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Thanachart Eastspring Global Green Energy Fund
(T-ES-GGREEN)
กองทุนรวมตรำสำรทุน
กองทุนรวมหมวดอุตสำหกรรม
กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีควำมเสี่ยงต่ำงประเทศ

กองทุนนีม้ ีกำรลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสำหกรรมที่เป็นพลังงำนและสำธำรณูปโภค
โดยเน้นในกลุม่ Wind & Solar
จึงมีควำมเสีย่ งที่ผู้ลงทุนอำจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมำก

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ค่ำธรรมเนียม
ผลกำรดำเนินงำน
ข้อมูลอื่นๆ

กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
1.

นโยบำยกำรลงทุน :

1.1

ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน
กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน Brookfield Global
Renewables and Sustainable Infrastructure UCITS Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class E ซึ่งเป็น
Class ที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลัก มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างผลตอบแทนโดยรวม โดยมุ่งเน้น
การลงทุนในบริษัทจดทะเบียนทั่วโลกที่ทาธุรกิจเกี่ยวกับหรือกาลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การทาธุรกิจเกี่ยวกับพลังงาน
หมุนเวียนและโครงสร้างพื้นฐานแบบยั่งยืน จดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) ดาเนินงานตามระเบียบของ
UCITS กองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการโดย Brookfield Investment Funds (UCITS) p.l.c และลงทุนในรูปสกุล
เงินดอลลาร์สหรัฐ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds
หรือลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือเปลี่ยนกลับมาเป็น Feeder Fund ได้ โดยไม่
ทาให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับ
สถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดาเนินการแจ้งผู้
ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่าน www.thanachartfundeastspring.com หรือช่องทางอื่นใดที่
บริษัทจัดการกาหนด ก่อนดาเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว
ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนใน กองทุนหลักจะอยู่ในรูปของเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้าทาสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลย
พินิจของผู้จัดการกองทุน
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(efficient portfolio management (EPM)) ได้ รวมถึงอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
แฝง (Structured Note) นอกจากนี้ การลงทุนทั้งในและต่างประเทศอาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความ
น่าเชื่อถือต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
(Unrated) และหลักทรัพย์ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)
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1.2

นโยบายการลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
กองทุนหลัก มุ่งเน้นการลงทุนในบริษัทจดทะเบียนทั่วโลกที่ทาธุรกิจเกี่ยวกับหรือกาลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การทาธุรกิจ
เกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนและโครงสร้างพื้นฐานแบบยั่งยืน ซึ่งใช้เทคโนโลยีและให้บริการเกี่ยวเนื่องกับพลังงานลม
พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ พลั ง งานสะอาด และการบริ ห ารจั ด การน้ าอย่ า งยั่ ง ยื น ผ่ านการลงทุ น ในตราสารทุ น
ประกอบด้วย หุ้นสามัญ, หุ้นบุริมสิทธิ, และ Depository Receipts
กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าระดับ investment grade และกองทุนอาจ
พิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุนได้
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุนหลักเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
https://publicsecurities.brookfield.com/products

2.

กลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำรลงทุน:
2.1

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Green Energy มุ่งหวังให้ผลการดาเนินงานเคลื่อนไหวตามกองทุน
หลัก (passive management)

2.2

กองทุน Brookfield Global Renewables and Sustainable Infrastructure UCITS Fund (กองทุนหลัก) มี
กลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก (Active)

กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร?
นักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนไปยังต่างประเทศ และต้องการกระจายการลงทุนไปยังหุ้นกลุ่มพลังงาน
และสาธารณูปโภค โดยสามารถลงทุนระยะยาวและยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทั่วโลก
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และความผันผวนของการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
(กองทุนหลัก) ได้

กองทุนรวมนี้ไม่เหมำะกับใคร
 นักลงทุนที่มีความจาเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้ในระยะอันใกล้
 นักลงทุนที่ไม่สามารถรับความผันผวนของของเงินลงทุนและผลตอบแทนทั้งในระยะสั้น และระยะยาวได้

ทำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี้
 อ่ำนหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถำมผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
คำเตือนที่สำคัญ
1.

กองทุนนี้มิใช่กองทุนคุ้มครองเงินต้น ผู้ลงทุนจึงมีความเสี่ยงของเงินต้นจากการลงทุน

2.

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Green Energy อาจจะเข้าลงทุนในกองทุนหลักในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
และอาจจะเข้ าทาสัญ ญาซื้ อขายล่ วงหน้า (Derivatives) โดยมี วัตถุ ประสงค์เ พื่อป้ องกันความเสี่ ยงในอั ตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้ เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยง
อัตราแลกเปลี่ยนทั้งจานวนผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ากว่าเงิน
ลงทุนเริ่มแรกได้

3.

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Green Energy และกองทุน Brookfield Global Renewables and
Sustainable Infrastructure UCITS Fund (กองทุนหลัก) อาจลงทุ นในสัญ ญาซื้อ ขายล่ว งหน้าเพื่อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่า
กองทุนรวมอื่นจึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป
ผู้ลงทุนจึงควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่ อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควร
พิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคานึงถึงประสบการณ์การลงทุนวัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะ
การเงินของผู้ลงทุนเอง

4.

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Green Energy อาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝงทาให้
กองทุนนี้ มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูง และสามารถรับ
ความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป

5.

กองทุนนี้มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรม จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูง
กว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม

6.

