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คุณก ำลังจะลงทนุอะไร? 

1. นโยบำยกำรลงทนุ 

⚫ นโยบำยกำรลงทนุของกองทนุเปิดธนชำต หุน้โลกย่ังยืน 
กองทนุเปิดธนชาต หุน้โลกยั่งยนื เป็นกองทนุรวมหน่วยลงทนุประเภท Feeder Fund ที่มีนโยบายลงทนุในหน่วย
ลงทนุของกองทนุ  AXA WF Global Factors – Sustainable  Equity I USD (กองทนุหลกั สกลุเงินดอลลารส์หรฐั) 
โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ โดยกองทนุหลกัมีวตัถปุระสงคท์ี่
จะแสวงหาการเติบโตในการลงทนุระยะยาวจากการบรหิารการลงทนุเชิงรุกในหุน้ทั่วโลก นอกจากนัน้ กองทนุหลกั
มุ่งเนน้คดัเลือกหุน้ท่ีมีคณุภาพในภมูิภาคต่างๆ ทั่วโลก (ยกเวน้ในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ Emerging Markets) 
โดยผูจ้ดัการกองทนุจะสรา้งพอรต์ 
การลงทนุใหม้ีความเหมะสมและมีประสิทธิภาพสงูสดุระหวา่งความเส่ียงและผลตอบแทนที่คาดหวงัรวมถึง
พิจารณาถึงปัจจยัดา้น ESG (Environmental, Social, Governance) เพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคก์ารลงทนุขา้งตน้
โดยผ่านกระบวนการลงทนุอย่างเป็นระบบ ทัง้นี ้ กองทนุหลกัจะลงทนุในตราสารทนุและตราสารเทียบเท่าตราสาร
ทนุ (equity and equity-related securities) ไม่นอ้ยกว่า 51% ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ และอาจลงทนุในตลาดเงิน 
(Money Market) ได ้ ซึ่งกองทนุหลกัดงักล่าวนีจ้ดัตัง้และจดัการโดย AXA Funds Management SA จดทะเบียน
จดัตัง้ในประเทศลกัเซมเบิรก์ และเป็นกองทนุท่ีจดัตัง้ตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective 
Investment in Transferable Securities) ภายใตก้ฎหมายที่เก่ียวขอ้งของประเทศลกัเซมเบิรก์ ซึง่เป็นสมาชิกสามญั
ของ IOSCO (International Organizations of Securities Commission) 

 
ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน ตราสารแห่งหนี ้ และ/หรือเงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุน
รวมอสงัหาริมทรพัย ์และ/หรือหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์(REITs) หน่วย
ลงทุนโครงสรา้งพื ้นฐาน และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นทั้งในและ/หรือ
ต่างประเทศ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามที่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบใหก้องทนุลงทนุได ้
 
กองทุนเปิดธนชาต หุน้โลกยั่งยืน อาจพิจารณาลงทุนในตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) 
และสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) ทั้งในและต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio 
Management) รวมทัง้กองทนุอาจลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื่อป้องกันความเส่ียงที่เก่ียวขอ้ง
กบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตราที่อาจเกิดขึน้ไดจ้ากการลงทนุในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณใ์นแต่
ละขณะขึน้อยู่กบัดลุยพินิจที่ผูจ้ดัการกองทนุเห็นเหมาะสม 

 
ส าหรบัเงินลงทนุในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทนุในตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเชื่อถือที่ตวัตราสารหรือที่ผูอ้อกตรา
สารต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได ้(Non-Investment Grade) ตราสารที่ไม่ไดร้บัการจัดอนัดบัความน่าเชื่อถือที่ตวัตรา
สารและที่ผู้ออกตราสาร (Unrated Securities) และหลักทรัพยท์ี่ ไม่มีการซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย ์(Unlisted 
Securities) โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทนุ  

