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บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน อสีท์สปริง (ประเทศไทย) จํากดั 



สาส์นจาก บริษทัหลักทรัพย์จัดการกองทุน อสีท์สปริง (ประเทศไทย) จํากดั 

เรียน ท่านผูถื้อหน่วยลงทุน 

 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จาํกดั (บลจ.อีสทส์ปริง (ประเทศไทย)) ใคร่

ขอรายงานการดาํเนินงานของกองทุนเปิดธนชาต หุน้โลกยัง่ยนื สาํหรับรอบระยะเวลาระหว่างวนัท่ี 26 สิงหาคม 

2564 ถึง วนัท่ี 25 สิงหาคม 2565 ใหท้า่นผูถื้อหน่วยลงทุนไดท้ราบดงัน้ี 

นบัจากวนัท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564 จนถึงวนัท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โดยสถานการณ์หลกัๆตลอดปีใน

ดา้นการเงิน เราจะเห็นการดาํเนินนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐเน้นและมุ่งมัน่ท่ีจะเดินหน้าขึ้นและคงอตัรา

ดอกเบ้ียเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ ในทางเดียวกันนั้ น ECB ก็ส่งสัญญาณความจาํเป็นท่ีต้องเพิ่มอัตราอย่าง

ต่อเน่ือง ส่วนธนาคารแห่งประเทศญ่ีปุ่ นนั้นยงัคงอตัราดอกเบ้ียไว ้ซ่ึงถือว่าเป็นธนาคารกลางรายใหญ่เพียงแห่ง

เดียวท่ีคงนโยบายอัตราดอกเบ้ียติดลบ ในส่วนของตลาดทุน อเมริกาเหนือและยุโรปมียงัสัญญารเชิงบวก 

ในขณะท่ีเอเชียอาจจะมีการปรับตวัขึ้นลงตามสภาวะตลาดและลดลงในช่วงคร่ึงปีหลงั 

ในสภาวะกดดนัตลาด อตัราเงินเฟ้อและภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากสงครามในยูเครน ยงัคงส่งผลกระทบ

ต่อไปและผลกัดนัอตัราเงินเฟ้อใหสู้งขึ้นเน่ืองจากภูมิภาคต่างๆ ทัว่โลกเผชิญกบัอตัราเงินเฟ้อท่ีสูงขึ้นจากตน้ทุน

อาหารและเช้ือเพลิงท่ีสูงล่ิว อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลาท่ีเกิดสภาวะเศรษฐกิจถดถอยนั้นเราเห็นราคานํ้ ามนัลงไป

แตะจุดตํ่ากวา่  90$ ต่อบาเรล ศกัยภาพของภาวะเศรษฐกิจถดถอยทาํใหร้าคานํ้ามนัปรับตวัลง 

กองทุนเปิดธนชาต หุ้นโลกยัง่ยืน ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ 

AXA WF Global Factors-Sust Eq I Cap USD โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของNAV กองทุน

หลกั จะแสวงหาการเติบโตในการลงทุนระยะยาวเชิงรุกในหุ้นทัว่โลก คดัเลือกหุ้นท่ีมีคุณภาพในภูมิภาคต่างๆ 

ทัว่โลก รวมถึงพิจารณาถึงปัจจยัดา้น ESG กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารการลงทุน (EPM) กองทุนหลกับริหารจดัการโดย AXA Funds Management SA มุ่งหวงัให้ไดรั้บผล

ประกอบการเคล่ือนไหวสูงกวา่ดชันีช้ีวดั 

ทา้ยท่ีสุดน้ี บลจ.อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุด

ของผูถื้อหน่วยลงทุนทุกท่าน 

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จาํกดั 
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ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

ผลการดาํเนินงาน  เดือน และ  เดือน ไม่ไดค้าํนวณเป็น % ตอ่ปี 

 ผลการดาํเนินงานยอ้นหลงั  ปีขึนไป คิดเป็น % ต่อปี 

2 Information Ratio แสดงความสามารถของผูจ้ดัการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมือเทียบกบัความเสียง 

Benchmark: คาํนวณจาก   

. ดชันี MSCI World NETR USD สัดส่วน % 

หมายเหตุ : ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับดว้ยอตัราแลกเปลียนเพอืเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วนัทีคาํนวณ

ผลตอบแทน 

สาํหรับผลการดาํเนินงานยอ้นหลงัแบบปักหมุด ผลการดาํเนินงานนอ้ยกว่า  ปี คาํนวณตามระยะเวลาจริง 

การเปิดเผยอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 

ขอ้มูลอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากบั 0.34 รอบของ

กองทุนรวมในรอบระยะเวลาบญัชี

การใช้สิทธิออกเสียงในทีประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ 

ท่านผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถคน้หารายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมสามญัประจาํปีและประชุมวิสามญัของบริษทั