กองทุ น เปิ ด ธนชาต อี สท์ สปริ ง Global Green Energy ลงทุ น กระจุ ก ตั ว อยู่ ใ นสหภาพยุ โรป และประเทศ
สหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย

7.

การลงทุนทั้งในและต่างประเทศสามารถลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสาร non-investment grade / unrated / unlisted
ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป เช่น ความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระหนี้ของผู้ออก
ตราสารหรือความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร เป็นต้น
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8.

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคาสั่งซื้อ / คาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็
ได้ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า การหยุดรับคาสั่งดังกล่าวจะเป็นการรักษาประโยชน์กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนการหยุดรับคาสั่ งซื้อ / คาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการ สานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และแจ้งให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 วันนับแต่วันที่ประกาศหยุดรับคาสั่งซื้อ / คาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
เป็นการชั่วคราวหรือถาวร

9.

กองทุนหลักมีการจากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ในกรณีที่มีการไถ่ถอนมูลค่ามากกว่าร้อยละ 10
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนดังกล่าว ณ วันที่ มีการส่งคาสั่งไถ่ถอน ในกรณีนี้การจากัดการไถ่ถอนกองทุน
หลักจะจัดสรรการไถ่ถอนตามสัดส่วนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทารายการไถ่ถอนในวันนั้น ทั้งนี้ หน่วยลงทุนที่ยังไม่ได้รับ
การจัดสรรนั้น ทางกองทุนหลักจะนาคาสั่งส่วนที่เหลือมาเป็นการทารายการในวันทาการถัดไปที่สามารถทารายการ
ไถ่ถอนได้และดาเนินการจัดสรรตามสัดส่วนต่อเนื่อง (โดยผู้ดูแลผลประโยชน์จะทารายการทั้งหมดตามหลัก การ
ข้างต้น) จนกระทั่งสามารถทารายการไถ่ถอนได้ครบถ้วนนับจากวันแรกที่มีการจากัดการไถ่ถอน

10.

เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกองทุนหลัก บริษัทจัดการอาจนาส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนนี้
(รวมถึงผู้เคยถือหน่วยลงทุนนี้) ไปยังกองทุนหลั ก(รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง) และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทั้งในและ
ต่างประเทศในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่งถือครองหน่วยกองทุน (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) มากกว่า
10% ของหน่วยกองทุน หรือ ตามคาขอ/เกณฑ์ของกองทุนหลัก รวมถึงการขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ถือหน่วยและ/
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนทารายการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่าน นอกจากนี้
บริษัทจัดการอาจจะระงับหรือหยุดให้บริการและดาเนินการให้มีการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่
ไม่ให้ความร่วมมือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าเกณฑ์ต้องห้ามตามข้อกาหนดของกองทุนหลั กในการดาเนินการ
ดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด ทั้งนี้ ให้ถือว่าบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้รับความ
ยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วในการให้ข้อมูลดังกล่าว

11.

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์กับ
1)

2)
3)
4)

5)

พลเมื อ งสหรั ฐ อเมริ ก า หรื อ ผู้ มี ถิ่ น ฐานอยู่ ใ นประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า (ซึ่ ง รวมถึ ง ดิ น แดนของประเทศ
สหรัฐอเมริกาหรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกประเทศสหรัฐอเมริกา
นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว
หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคาสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชาระ/รับชาระเงิน
เกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่
ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดาเนินการดังกล่าว
กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1 - 4
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บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม สาหรับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น
12.

ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธะสัญญาหรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศหรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศหรือมีความ
จาเป็นต้องปฏิบั ติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศไม่ว่าที่เกิด ขึ้นแล้วในขณะนี้ หรือจะเกิดขึ้น ในอนาคต เช่ น
ดาเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบั ติการและดาเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตาม
พันธสัญญาหรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนการขอคายินยอมข้อมูล และเอกสารเพิ่มเติม
จากผู้ถือหน่วยลงทุน และมีสิทธิดาเนินการอื่นใดเท่าที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญาหรือข้อตกลง หรือ
กฎหมายของรัฐต่างประเทศ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวน

แผนภาพแสดงตาแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม

ปัจจัยควำมเสี่ยงทีส่ ำคัญ
ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (market risk)
ความผันผวนของผลการดาเนินงาน (SD)
ต่ำ
< 5%
5 – 10%

สูง
10 - 15%

15 - 25%

> 25%

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น
ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวน
จากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง
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ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรำยใดรำยหนึ่ง (high issuer concentration risk)
การกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรวม
ต่ำ
< 10%
10% – 20%

สูง
20% - 50%

50% - 80%

> 80%

พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญา
นั้น รายใดรายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้

ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหนึ่ง (High Sector
Concentration Risk)
การลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม
ต่ำ
< 20%
20% – 50%

สูง
50% – 80%

> 80%

หมายเหตุ : กองทุนนีม้ กี ารลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมที่เป็นพลังงานและสาธารณูปโภค โดยเน้นใน
กลุ่ม Wind & Solar

ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (High Country Concentration
Risk)
การลงทุนกระจุกตัวในประเทศ
ต่ำ
< 20%
20% – 50%
50% – 80%
หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในสหภาพยุโรป และประเทศสหรัฐอเมริกา

สูง
> 80%

ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)
การป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน fx
ต่ำ
ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด
บางส่วน

