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บริษทัหลกัทรัพย์จดัการกองทุน ธนชาต จํากัด 



สาส์นจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จํากัด 
เรียน ท่านผูถื้อหน่วยลงทุน 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั (บลจ.ธนชาต) ใคร่ขอรายงานการดาํเนินงานของกองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Green 
Energy สาํหรับรอบระยะเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2564 ถึง วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 ใหท่้านผูถื้อหน่วยลงทุนไดท้ราบดงัน้ี 

นับจากวนัท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 จนถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ดชันี MSCI World ไดป้รับตวัลดลงประมาณ 12.97% (YTD) หลงัจาก
ในช่วงปลายปี 2565 ในเดือน ธันวาคม COVID-19 สายพนัธุ์ใหม่ Omicron ได้เกิดข้ึนมากดดันตลาดหุ้นทัว่โลก เพราะไวรัส COVID-19 สายพนัธุ์น้ี มี
ความสามารถในการหลบเล่ียงภูมิคุม้กนัจากวคัซีนท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั ดงันั้น จึงคาดวา่แต่ละประเทศจะตอ้งใชน้โยบายเชิงป้องกนัอยา่งเขม้งวดและท่ีสาํคญัก็
คือ ในกรณีท่ีไวรัสสายพนัธุ์น้ี สร้างผลกระทบรุนแรง (Worst Case Scenario) อาจส่งผลใหเ้กิดประเดน็ท่ีส่งผลต่อการลงทุน เช่น ตลาดหุน้ด่ิงแรง โดยคาดวา่
ตลาดหุ้นทัว่โลกมีโอกาสปรับลงจากปัจจุบนัถึง 15 – 20%  หรือการนาํไปสู่ภาวะเงินเฟ้อ หากไวรัสคร้ังน้ีนาํไปสู่การปิดประเทศ (Lockdown) รัฐบาลและ
ธนาคารกลางของแต่ละประเทศจะเร่ิมมีขอ้จาํกดัในการกระตุน้เศรษฐกิจ 

ในช่วงตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2565 สถานการณ์สงครามระหวา่งรัสเซียและยเูครน ภาวะสงครามท่ียดืเยื้อส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกชดัเจนมาก
ข้ึน เร่ิมมาจากราคานํ้ามนัท่ีเพ่ิมสูงข้ึนทาํสถิติใหม่สูงสุดในรอบมากกวา่ 10 ปี ซ่ึงเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหส้ถานการณ์เงินเฟ้อทัว่โลกเพิ่มสูงข้ึน และกาํลงัเป็น
ปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อกาํลงัซ้ือของผูบ้ริโภคสถานการณ์สงครามระหวา่งรัสเซีย-ยเูครน อีกทั้งชาติตะวนัตกออกมาตรการควํ่าบาตรรัสเซีย เร่ิมดว้ยการตดั
ธนาคารรัสเซียออกจากเครือข่ายสมาคมโทรคมนาคมทางการเงินโลก (Society for Worldwide Financial Interbank Telecommunication หรือ SWIFT) เพ่ือ
เป็นการตอบโตก้ารท่ีรัสเซียเขา้รุกรานยูเครน และมีผลให้การทาํธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศของรัสเซียมีปัญหาส่ิงท่ีน่ากงัวลคือ สถานการณ์
สงครามระหวา่งรัสเซียและยเูครนอาจจะยติุลงได ้แต่หลายฝ่ายประเมินวา่สถานการณ์สงครามทางเศรษฐกิจจะดาํเนินต่อ โดยเฉพาะการดาํเนินมาตรการคว ํ่า
บาตรเศรษฐกิจจะเพ่ิมมากข้ึนจากสหรัฐและชาติตะวนัตก ซ่ึงจะทาํให้ความขดัแยง้ระหว่างประเทศมีความซับซ้อนเพ่ิมมากข้ึน จากเดิมท่ีมีสงครามการคา้
ระหวา่งสหรัฐและจีนท่ีส่งผลกระทบต่อซพัพลายเชนโลก และเพ่ิมข้ึนมาดว้ยความขดัแยง้ระหวา่งฝ่ายสหรัฐและชาติตะวนัตก กบัฝ่ายรัสเซียและพนัธมิตร 

