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กองทนุรวมตรำสำรทุน 

กองทนุรวมหมวดอุตสำหกรรม 
กองทนุรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund 

กองทนุรวมทีเ่น้นลงทุนแบบมีควำมเส่ียงต่ำงประเทศ 

บริษัทหลักทรัพยจ์ัดกำรกองทุน 
ธนชำต จ ำกัด 

(กำรเข้ำร่วมต่อต้ำนทุจริต : 
ได้รับกำรรับรอง CAC) 

 

กองทนุนีม้ีกำรลงทนุกระจกุตัวในหมวดอุตสำหกรรมทีเ่ป็นพลังงำนและสำธำรณูปโภค 
โดยเน้นในกลุ่ม Wind & Solar  

จึงมีควำมเส่ียงทีผู้่ลงทุนอำจสูญเสียเงนิลงทนุจ ำนวนมำก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงนิ 

คุณก ำลังจะลงทนุอะไร? 

กองทุนรวมนีเ้หมำะกับใคร? 

คุณต้องระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 

ค่ำธรรมเนียม 

ข้อมูลอ่ืนๆ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

สัดส่วนของประเภททรัพยส์ินทีล่งทุน 
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1. นโยบำยกำรลงทนุ : 

 
1.1 ทรพัยสิ์นท่ีกองทนุรวมลงทนุ 

 
กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน Brookfield Global 

Renewables and Sustainable Infrastructure UCITS Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class E ซึ่งเป็น 

Class ที่เสนอขายผูล้งทุนสถาบนั ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอตัราส่วนโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ย

ละ 80 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีวตัถุประสงคท์ี่จะสรา้งผลตอบแทนโดยรวม โดยมุ่งเนน้

การลงทุนในบริษัทจดทะเบียนทั่วโลกที่ท  าธุรกิจเก่ียวกับหรือก าลงัเปล่ียนผ่านเขา้สู่การท าธุรกิจเก่ียวกับพลังงาน

หมนุเวียนและโครงสรา้งพืน้ฐานแบบยั่งยนื  จดทะเบียนในประเทศไอรแ์ลนด ์(Ireland) ด าเนินงานตามระเบียบของ 

UCITS กองทุนหลกัดงักล่าวบรหิารจดัการโดย Brookfield Investment Funds (UCITS) p.l.c และลงทุนในรูปสกุล

เงินดอลลารส์หรฐั 

 

บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds 

หรือลงทนุโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลกัทรพัยต์่างประเทศได้ หรือเปล่ียนกลบัมาเป็น Feeder Fund ได ้โดยไม่

ท าใหร้ะดบัความเส่ียงของการลงทนุ (risk spectrum) เพิ่มขึน้ ทัง้นี ้ใหเ้ป็นดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทนุ โดยขึน้กับ

สถานการณต์ลาด และตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหน่วยลงทุน อนึ่ง บรษิัทจดัการจะด าเนินการแจง้ผู้

ถือหน่วยลงทุนล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั โดยผ่าน www.thanachartfundeastspring.com หรือช่องทางอื่นใดที่

บรษิัทจดัการก าหนด ก่อนด าเนินการเปล่ียนแปลงการลงทนุดงักล่าว 

 

ทัง้นี ้การลงทุนของกองทุนใน กองทุนหลกัจะอยู่ในรูปของเงินดอลลารส์หรฐั โดยกองทุนอาจเขา้ท าสญัญาซือ้ขาย

ล่วงหนา้ (Derivatives) โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อป้องกนัความเส่ียงในอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศตามดุลย

พินิจของผูจ้ดัการกองทนุ  

 

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 

(efficient portfolio management (EPM)) ได ้รวมถึงอาจลงทุนในหรือมีไวซ้ึ่งตราสารที่มีสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า

แฝง (Structured Note) นอกจากนี ้การลงทุนทัง้ในและต่างประเทศอาจมีการลงทุนในตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความ

น่าเชื่อถือต ่ากว่าที่สามารถลงทนุได ้(Non – Investment Grade) ตราสารหนีท้ี่ไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ 

(Unrated) และหลกัทรพัยท์ี่มิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted Securities) 

 

คุณก ำลังจะลงทนุอะไร? 



หนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลส ำคญั หนำ้ 3 / 21 กองทุนเปิดธนชำต อีสทส์ปริง Global Green Energy 

1.2 นโยบายการลงทนุของกองทนุตา่งประเทศ 

 
กองทุนหลกั มุ่งเนน้การลงทนุในบรษิัทจดทะเบียนทั่วโลกที่ท  าธุรกิจเก่ียวกบัหรือก าลงัเปล่ียนผ่านเขา้สู่การท าธุรกิจ
เก่ียวกบัพลงังานหมนุเวียนและโครงสรา้งพืน้ฐานแบบยั่งยืน ซึ่งใชเ้ทคโนโลยีและใหบ้รกิารเก่ียวเนื่องกบัพลงังานลม 
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานสะอาด และการบริหารจัดการน ้าอย่างยั่ งยืน ผ่ านการลงทุนในตราสารทุน 
ประกอบดว้ย หุน้สามญั, หุน้บรุมิสิทธิ, และ Depository Receipts  
กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี ้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต ่ากว่าระดับ investment grade และกองทุนอาจ
พิจารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารการลงทนุได ้
 
ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถเขา้ถึงขอ้มลูกองทนุหลกัเพื่อศกึษาขอ้มูลเพิ่มเติมไดท้ี่ : 
https://publicsecurities.brookfield.com/products 
  

2. กลยุทธใ์นกำรบริหำรจัดกำรลงทุน: 
 

2.1 กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง Global Green Energy มุ่งหวงัใหผ้ลการด าเนินงานเคล่ือนไหวตามกองทุน
หลกั (passive management) 

 
2.2 กองทุน Brookfield Global Renewables and Sustainable Infrastructure UCITS Fund (กองทุนหลกั) มี

กลยทุธใ์นการบรหิารแบบเชิงรุก (Active) 
 
 
 
 
 
นกัลงทนุท่ีตอ้งการกระจายความเส่ียงในการลงทุนไปยงัต่างประเทศ และตอ้งการกระจายการลงทนุไปยงัหุน้กลุ่มพลงังาน
และสาธารณูปโภค โดยสามารถลงทุนระยะยาวและยอมรบัความเส่ียงของการลงทุนในหลักทรพัยห์รือทรพัยสิ์นทั่วโลก 
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน  และความผนัผวนของการเปล่ียนแปลงของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ 
(กองทนุหลกั) ได ้
 

กองทนุรวมนีไ้ม่เหมำะกับใคร 
▪ นกัลงทนุท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใชเ้งินลงทนุนีใ้นระยะอนัใกล ้
▪ นกัลงทนุท่ีไม่สามารถรบัความผนัผวนของของเงินลงทนุและผลตอบแทนทัง้ในระยะสัน้ และระยะยาวได ้

 
 
 
 
 
 

ท ำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเส่ียงของกองทุนนี ้
 

▪ อ่ำนหนงัสือชีช้วนฉบบัเต็ม หรือสอบถำมผูส้นบัสนนุการขายและบรษิัทจดัการ 

อย่ำลงทุนหากไม่เขา้ใจลกัษณะและความเสี่ยงของกองทนุรวมนีด้ีพอ 

กองทุนรวมนีเ้หมำะกับใคร? 
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ค ำเตือนทีส่ ำคัญ 
 
