
รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน 

กองทุนเปิดธนชาต โกลบอล แวย ูฟันด์ 

(T-GlobalValue) 

สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี 

ตงัแต่วนัที 1 กนัยายน 5 ถึง วนัที 28 กุมภาพนัธ์ 6 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จาํกดั 



 

 

สาส์นจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อสีท์สปริง (ประเทศไทย) จํากดั 

เรียน  ท่านผูถื้อหน่วยลงทุน 

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

การดาํเนินงานของกองทุนเปิดธนชาต โกลบอล แวยู ฟันด์ สําหรับรอบระยะเวลาระหว่างวนัที 1 กนัยายน 5 ถึง วนัที 28 

กุมภาพนัธ์ 6 ใหท้า่นผูถื้อหน่วยลงทุนไดท้ราบดงันี 

  สถานการณ์โลกทีตอ้งเผชิญกบัปัจจยักดดนัหลายดา้น ซึงสาํหรับภาพรวมตลาดโลกในช่วงทา้ยปี  มีปัจจยัสาํคญัทีมี

ผลต่อการลงทุน เศรษฐกิจโลกยงัคงมีความไม่แน่นอน หลายอย่าง อตัราเงินเฟ้อทีปัจจุบันอยู่ใกลร้ะดบัสูงสุดในรอบ  ปี ราคา

พลงังานทีสูงขึนจากปัญหารัสเซีย-ยูเครน แต่ในภาพรวมเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มฟืนตวัขึน และเริมกลบัสู่ภาวะปกติไดม้ากขึน    

แต่ยงัมีความไม่แน่นอนอยูค่่อนขา้งมาก ยงัมีความกงัวลอยูห่ลายประการ 

  หนึง การระบาดและการกลายพนัธ์ุของเชือไวรัส อาจจะทาํให้การระบาดใหญ่ยงัคงมีอยู่ตอ่ไป กระทบต่อการฟืนตวัของ

เศรษฐกิจและการท่องเทียว 

  สอง การชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก ทีอาจกระทบตอ่การฟืนตวัของเศรษฐกิจโลก  

  สาม หากอัตราเงินเฟ้อโลกไม่ปรับตัวลดลงตามคาด อาจทําให้ธนาคารกลางทัวโลกต้องเร่งขึนดอกเบียและถอน          

การกระตุ ้นมากกว่าทีตลาดคาดการณ์ไว ้ซึงจะส่งผลกระทบต่อการฟืนตัวของเศรษฐกิจ นอกจากนี ยงัต้องจับตาประเด็น             

ดา้นภมิูรัฐศาสตร์ทีอาจจะยงิทาํให้ราคานาํมนัปรับตวัสูงขึน และกดดนัต่ออตัราเงินเฟ้อทวัโลกได ้

  ในปี 2566 ตลาดหุ้นทวัโลกผนัผวนแต่ยงัมีสัญญาณการฟืนตวั แมก้ารเติบโตของเศรษฐกิจจีน จะไม่ไดโ้ดดเด่นเหมือน

ในช่วงเวลาทีผ่านมา และยงัมีประเด็นทางเศรษฐกิจทีจะตอ้งติดตาม เช่น แนวโน้มเศรษฐกิจของมหาอาํนาจอย่างสหรัฐฯ และ 

ยุโรป อย่างเช่น สถานการณ์การขึนดอกเบียโดย ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ประกาศขึนดอกเบียอีก . % สู่ระดบั . - . %         

ในการประชุมนดัแรกของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (FOMC) ในช่วงเดือน กุมภาพนัธ์ 2566 

  กองทุนเปิดธนชาต โกลบอล แวยู ฟันด ์ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศ ตงัแต่  กองทุนขึนไป โดยเฉลีย

ในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ  ของ NAV กองทุนปลายทาง เน้นกลยุทธ์การลงทุนแบบ Value Style และการลงทุนใน        

ตราสารทุนทีมีปัจจยัพืนฐานดี โดยกระจายการลงทุนในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกทีมีศกัยภาพและโอกาสในการลงทุน มุ่งหวงัให้

ไดรั้บผลประกอบการเคลือนไหวสูงกวา่ดชันีชีวดั 

  ทา้ยทีสุดนี บลจ.อสีทส์ปริง (ประเทศไทย) ขอให้คาํมนัว่าบริษทัจะพจิารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพือผลประโยชน์

สูงสุดของผูถื้อหน่วยลงทุนทุกท่าน 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จาํกดั 
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ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน 

 

ตงัแต ่

ตน้ปี 

ยอ้นหลงั 

3 เดือน 

ยอ้นหลงั 

6 เดือน 

ยอ้นหลงั 

1 ปี 1 

ยอ้นหลงั 

3 ปี 1 

ยอ้นหลงั 

5 ปี 1 

ยอ้นหลงั 

10 ปี 1 

ตงัแตจ่ดัตงั

กองทุน 1 

  