ในขณะน้ีตลาดโลกกาํลงัประสบกบัสภาวะการเกิดภาวะเงินเฟ้อสูงข้ึนในหลายๆประเทศ ซ่ึงไม่ไดเ้กิดมาจากฝ่ังรายไดท่ี้สะทอ้นการเติบโตของ
เศรษฐกิจ แต่เป็นฝ่ังตน้ทุนในการผลิต ขนส่ง โดยมีสาเหตุ ดงัน้ี 

1.กาํลงัการผลิตยงักลับมาไม่เต็มท่ี ประกอบกับความต้องการสินคา้ท่ีสูงข้ึนแบบทันทีทันใดหลงัการเปิดเมือง ส่งผลให้ผลผลิตสินคา้ต่างๆ
ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ จึงทาํใหร้าคาขา้วของทยอยปรับตวัสูงข้ึน 

2.ตน้ทุนเพ่ิมสูงข้ึน เน่ืองจากการเปิดเมือง ทาํใหผู้ป้ระกอบการจาํเป็นตอ้งเร่งกาํลงัการผลิต และมีความตอ้งการใชพ้ลงังานสูงข้ึน ประกอบกบัราคา
นํ้ ามนัท่ีเพ่ิมข้ึน ทาํให้ตน้ทุนปรับเพ่ิมสูงข้ึนตาม โดยผูป้ระกอบการท่ีสามารถส่งผ่านต้นทุนท่ีสูงข้ึนไปยงัผูบ้ริโภคได้ ก็มีการปรับราคาสินคา้เพ่ิมข้ึน 
 และเป็นท่ีมาของอตัราเงินเฟ้อสูง 

3.สถานการณ์รัสเซีย-ยูเครน ประเทศรัสเซีย เป็นผูผ้ลิตแก๊สธรรมชาติ โลหะมีค่า หรือ Soft Commodity อย่างนํ้ ามัน ในระดับสูงของโลก
ดงันั้น มาตรการควํ่าบาตรรัสเซียทาํให้หลายประเทศจาํเป็นตอ้งมองหากาํลงัการผลิตท่ีอ่ืนเพ่ือชดเชยแหล่งนํ้ ามนัของรัสเซียท่ีหายไป อยา่งไรก็ตาม การหา
แหล่งนํ้ามนัมาชดเชยน้ี ทาํไดย้าก ทาํใหร้าคานํ้ามนัยงัคงอยูใ่นระดบัสูง 

ในขณะท่ีการประชุมของ Fed ท่ีไดส่้งสัญญาณการเร่งข้ึนอตัราดอกเบ้ีย เม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2565 นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลาง
สหรัฐ (Fed) ประกาศว่า คณะกรรมการกาํหนดนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Open Market Committee) ไดล้งมติเป็นเอกฉันทใ์นการประชุม
พฤษภาคมน้ี ให้ปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียถึงคร่ึงเปอร์เซ็นต์ หรือ 0.5% ซ่ึงถือเป็นการปรับข้ึนดอกเบ้ียคร้ังมากสุดของธนาคารกลางสหรัฐนับตั้งแต่ปี 2000  
เฟดมีมติข้ึนดอกเบ้ีย 0.75% ตามคาด พร้อมทั้งส่งสัญญาณจะข้ึนอีก 1.75% ในปีน้ี เพ่ือสกดัเงินเฟ้อ และคาดหวงัให้เศรษฐกิจฟ้ืนตวัเร็วข้ึน เน่ืองจากมี
แนวโนม้ท่ีจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปีหนา้ 

กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง Global Green Energy กองทุนจะเนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน 
Brookfield Global Renewables and Sustainable Infrastructure UCITS Fund (กองทุนหลกั) ในหน่วยลงทุนชนิด Class E ซ่ึงเป็น Class ท่ีเสนอขายผูล้งทุน
สถาบนั ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอตัราส่วนโดยเฉล่ียในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน กองทุนหลกัมี
วตัถุประสงค์ท่ีจะสร้างผลตอบแทนโดยรวม โดยมุ่งเน้นการลงทุนในบริษทัจดทะเบียนทัว่โลกท่ีทาํธุรกิจเก่ียวกบัหรือกาํลงัเปล่ียนผ่านเขา้สู่การทาํธุรกิจ
เก่ียวกบัพลงังานหมุนเวียนและโครงสร้างพ้ืนฐานแบบยัง่ยืน จดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) ดาํเนินงานตามระเบียบของ UCITS กองทุนหลกั
ดงักล่าวบริหารจดัการโดย Brookfield Public Securities Group LLC และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ทั้งน้ี กองทุนไดมี้การใชดุ้ลยพินิจปรับกลยทุธ์
การปกป้องค่าเงินใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน และไดติ้ดตามการบริหารกองทุนของผูจ้ดัการกองทุนของผูจ้ดัการกองทุนในต่างประเทศอยา่งใกลชิ้ด  

