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สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 

ตั้งแตว่นัที� 9 พฤษภาคม 2564 ถงึ วนัที� 8 พฤษภาคม 2565 

บริษทัหลักทรัพย์จดัการกองทุน ธนชาต จาํกัด 



สาส์นจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จํากัด 
เรียน ท่านผูถื้อหน่วยลงทุน 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั (บลจ.ธนชาต) ใคร่ขอรายงานการดาํเนินงานของกองทุนเปิดธนชาต Global Equity Fund 
สาํหรับรอบระยะเวลาระหวา่งวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2564 ถึง วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2565 ใหท้่านผูถื้อหน่วยลงทุนไดท้ราบดงัน้ี 

นบัจากวนัท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 จนถึงวนัท่ี 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2565ดชันี MSCI ACWI ไดป้รับตวัลดลง 12.86%(YTD) ในเดือน ธ.ค. 
COVID-19 สายพนัธุ์ใหม่ Omicron ได้เกิดข้ึนมากดดันตลาดหุ้นทั่วโลก เพราะไวรัส COVID-19 สายพนัธุ์น้ี มีความสามารถในการหลบเล่ียง
ภูมิคุม้กนัจากวคัซีนท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั ดงันั้น จึงคาดว่าแต่ละประเทศจะตอ้งใชน้โยบายเชิงป้องกนัอยา่งเขม้งวดและท่ีสําคญัก็คือ ในกรณีท่ีไวรัสสาย
พนัธุ์น้ี สร้างผลกระทบรุนแรง (Worst Case Scenario) อาจส่งผลให้เกิดประเด็นท่ีส่งผลต่อการลงทุน เช่น ตลาดหุ้นด่ิงแรง โดยคาดว่าตลาดหุ้นทัว่
โลกมีโอกาสปรับลงจากปัจจุบนัถึง 15 – 20%  หรือการนาํไปสู่ภาวะเงินเฟ้อ หากไวรัสคร้ังน้ีนาํไปสู่การปิดประเทศ (Lockdown) รัฐบาลและธนาคาร
กลางของแต่ละประเทศจะเร่ิมมีขอ้จาํกดัในการกระตุน้เศรษฐกิจ 

ในช่วงตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2565 สถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน ภาวะสงครามท่ียืดเยื้อส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก
ชดัเจนมากข้ึน เร่ิมมาจากราคานํ้ ามนัท่ีเพิ่มสูงข้ึนทาํสถิติใหม่สูงสุดในรอบมากกว่า 10 ปี ซ่ึงเป็นปัจจยัสําคญัท่ีทาํให้สถานการณ์เงินเฟ้อทัว่โลกเพิ่ม
สูงข้ึน และกาํลงัเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อกาํลงัซ้ือของผูบ้ริโภคสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซีย-ยเูครน อีกทั้งชาติตะวนัตกออกมาตรการควํ่า
บาตรรัสเซีย เร่ิมด้วยการตดัธนาคารรัสเซียออกจากเครือข่ายสมาคมโทรคมนาคมทางการเงินโลก (Society for Worldwide Financial Interbank 
Telecommunication หรือ SWIFT) เพื่อเป็นการตอบโตก้ารท่ีรัสเซียเขา้รุกรานยูเครน และมีผลให้การทาํธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศของ
รัสเซียมีปัญหาส่ิงท่ีน่ากังวลคือ สถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนอาจจะยุติลงได้ แต่หลายฝ่ายประเมินว่าสถานการณ์สงครามทาง
เศรษฐกิจจะดาํเนินต่อ โดยเฉพาะการดาํเนินมาตรการควํ่าบาตรเศรษฐกิจจะเพิ่มมากข้ึนจากสหรัฐและชาติตะวนัตก ซ่ึงจะทาํให้ความขดัแยง้ระหว่าง
ประเทศมีความซับซ้อนเพิ่มมากข้ึน จากเดิมท่ีมีสงครามการคา้ระหว่างสหรัฐและจีนท่ีส่งผลกระทบต่อซัพพลายเชนโลก และเพิ่มข้ึนมาดว้ยความ
ขดัแยง้ระหวา่งฝ่ายสหรัฐและชาติตะวนัตก กบัฝ่ายรัสเซียและพนัธมิตร 

ในขณะน้ีตลาดโลกกาํลงัประสบกบัสภาวะการเกิดภาวะเงินเฟ้อสูงข้ึนในหลายๆประเทศ ซ่ึงไม่ไดเ้กิดมาจากฝ่ังรายไดท่ี้สะทอ้นการเติบโต
ของเศรษฐกิจ แต่เป็นฝ่ังตน้ทุนในการผลิต ขนส่ง โดยมีสาเหตุ ดงัน้ี 

1.กาํลงัการผลิตยงักลบัมาไม่เต็มท่ี ประกอบกบัความตอ้งการสินคา้ท่ีสูงข้ึนแบบทนัทีทนัใดหลงัการเปิดเมือง ส่งผลให้ผลผลิตสินคา้ต่างๆ 
ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ จึงทาํใหร้าคาขา้วของทยอยปรับตวัสูงข้ึน 

2.ตน้ทุนเพิ่มสูงข้ึน เน่ืองจากการเปิดเมือง ทาํให้ผูป้ระกอบการจาํเป็นตอ้งเร่งกาํลงัการผลิต และมีความตอ้งการใชพ้ลงังานสูงข้ึน ประกอบ
กบัราคานํ้ ามนัท่ีเพิ่มข้ึน ทาํใหต้น้ทุนปรับเพิ่มสูงข้ึนตาม โดยผูป้ระกอบการท่ีสามารถส่งผา่นตน้ทุนท่ีสูงข้ึนไปยงัผูบ้ริโภคได ้ก็มีการปรับราคาสินคา้
เพิ่มข้ึน และเป็นท่ีมาของอตัราเงินเฟ้อสูง 

3.สถานการณ์รัสเซีย-ยูเครน ประเทศรัสเซีย เป็นผูผ้ลิตแก๊สธรรมชาติ โลหะมีค่า หรือ Soft Commodity อย่างนํ้ ามนั ในระดบัสูงของโลก
ดงันั้น มาตรการคว ํ่าบาตรรัสเซียทาํให้หลายประเทศจาํเป็นตอ้งมองหากาํลงัการผลิตท่ีอ่ืนเพื่อชดเชยแหล่งนํ้ ามนัของรัสเซียท่ีหายไป อยา่งไรก็ตาม 
การหาแหล่งนํ้ามนัมาชดเชยน้ี ทาํไดย้าก ทาํใหร้าคานํ้ามนัยงัคงอยูใ่นระดบัสูง 