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

ในเมนูหัวขอ้ “เกียวกบัเรา/การกาํกบัดูแลกิจการ/นโยบายการใชสิ้ทธิออกเสียง” 

ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นสิงยืนยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต  

ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลกองทนุรวม เงือนไขผลตอบแทนและความเสียง ก่อนตดัสินใจลงทนุ 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไดจ้ดัทาํขนึตามมาตรฐานการวดัและนาํเสนอผลการดาํเนินงานของ

กองทุนรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 

ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั
ตงัแต่ 

จัดตัง
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 

1
3 ปี 

1
5 ปี 

1
10 ปี 

1
กองทุน 

1

25 พ.ค. 65 

ถงึ 25 ส.ค. 65

25 ก.พ. 65 

ถงึ 25 ส.ค. 65

25 ส.ค. 64 

ถงึ 25 ส.ค. 65

-  
ถงึ 25 ส.ค. 65

-  
ถงึ 25 ส.ค. 65

-  
ถงึ 25 ส.ค. 65

26 ส.ค. 62 

ถงึ 25 ส.ค. 65

T-GlobalESG 3.21 -4.18 -7.53 - - - 7.23

Benchmark 7.79 3.68 -1.49 - - - 17.42

Information Ratio
2 -0.49 -0.85 -0.75 - - - -1.46

ความผันผวนของ

ผลการดําเนนิงาน

19.34 18.85 15.76 - - - 19.61
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รรอยละของ

มมลคคา

รายงานคคาใชรจคายทททเรทยกเกกบจากกองททน

กองททนเปปดธนชาต หทรนโลกยยทงยยน

ของรอบปปบยญชทตยตงแตควยนททท 26 สสงหาคม 2564 ถถงวยนททท 25 สสงหาคม 2565

จจานวนเงสน

(บาท)

คคาใชรจคายทททเรทยกเกกบจากกองททนรวม 

(fund's direct expense)

คคาธรรมเนทยมการจยดการ (management fee) 1.070%7,278,429.40

คคาธรรมเนทยมนายทะเบทยน (registrar fee) 0.118%800,627.29

คคาธรรมเนทยมผมรดมแลผลประโยชนน (trustee fee) 0.021%145,568.58

คคาทททปรถกษาการลงททน (advisory fee) ไมคมทไมคมท

คคาใชรจคายในการจยดทจารายงานและเอกสารของกองททน 0.023%157,750.13

คคาใชรจคายอยทนๆ  0.013%86,567.52

รวมคคาใชรจคายทยตงหมด 1.245%8,468,942.92

- ค่าธรรมเนียม ค่าใชจ่้าย รวมภาษีมูลค่าเพิ�มแลว้

- ค่าใชจ่้ายทั�งหมดไม่รวมค่านายหนา้ซื�อขายหลกัทรัพย ์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที�เกิดขึ�นจากการซื�อขายหลกัทรัพย์

- ค่าใชจ่้ายดงักล่าวไม่รวมค่าใชจ่้ายภาษีตราสารหนี�
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รายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกบับุคคลท่ีเกีย่วข้อง 

ของรอบระยะเวลาบญัชี ตั้งแต่วนัท่ี 26 สิงหาคม 2564 ถึงวนัท่ี 25 สิงหาคม 2565 

รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีกองทนุมีการทาํธุรกรรม 

กองทุนภายใตก้ารจดัการของบริษทั

รายช่ือผู้จัดการกองทุน 

ลาํดบั ช่ือ – นามสกลุ วนัท่ีเร่ิมบริหารกองทุน 

1 ดร.ธีรนุช ธรรมภิมุขวฒันา 26 สิงหาคม 2562 

2 นายกาย ศิริพรรณพร 01 กรกฏาคม 2564 

3 นางสาวนนัทนชั กิติเฉลิมเกียรติ 16 สิงหาคม 2564 

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและรายช่ือผูจ้ดัการกองทุนไดท่ี้ บลจ.อีสทส์ปริง 

(ประเทศไทย) โดยตรง หรือท่ีเว็บไซต์ของบลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) (www.eastspring.co.th) และ

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

ขอ้มูลเพิ่มเติม 

เร่ือง การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผกูพนั – แกไ้ขช่ือบริษทัจดัการ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จาํกดั ไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผกูพนั – แกไ้ขช่ือ

บริษทัจดัการและนายทะเบียนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี จะมีผลตั้งแต่วนัท่ี 11 กรกฎาคม 2565 เป็นตน้ไป โดยมี

รายละเอียด ดงัน้ี 

หวัขอ้ ขอ้มูลเดิม ขอ้มูลใหม่ 

   ขอ้ผกูพนั 

1.บริษทัจดัการ

ช่ือบริษทัจดัการ : 
 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั

บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน

อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จาํกดั 

3. นายทะเบียนหน่วยลงทุน

ช่ือ :
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จาํกดั

บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน

อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จาํกดั 
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ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน 