30 ธ.ค. 65 

ถึง 28 ก.พ. 66 

30 พ.ย. 65 

ถึง 28 ก.พ. 66 

31 ส.ค. 65 

ถึง 28 ก.พ. 66 

28 ก.พ. 65 

ถึง 28 ก.พ. 66 

28 ก.พ. 63 

ถึง 28 ก.พ. 66 

28 ก.พ. 61 

ถึง 28 ก.พ. 66 

28 ก.พ. 56  

ถึง 28 ก.พ. 66 

27 เม.ย. 50 

ถึง 28 ก.พ. 66 

T-GlobalValue 3.15 -1.48 3.16 -5.45 4.79 1.06 3.79 -0.43 

Benchmark 4.50 0.06 4.04 -7.33 9.89 6.88 8.77 3.76 

ความผนัผวนของ 

ผลการดาํเนินงาน 

10.18 12.73 18.00 18.54 18.71 16.00 13.37 19.01 

ความผนัผวนของ 

Benchmark 

13.32 15.28 20.00 21.32 22.47 19.23 15.94 19.53 

ผลการดาํเนินงาน  เดือน และ  เดือน ไม่ไดค้าํนวณเป็น % ต่อปี 

 ผลการดาํเนินงานยอ้นหลงั  ปีขนึไป คิดเป็น % ตอ่ปี 

2 Information Ratio แสดงความสามารถของผูจ้ดัการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมือเทียบกบัความเสียง Benchmark คาํนวณจาก  

1. ดชันี MSCI World NETR USD สัดส่วน % 

หมายเหตุ: ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับดว้ยอตัราแลกเปลียนเพอืเทียบเทา่คา่สกุลเงินบาท ณ วนัทีคาํนวณผลตอบแทน 

สาํหรับผลกาํรดาํเนินงานยอ้นหลงัแบบปักหมุด ผลการดาํเนินงานนอ้ยกว่า 1 ปี คาํนวณตามระยะเวลาจริง 
 

การเปิดเผยอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 

ขอ้มูลอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากบั 0.23 รอบของ

กองทุนรวมในรอบระยะเวลาบญัชี 

 

การใช้สิทธิออกเสียงในทีประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ 

ทา่นผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถคน้หารายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมสามญัประจาํปีและประชุมวิสามญัของบริษทั

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

ในเมนูหัวขอ้ “เกียวกบัเรา/การกาํกบัดูแลกิจการ/นโยบายการใชสิ้ทธิออกเสียง” 

 

 
 

 

ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นสิงยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต  

ผูล้งทุนควรศกึษาขอ้มูลกองทุนรวม เงือนไขผลตอบแทนและความเสียง ก่อนตดัสินใจลงทุน 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบันีไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานการวดัและนาํเสนอ              

ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 
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รรอยละของ

มมลคคา

รายงานคคาใชรจคายทททเรทยกเกกบจากกองททน

กองททนเปปดธนชาต โกลบอล แวยม ฟฟนดด

ของรอบปปบบญชทตบตงแตควบนททท 01 กบนยายน 2565 ถถงวบนททท 28 กทมภาพบนธด 2566

จจานวนเงงน

(บาท)

คคาใชรจคายทททเรทยกเกกบจากกองททนรวม 

(fund's direct expense)

คคาธรรมเนทยมการจบดการ (management fee) 0.796%835,013.21

คคาธรรมเนทยมนายทะเบทยน (registrar fee) 0.016%16,700.28

คคาธรรมเนทยมผมรดมแลผลประโยชนด (trustee fee) 0.013%13,360.15

คคาทททปรถกษาการลงททน (advisory fee) ไมคมทไมคมท

คคาสอบบบญชท 0.025%25,693.84

คคาใชรจคายออทนๆ - %90.50

รวมคคาใชรจคายทบตงหมด 0.850%890,857.98

- ค่าธรรมเนียม ค่าใชจ่้าย รวมภาษีมูลค่าเพิ�มแลว้

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

- ค่าใชจ่้ายดงักล่าวไม่รวมค่าใชจ่้ายภาษีตราสารหน� ี
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กองทุนเปดธนชาต โกลบอล แวยูฟนด

รายงานคาตอบแทนท่ีไดรับจากบริษัทจัดการตางประเทศ

ของรอบปบัญชีต้ังแตวันที่ 01 กันยายน 2565 ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2566

รายได

0.134%รวม 14,884.14            0.014%

จํานวนเงิน
(บาท)

รอยละของมูลคาทรัพยสินสุทธิ

คาตอบแทนท่ีไดรับจากบริษัทจัดการตางประเทศ 0.014%14,884.14            

4



 

 

 

 

รายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเกยีวข้อง 

ของรอบระยะเวลาบญัชี ตงัแต่วนัที 1 กนัยายน 5 ถึงวนัที 28 กุมภาพนัธ์ 6 

รายชือบุคคลทีเกียวขอ้งทีกองทุนมีการทาํธุรกรรม 

กองทุนภายใตก้ารจดัการของบริษทั 

 

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลทีเกียวขอ้งและรายชือผูจ้ดัการกองทุนไดที้ บลจ.อีสทส์ปริง 

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

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

บริษทัคู่คา้ตราสารหนี รายการผลประโยชน์ตอบแทน

ของกองทุน 

Bank of America 

The Bank of Nova Sctia 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส 

ธนาคารซิตีแบงก์ 

ขอ้มูลวิจยั เพอืใชเ้ป็นขอ้มูล

ในการตดัสินใจลงทุน 

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารดอยซ์แบงก ์

ธนาคารเดอะรอยลัแบงกอ์อ๊ฟสกอตแลนด ์เอน็.วี. 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั  (มหาชน) 

ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารบีเอน็พี พารีบาส์ 

ธนาคารยูโอบ ีจาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮแ้บงกิงคอร์ปอเรชนั จาํกดั  

บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั 

บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั 

บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์พฒันสิน จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์เอเชียพลสั จาํกดั (มหาชน) 
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ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนืองจากการทีกองทุนใช้บริการบุคคลอืน 

บริษทันายหนา้ รายการผลประโยชน์ตอบแทน

ของกองทุน 

บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จาํกดั 

บริษทัหลกัทรัพย ์ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จาํกดั 

บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วิคเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั 

ขอ้มูลวิจยั เพือใชเ้ป็นขอ้มูล

ในการตดัสินใจลงทุน 

บริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั  

บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์ยูโอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี เงินฝาก 

ณ วนัที 28 กุมภาพนัธ์ 6 

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด 

(พนับาท) 

%NAV 

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ - - 

(ข) ตราสารทีธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะจดัตงัขึนธนาคารพาณิชย ์หรือ

บริษทัเงินทุนเป็นผูอ้อก ผูส้ังจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือ

ผูค้าํประกนั 

4,768.02 4.47% 

(ค) ตราสารทีมีบริษทัทีไดรั้บ rating ในระดบั investment grade 

เป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้าํประกนั 

- - 

(ง) ตราสารทีมีบริษทัทีไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเชือถือในระดบัที 

ตาํกวา่ investment grade หรือไม่มี rating เป็นผูอ้อก ผูร้บัรอง   

ผูร้ับอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้าํประกนั 

520.18 0.49% 

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ทีบริษทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
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106,385.90 100.00 106,385.90

106,385.90 100.00 106,385.90

106,385.90 100.00 106,385.90

80,857.55 76.00 80,857.55

25,528.35 24.00 25,528.35

5,288.20

5,288.20

4,768.02

520.18

(4,764.63)

158.60

(4,923.23)

(157.48)

11.20

(168.68)

106,385.90 100.00 106,751.99

สินทรัพย์อืน 0.01

หนีสินอืน (0.15)

100.00

หมายเหตุ    * อนัดบัความน่าเชือถือ (Rating) ของผูอ้อกตราสาร

สัญญาซือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 0.15

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (4.60)

สินทรัพย์อืนและหนีสินอืน (0.14)

BANK DEPOSIT FCD-USD 503.47 0.49

การป้องกนัความเสียงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า (4.45)

เงินฝากธนาคาร 4.96

ประเภทออมทรัพย์ 4.96

KBANK - S/A ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 4,763.75 4.47

LMVPDAU Legg Mason ClearBridge Value Fund Premier 

Class US$ Distributing (A)

11.50 75.72

VERGLFO Veritas Global Focus A USD 17.17 23.91

การลงทุนในหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 99.63

หน่วยลงทุน 99.63

ประเภทกองทุนรวมตราสารแห่งทุน 99.63

มูลค่าตาม

ราคาตลาดรวม

ดอกเบียค้างรับ

(พนับาท)

ร้อยละของ

มูลค่า 

ทรัพย์สินสุทธิTRIS FITCH S&P Moody's

กองทุนเปิดธนชาต โกลบอล แวยู ฟันด์

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอืน

ณ วนัที 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชือหลกัทรัพย์ อตัราดอกเบีย 

(%)

อนัดับความน่าเชือถือ วนัครบ

กาํหนด

จาํนวนหน่วย 

(พนัหน่วย)/มูลค่า

หน้าตวั

(พนับาท)

มูลค่าตาม

ราคาตลาดไม่รวม

ดอกเบียค้างรับ

(พนับาท)

ร้อยละของ

เงินลงทุน
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อนัดับความน่าเชือถือของตราสารหนีระยะกลางและระยะยาว 