  ในขณะท่ีการประชุมของ Fed ท่ีไดส่้งสัญญาณการเร่งข้ึนอตัราดอกเบ้ีย เม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2565 นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคาร
กลางสหรัฐ (Fed) ประกาศว่า คณะกรรมการกาํหนดนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Open Market Committee) ไดล้งมติเป็นเอกฉันท์ใน
การประชุมพฤษภาคมน้ี ให้ปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียถึงคร่ึงเปอร์เซ็นต ์หรือ 0.5% ซ่ึงถือเป็นการปรับข้ึนดอกเบ้ียคร้ังมากสุดของธนาคารกลางสหรัฐ
นบัตั้งแต่ปี 2000 เฟดมีมติข้ึนดอกเบ้ีย 0.75% ตามคาด พร้อมทั้งส่งสัญญาณจะข้ึนอีก 1.75% ในปีน้ี เพื่อสกดัเงินเฟ้อ และคาดหวงัให้เศรษฐกิจฟ้ืนตวั
เร็วข้ึน เน่ืองจากมีแนวโนม้ท่ีจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปีหนา้  

กองทุนเปิดธนชาต Global Equity Fund  มีนโยบายลงทุนในกองทุนตราสารทุนต่างประเทศ โดยกองทุนมีการลงทุนกระจายในกองทุนตรา
สารทุนต่างประเทศหลายกองทุน ซ่ึงประกอบดว้ยการลงทุนในหลายภูมิภาค  โดยในช่วงท่ีผา่นมา กองทุนเลือกลงทุนในกองหุ้นทัว่โลก Wellington 
Global Quality Growth Fund ผสมกบั กองทุนหุ้นในแต่ละภูมิภาค โดยเน้นหุ้นเติบโตในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ผ่านกองทุน Edgewood L Select – US 
Select Growth และ iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVOL)  ทั้งน้ี กองทุนได้มีการใช้ดุลยพินิจปรับกล
ยทุธ์การปกป้องค่าเงินใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน และไดติ้ดตามการบริหารกองทุนของผูจ้ดัการกองทุนของผูจ้ดัการกองทุนในต่างประเทศอยา่งใกลชิ้ด 

ทา้ยท่ีสุดน้ี บลจ.ธนชาตจะพิจารณาการลงทุนอยา่งรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหน่วยลงทุนทุกท่าน 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั 
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ตารางเปรียบเทียบผลการดาํเนินงาน 

ผลการดาํเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ไดค้าํนวณเป็น % ต่อปี 
1 ผลการดาํเนินงานยอ้นหลงั 1 ปีข้ึนไป คิดเป็น % ต่อปี 
2 Information Ratio แสดงความสามารถของผูจ้ดัการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเม่ือเทียบกบัความเส่ียง 
Benchmark: คาํนวณจาก คือ ตวัช้ีวดัของกองทุนรวมน้ีใช ้กองทุน MSCI AC World TR Net USD และในการ
แสดงดัชนีช้ีวดัผลการดาํเนินงานดังกล่าวบริษทัจดัการจะแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อตัราแลกเปล่ียนท่ี
สอดคลอ้งกบัการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุน ณ วนัทาํการท่ีคาํนวณ 

การเปิดเผยอัตราส่วนหมุนเวยีนการลงทุน 
ขอ้มูลอตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากบั 0.59 รอบของ

กองทุนรวมในรอบระยะเวลาบญัชี

การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ 

ท่านผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถคน้หารายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมสามญัประจาํปีและประชุมวิสามญัของบริษทั
จดัการท่ีกองทุนถือลงทุนไดผ้า่นทางเวบ็ไซตข์อง บลจ.ธนชาต www.eastspring.co.th ในเมนูหวัขอ้ “รู้จกับลจ.” 

ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต  
ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลกองทุนรวม เง่ือนไขผลตอบแทนและความเส่ียง  ก่อนตดัสินใจลงทุน 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการวดัและนาํเสนอผลการ
ดาํเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 

ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ตังแต่ 

จัดตัง
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 1 3 ปี 1 5 ปี 1 10 ปี 1 กองทุน 1

8 ก.พ. 65 

ถงึ 8 พ.ค. 65

8 พ.ย. 64 

ถงึ 8 พ.ค. 65

8 พ.ค. 64 

ถงึ 8 พ.ค. 65

8 พ.ค. 62 

ถงึ 8 พ.ค. 65

8 พ.ค. 60 

ถงึ 8 พ.ค. 65

8 พ.ค. 55 

ถงึ 8 พ.ค. 65

9 พ.ค. 54 

ถงึ 8 พ.ค. 65

T-GlobalEQ -14.73 -27.04 -16.27 4.90 5.79 7.18 6.56

Benchmark -6.56 -11.17 1.25 12.51 8.73 10.54 9.14

Information Ratio2 -0.82 -1.40 -1.74 -0.77 -0.35 -0.46 -0.32

ความผันผวนของ

ผลการดําเนนิงาน

22.93 22.88 18.85 22.28 18.72 15.14 15.05
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- คา่ธรรมเนียม คา่ใช้จ่าย รวมภาษีมูลคา่เพิ�มแล้ว
- คา่ใช้จ่ายทั �งหมดไม่รวมคา่นายหน้าซื �อขายหลักทรพัย์ และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ที�เกิดขึ �นจากการซื �อขายหลักทรพัย์
- คา่ใช้จ่ายดงักล่าวไม่รวมคา่ใช้จ่ายภาษีตราสารหนี�
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รายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 

ของรอบระยะเวลาบญัชี ตั้งแต่วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2564 ถึงวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2565 

รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีกองทุนมีการทาํธุรกรรม 
กองทุนภายใตก้ารจดัการของบริษทั 

รายช่ือผู้จดัการกองทุน 

ลาํดบั ช่ือ – นามสกลุ วนัท่ีเร่ิมบริหารกองทุน 
1 ดร.ธีรนุช ธรรมภิมุขวฒันา 02 เมษายน 2563 
2 นางสาวนนัทนชั กิติเฉลิมเกียรติ  16 สิงหาคม 2564 

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและรายช่ือผูจ้ดัการกองทุนไดท่ี้ บลจ.ธนชาต 
โดยตรง หรือท่ี เว็บไซต์ของบลจ .ธนชาต  (www.eastspring.co.th) และสํานักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต . 
(http://www.sec.or.th) 
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ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน 

บริษทัคู่คา้ตราสารหน้ี รายการผลประโยชน์ตอบแทนของกองทุน 

Bank of America 
The Bank of Nova Sctia 
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)
ธนาคารเครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรท แอนดอิ์นเวสเมนท์
แบงก ์
ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)
ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส
ธนาคารซิต้ีแบงก์
ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)

ขอ้มูลวิจยั เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มูลในการ
ตดัสินใจลงทุน 

ธนาคารดอยซ์แบงก ์
ธนาคารเดอะรอยลัแบงกอ์อ๊ฟสกอตแลนด ์เอน็.วี. 
ธนาคารทหารไทย จาํกดั  (มหาชน) 
ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารบีเอม็พี พารีบาส์
ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน)
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั (มหาชน)
ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮแ้บงก้ิงคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั  
บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั
บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน)
บริษทัหลกัทรัพย ์พฒันสิน จาํกดั (มหาชน)
บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั กรุ๊ป โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน)  
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ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน 

