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สาส์นจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จํากัด 
เรียน ท่านผูถื้อหน่วยลงทุน 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั (บลจ.ธนชาต) ใคร่ขอรายงานการดาํเนินงานของกองทุนเปิดธนชาต โกลบอล เอ็นเนอร์จี ฟันด ์
สาํหรับรอบระยะเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2564 ถึง วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 ใหท่้านผูถื้อหน่วยลงทุนไดท้ราบดงัน้ี 

นับจากวนัท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 จนถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ดัชนี MSCI World Energy Sector Net Total Return USD Index ได้
ปรับตวัเพ่ิมข้ึน 46.55%(YTD)  ในเดือน ธนัวาคม COVID-19 สายพนัธุ์ใหม่ Omicron ไดเ้กิดข้ึนมากดดนัตลาดหุน้ทัว่โลก เพราะไวรัส COVID-19 สายพนัธุ์
น้ี มีความสามารถในการหลบเล่ียงภูมิคุม้กนัจากวคัซีนท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั ดงันั้น จึงคาดว่าแต่ละประเทศจะตอ้งใชน้โยบายเชิงป้องกนัอย่างเขม้งวดและท่ี
สําคญัก็คือ ในกรณีท่ีไวรัสสายพนัธุ์น้ี สร้างผลกระทบรุนแรง (Worst Case Scenario) อาจส่งผลให้เกิดประเด็นท่ีส่งผลต่อการลงทุน เช่น ตลาดหุ้นด่ิงแรง 
โดยคาดว่าตลาดหุ้นทัว่โลกมีโอกาสปรับลงจากปัจจุบนัถึง 15 – 20%  หรือการนาํไปสู่ภาวะเงินเฟ้อ หากไวรัสคร้ังน้ีนาํไปสู่การปิดประเทศ (Lockdown) 
รัฐบาลและธนาคารกลางของแต่ละประเทศจะเร่ิมมีขอ้จาํกดัในการกระตุน้เศรษฐกิจ 

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
บาตรเศรษฐกิจจะเพิ่มมากข้ึนจากสหรัฐและชาติตะวนัตก ซ่ึงจะทาํให้ความขดัแยง้ระหว่างประเทศมีความซับซ้อนเพ่ิมมากข้ึน จากเดิมท่ีมีสงครามการคา้
ระหวา่งสหรัฐและจีนท่ีส่งผลกระทบต่อซพัพลายเชนโลก และเพ่ิมข้ึนมาดว้ยความขดัแยง้ระหวา่งฝ่ายสหรัฐและชาติตะวนัตก กบัฝ่ายรัสเซียและพนัธมิตร 

ในขณะน้ีตลาดโลกกาํลงัประสบกบัสภาวะการเกิดภาวะเงินเฟ้อสูงข้ึนในหลายๆประเทศ ซ่ึงไม่ไดเ้กิดมาจากฝ่ังรายไดท่ี้สะทอ้นการเติบโตของ
เศรษฐกิจ แต่เป็นฝ่ังตน้ทุนในการผลิต ขนส่ง โดยมีสาเหตุ ดงัน้ี 

1.กาํลงัการผลิตยงักลบัมาไม่เต็มท่ี ประกอบกบัความตอ้งการสินคา้ท่ีสูงข้ึนแบบทนัทีทนัใดหลงัการเปิดเมือง ส่งผลให้ผลผลิตสินคา้ต่างๆ ไม่
เพียงพอต่อความตอ้งการ จึงทาํใหร้าคาขา้วของทยอยปรับตวัสูงข้ึน 

2.ตน้ทุนเพ่ิมสูงข้ึน เน่ืองจากการเปิดเมือง ทาํใหผู้ป้ระกอบการจาํเป็นตอ้งเร่งกาํลงัการผลิต และมีความตอ้งการใชพ้ลงังานสูงข้ึน ประกอบกบัราคา
นํ้ ามนัท่ีเพ่ิมข้ึน ทาํให้ตน้ทุนปรับเพ่ิมสูงข้ึนตาม โดยผูป้ระกอบการท่ีสามารถส่งผ่านตน้ทุนท่ีสูงข้ึนไปยงัผูบ้ริโภคได ้ก็มีการปรับราคาสินคา้เพ่ิมข้ึน และ
เป็นท่ีมาของอตัราเงินเฟ้อสูง 