บริษทัคู่คา้ตราสารหน้ี รายการผลประโยชน์ตอบแทน

ของกองทุน 

Bank of America 

The Bank of Nova Sctia 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารเครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรท แอนดอิ์นเวสเมนทแ์บงก ์

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส 

ธนาคารซิต้ีแบงก ์

ขอ้มูลวิจยั เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูล

ในการตดัสินใจลงทุน 

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารดอยซ์แบงก ์

ธนาคารเดอะรอยลัแบงกอ๊์อฟสกอตแลนด ์เอน็.วี. 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั  (มหาชน) 

ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารบีเอน็พี 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 สวิส (ประเทศไทย) จาํกดั 

บริษทัหลกัทรัพย ์ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จาํกดั 

บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วิคเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั 

ขอ้มูลวิจยั เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูล

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) 

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี ้เงินฝาก 

ณ วนัท่ี 25 สิงหาคม 2565 

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคา

ตลาด 

%NAV 

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ - - 

(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้นธนาคารพาณิชยห์รือบริษทั

เงินทุนเป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้า

ประกนั 

35,128.30 5.94% 

(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 

- - 

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ท่ีบริษทัจดัการคาดวา่จะลงทุนในกลุม่ (ง) 15.00% ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
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* อนัดบัความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผูอ้อกตราสาร 

กองทุนเปิดธนชาต หุ้นโลกยั่งยืน

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2565

TRIS FITCH S&P Moody's

567,295.07 100.00 567,295.07

567,295.07 100.00 567,295.07

567,295.07 100.00 567,295.07

567,295.07 100.00 567,295.07

35,128.30

35,126.30

AAA* F1+(tha)* BBB+* Baa1* 27,690.66

Aa2* 7,435.65

2.00

AAA* F1+(tha)* BBB+* Baa1* 2.00

(4,931.29)

(4,931.29)

(5,735.37)

5.91

(5,741.28)

รวมทั้งสิ้น 567,295.07 100.00 591,756.71

หนี้สินอื่น (0.97)

100.00

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (0.84)

สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น (0.97)

สินทรัพย์อื่น 0.00

BAY - C/A ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 2.00 0.00

การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า (0.84)

BANK DEPOSIT-USD BANK DEPOSIT-USD 7,396.24 1.26

ประเภทกระแสรายวัน 0.00

ประเภทออมทรัพย์ 5.94

BAY - S/A ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 27,681.72 4.68

AWFZIAU AXA World Funds Global Factors - Sustainable Equity I USD 70.13 95.87

เงินฝากธนาคาร 5.94

การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ 95.87

หน่วยลงทุน 95.87

95.87

มูลค่าตาม

ราคาตลาดรวม

ดอกเบี้ยค้างรับ

(พันบาท)

ร้อยละของ

มูลค่า 

ทรัพย์สินสุทธิ

ชื่อหลักทรัพย์ อัตรา

ดอกเบี้ย 

(%)

อันดับความน่าเชื่อถือ วันครบ

กําหนด

จํานวนหน่วย 

(พันหน่วย)/

มูลค่าหน้าตั�ว

(พันบาท)

มูลค่าตาม

ราคาตลาดไม่รวม

ดอกเบี้ยค้างรับ

(พันบาท)

ร้อยละของ

เงินลงทุน

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

TRIS FITCH S&P Moody's

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) AA- ปัองกันความเสี่ยง (3,715,234.78)  (0.63%)  (3,715,234.78)  

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา AAA* AAA* BBB+* Baa1* ปัองกันความเสี่ยง (243,887.30)  (0.04%)  (243,887.30)  

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา AAA* AAA* BBB+* Baa1* ปัองกันความเสี่ยง (453,209.84)  (0.08%)  (453,209.84)  

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) AA- ปัองกันความเสี่ยง (229,177.97)  (0.04%)  (229,177.97)  

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) AA- ปัองกันความเสี่ยง (289,777.87)  (0.05%)  (289,777.87)  

กําไร/ขาดทุน (บาท)ประเภทสัญญา คู่สัญญา
อันดับความน่าเชื่อถือ

วัตถุประสงค์ มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) % NAV
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อันดับความน่าเช่ือถือของตราสารหน้ีระยะกลางและระยะยาว 

บ.ทริสเรสต้ิง  บ.ฟิทซ ์เรทต้ิง (ประเทศไทย) ความหมายของเรทต้ิง 

AAA AAA (tha) ความน่าเช่ือถือสูงท่ีสุด และมีความเส่ียงตํ่าสุด กลุม่ตราสารหน้ี 

ระดบัน่าลงทุน (Investment Grade 

Bonds) 