สูง
ดุลยพินิจ

ไม่ป้องกัน

หมายเหตุ: กองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนคิดเป็น 50-100% ของเงินลงทุนใน
ต่างประเทศ
*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thanachartfundeastspring.com
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก:
ชื่อทรัพย์สนิ
1. หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน : Brookfield Global Renewables and
Sustainable Infrastructure UCITS Fund Class E (Institutional Accumulation) USD
(BRRUUEA)
รวมทั้งสิน้

% ของ NAV
98.18%
98.18%

หมายเหตุ: เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.thanachartfundeastspring.com
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*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวก่อนการลงทุน*

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)
ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม

5.00
4.50
ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง
% ต่อปีของ ของ NAV

4.00
3.50
3.00
2.50

2.00
1.50

สูงสุดไม่เกิน 2.514
v

สูงสุดไม่เกิน 2.140
v
1.605

1.00
0.50
0.00

การจัดการ

สูงสุดไม่เกิน 0.053
สูงสุดไม่เกิน
สูงสุดไม่เกิน
v ่จ่ำยจริง
สูงสุดไม่เกิน 0.161 v สูงสุดไม่เกิน 0.13 ตำมที
v0.021
0.107
ผู้ดูแผลประโยชน์

ผู้ดูแลผลประโยชน์

นายทะเบียน

ค่าใช้จ่ายอื่น

รวมค่าใช้จ่าย

คาอธิบายเพิ่มเติม :
1. ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์
นายทะเบียน และค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ กองทุนรวม ณ วันที่คานวณ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้
3. ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วน เพื่อเป็นค่าตอบแทน
เนื่องจากการที่กองทุนนาเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะ
ดาเนินการให้เงินจานวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน
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ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่ำซื้อขำย)
รำยกำร

อัตรำตำมโครงกำร (%)

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
- IPO ตั้งแต่วันที่ 23 – 27 พฤศจิกายน 2563
- ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN)
- IPO ตั้งแต่วันที่ 23 – 27 พฤศจิกายน 2563
- ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT)

1.50%

ไม่มี
1.50%

ไม่มี

อัตรำเก็บจริง
(รวม VAT)(%)
1.00%
1.50%
ไม่มี
1.00%
1.50%
ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

53.50 บาท ต่อ 1,000
20 บาท ต่อ รายการ
หน่วย หรือตามอัตราที่นาย
ทะเบียนกาหนด
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว (ถ้ามี)
คาอธิบายเพิ่มเติม :
1. บริ ษั ท จั ด การอาจจะเรี ย กเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มการขายหน่ ว ยลงทุ น กั บ ผู้ ล งทุ น แต่ ล ะกลุ่ ม หรื อ แต่ ล ะประเภทของ
ผู้ลงทุนไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะขอยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวสาหรับผู้ลงทุน ประเภทสถาบันที่
เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการโดยตรง ได้แก่ ผู้ลงทุนสถาบันที่ไม่แสวงหาผลกาไร ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดย
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ผู้ลงทุนสถาบันที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. 2533 ธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัย ธนาคารเฉพาะกิจ กองทุนสารองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของ บลจ.ธน
ชาต บัญชีหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือที่เรียกว่ากรมธรรม์ประกันชีวติควบหน่วยลงทุน (Unit-linked)
ของบริษัทประกันชีวิต ที่บลจ.ธนชาต มอบหมายให้เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่สำคัญของกองทุน Brookfield Global Renewables and Sustainable
Infrastructure UCITS Fund
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
อัตราร้อยละ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Entry charge)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Exit charge)
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (Other Expenses)
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการ
ได้ (Ongoing charge)

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ร้อยละ 0.95 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ร้อยละ 1.05 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
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ผลกำรดำเนินงำน
15%

14.12%

ผลการดาเนินงาน (คานวณตามปีปฏิทิน)

10%

5%

3.89%

T-ES-GGREEN
Benchmark

* T-ES-GGREEN จัดตัง้ กองทุนเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2563
0%

2563

* ผลการดาเนินงานปี 2563 ข้อมูล ณ.วันที่ 30 ธ.ค. 2563

*ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต*
1. ตัวชี้วัดที่ใช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำนของกองทุน:
ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของกองทุนหลัก คือ ดัชนี MSCI World Index Net (USD) ในรูปสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
2. กองทุนนี้เคยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คือ -1.18%*
* กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จดั ตัง้ กองทุนจนถึงวันที่รายงาน

3. ควำมผันผวนของผลกำรดำเนินงำน (standard deviation) คือ 21.62% ต่อปี*
* กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จดั ตัง้ กองทุนจนถึงวันที่รายงาน

4. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน ณ จุดขำย คือ GLOBAL EQUITY

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
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5. ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด
*คุณสำมำรถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.thanachartfundeastspring.com
ผ การดาเนนงานยอนห ง (%)
ตงแต่ตน
2

2
1

30 นวาคม 2563
3 เดอน Percentile 6 เดอน Percentile 1

Percentile 3

Percentile 5

Percentile 10

Percentile

ดตงกองทุน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.08
3.89

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14.12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.32

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18.86

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.46

%

ด นีมาตร าน
MSCI World Net Total Return Index
ด นีมาตร าน 2 : MSCI World Net Total Return Index (Baht)

ขอม เ รีย เทีย ผ การดาเนนงานแ

เ อรเ นต ท

AIMC Category

Peer Percentile

Global Equity

ขอตก งแ

31 นวาคม 2563
Return (%)

Standard Deviation (%)