3.สถานการณ์รัสเซีย-ยเูครน ประเทศรัสเซีย เป็นผูผ้ลิตแก๊สธรรมชาติ โลหะมีค่า หรือ Soft Commodity อย่างนํ้ ามนั ในระดบัสูงของโลก  ดงันั้น 
มาตรการควํ่าบาตรรัสเซียทาํให้หลายประเทศจาํเป็นตอ้งมองหากาํลงัการผลิตท่ีอ่ืนเพ่ือชดเชยแหล่งนํ้ ามนัของรัสเซียท่ีหายไป อยา่งไรก็ตาม การหาแหล่ง
นํ้ามนัมาชดเชยน้ี ทาํไดย้าก ทาํใหร้าคานํ้ามนัยงัคงอยูใ่นระดบัสูง 

ในขณะท่ีการประชุมของFed 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 โกลบอล เอ็นเนอร์จี ฟันด์  กองทุนมีนโยบายท่ีจะกระจายการลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ
และหรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปี บญัชีไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยกองทุนรวมต่างประเทศ
และหรือกองทุนรวม อีทีเอฟต่างประเทศท่ีกองทุนจะพิจารณาลงทุน สามารถลงทุนไดใ้นภูมิภาคต่าง ๆ ทัว่ โลกโดยจะเนน้ลงทุนในตราสารทุนของบริษทั 
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มธุรกิจพลงังาน เทคโนโลยท่ีีเก่ียวกบัพลงังาน แหล่งกาํเนิดพลงังานสาํหรับยานพาหนะและหรือแหล่งกาํเนิดพลงังาน ณ จุดใช้
พลงังาน (on-site power generation)การเก็บพลงังาน (energy storage)และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพลงังานอ่ืนๆ รวมถึงธุรกิจอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัวตัถุดิบในการผลิตพลงังาน กระบวนการในการผลิตพลงังาน ทั้งในส่วนของอุตสาหกรรมตน้นํ้ า(upstream)และปลายนํ้ า (downstream)การสํารวจการ
พฒันาและการจาํหน่ายพลงังาน นอกจากนั้นอาจจะลงทุนในบริษทั ท่ีกาํลงัมองหาการสํารวจและการพฒันาเทคโนโลยีดา้นพลงังานใหม่ ๆ สําหรับการ
ป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนจะเป็นตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน โดยมีการปรับสัดส่วนการปกป้องค่าเงินตามสถานการณ์ตลาด  

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 ตวัช้ีวดัของกองทุนรวมน้ีใช ้กองทุน MSCI World Energy (net) ทั้งน้ี บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะ
เปล่ียนแปลงดชันีช้ีวดัผลการดาํเนินงานดงักล่าวตามท่ีบริษทัจดัการและท่ีปรึกษาการลงทุนเห็นเหมาะสม และในการแสดงดชันี
ช้ีวดัผลการดาํเนินงานดงักล่าว บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุน 

การเปิดเผยอัตราส่วนหมุนเวยีนการลงทุน 
ขอ้มูลอตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากบั 0.24 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