AA AA (tha) ความน่าเช่ือถือสูงมาก และมีความเส่ียงตํ่ามาก 

A A (tha) ความน่าเช่ือถือสูง และมคีวามเส่ียงตํ่า 

BBB BBB (tha) ความน่าเช่ือถืออยูใ่นเกณฑพ์อใช ้

BB BB (tha) ความน่าเช่ือถือตํ่ากว่าระดบัปานกลาง กลุ่มตราสารหน้ี  

ระดบัเก็งกาํไร (Speculative Grade 

Bonds) 

B B (tha) ความน่าเช่ือถอือยูใ่นเกณฑ์ตํ่ามาก 

C CCC, CC, C (tha) ความน่าเช่ือถืออยูใ่นเกณฑ์ตํ่ามากท่ีสุด และเร่ิมมีความเส่ียงต่อการผิดนดัชาํระหน้ี 

D DDD, DD, D (tha) อยูใ่นภาวะท่ีผิดนดัชาํระหน้ี 

หมายเหตุ : บ.ทริสเรตต้ิง และ บ.ฟิทซ์ เรทต้ิง ไดใ้ชส้ัญญลกัษณ์ บวก (+) และ ลบ (-) ต่อทา้ยอนัดบัเครดิตขา้งตน้ เพื่อใชข้ยายขอบเขตของคุณภาพเครดิตท่ีนิยามเอาไวม้ากกว่า

เล็กนอ้ย (+) และ นอ้ยกว่าเล็กนอ้ย (-) ตามลาํดบั สาํหรับ ฟิทซ์ เรทต้ิง เป็นสถาบนัจดัอนัดบัเครดิตนานาชาติ จึงมีคาํว่า (tha) ต่อทา้ยเพื่อแสดงถงึการให้อนัดบัเครดิตตามมาตรวดั

ภายในประเทศไทย 

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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ข้อมูลท่ีลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศ เกนิกว่าร้อยละย่ีสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

ของ 

กองทุนเปิดธนชาต หุ้นโลกย่ังยืน 
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* 1st NAV date: 24/07/2013

Source(s): AXA Investment Managers - GICS - MSCI as at 31/08/2022
For more information about AXA IM, visit axa-im.com

AXA WF Global Factors - Sustainable Equity I USD

Factsheet: 31/08/2022 EQUITY

Key Figures (USD)*

Fund Cumulative Performance (%)

YTD 1Y 3Y 10Y Launch
-16.24 -12.40 +24.46 - +114.45

Current NAV

Acc.
214.45

Fund Annualized Performance (%)

3 Y. 5 Y. 10 Y. Launch
+7.55 +8.48 - +8.74

Assets Under Management (M)

USD
1 524.21

Performance & Risk

Performance Evolution (USD)

Portfolio* (24.46%) Benchmark (28.70%)

31/08/2228/02/2231/08/2128/02/2131/08/2029/02/2030/08/19
60

80

100

120

140

160

180

Data is rebased to 100 by AXA IM on the graph start date.
Past performance is not a reliable indicator of future results. Performance calculations are net of fees,
based on the reinvestment of dividends. The benchmark, when there is one could be calculated on the
basis of net or gross dividend. Please refer to the prospectus for more information.

Risk Analysis

1Y 3Y 5Y Launch

Portfolio Volatility* (%) 17.70 16.95 14.89 12.57

Benchmark Volatility (%) 20.95 19.08 16.94 14.24

Relative Risk/Tracking Error (%) 4.94 3.80 3.63 3.29

Sharpe Ratio -0.71 0.42 0.51 0.66

Information Ratio 0.59 -0.24 0.26 0.31

Benchmark

Since: 24/07/2013

100% MSCI World Total Return Net

Fund Key Metrics

Port. Bench.

Number of Holdings 348 1516

Turnover: Rolling 1Y (%) 40 -

Active Share (%) 55 -

Fund Profile

ESG Rating

ESG Relative Rating

CO2 Relative rating

% of AUM covered by ESG absolute rating: Portfolio =
99.1% Benchmark = 99.9% (not meaningful for
coverage below 50%)

% of AUM covered by CO2 intensity indicator: Portfolio
= 99.1% Benchmark = 99.4% (not meaningful for
coverage below 50%)

€
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* 1st NAV date: 24/07/2013

Source(s): AXA Investment Managers - GICS - MSCI as at 31/08/2022
For more information about AXA IM, visit axa-im.com

Performance & Risk (Continued)

Rolling Performance (%)

1M 3M 6M YTD 3Y 5Y 31/08/21
31/08/22

31/08/20
31/08/21

31/08/19
31/08/20

31/08/18
31/08/19

31/08/17
31/08/18 Launch

Portfolio* -4.10 -4.26 -8.48 -16.24 24.46 50.27 -12.40 27.08 11.80 7.69 12.12 114.45

Benchmark -4.18 -5.53 -10.94 -17.78 28.70 45.95 -15.08 29.76 16.79 0.26 13.10 104.16

Excess Return 0.08 1.27 2.46 1.54 -4.24 4.32 2.67 -2.68 -4.99 7.43 -0.98 10.29

Annual Calendar Performance (%)

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Portfolio* 23.78 11.68 27.59 -5.02 21.81 6.27 1.65 7.27 - -

Benchmark 21.82 15.90 27.67 -8.71 22.40 7.51 -0.87 4.94 - -

Excess Return 1.96 -4.22 -0.08 3.69 -0.59 -1.24 2.52 2.33 - -

Past performance is not a reliable indicator of future results. Performance calculations are net of fees, based on the reinvestment of dividends. The benchmark, when there
is one could be calculated on the basis of net or gross dividend. Please refer to the prospectus for more information.