3M

6M

1Y

3Y

5Y

10Y

3M

6M

1Y

3Y

5Y

10Y

5th Percentile

21.63

41.11

74.80

21.57

11.93

8.85

12.25

12.42

22.90

13.36

11.22

11.33

25th Percentile

15.38

31.17

42.09

12.50

9.16

6.72

13.97

14.63

26.21

14.84

13.32

12.34

50th Percentile

11.31

21.72

18.05

7.35

6.72

5.08

15.98

16.83

28.01

17.16

14.33

15.30

75th Percentile

7.46

15.75

5.18

2.30

4.30

-3.27

18.16

21.57

30.17

20.11

16.22

21.21

95th Percentile

3.52

2.66

-8.25

-0.62

-1.00

-11.99

26.67

27.71

40.95

26.73

29.12

28.75

เง่อน ขของขอม เ รีย เทีย ผ การดาเนนงานแ

เ อรเ นต ท ( Peer Percentile)

1.
2.

www.aimc.or.th

3.
(
- 5th Percentile
- 75th Percentile

5
75

(Percentiles)
(Standard deviation)
- 25th Percentile
- 95th Percentile

25
95

100
- 50th Percentile

50

4.

6. ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังของกองทุนรวมต่ำงประเทศที่ลงทุน
*คุณสำมำรถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ https://publicsecurities.brookfield.com/products

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
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ข้อมูลอื่นๆ
นโยบำยกำรจ่ำยปันผล ไม่จ่าย
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
วันที่จดทะเบียน
1 ธันวาคม 2563
อำยุโครงกำร
ซื้อและขำยคืนหน่วย
ลงทุน

ไม่กาหนด
วันทาการซื้อหน่วยลงทุน :
- ช่วง IPO
- หลัง IPO
- มูลค่าขั้นต่าของการสัง่ ซื้อครัง้ แรก
- มูลค่าขั้นต่าของการสัง่ ซื้อครัง้ ถัดไป
วันทาการขายคืนหน่วยลงทุน :
- หลัง IPO

กำรรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ (AR)
รำยชื่อผู้จัดกำร
กองทุน

: ระหว่างวันที่ 23 – 27 พฤศจิกายน 2563
: ทุกวันทาการ ระหว่างเวลาเริ่มทาการถึง 15:30 น.
เริ่มตัง้ แต่วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป
: 1 บาท
: 1 บาท

: ทุกวันทาการ ระหว่างเวลาเริ่มทาการถึง 15:30 น.
เริ่มตัง้ แต่วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป
- มูลค่าขั้นต่าของการสัง่ ขายคืน
: 1 บาท
- มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่า : ไม่กาหนด
- จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่า : ไม่กาหนด
- ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
: ภายใน 5 วันทาการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน (รับเงิน T+ )
ไม่มี
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ www.thanachartfundeastspring.com
ชื่อ
ตาแหน่ง/บริหารจัดการด้าน วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้
นางสาวธีรนุช ธรรมภิมุขวัฒนา
ผู้จัดการกองทุน
วันจดทะเบียนกองทุน
0.07 เท่า

อัตรำส่วนหมุนเวียน
กำรลงทุนของกองทุน
(PTR)
ผู้สนับสนุนกำรขำย
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
หรือรับซื้อคืน
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จากัด
หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซือ้ คืนที่บลจ.ธนชาต แต่งตั้ง (ถ้ามี)
ติดต่อสอบถำม
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จากัด
รับหนังสือชีช้ วน
ที่อยู่ : ห้อง 902-908 ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 9 ถนนพระราม
ร้องเรียน
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2126-8399 โทรสาร 0-2217-5281

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
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Website : www.thanachartfundeastspring.com
Email : mailus@thanachartfundeastspring.com
ไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีสัญชาติ US ลงทุน

อนุญำตให้ผู้ที่มี
สัญชำติ US ลงทุน
ธุรกรรมที่อำจ
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่
ก่อให้เกิดควำมขัดแย้ง www.thanachartfundeastspring.com
ทำงผลปรโยชน์
 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความ
เสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจานวน
 ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของ
หน่วยลงทุน ที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษั ทจัด การกองทุน รวมได้สอบทานข้อมู ลในหนังสื อชี้ชวนส่วนสรุป ข้ อมูลสาคั ญ
วันที่ 30 ธันวาคม 2563 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่า
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
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รำยละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน Brookfield Global Renewables and Sustainable Infrastructure UCITS
Fund
ชื่อกองทุนหลัก
Class

กองทุน Brookfield Global Renewables and Sustainable Infrastructure UCITS
Fund
Class E (Institutional Accumulation) USD

ISIN Code

IE00BKVDGT87

Bloomberg Code
วันจัดตั้งกองทุน
(Inception Date)
สกุลเงินฐาน
(base currency)