บริษทันายหนา้ รายการผลประโยชน์ตอบแทน
ของกองทุน 

บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)
บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวสิ (ประเทศไทย) จาํกดั
บริษทัหลกัทรัพย ์ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จาํกดั
บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วิคเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั

ขอ้มูลวิจยั เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มูล
ในการตดัสินใจลงทุน 

บริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั  
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

รายงานสรุปเงนิลงทุนในตราสารหนี ้เงินฝาก 
ณ วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2565 

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคา
ตลาด 

%NAV 

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ - - 
(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึนธนาคารพาณิชยห์รือบริษทั

เงินทุนเป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้า
ประกนั 

21,526.69 2.76% 

(ค) ตราสารท่ีมีบริษทัท่ีไดรั้บ rating ในระดบั investment grade เป็นผูอ้อก ผู ้
รับรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้าประกนั 

- - 

(ง) ตราสารท่ีมีบริษทัท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบัท่ีตํ่ากวา่ 
investment grade หรือไม่มี rating เป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกั
หลงั หรือผูค้ ํ้าประกนั 

41,631.63 5.33% 

สดัส่วนสูงสุด (Upper Limit) ท่ีบริษทัจดัการคาดวา่จะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
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รายละเอยีดการลงทนุในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า

TRIS FITCH S&P Moody's

สัญญาซือ้เงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา AAA* AAA* BBB+* Baa1* ปัองกันความเส่ียง 12,630.63  0.00%  12,630.63  

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารไทยพาณิชย์ AA+* BBB+* Baa1* ปัองกันความเส่ียง (975,343.75)  (0.12%)  (975,343.75)  

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารไทยพาณิชย์ AA+* BBB+* Baa1* ปัองกันความเส่ียง (11,623,200.00)  (1.49%)  (11,623,200.00)  

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารทหารไทยธนชาต AA- ปัองกันความเส่ียง (6,615,700.82)  (0.85%)  (6,615,700.82)  

กาํไร/ขาดทุน (บาท)ประเภทสัญญา คู่สัญญา
อันดับความน่าเชือ่ถือ

วัตถุประสงค์ มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) % NAV

*อนัดบัความน่าเช่ือถือ (Rating) ของผูอ้อกตราสาร

กองทนุเปิดธนชาต Global Equity Fund

รายงานการลงทนุในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอ่ืน

ณ วันที ่8 พฤษภาคม 2565

TRIS FITCH S&P Moody' s

697,696.83 100.00 697,696.83

697,696.83 100.00 697,696.83

697,696.83 100.00 697,696.83

306,218.06 43.89 306,218.06

234,555.01 33.62 234,555.01

156,923.77 22.49 156,923.77

63,158.31

63,158.31

41,631.63

F1+(tha)* BBB+* Baa1* 20,320.05

Aa2* 1,206.63

(19,201.61)

12.63

(19,214.24)

39,214.35

47,929.35

(8,714.99)

รวมทั้งส้ิน 697,696.83 100.00 780,867.89 100.00

สินทรัพย์อ่ืนและหนี้สินอ่ืน 5.00

สินทรัพย์อ่ืน 6.13

หนี้สินอ่ืน (1.13)

การป้องกันความเส่ียงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า (2.46)

สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 0.00

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (2.46)

KBANK - S/A ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 20,300.68 2.60

BANK DEPOSIT-USD BANK DEPOSIT-USD 1,175.87 0.15

ประเภทออมทรัพย์ 8.08

BANK DEPOSIT FCD-USD 40,969.16 5.33

COMWPSC Edgewood L Select - US Select Growth 0.52 20.10

เงินฝากธนาคาร 8.08

WELGQDU Wellington Global Quality Growth Fund USD Class D Accumulating 

Unhedged

413.98 39.24

MVOL iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) 122.20 30.04

การลงทนุในหลักทรัพย์ต่างประเทศ 89.38

หน่วยลงทนุ 89.38

ประเภทกองทนุรวมตราสารแห่งทนุ 89.38

มูลค่าตาม

ราคาตลาดรวม

ดอกเบ้ียค้างรับ

(พนับาท)

ร้อยละของ

มูลค่า 

ทรัพย์สินสุทธิ

ช่ือหลักทรัพย์ อัตรา

ดอกเบ้ีย 

(% )

อันดับความน่าเช่ือถือ วันครบ

กําหนด

จํานวนหน่วย 

(พนัหน่วย)/

มูลค่าหน้าตั๋ว

(พนับาท)

มูลค่าตาม

ราคาตลาดไม่รวม

ดอกเบ้ียค้างรับ

(พนับาท)

ร้อยละของ

เงินลงทนุ
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อันดับความน่าเช่ือถือของตราสารหนีร้ะยะกลางและระยะยาว 
บ.ทริสเรสต้ิง  บ.ฟิทซ์ เรทต้ิง (ประเทศไทย) ความหมายของเรทต้ิง 

AAA AAA (tha) ความน่าเช่ือถือสูงท่ีสุด และมีความเส่ียงตํ่าสุด กลุ่มตราสารหน้ี 
ระดบัน่าลงทุน (Investment Grade 

Bonds) 
AA AA (tha) ความน่าเช่ือถือสูงมาก และมีความเส่ียงตํ่ามาก 
A A (tha) ความน่าเช่ือถือสูง และมีความเส่ียงตํ่า 

BBB BBB (tha) ความน่าเช่ือถืออยูใ่นเกณฑพ์อใช ้
BB BB (tha) ความน่าเช่ือถือตํ่ากวา่ระดบัปานกลาง กลุ่มตราสารหน้ี  

ระดบัเก็งกาํไร (Speculative Grade 
Bonds) 

B B (tha) ความน่าเช่ือถืออยูใ่นเกณฑต์ํ่ามาก 
C CCC, CC, C (tha) ความน่าเช่ือถืออยูใ่นเกณฑต์ํ่ามากท่ีสุด และเร่ิมมีความเส่ียงต่อการผิดนดัชาํระหน้ี 
D DDD, DD, D (tha) อยูใ่นภาวะท่ีผิดนดัชาํระหน้ี 

หมายเหตุ : บ.ทริสเรตต้ิง และ บ.ฟิทซ์ เรทติง้ ไดใ้ชสั้ญญลกัษณ์ บวก (+) และ ลบ (-) ต่อทา้ยอนัดบัเครดิตขา้งตน้ เพือ่ใชข้ยายขอบเขตของคุณภาพเครดิตท่ีนิยามเอาไวม้ากกว่า
เลก็นอ้ย (+) และ นอ้ยกวา่เลก็นอ้ย (-) ตามลาํดบั สาํหรับ ฟิทซ์ เรทติ้ง เป็นสถาบนัจดัอนัดบัเครดิตนานาชาติ จึงมีคาํวา่ (tha) ตอ่ทา้ยเพื่อแสดงถึงการใหอ้นัดบัเครดิตตามมาตรวดั
ภายในประเทศไทย 

Descr iption 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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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2565 2564