1. กองทนุนีม้ิใช่กองทนุคุม้ครองเงินตน้ ผูล้งทนุจึงมีความเส่ียงของเงินตน้จากการลงทนุ 

 
2. กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปรงิ Global Green Energy อาจจะเขา้ลงทนุในกองทนุหลกัในรูปสกุลเงินดอลลารส์หรฐั 

และอาจจะเข้าท าสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเส่ียงในอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผูจ้ัดการกองทุน ทัง้นี ้เนื่องจากกองทุนไม่ไดป้้องกันความเส่ียง
อตัราแลกเปล่ียนทัง้จ านวนผูล้งทนุอาจจะขาดทนุหรือไดร้บัก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน / หรือไดร้บัเงินคืนต ่ากว่าเงิน
ลงทนุเริ่มแรกได ้      
 

3. กองทุน เปิดธนชาต อีสท์สปริง  Global Green Energy และกองทุน  Brookfield Global Renewables and 
Sustainable Infrastructure UCITS Fund (กองทุนหลัก ) อาจลงทุน ในสัญญาซื ้อขาย ล่วงหน้า เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) กองทุนจึงมีความเส่ียงมากกว่า
กองทุนรวมอื่นจึงเหมาะสมกับผูล้งทุนที่ตอ้งการผลตอบแทนสงูและสามารถรบัความเส่ียงไดส้งูกว่าผูล้งทุนทั่วไป    
ผูล้งทุนจึงควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเขา้ใจในความเส่ียงของสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ และผูล้งทุนควร
พิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยค านึงถึงประสบการณ์การลงทุนวัตถุประสงคก์ารลงทุน และฐานะ
การเงินของผูล้งทนุเอง 
 

4. กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง Global Green Energy อาจลงทุนในตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝงท าให้
กองทุนนี ้มีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผูล้งทุนที่ตอ้งการผลตอบแทนสูง และสามารถรบั
ความเส่ียงไดส้งูกว่าผูล้งทนุทั่วไป 
 

5. กองทนุนีม้ีนโยบายการลงทนุเฉพาะเจาะจงในหมวดอตุสาหกรรม จึงอาจมีความเส่ียงและความผนัผวนของราคาสงู
กว่ากองทนุรวมทั่วไปท่ีมีการกระจายการลงทนุในหลายอตุสาหกรรม 

 

6. กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Green Energy ลงทุนกระจุกตัวอยู่ ในสหภาพยุโรป และประเทศ
สหรฐัอเมรกิา ผูล้งทนุจึงควรพิจารณาการกระจายความเส่ียงของพอรต์การลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย 

 

7. การลงทุนทั้งในและต่างประเทศสามารถลงทุนหรือมีไวซ้ึ่งตราสาร non-investment grade / unrated / unlisted 
ดงันัน้ ผูล้งทุนอาจมีความเส่ียงที่สงูขึน้มากกว่ากองทุนรวมทั่วไป เช่น ความเส่ียงจากการผิดนดัช าระหนีข้องผูอ้อก
ตราสารหรือความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร เป็นตน้      
 

คุณต้องระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 
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8. บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยดุรบัค าสั่งซือ้ / ค าสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเขา้กองทนุเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็
ไดใ้นกรณีที่บริษัทจดัการเห็นว่า การหยุดรบัค าสั่งดงักล่าวจะเป็นการรกัษาประโยชนก์องทุนและผูถื้อหน่วยลงทุน 
โดยบริษัทจดัการจะประกาศล่วงหนา้อย่างนอ้ย 3 วนัก่อนการหยุดรบัค าสั่งซือ้ / ค าสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ 
โดยติดประกาศดังกล่าวไวท้ี่บริษัทจัดการ ส านักงานและสาขาของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน และแจง้ให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 วนันบัแต่วนัท่ีประกาศหยุดรบัค าสั่งซือ้ / ค าสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเขา้
เป็นการชั่วคราวหรือถาวร 
 

9. กองทุนหลักมีการจ ากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ในกรณีที่มีการไถ่ถอนมูลค่ามากกว่ารอ้ยละ 10 
ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนดังกล่าว ณ วนัที่มีการส่งค าสั่งไถ่ถอน ในกรณีนีก้ารจ ากัดการไถ่ถอนกองทุน
หลกัจะจดัสรรการไถ่ถอนตามสดัส่วนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีท ารายการไถ่ถอนในวนันัน้ ทัง้นี ้หน่วยลงทนุที่ยงัไม่ไดร้บั
การจดัสรรนัน้ ทางกองทนุหลกัจะน าค าสั่งส่วนท่ีเหลือมาเป็นการท ารายการในวนัท าการถดัไปที่สามารถท ารายการ
ไถ่ถอนไดแ้ละด าเนินการจัดสรรตามสัดส่วนต่อเนื่อง (โดยผูดู้แลผลประโยชนจ์ะท ารายการทั้งหมดตามหลักการ
ขา้งตน้) จนกระทั่งสามารถท ารายการไถ่ถอนไดค้รบถว้นนบัจากวนัแรกที่มีการจ ากดัการไถ่ถอน 
 

10. เพื่อใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกองทุนหลัก บริษัทจัดการอาจน าส่งขอ้มูลของผูถื้อหน่วยลงทุนนี ้
(รวมถึงผูเ้คยถือหน่วยลงทุนนี)้ ไปยงักองทุนหลัก(รวมถึงผูเ้ก่ียวขอ้ง) และหน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้งทัง้ในและ
ต่างประเทศในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่งถือครองหน่วยกองทุน (ทั้งทางตรงและทางออ้ม) มากกว่า 
10% ของหน่วยกองทุน หรือ ตามค าขอ/เกณฑข์องกองทุนหลกั รวมถึงการขอขอ้มูลเพิ่มเติมจากผูถื้อหน่วยและ/
หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนท ารายการซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่าน นอกจากนี ้
บริษัทจดัการอาจจะระงับหรือหยุดใหบ้ริการและด าเนินการใหม้ีการขายคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนที่
ไม่ให้ความร่วมมือหรือผูถื้อหน่วยลงทุนที่เข้าเกณฑ์ตอ้งหา้มตามข้อก าหนดของกองทุนหลักในการด าเนินการ
ดงักล่าวขา้งตน้ทั้งหมด ทัง้นี ้ใหถื้อว่าบริษัทจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนไดร้บัความ
ยินยอมจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ในการใหข้อ้มลูดงักล่าว  
 

11. บรษิัทจดัการมีวตัถปุระสงคท์ี่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุกบัหรือเพื่อประโยชนก์บั  

1)  พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ
สหรฐัอเมรกิาหรือท่ีประเทศสหรฐัอเมรกิาครอบครอง) รวมถึงผูท้ี่มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรฐัอเมรกิา
หรือผูถื้อ Green Card ที่ออกประเทศสหรฐัอเมรกิา  

2)  นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือหา้งหุน้ส่วน เป็นตน้ ซึ่งจัดตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายของประเทศสหรฐัอเมริกา 
รวมถึงสาขาของนิติบคุคลดงักล่าว        

3)  หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาทัง้ในและนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา 
4)  ผูล้งทุนซึ่งติดต่อหรือรบัขอ้มูล หรือส่งค าสั่งเก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือช าระ/รบัช าระเงิน

เก่ียวกับหน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรฐัอเมริกา ทัง้นี ้รวมถึงผูล้งทุนที่ใชต้วัแทนหรือผูจ้ดัการที่ตัง้อยู่
ในประเทศสหรฐัอเมรกิาในการด าเนินการดงักล่าว       