Portfolio Analysis

Top 10 Holdings

Equity Weighting (%) Sector Geography

Portfolio Benchmark Relative

Apple Inc 4.28 5.06 -0.78 Information Technology United States

Microsoft Corp 3.12 3.67 -0.56 Information Technology United States

Alphabet Inc 1.88 2.51 -0.63 Communication Services United States

Berkshire Hathaway Inc 1.28 0.72 0.56 Financials United States

PepsiCo Inc 1.02 0.47 0.55 Consumer Staples United States

Procter & Gamble Co 0.98 0.65 0.33 Consumer Staples United States

Coca-Cola Co 0.98 0.50 0.48 Consumer Staples United States

Texas Instruments Inc 0.98 0.30 0.68 Information Technology United States

Union Pacific Corp 0.96 0.28 0.68 Industrials United States

JPMorgan Chase & Co 0.93 0.66 0.26 Financials United States

Total (%) 16.41 14.83

Top 5 Overweight (%)

Port. Bench. Relative

Archer-Daniels-Midland Co 0.81 0.10 0.71

Texas Instruments Inc 0.98 0.30 0.68

Union Pacific Corp 0.96 0.28 0.68

3M Co 0.76 0.14 0.62

Chubb Ltd 0.78 0.16 0.62

Top 5 Underweight (%)

Port. Bench. Relative

Amazon.com Inc 0.69 2.29 -1.60

Tesla Inc 0.00 1.43 -1.43

Johnson & Johnson 0.00 0.84 -0.84

Exxon Mobil Corp 0.00 0.80 -0.80

Apple Inc 4.28 5.06 -0.78

€
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Source(s): AXA Investment Managers - GICS - MSCI as at 31/08/2022
For more information about AXA IM, visit axa-im.com

Portfolio Analysis (Continued)

Sector Breakdown (%)

Portfolio Benchmark

Financials 22.89 13.41

Information Technology 17.98 21.68

Industrials 14.74 10.06

Consumer Staples 12.66 7.67

Health Care 11.96 13.23

Communication Services 6.00 7.24

Consumer Discretionary 4.53 11.25

Real Estate 3.42 2.85

Materials 2.82 4.16

Utilities 1.78 3.20

Energy 0.32 5.24

Cash 0.91 0.00

Active Exposure by Sector (%)

-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10

Geographical Breakdown (%)

Portfolio Benchmark

United States 70.50 69.21

Canada 6.85 3.48

Japan 5.27 6.15

Switzerland 2.92 2.88

Germany 2.07 1.98

United Kingdom 1.90 4.10

Netherlands 1.40 1.30

Australia 1.35 2.19

France 1.17 2.95

Sweden 1.00 0.85

Singapore 0.80 0.40

Ireland 0.69 0.52

Other 3.17 3.98

Cash 0.91 0.00

Active Exposure by Geography (%)

-3 -2 -1 0 1 2 3 4

€
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Source(s): AXA Investment Managers - GICS - MSCI as at 31/08/2022
For more information about AXA IM, visit axa-im.com

Portfolio Analysis (Continued)

MarketCap Breakdown (USD - %)

0 To
250mn

1bn To
3bn

3bn To
5bn

5bn To
10bn

10bn To
25bn

25bn To
100bn

100bn To
250bn

More Than
250bn

Cash0
4
8

12
16
20
24
28
32
36
40
44
48

Port. 0.18 - - 3.15 14.06 41.91 20.43 19.35 0.91

Bench. - 0.01 0.48 3.86 13.42 33.71 20.87 27.65 -

€
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Source(s): AXA Investment Managers - GICS - MSCI as at 31/08/2022
For more information about AXA IM, visit axa-im.com

Additional Information

Administration: I USD

Legal form SICAV

UCITS Compliant Yes

AIF Compliant No

Legal country Luxembourg

1st NAV date 24/07/2013

Fund currency USD

Shareclass currency USD

Valuation Daily

Share type Accumulation

ISIN code LU0943665264

Ongoing charges 0.31%

Financial management fee 0.19%

Maximum management fees 0.19%

Performance fee : none

Minimum initial subscription 5 000 000 USD

Minimum subsequent
subcription 1 000 000 USD

Management company AXA Funds Management S.A.