สินทรัพย์

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 3 697,696,834.27          559,750,096.30          

เงินฝากธนาคาร 5 63,134,320.30            31,981,658.08            

ลูกหน้ี

จากดอกเบ้ีย 23,993.50                   10,379.25                   

จากการขายเงินลงทุน 46,413,000.00            1,247,000.00              

ลูกหน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ 6 12,630.63                   1,611,419.29              

สินทรัพยอ่ื์น 1,516,345.37              1,093,918.28              
รวมสินทรัพย์ 808,797,124.07          595,694,471.20          

หนีสิ้น

เจา้หน้ีจากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 7,071,222.04              1,325,429.87              

เจา้หน้ีจากสญัญาอนุพนัธ์ 6 19,214,244.57            2,724,571.51              

เจา้หน้ีอ่ืน 303.81 3,901.58 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 8 1,639,866.79              1,215,032.04              
หน้ีสินอ่ืน 3,599.93 1,557.94 

รวมหนีสิ้น 27,929,237.14            5,270,492.94              
สินทรัพย์สุทธิ 780,867,886.93          590,423,978.26          

สินทรัพย์สุทธิ

ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 388,062,618.67          245,694,096.46          

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

บญัชีปรับสมดุล 3 276,001,221.63          11,297,835.59            

ก าไร(ขาดทุน)สะสมจากการด าเนินงาน 116,804,046.63          333,432,046.21          
สินทรัพย์สุทธิ 780,867,886.93          590,423,978.26          

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 20.1222 24.0308 

จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วนัส้ินปี (หน่วย) 38,806,261.8666        24,569,409.6456        

กองทุนเปิดธนชาต Global Equity Fund

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 8 พฤษภาคม 2565

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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จ านวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

(Unit) (บาท) มูลค่าเงนิลงทุน

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศ

COMWPSC EDGEWOODL SL USSL GR-USD-AC 515.8880 156,923,772.90 22.49

MVOL iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 122,200.0000 234,555,005.88 33.62

WELGQDU Wellington Global Quality Growth Fund 413,980.1660 306,218,055.49 43.89

รวมหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศ 697,696,834.27     100.00           
รวมเงนิลงทุน (ราคาทุน 714,723,313.00 บาท) 697,696,834.27     100.00           

กองทุนเปิดธนชาต Global Equity Fund

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน

ณ วนัที่ 8 พฤษภาคม 2565

ช่ือหลักทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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จ านวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม ร้อยละของ

(Unit) (บาท) มูลค่าเงนิลงทุน

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศ

COMWPSC EDGEWOODL SL USSL GR-USD-AC 852.5530 312,716,227.35 55.87

UBCIA2A UBS (Lux) IS - China A Opportunity (USD) I-A2-acc 3,725.0780 17,192,943.92 3.07

WELGQDU Wellington Global Quality Growth Fund 291,810.9580 229,840,925.03 41.06

รวมหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศ 559,750,096.30     100.00           
รวมเงนิลงทุน (ราคาทุน 416,166,704.81 บาท) 559,750,096.30     100.00           

กองทุนเปิดธนชาต Global Equity Fund

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน

ณ วนัที่ 8 พฤษภาคม 2564

ช่ือหลักทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2565 2564

รายได้ 3

รายไดจ้ากดอกเบ้ีย 63,604.72                   25,354.38                   

รายไดอ่ื้น 4,132,127.39              2,235,210.60              
รวมรายได้ 4,195,732.11              2,260,564.98              

ค่าใช้จ่าย 3

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 7,8 14,104,206.47            9,043,151.11              

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 7 225,667.25                 144,690.46                 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 7,8 1,175,350.58              753,595.81                 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการลงทุน

 ในหลกัทรัพยใ์นต่างประเทศ 32,657.61                   416,343.06                 

ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี 50,300.00                   50,300.00                   

ค่าใชจ่้ายในการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 4,350.00 5,615.00 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 73,495.48                   87,436.75                   
รวมค่าใช้จ่าย 15,666,027.39            10,501,132.19            

รายได้(ขาดทุน)สุทธิ (11,470,295.28)           (8,240,567.21)             

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงนิลงทุน 3

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 8,635,631.08              67,639,947.52            

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (160,609,870.22)         87,171,513.61            

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากสญัญาอนุพนัธ์ (37,460,834.80)           16,020,877.68            

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากสญัญาอนุพนัธ์ (18,088,461.72)           (2,812,950.40)             

รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 2,375,371.92              368,812.29                 

รวมรายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงนิลงทุนที่เกิดขึน้และที่ยงัไม่เกิดขึน้ (205,148,163.74)         168,388,200.70          

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานก่อนภาษเีงนิได้ (216,618,459.02)         160,147,633.49          

หกั ภาษีเงินได้ 3 (9,540.56)                    (3,855.20)                    
การเพิม่ขึน้(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานหลังหักภาษเีงนิได้ (216,627,999.58)         160,143,778.29          

กองทุนเปิดธนชาต Global Equity Fund

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 8 พฤษภาคม 2565

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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(หน่วย : บาท)

2565 2564

การเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก

การด าเนินงาน (216,627,999.58)         160,143,778.29          

การเพ่ิมข้ึนของทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 706,508,255.38          557,398,854.33          

การลดลงของทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี (299,436,347.13)         (477,457,719.01)         
การเพิม่ขึน้(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี 190,443,908.67          240,084,913.61          

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัตน้ปี 590,423,978.26          350,339,064.65          
สินทรัพย์สุทธิ ณ ปลายปี 780,867,886.93          590,423,978.26          

การเปลี่ยนแปลงของจ านวนหน่วยลงทุน

(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี 24,569,409.6456        19,619,193.5300        

บวก หน่วยลงทุนท่ีขายระหวา่งปี 26,151,589.0715        26,952,173.4100        

หกั หน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนระหวา่งปี (11,914,736.8505) (22,001,957.2944)       
หน่วยลงทุน ณ วนัส้ินปี 38,806,261.8666        24,569,409.6456        

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 8 พฤษภาคม 2565

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กองทุนเปิดธนชาต Global Equity Fund

หน่วย
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กองทุนเปิดธนชาต Global Equity Fund 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 8 พฤษภาคม 2565 

1. ลักษณะของกองทุนเปิดธนชาต Global Equity Fund
กองทุนเปิดธนชาต Global Equity Fund (“กองทุน”) เป็นกองทุนรวมประเภทกองทุนเปิด ไม่มีก าหนดอายุโครงการ กองทุน

ได้รับการอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) ให้จัดตั้ งเป็นกองทุนเปิดและ          
จดทะเบียนกองทรัพยสิ์นของโครงการ เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2554 มีมูลค่าโครงการจดทะเบียน 1,000 ลา้นบาท แบ่งเป็น 100 ลา้น
หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก บริษทัจดัการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกิน
จ านวนเงินทุนของโครงการไดไ้ม่เกิน 150 ลา้นบาท จดัการโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั (“ บริษทัจดัการ”) 