ทา้ยท่ีสุดน้ี บลจ.ธนชาต ขอใหค้าํมัน่วา่บริษทัจะพิจารณาการลงทุนอยา่งรอบคอบ เพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหน่วยลงทุนทุกท่าน 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั 

หนา้ 1



ตารางเปรียบเทียบผลการดาํเนินงาน 

ผลการดาํเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ไดค้าํนวณเป็น % ต่อปี 
1 ผลการดาํเนินงานยอ้นหลงั 1 ปีข้ึนไป คิดเป็น % ต่อปี 
2 Information Ratio แสดงความสามารถของผูจ้ดัการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเม่ือเทียบกบัความเส่ียง 
Benchmark คาํนวณจาก ควรเปรียบเทียบกบัตวัช้ีวดัของกองทุนหลกั คือ ดชันี MSCI World Index Net (USD) ในรูปสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ ปรับดว้ยอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบเท่าค่าสกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคาํนวณผลตอบแทน 

การเปิดเผยอัตราส่วนหมุนเวยีนการลงทุน 
ขอ้มูลอตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากบั 0.00 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

28 ก.พ. 65 

ถงึ 31 พ.ค. 65

30 พ.ย. 64 

ถงึ 31 พ.ค. 65

31 พ.ค. 64 

ถงึ 31 พ.ค. 65

-  
ถงึ 31 พ.ค. 65

-  
ถงึ 31 พ.ค. 65

-  
ถงึ 31 พ.ค. 65

1 ธ.ค. 63 

ถงึ 31 พ.ค. 65

T-ES-GGREEN -1.61 -6.07 -6.48 - - - -2.25

Benchmark -1.50 -7.98 4.12 - - - 16.00

Information Ratio2 -0.01 0.12 -0.75 - - - -1.17

ความผันผวนของ

ผลการดําเนนิงาน

18.78 19.81 16.47 - - - 18.89
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- คา่ธรรมเนียม คา่ใช้จ่าย รวมภาษีมูลคา่เพิ�มแล้ว
- คา่ใช้จ่ายทั �งหมดไม่รวมคา่นายหน้าซื �อขายหลักทรพัย์ และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ที�เกิดขึ �นจากการซื �อขายหลักทรพัย์
- คา่ใช้จ่ายดงักล่าวไม่รวมคา่ใช้จ่ายภาษีตราสารหนี�

หน้า 3



รายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 

ของรอบระยะเวลาบญัชี ตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีกองทุนมีการทาํธุรกรรม 
กองทุนภายใตก้ารจดัการของบริษทั 

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

หน้า 4



หน้า 5



ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน 

บริษทัคู่คา้ตราสารหน้ี รายการผลประโยชน์ตอบแทน
ของกองทุน 

Bank of America 
The Bank of Nova Sctia 
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)
ธนาคารเครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรท แอนดอิ์นเวสเมนทแ์บงก์

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)
ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส
ธนาคารซิต้ีแบงก์

ขอ้มูลวิจยั เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มูล
ในการตดัสินใจลงทุน 

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
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) 

 รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี ้เงินฝาก 
ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคา
ตลาด 

%NAV 

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ - - 
(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึนธนาคารพาณิชย ์หรือบริษทั

เงินทุนเป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้า
ประกนั 

454,374.97 5.52% 

(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 

- - 

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

TRIS FITCH S&P Moody's

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารไทยพาณิชย์ AA+* BBB+* Baa1* ปัองกันความเสี่ยง (65,458,269.23)  (0.80%)  (65,458,269.23)  

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา AAA* AAA* BBB+* Baa1* ปัองกันความเสี่ยง (20,873,585.59)  (0.25%)  (20,873,585.59)  

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา AAA* AAA* BBB+* Baa1* ปัองกันความเสี่ยง 17,044,360.17  0.21%  17,044,360.17  

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารไทยพาณิชย์ AA+* BBB+* Baa1* ปัองกันความเสี่ยง 2,922,203.39  0.04%  2,922,203.39  

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา AAA* AAA* BBB+* Baa1* ปัองกันความเสี่ยง (2,110,559.32)  (0.03%)  (2,110,559.32)  