(Sub) Financial delegation AXA Investment Managers UK
Limited

Delegation of account
administration

State Street Bank International
GmbH (Luxembourg Branch)

Custodian State Street Bank International
GmbH (Luxembourg Branch)

As disclosed in the most recent Annual Report, the ongoing charges calculation
excludes performance fees, but includes management and applied services fees.
The effective Applied Service Fee is accrued at each calculation of the Net Asset
Value and included in the ongoing charges of each Share Class.

Fund Objectives

To seek to achieve long-term growth above that of the MSCI World
Total Return Net Index (the “Benchmark”), with lower volatility and a
sustainable investment objective that seeks significantly improved
ESG metrics and lower carbon intensity than the Benchmark, by using
a socially responsible investment approach.

Investment Horizon

This Sub-Fund may not be suitable for investors who plan to withdraw
their contribution within 5 years.

Risk Characteristics

1 2 3 4 5 6 7

Lower risk Higher risk
Potentially lower reward Potentially higher reward

The risk category is calculated using historical performance data and
may not be a reliable indicator of the Sub-Fund's future risk profile.

The risk category shown is not guaranteed and may shift over time.
The lowest category does not mean risk free.

Why is this Sub-Fund in this category?
The capital of the Sub-Fund is not guaranteed. The Sub-Fund is
invested in financial markets and uses techniques and instruments
which may be subject to sudden and significant variation, which may
result in substantial gains or losses.

Additional Risk

Counterparty Risk: Risk of bankruptcy, insolvency, or payment or
delivery failure of any of the Sub-Fund's counterparties, leading to a
payment or delivery default.

Risk linked to Method and Model: attention is drawn to the fact that
the Sub-Fund's strategy is based on the utilisation of a proprietary
share selection model. The effectiveness of the model is not
guaranteed and the utilisation of the model may not result in the
investment objective being met.

Operational Risk: Risk that operational processes, including those
related to the safekeeping of assets may fail, resulting in losses.

Subscription Redemption

The subscription, conversion or redemption orders must be received
by the Registrar and Transfer Agent on any Valuation Day no later than
3 p.m. Luxembourg time. Orders will be processed at the Net Asset
Value applicable to such Valuation Day. The investor's attention is
drawn to the existence of potential additional processing time due to
the possible involvement of intermediaries such as Financial Advisers
or distributors.The Net Asset Value of this Sub-Fund is calculated on a
daily basis.

Minimum initial investment: USD 5,000,000 or the equivalent in the
relevant currency of the relevant Share class.
Minimum subsequent investment: USD 1,000,000 or the equivalent in
the relevant currency of the relevant Share class.

€
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Source(s): AXA Investment Managers - GICS - MSCI as at 31/08/2022
For more information about AXA IM, visit axa-im.com

Additional Information (Continued)

How to Invest

Retail Investors
Retail investors should contact their Financial intermediary.

ESG Metrics Definition

The ESG absolute rating is based on a proprietary scoring
methodology. If the fund has one tree (5 trees), it means that it is in the
lowest (highest) ESG absolute rating category.
For more information on the methodology, please visit
https://www.axa-im.com/responsible-investing.

ESG relative rating is calculated as the difference between the ESG
absolute rating of the portfolio and the ESG absolute rating of its
benchmark. If ESG Relative rating is positive (negative), this means that
the portfolio has a higher (lower) ESG absolute rating than the
benchmark.
CO2 relative intensity is calculated as the difference between the CO2
intensity of the fund (expressed in tCO2/M€ Revenues) and the one of
the benchmark.
If CO2 Relative intensity is green, it means that the intensity of the
portfolio is lower than that of the benchmark. If CO2 Relative intensity
is orange, it means that the intensity of the portfolio is higher than that
of the benchmark. If CO2 Relative intensity is yellow, it means that the
intensity of the portfolio is similar than that of the benchmark.

ESG indicators are for informational purposes only.
The portfolio has neither statutory nor contractual ESG objectives.

Disclaimers

Not for distribution or dissemination to US investors

This document is for informational purposes only and does not
constitute investment research or financial analysis relating to
transactions in financial instruments as per MIF Directive (2014/65/EU),
nor does it constitute on the part of AXA Investment Managers or its
affiliated companies an offer to buy or sell any investments, products
or services, and should not be considered as solicitation or
investment, legal or tax advice, a recommendation for an investment
strategy or a personalized recommendation to buy or sell securities.
The information contained herein is intended solely for the entity
and/or person(s) to which it has been delivered, unless otherwise
allowed under applicable agreements. AXA Investment Managers
hereby disclaims any responsibility for any subsequent reproduction,
redistribution or transmittal, along with any liability stemming from
such activities.