กองทุนเปิดธนชาต Global Equity Fund เป็นกองทุนรวมพิเศษ และเป็นกองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้ง
หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุนต่างประเทศและหรือ กองทุนรวมอีทีเอฟตราสารทุนต่างประเทศ โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ย
กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยสามารถลงทุนได้ในภูมิภาคต่าง ๆ ทัว่โลก หรือในบางช่วงเวลาอาจเน้น
ลงทุนเฉพาะประเทศ กลุ่มประเทศ ภูมิภาค และหรือกลุ่มธุรกิจ (Sectors) ทั้งน้ีกองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
(Derivatives) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนัความเส่ียง (Hedging) จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และจะไม่ลงทุนโดยตรงในตรา
สารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากว่าท่ีสามารถลงทุนได ้(Non-Investment grade) และตราสารหน้ีท่ีไม่ไดรั้บการจดัอนัดบัความ
น่าเช่ือถือ (Unrated Security)  

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ

2. เกณฑ์ในการจัดท าและน าเสนองบการเงิน
งบการเงินของกองทุนไดจ้ดัท าขึ้นตามแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกองทุนรวมและกองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีสมาคมบริษทั

จดัการลงทุนก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“แนวปฏิบติัท าง
บัญชี”) ส่วนเร่ืองท่ีแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับน้ีไม่ได้ก าหนดไว ้กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกโดย      
สภาวิชาชีพบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลาบญัชีของขอ้มูลทางการเงิน 

3. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ
3.1 เคร่ืองมือทางการเงิน

การจดัประเภทและการวดัมูลค่าเร่ิมแรก 
กองทุนรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม อย่างไรก็ตาม 

ส าหรับลูกหน้ี กรณีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญั กองทุนจะรับรู้สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคา
ของรายการ ตามท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีเร่ืองการรับรู้รายได ้
การวดัมูลค่าภายหลงั 

- เงินลงทุนในกองทุนในต่างประเทศวดัมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนโดยใชมู้ลค่า
สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วยของกองทุนในต่างประเทศท่ีประกาศล่าสุด

- เงินฝากธนาคารวดัมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย
- หน้ีสินทางการเงินวดัมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย
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3.1 เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
การผิดนดัช าระ 

ในกรณีท่ีเงินลงทุนในตราสารหน้ีผิดนดัช าระหน้ี กองทุนจะตดับญัชีดอกเบ้ียคา้งรับโดยน าไปลดรายไดด้อกเบ้ียทนัที
เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะไม่ไดรั้บดอกเบ้ียและเม่ือจ านวนดอกเบ้ียท่ีจะไม่ไดรั้บสามารถประมาณไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผล หากดอกเบ้ียคา้งรับท่ีตอ้งตดับญัชีเป็นดอกเบ้ียท่ีกองทุนซ้ือมาพร้อมกบัเงินลงทุน กองทุนจะตดับญัชีดอกเบ้ียคา้ง
รับดงักล่าวโดยน าไปเพ่ิมตน้ทุนของเงินลงทุนท่ีซ้ือมา 

3.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
กองทุนบนัทึกก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในก าไรขาดทุน 
ในการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายเม่ือเปรียบเทียบกบัราคาตามบญัชี

ของเงินลงทุนนั้นจะบนัทึกรวมอยูใ่นงบก าไรขาดทุน 
ดอกเบ้ียรับรับรู้เป็นรายไดต้ามระยะเวลาท่ีพึงรับตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
เงินปันผลรับรู้เป็นรายไดน้บัตั้งแต่วนัท่ีมีสิทธิจะไดรั้บ 
รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

3.3 ภาษีเงินได้ 
กองทุนเสียภาษีเงินไดต้ามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากรในอตัราร้อยละ 15 ของรายไดก่้อนหกัรายจ่าย 

3.4 การใช้ประมาณการทางบัญชี 
ในการจัดท างบการเงินให้สอดคล้องกับหลกัการบัญชีท่ีก าหนดในแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้การ

ประมาณการรายการบญัชีบางรายการและตั้งขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงิน
และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณไว ้

3.5 บัญชีปรับสมดุล 
บญัชีปรับสมดุลถือเป็นส่วนหน่ึงของก าไรสะสม ซ่ึงจะบนัทึกเม่ือมีการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเพ่ือ

ท าให้ผูถื้อหน่วยลงทุนมีส่วนในสินทรัพยสุ์ทธิของกิจการลงทุนหรือไดรั้บส่วนแบ่งจากกิจการลงทุนเท่าเทียมกนัไม่ว่าผูถื้อ
หน่วยลงทุนนั้นจะลงทุนหรือเลิกลงทุนในกิจการลงทุน ณ เวลาใด 

3.6 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
กองทุนแปลงค่ารายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดขึ้นให้เป็นเงินบาท โดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท่ีเกิด

รายการ และแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินให้เป็นเงิน
บาท โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือจ่ายช าระท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและท่ีเกิดการ
แปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินดงักล่าวไดบ้นัทึกทนัทีในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

3.7 ตราสารอนุพนัธ์ 
อนุพนัธ์ทางการเงินเก่ียวกบัสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์จะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 
กองทุนอาจท าการป้องกนัความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราแลกเปล่ียน ส าหรับสินทรัพยท่ี์เป็นเงินตราต่างประเทศบางส่วนโดย

การท าอนุพนัธ์ทางการเงิน เช่น การท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 
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4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซ้ือขายเงินลงทุน
กองทุนไดซ้ื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย : บาท) 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 8 พฤษภาคม 

2565 2564 
ซ้ือเงินลงทนุ 811,135,514.64 449,434,265.17 
ขายเงินลงทุน 521,214,537.53 375,321,096.20 

5. เงินฝากธนาคาร
ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 

อัตราดอกเบีย้
ร้อยละ (ต่อปี) 

สกุลเงิน เงินต้น จ านวนเงิน 
(บาท) 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 0.100 BAHT 20,300,679.17 20,300,679.17 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 0.040 USD 1,210,791.35 41,627,006.61 
เงินท่ีดูแลโดย ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) - เพ่ือการซ้ือขายหลกัทรัพย์
ในต่างประเทศ - USD 35,096.99 1,206,634.52 

 รวม 63,134,320.30 

ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 

อัตราดอกเบีย้
ร้อยละ (ต่อปี) 

สกุลเงิน เงินต้น จ านวนเงิน 
(บาท) 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 0.100 BAHT 14,265,228.86 14,265,228.86 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 0.040 USD 568,289.63 17,716,429.22 

 รวม 31,981,658.08 
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6. ลูกหนี/้เจ้าหนีจ้ากสัญญาอนุพนัธ์
ณ วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2565 กองทนุมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึงท ากบัสถาบนัการเงิน โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ธนาคารคู่สัญญา 
จ านวน
สัญญา 

