม 2565 

อัตราดอกเบีย้
ร้อยละ (ต่อปี) 

สกุลเงนิ เงินต้น จ านวนเงิน 
(บาท) 

เงินฝากออมทรัพย์ 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 0.35 BAHT 13,746,869.11 13,746,869.11 
JP Morgan Chase Bank - USD 6,675.60 232,310.88 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 0.04 USD 3,264.11 113,591.03 

 รวม 14,092,771.02 

ณ วันที่ 12 ธนัวาคม 2564 
อัตราดอกเบีย้
ร้อยละ (ต่อปี) 

สกุลเงนิ เงินต้น จ านวนเงนิ 
(บาท) 

เงินฝากออมทรัพย์ 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 0.10 BAHT 21,254,923.12 21,254,923.12 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 0.04 USD 44,485.02 1,489,358.47 

 รวม 22,744,281.59 
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6. ลกูหนี/้เจ้าหนีจ้ากสัญญาอนุพนัธ์

ณ วนัท่ี 12 ธันวาคม 2565 กองทุนมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซ่ึงท ากบัสถาบนัการเงิน โดยมีรายละเอียด 
ดงัน้ี 

ธนาคารคู่สัญญา 
จ านวน
สัญญา 

ขาย 
สกุลเงิน 

มูลค่าตาม
สัญญา 

ซ้ือ 
สกุลเงิน 

มูลค่า 
ตามสัญญา 

ก าหนดส่งมอบ 
ก าไร(ขาดทุน)จาก
การเปลี่ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรม 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา   
   จ ากดั (มหาชน) 4 USD 3,060,000.00 BAHT 110,123,602.00 ม.ค. - ก.พ. 2566 4,268,027.46 
ธนาคารไทยพาณิชย ์
   จ ากดั (มหาชน) 3 USD 2,060,000.00 BAHT 76,831,290.00 ม.ค. - ม.ีค. 2566 5,515,916.33 

รวมลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ 9,783,943.79 

ณ วนัท่ี 12 ธันวาคม 2564 กองทุนมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซ่ึงท ากบัสถาบนัการเงิน โดยมีรายละเอียด 
ดงัน้ี 

ธนาคารคู่สัญญา 
จ านวน
สัญญา 

ขาย 
สกุลเงิน 

มูลค่าตาม
สัญญา 

ซ้ือ 
สกุลเงิน 

มูลค่า 
ตามสัญญา 

ก าหนดส่งมอบ 
ก าไร(ขาดทุน)จาก
การเปลี่ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรม 

ธนาคารทหารไทยธนชาต 
   จ ากดั (มหาชน) 1 USD 2,200,000.00 BAHT 74,465,600.00 ม.ค. 2565 847,000.00 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา   
   จ ากดั (มหาชน) 1 USD 1,170,700.00 BAHT 39,486,540.30 เม.ย. 2565 311,164.42 
ธนาคารไทยพาณิชย ์
  จ ากดั (มหาชน) 1 USD 464,000.00 BAHT 15,540,566.40 ม.ค. 2565 13,734.40 

รวมลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ 1,171,898.82 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา   
   จ ากดั (มหาชน) 3 USD 1,530,000.00 BAHT 50,113,230.00 ม.ค. - ม.ีค. 2565 (1,085,739.27) 
ธนาคารไทยพาณิชย ์
   จ ากดั (มหาชน) 1 USD 939,000.00 BAHT 31,267,103.70 ก.พ. 2565 (154,931.82) 

รวมเจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ (1,240,671.09) 

7. ค่าใช้จ่าย
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผูจ้ดัการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน ตั้งแต่

วนัท่ี 11 กรกฎาคม 2565 เป็นตน้ไป (เดิม บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั เป็นผูจ้ดัการกองทุนและนายทะเบียน
หน่วยลงทุน จนถึงวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2565) โดยมีธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนตามท่ีระบุในหนังสือช้ีชวนท่ี
กองทุนถูกเรียกเก็บมีอตัราดงัน้ี 

ค่าใช้จ่าย อัตราร้อยละ 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 0.696 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกินร้อยละ 0.134 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 

บริษทัจดัการจะค านวณค่าธรรมเนียมขา้งตน้ทุกวนั ทั้งน้ีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ หมายถึง มูลค่าทรัพยสิ์นทั้งหมดของกองทุน
หักดว้ยมูลค่าหน้ีสินทั้งหมดของกองทุน ณ วนัท่ีค  านวณ ทั้งน้ีโดยยงัไม่ไดห้ักรายการต่อไปน้ี ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมการจดัการ 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนท่ียงัไม่ไดมี้การค านวณและ/หรือยงัไม่ไดมี้การบนัทึกเป็นหน้ีสิน
จนถึงวนัท่ีค านวณ 
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8. รายการธุรกิจกบักิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมกองทุนหรือถูกควบคุมโดยกองทุน
ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักองทุน 

กองทุนมีความสัมพนัธ์กบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
บริษัทและบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกนั ความสัมพนัธ์ 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั 

เป็นบริษทัจดัการกองทุน (ตั้งแต่ 11 กรกฎาคม 2565 เป็นตน้ไป) 

เป็นบริษทัจดัการกองทุน (จนถึง 10 กรกฎาคม 2565) 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
(เดิมช่ือ : ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)) 

เป็นบริษทัใหญ่ของธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) และ
ตั้งแต่วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2564 เป็นตน้ไป เปล่ียนเป็นผูถื้อ
หุ้นของบริษทัจดัการกองทนุ 

ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัจดัการกองทุน และไดร้วมกบั 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 
3 กรกฎาคม 2564 

กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกนัท่ีส าคญักบับริษทัจดัการและกิจการอื่น ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกนักบับริษทั
จดัการและกองทุน รายการท่ีส าคญัดงักล่าวมีดงัน้ี 
8.1 รายการระหว่างกนั มีดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 12 ธนัวาคม นโยบายการก าหนดราคา 