5)  กองทรพัยสิ์นของบคุคลและนิติบคุคลดงักล่าวตามขอ้ 1 - 4       
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 บรษิัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสั่งซือ้ การจดัสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางออ้ม ส าหรบัผูล้งทนุท่ีมีลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ 

 
12. ในกรณีที่บรษิัทจดัการมีพนัธะสญัญาหรือขอ้ตกลงกับรฐัต่างประเทศหรือหน่วยงานของรฐัต่างประเทศหรือมีความ

จ าเป็นตอ้งปฏิบัติตามกฎหมายของรฐัต่างประเทศไม่ว่าที่เกิดขึน้แลว้ในขณะนี ้หรือจะเกิดขึน้ในอนาคต เช่น 
ด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรฐัอเมริกา เป็นตน้ ผูถื้อหน่วย
ลงทุนไดร้บัทราบและตกลงยินยอมใหสิ้ทธิแก่บรษิัทจดัการที่จะปฏิบตัิการและด าเนินการต่างๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
พันธสัญญาหรือขอ้ตกลง หรือกฎหมายของรฐัต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลต่างๆ ของผูถื้อหน่วย
ลงทุน การหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายจากเงินไดข้องผูถื้อหน่วยลงทุน ตลอดจนการขอค ายินยอมขอ้มลู และเอกสารเพิ่มเติม
จากผูถื้อหน่วยลงทนุ และมีสิทธิด าเนินการอื่นใดเท่าที่จ  าเป็นส าหรบัการปฏิบตัิตามพนัธสญัญาหรือขอ้ตกลง หรือ
กฎหมายของรฐัต่างประเทศ ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทนุโปรดศกึษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนงัสือชีช้วน 

 

 
 

 
 

ปัจจัยควำมเส่ียงทีส่ ำคัญ 

ควำมเส่ียงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (market risk) 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน (SD) 
ต ่ำ  สูง 

< 5% 5 – 10% 10 - 15% 15 - 25% > 25% 

 

ควำมเส่ียงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรำยใดรำยหน่ึง (high issuer concentration risk) 

การกระจกุตวัในผูอ้อกตราสารรวม 
ต ่ำ สูง 

< 10% 10% – 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80% 

แผนภาพแสดงต าแหนง่ความเสีย่งของกองทนุรวม 
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พิจารณาจากการลงทนุแบบกระจกุตวัในตราสารของผูอ้อกตราสาร คู่สญัญา หรือบคุคลอื่นท่ีมีภาระผกูพนัตามตราสาร
หรือสญัญานัน้ รายใดรายหนึง่มากกว่า 10% ของ NAV รวมกนั 
ทัง้นี ้ การลงทนุแบบกระจกุตวัไม่รวมถึงกรณีการลงทนุในทรพัยสิ์นดงันี ้
1.  ตราสารหนีภ้าครฐัไทย  
2.  ตราสารภาครฐัต่างประเทศที่มีการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได  ้
3.  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่

สามารถลงทนุได ้

 

ควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหน่ึง (High Sector 
Concentration Risk) 

การลงทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรม 
ต ่ำ        สูง 

< 20% 20% – 50% 50% – 80% > 80% 

หมายเหต ุ: กองทนุนีม้กีารลงทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรมที่เป็นพลงังานและสาธารณปูโภค โดยเนน้ใน 
กลุ่ม Wind & Solar 

 

ควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหน่ึง (High Country Concentration 
Risk) 

การลงทนุกระจกุตวัในประเทศ 
ต ่ำ สูง 

< 20% 20% – 50% 50% – 80% > 80% 
หมายเหต ุ: กองทนุรวมมกีารลงทนุกระจกุตวัในสหภาพยโุรป และประเทศสหรฐัอเมรกิา 

 

ควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk) 

การป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน fx 
ต ่ำ สูง 

ทัง้หมด/เกือบทัง้หมด บางส่วน ดลุยพินิจ ไม่ป้องกนั 

หมายเหต:ุ กองทนุมีการป้องกนัความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนคดิเป็น 50-100% ของเงินลงทนุใน
ต่างประเทศ 

*คณุสามารถดขูอ้มลูเพิ่มเตมิไดท้ี่ www.thanachartfundeastspring.com 
 
 
 
 
 

http://www.thanachartfund.com/
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ช่ือทรัพยส์ินทีล่งทุนสูงสุด 5 อันดับแรก: 

ชื่อทรัพยส์นิ อันดับควำมน่ำเชื่อถือ % ของ NAV 

1. หน่วยลงทนุของกองทนุตราสารทนุ : Brookfield Global Renewables and 
Sustainable Infrastructure UCITS Fund Class E (Institutional 
Accumulation) USD (BRRUUEA)                                    

 
       - 

      รวมทัง้สิน้ 

 
96.15% 
96.15% 

หมายเหต:ุ ขอ้มลู ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2564 ทัง้นีค้ณุสามารถดขูอ้มลูที่เป็นปัจจบุนัไดท้ี่ www.thanachartfundeastspring.com 

 
 

สัดส่วนของประเภททรัพยส์ินทีล่งทุน 
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*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คณุจะไดร้บั ดงันัน้ คณุควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดงักลา่วก่อนการลงทนุ* 
 

ค่ำธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 
 

สงูสดุไม่เกิน สงูสดุไม่เกิน 0.1  
ผูดู้แผลประโยชน์

1.6050

0.0214 0.1070
0.0150

1.749

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

ค่ำ
ธร

รม
เน
ียม

ที่เ
รีย

กเ
ก็บ

จร
ิง

%
 ต
อ่ปี

ขอ
ง
ขอ

ง
NA

V

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม

นายทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่น รวมค่าใช้จ่ายการจัดการ

สูงสุดไม่เกิน 2.1400

สูงสุดไม่เกิน 0.0535

สูงสุดไม่เกิน 2.5145

สูงสุดไม่เกิน      0 สูงสุดไม่เกิน      0

ผู้ดูแลผลประโยชน์

v

v

v

v

v

 

*ขอ้มลู : 1 ธ.ค 2563 – 30 ก.ย 2564 

 
ค ำอธิบำยเพิ่มเติม :  
1. รอ้ยละต่อปี ของมลูค่าทรพัยสิ์นหมด หกัดว้ยมลูค่าหนีสิ้นทัง้หมด เวน้แต่ค่าธรรมเนียมการจดัการ ผูด้แูลผลประโยชน ์

นายทะเบียน และค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ ์กองทนุรวม ณ วนัท่ีค านวณ (รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) 
2. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ เป็นค่าใชจ้่ายที่ประมาณการได ้
3. ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วน เพื่อเป็นค่าตอบแทน

เนื่องจากการที่กองทุนน าเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ ( loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะ
ด าเนินการใหเ้งินจ านวนดงักล่าวตกเป็นทรพัยสิ์นของกองทนุ 
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ค่ำธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจำกผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่ำซือ้ขำย) 
 

รำยกำร อัตรำตำมโครงกำร (%) อัตรำเกบ็จริง  
(รวม VAT)(%) 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee)  1.50% 1.50% 
ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก (SWITCHING OUT) ไม่มี ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ 53.50 บาท ต่อ 1,000 
หน่วย หรือตามอตัราที่นาย
ทะเบียนก าหนด 

20 บาท ต่อ รายการ 

หมายเหต ุ: ค่าธรรมเนียมดงักล่าวรวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว้ (ถา้มี) 
 