กาํไร/ขาดทุน (บาท)ประเภทสัญญา คู่สัญญา
อันดับความน่าเชือ่ถือ

วัตถุประสงค์ มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) % NAV

*อนัดบัความน่าเช่ือถือ (Rating) ของผูอ้อกตราสาร

กองทนุเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Green Energy

รายงานการลงทนุในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอ่ืน

ณ วันที ่31 พฤษภาคม 2565

TRIS FITCH S&P Moody's

7,863,258.21 100.00 7,863,258.21

7,863,258.21 100.00 7,863,258.21

7,863,258.21 100.00 7,863,258.21
7,863,258.21 100.00 7,863,258.21

454,374.97

454,372.97
AAA* F1+(tha)* BBB+* Baa1* 435,557.47

Aa2* 18,815.50

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

(68,475.85)

(68,475.85)

(21,535.26)

44.77

(21,580.03)

รวมทั้งส้ิน 7,863,258.21 100.00 8,227,622.07

หนี้สินอ่ืน (0.26)

100.00

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (0.83)

สินทรัพย์อ่ืนและหนี้สินอ่ืน (0.26)

สินทรัพย์อ่ืน 0.00

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

การป้องกันความเส่ียงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า (0.83)

BANK DEPOSIT-USD BANK DEPOSIT-USD 18,782.50 0.23

ประเภทกระแสรายวัน 0.00

ประเภทออมทรัพย์ 5.52
BAY - S/A ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) 435,300.30 5.29

BRRUUEA Brookfield Global Renewables and Sustainable Infrastructure 

UCITS Fund Class E (Institutional Accumulation) USD

9,714.82 95.57

เงินฝากธนาคาร 5.52

การลงทนุในหลักทรัพย์ต่างประเทศ 95.57

หน่วยลงทนุ 95.57

พลังงานหมุนเวียนและธุรกิจด้านส่ิงแวดล้อม 95.57

มูลค่าตาม

ราคาตลาดรวม

ดอกเบ้ียค้างรับ

(พนับาท)

ร้อยละของมูลค่า

 ทรัพย์สินสุทธิ

ช่ือหลักทรัพย์ อัตรา

ดอกเบ้ีย 

(% )

อันดับความน่าเช่ือถือ วันครบ

กําหนด

จาํนวนหน่วย 

(พนัหน่วย)/

มูลค่าหน้าตั๋ว

(พนับาท)

มูลค่าตาม

ราคาตลาดไม่รวม

ดอกเบ้ียค้างรับ

(พนับาท)

ร้อยละของ

เงินลงทนุ
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อันดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหนีร้ะยะกลางและระยะยาว 
บ.ทริส
เรสต้ิง  

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  

ระดบัเกง็กาํไร 
(Speculative Grade 

Bonds) 

B B (tha) ความน่าเช่ือถืออยูใ่นเกณฑต์ํ่ามาก 
C CCC, CC, C (tha) ความน่าเช่ือถืออยูใ่นเกณฑต์ํ่ามากท่ีสุด และเร่ิมมี

ความเส่ียงต่อการผดินดัชาํระหน้ี 
D DDD, DD, D (tha) อยูใ่นภาวะท่ีผดินดัชาํระหน้ี 

หมายเหตุ : บ.ทริสเรตต้ิง และ บ.ฟิทซ์ เรทต้ิง ไดใ้ชส้ญัญลกัษณ์ บวก (+) และ ลบ (-) ต่อทา้ยอนัดบัเครดิต
ขา้งตน้ เพื่อใชข้ยายขอบเขตของคุณภาพเครดิตท่ีนิยามเอาไวม้ากกวา่เลก็นอ้ย (+) และ นอ้ยกวา่เลก็นอ้ย (-) 
ตามลาํดบั สาํหรับ ฟิทซ์ เรทต้ิง เป็นสถาบนัจดัอนัดบัเครดิตนานาชาติ จึงมีคาํวา่ (tha) ต่อทา้ยเพือ่แสดงถึงการ
ใหอ้นัดบัเครดิตตามมาตรวดัภายในประเทศไทย 
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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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ข้อมูลท่ีลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศ เกินกว่าร้อยละยีสิ่บของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
ของ 

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Green Energy 
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INVESTMENT OBJECTIVE:
The Fund seeks total return through growth of capital and current 
income. There can be no assurance that the Fund will achieve its 
investment objective. 