2565 2564 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั 

  ค่าธรรมเนียมการจดัการ 2,331,306.91 3,528,264.48 ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 194,275.59 294,022.12 ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 
  ค่าธรรมเนียมการจดัการ 1,519,829.32 - ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 126,652.39 - ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน

8.2 ยอดคงเหลือระหว่างกนั มีดงัน้ี  
 (หน่วย : บาท) 

ณ วันที ่12 ธนัวาคม 

2565 2564 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั 

 คา่ธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย - 519,189.68
          ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนคา้งจ่าย -  43,265.85
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 

  คา่ธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 411,267.41 - 
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนคา้งจ่าย 34,272.27 - 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
 ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพนัธ ์ - 847,000.00
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9. การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน

9.1 การประมาณการมลูค่ายุติธรรม 
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะจ่ ายเพื่อโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดย

รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กองทุนใชร้าคา
เสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ี
เก่ียวข้องก าหนดให้ต้องวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กองทุนประมาณมูลค่ายติุธรรม
โดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์จากแหล่งท่ีน่าเช่ือถือ เช่น วิธีคิดลดกระแสเงินสด และ
พยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นให้มากท่ีสุด 

ความแตกต่างของระดบัขอ้มลูสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
(ขอ้มูลระดบัท่ี 1) ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
(ขอ้มูลระดบัท่ี 2) ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในระดับท่ี 1 ท่ีสามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่

ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ได้แก่ ข้อมูลท่ีค านวณมาจากราคาตลาด) ส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือ
หน้ีสินนั้น 

(ขอ้มูลระดบัท่ี 3) ขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดอ้า้งอิงจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลท่ีไม่
สามารถสังเกตได)้ 

กองทุนมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมจ าแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ดงัน้ี 
(หน่วย : บาท) 

ณ วันที่ 12 ธนัวาคม 2565 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม 
หน่วยลงทนุ - 201,879,034.82 - 201,879,034.82
ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพนัธ ์ - 9,783,943.79 - 9,783,943.79

(หน่วย : บาท) 
ณ วันที่ 12 ธนัวาคม 2564 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม 
หน่วยลงทนุ - 249,509,493.09 - 249,509,493.09

 ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพนัธ ์ - 1,171,898.82 - 1,171,898.82
หนีสิ้นท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

เจา้หน้ีจากสัญญาอนุพนัธ ์ - 1,240,671.09 - 1,240,671.09

เคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงซ้ือขายในตลาดท่ีไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดท่ีมี      
การอา้งอิงไวอ้ยา่งชดัเจน การเสนอราคาซ้ือขายโดยผูค้า้หรือแหล่งก าหนดราคาท่ีเป็นทางเลือกซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนจาก
ข้อมูลท่ีสังเกตได้จะถูกจดัอยู่ในระดับท่ี 2 เค ร่ืองมือการเงินเหล่าน้ีประกอบด้วยตราสารหน้ีภาคเอกชนท่ีอยู่ในกลุ่ม        
น่าลงทุนและอนุพนัธ์ในตลาดซ้ือขายกนัโดยตรง 
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9.2 ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้ 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย คือ โอกาสท่ีราคาตราสารหน้ีอาจจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลง เม่ืออตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดมี
การเปล่ียนแปลงโดยทัว่ไป หากอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดเพ่ิมสูงขึ้นราคาตราสารหน้ีจะลดลง และหากอตัราดอกเบ้ียใน
ทอ้งตลาดลดลงราคาตราสารหน้ีจะมีราคาเพ่ิมสูงขึ้น ย่ิงตราสารหน้ีมีอายุยาวเท่าไรราคาของตราสารหน้ีนั้นก็จะมีความ
อ่อนไหวตอ่การปรับตวัของอตัราดอกเบ้ียมากขึ้นเท่านั้น 

กองทุนมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน แยกตามประเภทของอตัราดอกเบ้ีย ดงัน้ี 
(หน่วย : บาท) 

ณ วันที่ 12 ธนัวาคม 2565 

อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ลงตาม
อตัราตลาด 

อัตราดอกเบีย้
คงที ่

ไม่มีอัตรา
ดอกเบีย้ รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน 
เงินฝากธนาคาร 13,860,460.14 - 232,310.88 14,092,771.02 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน - - 201,879,034.82 201,879,034.82 
ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพนัธ ์ - - 9,783,943.79 9,783,943.79 

(หน่วย : บาท) 
ณ วันที่ 12 ธนัวาคม 2564 

อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ลงตาม
อตัราตลาด 

อัตราดอกเบีย้
คงที ่

ไม่มีอัตรา
ดอกเบีย้ รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน 
เงินฝากธนาคาร 22,744,281.59 - - 22,744,281.59 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน - - 249,509,493.09 249,509,493.09 
ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพนัธ์ - - 1,171,898.82 1,171,898.82 
หน้ีสินทางการเงิน 
เจา้หน้ีจากสัญญาอนุพนัธ ์ - - 1,240,671.09 1,240,671.09 

9.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินโดยแบ่งตามวนัท่ีครบก าหนดจากวันท่ีในงบแสดงฐานะการเงินท่ีมี

สาระส าคญั ดงัน้ี 
(หน่วย : บาท) 

ณ วันที่ 12 ธนัวาคม 2565 

ระยะเวลาครบก าหนด 

เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 ปี – 5 ปี ไม่มีก าหนด รวม 
สินทรัพยท์างการเงิน 
เงินฝากธนาคาร 14,092,771.02 - - - 14,092,771.02 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน - - - 201,879,034.82 201,879,034.82 
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9.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (ต่อ) 