ขาย 
สกุลเงิน 

มูลค่าตาม
สัญญา 

ซ้ือ 
สกุลเงิน 

มูลค่า 
ตามสัญญา 

ก าหนดส่งมอบ 
ก าไร(ขาดทุน)จากการ
เปล่ียนแปลงมูลค่า

ยุติธรรม 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
   จ ากดั (มหาชน) 1 BAHT 24,051,160.00 USD  700,000.00 พ.ค. 2565 12,630.63 

รวมลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ 12,630.63 

ธนาคารไทยพาณิชย ์ 
   จ ากดั (มหาชน) 2 USD 13,200,000.00 BAHT 440,991,300.00 พ.ค. - มิ.ย. 2565 (12,598,543.75) 
ธนาคารทหารไทยธนชาต  
   จ ากดั (มหาชน) 1 USD 9,000,000.00 BAHT 302,323,500.00 ก.ค. 2565 (6,615,700.82) 

รวมเจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ (19,214,244.57) 

ณ วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2564 กองทนุมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึงท ากบัสถาบนัการเงิน โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ธนาคารคู่สัญญา 
จ านวน
สัญญา 

ขาย 
สกุลเงิน 

มูลค่าตาม
สัญญา 

ซ้ือ 
สกุลเงิน 

มูลค่า 
ตามสัญญา 

ก าหนดส่งมอบ 
ก าไร(ขาดทุน)จากการ
เปล่ียนแปลงมูลค่า

ยุติธรรม 
ธนาคารกสิกรไทย 
   จ ากดั (มหาชน) 1 USD 5,095,000.00 BAHT 159,405,736.50 ก.ค. 2564  508,472.65 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
   จ ากดั (มหาชน) 3 USD 5,613,000.00 BAHT 176,159,353.80 ก.ค. 2564 1,102,946.64 

รวมลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ 1,611,419.29 

ธนาคารทหารไทย   
   จ ากดั (มหาชน) 1 USD 750,000.00 BAHT 22,444,725.00 พ.ค. 2564 (937,650.00) 
ธนาคารไทยพาณิชย ์ 
   จ ากดั (มหาชน) 2 USD 4,100,000.00 BAHT 126,058,808.00 มิ.ย. 2564 (1,786,921.51) 

รวมเจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ (2,724,571.51) 

7. ค่าใช้จ่าย
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั เป็นผูจ้ดัการกองทนุและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 

(มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน ์
ค่าธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนตามท่ีระบุในหนงัสือช้ีชวนท่ีกองทุน

ถูกเรียกเก็บมีอตัราดงัน้ี 
ค่าใช้จ่าย อัตราร้อยละ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกินร้อยละ 1.605 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
คา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ในประเทศ ไม่เกินร้อยละ 0.161 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกินร้อยละ 0.134 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
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7. ค่าใช้จ่าย (ต่อ)
บริษทัจดัการจะค านวณค่าธรรมเนียมขา้งตน้ทุกวนั ทั้งน้ีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ หมายถึง มูลค่าทรัพยสิ์นทั้งหมดของกองทุนหัก

ด้วยมูลค่าหน้ีสินทั้ งหมดของกองทุน ณ วนัท่ีค  านวณ ทั้ งน้ีโดยยงัไม่ได้หักรายการต่อไปน้ี ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนท่ียงัไม่ไดมี้การค านวณและ/หรือยงัไม่ไดมี้การบนัทึกเป็นหน้ีสินจนถึง
วนัท่ีค านวณ 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยแ์ละ/หรือผูรั้บฝากทรัพยสิ์นในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 0.214 ต่อปี 
ของมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุนในต่างประเทศ 

8. รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทุน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ านาจควบคุมกองทุนหรือถูกควบคุมโดยกองทุนไม่

ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักองทุน 
กองทุนมีความสัมพนัธ์กบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 

บริษัทและบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกนั ความสัมพนัธ์ 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั  เป็นบริษทัจดัการกองทุน 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
(เดิมช่ือ : ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)) 

เป็นบริษัทใหญ่ของธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) และตั้ งแต่วันท่ี 
3 กรกฎาคม 2564 เป็นตน้ไป เปล่ียนเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัจดัการกองทุน 

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

กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกนัท่ีส าคญักบับริษทัจดัการและกิจการอื่น ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกนักบับริษทั
จดัการและกองทุน รายการท่ีส าคญัดงักล่าวมีดงัน้ี 
8.1 รายการระหว่างกนั มีดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 8 พฤษภาคม 

2565 2564 นโยบายการก าหนดราคา 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั 
     คา่ธรรมเนียมการจดัการ 14,104,206.47 9,043,151.11 ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 
     ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1,175,350.58 753,595.81 ตามเกณฑท่ี์ระบุในหนงัสือช้ีชวน 

8.2 ยอดคงเหลือระหว่างกนั มีดงัน้ี 
(หน่วย : บาท) 

ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 

2565 2564 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั 
     คา่ธรรมเนียมการจดัการคา้งจา่ย 1,446,209.93 984,286.96 
     คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนคา้งจ่าย 120,517.53 82,023.92 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
     เจา้หน้ีจากสัญญาอนุพนัธ์ 6,615,700.82 937,650.00 
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9. การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน
9.1  การประมาณการมลูค่ายุติธรรม

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะจ่ายเพื่อโอนหน้ีสินให้ผูอ้ื่นโดยรายการ
ดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กองทุนใชร้าคาเสนอซ้ือขาย
ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้ง
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่
สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กองทุนประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ี
เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์จากแหล่งท่ีน่าเช่ือถือ เช่น วิธีคิดลดกระแสเงินสด และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นให้มากท่ีสุด 

ความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
(ขอ้มูลระดบัท่ี 1) ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคลอ่งส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
(ขอ้มูลระดบัท่ี 2) ขอ้มูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในระดับท่ี 1 ท่ีสามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่

ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ได้แก่ ข้อมูลท่ีค านวณมาจากราคาตลาด) ส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือ
หน้ีสินนั้น 

(ขอ้มูลระดบัท่ี 3) ขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดอ้า้งอิงจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลท่ีไม่
สามารถสังเกตได)้ 

กองทุนมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมจ าแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 

ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม 

หน่วยลงทนุ - 697,696,834.27 - 697,696,834.27

 ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพนัธ์ - 12,630.63 - 12,630.63

หนีสิ้นท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

เจา้หน้ีจากสัญญาอนุพนัธ์ - 19,214,244.57 - 19,214,244.57

(หน่วย : บาท) 

ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม 

หน่วยลงทนุ - 559,750,096.30 - 559,750,096.30

 ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพนัธ์ - 1,611,419.29 - 1,611,419.29

หนีสิ้นท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

เจา้หน้ีจากสัญญาอนุพนัธ์ - 2,724,571.51 - 2,724,571.51
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9.1  การประมาณการมลูค่ายุติธรรม (ต่อ) 
เคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงซ้ือขายในตลาดท่ีไม่ไดถู้กพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดท่ีมีการ