25 ก.พ. 64 

ถงึ 31 พ.ค. 64

30 พ.ย. 63 

ถงึ 31 พ.ค. 64

31 พ.ค. 63 

ถงึ 31 พ.ค. 64

31 พ.ค. 61 

ถงึ 31 พ.ค. 64

31 พ.ค. 59 

ถงึ 31 พ.ค. 64

31 พ.ค. 54 

ถงึ 31 พ.ค. 64

13 พ.ย. 50 

ถงึ 31 พ.ค. 64

T-GlobalEnergy 1.43 2.37 47.01 10.83 6.75 -1.07 -5.11

Benchmark 8.88 38.39 33.76 -8.31 -2.83 -1.73 -2.71

Information Ratio2 -0.34 -1.30 0.39 0.65 0.40 0.03 -0.10

ความผันผวนของ

ผลการดําเนนิงาน

14.12 17.13 19.16 20.90 18.25 18.09 21.00
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- คา่ธรรมเนียม คา่ใช้จ่าย รวมภาษีมูลคา่เพิ�มแล้ว
- คา่ใช้จ่ายทั �งหมดไม่รวมคา่นายหน้าซื �อขายหลักทรพัย์ และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ที�เกิดขึ �นจากการซื �อขายหลักทรพัย์
- คา่ใช้จ่ายดงักล่าวไม่รวมคา่ใช้จ่ายภาษีตราสารหน้ี

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) 
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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 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 

13,822.30 7.89% 

(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 

1,408.29 0.80% 

สดัส่วนสูงสุด (Upper Limit) ท่ีบริษทัจดัการคาดวา่จะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
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*อนัดบัความน่าเช่ือถือ (Rating) ของผูอ้อกตราสาร

TRIS FITCH S&P Moody' s

163,448.45 100.00 163,448.45

163,448.45 100.00 163,448.45

95,434.61 58.39 95,434.61
95,434.61 58.39 95,434.61

51,002.50 31.20 51,002.50

51,002.50 31.20 51,002.50

17,011.34 10.41 17,011.34

17,011.34 10.41 17,011.34

15,230.59

15,230.59

F1+(tha)* BBB+* Baa1* 13,766.30

1,408.29

Aa2* 56.01

(1,886.68)

(1,886.68)

(1,681.81)

165.06

(1,846.86)

รวมทั้งส้ิน 163,448.45 100.00 175,110.56

สินทรัพย์อ่ืน 0.09

หนี้สินอ่ืน (1.04)

100.00

การป้องกันความเส่ียงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า (1.07)

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (1.07)

สินทรัพย์อ่ืนและหนี้สินอ่ืน (0.95)

BANK DEPOSIT FCD-USD 1,423.85 0.80

BANK DEPOSIT-USD BANK DEPOSIT-USD 54.60 0.03

ประเภทออมทรัพย์ 8.69

KBANK - S/A ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 13,760.28 7.86

MERNEDU BGF Substainable Energy Fund Class D2 USD 28.61 9.71

เงินฝากธนาคาร 8.69

FTNRACU FRANKLIN TEMPLETON - NATURAL RESOURCES 184.06 29.13

พลังงานหมุนเวียนและธุรกิจด้านส่ิงแวดล้อม 9.71

IXC ISHARE S&P GLOBAL ENERGY SECTOR INDEX FUND 69.00 54.49

29.13

การลงทนุในหลักทรัพย์ต่างประเทศ 93.33

หน่วยลงทนุ 93.33

ประเภทกองทนุรวมตราสารแห่งทนุ 54.49

มูลค่าตาม

ราคาตลาดรวม

ดอกเบ้ียค้างรับ

(พนับาท)

ร้อยละของ

มูลค่า 

ทรัพย์สินสุทธิ

กองทุนเปิดธนชาต โกลบอล เอ็นเนอร์จี ฟันด์

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอ่ืน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
ช่ือหลักทรัพย์ อัตรา

ดอกเบ้ีย 

(% )

อันดับความน่าเช่ือถือ วันครบ

กําหนด

จาํนวนหน่วย 

(พนัหน่วย)/

มูลค่าหน้าตั๋ว

(พนับาท)

มูลค่าตาม

ราคาตลาดไม่รวม

ดอกเบ้ียค้างรับ

(พนับาท)

ร้อยละของ

เงินลงทนุ

รายละเอยีดการลงทนุในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า

TRIS FITCH S&P Moody's

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารไทยพาณิชย์ AA+* BBB+* Baa1* ปัองกันความเส่ียง (2,137,251.92)  (1.22%)  (2,137,251.92)  