(หน่วย : บาท) 
ณ วันที่ 12 ธนัวาคม 2564 

ระยะเวลาครบก าหนด 

เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 ปี – 5 ปี ไม่มีก าหนด รวม 
สินทรัพยท์างการเงิน 
เงินฝากธนาคาร 22,744,281.59 - - - 22,744,281.59 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน - - - 249,509,493.09 249,509,493.09 

9.4 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
กองทุนมีความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัท่ีระบุไวใ้นเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากกองทุนมีลูกหน้ี อย่างไรก็ตาม สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัส้ัน กองทุนจึงไม่
คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายจากการเก็บหน้ี 

9.5 ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 
ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงอาจก่อให้เกิด

ผลเสียหายแก่กองทุนในงวดปัจจุบนัหรือในปีต่อไป กองทุนอาจจะไดรั้บผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเปล่ียนไปซ่ึง
เกิดจากสินทรัพยท่ี์เป็นเงินตราต่างประเทศส่วนท่ีไม่ไดท้  าสัญญาป้องกนัความเส่ียง 

กองทุนไดท้  าการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้น 
หมายเหตุ 6 

กองทุนมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 
 (หน่วย : ดอลลาร์สหรัฐ) 

ณ วันที่ 12 ธนัวาคม 

รายการ 2565 2564 

สินทรัพย์ทางการเงิน 

 เงินลงทุน (มูลค่ายติุธรรม) 5,801,121.69 7,452,493.82 

 เงินฝากธนาคาร 9,939.71 44,485.02 

 ดอกเบ้ียคา้งรับ 64.06 6.57 

 สินทรัพยอ์ื่น 12,098.50 17,350.27 

9.6 ความเส่ียงด้านตลาด 
กองทุนมีความเส่ียงดา้นตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในหน่วยลงทุน ซ่ึงผลตอบแทนของเงินลงทุนดงักล่าวขึ้นอยู่กบั

ความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซ่ึงสภาวการณ์ดงักล่าวอาจมีผลกระทบดา้น
บวกหรือลบต่อผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 
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9.7 การบริหารความเส่ียง 

กองทุนบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง เช่น การกระจาย
ประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการท่ีลงทุน 

10. การอนุมตัิงบการเงิน
งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยผูมี้อ  านาจของกองทุนเม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ ์2566 
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ข้อมูลท่ีลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศ เกนิกว่าร้อยละย่ีสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

ของ 

กองทุนเปิดธนชาต Global Equity เพื�อการเลี�ยงชีพ 
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Highest Risk

RISK AND REWARD PROFILE

1 2 3 4 5 6 7

Lowest Risk
Capital at risk: please refer to the bottom of this page for details about
the Risk & Reward Profile.

FUND DETAILS *

Fund Inception: May 2011
Share Class Inception: August 2014
Fund Assets: USD 6.7 billion
NAV: USD 21.35
Currency Hedging Type: Unhedged
*For investors other than those investing via a third-party distributor:
The fund may have restrictions on accepting new investors or
additional investments. Please contact your relationship manager
prior to making additional subscriptions.

KEY INFORMATION

Domicile: Luxembourg
Regulatory Regime: UCITS
Legal Structure: Contractual FCP
Dealing Frequency: Daily
ISIN: LU1084869962
Bloomberg: WELGQDU LX
Sedol: BRGBZG6
Lipper: 68274045
WKN: A117FV

FUND CHARACTERISTICS

Asset-Weighted Market
Capitalisation:

USD 207.5 billion

Beta (3 Yr): 0.93
Tracking Risk (3 Yr, Annualised): 5.1%
Turnover: 124.1%

FEES AND PRICING

Minimum Investment: USD 5,000
Management Fee: 0.75% p.a.
Ongoing Charges Figure *: 1.79%
*The ongoing charges figure excludes Fund transaction costs, except
in the case of depositary fees and an entry/exit charge paid by the
Fund when buying or selling Shares in another collective investment
undertaking. A detailed description of the charges that apply is set out
in the section "Charges and Expenses" in the Prospectus. The ongoing
charges figure may change over time. Charges applied will reduce the
return potential of investments. | If an investor’s own currency is
different from the currency shown, costs could increase or decrease
due to currency or exchange related fluctuations.

For more information, please visit
www.wellingtonfunds.com

SUMMARY OF INVESTMENT OBJECTIVE AND POLICY

The Wellington Global Quality Growth Fund seeks long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund
against the MSCI All Country World Index, seeking to achieve the objective by investing primarily in equity securities issued by
companies worldwide, emphasising a balance of growth, valuation, capital return and quality criteria in selecting stocks.

FUND PERFORMANCE (%)

Past performance does not predict future returns.

TOTAL RETURNS NET OF FEES AND EXPENSES

YTD 1 MO 3 MOS 1 YR 3 YRS 5 YRS 10 YRS
SINCE

INCEPTION

USD D Acc 5.7 5.7 5.9 -14.0 3.2 5.5 – 9.3

MSCI AC World Net 7.2 7.2 10.9 -8.0 6.8 5.5 – 7.2

CALENDAR YEAR RETURNS

DISCRETE ANNUAL PERFORMANCE

JAN '22 -
DEC '22

JAN '21 -
DEC '21

JAN '20 -
DEC '20

JAN '19 -
DEC '19

JAN '18 -
DEC '18

JAN '17 -
DEC '17

JAN '16 -
DEC '16

JAN '15 -
DEC '15

JAN '14 -
DEC '14

JAN '13 -
DEC '13

USD D Acc -25.8 16.7 21.4 30.3 -2.4 29.4 0.6 10.0 – –

MSCI AC World Net -18.4 18.5 16.3 26.6 -9.4 24.0 7.9 -2.4 – –

Past results are not necessarily indicative of future results and an investment can lose value.
Your financial adviser or intermediary may charge fees in addition to those charged by the Fund, which will lower returns. The inception date of the USD D Acc share
class is 5 August 2014. | Periods greater than one year are annualised. | If an investor's own currency is different from the currency in which the fund is denominated,
the investment return may increase or decrease as a result of currency fluctuations. | Fund returns shown are net of USD D Acc share class fees and expenses. Fund
returns shown are net of actual (but not necessarily maximum) withholding and capital gains tax but are not otherwise adjusted for the effects of taxation and assume
reinvestment of dividends and capital gains. The index returns, where applicable, are shown net of maximum withholding tax and assume reinvestment of dividends. |
Please note the fund has a swing pricing mechanism in place. | If the last business day of the month is not a business day for the Fund, performance is calculated using
the last available NAV. This may result in a performance differential between the fund and the index. | Source: Fund - Wellington Management. Index - MSCI.