Fund Basics

Total Fund Assets (in millions) $310.67 

Management Fee 0.95% 

Estimated Total Expense Ratio 1.13%1

Minimum Investment $250,000 

General Information

Class E (Institutional Accumulation) USD 

Inception Date  August 19, 2020 

ISIN Code IE00BKVDGT87 

Bloomberg BRRUUEA 

Net Asset Value Per Share $25.39 

Assets by Sector2 Assets by Geography2

 Wind & Solar 54.5% 

 Clean Power 22.0% 

 Water Sustainability 15.7% 

 Clean Technology 6.3% 

 Cash 1.5% 

 Continental Europe 40.4% 

 U.S. 35.8% 

 U.K. 11.4% 

 Asia Pacific 4.8% 

 Canada 3.5% 

 Latin America 2.6% 

 Cash 1.5% 

Average Annual Total Returns (%) (As of 12/31/21)
Inception 1 Month 3 Month YTD 1 Year 3 Year 5 Year Since Incep. 

Class E (USD) 8/19/20 1.77% 6.26% -8.19% -8.19% N/A N/A 19.08%  

MSCI World Net Index (USD)** 4.27% 7.77% 21.82% 21.82% N/A N/A 31.26% *

* Refers to the inception date of August 19, 2020. The Fund’s performance is based on net of fees. Index performance is shown for illustrative 
purposes only and does not predict or depict the performance of the Fund.

**  The MSCI World Index is a free float-adjusted market capitalization weighted index that is designed to measure the equity market performance of 
developed markets. 

1  As of December 31, 2020. Audited. The Investment Advisor has voluntarily agreed to cap the Total Expense Ratio at 1.15%.

Share Class B F V 

Type 
Institutional 

Accumulation 

Institutional 

Distribution 

Non RDR Retail 

Accumulation 

Symbol BRRUBEA BRRUFUD BRRUVUR 

ISIN IE00BMZ7WL42 IE00BKY81F10 IE00BN7CJ137 

Currency EUR USD USD 

2021

DECEMBER / 31

Brookfield Global Renewables and Sustainable 
Infrastructure UCITS Fund 

BRRUUEA

FACT SHEET
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FACT SHEET  |  DECEMBER 31, 2021 

Brookfield Global Renewables and Sustainable Infrastructure UCITS Fund
BRRUUEA 

Page 2 

Top Ten Holdings3 (As of 12/31/21)

Ticker Security Sector Geography Weight 

NEE US NextEra Energy Inc Wind & Solar U.S. 7.8% 

NG/ LN National Grid PLC Clean Power U.K. 6.5% 

ORSTED DC Orsted AS Wind & Solar Continental Europe 5.7% 

VIE FP Veolia Environnement SA Water Sustainability Continental Europe 5.5% 

SSE LN SSE PLC Wind & Solar U.K. 4.9% 

IBE SM Iberdrola SA Wind & Solar Continental Europe 4.8% 

AY US Atlantica Sustainable Infrastructure PLC Wind & Solar Continental Europe 4.2% 