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา AAA* AAA* BBB+* Baa1* ปัองกันความเส่ียง 104,355.08  0.06%  104,355.08  

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารไทยพาณิชย์ AA+* BBB+* Baa1* ปัองกันความเส่ียง 208,031.78  0.12%  208,031.78  

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา AAA* AAA* BBB+* Baa1* ปัองกันความเส่ียง (24,127.75)  (0.01%)  (24,127.75)  

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา AAA* AAA* BBB+* Baa1* ปัองกันความเส่ียง (37,688.56)  (0.02%)  (37,688.56)  

กาํไร/ขาดทุน (บาท)ประเภทสัญญา คู่สัญญา
อันดับความน่าเชือ่ถือ

วัตถุประสงค์ มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) % NAV
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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 

กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล เอ็นเนอร์จี ฟันด์ 
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BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BGF Sustainable Energy Fund Class D2 USD
APRIL 2022 FACTSHEET
Performance, Portfolio Breakdowns and Net Asset information as at: 30-Apr-2022. All other 
data as at: 13-May-2022.
Investors should read the Key Investor Information Document and Prospectus prior to investing.

FUND OVERVIEW

The Sustainable Energy Fund seeks to maximize total return. The Fund invests globally at least 
70% of its total assets in the equity securities of sustainable energy companies. Sustainable 
energy companies are those which are engaged in alternative energy and energy technologies 
including: renewable energy technology; renewable energy developers; alternative fuels; 
energy efficiency; enabling energy and infrastructure. The Fund will not invest in companies 
that are classified in the following sectors (as defined by Global Industry Classification 
Standard): coal and consumables; oil and gas exploration and production; and integrated oil 
and gas.

GROWTH OF HYPOTHETICAL 10,000

Fund

Share Class performance displayed in  U.S. Dollar. Source: BlackRock. Performance is show on a net asset 
value basis, with gross income reinvested. Past performance is not a guide to future performance

% CALENDAR YEAR RETURNS

Share Class performance is calculated on a Net Asset Value (NAV) basis, net of fees in the dealing currency specified and do not 
include sales charge or taxes. Returns assume reinvestment of any distributions. Past performance is not a guide to future 
performance and should not be the sole factor of consideration when selecting a product.

Key Risks: 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. The fund invests in a limited number of market sectors. 
Compared to investments which spread investment risk through investing in a variety of sectors, share price movements may 
have a greater effect on the overall value of this fund. The fund may invest in smaller company shares which can be more 
unpredictable and less liquid than those of larger company shares. Compared to more established economies, the value of 
investments in developing Emerging Markets may be subject to greater volatility due to differences in generally accepted 
accounting principles or from economic or political instability.

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
Morningstar Category Sector Equity Alternative 

Energy
Fund Launch Date 15-Mar-2001
Share Class Launch Date 19-May-2006
Fund Base Currency USD
Share Class Currency USD
Fund Size (AUM) 7,026.69 USD
Domicile Luxembourg
Fund Type UCITS
ISIN LU0252969661
Bloomberg Ticker MERNEDU
Distribution Type Accumulating
Minimum Initial Investment 100,000 USD*

* or currency equivalent

PORTFOLIO MANAGEMENT
Alastair Bishop
Charles Lilford

TOP HOLDINGS (%)
ENEL SPA 5.18
RWE AG 5.05
NEXTERA ENERGY INC 4.78
SAMSUNG SDI CO LTD 4.17
INFINEON TECHNOLOGIES AG 3.48
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.45
INGERSOLL RAND INC 3.02
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 3.00
LINDE PLC 2.81
LAIR LIQUIDE SA POUR LETUDE ET LEXPLO 
DES PROCEDES GEORGES CLAUDE SA 2.78
Total of Portfolio 37.72

Holdings subject to change

RATINGS
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GLOSSARY
Market Capitalization: is the total value of the shares issued by a company which
trades on the stock exchange.
Ongoing Charge: is a figure representing all annual charges and other payments
taken from the fund.
Price to Book Ratio: represents the ratio of the current closing price of the share
to the latest quarter's book value per share.
Price to Earnings (TTM) Ratio: represents the ratio of the market price per share
of  a  company  to  the  company’s  earnings  per  share  for  a  twelve-month  period
(usually the last 12 months or trailing twelve months (TTM)).