FUND MANAGEMENT

John Boselli, CFA
37 years of experience

Monthly Factsheet | 31 JANUARY 2023

Marketing communication. Refer to the Fund prospectus, KIID/KID and/or offering documents beforemaking
investment decisions.

Wellington Global Quality Growth Fund
USD D Accumulating Unhedged
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Wellington Management Company LLP (WMC) is an independently owned investment adviser registered with the US Securities and Exchange Commission. WMC, along with its affiliates (collectively, Wellington Management), provides investment
management and investment advisory services to institutions around the world. | This material and its contents may not be reproduced or distributed, in whole or in part, without the express written consent of Wellington Management. MARKETING
COMMUNICATION. Nothing in this document should be interpreted as advice, nor is it a recommendation to buy or sell units in Wellington Management Funds (Luxembourg) or Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV (the Funds).
Investment in the Funds may not be suitable for all investors. The Funds only accept professional clients or investment through financial advisers. Fund units are made available only in jurisdictions where such offer or solicitation is lawfulPlease read the
latest Key Investor Information Document (KIID)/Key Information Document (KID) Prospectus, and latest annual report (and semi-annual report) before investing. For each country where the Funds are registered for sale, the prospectus and summary of
investor rights in English, and the KIID/KID in English and an official language), are available at the Funds Transfer Agent State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy L - 1855 Luxembourg and from
www.Wellington.com/KIIDs. The Funds are authorised and regulated as a UCITS scheme by the Commission de Surveillance du Secteur Financier. Complaints can be submitted to the Complaints Officer at WELLINGTON LUXEMBOURG S.à r.l, 33 avenue de
la Liberté, L - 1931 Luxembourg, the complaint procedure is also available free of charge at this address. In addition, the CSSF is acting as an out-of-court resolution body. The Fund may decide to terminate marketing arrangements for shares in an EU
Member State by giving 30 working days’ notice. | In Switzerland, the Fund offering documents can be obtained from the local Representative and Paying Agent, BNP Paribas Securities Services, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich, Switzerland. The
Prospectuses are available in English, French and Swiss French. | Risk and Reward Profile: based on share class volatility. Historical data may not be a reliable indication for the future. Risk category shown is not guaranteed and may shift over time. The
lowest category does not mean ‘risk free’. Please refer to page 2 for more details about risks.
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WHAT ARE THE RISKS?

CAPITAL: Investment markets are subject to economic,
regulatory, market sentiment and political risks. All
investors should consider the risks that may impact
their capital, before investing. The value of your
investment may become worth more or less than at the
time of the original investment. The Fund may
experience a high volatility from time to time.
CONCENTRATION: Concentration of investments within
securities, sectors or industries, or geographical regions
may impact performance.
CURRENCY: The value of the Fund may be affected by
changes in currency exchange rates. Unhedged
currency risk may subject the Fund to significant
volatility.
EMERGING MARKETS: Emerging markets may be
subject to custodial and political risks, and volatility.
Investment in foreign currency entails exchange risks.
EQUITIES: Investments may be volatile and may
fluctuate according to market conditions, the
performance of individual companies and that of the
broader equity market.
HEDGING: Any hedging strategy using derivatives may
not achieve a perfect hedge.
MANAGER: Investment performance depends on the
investment management team and their investment
strategies. If the strategies do not perform as expected,
if opportunities to implement them do not arise, or if the
team does not implement its investment strategies
successfully; then a fund may underperform or
experience losses.
SUSTAINABILITY: A Sustainability Risk can be defined
as an environmental, social or governance event or
condition that, if it occurs, could cause an actual or
potential material negative impact on the value of an
investment.
Before subscribing, please refer to the Fund offering
documents/prospectus for further risk factors and pre-investment
disclosures. For the latest NAV, please visit www.fundinfo.com.

TOP 10 HOLDINGS
COMPANY NAME MARKET INDUSTRY % OF EQUITY

Microsoft Corp United States Software & Services 4.3

Alphabet Inc United States Media & Entertainment 3.2

Tencent Holdings Ltd China Media & Entertainment 2.0

Visa Inc United States Software & Services 2.0

UnitedHealth Group United States Health Care Equipment & Services 1.8

Builders FirstSource United States Capital goods 1.7

Eli Lilly & Co United States Pharma, Biotech & Life Sciences 1.7

Gartner Inc United States Software & Services 1.6

Elevance Health Inc United States Health Care Equipment & Services 1.6

American Express Co United States Diversified Financials 1.6

Total of Top 10 21.5

Number of Equity Names 81

The individual issuers listed should not be considered a recommendation to buy or sell. The weightings do not reflect exposure gained through the use of derivatives.
Holdings vary and there is no guarantee that the Fund currently holds any of the securities listed. Please refer to the annual and semi-annual report for the full holdings.