ค ำอธิบำยเพิ่มเติม :  
1. บริษัทจัดการอาจจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละประเภทของ 

ผูล้งทุนไม่เท่ากัน  โดยบริษัทจัดการจะขอยกเวน้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าวส าหรบัผูล้งทุนประเภทสถาบันที่
เปิดบัญชีซือ้ขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการโดยตรง ไดแ้ก่ ผู้ลงทุนสถาบันที่ไม่แสวงหาผลก าไร ซึ่งจัดตั้งขึ ้นโดย
พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 ผูล้งทนุสถาบนัท่ีจดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญัติประกนัสงัคม 
พ.ศ. 2533 ธุรกิจประกันชีวิตและประกันภยั ธนาคารเฉพาะกิจ กองทุนส ารองเลีย้งชีพภายใตก้ารจดัการของ  บลจ.ธน
ชาต บัญชีหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกันชีวิต หรือที่เรียกว่ากรมธรรมป์ระกันชีวติควบหน่วยลงทุน (Unit-linked) 
ของบรษิัทประกนัชีวิต ที่บลจ.ธนชาต มอบหมายใหเ้ป็นผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน 

 
 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่ส ำคัญของกองทุน Brookfield Global Renewables and Sustainable 
Infrastructure UCITS Fund 

ค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำย อัตรำร้อยละ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee) รอ้ยละ 0.95 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ 
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Entry charge) ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Exit charge) ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (Other Expenses) ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายรวมทัง้หมดที่ประมาณการ
ได ้(Ongoing charge) 

รอ้ยละ 1.05 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ 
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ผลการด าเนินงาน (ค านวณตามปีปฏิทิน)

* T-ES-GGREEN จดัตัง้กองทุนเม่ือวันที่ 1 ธ.ค. 2563

* ผลการด าเนินงานปี 2564 ขอ้มลู ณ.วันที่ 30 ธ.ค. 2564
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*ผลการด าเนินงานในอดีต มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต* 

 
1. ตัวชีว้ัดทีใ่ช้เปรียบเทยีบผลกำรด ำเนินงำนของกองทุน:  

ควรเปรียบเทียบกบัตวัชีว้ดัของกองทนุหลกั คือ ดชันี MSCI World Index Net (USD) ในรูปสกลุเงินดอลลารส์หรฐั ปรบัดว้ย
อตัราแลกเปล่ียนเพื่อเทยีบเท่าคา่สกลุเงินบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน 

 

2. กองทุนนีเ้คยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คือ -21.84%* 

* กรณีกองทนุจดัตัง้ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงคา่ที่เกดิขึน้นบัตัง้แต่จดัตัง้กองทนุจนถงึวนัท่ีรายงาน 
 

3. ควำมผันผวนของผลกำรด ำเนินงำน (standard deviation) คือ 21.28% ต่อปี* 

* กรณีกองทนุจดัตัง้ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงคา่ที่เกดิขึน้นบัตัง้แต่จดัตัง้กองทนุจนถงึวนัท่ีรายงาน 
 

4. ประเภทกองทุนรวมเพ่ือใช้เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน ณ จุดขำย คือ GLOBAL EQUITY  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลกำรด ำเนินงำน 
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5. ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด 
*คุณสำมำรถดูข้อมูลทีเ่ป็นปัจจุบันได้ที ่www.thanachartfundeastspring.com 

ผ การด าเน  นงานย อนห  ง (%) 30   นวาคม 2564 

 
ต   งแตต่ น ี 3 เด อน Percentile 6 เด อน Percentile 1  ี Percentile 3  ี Percentile 5  ี Percentile 10  ี Percentile   ดต   งกองทนุ 

                -8.89 4.99 50th 0.16 75th -8.89 95th - - - - - - 3.67 

             35.92 6.30 50th 12.42 5th 35.92 5th - - - - - - 36.85 

             2 22.20 7.94 25th 7.93 25th 22.20 25th - - - - - - 24.96 

                             18.05 15.09 50th 13.83 50th 18.05 95th - - - - - - 18.41 

                          12.54 14.91 50th 12.80 50th 12.54 50th - - - - - - 12.32 

                         2 11.97 14.07 50th 12.35 50th 11.97 50th - - - - - - 11.83 

ผลการด าเนนิงาน 1 ปีขึน้ไป ค านวณเป็น % ต่อปี 

ดชันีมาตรฐาน MSCI World Net Total Return Index (THB) 

 

ดชันีมาตรฐาน 2 MSCI World Net Total Return Index 

ข อม  เ รยี เทยี ผ การด าเน  นงานแ  เ อร  เ  นต  ท   31   นวาคม 2564 

AIMC Category Peer Percentile 
Return (%) Standard Deviation (%) 

3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 

Global Equity 

5th Percentile 9.24 10.52 29.48 25.49 15.59 11.82 10.49 9.79 9.64 12.20 11.37 10.80 

25th Percentile 6.31 7.07 20.66 22.73 12.16 10.41 13.21 12.03 11.17 14.12 12.51 11.64 

50th Percentile 3.61 3.47 16.18 18.66 10.25 7.79 16.14 14.16 14.15 15.75 13.46 14.23 

75th Percentile -1.52 -3.42 7.61 14.30 6.52 1.54 19.85 18.26 17.39 18.29 15.80 16.09 

95th Percentile -12.29 -25.06 -20.78 6.14 4.24 -6.04 36.12 32.10 26.77 30.05 26.55 29.44 

ข อตก งแ  เง อ่น ขของข อม  เ รยี เทยี ผ การด าเน  นงานแ  เ อร เ  นต   ท   (Peer Percentile) 
1.                                                                             

2.                                      www.aimc.or.th 

3.                                                                                                                                                                 
                                                                        (Percentiles)                                                               100                          

                                             (                                  (Standard deviation)                                            
  - 5th Percentile                 5 - 25th Percentile                 25 - 50th Percentile                 50 

- 75th Percentile                 75 - 95th Percentile                 95   
 

4.                                                            

  
 

6. ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังของกองทุนรวมต่ำงประเทศที่ลงทุน 
 *คุณสำมำรถดูข้อมูลทีเ่ป็นปัจจุบันได้ที ่https://publicsecurities.brookfield.com/products 

 

 
ที่มา : FACTSHEET Data as at  31/1/2022 
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นโยบำยกำรจ่ำยปันผล ไม่จ่าย 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
วันทีจ่ดทะเบียน 1 ธันวาคม 2563 

อำยุโครงกำร ไม่ก าหนด 
ซือ้และขำยคนืหน่วย
ลงทนุ 
 

วนัท าการซือ้หน่วยลงทนุ : 
- มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ครัง้แรก : 1 บาท 
- มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ครัง้ถดัไป : 1 บาท 

วนัท าการขายคืนหน่วยลงทนุ : 
- มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งขายคืน : 1 บาท 
- มลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า  : ไม่ก าหนด 
- จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า : ไม่ก าหนด 
- ระยะเวลาการรบัเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัรบัซือ้คืนหน่วย

ลงทนุ (รบัเงิน T+ ) 
กำรรับซือ้คนืหน่วย
ลงทนุอตัโนมตัิ (AR) 

ไม่มี 

 คณุสามารถตรวจสอบมลูคา่ทรพัยสิ์นรายวันไดท้ี่ www.thanachartfundeastspring.com 
รำยชื่อผู้จัดกำร
กองทุน 