Quartile  Rank: categorizes  a  fund  into  four  equal  bands  based  on  their
performance over  a  specified period within  the relevant  Morningstar's  sector.  The
top  or  first  quartile  contains  the  top  25%  of  funds,  through  to  the  bottom  or  4th
quartile which contains the bottom 25% of funds.
SRRI: is a value based on the volatility of the fund, which gives an indication of the
overall risk and reward profile of the Fund.
Performance Fee:  is charged on any returns that,  subject to a High Water Mark,
the  Fund  achieves  above  it's  performance  fee  benchmark.  Please  refer  to  the
Prospectus for further information.

www.blackrock.com

IMPORTANT INFORMATION:
This material has been produced by BlackRock® for educational purposes only and does not constitute investment advice, or an offer or solicitation to sell or a solicitation of an offer to buy any shares of any
fund (nor shall any such shares be offered or sold to any person) in any jurisdiction in which an offer, solicitation, purchase or sale would be unlawful under the securities laws of that jurisdiction. Before investing,
you should consider the investment objectives, charges and expenses and the variety of risks (in addition to those described in the risk sections) of any applicable issuance documents. Certain share classes of
certain Fund(s) mentioned in this document are registered for public distribution only in Spain, Portugal and Chile alongside each Prospectus for the Fund. In Spain, Fund(s) are registered with the number 140 in
the Comisión Nacional del Mercado de Valores de España (CNMV). In Portugal, Fund(s) are registered with the Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). In Chile, Fund(s) are registered with the
Superintendencia  de  Valores  y  Seguros  (SVS)  and for  Fund(s)  that  are  not  registered  they  are  subject  to  General  Rule  No.  336 and will  not  be  supervised  by  the  SVS.  In  Colombia,  the  sale  of  a  Fund is
addressed to less than one hundred specifically identified investors, and therefore may only be promoted or marketed in Colombia or to Colombian residents in compliance with Decree 2555 of 2010 and other
applicable  rules.  No  securities  regulator  in  any  country  within  Latin  America  or  Iberia  has  confirmed  the  accuracy  of  any  information  contained  herein.  BlackRock  Global  Funds  (BGF)  is  an  open-ended
investment company established in Luxembourg which is available for sale in certain jurisdictions only. BGF is not available for sale in the U.S. or to U.S. persons. Product information concerning BGF should not
be published in the U.S. It is recognized under Section 264 of the Financial Services and Markets Act 2000. BlackRock Investment Management (UK) Limited is the UK distributor of BGF. Most of the protections
provided by the UK regulatory system, and the compensation under the Financial Services Compensation Scheme, will not be available. A limited range of BGF sub-funds have a reporting fund status A sterling
share class that seeks to comply with UK Reporting Fund Status requirements. Subscriptions in BGF are valid only if made on the basis of the current Prospectus, the most recent financial reports and the Key
Investor Information Document, which are available on our website. Prospectuses, Key Investor Information Documents and application forms may not be available to investors in certain jurisdictions where the
Fund in question has not been authorized. Issued by BlackRock Investment Management (UK) Limited (authorized and regulated by the Financial Conduct Authority). Registered office: 12 Throgmorton Avenue,
London,  EC2N  2DL.  Registered  in  England  No.  2020394.  Tel:  +44  (0)  20  7743  3000.  For  your  protection,  telephone  calls  are  usually  recorded.  BlackRock  is  a  trading  name  of  BlackRock  Investment
Management (UK) Limited. The Morningstar Analyst Rating is not a credit or risk rating. It is a subjective evaluation performed by the manager research analysts of Morningstar. Morningstar evaluates funds
based on five key pillars, which are process, performance, people, parent, and price. Analysts use this five pillar evaluation to determine how they believe funds are likely to perform over the long term on a risk-
adjusted basis. They consider quantitative and qualitative factors in their research, and the weighting of each pillar may vary. The Analyst Rating scale is Gold, Silver, Bronze, Neutral, Negative. A Morningstar
Analyst Rating of Gold, Silver, or Bronze reflect an Analyst’s conviction in a fund’s prospects for outperformance. Analyst Ratings are continuously monitored and reevaluated at least every 14 months. For more
detailed information about Morningstar’s Analyst Rating, including its methodology, please go to http://corporate.morningstar.com/us/documents/MethodologyDocuments/AnalystRatingforFundsMethodology.pdf.
The Morningstar Analyst Rating should not be used as the sole basis in evaluating a mutual fund. Morningstar Analyst Ratings are based on Morningstar’s current expectations about future events; therefore, in
no  way  does  Morningstar  represent  ratings  as  a  guarantee  nor  should  they  be  viewed  by  an  investor  as  such.  Morningstar  Analyst  Ratings  involve  unknown  risks  and  uncertainties  which  may  cause
Morningstar’s expectations not to occur or to differ significantly from what we expected Morningstar rates mutual funds from one to five stars based on how well they've performed (after adjusting for risk and
accounting for all sales charges) in comparison to similar funds. Within each Morningstar Category, the top 10% of funds receive five stars, the next 22.5% four stars, the middle 35% three stars, the next 22.5%
two stars, and the bottom 10% receive one star. Funds are rated for up to three time periods--three-, five-, and 10 years--and these ratings are combined to produce an overall rating. Funds with less than three
years of  history  are not  rated.  Ratings are objective,  based entirely  on a mathematical  evaluation of  past  performance.  They're  a useful  tool  for  identifying funds worthy of  further  research,  but  shouldn't  be
considered buy or sell recommendations. Morningstar Rating metrics. Morningstar, Inc.® 2022. All rights reserved. The information contained herein; (1) is proprietary to Morningstar and/or its affiliates; (2) may
not  be  copied  or  distributed;  (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. Past performance is no guarantee of future results. INVESTMENT PRODUCTS: NOT FDIC INSURED • NO BANK GUARANTEE • MAY LOSE VALUE © 2022 BlackRock, Inc. All Rights reserved.
BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, iTHINKING, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, BUILT FOR THESE TIMES 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. LA-0544