Monthly Factsheet Wellington Global Quality Growth Fund | USD D Accumulating Unhedged

REGIONAL DISTRIBUTION

Totals may not add up to 100% due to rounding.
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In the UK, this material is provided by Wellington Management International Limited, a firm authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (Reference: 208573). In EEA countries where the Fund is registered, this material is provided by
Wellington Management Europe GmbH, which is authorised and regulated by the the German Federal Financial Supervisory Authority (BaFin). | In Switzerland, this material is provided by Wellington Management Switzerland GmbH which is registered at
the commercial register of the canton of Zurich with number CH-020.4.050.857-7. | ©2021 Wellington Management. All rights reserved. WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS ® is a registered service mark of Wellington Group Holdings LLP. | All index data
is provided “as is”. The Fund described herein is not sponsored or endorsed by the index provider. In no event shall the index provider, its affiliates or any data provider have any liability of any kind in connection with the index data or the Fund described
herein. No further distribution or dissemination of the index data is permitted without the index provider’s express written consent. | 6013

30



GLOSSARY

BENCHMARK: A benchmark is the standard against which the performance of a fund can be
measured. The investment objective of a fund sets out the extent to which (if any) a benchmark is
considered when constructing the fund. When a fund is actively managed against the benchmark,
the constituents of the benchmark are considered, with the investment manager seeking to
outperform the benchmark through security selection. A reference benchmark is presented
purely as a reference for performance, and the constituents of the benchmark are not considered
when constructing the fund.

BETA: A measure of how a fund behaves relative to an index. A beta of < 1 implies that the fund
will typically move less than the   index whilst a beta > 1 implies the fund typically moves more
than the  index.

CAPITALISATION: The total market value of a company's outstanding shares.

DERIVATIVES: Financial instruments whose prices are dependent on one (or more) underlying
assets. Derivatives can be used to gain exposure to, or to seek to protect against, expected
changes in the value of the underlying assets. Information on the derivatives used by the fund is
set out in the Prospectus and in the semi-annual and annual reports.

DURATION: A measure of the sensitivity of a fixed income security to changes in interest rates. A
longer duration indicates greater sensitivity to interest rate movements.

EFFECTIVE DURATION: A duration calculation used for bonds that have embedded derivatives. It
takes into account the fact that the embedded derivative means that the expected cash flows
may change.

EMERGING MARKETS: Emerging markets are markets which the Investment Manager has
identified as being developing economies based on the consideration of a number of factors
including their classification by index providers and their integration into the global financial
system.

EXPOSURE: The proportion of a fund exposed to a particular security or sector/ region, either via
derivatives or via direct investments, usually expressed as a percentage of the overall fund.

FRONTIER MARKETS: MSCI, a widely used index provider, has established a framework for
classifying countries as either ‘Developed Markets’, ‘Emerging Markets’ and ‘Frontier Markets’
based on the economic development, size and liquidity requirements and market accessibility of
each country. They consider Frontier Markets to be less developed than countries they have
assigned to the other categories.

GROSS EXPOSURE: Gross exposure refers to the sum of the absolute value of both a fund's long
and short positions, usually expressed as a percentage of the net asset value.

HEDGING: A method used to seek to reduce unwanted or unintended risk where one or more
investments are used to offset a particular risk to which a fund is exposed.

INVESTMENT GRADE: Debt securities that have a medium or high credit rating from a recognised
credit rating agency, specifically a rating of Baa3 or higher from Moody’s or BBB- or higher from
Standard & Poor’s or Fitch Ratings.

LEVERAGE: Leverage is the term given to any method by which the manager increases the
exposure of a fund beyond the exposure created by its direct investments.

LIQUIDITY: The ease with which a security can be bought or sold in the market, without
significantly affecting the price of the security.

LONG POSITION: Refers to direct or indirect ownership of a security. If the price rises, the holder
of the security will benefit from the increase in value.

LONG-SHORT FUND: In a UCITS context, a fund that takes both long and short positions, the
latter synthetically via derivatives in a group of assets or an index.

NET ASSET VALUE (NAV): A fund’s net asset value is calculated by taking the current value of
the fund’s assets and subtracting its liabilities.

NET EXPOSURE: Net exposure is the absolute value of long positions less the absolute value of
the short positions.

ONGOING CHARGES FIGURE: The Ongoing Charges Figure represents an estimate of the costs
you can reasonably expect to pay as an investor from one year to the next, under normal
circumstances.

PERFORMANCE FEE: A fee paid to the Investment Manager when a pre-agreed performance
outcome is achieved. For further information, please refer to the Prospectus.

PORTFOLIO TURNOVER: An annualized measure of the rate of buying and selling of securities in
a Fund.

SHARE: In relation to a Fund, means units, participations or shares (howsoever described) in that
Fund’s prospectus.

SHORT POSITION: In a UCITS fund, refers to the sale (synthetically via derivatives) of a security
that is not owned. If the price of the underlying security falls, the holder of the short position will
benefit.

SWING PRICING: A pricing mechanism adopted in certain circumstances to protect the interests
of a fund’s shareholders, the outcome of which is an adjustment of the price of a share, to pass on
to purchasing or redeeming investors estimated transaction costs associated with their trading
activity. Full details are set out in the fund’s prospectus.

TOTAL RETURN: The term for the gain or loss derived from an investment over a particular
period which includes income (for example in the form of interest or dividends) and capital
gains/losses.

TRACKING ERROR: A measure of how much a fund’s returns deviate from those of its
benchmark. The lower the tracking error, the closer the fund’s historic performance has followed
that of its benchmark.

VOLATILITY: A measure of how much the price of a security, fund, or index fluctuates.

YIELD TO MATURITY: An estimate of the Total Return that could be received on bonds held by a
Fund if the bonds are held until the end of their lifetime, assuming the issuer does not default.

YIELD TO WORST: An estimate of the lowest possible total return that could be received on
bonds held by a Fund, without the issuer defaulting. It is used for bonds where the issuer has the
right to redeem the bond prior to its maturity date. It is an estimate of the worst-case scenario for
yield taking into account the rights of the issuer.
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MVOL
iShares Edge MSCI World Minimum 
Volatility UCITS ETF USD (Acc)
January Factsheet
Performance, Portfolio Breakdowns and Net Asset information as at: 31-Jan-
2023
All other data as at 08-Feb-2023

This document is marketing material. For Investors in the UK. Investors should read the Key 
Investor Information Document and Prospectus prior to investing.