อา้งอิงไวอ้ย่างชดัเจน การเสนอราคาซ้ือขายโดยผูค้า้หรือแหล่งก าหนดราคาท่ีเป็นทางเลือกซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนจากขอ้มูลท่ี
สังเกตไดจ้ะถูกจดัอยูใ่นระดบัท่ี 2 เคร่ืองมือการเงินเหล่าน้ีประกอบดว้ยตราสารหน้ีภาคเอกชนท่ีอยูใ่นกลุ่มน่าลงทุนและอนุพนัธ์
ในตลาดซ้ือขายกนัโดยตรง 

9.2  ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้ 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย คือ โอกาสท่ีราคาตราสารหน้ีอาจจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลง เม่ืออตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดมี

การเปล่ียนแปลงโดยทั่วไป หากอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดเพ่ิมสูงขึ้นราคาตราสารหน้ีจะลดลง และหากอตัราดอกเบ้ียใน
ท้องตลาดลดลงราคาตราสารหน้ีจะมีราคาเพ่ิมสูงขึ้น ย่ิงตราสารหน้ีมีอายุยาวเท่าไรราคาของตราสารหน้ีนั้นก็จะมีความ
อ่อนไหวต่อการปรับตวัของอตัราดอกเบ้ียมากขึ้นเท่านั้น 

กองทุนมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน แยกตามประเภทของอตัราดอกเบ้ีย ดงัน้ี 
(หน่วย : บาท) 

ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 

อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ลงตาม
อัตราตลาด 

อัตราดอกเบีย้
คงท่ี 

ไม่มีอัตรา 
ดอกเบีย้ รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน 
เงินฝากธนาคาร 61,927,685.78 - 1,206,634.52 63,134,320.30 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน - - 697,696,834.27 697,696,834.27 
ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพนัธ์ - - 12,630.63 12,630.63 
หน้ีสินทางการเงิน 
เจา้หน้ีจากสัญญาอนุพนัธ์ - - 19,214,244.57 19,214,244.57 

(หน่วย : บาท) 
ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 

อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ลงตาม
อัตราตลาด 

อัตราดอกเบีย้
คงท่ี 

ไม่มีอัตรา 
ดอกเบีย้ รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน 
เงินฝากธนาคาร 31,981,658.08 - - 31,981,658.08 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน - - 559,750,096.30 559,750,096.30 
ลูกหน้ีจากสัญญาอนุพนัธ์ - - 1,611,419.29 1,611,419.29 
หน้ีสินทางการเงิน 
เจา้หน้ีจากสัญญาอนุพนัธ์ - - 2,724,571.51 2,724,571.51 

หนา้ 24



9.3  ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินโดยแบ่งตามวนัท่ีครบก าหนดจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินท่ีมีสาระส าคญั ดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 

ณ วันที ่8 พฤษภาคม 2565 

ระยะเวลาครบก าหนด 

เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 ปี – 5 ปี ไม่มีก าหนด รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน 

เงินฝากธนาคาร 63,134,320.30 - - - 63,134,320.30 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน - - - 697,696,834.27 697,696,834.27 

(หน่วย : บาท) 

ณ วันที ่8 พฤษภาคม 2564 

ระยะเวลาครบก าหนด 

เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 ปี – 5 ปี ไม่มีก าหนด รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน 

เงินฝากธนาคาร 31,981,658.08 - - - 31,981,658.08 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน - - - 559,750,096.30 559,750,096.30 

9.4  ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
กองทุนมีความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัท่ีระบุไวใ้นเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากกองทุนมีลูกหน้ี อยา่งไรก็ตาม สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัส้ัน กองทุนจึงไม่คาดว่าจะ
ไดรั้บความเสียหายจากการเก็บหน้ี 

9.5 ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 
ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงอาจก่อให้เกิดผล

เสียหายแก่กองทุนในงวดปัจจุบนัหรือในปีต่อไป กองทุนอาจจะไดรั้บผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเปล่ียนไป ซ่ึงเกิดจาก
สินทรัพยท่ี์เป็นเงินตราต่างประเทศส่วนท่ีไม่ไดท้  าสัญญาป้องกนัความเส่ียง 

กองทุนไดท้  าการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้น
หมายเหตุ 6 
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9.5 ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (ต่อ) 
กองทุนมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

(หน่วย : ดอลลาร์สหรัฐ) 
จ านวนเงิน 

รายการ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 

สินทรัพย์ทางการเงิน 
     เงินลงทุน (มูลค่ายติุธรรม) 20,293,683.37 17,955,095.31 
    เงินฝากธนาคาร 1,245,888.34 568,289.63 
     ดอกเบ้ียคา้งรับ 134.43 93.81 
     ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน 1,350,000.00 40,000.00 
     สินทรัพยอ์ื่น 44,105.45 35,089.60 
หนีสิ้นทางการเงิน 
     ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - 2,661.51

9.6  ความเส่ียงด้านตลาด 
กองทุนมีความเส่ียงดา้นตลาดเน่ืองจากมีเงินลงทุนในหน่วยลงทุน ซ่ึงผลตอบแทนของเงินลงทุนดงักล่าวขึ้นอยู่กบั

ความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซ่ึงสภาวการณ์ดงักล่าวอาจมีผลกระทบดา้นบวก
หรือลบต่อผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 

9.7  การบริหารความเส่ียง 
กองทุนบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง เช่น การกระจาย

ประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการท่ีลงทุน 

10. การอนุมตัิงบการเงิน
งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยผูมี้อ านาจของกองทุนเม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2565 
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ข้อมูลท่ีลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศ เกินกว่าร้อยละยีสิ่บของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
ของ 

กองทุนเปิดธนชาต Global Equity Fund 
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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.

MORNINGSTAR™ RATING*: 

FUND DETAILS *

Fund Inception: May 2011
Share Class Inception: August 2014
Fund Assets: USD 8.7 billion
NAV: USD 22.08
*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
Country Registration: Austria, Belgium, Denmark,
Finland, France, Germany, Iceland, Ireland, Italy,
Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal,
Singapore *, Spain, Sweden, Switzerland, United
Kingdom.
ISIN: LU1084869962
Bloomberg: WELGQDU LX
Sedol: BRGBZG6
Lipper: 68274045
WKN: A117FV
*Restricted scheme

FUND CHARACTERISTICS

Asset-Weighted Market
Capitalisation:

USD 421.6 billion

Beta (3 Yr): 0.94
Tracking Risk (3 Yr, Annualised): 5.2%
Turnover: 109.4%

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 more detailed description of the charges that apply to
the Fund 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.

Charges applied will reduce the return potential of investments.