Not FDIC Insured - No Bank Guarantee - May Lose Value

SECTOR BREAKDOWN (%)
Fund

Clean Power 22.61
Industrial Efficiency 20.64
Automotive & Sustainable Mobility 19.68
Building & Consumer 15.67
Renewable Energy Technology 8.27
Cash and/or Derivatives 5.15
Energy Storage & Infrastructure 4.18
Other 3.81

Negative weightings may result from specific circumstances (including timing 
differences between trade and settlement dates of securities purchased by the funds) 
and/or the use of certain financial instruments, including derivatives, which may be 
used to gain or reduce market exposure and/or risk management. Allocations are 
subject to change.

FEES AND EXPENSES
Max Initial Charge 5.00%
Max Exit Fee 0.00%
Ongoing Charge 1.21%
Performance Fee 0.00%

DEALING INFORMATION
Settlement Trade Date + 3 days
Dealing Frequency Daily, forward pricing basis

GEOGRAPHIC BREAKDOWN (%)

MARKET CAPITALIZATION (%)
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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.

BGF Sustainable Energy Fund Class D2 USD
APRIL 2022 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

75.56%

Fund Lipper Global Classification Equity Theme - Alternative Energy
Funds in Peer Group 135

MSCI ESG Quality Score (0-10) 8.06

MSCI ESG % Coverage 96.62%

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

508.19

All data is from MSCI ESG Fund Ratings as of 07-Apr-2022, based on holdings as of 30-Sep-2021. 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.

หน้า 19