The Fund seeks to track the performance of an index composed of selected companies from 
developed countries that, in the aggregate, have lower volatility characteristics relative to the 
broader developed equity markets.

KEY BENEFITS

1 Diversified exposure to developed companies and seeks to minimise the market's peaks
and valleys

2 Direct investment in a broad range of developed world companies

3 International market exposure with lower volatility characteristics

Key Risks: The value of equities and equity-related securities can be affected by daily stock 
market movements. Other influential factors include political, economic news, company earnings 
and significant corporate events. Index Methodology Risk: Although the Benchmark Index aims to 
seek exposure to securities with low volatility characteristics from within the Parent Index, there is 
no guarantee that this objective will be achieved.
(Continued on page 2)

GROWTH OF 10,000 USD SINCE INCEPTION

Fund Benchmark

CALENDAR YEAR PERFORMANCE (% USD)

Fund Benchmark

The  figures  shown  relate  to  past  performance.  Past  performance  is  not  a  reliable  indicator  of  future
results and should not be the sole factor of  consideration when selecting a product or strategy.  Share
Class  and  Benchmark  performance  displayed  in  USD,  hedged  fund  benchmark  performance  is  displayed  in
USD. Performance is shown on a Net Asset Value (NAV) basis, with gross income reinvested where applicable.
Performance data is based on the net asset value (NAV) of the ETF which may not be the same as the market
price  of  the  ETF.  Individual  shareholders  may  realize  returns  that  are  different  to  the  NAV  performance.  The
return  of  your  investment  may  increase  or  decrease  as  a  result  of  currency  fluctuations  if  your  investment  is
made in a currency other than that used in the past performance calculation. Source: BlackRock

Capital at risk. All financial investments 
involve an element of risk. Therefore, the value 
of your investment and the income from it will 
vary and your initial investment amount cannot 
be guaranteed.

KEY FACTS
Asset Class Equity
Fund Base Currency USD
Share Class Currency USD
Fund Launch Date 30-Nov-2012
Share Class Launch Date 30-Nov-2012
Benchmark MSCI World Minimum 

Volatility Index
ISIN IE00B8FHGS14
Total Expense Ratio 0.30%
Distribution Frequency None
Domicile Ireland
Methodology Optimised
Product Structure Physical
Rebalance Frequency Semi-Annual
UCITS Yes
ISA Eligibility Yes
SIPP Available Yes
UK Reporting Status Yes
Use of Income Accumulating
Management Company iShares VI plc

Net Assets of Fund USD 3,494,221,477
Net Assets of Share Class USD 3,272,057,626
Number of Holdings 281
Shares Outstanding 57,923,812
Benchmark Ticker M00IWO$O
Fund Type UCITS

TOP HOLDINGS (%)
MERCK & CO INC 1.48
NESTLE SA 1.42
WASTE MANAGEMENT INC 1.41
PEPSICO INC 1.38
JOHNSON & JOHNSON 1.36
GILEAD SCIENCES INC 1.34
ROCHE HOLDING PAR AG 1.28
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.24
NOVARTIS AG 1.19
CONSOLIDATED EDISON INC 1.19

13.29

Holdings are subject to change.
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Key Risks Continued: Factor Focus Risk: Indices with a factor focus are less diversified than their parent index because they have predominant 
exposure to a single factor rather than the multiple factor exposure of most indices. Therefore they will be more exposed to factor related market 
movements. Investors should consider this fund as part of a broader investment strategy. Volatility risk: The Fund tracks an index comprising 
securities with lower volatility historically. “Minimum volatility” in the Fund’s name refers to its underlying index exposure and not to its trading price. 
There is no guarantee that the trading price of its shares on exchanges will have low volatility Counterparty Risk: The insolvency of any institutions 
providing services such as safekeeping of assets or acting as counterparty to derivatives or other instruments, may expose the Fund to financial loss.

SECTOR BREAKDOWN (%)
Fund

Health Care 18.73
Information Technology 15.70
Consumer Staples 12.18
Communication 11.94
Financials 10.72
Industrials 10.11
Utilities 7.97
Consumer Discretionary 5.30
Materials 4.85
Real Estate 1.22
Energy 0.72
Cash and/or Derivatives 0.54

PORTFOLIO CHARACTERISTICS
Price to Earnings (TTM) Ratio 17.79x
Price to Book Ratio 2.79x

DEALING INFORMATION
Exchange London Stock Exchange Cboe Europe
Ticker MVOL MVOL
Bloomberg Ticker MVOL LN MVOL IX
RIC MVOL.L MVOLl.CHI
SEDOL B8FHGS1 B8FHGS1
Trading Currency USD USD
This product is also listed on: Bolsa Mexicana De Valores,Borsa Italiana,SIX
Swiss Exchange,Deutsche Boerse Xetra

GEOGRAPHIC BREAKDOWN (%)