ชื่อ 
ดร.ธีรนชุ ธรรมภิมขุวฒันา 
นายกาย ศิรพิรรณพร 
นางสาวนนัทนชั กิตเิฉลิมเกียรติ  

ต าแหน่ง/บรหิารจดัการดา้น 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

     ผูจ้ดัการกองทนุ 
     ผูจ้ดัการกองทนุ 

วนัท่ีเริ่มบรหิารกองทนุนี ้
1/12/256  
1/7/256  
16/8/256  

อัตรำส่วนหมุนเวียน 
กำรลงทนุของกองทุน 
(PTR) 

0.00 เทา่ 

ผู้สนับสนุนกำรขำย
หรือรับซือ้คนื 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั 
หรือผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คืนที่บลจ.ธนชาต แต่งตัง้ (ถา้ม)ี 

ติดต่อสอบถำม 
รับหนังสอืชีช้วน 
ร้องเรียน 

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั 
ที่อยู่  :  หอ้ง 902 - 908 ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน ์ออฟฟิศ ทาวเวอร ์เลขท่ี 944 ถนนพระราม 4 
แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10  0 
โทรศพัท ์0-2126-8399 โทรสาร 0-2055-5801 
Website : www.thanachartfundeastspring.com   
Email : mailus@thanachartfundeastspring.com 

ข้อมูลอ่ืนๆ 

http://www.thanachartfund.com/
http://www.thanachartfund.com/
mailto:mailus@thanachartfund.com
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อนุญำตให้ผู้ทีมี่
สัญชำติ US ลงทุน  

ไม่อนญุาตใหผู้ท้ี่มีสญัชาติ US ลงทนุ 

ธุรกรรมทีอ่ำจ
ก่อใหเ้กดิควำมขดัแย้ง
ทำงผลปรโยชน ์

คณุสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ี่ 
www.thanachartfundeastspring.com 

▪   การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ไม่ไดอ้ยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก จึงมีความ
เส่ียงจากการลงทนุซึ่งผูล้งทนุอาจไม่ไดร้บัเงินลงทนุคืนเต็มจ านวน 

▪   ไดร้บัอนมุตัิจดัตัง้ และอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
▪   การพิจารณารา่งหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีม้ิไดเ้ป็นการแสดงว่าส านกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ไดร้บัรองถึงความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสือชี ้ชวนของกองทุนรวม หรือไดป้ระกันราคาหรือผลตอบแทนของ
หน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี ้ บริษัทจัดการกองทุนรวมไดส้อบทานข้อมูลในหนังสือชีช้วน ส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ  
วนัท่ี 30 ธันวาคม 2564 แลว้ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะผูร้บัผิดชอบในการด าเนินการของกองทุนรวมและขอรบัรองว่า
ขอ้มลูดงักล่าวถกูตอ้ง ไม่เป็นเท็จ และไม่ท าใหผู้อ้ื่นส าคญัผิด 
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รำยละเอียดกองทนุหลัก : กองทุน Brookfield Global Renewables and Sustainable Infrastructure UCITS 
Fund 

 

ชื่อกองทนุหลกั  

กองทุน Brookfield Global Renewables and Sustainable Infrastructure UCITS 
Fund 

Class Class E (Institutional Accumulation) USD 

ISIN Code IE00BKVDGT87 

Bloomberg Code BRRUUEA 
วนัจดัตัง้กองทนุ  
(Inception Date) 

1 ตลุาคม 2562  
 

สกลุเงินฐาน  
(base currency) 

USD 
 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) MSCI World Index Net (USD) 
วตัถปุระสงคแ์ละนโยบายการ
ลงทนุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองทุน Brookfield Global Renewables and Sustainable Infrastructure UCITS มี
วัตถุประสงคท์ี่จะสรา้งผลตอบแทนโดยรวม จากการเติบโตของมูลค่าสินทรพัยแ์ละ
กระแสรายได้ (capital and current income) โดยมุ่ งเน้นการลงทุนในบริษัทจด
ทะเบียนทั่วโลกที่ท  าธุรกิจเก่ียวกับหรือก าลังเปล่ียนผ่านเข้าสู่การท าธุรกิจเก่ียวกับ
พลังงานหมุนเวียนและโครงสรา้งพืน้ฐานแบบยั่งยืน ซึ่งใช้เทคโนโลยีและให้บริการ
เก่ียวเนื่องกับพลงังานลม พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานสะอาด และการบริหารจดัการ
น า้อย่างยั่งยืน ผ่านการลงทุนในตราสารทุน ประกอบดว้ย หุ้นสามัญ , หุ้นบุริมสิทธิ, 
และ Depository Receipts  
กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนีท้ี่มีอันดับความน่าเชื่อถือต ่ากว่าระดับ investment 
grade และกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารการลงทนุได ้
ข้อจ ำกัดกำรลงทุนและกำรกู้ยืม 
ผูจ้ัดการการลงทุนจะด าเนินการตามขอ้จ ากัดในการลงทุน ทั้งนี ้ขอ้จ ากัดดังกล่าวจะ
ขึน้อยู่กบัมลูค่าตลาดในรูปสกลุเงินดอลลารส์หรฐัฯ 
• กองทุนจะลงทุนอย่างน้อยรอ้ยละ 80 ของสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวมใน

หลักทรัพย์ที่ ซื ้อขายต่อสาธารณชนในกลุ่ มบริษัท  global renewables and 
sustainable infrastructure (“GRSI”) ที่จดทะเบียนหรือซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย ์
รวมถึงการซือ้ขายหลักทรัพยต์่างประเทศที่ซือ้ขายเป็นการทั่วไปในกลุ่มบริษัท 
GRSI 

• นอกจากนีก้องทุนยังอาจลงทุนไดถ้ึงรอ้ยละ 25 ของสินทรพัยส์ุทธิในกลุ่มบริษั ท 
GRSI ที่อยู่ในรูปแบบ Master Limited Partnerships (“MLPs”) 

• กองทุนอาจลงทุนไดถ้ึงรอ้ยละ 20 ของสินทรพัยส์ทุธิในตราสารหนี ้รวมถึงตราสาร
หนีท้ี่ออกโดยรฐับาลสหรฐัฯ ตราสารหนีอ้ัตราดอกเบีย้ลอยตัว และตราสารตลาด
เงิน เช่นเดียวกับการลงทุนในตราสารหนีท้ี่มีอันดับความน่าเชื่อถือต ่ากว่าระดับ
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ลงทุนได ้ส าหรบัการลงทุนในตราสารหนีท้ี่มีอันดับความน่าเชื่อถือต ่ากว่าระดับ
ลงทุนได ้กองทุนจะลงทุนไม่เกินรอ้ยละ 10 ของสินทรพัยส์ุทธิของกองทุนรวม ซึ่ง
สามารถลงทุนไม่เกินรอ้ยละ 5 ในตราสารหนี ้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ 
CCC (S&P) / Caa (Moody’s) หรือต ่ ากว่า  หรือหลักทรัพย์ที่ ไม่ ได้จัดอันดับ
คุณภาพเทียบเท่ากันซึ่งเป็นไปตามดุลยพินิจของผูจ้ัดการกองทุน  อย่างไรก็ตาม 
กองทนุอาจจะไม่ลงทนุในหลกัทรพัยท์ี่มีการผิดนดัช าระหนี ้

• กองทุนอาจลงทุนได้ถึงรอ้ยละ 10 ของสินทรัพย์สุทธิใน Private Investment in 
Public Equity (PIPE) การลงทุนใน PIPE เป็นหลักทรพัยก์องทุนสามารถลงทุนได้
ถึงแมว้่าจะไม่ไดเ้ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 

• กองทุนอาจลงทุนไดถ้ึงรอ้ยละ 25 ของสินทรพัยส์ุทธิในหลักทรพัยท์ี่ซือ้ขายต่อ
สาธารณชนของบริษัทพลังงานหมุนเวียนทั่วโลกและบริษัทโครงสรา้งพืน้ฐานที่
ยั่งยืน ซึ่งด าเนินธุรกิจหลกัในตลาดเกิดใหม่    

อายกุองทนุ ไม่ก าหนด 

นโยบายจา่ยเงินปันผล ไม่มี 
วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ ทกุวนัท าการ 

บรษิัทจดัการกองทนุ 
(Management Company) 

Brookfield Investment Funds (UCITS) p.l.c.  
250 Vesey Street, 15th Floor,  
New York, New York 10281-1023, U.S.A. 