Due to its simplification, this document is partial and opinions,
estimates and forecasts herein are subjective and subject to change
without notice. There is no guarantee forecasts made will come to
pass. Data, figures, declarations, analysis, predictions and other
information in this document is provided based on our state of
knowledge at the time of creation of this document. Whilst every care

is taken, no representation or warranty (including liability towards
third parties), express or implied, is made as to the accuracy, reliability
or completeness of the information contained herein. Reliance upon
information in this material is at the sole discretion of the recipient.
This material does not contain sufficient information to support an
investment decision.
Before making an investment, investors should read the relevant
Prospectus and the Key Investor Information Document / scheme
documents , which provide full product details including risks,
investment charges and fees associated with the purchase of one of
the mentioned products and risks. The information contained herein
is not a substitute for those documents or for professional external
advice.

The products or strategies discussed in this document may not be
registered nor available in your jurisdiction. Please check the countries
of registration with the asset manager, or on the web site
https://www.axa-im.com/en/registration-map, where a fund
registration map is available.

Past performance is not a guide to current or future performance, and
any performance or return data displayed does not take into account
commissions and costs incurred when issuing or redeeming units. The
value of investments, and the income from them, can fall as well as
rise and investors may not get back the amount originally invested.
Exchange-rate fluctuations may also affect the value of their
investment. Due to this and the initial charge that is usually made, an
investment is not usually suitable as a short term holding.
Commissions and costs have an adverse effect on the performance of
the fund.

The Fund referenced herein has not been registered under the United
States Investment Company Act of 1940, as amended, nor the United
States Securities Act of 1933, as amended. None of the shares may be
offered or sold, directly or indirectly in the United States or to any US
Person unless the securities are registered under the Act, or an
exemption from the registration requirements of the Act is available. A
US Person is defined as (a) any individual who is a citizen or resident of
the United States for federal income tax purposes; (b) a corporation,
partnership or other entity created or organized under the laws of or
existing in the United States; (c) an estate or trust the income of which
is subject to United States federal income tax regardless of whether
such income is effectively connected with a United States trade or
business. In the United States, this material may be distributed only to
a person who is a “distributor,” or who is not a “U.S. person,” as
defined by Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933 (as
amended).

If the fund or sub fund is a part of AXA World Funds. AXA WORLD
FUNDS ‘s registered office is 49, avenue J.F Kennedy L-1885
Luxembourg. The Company is registered under the number B. 63.116
at the “Registre de Commerce et des Sociétés” The Company is a
Luxembourg SICAV UCITS IV approved by the CSSF and managed by
AXA Funds Management, a société anonyme organized under the laws
of Luxembourg with the Luxembourg Register Number B 32 223RC,
and whose registered office is located at 49, Avenue J.F. Kennedy
L-1885 Luxembourg.

For the purposes of presenting the breakdown by country, sector,
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principal exposures and active strategies, equities and similar
instruments relating to a single company (ADRs, GDRs, RSPs, rights,
etc.) are grouped in order to form a single exposure for the said
company.
The geographical breakdown is based on the country classification as
published by the index provider (or the main index provider in case of
a composite benchmark). The second available source is the Country
ISO from Bloomberg (or Ultimate Country of risk for Emerging fund).

Annual turnover rate : Sum the last 12 monthly results to obtain the
turnover rate over 1 rolling year, calculated according to the following
formula: (abs(purchase) + abs(sale) - abs(subscription - redemption) ) /
(2* average AUM).
Purchase and sale exclude derivatives, short term instruments and
some corporate actions.
Subscription and redemption are netted on a monthly basis, impact of
inflows and outflows can result in negative turnover which does not
reflect portfolio turnover, therefore annual turnover has a floor of 0.

Depending on the recipient’s respective jurisdiction or region, the
following additional disclosures may apply:

For Chilean Investors: This private offer avails itself of the General
Regulation No. 336 of the Superintendence of Securities and
Insurances (currently the Financial Markets Commission).
This offer relates to securities not registered with the Securities
Registry or the Registry of Foreign Securities of the Financial Markets
Commission, and therefore such securities are not subject to oversight
by the latter; Being unregistered securities, there is no obligation on
the issuer to provide public information in Chile regarding such
securities; and these securities may not be subject to a public offer
until they are registered in the corresponding Securities Registry.
Para inversionistas chilenos: ESTA OFERTA PRIVADA SE ACOGE AL
REGLAMENTO GENERAL Nº 336 DE LA SUPERINTENDENCIA DE
VALORES Y SEGUROS (ACTUALMENTE COMISIÓN DE MERCADOS
FINANCIEROS). ESTA OFERTA SE REFIERE A VALORES NO INSCRITOS
EN EL REGISTRO DE VALORES O EN EL REGISTRO DE VALORES
EXTRANJEROS QUE LLEVA LA COMISIÓN DE MERCADOS FINANCIEROS,
POR LO QUE TALES VALORES NO ESTÁN SUJETOS A LA
FISCALIZACIÓN DE ÉSTA; POR TRATARSE DE VALORES NO INSCRITOS
NO EXISTE LA OBLIGACIÓN POR PARTE DEL EMISOR DE ENTREGAR EN
CHILE INFORMACIÓN PÚBLICA RESPECTO A LOS VALORES SOBRE LOS
QUE SE REFIERE ESTA OFERTA; ESTOS VALORES NO PODRÁN SER
OBJETO DE OFERTA PÚBLICA MIENTRAS NO SEAN INSCRITOS EN EL
REGISTRO DE VALORES CORRESPONDIENTE.
For Peruvian Investors: AXA Investment Managers is not licensed and
it is not legally required to be licensed by the Peruvian Securities
Regulator (Superintendencia del Mercado de Valores – SMV) for these
activities. Consequently, the Peruvian Securities Regulator does not
exercise any kind of supervision regarding this fund, strategy and/or
service; and, the information furnished to the investors and the rest of
the services rendered by AXA Investment Managers are subject to its
exclusive responsibility. In Peru, this document is only for the exclusive
use of persons or entities qualifying as “Invesionistas Institucionales”
under Peruvian Law. This document is not for public distribution. AXA
Investment Managers no tiene y no está legalmente obligada a tener