บ.ทริส

เรสติง 

บ.ฟิทซ์ เรทติง 

(ประเทศไทย) 

ความหมายของเรทติง 

AAA AAA (tha) ความน่าเชือถือสูงทีสุด และมีความเสียงตาํสุด กลุม่ตราสารหนี 

ระดบัน่าลงทุน 

(Investment Grade 

Bonds) 

AA AA (tha) ความน่าเชือถือสูงมาก และมีความเสียงตาํมาก 

A A (tha) ความน่าเชือถือสูง และมีความเสียงตาํ 

BBB BBB (tha) ความน่าเชือถืออยูใ่นเกณฑพ์อใช ้

BB BB (tha) ความน่าเชือถือตาํกวา่ระดบัปานกลาง กลุ่มตราสารหนี 

ระดบัเก็งกาํไร 

(Speculative Grade 

Bonds) 

B B (tha) ความน่าเชือถืออยูใ่นเกณฑต์าํมาก 

C CCC, CC, C (tha) ความน่าเชือถืออยูใ่นเกณฑต์าํมากทีสุด และเริมมี

ความเสียงตอ่การผิดนดัชาํระหนี 

D DDD, DD, D (tha) อยูใ่นภาวะทีผิดนัดชาํระหนี 

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

ขา้งตน้ เพือใชข้ยายขอบเขตของคุณภาพเครดิตทีนิยามเอาไวม้ากกวา่เลก็นอ้ย (+) และ นอ้ยกว่าเล็กนอ้ย (-) 

ตามลาํดบั สาํหรับ ฟิทซ์ เรทติง เป็นสถาบนัจดัอนัดบัเครดิตนานาชาติ จึงมีคาํวา่ (tha) ต่อทา้ยเพือแสดงถึงการ

ใหอ้นัดบัเครดิตตามมาตรวดัภายในประเทศไทย 
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Description Standard and 

Poor’s 

Moody’s FITCH Ratings 

Long-

term 

Short-

term 

Long-

term 

Short-

term 

Long-

term 

Short-

term 

Investment Grade 

Highest Credit Quality - exceptionally strong capacity 

for payment of financial commitments 

AAA 

A1+ 

A1 

A2 

A3 

Aaa 

P1 

P2 

P3 

AAA 

F1+ 

F1 

F2 

F3 

Very strong capacity for payment of financial 

commitments - a minimal difference compared  

With AAA 

AA+ 

AA 

AA- 

Aa1 

Aa2 

Aa3 

AA+ 

AA 

AA- 

Strong capacity for payment of financial commitments - 

it may, nevertheless, be vulnerable to changes in 

economic cycle or circumstances 

A+ 

A 

A- 

A1 

A2 

A3 

A+ 

A 

A- 

Adequate capacity for payment of financial 

commitments - economic cycle and circumstances are, 

nevertheless, more likely to impair this capacity 

BBB+ 

BBB 

BBB- 

Baa1 

Baa2 

Baa3 

BBB+ 

BBB 

BBB- 

  Speculative Grade 

This group involves speculative elements – capacity for 

continued payment of commitments is contingent upon a 

sustained business and economic environment 

BB+ 

BB 

BB- 

B+ 

B 

B- B

C 

D 

Ba1 

Ba2 

Ba3 

B1 

B2 

B3 
NP 

BB+ 

BB 

BB- 

B+ 

B 

B- B

C 

D 
High default risk - debtor’s capacity for meeting 

commitments may be troublesome 

CCC+ 

CCC 

CCC- 

Caa1 

Caa2 

Caa3 

CCC+ 

CCC 

CCC- 

Highly speculative obligations CC CC CC 

Very low probability of timely and full payment of 

obligations 

C C C 

Default in payment of obligations - D 
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กองททนเปปดธนชาต โกลบอล แวยย ฟฟนดด

งบแสดงฐานะการเงงน

ณ ววนททท 28 กทมภาพวนธด 2566 และววนททท 31 สงงหาคม 2565

(หนนวย:บาท)

(ยวงไมนไดดสอบทาน) (ตรวจสอบแลดว)