ผู้รักษาทรัพย์สินของกองทุน 
(Custodian Bank) 

RBC Investor Services Ireland Limited 
4th Floor, One George's Quay Plaza, 
George's Quay,Dublin 2,Ireland 

ผูต้รวจสอบบญัชีกองทนุ 
(Fund Auditor) 

Deloitte 
Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland 

Website https://publicsecurities.brookfield.com/products 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 
(Management Fee) 

รอ้ยละ 0.95 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 
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ควำมเสี่ยงหลกัในสว่นของ กองทนุ Brookfield Global Renewables and Sustainable Infrastructure UCITS Fund 
เนื่องจากกองทนุเปิดธนชาต อีสทส์ปรงิ Global Green Energy มุ่งเนน้ลงทนุใน กองทนุ Brookfield Global Renewables 
and Sustainable Infrastructure UCITS Fund ซึ่งเป็นกองทนุหลกั ผูล้งทนุจึงควรพิจารณาและค านึงถึงปัจจยัความเส่ียง
ต่างๆ ของ กองทนุ Brookfield Global Renewables and Sustainable Infrastructure UCITS Fund ดงัต่อไปนี ้

 
1. ควำมเสี่ยงทั่วไปเกี่ยวกับกำรลงทุนในกองทุน Brookfield Global Renewables and Sustainable 

Infrastructure UCITS Fund 
เนื่องจากกองทุนหลกัในต่างประเทศ มีนโยบายการลงทนุที่จะสรา้งผลตอบแทนโดยรวม จากการเติบโตของมลูค่า
สินทรพัยแ์ละกระแสรายได ้(capital and current income) โดยมุ่งเนน้การลงทุนในบริษัทจดทะเบียนทั่วโลกที่ท  า
ธุรกิจเก่ียวกับหรือก าลงัเปล่ียนผ่านเขา้สู่การท าธุรกิจเก่ียวกับพลงังานหมนุเวียนและโครงสรา้งพืน้ฐานแบบยั่งยืน 
ซึ่งใช้เทคโนโลยีและให้บริการเก่ียวเนื่องกับพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย ์พลังงานสะอาด และการบริหาร
จัดการน า้อย่างยั่งยืน ผ่านการลงทุนในตราสารทุน ประกอบดว้ย หุ้นสามัญ  , หุน้บุริมสิทธิ และDepository ซึ่ง
หลกัทรพัยด์งักล่าวอาจมีความผนัผวน / การเปล่ียนแปลงของราคาอนัเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงภาวะตลาด
โดยรวม สภาวะเศรษฐกิจ ปัจจัยทางการเมือง สังคม อุตสาหกรรม ตลาดทุน ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ อัตรา
แลกเปล่ียน การเปล่ียนแปลงและผลประกอบการของบริษัทที่ออกหลกัทรพัย ์ภาวะอุตสาหกรรมของบริษัทนั้นๆ 
การคาดการณข์องนักลงทุน การกระจุกตวัในการลงทุนหลกัทรพัยใ์ดๆ หรือกลุ่มหลักทรพัยใ์ดๆ ขนาดของบริษัท 
ฯลฯ   รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ของหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักลงทุนอยู่ ซึ่งอาจมีผลให้ราคาหลักทรพัยท์ี่ลงทุนซึ่งเป็น
หลักทรพัยใ์นกองทุนหลัก ใหผ้ลตอบแทนการลงทุนที่ต  ่ากว่า (Underperform) หรือผันผวนกว่า หลกัทรพัยอ์ื่นที่
ไม่ไดเ้ขา้ลงทนุ หรืออาจมีสภาพคล่องในการซือ้ขายเปล่ียนแปลงไปจากภาวะปกติ 
 

2. ควำมเสี่ยงด้ำนควำมผันผวนของตลำด (Market Fluctuations) 
มลูค่าของทรพัยสิ์นในกองทนุหลกัอาจไดร้บัผลกระทบจากความผนัผวนของตลาด ท าใหม้ลูค่าสินทรพัยใ์นกองทุน
เพิ่มขึน้หรือลดลงเปล่ียนแปลงจากที่ลงทุนในตอนตน้ได้ และไม่สามารถรบัประกันไดว้่าผลการด าเนินงานจะ
เพิ่มขึน้ตลอดระยะเวลาที่ลงทนุ ดงันัน้นกัลงทนุควรยอมรบัผลขาดทนุได ้
 

3. ควำมเสี่ยงด้ำนควำมผันผวนของรำคำตลำด (Market Risk) 
มลูค่าของทรพัยสิ์นในกองทนุหลกัไดร้บัผลกระทบจากปัจจยัหลายอย่าง ทัง้จากความผนัผวนและเปล่ียนแปลงของ
ราคาตราสาร อัตราดอกเบี ้ย และวัฏจักรเศรษฐกิจ รวมทั้งความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ที่
หลกัทรพัยใ์นกองทนุซือ้ขาย 
 

4. ควำมเสี่ยงทีเ่กิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) 
เนื่องจากกองทุนหลกัสามารถลงทุนในตราสารหนี ้ท าใหม้ีความเส่ียงเก่ียวเนื่องกับอัตราดอกเบีย้ กล่าวคือหาก
อตัราดอกเบีย้ในตลาดปรบัตวัสงูขึน้ก็อาจมีผลต่อราคาหลักทรพัยใ์หต้  ่าลงได ้และตามปกติแลว้การลงทุนในตรา
สารท่ีมีอายยุาวกว่าจะมีความเส่ียงดา้นราคาที่สงูกว่า 
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5. ควำมเสี่ยงด้ำนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี ้(Default หรือ Credit Risk) 
เนื่องจากกองทุนหลกัสามารถลงทุนในตราสารหนีท้ัง้ที่มีการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือในระดบัที่สามารถลงทุนได ้
และตราสารหนีท้ี่มีการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือต ่ากว่าอนัดบัที่สามารถลงทุนได ้รวมทัง้สามารถลงทุนในตราสาร
หนีท้ี่ไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือจึงท าให้มีความเส่ียงเรื่อง Credit ที่สงู นอกจากนีย้งัสามารถท าสญัญา
ทางการเงิน (เช่น สญัญาซือ้ขายล่วงหนา้) กบัคู่สญัญาได ้กองทนุหลกัจึงมีความเส่ียงจากการท่ีลกูหนีห้รือคู่สญัญา
จะผิดนดัช าระในตราสารหนีห้รือสญัญาที่ถือครองอยู่ ท าใหก้องทนุอาจขาดทนุจากการลงทนุได ้
 

6. ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) 
ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนอาจท าใหผ้ลตอบแทนกองทนุหลกัเพิ่มขึน้หรือลดลงจากที่นกัลงทนุคาดหวงัจาก
กองทุน กลยุทธ์การลงทุนที่ใชส้  าหรบัการป้องกันความเส่ียงของอัตราแลกเปล่ียน (ถา้มี)อาจไม่มีประสิทธิภาพ 
รวมทัง้มีความเส่ียงเพิ่มเติมจากการใชต้ราสารอนพุนัธท์ี่ใชป้้องกนัความเส่ียง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกองทนุหลกั
มีการลงทุนในหลักทรพัยส์กุลเงินต่างประเทศ  โดยกองทุนหลักอาจจะไม่ไดม้ีการป้องกันความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปล่ียน หรือการป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนอาจจะไม่มีประสิทธิภาพ จึงท าให้ราคาและมูลค่า
กองทนุหลกัอาจมีความผนัผวนจากอตัราแลกเปล่ียนที่ผนัผวนได ้

 
7. ควำมเสี่ยงด้ำนภำษี (Taxation Risk) 

การเปล่ียนแปลงทางภาษีของประเทศที่กองทุนหลักเขา้ลงทุน หรือในประเทศของกองทุนหลักเอง อาจมีผลต่อ
ราคาและรายไดส้ทุธิจากหลกัทรพัยท์ี่กองทนุหลกัถือครองอยู่ หรือมีผลกระทบกบักองทนุหลกัโดยตรง 

 
8. ควำมเสี่ยงทำงด้ำนกำรเมือง เศรษฐกิจ ตลำดทุนของประเทศทีก่องทุนลงทุน (Country Risk) 

เนื่องจากกองทุนหลกัในต่างประเทศ มีนโยบายการลงทนุหลกัในตราสารทุนทั่วโลก ท าใหก้องทุนอาจมีความเส่ียง
ที่มลูค่าอาจลดลงและมีความผนัผวนเพิ่มขึน้ หากประเทศที่กองทุนหลกัไปลงทุนมีปัญหาทางการเมือง เศรษฐกิจ 
ภาวะตลาดที่เปล่ียนแปลงไป กฎหมายหรือขอ้บังคับต่างๆ รวมถึงขอ้จ ากัดเก่ียวกับการลงทุนของต่างชาติ เช่น 
ขอ้จ ากดัในการท าธุรกรรมแลกเปล่ียนเงินตรา การแทรกแซงของหน่วยงานรฐั เป็นตน้ และ/หรือ เหตุการณอ์ื่นๆที่มี
ผลกระทบต่อประเทศนัน้ๆ 

 
9. ควำมเสี่ยงของกำรลงทุนในตรำสำรอนุพันธ ์(Derivatives) 

เนื่องจากกองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ เพื่อป้องกันความเส่ียง และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บรหิารการลงทนุ (Efficient Portfolio Management) ดงันัน้ราคาของตราสารอนพุนัธท์ี่กองทนุหลกัเขา้ลงทนุอาจมี
ความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงของราคาสินทรพัยอ์า้งอิง (underlying) อย่างสงู  ซึ่งจะส่งผลท าใหก้ารลงทนุใน
ตราสารอนุพันธ์มีความเส่ียงต่อการขาดทุนที่มูลค่ามากกว่าที่ลงทุนได้ รวมถึงมีความเส่ียงในเรื่องคู่สัญญา 
(counterparty risk) ที่อาจจะไม่สามารถปฏิบตัิตามสญัญาได ้ 

 
10. ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในตลำดเกิดใหม่ หรือในบำงภูมิภำค (Emerging Market Risk) 

การลงทนุในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ อาจก่อใหเ้กิดความเส่ียงมากขึน้จาก สภาพคล่องที่นอ้ย และจากความไม่เพียงพอ
ในดา้นโครงสรา้ง ขาดการป้องกัน ไม่มีเสถียรภาพและความไม่แน่นอนที่เก่ียวข้องกับตลาดเงินและตลาดทุน 
กฎหมาย ภาคสงัคม การเมือง เศรษฐกิจ และภาษี 
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11. ควำมเสี่ยงในกำรลงทุนในหุ้นหรือหลักทรัพยท์ีเ่กี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงำนทดแทน/พลังงำนหมุนเวียน  
เนื่องจากกองทุนหลกัในต่างประเทศ มีนโยบายการลงทนุที่จะสรา้งผลตอบแทนโดยรวม จากการเติบโตของมลูค่า
สินทรพัยแ์ละกระแสรายได ้(capital and current income) โดยมุ่งเนน้การลงทุนในบริษัทจดทะเบียนทั่วโลกที่ท  า
ธุรกิจเก่ียวกับหรือก าลงัเปล่ียนผ่านเขา้สู่การท าธุรกิจเก่ียวกับพลงังานหมนุเวียนและโครงสรา้งพืน้ฐานแบบยั่งยืน 
(Global renewables and sustainable infrastructure (GRSI)) ซึ่งใช้เทคโนโลยีและให้บริการเก่ียวเนื่องกับ
พลงังานลม พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานสะอาด และการบริหารจดัการน า้อย่างยั่งยืน ผ่านการลงทุนในตราสาร
ทุนและตราสารที่เทียบเท่าตราสาร ทั้งนีร้าคาตลาดของหลกัทรพัย /์ตราสารของกลุ่ม GRSI อาจไดร้บัผลกระทบ
จากปัจจัยต่างๆ เช่น ตน้ทุนการลงทุนที่สูง กฎระเบียบดา้นส่ิงแวดลอ้ม นโยบายการอนุรกัษ์พลังงาน และการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี เป็นตน้ รวมทัง้การด าเนินงานของบริษัท GRSI อาจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และ
อาจเป็นสาเหตใุหบ้รษิัทตอ้งมีตน้ทนุในการดแูลรกัษาส่ิงแวดลอ้ม หรืออาจถกูฟ้องรอ้งจากกรณีเรื่องสิ่งแวดลอ้มได ้
 

หมายเหตุ: กรณีที่ขอ้มลูความเส่ียงโดยสรุปของกองทุนหลกั มีความแตกต่างหรือเนือ้หาไม่สอดคลอ้งกบัหนงัสือชีช้วนของ
กองทนุหลกั ใหถื้อเอาตน้ฉบบัของกองทนุหลกัเป็นส าคญั 
 

ควำมเสี่ยงหลกัในสว่นของกำรลงทุนของกองทนุเปิดธนชำต อีสทส์ปริง Global Green Energy มีดังนี ้
 
1. ควำมเสี่ยงอันสืบเน่ืองจำกกำรลงทุนในกองทุน  Brookfield Global Renewables and Sustainable 

Infrastructure UCITS Fund 
เนื่องจากกองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง Global Green Energy มีนโยบายที่เนน้การลงทุนในกองทุน Brookfield 

Global Renewables and Sustainable Infrastructure UCITS Fund ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 โดยเฉล่ียในรอบปี

บัญชี ดังนั้น ความเส่ียงของกองทุน Brookfield Global Renewables and Sustainable Infrastructure UCITS 

Fund ตามที่กล่าวไวข้า้งตน้ในหัวขอ้ “ความเส่ียงหลักในส่วนของกองทุน “Brookfield Global Renewables and 

Sustainable Infrastructure UCITS Fund) จึงเป็นความเส่ียงของกองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง Global Green 