AWK US American Water Works Co Inc Water Sustainability U.S. 4.0% 

ENEL IM Enel SpA Wind & Solar Continental Europe 4.0% 

ENPH US Enphase Energy Inc Wind & Solar U.S. 4.0% 

Total    51.4% 

Portfolio Management Team

Iñigo Mijangos 

Director and Portfolio Manager 

Joseph Idaszak 

Vice President and Research Analyst 

IMPORTANT DISCLOSURES 

©2022 Brookfield Public Securities Group LLC ("PSG" or "the Firm") is an SEC-registered investment adviser and represents the Public Securities 
Group of Brookfield Asset Management Inc., providing global listed real assets strategies including real estate equities, infrastructure equities, multi-
strategy real asset solutions and real asset debt. PSG manages separate accounts, registered funds and opportunistic strategies for institutional and 
individual clients, including financial institutions, public and private pension plans, insurance companies, endowments and foundations, sovereign 
wealth funds and high net worth investors. PSG is an indirect, wholly owned subsidiary of Brookfield Asset Management Inc., a leading global 
alternative asset manager. The information in this commentary is not and is not intended as investment advice or prediction of investment 
performance. This information is deemed to be from reliable sources; however, Brookfield does not warrant its completeness or accuracy. This 
commentary is not intended to and does not constitute an offer or solicitation to sell or a solicitation of an offer to buy any security, product or 
service (nor shall any security, product or service be offered or sold) in any jurisdiction in which Brookfield is not licensed to conduct business, 
and/or an offer, solicitation, purchase or sale would be unavailable or unlawful. Information herein contains, includes or is based upon forward-
looking statements within the meaning of the federal securities laws, specifically Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934, as amended. 
PSG, the Fund's investment advisor, has voluntarily agreed to waive all or a portion of its management fees and/or reimburse certain expenses of 
the Fund to the extent necessary to maintain the Fund's total expense ratio (excluding brokerage commissions and other transactional expenses, 
interests, taxes and extraordinary expenses, such as litigation; and other expenses not incurred in the ordinary course of the Fund's business) at no 
more than 1.15% of the Fund's share classes. This fee waiver and expense reimbursement arrangement is voluntary which the Fund's investment 
advisor may terminate in its sole discretion at any time. Please refer to the Fund's prospectus, supplementary prospectus and Key Investor 
Information Document (KIID) available at www.brookfield.com for a discussion of any charges that may be applied to an investment in the Fund. 
This is an advertising document. The state of the origin of the fund is Ireland. In Switzerland, the representative is ACOLIN Fund Services AG, 
Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurich, whilst the paying agent is Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH-8008 Zurich. The prospectus, the 
key information documents or the key investor information documents, the articles of association as well as the annual and semi-annual reports 
may be obtained free of charge from the representative. Past performance is no indication of current or future performance. The performance data 
do not take account of the commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. 
The Fund is not authorised or recognised by the Monetary Authority of Singapore ("MAS") and shares are not allowed to be offered to the retail 
public. The Fund is registered with the MAS as a Restricted Foreign Scheme. Shares of the Fund may only be offered to institutional and accredited 
investors (as defined in the Securities and Futures Act (Cap.289)) ('SFA') and this material is limited to the investors in those categories. 
This document has not been registered by the Registrar of Companies in Hong Kong. This Fund is a collective investment scheme as defined in the 
Securities and Futures Ordinance of Hong Kong (the "Ordinance") but has not been authorised by the Securities and Futures Commission pursuant 
to the Ordinance. Accordingly, the Shares may only be offered or sold in Hong Kong to persons who are "professional investors" as defined in the 
Ordinance and any rules made under the Ordinance or in circumstances which are permitted under the Companies (Winding Up and Miscellaneous 
Provisions) Ordinance of Hong Kong and the Ordinance. In addition, this document may not be issued or possessed for the purposes of issue, 
whether in Hong Kong or elsewhere, and the Shares may not be disposed of to any person unless such person is outside Hong Kong, such person is 
a "professional investor" as defined in the Ordinance and any rules made under the Ordinance or as otherwise may be permitted by the Ordinance. 
A fund's investment objectives, risks, changes and expenses must be considered carefully before investing. The prospectus contains this and other 
important information about the investment company, and it may be obtained by calling +1 (212) 549-8380 or visiting www.brookfield.com. Please 
read the prospectus carefully before investing. Investing in the Fund involves risk. Principal loss is possible. Renewable and sustainable infrastructure 
companies may be subject to a variety of factors that may adversely affect their business, including high interest costs, high leverage, regulation 
costs, economic slowdown, surplus capacity, increased competition, lack of fuel availability and energy conversation policies. The Fund invests in 
small and mid-cap companies, which involve additional risks such as limited liquidity and greater volatility. The Fund invests in securities outside of 
the U.S. which involve greater volatility and political, economic and currency risks and differences in accounting methods. Investing in emerging 
markets may entail special risks relating to potential economic, political or social instability and the risks of nationalization, confiscation or the 
imposition of restrictions on foreign investment. Investment by the Fund in lower-rated and non-rated securities presents a greater risk of loss to 
principal and interest than higher-rated securities. Some securities held may be difficult to sell, particularly during times of market turmoil. If the 
Fund is forced to sell an illiquid asset to meet redemption, it may be forced to sell at a loss. The risk of owning an ETF generally reflects the risks of 
owning the underlying securities the ETF holds. An ETN may be influenced by time to maturity, level of supply & demand for the ETN, volatility and 
lack of liquidity in the underlying securities' markets, changes in the applicable interest rates, changes in the issuer's credit rating and economic, 
legal, political or geographic events. Using derivatives exposes the Fund to additional risks, may increase the volatility of the Fund's net asset value 
and may not provide the result intended. Since the Fund will invest in securities in the infrastructure industry, the Fund may be subject to greater 
volatility than a fund that is more broadly diversified. Past performance is no guarantee of future results. An investment in the Fund involves risk, 
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including loss of principal. Investment return and the value of shares will fluctuate. Returns are calculated by determining the percentage change in 
net asset value (NAV). The returns do not reflect broker sales charges or commissions. NAV is total assets less total liabilities divided by the number 
of shares outstanding. This material is presented only to provide information and is not intended for trading purposes. Current performance may be 
lower or higher than the performance quoted. For information about other share classes available, please consult the prospectus. Performance of 
Fund classes will differ. Please see the prospectus for details. To obtain performance information current to the most recent month-end, please call 
+1 (212) 549-8380. Brookfield Global Renewables and Sustainable Infrastructure UCITS Fund is managed by PSG. 