Geographic exposure relates principally to the domicile of the issuers of the
securities  held  in  the  product,  added  together  and  then  expressed  as  a
percentage  of  the  product’s  total  holdings.  However,  in  some  instances  it
can reflect the location where the issuer of the securities carries out much of
their business.
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IMPORTANT INFORMATION:
Certain information contained herein (the “Information”) has been provided by MSCI ESG Research LLC, a RIA under the Investment Advisers Act of 1940, and may 
include data from its affiliates (including MSCI Inc. and its subsidiaries (“MSCI”)), or third party suppliers (each an “Information Provider”), and it may not be reproduced or 
redisseminated in whole or in part without prior written permission. The Information has not been submitted to, nor received approval from, the US SEC or any other 
regulatory body. The Information may not be used to create any derivative works, or in connection with, nor does it constitute, an offer to buy or sell, or a promotion or 
recommendation of, any security, financial instrument or product or trading strategy, nor should it be taken as an indication or guarantee of any future performance, 
analysis, forecast or prediction. Some funds may be based on or linked to MSCI indexes, and MSCI may be compensated based on the fund’s assets under management 
or other measures. MSCI has established an information barrier between equity index research and certain Information. None of the Information in and of itself can be used 
to determine which securities to buy or sell or when to buy or sell them. The Information is provided “as is” and the user of the Information assumes the entire risk of any 
use it may make or permit to be made of the Information. Neither MSCI ESG Research nor any Information Party makes any representations or express or implied 
warranties (which are expressly disclaimed), nor shall they incur liability for any errors or omissions in the Information, or for any damages related thereto. The foregoing 
shall not exclude or limit any liability that may not by applicable law be excluded or limited.

MVOL
iShares Edge MSCI World Minimum 
Volatility UCITS ETF USD (Acc)
January Factsheet

SUSTAINABILITY CHARACTERISTICS
Sustainability Characteristics can help investors integrate non-financial, sustainability considerations into their investment process. These 
metrics enable investors to evaluate funds based on their environmental, social, and governance (ESG) risks and opportunities. This analysis 
can provide insight into the effective management and long-term financial prospects of a fund.

The metrics below have been provided for transparency and informational purposes only. The existence of an ESG rating is not indicative of 
how or whether ESG factors will be integrated into a fund. The metrics are based on MSCI ESG Fund Ratings and, unless otherwise stated in 
fund documentation and included within a fund’s investment objective, do not change a fund’s investment objective or constrain the fund’s 
investable universe, and there is no indication that an ESG or Impact focused investment strategy or exclusionary screens will be adopted by a 
fund. For more information regarding a fund's investment strategy, please see the fund's prospectus.

MSCI ESG Fund Rating (AAA-CCC) AAA

MSCI ESG Quality Score - Peer 
Percentile

83.22%

Fund Lipper Global Classification Equity Global

Funds in Peer Group 5,118

MSCI ESG Quality Score (0-10) 9.19

MSCI ESG % Coverage 100.00%

MSCI Weighted Average Carbon 
Intensity (Tons CO2E/$M SALES)

254.01

All data is from MSCI ESG Fund Ratings as of 21-Nov-2022, based on holdings as of 31-Oct-2022. As such, the fund’s sustainable 
characteristics may differ from MSCI ESG Fund Ratings from time to time.

To be included in MSCI ESG Fund Ratings, 65% of the fund’s gross weight must come from securities covered by MSCI ESG Research (certain 
cash positions and other asset types deemed not relevant for ESG analysis by MSCI are removed prior to calculating a fund’s gross weight; the 
absolute values of short positions are included but treated as uncovered), the fund’s holdings date must be less than one year old, and the fund 
must have at least ten securities. For newly launched funds, sustainability characteristics are typically available 6 months after launch.

ESG GLOSSARY:

MSCI ESG Fund Rating (AAA-CCC): The MSCI ESG Rating is calculated as a direct mapping of ESG Quality Scores to letter rating categories (e.g. AAA = 8.6-10).
The ESG Ratings range from leader (AAA, AA), average (A, BBB, BB) to laggard (B, CCC).
MSCI ESG Quality Score - Peer Percentile: The fund’s ESG Percentile compared to its Lipper peer group.
Fund Lipper Global Classification: The fund peer group as defined by the Lipper Global Classification.
Funds in Peer Group: The number of funds from the relevant Lipper Global Classification peer group that are also in ESG coverage.
MSCI ESG Quality Score (0-10): The MSCI ESG Quality Score (0 - 10) for funds is calculated using the weighted average of the ESG scores of fund holdings. The
Score  also  considers  ESG Rating  trend of  holdings  and the  fund exposure  to  holdings  in  the  laggard  category.  MSCI  rates  underlying  holdings  according  to  their
exposure to industry specific ESG risks and their ability to manage those risks relative to peers.
MSCI ESG % Coverage: Percentage of the fund's holdings for which the MSCI ESG ratings data is available. The MSCI ESG Fund Rating, MSCI ESG Quality Score,
and MSCI ESG Quality Score - Peer Percentile metrics are displayed for funds with at least 65% coverage.
MSCI  Weighted  Average  Carbon  Intensity  (Tons  CO2E/$M  SALES):  Measures  a  fund's  exposure  to  carbon  intensive  companies.  This  figure  represents  the
estimated greenhouse gas emissions per $1 million in sales across the fund’s holdings. This allows for comparisons between funds of different sizes.
MSCI Weighted Average Carbon Intensity % Coverage: Percentage of the fund's holdings for which MSCI Carbon Intensity data is available. The MSCI Weighted
Average Carbon Intensity metric is displayed for funds with any coverage. Funds with low coverage may not fully represent the fund’s carbon characteristics given the
lack of coverage.
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GLOSSARY
Total  Expense  Ratio  (TER):  A  measure  of  the  total  costs  associated  with
managing  and  operating  a  fund.  The  TER  consists  primarily  of  the
management  fee  plus  other  expenses  such  as  trustee,  custody,  or  operating
expenses. It is expressed as a percentage of the fund's total net asset value.
Distribution  yield:  The  distribution  yield  represents  the  ratio  of  distributed
income over the last 12 months to the fund's current Net Asset Value.

Product  Structure:  Indicates  whether  the  fund  buys  the  actual  underlying
securities in the index (i.e. Physical) or whether the fund gains exposure to those
securities  by  buying  derivatives,  such  as  swaps  (known  as  ’Synthetic’).  Swaps
are  a  form of  contract  that  promises  to  provide  the  return  of  the  security  to  the
fund, but the fund does not hold the actual security. This can introduce a risk that
the counterparty defaults on the “promise” or contract.
Methodology: Indicates whether the product is holding all index securities in the
same weight  as  the  index  (replicating)  or  whether  an  optimised  subset  of  index
securities  is  used  (optimised/sampled)  in  order  to  efficiently  track  index
performance.