Energy ดว้ย ดงันัน้ผูล้งทนุในกองทนุเปิดธนชาต อีสทส์ปรงิ Global Green Energy จึงควรศกึษาและยอมรบัความ

เส่ียงของกองทนุ Brookfield Global Renewables and Sustainable Infrastructure UCITS Fund ได ้

 
2. ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน (Currency Risk)  
 จากการท่ีกองทนุ Brookfield Global Renewables and Sustainable Infrastructure UCITS Fund) ที่กองทนุเปิด

ธนชาต อีสทส์ปริง Global Green Energy เขา้ลงทุน มีการค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ (NAV) ในรูปของเงินดอล
ล่ารส์หรัฐ ในขณะที่กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Green Energy มีการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
(NAV) ในรูปของเงินบาท  

 
 กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Green Energy จึงมีความเส่ียงของความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน

ระหว่างเงินดอลล่ารส์หรฐั  กับเงินบาท  กล่าวคือ หากค่าเงินบาทมีค่าแข็งขึน้จากวนัที่กองทุนเขา้ลงทุนเมื่อเทียบ
กับสกุลเงินดอลล่ารส์หรฐั  ท่ีเขา้ลงทุนนัน้ (เช่น จาก 36 บาท ต่อ 1 ดอลลารส์หรฐั เป็น 33 บาท) จะท าใหก้องทุน
ไดร้บัดอกเบีย้รบัตามงวดและ/หรือเงินตน้เมื่อครบก าหนดของตราสารเป็นเงินบาทในจ านวนที่นอ้ยลง ซึ่งจะท าให้
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ผลตอบแทนของการลงทุนต ่ากว่าที่คาดไว ้ในทางกลับกัน หากค่าเงินบาท มีค่าอ่อนลง (เช่น จาก 36 บาท ต่อ 1 
ดอลลารส์หรฐั เป็น 40 บาท) จะท าใหม้ลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุเมื่อค านวณเป็นสกลุเงินบาทมากขึน้ 

 
 ดงันัน้ เพื่อลดความเส่ียงดา้นนี ้กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปรงิ Global Green Energy อาจพิจารณาป้องกันความ

เส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนตามดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทุนในสดัส่วนท่ีเห็นว่าเหมาะสม ดงันัน้  กองทุนจึงยงัคงมี
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนอยู่ซึ่งผูล้งทุนอาจไดร้บัก าไรหรือขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนที่ไม่ไดท้  าการ
ป้องกนัความเส่ียงไว ้

 
3. ควำมเสี่ยงจำกข้อจ ำกัดกำรน ำเงนิลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)  

เนื่องจากกองทุนหลกัในต่างประเทศสามารถลงทุนในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ท าใหอ้าจมีความเส่ียงที่เกิดจากความ
ไม่แน่นอนหรือการเปล่ียนแปลงภายในประเทศที่กองทุนหลักไปลงทุน เช่น การออกมาตรการในภาวะที่เกิด
วิกฤตการณท์ี่ไม่ปกติ ท าให้กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปรงิ Global Green Energy ไม่สามารถน าเงินกลบัเขา้มาใน
ประเทศได ้หรือสาเหตอุื่นๆ อนัอาจท าใหไ้ม่สามารถช าระหนีไ้ดต้รงตามระยะเวลาที่กาหนด 

 
4. ควำมเสี่ยงจำกสภำพคล่อง (Liquidity Risk)  
 ความเส่ียงที่กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Green Energy ไม่สามารถขายหน่วยลงทุนของกองทุน 

Brookfield Global Renewables and Sustainable Infrastructure UCITS Fund ได้ทัน ต่อการช าระค่าไถ่ถอน
หน่วยลงทุน หรือความเส่ียงที่กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง Global Green Energy อาจจะไม่สามารถซือ้ขายตรา
สารที่กองทุนลงทุนโดยตรงในจังหวะเวลาและราคาที่เหมาะสม เพื่อการช าระค่าไถ่ถอนหน่วยลงทุนได ้หรือหาก
ตอ้งการจะซือ้ขายจรงิ  

 
5. ควำมเสี่ยงจำกกำรเข้ำท ำธุรกรรมสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (Derivatives Risk) ของเงนิลงทุนในต่ำงประเทศ  

ในการเขา้ท าธุรกรรมสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อป้องกนัความเส่ียง (Hedging) กองทนุอาจจะมีความเส่ียงจากการ
ที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว ท าใหก้ารลดความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน (Currency Risk) ไม่เป็น
ตามที่คาดการณไ์ว ้ดังนัน้ เพื่อลดความเส่ียงของคู่สญัญา กองทุนจะเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวกับสถาบันการเงินที่
ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได ้(investment grade) จากสถาบนัจดัอนัดบัความ
น่าเชื่อถือที่ไดร้บัการยอมรบัจากส านกังาน ก.ล.ต. 
 

 นอกจากความเส่ียงดงักล่าวขา้งตน้แลว้ การเขา้ท าธุรกรรมสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้อาจมีตน้ทนุอยู่บา้ง โดยจะท าให้
ผลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงเล็กนอ้ย จากความเส่ียงดา้นตน้ทุนท่ีเพิ่มขึน้ รวมทัง้อาจมีความเส่ียงสภาพ
คล่องของตราสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทนุในตราสารอนพุนัธ์นอกตลาดหลกัทรพัย ์(Over the Counter) 

 
 อนึ่ง การท าธุรกรรมสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ แมจ้ะช่วยลดความไม่แน่นอน (ความเส่ียง) จากการเปล่ียนแปลงของ

อตัราแลกเปล่ียน แต่ถา้หากการเปล่ียนแปลงนัน้เป็นประโยชนต์่อมลูค่าของตราสารท่ีกองทุนถืออยู่ กองทุนก็อาจ
หมดโอกาสไดป้ระโยชนด์งักล่าวเช่นกนั ซึ่งถือเป็นตน้ทนุการเสียโอกาส (Opportunity Cost) ของกองทนุ 
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6. ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรที่กองทุนไม่สำมำรถลงทุนใน  กองทุน Brookfield Global Renewables and 
Sustainable Infrastructure UCITS Fund ได้อีกต่อไป 
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถที่จะน าเงินไปลงทุนใน กองทุน Brookfield Global Renewables and Sustainable 
Infrastructure UCITS Fund ไดอ้ีกต่อไปไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆ นั้น กองทุนอาจพิจารณาเขา้ลงทุนในกองทุนหน่วย
ลงทุนในต่างประเทศอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว การ
เปล่ียนแปลงดังกล่าวอาจท าให้ค่าใช้จ่ายของกองทุนหน่วยลงทุนที่กองทุนจะเข้าไปลงทุนและสกุลเงินตรา
ต่างประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุนแตกต่างไปจากเดิมได้ ซึ่งอาจท าให้กองทุนมีการรับรูผ้ลขาดทุนจากการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าว อย่างไรก็ตาม กองทนุจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ก่อนการเปล่ียนแปลงไปลงทุน
ในกองทนุหน่วยลงทนุอื่นใด 
 
เนื่องจากกองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง Global Green Energy มีนโยบายการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ 
เพียงกองเดียวคือ กองทนุ Brookfield Global Renewables and Sustainable Infrastructure UCITS Fund ดงันัน้ 
ความเส่ียงของกองทุนรวมต่างประเทศ จึงถือเป็นความเส่ียงของกองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง Global Green 
Energy ซึ่งผูล้งทนุควรยอมรบัดว้ย  