31 สงงหาคม 256528 กทมภาพวนธด 2566

สสนทรรพยย

เงงนลงททนแสดงดดวยมยลคนายทตงธรรม  106,385,899.14  99,031,035.31 

เงงนฝากธนาคาร  5,283,709.02  7,227,990.44 

ลยกหนทน

 4,490.68 จากเงงนปฟนผลและดอกเบทนย  2,059.99 

 0.99 จากการขายหนนวยลงททน  0.99 

 158,600.00 จากการขายสวญญาอนทพวนธด  168,075.00 

ลยกหนทนออทน  11,137.08  23,393.02 

สงนทรวพยดออทน  57.50  148.00 

รวมสงนทรวพยด  111,843,894.41  106,452,702.75 

หนนนสสน

เจดาหนทน

 -   จากการรวบซอนอคอนหนนวยลงททน  168,993.21 

 4,923,228.78 เจดาหนทนจากสวญญาอนทพวนธด  1,534,108.61 

คนาใชดจนายคดางจนาย  163,652.82  221,537.26 

ภาษทเงงนไดดคดางจนาย  673.60  309.00 

หนทนสงนออทน  4,350.59  3,535.32 

รวมหนทนสงน  5,091,905.79  1,928,483.40 

สสนทรรพยยสสทธส  106,751,988.62  104,524,219.35 

สสนทรรพยยสสทธส

ททนทททไดดรวบจากผยดถออหนนวยลงททน  135,346,177.84  136,708,014.09 

กกาไร(ขาดททน)สะสม

 454,537,431.57 บวญชทปรวบสมดทล  454,258,470.73 

(483,131,620.79)กกาไร(ขาดททน)สะสมจากการดกาเนงนงาน (486,442,265.47)

รวมสงนทรวพยดสททธง  106,751,988.62  104,524,219.35 

สสนทรรพยยสสทธสตตอหนตวย  7.8873  7.6458 

จจจนวนหนตวยลงทสนทนทจจจหนตจยแลลวทรนงหมด ณ สสนนงวด (หนตวย)  13,534,617.7839  13,670,801.4094 
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งบกกกไรขกดททนเบบดเสรบจ

สกกหรรบรอบระยะเวลก 6 เดดอน สสสนสทดวรนททท  28 กทมภกพรนธธ 2566 และ 2565

28 กกมภาพพนธธ 2566 28 กกมภาพพนธธ 2565

กองททนเปปดธนชกต โกลบอล แวยย ฟฟนดธ

(หนนวย:บกท)

ยรงไมนไดดสอบทกน ยรงไมนไดดสอบทกน

รายไดด

รกยไดดดอกเบทสย  8,435.50  1,463.83 

รกยไดดอดทนๆ  14,884.14  69,915.35 

 23,319.64 รวม รกยไดด  71,379.18 

คคาใชดจคาย

คนกธรรมเนทยมกกรจรดกกร 835,013.21 563,018.31

คนกธรรมผยดดยแลผลประโยชนธ 13,360.15 9,008.27

คนกธรรมเนทยมนกยทะเบทยน 16,700.28 11,260.39

คนกใชดจนกยในกกรเกบบรรกษกทรรพยธสสนในตนกงประเทศและอดทนๆ -  0.33

คนกธรรมเนทยมวสชกชทพ 25,693.84 25,693.84

คนกใชดจนกยในกกรขกยและรรบซดสอคดนหนนวยลงททน -  195.00

คนกใชดจนกยในกกรดกกเนสนงกน 90.50 3,051.46

890,857.98รวม คนกใชดจนกย 612,227.60

รายไดด(ขาดทกน)สกทธธ (867,538.34) (540,848.42)

รายการกกาไร(ขาดทกน)สกทธธจากเงธนลงทกน

รกยกกรกกกไร(ขกดททน)สททธสจกกเงสนลงททน  3,617,560.19  4,210,095.34 

รกยกกรกกกไร(ขกดททน)สททธสทททยรงไมนเกสดขขสนจกกเงสนลงททน  412,843.64 (6,537,576.18)

รกยกกรกกกไร(ขกดททน)สททธสทททเกสดขขสนจกกสรญญกอนทพรนธธ  4,014,973.80 (1,544,778.48)

รกยกกรกกกไร(ขกดททน)สททธสทททยรงไมนเกสดขขสนจกกสรญญกอนทพรนธธ (3,398,595.17)  810,221.67 

รกยกกรกกกไร(ขกดททน)สททธสจกกอรตรกแลกเปลททยนเงสนตรกตนกงประเทศ (467,334.10)  101,327.50 

 4,179,448.36 รวม รกยกกรกกกไร(ขกดททน)สททธสจกกเงสนลงททนททท เกสดขขสนและยรงไมนเกส ดขขสน (2,960,710.15)

การเพธพมขขขน(ลดลง)ในสธนทรพพยธสกทธธจากการดกาเนธนงานกคอนภาษษเงธนไดด  3,311,910.02 (3,501,558.57)

หพก ภาษษเงธนไดด (1,265.34) (219.60)

การเพธพมขขขน(ลดลง)ในสธนทรพพยธสกทธธจากการดกาเนธนงานหลพงหพกภาษษเงธนไดด  3,310,644.68 (3,501,778.17)
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ข้อมูลท่ีลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศ เกนิกว่าร้อยละย่ีสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

ของ 

กองทุนเปิดธนชาต โกลบอล แวยู ฟันด์
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Investment Manager

ClearBridge Investments

Objective

The fund’s goal is to achieve growth of the fund’s
value in the long term. The fund will mostly invest
in shares of US companies.