Want to learn more? +44 845 357 7000 info@ishares.co.uk www.ishares.co.uk

IMPORTANT INFORMATION:
Issued  by  BlackRock  Advisors  (UK)  Limited,  which  is  authorised  and  regulated  by  the  Financial  Conduct  Authority.  Registered  office:  12  Throgmorton  Avenue,  London,
EC2N 2DL, Tel: +44 (0)20 7743 3000. Registered in England and Wales No. 00796793. For your protection, calls are usually recorded. Please refer to the Financial Conduct
Authority website for a list  of authorised activities conducted by BlackRock. BlackRock is a trading name of BlackRock Advisors (UK) Limited. iShares plc, iShares II  plc,
iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc and iShares VII plc (together 'the Companies') are open-ended investment companies with variable capital having
segregated liability between their funds organised under the laws of Ireland and authorised by the Central Bank of Ireland. Further information about the Fund and the Share
Class, such as details of the key underlying investments of the Share Class and share prices, is available on the iShares website at www.ishares.com or by calling +44 (0)
845 357 7000 or from your broker or financial adviser. The indicative intra-day net asset value of the Share Class is available at http://deutsche-boerse.com and/or http://
www.reuters.com. A UCITS ETF’s units / shares that have been acquired on the secondary market cannot usually be sold directly back to the UCITS ETF itself. Investors
who are not Authorised Participants must buy and sell  shares on a secondary market with the assistance of an intermediary (e.g. a stockbroker) and may incur fees and
additional  taxes  in  doing  so.  In  addition,  as  the  market  price  at  which  the  Shares  are  traded  on  the  secondary  market  may  differ  from  the  Net  Asset  Value  per  Share,
investors may pay more than the then current Net Asset Value per Share when buying shares and may receive less than the current Net Asset Value per Share when selling
them. Any decision to invest must be based solely on the information contained in the Company’s Prospectus, Key Investor Information Document and the latest half-yearly
report and unaudited accounts and/or annual report and audited accounts. Investors should read the fund specific risks in the Key Investor Information Document and the
Company’s Prospectus.
Capital  at  risk.  The  value  of  investments  and  the  income  from  them  can  fall  as  well  as  rise  and  are  not  guaranteed.  Investors  may  not  get  back  the  amount  originally
invested.  Past  performance is  not  a reliable indicator  of  current  or  future results  and should not  be the sole factor  of  consideration when selecting a product  or  strategy.
Changes in the rates of exchange between currencies may cause the value of investments to diminish or increase. Fluctuation may be particularly marked in the case of a
higher volatility  fund and the value of  an investment  may fall  suddenly and substantially.  Levels and basis of  taxation may change from time to time.  BlackRock has not
considered the suitability of this investment against your individual needs and risk tolerance. The data displayed provides summary information. Investment should be made
on the basis of the relevant Prospectus which is available from the manager. In respect of the products mentioned this document is intended for information purposes only
and does not constitute investment advice or an offer to sell or a solicitation of an offer to buy the securities described within. This document may not be distributed without
authorisation from BlackRock.
iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc and iShares VII plc (together 'the Companies') are open-ended investment companies
with variable capital  having segregated liability  between their  funds organised under the laws of  Ireland and authorised by the Central  Bank of  Ireland.  This document is
marketing material. This document is intended for information purposes only and does not constitute investment advice or an offer to sell or a solicitation of an offer to buy
the products described within and no steps may be taken which would constitute or result in a public offering in the UK. This document is strictly confidential and may not be
distributed without authorisation from BlackRock Advisors (UK) Limited. Any decision to invest must be based solely on the information contained in the Prospectus, Base
Prospectus,  Key  Investor  Information  Document,  Key  Information  Document  and  the  latest  half-yearly  report  and  unaudited  accounts  and/or  annual  report  and  audited
accounts  which  are  available  at  www.ishares.com  in  English.  Investors  should  read  the  specific  risks  in  the  Key  Investor  Information  Document,  the  Key  Information
Document the Prospectus and the Base Prospectus. BlackRock may terminate marketing at any time.
This document is not, and under no circumstances is to be construed as an advertisement or any other step in furtherance of a public offering of shares in the United States
or Canada. This document is not aimed at persons who are resident in the United States, Canada or any province or territory thereof, where the companies/securities are not
authorised or registered for distribution and where no prospectus has been filed with any securities commission or regulatory authority. The companies/securities may not be
acquired or owned by, or acquired with the assets of, an ERISA Plan.
Investment in the products mentioned in this document may not be suitable for all investors. The price of the investments may go up or down and the investor may not get
back the amount invested. Your income is not fixed and may fluctuate. The value of investments involving exposure to foreign currencies can be affected by exchange rate
movements. We remind you that the levels and bases of, and reliefs from, taxation can change.
In respect of the products mentioned this document is intended for information purposes only and does not constitute investment advice or an offer to sell or a solicitation of
an offer to buy the securities described within. This document may not be distributed without authorisation from the manager.
iShares funds are not sponsored, endorsed, or promoted by MSCI, and MSCI bears no liability with respect to any such funds or any index on which such funds are based.
The Prospectus contains a more detailed description of the limited relationship that MSCI has with BlackRock Advisors (UK) Limited and any related funds.
© 2023 BlackRock, Inc. All Rights reserved. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS and iSHARES are registered and unregistered trademarks of BlackRock, Inc. or its 
subsidiaries in the United States and elsewhere. All other trademarks are those of their respective owners. ©

35

http://www.ishares.co.uk
http://www.ishares.co.uk