BRRUUEA
1 ตุลาคม 2562
USD

ตัวชีว้ ัด (Benchmark)
MSCI World Index Net (USD)
วัตถุประสงค์และนโยบายการ กองทุน Brookfield Global Renewables and Sustainable Infrastructure UCITS มี
ลงทุน
วัตถุประสงค์ที่จะสร้างผลตอบแทนโดยรวม จากการเติบโตของมูลค่าสินทรัพย์และ
กระแสรายได้ (capital and current income) โดยมุ่งเน้นการลงทุนในบริษัทจด
ทะเบียนทั่วโลกที่ ทาธุรกิจ เกี่ยวกั บหรือกาลังเปลี่ย นผ่านเข้าสู่การทาธุรกิจ เกี่ยวกั บ
พลังงานหมุนเวียนและโครงสร้างพื้นฐานแบบยั่งยืน ซึ่งใช้เทคโนโลยีและให้บริการ
เกี่ยวเนื่องกับพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานสะอาด และการบริหารจัดการ
น้าอย่างยั่งยืน ผ่านการลงทุนในตราสารทุน ประกอบด้วย หุ้นสามัญ , หุ้นบุริมสิทธิ,
และ Depository Receipts
กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าระดับ investment
grade และกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุนได้
ข้อจำกัดกำรลงทุนและกำรกู้ยืม
ผู้จัดการการลงทุนจะดาเนินการตามข้อจากัดในการลงทุน ทั้งนี้ ข้อจากัดดังกล่าวจะ
ขึ้นอยู่กับมูลค่าตลาดในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
• กองทุ น จะลงทุ น อย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ 80 ของสิ น ทรั พ ย์ สุ ท ธิ ข องกองทุ น รวมใน
หลักทรัพย์ที่ซื้อขายต่อสาธารณชนในกลุ่มบริษัท global renewables and
sustainable infrastructure (“GRSI”) ที่จดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
รวมถึ งการซื้อ ขายหลัก ทรัพ ย์ต่า งประเทศที่ซื้อ ขายเป็น การทั่วไปในกลุ่ม บริษั ท
GRSI
• นอกจากนี้กองทุนยังอาจลงทุนได้ถึงร้อยละ 25 ของสินทรัพย์สุทธิในกลุ่มบริษัท
GRSI ที่อยู่ในรูปแบบ Master Limited Partnerships (“MLPs”)
• กองทุนอาจลงทุนได้ถึงร้อยละ 20 ของสินทรัพย์สุทธิในตราสารหนี้ รวมถึงตราสาร
หนี้ที่ออกโดยรัฐบาลสหรัฐฯ ตราสารหนี้อัตราดอกเบี้ยลอยตัว และตราสารตลาด
เงิน เช่นเดียวกับการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าระดับ
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ลงทุนได้ สาหรับการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าระดับ
ลงทุนได้ กองทุนจะลงทุนไม่เกินร้อยละ 10 ของสิน ทรัพย์สุทธิของกองทุนรวม ซึ่ง
สามารถลงทุนไม่เกิ นร้อยละ 5 ในตราสารหนี้ที่ มีอันดับความน่าเชื่อ ถือที่ระดั บ
CCC (S&P) / Caa (Moody’s) หรือต่ากว่า หรือหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จัดอันดับ
คุณภาพเทียบเท่ากันซึ่งเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน อย่างไรก็ตาม
กองทุนอาจจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีการผิดนัดชาระหนี้
• กองทุนอาจลงทุนได้ถึงร้อยละ 10 ของสินทรัพย์สุทธิใน Private Investment in
Public Equity (PIPE) การลงทุนใน PIPE เป็นหลักทรัพย์กองทุนสามารถลงทุนได้
ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
• กองทุนอาจลงทุนได้ถึงร้อยละ 25 ของสินทรัพย์สุทธิในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายต่อ
สาธารณชนของบริษัทพลังงานหมุนเวียนทั่วโลกและบริษัทโครงสร้างพื้นฐานที่
ยั่งยืน ซึ่งดาเนินธุรกิจหลักในตลาดเกิดใหม่
อายุกองทุน

ไม่กาหนด

นโยบายจ่ายเงินปันผล
วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุน

ไม่มี
ทุกวันทาการ

บริษัทจัดการกองทุน
(Management Company)

Brookfield Investment Funds (UCITS) p.l.c.
250 Vesey Street, 15th Floor,
New York, New York 10281-1023, U.S.A.
ผู้ รั ก ษาทรั พ ย์ สิน ของกองทุ น RBC Investor Services Ireland Limited
(Custodian Bank)
4th Floor, One George's Quay Plaza,
George's Quay,Dublin 2,Ireland
ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน
Deloitte
(Fund Auditor)
Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland
Website
https://publicsecurities.brookfield.com/products
ค่ า ธรรมเนี ย มการจั ด การ ร้อยละ 0.95 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(Management Fee)
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ควำมเสี่ยงหลักในส่วนของ กองทุน Brookfield Global Renewables and Sustainable Infrastructure UCITS Fund
เนื่องจากกองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Green Energy มุ่งเน้นลงทุนใน กองทุน Brookfield Global Renewables
and Sustainable Infrastructure UCITS Fund ซึ่งเป็นกองทุนหลัก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาและคานึงถึงปัจจัยความเสี่ยง
ต่างๆ ของ กองทุน Brookfield Global Renewables and Sustainable Infrastructure UCITS Fund ดังต่อไปนี้
1.