Fund Details

Reference Currency: US Dollar
Minimum Investment:
Initial Amount USD 15 million
Month-end NAV:
Class PR Distr. (A) (USD) USD 198.95
Fees^:
Initial Charge None
Management fee: 0.675% p.a.
Trading Frequency: Daily
Inception Date:
Class PR Distr. (A) (USD) 25 April 2014
Domicile: Dublin, Ireland
ISIN Code: IE00B0D44069
BloombergTicker: LMVPDAU ID
Fund Size: USD 930 million
Number of Holdings: 66

3Year Risk Statistics5 (Annualised)

Sharpe Ratio 0.73
Risk Adjusted Alpha 2.51%
Beta 1.15
Standard Deviation 24.29%

^ The charges are the fees the fund charges to investors to
cover the costs of running the Fund. Additional costs, including
transaction fees, will also be incurred.These costs are paid
out by the Fund, which will impact on the overall return of
the Fund. Fund charges will be incurred in multiple currencies,
meaning that payments may increase or decrease as a result
of currency exchange fluctuations.

1 Based on Class PR Distr. (A) (USD) share.

This is a marketing communication. Please refer to the relevant offering documents before making any
final investment decisions. Past performance does not predict future returns.

Cumulative Performance (%) (Since Inception to 28 February 2023)

-50

0

50

100

150

4/14 3/15 3/16 3/17 3/18 3/19 3/20 3/21 3/22

Class PR Distr. (A) (USD)

107.23

Annualised Performance (%)
YTD 3-Month 1-Year 3-Year 5-Year

Since

Inception

Class PR Distr. (A) (USD) 4.84 -0.01 -1.64 16.74 9.08 8.58

Benchmark (USD) 1.47 -2.62 -2.81 12.77 10.19 11.22

CalendarYear 2022 2021 2020 2019 2018 2017

Class PR Distr. (A) (USD) -7.05 27.14 12.41 25.76 -13.34 14.07

Benchmark (USD) -7.54 18.43 18.40 31.49 -4.83 21.83

Performance is net of fees and is calculated on a NAV to NAV basis (USD).
Performance for periods greater than one year is annualised. Performance is based on reinvestment of any income and capital gains
distribution derived from securities held in the Fund.
The fund’s returns may increase or decrease as a result of changes to foreign exchange rates.
Distr. (A) = Distributing share class. Dividend declared and paid out annually.
PR = Premier
Benchmark: Russell 1000Value Index with effect from 17 May 2021. Prior to that, the benchmark was S&P 500 Index.

Sector Allocation (%)

Financials 20.53
Energy 15.34
Health Care 13.77
Industrials 10.77
InformationTechnology 9.47
Materials 7.44

Utilities 6.47
Consumer Discretionary 5.77
Communication Services 4.88
Consumer Staples 3.87
Real Estate 0.86
Cash & Cash Equivalents 0.82

TopTen Holdings (%)

Meta Platforms Inc 3.25
Bank of America Corp 3.21
American International Group Inc 3.21
Freeport-McMoRan Inc 2.76
Oracle Corp 2.74

EQT Corp 2.53
Wells Fargo & Co 2.47
UberTechnologies Inc 2.43
BioMarin Pharmaceutical Inc 2.18
Noble Corp PLC 2.15
Total 26.93

ForThanachart Fund Eastspring’s Use Only

0223 As at 28 February 2023

FranklinTempleton Global Funds plc

FTGF ClearBridge Value Fund
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Investment Risks

The fund does not offer any capital guarantee or protection and you may not get back the amount invested.

Investment in company shares: The fund invests in shares of companies, and the value of these shares can be negatively affected by changes in the
company, its industry or the economy in which it operates.

Geographical focus: This fund invests primarily in the United States, which means that it is more sensitive to local economic, market, political or regulatory
events in the United States, and will be more affected by these events than other funds that invest in a broader range of regions.

Concentrated fund: The fund invests in fewer companies than other funds which invest in shares usually do. This means that the fund does not spread its
risk as widely as other funds and will therefore be affected more if an individual company has significant losses.

Sustainability: The fund’s integration of sustainability risks in the investment decision process may have the effect of excluding profitable investments from
the investment universe of the fund and may also cause the fund to sell investments that will continue to perform well. A sustainability risk could materialise
due to an environmental, social or governance event or condition which may impact the fund’s investments and negatively affect the returns of the fund.

Fund operations: The fund is subject to the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people or systems or those of third parties
such as those responsible for the custody of its assets, especially to the extent that it invests in developing countries.

Complete information on the risks of investing in the Fund are set out in the Fund’s prospectus.

Important Information
This fund has been classified asArticle 8 under the Regulation on sustainability related disclosures in the financial services sector (EU) 2019/2088.These are Funds
which have an ESG integration approach and, in addition, have binding environmental and/or social characteristics in their investment process.