una autorización por parte de la Superintendencia del Mercado de
Valores para estas actividades. En consecuencia, la Superintendencia
del Mercado de Valores no ejerce ningún tipo de supervisión sobre el
fondo, la estrategia, y/o los servicios; y la información proporcionada a
los inversionistas y los demás servicios que les presta son de exclusiva
responsabilidad de AXA Investment Managers. En el Perú, este
documento es para el uso exclusivo de personas o entidades que
califiquen como “Inversionistas Institucionales” bajo las leyes
peruanas. Este documento no es para distribución al público.
For Uruguayan Investors: The sale of the shares/units qualifies as a
private placement pursuant to section 2 of Uruguayan law 18,627. The
shares/units must not be offered or sold to the public in Uruguay,
except in circumstances which do not constitute a public offering or
distribution under Uruguayan laws and regulations. The shares/units
are not and will not be registered with the Financial Services
Superintendency of the Central Bank of Uruguay. The shares/units
correspond to investment funds that are not investment funds
regulated by Uruguayan law 16,774 dated September 27, 1996, as
amended.
For Singapore Investors: This document is issued by AXA Investment
Managers Asia (Singapore) Ltd. (“AXA IM Asia”) (Registration No.
199001714W) for the use of Institutional Investors and/or Accredited
Investors only as defined in Section 4A of the Securities and Futures
Act (Cap. 289) (subject to the Fund being registered under the
Restricted Schemes), and must not be relied upon by retail investors.
Circulation must be restricted accordingly. As an exempt financial
adviser under the Financial Advisers Act (“FAA”), AXA IM Asia is
exempted from complying with certain business conduct rules
(including but not limited to Sections 25, 27 and 36 of the FAA) when
providing financial advisory services to Accredited Investors.

The Fund is classified as an Article 9 financial product according to
SFDR regulation. An Article 9 financial product has a sustainable
investment objective. In the context of the up-coming enforcement of
SFDR Level II, the Fund’s SFDR classification is under review and may
be amended in the coming months, subject to CSSF approval. It is
therefore possible that the Fund will be reclassified as an Article 8
financial product. An Article 8 financial product promotes ESG
characteristics.

What is SFDR?

SFDR is a European regulation which aims to increase the
transparency of financial products and market participants in
particular around sustainability risks integration and sustainability
claims. The Level I of SFDR, which came into force in March 2021,
provided principle-based rules on disclosures regarding ESG related
factors. The second phase (Level II) of SFDR will come into force from 1
January 2023. SFDR Level II and other regulatory positions released
since Level I call for a stricter interpretation of the most sustainable
investment funds, i.e. the so-called “Article 9 products”.

Disclaimers from external financial data service
providers

MSCI
Neither MSCI nor any other party involved in or related to compiling,
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computing or creating the MSCI data makes any express or implied
warranties or representations with respect to such data (or the results
to be obtained by the use thereof), and all such parties hereby
expressly disclaim all warranties of originality, accuracy,
completeness, merchantability or fitness for a particular purpose with
respect to any of such data. Without limiting any of the foregoing, in no
event shall MSCI, any of its affiliates or any third party involved in or
related to compiling, computing or creating the data have any liability
for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other
damages (including lost profits) even if notified of the possibility of
such damages.  No further distribution or dissemination of the MSCI
data is permitted without MSCI’s express written consent.
GICS
The Global Industry Classification Standard (“GICS”) is the exclusive
property and a service mark of MSCI Inc. (“MSCI”) and Standard &
Poor’s, a division of The McGraw-Hill Companies, Inc. (“S&P”) and is
licensed for use by AXA Investment Managers Paris. Neither MSCI, S&P
nor any third party involved in making or compiling the GICS makes
any express or implied warranties or representations and shall have no
liability whatsoever with respect to GICS or the results to be obtained
by the use thereof.
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