ควำมเสี่ยงทั่วไปเกี่ยวกับกำรลงทุนในกองทุน Brookfield Global Renewables and Sustainable
Infrastructure UCITS Fund
เนื่องจากกองทุนหลักในต่างประเทศ มีนโยบายการลงทุนที่จะสร้างผลตอบแทนโดยรวม จากการเติบโตของมูลค่า
สินทรัพย์และกระแสรายได้ (capital and current income) โดยมุ่งเน้นการลงทุนในบริษัทจดทะเบียนทั่วโลกที่ทา
ธุรกิจเกี่ยวกับหรือกาลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การทาธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนและโครงสร้างพื้นฐานแบบยั่งยืน
ซึ่งใช้เทคโนโลยีและให้บริการเกี่ยวเนื่องกับพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานสะอาด และการบริหาร
จัดการน้าอย่างยั่งยืน ผ่านการลงทุนในตราสารทุน ประกอบด้วย หุ้นสามั ญ , หุ้นบุริมสิทธิ และDepository ซึ่ง
หลักทรัพย์ดังกล่าวอาจมีความผันผวน / การเปลี่ยนแปลงของราคาอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงภาวะตลาด
โดยรวม สภาวะเศรษฐกิ จ ปั จ จั ย ทางการเมื อ ง สั ง คม อุ ต สาหกรรม ตลาดทุ น ราคาสิ น ค้ า โภคภั ณ ฑ์ อั ต รา
แลกเปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงและผลประกอบการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ภาวะอุตสาหกรรมของบริษัทนั้นๆ
การคาดการณ์ของนักลงทุน การกระจุกตัวในการลงทุนหลักทรัพย์ใดๆ หรือกลุ่มหลักทรัพย์ใดๆ ขนาดของบริษัท
ฯลฯ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ของหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักลงทุนอยู่ ซึ่งอาจมีผลให้ราคาหลักทรัพย์ที่ลงทุนซึ่งเป็น
หลักทรัพย์ในกองทุนหลัก ให้ผลตอบแทนการลงทุนที่ต่ากว่า (Underperform) หรือผันผวนกว่า หลักทรัพย์อื่นที่
ไม่ได้เข้าลงทุน หรืออาจมีสภาพคล่องในการซื้อขายเปลี่ยนแปลงไปจากภาวะปกติ

2.

ควำมเสี่ยงด้ำนควำมผันผวนของตลำด (Market Fluctuations)
มูลค่าของทรัพย์สินในกองทุนหลักอาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของตลาด ทาให้มูลค่าสินทรัพย์ในกองทุน
เพิ่มขึ้นหรือลดลงเปลี่ยนแปลงจากที่ลงทุนในตอนต้นได้ และไม่สามารถรับประกันได้ว่าผลการดาเนินงานจะ
เพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลาที่ลงทุน ดังนั้นนักลงทุนควรยอมรับผลขาดทุนได้

3.

ควำมเสี่ยงด้ำนควำมผันผวนของรำคำตลำด (Market Risk)
มูลค่าของทรัพย์สินในกองทุนหลักได้รับผลกระทบจากปัจจัยหลายอย่าง ทั้งจากความผันผวนและเปลี่ยนแปลงของ
ราคาตราสาร อั ต ราดอกเบี้ ย และวั ฏจั ก รเศรษฐกิ จ รวมทั้ ง ความเชื่ อ มั่ น ของนั ก ลงทุ น ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ที่
หลักทรัพย์ในกองทุนซื้อขาย

4.

ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)
เนื่องจากกองทุนหลักสามารถลงทุนในตราสารหนี้ ทาให้มีความเสี่ยงเกี่ยวเนื่องกับอัตราดอกเบี้ย กล่าวคือหาก
อัตราดอกเบี้ยในตลาดปรับตัวสูงขึ้นก็อาจมีผลต่อราคาหลักทรัพย์ให้ต่าลงได้ และตามปกติแล้วการลงทุนในตรา
สารที่มีอายุยาวกว่าจะมีความเสี่ยงด้านราคาที่สูงกว่า
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5.

ควำมเสี่ยงด้ำนควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ (Default หรือ Credit Risk)
เนื่องจากกองทุนหลักสามารถลงทุนในตราสารหนี้ทั้งที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่สามารถลงทุนได้
และตราสารหนี้ที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ รวมทั้งสามารถลงทุนในตราสาร
หนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจึงทาให้มีความเสี่ยงเรื่อง Credit ที่สูง นอกจากนี้ยังสามารถทาสัญญา
ทางการเงิน (เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้า) กับคู่สัญญาได้ กองทุนหลักจึงมีความเสี่ยงจากการที่ลูกหนี้หรือคูส่ ัญญา
จะผิดนัดชาระในตราสารหนี้หรือสัญญาที่ถือครองอยู่ ทาให้กองทุนอาจขาดทุนจากการลงทุนได้

6.

ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอาจทาให้ผลตอบแทนกองทุนหลักเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากที่นักลงทุนคาดหวังจาก
กองทุน กลยุทธ์การลงทุนที่ใช้สาหรับการป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (ถ้ามี)อาจไม่มีประสิทธิภาพ
รวมทั้งมีความเสี่ยงเพิ่มเติมจากการใช้ตราสารอนุพันธ์ที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกองทุนหลัก
มีการลงทุนในหลักทรัพย์สกุลเงินต่างประเทศ โดยกองทุนหลักอาจจะไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน หรือการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอาจจะไม่มีประสิทธิภาพ จึงทาให้ราคาและมูลค่า
กองทุนหลักอาจมีความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวนได้

7.

ควำมเสี่ยงด้ำนภำษี (Taxation Risk)
การเปลี่ยนแปลงทางภาษีของประเทศที่กองทุนหลักเข้าลงทุน หรือในประเทศของกองทุนหลักเอง อาจมีผลต่อ
ราคาและรายได้สุทธิจากหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักถือครองอยู่ หรือมีผลกระทบกับกองทุนหลักโดยตรง

8.