A temporary negative position may be due to unsettled trade activity and/or the use of particular investment policies as allowed by the prospectus.
For use by the intended recipient only and cannot be disseminated further.
This document has not been approved by the Securities and Exchange Commission which takes no responsibility for its contents. Nothing in this document
nor any action of the Fund manager/ Marketing Entity constitutes or shall be construed as an offer for sale of any securities, or a solicitation, by the Fund
manager/ Marketing Entity, to make an offer for sale of any securities to the public in Thailand. This document is intended to be read by the addressee only
and must not be passed to, issued to, or shown to the public generally.This investment contains risks. An investor should study all information prior to
making a decision to invest.
This document is for information only and does not constitute investment advice or a recommendation and was prepared without regard to the specific objectives,
financial situation or needs of any particular person who may receive it. This document may not be reproduced, distributed or published without prior written
permission from Franklin Templeton.
Any research and analysis contained in this document has been procured by Franklin Templeton for its own purposes and may be acted upon in that connection
and, as such, is provided to you incidentally. Although information has been obtained from sources that Franklin Templeton believes to be reliable, no guarantee
can be given as to its accuracy and such information may be incomplete or condensed and may be subject to change at any time without notice. Any views
expressed are the views of the fund manager as of the date of this document and do not constitute investment advice. The underlying assumptions and these
views are subject to change based on market and other conditions and may differ from other portfolio managers or of the firm as a whole.
There is no assurance that any prediction, projection or forecast on the economy, stock market, bond market or the economic trends of the markets will be
realised. Franklin Templeton accepts no liability whatsoever for any direct or indirect consequential loss arising from the use of any information, opinion or
estimate herein.
The value of investments and the income from them can go down as well as up and you may not get back the full amount that you invested.
Past performance is not necessarily indicative nor a guarantee of future performance of the Fund. Subscriptions may only be made on the basis of the
most recent Prospectus which is available at Templeton Asset Management Ltd or authorised distributors of the Fund. Potential investors should read the
details of the Prospectus before deciding to subscribe for or purchase the Fund. This shall not be construed as the making of any offer or invitation to anyone in
any jurisdiction in which such offer is not authorised or in which the person making such offer is not qualified to do so or to anyone to whom it is unlawful to
make such an offer. In particular, the Fund is not available to U.S. citizens, residents or greencard holders.
The Fund may invest in certain types of derivative instruments for efficient portfolio management purposes. Please refer to the prospectus for more information.
Investors may wish to seek advice from a financial adviser before making a commitment to invest in shares of the Fund. In the event an investor
chooses not to seek advice from a financial adviser, he/she should consider whether the Fund is suitable for him/her.
The fund documents may be obtained free of charge in English, French, German, Italian and Spanish from FTGF’s registered office at Riverside Two, Sir John
Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Ireland, from FTGF’s administrator, BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited, or please visit www.franklinresources.com
to be directed to your local Franklin Templeton website. Individual securities are examples only and are not recommendations to buy or sell an investment.
Opinions expressed are subject to change without notice and do not consider the needs of investors.
In addition, a summary of investor rights is available from summary-of-investor-rights.pdf (franklintempleton.sg). The summary is available in English.
The sub-funds of FTGF are notified for marketing in multiple EU Member States under the UCITS Directive. FTGF can terminate such notifications for any share
class and/or sub-fund at any time by using the process contained in Article 93a of the UCITS Directive.
For the avoidance of doubt, if you make a decision to invest, you will be buying units/shares in the Fund and will not be investing directly in the underlying
assets of the Fund.
Copyright© 2023 Franklin Templeton. All rights reserved.
Issued by Templeton Asset Management Ltd, Registration Number (UEN) 199205211E.
ForThanachart Fund Eastspring’s Use Only.

0223 FranklinTempleton Global Funds plc

FTGF ClearBridge Value Fund
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Veritas Global Focus Fund

Fund managers Fund Index

(USD A)

1 month -1.44 1.03 -2.40

Fund inception Year to date 6.22 1.31 4.50

Share class inception 3 months 2.20 1.81 0.06

Share class management fee 1.00% 1 year -10.85 13.05 -7.33

Dividend payment 3 years annualised 5.12 10.72 9.90

(Pay date) 5 years annualised 5.51 9.53 6.88

10 years annualised 8.23 8.44 8.77

SEDOL Inception annualised 7.88 8.16 6.38

ISIN

Bloomberg

Index

IA sector

Dealing

Tax status

Domicile

Structure

Fund type

Fund base currency

Manager

Investment manager

Source: Fund administrator/Veritas Asset Management LLP/MSCI/OECD

Administrator

Fund Index

Custodian (USD A)