The Brookfield Global Renewables and Sustainable Infrastructure UCITS Fund has, after review by the Belgian Central Agency, met the quality 
standards for use of the "Towards Sustainability" label. Please see the Fund's permission to use the "Towards Sustainability" label found here. The 
"Towards Sustainability" label is a quality standard that aspires to increase the level of socially responsible and sustainable financial products, and to 
mainstream its principles towards traditional financial product. The "Towards Sustainability" initiative wants to help investors looking for more 
sustainable savings and investment solutions. Also, it wants to encourage financial institutions to offer a diverse and qualitative range of sustainable 
products. The "Towards Sustainability" label aims to instill trust and reassure potential investors that the financial product is managed with 
sustainability in mind and is not exposed to very unsustainable practices, without requiring of investors to do a detailed analysis themselves. The 
label is awarded and administered by the Central Labeling Agency (CLA) of Belgian SRI label developed on the initiative of Febelfin. For more 
information on the Towards Sustainability initiative and label, please visit www.towardssustainability.be. The Central Labelling Agency (CLA) assumes 
no responsibility and shall not be liable for the non-compliance with applicable rules and regulations regarding, among others but not limited to, the 
marketing of financial instruments by a product provider, a financial institution or any other market participant or party who uses the 'Towards 
Sustainability' label." 

The Global Renewables and Sustainable Infrastructure Strategy, including the Fund, was awarded a AA ESG rating from MSCI. This rating is awarded 
to leaders in adopting ESG investment principles. Each strategy scores a rating on a scale from CCC (laggard) to AAA (leader). The rating is based first 
on the weighted average score of the holdings of the strategy. MSCI then assess ESG momentum to gain insight into the fund's ESG track record, 
which is designed to indicate a strategy's exposure to holdings with a positive rating trend or worsening trend year over year. Finally, MSCI reviewing 
the ESG tail risk to understand the fund's exposure to holdings with worst-of-class ESG Ratings of B and CCC. The rating was published in June 2020 
and will be reviewed on an annual basis. ©MSCI Inc. MSCI ESG Research is an independent provider of ESG data, reports and ratings based on 
published methodologies and available to clients on a subscription basis. 
2  Source: PSG. Sector and country allocations and asset classes determined by PSG are expressed as a percentage of total investments (by market 

value) and will vary over time. 
3  Source: PSG. The top ten holdings will vary over time. There is no guarantee that the Fund currently holds any of the securities listed. The 

information above is based on the total assets of the Fund. The holdings listed should not be considered recommendations to purchase or sell a 
particular security. 

PSG does not own or participate in the construction, or day-to-day management of the indices referenced in this document. The index information 
provided is for your information only and does not imply or predict that a PSG product will achieve similar results. This information is subject to 
change without notice. The Indices referenced in this document do not reflect any fees, expenses, sales charges, or taxes (unless otherwise 
indicated). It is not possible to invest directly in an index. The index sponsors permit use of their indices and related data on an "As Is" basis, makes 
no warranties regarding same, does not guarantee the suitability, quality, accuracy, timeliness, and/ or completeness of their index or any data 
included in, related to, or derived therefrom, and assume no liability in connection with the use of the foregoing. The index sponsors have no liability 
for any direct, indirect, special, incidental, punitive, consequential, or other damages (including loss profits). The index sponsors do not sponsor, 
endorse, or recommend PSG or any of its products or services. There may be material factors relevant to any such comparison such as differences in 
the volatility, and regulatory and legal restrictions between the indices shown and the fund, account or investment vehicle. Unless otherwise noted, 
all indices are Total Return indices. 
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