For more information, please visit

www.wellingtonfunds.com

SUMMARY OF INVESTMENT OBJECTIVE

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 -18.8 -8.3 -11.0 -12.4 7.8 11.1 – 10.8
MSCI AC World Net -12.9 -8.0 -8.4 -5.4 9.4 9.5 – 7.9

CALENDAR YEAR RETURNS

DISCRETE ANNUAL PERFORMANCE

MAY '21 -
APR '22

MAY '20 -
APR '21

MAY '19 -
APR '20

MAY '18 -
APR '19

MAY '17 -
APR '18

MAY '16 -
APR '17

MAY '15 -
APR '16

AUG '14 -
APR '15

AUG '13 -
APR '14

AUG '12 -
APR '13

USD D Acc -12.4 40.8 1.6 11.7 20.9 14.5 1.4 12.4 – –
MSCI AC World Net -5.4 45.7 -5.0 5.1 14.2 15.1 -5.7 5.4 – –

Past results are not necessarily indicative of future results and an investment can lose value.
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
36 years of experience

Monthly Factsheet | 30 APRIL 2022
For professional and accredited investors only. Not for further distribution. Marketing communication. Refer to the
Fund prospectus, KIID 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 lawful. Please read the
latest Key Investor Information Document (KIID) 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 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. | Rating: *As at 30/04/2022. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are
responsible for any damages or losses arising from any use of this information. The Overall Morningstar Rating for a fund is derived from a weighted average of the three, five, and ten year (if applicable) ratings, based on risk-adjusted returns. Past
performance is no guarantee of future results. © 2022 Morningstar. All Rights Reserved. | 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.
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 4.9
Apple Inc United States Technology Hardware & Equipment 4.6
Alphabet Inc United States Media & Entertainment 3.9
Amazon.com Inc United States Retailing 2.8
UnitedHealth Group United States Health Care Equipment & Services 2.3
Eli Lilly & Co United States Pharma, Biotech & Life Sciences 1.9
Anglo American PLC United Kingdom Materials 1.9
Johnson & Johnson United States Pharma, Biotech & Life Sciences 1.8
AstraZeneca PLC United Kingdom Pharma, Biotech & Life Sciences 1.8
LPL Financial Hldgs United States Diversified Financials 1.8

Total of Top 10 27.7

Number of Equity Names 69

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 will hold 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 following countries, this material is provided by: Canada: Wellington Management Canada ULC registered in the provinces of Alberta, British Columbia, Manitoba, Nova Scotia, New Brunswick, Newfoundland and Labrador, Ontario, Prince Edward
Island, Quebec and Saskatchewan in the categories of Portfolio Manager and Exempt Market Dealer. In the UK, Wellington Management International Limited (WMIL), a firm authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (Ref: 208573). In
EEA countries where the Fund is registered: Wellington Management Europe GmbH which is authorised and regulated by the the the German Federal Financial Supervisory Authority, (BaFin). Shares of the Fund may not be distributed or marketed in any
way to German retail or semi-professional investors if the Fund is not admitted for distribution to these investor categories by BaFin. Hong Kong: Wellington Management Hong Kong Limited (WM Hong Kong), a corporation licensed by the Securities and
Futures Commission. Wellington Investment Management (Shanghai) Limited is a wholly-owned entity and subsidiary of WM Hong Kong . Singapore: Wellington Management Singapore Pte Ltd (WM Singapore) (Registration No 201415544E), regulated by
the Monetary Authority of Singapore. Australia: Wellington Management Australia Pty Ltd (WM Australia), for use solely by wholesale clients (as defined in the Corporations Act 2001) .WMC is exempt from the requirement to hold an Australian financial
services licence (AFSL) under the Corporations Act 2001 in respect of financial services. WMC is regulated by the SEC under the laws of the United States, which differ from the laws applying in Australia. Japan: Wellington Management Japan Pte Ltd (WM
Japan) (Registration No 199504987R) is registered as a Financial Instruments Firm with registered number: Director General of Kanto Local Finance Bureau (Kin-Sho) Number 428, a member of the Japan Investment Advisers Association, the Investment
Trusts Association, Japan (ITA) and the Type II Financial Instruments Firms Association (T2FIFA). WMIL, WM Hong Kong, WM Japan and WM Singapore are also registered as investment advisers with the SEC; however, they will comply with the
substantive provisions of the US Investment Advisers Act only with respect to their US clients ©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
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MVOL
iShares Edge MSCI World Minimum 
Volatility UCITS ETF USD (Acc)
May Factsheet
Performance, Portfolio Breakdowns and Net Asset information as at: 31-May-
2022
All other data as at 07-Jun-2022

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 Type None
Domicile Ireland
Methodology Optimised
Product Structure Physical
Rebalance Frequency Semi-Annual
UCITS Yes
ISA Eligibility Yes
SIPP Available Yes
UK Distributor/Reporting Status No/Yes
Use of Income Accumulating

Net Assets of Fund USD 4,077,793,857
Net Assets of Share Class USD 3,872,630,836
Number of Holdings 290
Shares Outstanding 68,694,337
Benchmark Ticker M00IWO$O

TOP HOLDINGS (%)
USD CASH 1.96
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.50
WASTE MANAGEMENT INC 1.49
JOHNSON & JOHNSON 1.47
NESTLE SA 1.40
ROCHE HOLDING PAR AG 1.37
PEPSICO INC 1.34
NEWMONT 1.34
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 1.34
MERCK & CO INC 1.24

14.45

Holdings are subject to change.
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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.
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  your  Broker,  Financial  Adviser  or  BlackRock  Advisors  (UK)  Limited.   We
recommend you seek independent professional advice prior to investing.
This  document  is  marketing  material.  This  document  is  directed  at  'Professional  Clients'  only  within  the  meaning  of  the  rules  of  the  Financial  Conduct  Authority.  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.
© 2022 BlackRock, Inc. All Rights reserved. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY 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. ©

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 18.28
Information Technology 16.07
Communication 12.40
Consumer Staples 12.37
Industrials 9.52
Financials 8.57
Utilities 8.08
Consumer Discretionary 5.62
Materials 5.20
Real Estate 2.36
Cash and/or Derivatives 1.03
Energy 0.51

PORTFOLIO CHARACTERISTICS
Price to Earnings (TTM) Ratio 20.26x
Price to Book Ratio 3.12x

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

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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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.
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  your  Broker,  Financial  Adviser  or  BlackRock  Advisors  (UK)  Limited.   We
recommend you seek independent professional advice prior to investing.
This  document  is  marketing  material.  This  document  is  directed  at  'Professional  Clients'  only  within  the  meaning  of  the  rules  of  the  Financial  Conduct  Authority.  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.
© 2022 BlackRock, Inc. All Rights reserved. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY 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. ©

DEALING INFORMATION
This product is also listed on: Bolsa Mexicana De Valores,Borsa Italiana,SIX
Swiss Exchange,Deutsche Boerse Xetra
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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.
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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)
May 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) AA

MSCI ESG Quality Score - Peer 
Percentile

65.23%

Fund Lipper Global Classification Equity Global

Funds in Peer Group 4,832

MSCI ESG Quality Score (0-10) 8.31

MSCI ESG % Coverage 100.00%

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

280.06

All data is from MSCI ESG Fund Ratings as of 06-May-2022, based on holdings as of 31-Mar-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 a fund's holdings that have MSCI ESG ratings data.
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.
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