1 year to February 2023 -10.85 13.05 -7.33

1 year to February 2022 7.50 12.61 10.74

1 year to February 2021 21.19 7.27 29.34

1 year to February 2020 9.53 7.98 4.63

Fund size USD 2,862.3 million 1 year to February 2019 2.80 7.42 0.43

NAV per share USD 41.96

NAV at launch USD 10.00

Last dividend paid USD 0.0152

Number of holdings 25 Fund Index

Annualised standard deviation 13.9 15.7

Annualised Sharpe 0.4 0.3

Annualised Sortino 0.5 0.4

Beta 0.8 1.0

T +44 (0) 20 3758 9900

investorservices@vamllp.com

www.vamllp.com

FS_IE0030741650_USD_A_GBR_EN_0223_1003231732

Risk profile since inception to 28 February 2023

Since inception returns in USD to 28 February 2023

Rolling 12 month returns in USD

G7 CPI + 6% 

p.a. ¹

31 July 2001

31 July 2001

Andrew Headley

Mike Moore

Fund and share class information Returns in USD to 28 February 2023

G7 CPI + 6% 

p.a. ¹

Once a year

(October)

Daily by 11.00 am (Irish Time)

MSCI World

IE0030741650

3074165

VERGLFO

Global

UCITS

USD

KBA Consulting

Management Limited

UK Reporting Fund

Contact information

Fund and share class update

Ireland

Brown Brothers Harriman Trustee 

Services (Ireland) Limited

Brown Brothers Harriman

Fund Administration Services

(Ireland) Limited

Veritas Asset

Management LLP

ICVC

Veritas Asset Management 

The Fund is designed for long term investors who wish to build capital over a number of years through investment in a focused portfolio of global
companies.
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Veritas Global Focus Fund (A Class) total return USD

MSCI World (with net dividends reinvested) USD

OECD G7 CPI + 6% p.a. ¹

Current fee is 1.00%. Returns based on annual fee of 0.75% before 25 November 2011

Fund returns are for Veritas Global Focus Fund USD A share class

Fund returns are total returns including dividends, net of fees and expenses in USD

Fund returns are based on NAVs priced at close of business

Source: Fund administrator/Veritas Asset Management LLP/MSCI/OECD

¹ OECD G7 CPI data to latest month shown to 31 January 2023

This

Please
The
Harriman
your

Veritas
Indices

Veritas
regulated
and

Past performance is not a reliable indicator of future results. Capital may be at risk as the
value of investments can go down as well as up and is not guaranteed. Returns may also
increaseor decrease as a result of currency fluctuations.

17



Fund factsheet    USD A Class      28 February 2023

Veritas Global Focus Fund

Holding Sector % Fund

Alphabet Communication Services 7.3

Safran Industrials 5.9

Microsoft Information Technology 5.5

Vinci Industrials 5.5

Canadian Pacific Railway Industrials 5.4

Charter Communications Communication Services 5.3

Fiserv Information Technology 5.1

Airbus Industrials 4.3

Unilever PLC Consumer Staples 4.1

Aena SME Industrials 4.1

Sector % Fund Region % Fund

Industrials 28.4 North America 68.1

Health Care 26.1 Europe ex UK 19.8

Communication Services 15.3 United Kingdom 7.3

Information Technology 14.4 Asia Pacific ex Japan 2.8

Financials 5.8 Cash and equivalents 2.1

Consumer Staples 4.1 Total 100.0

Consumer Discretionary 3.8

Cash and equivalents 2.1

Total 100.0

Please note that the geographical breakdown is included for information purposes only

Geographic exposure is based on country of risk and does not necessarily reflect the true exposure of the underlying investments

The fund management team do not consider geographical listing in their investment process and the fund is not managed relative to a benchmark

Share class Annual management fee Minimum initial investment Minimum subsequent investment

A 1.00% USD 50,000 USD 25,000

There is no entry or exit charge

FS_IE0030741650_USD_A_GBR_EN_0223_1003231732

Veritas Global Focus Fund USD A share class information

Important information

Portfolio breakdown

Top holdings

global

Veritas Asset Management 

This is a marketing communication and does not constitute a contractually binding document.

Please refer to the Prospectus and the Key Investor Information Document for the Fund and do not base any final investment decision on this communication alone.
The aforementioned documents are available in English at www.vamllp.com and can also be obtained from the offices of the Administrator, Brown Brothers
Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited, T: 00 353 (1) 241 7162. If you are in doubt about the suitability of this Fund you should seek advice from
your Investment Advisor.

Veritas Global Focus Fund is a sub-fund of Veritas Funds plc (the “Company”) and is actively managed and is not managed in reference to any benchmark index.
Indices are shown for Illustrative purposes only.

Veritas Funds PLC is authorised by the Central Bank of Ireland. Issued by Veritas Asset Management LLP, the investment manager of the Company. Authorised and
regulated by the Financial Conduct Authority in the United Kingdom. Registered office: 1 Smart’s Place, London, WC2B 5LW, United Kingdom. Registered in England
and Wales (No. OC392918)
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