ควำมเสี่ยงทำงด้ำนกำรเมือง เศรษฐกิจ ตลำดทุนของประเทศที่กองทุนลงทุน (Country Risk)
เนื่องจากกองทุนหลักในต่างประเทศ มีนโยบายการลงทุนหลักในตราสารทุนทั่วโลก ทาให้กองทุนอาจมีความเสี่ยง
ที่มูลค่าอาจลดลงและมีความผันผวนเพิ่มขึ้น หากประเทศที่กองทุนหลักไปลงทุนมีปัญหาทางการเมือง เศรษฐกิจ
ภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป กฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆ รวมถึงข้อจากัดเกี่ยวกับการลงทุนของต่างชาติ เช่น
ข้อจากัดในการทาธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตรา การแทรกแซงของหน่วยงานรัฐ เป็นต้น และ/หรือ เหตุการณ์อื่นๆที่มี
ผลกระทบต่อประเทศนั้นๆ

9.

ควำมเสี่ยงของกำรลงทุนในตรำสำรอนุพันธ์ (Derivatives)
เนื่องจากกองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ เพื่อป้องกั นความเสี่ยง และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ดังนั้นราคาของตราสารอนุพันธ์ที่กองทุนหลักเข้าลงทุนอาจมี
ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์อ้างอิง (underlying) อย่างสูง ซึ่งจะส่งผลทาให้การลงทุนใน
ตราสารอนุพั นธ์ มี ความเสี่ย งต่ อการขาดทุ นที่ มูลค่ ามากกว่ า ที่ลงทุ น ได้ รวมถึ งมี ความเสี่ย งในเรื่ อ งคู่ สัญ ญา
(counterparty risk) ที่อาจจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้

10.

ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในตลำดเกิดใหม่ หรือในบำงภูมิภำค (Emerging Market Risk)
การลงทุนในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงมากขึ้นจาก สภาพคล่องที่น้อย และจากความไม่เพียงพอ
ในด้านโครงสร้าง ขาดการป้องกัน ไม่มีเสถียรภาพและความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินและตลาดทุน
กฎหมาย ภาคสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และภาษี
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11.

ควำมเสี่ยงในกำรลงทุนในหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงำนทดแทน/พลังงำนหมุนเวียน
เนื่องจากกองทุนหลักในต่างประเทศ มีนโยบายการลงทุนที่จะสร้างผลตอบแทนโดยรวม จากการเติบโตของมูลค่า
สินทรัพย์และกระแสรายได้ (capital and current income) โดยมุ่งเน้นการลงทุนในบริษัทจดทะเบียนทั่วโลกที่ทา
ธุรกิจเกี่ยวกับหรือกาลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การทาธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนและโครงสร้างพื้นฐานแบบยั่งยืน
(Global renewables and sustainable infrastructure (GRSI)) ซึ่งใช้เทคโนโลยีและให้บริการเกี่ยวเนื่องกับ
พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานสะอาด และการบริหารจัดการน้าอย่างยั่ งยืน ผ่านการลงทุนในตราสาร
ทุนและตราสารที่เทียบเท่าตราสาร ทั้งนี้ราคาตลาดของหลักทรัพย์ /ตราสารของกลุ่ม GRSI อาจได้รับผลกระทบ
จากปัจจัยต่างๆ เช่น ต้นทุนการลงทุนที่สูง กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน และการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เป็นต้น รวมทั้งการดาเนินงานของบริษัท GRSI อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ
อาจเป็นสาเหตุให้บริษัทต้องมีต้นทุนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม หรืออาจถูกฟ้องร้องจากกรณีเรื่องสิ่งแวดล้อมได้

หมายเหตุ: กรณีที่ข้อมูลความเสี่ยงโดยสรุปของกองทุนหลัก มีความแตกต่างหรือเนื้อหาไม่สอดคล้องกับหนังสือชี้ชวนของ
กองทุนหลัก ให้ถือเอาต้นฉบับของกองทุนหลักเป็นสาคัญ
ควำมเสี่ยงหลักในส่วนของกำรลงทุนของกองทุนเปิดธนชำต อีสท์สปริง Global Green Energy มีดังนี้
1.

ควำมเสี่ยงอันสืบเนื่องจำกกำรลงทุนในกองทุน Brookfield Global Renewables and Sustainable
Infrastructure UCITS Fund
เนื่องจากกองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Green Energy มีนโยบายที่เน้นการลงทุนในกองทุน Brookfield
Global Renewables and Sustainable Infrastructure UCITS Fund ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยเฉลี่ยในรอบปี
บัญชี ดังนั้น ความเสี่ยงของกองทุน Brookfield Global Renewables and Sustainable Infrastructure UCITS
Fund ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นในหัวข้อ “ความเสี่ยงหลักในส่วนของกองทุน “Brookfield Global Renewables and
Sustainable Infrastructure UCITS Fund) จึงเป็นความเสี่ยงของกองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Green
Energy ด้วย ดังนั้นผู้ลงทุนในกองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Green Energy จึงควรศึกษาและยอมรับความ
เสี่ยงของกองทุน Brookfield Global Renewables and Sustainable Infrastructure UCITS Fund ได้

2.

ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
จากการที่กองทุน Brookfield Global Renewables and Sustainable Infrastructure UCITS Fund) ทีก่ องทุนเปิด
ธนชาต อีสท์สปริง Global Green Energy เข้าลงทุน มีการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ในรูปของเงินดอล
ล่าร์สหรัฐ ในขณะที่กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Green Energy มีการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(NAV) ในรูปของเงินบาท
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Green Energy จึงมีความเสี่ยงของความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ระหว่างเงินดอลล่าร์สหรัฐ กับเงินบาท กล่าวคือ หากค่าเงินบาทมีค่าแข็งขึ้นจากวันที่กองทุนเข้าลงทุนเมื่อเทียบ
กับสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ ที่เข้าลงทุนนั้น (เช่น จาก 36 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 33 บาท) จะทาให้กองทุน
ได้รับดอกเบี้ยรับตามงวดและ/หรือเงินต้นเมื่อครบกาหนดของตราสารเป็นเงินบาทในจานวนที่น้อยลง ซึ่งจะทาให้
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ผลตอบแทนของการลงทุนต่ากว่าที่คาดไว้ ในทางกลับกัน หากค่าเงิ นบาท มีค่าอ่อนลง (เช่น จาก 36 บาท ต่อ 1
ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 0 บาท) จะทาให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเมื่อคานวณเป็นสกุลเงินบาทมากขึ้น
ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงด้านนี้ กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Green Energy อาจพิจารณาป้องกันความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนในสัดส่วนที่เห็นว่าเหมาะสม ดังนั้น กองทุนจึงยังคงมี
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ซึ่งผู้ลงทุนอาจได้รับกาไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ได้ทาการ
ป้องกันความเสี่ยงไว้
3.

ควำมเสี่ยงจำกข้อจำกัดกำรนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)
เนื่องจากกองทุนหลักในต่างประเทศสามารถลงทุนในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ทาให้อาจมีความเสี่ยงที่เกิดจากความ
ไม่แ น่น อนหรือ การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่ก องทุ นหลักไปลงทุน เช่น การออกมาตรการในภาวะที่ เกิ ด
วิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทาให้กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Green Energy ไม่สามารถนาเงินกลับเข้ามาใน
ประเทศได้ หรือสาเหตุอื่นๆ อันอาจทาให้ไม่สามารถชาระหนี้ได้ตรงตามระยะเวลาที่กาหนด

4.

ควำมเสี่ยงจำกสภำพคล่อง (Liquidity Risk)
ความเสี่ยงที่กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Green Energy ไม่สามารถขายหน่ วยลงทุนของกองทุน
Brookfield Global Renewables and Sustainable Infrastructure UCITS Fund ได้ทัน ต่อการชาระค่าไถ่ถอน
หน่วยลงทุน หรือความเสี่ยงที่กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Green Energy อาจจะไม่สามารถซื้อขายตรา
สารที่กองทุนลงทุนโดยตรงในจังหวะเวลาและราคาที่ เหมาะสม เพื่อการชาระค่าไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ หรือหาก
ต้องการจะซื้อขายจริง

5.

ควำมเสี่ยงจำกกำรเข้ำทำธุรกรรมสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivatives Risk) ของเงินลงทุนในต่ำงประเทศ
ในการเข้าทาธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) กองทุนอาจจะมีความเสี่ยงจากการ
ที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว ทาให้การลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) ไม่เป็น
ตามที่คาดการณ์ไว้ ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงของคู่สัญญา กองทุนจะเข้าทาธุรกรรมดังกล่าวกับสถาบันการเงินที่
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) จากสถาบันจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสานักงาน ก.ล.ต.
นอกจากความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นแล้ว การเข้าทาธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจมีต้นทุนอยู่บ้าง โดยจะทาให้
ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อย จากความเสี่ยงด้านต้นทุนที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งอาจมีความเสี่ยงสภาพ
คล่องของตราสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในตราสารอนุพันธ์นอกตลาดหลักทรัพย์ (Over the Counter)
อนึ่ง การทาธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แม้จะช่วยลดความไม่แน่นอน (ความเสี่ยง) จากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยน แต่ถ้าหากการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นประโยชน์ต่อมูลค่าของตราสารที่กองทุนถืออยู่ กองทุนก็อาจ
หมดโอกาสได้ประโยชน์ดังกล่าวเช่นกัน ซึ่งถือเป็นต้นทุนการเสียโอกาส (Opportunity Cost) ของกองทุน
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6.

ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรที่กองทุนไม่สำมำรถลงทุนใน กองทุน Brookfield Global Renewables and
Sustainable Infrastructure UCITS Fund ได้อีกต่อไป
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถที่จะนาเงินไปลงทุนใน กองทุน Brookfield Global Renewables and Sustainable
Infrastructure UCITS Fund ได้อีกต่อไปไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ นั้น กองทุนอาจพิจารณาเข้าลงทุน ในกองทุนหน่วย
ลงทุน ในต่า งประเทศอื่ นๆ ที่ มีลักษณะเดี ยวกัน โดยถือ ว่า ได้ รับ ความเห็ นชอบจากผู้ ถือ หน่ วยลงทุน แล้ ว การ
เปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า วอาจท าให้ ค่ า ใช้ จ่ า ยของกองทุ น หน่ ว ยลงทุ น ที่ ก องทุ น จะเข้ า ไปลงทุ น และสกุ ลเงิ น ตรา
ต่ า งประเทศที่ ก องทุ น เข้ า ไปลงทุ น แตกต่ า งไปจากเดิ ม ได้ ซึ่ ง อาจท าให้ ก องทุ น มี ก ารรั บ รู้ ผลขาดทุ น จากการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม กองทุนจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปลี่ยนแปลงไปลงทุน
ในกองทุนหน่วยลงทุนอื่นใด
เนื่องจากกองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Green Energy มีนโยบายการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ
เพียงกองเดียวคือ กองทุน Brookfield Global Renewables and Sustainable Infrastructure UCITS Fund ดังนั้น
ความเสี่ยงของกองทุนรวมต่างประเทศ จึงถือเป็นความเสี่ยงของกองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Green
Energy ซึ่งผู้ลงทุนควรยอมรับด้วย
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