 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทนุรวมในอนาคตเป็นกองทนุรวมหน่วย
ลงทุนประเภท (Fund of Funds) หรือเป็นกองทุนที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลกัทรพัยต์่างประเทศ
ได้ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวม (Feeder Fund) โดยไม่ท าให้ระดับความเส่ียงของการลงทุน (risk 
spectrum) เปล่ียนแปลงไปอย่างมีนยัส าคญั ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไปตามดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทนุ ซึ่งขึน้กบัสถานการณ์
ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชนส์ูงสดุของผูถื้อหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจดัการจะด าเนินการแจง้ใหผู้ถื้อหน่วลงทุน
ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 60 วนั ก่อนด าเนินการเปล่ียนแปลงประเภทกองทนุดงักล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์
ของบรษิัทจดัการ 



หนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ หน้ำ 3 / 16 กองทุนเปิดธนชำต หุ้นโลกย่ังยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
⚫ นโยบำยกำรลงทนุของกองทนุ AXA WF Global Factors – Sustainable  Equity I USD 

  กองทุน  AXA WF Global Factors – Sustainable  Equity I USD มีวัตถุประสงคท์ี่จะแสวงหาการเติบโตในการ
ลงทุนระยะยาว (สกุลเงินดอลลารส์หรฐั) จากการบริหารการลงทุนเชิงรุกในหุน้ทั่วโลก นอกจากนัน้ กองทุนมุ่งเนน้
คดัเลือกหุน้ที่มีคุณภาพในภูมิภาคต่างๆ ทั่ วโลก (ยกเวน้ในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ Emerging Markets) โดย
ผู้จัดการกองทุนจะสรา้งพอรต์การลงทุนให้มีความเหมะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดระหว่างความเส่ียงและ
ผลตอบแทนที่คาดหวัง รวมถึงพิจารณาถึงปัจจัยดา้น ESG (Environmental, Social, Governance) เพื่อใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคก์ารลงทุนขา้งตน้โดยผ่านกระบวนการลงทุนอย่างเป็นระบบ ทัง้นี ้กองทุนจะลงทุนในตราสารทุนและ
ตราสารเทียบเท่าตราสารทุน (equity and equity-related securities) ไม่นอ้ยกว่า 51% ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ 
และอาจลงทนุในตลาดเงิน (Money Market) ได ้

  

ชื่อกองทนุหลกั AXA WF Global Factors – Sustainable Equity I USD 

Share Class Share Class I (USD) 

วนัท่ีจดัตัง้กองทนุ 25 กรกฎาคม 2556 

ประเภทกองทนุ กองทนุตราสารแห่งทนุ 

อายโุครงการ ไม่ก าหนด 

สกลุเงิน ดอลลารส์หรฐั (USD) 

นโยบายจา่ยเงินปันผล ไม่จ่ายเงินปันผล 

บรษิัทจดัการ AXA Funds Management SA 

ISIN LU0943665264 

Bloomberg Code AWFZIAU LX 

ตวัชีว้ดั MSCI World Total Return Net 

Website www.axa-im.com 
 
 คุณสำมำรถศึกษำขอ้มูลกองทนุหลกัได้จำก www.axa-im.com 

 
2. กลยุทธใ์นกำรบริหำรจัดกำรลงทุน: 

 มุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการสงูกว่าดชันีชีว้ดั (active management) 
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กองทนุรวมนีไ้ม่เหมำะกับใคร 
 

⚫ ผูล้งทนุท่ีเนน้การไดร้บัผลตอบแทนในจ านวนเงินท่ีแน่นอน หรือรกัษาเงินตน้ใหอ้ยูค่รบ 

ท ำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเส่ียงของกองทุนนี ้
 

▪ อ่ำนหนงัสือชีช้วนฉบบัเต็ม หรือสอบถำมผูส้นบัสนนุการขายและบรษิัทจดัการ 

อย่ำลงทุนหากไม่เขา้ใจลกัษณะและความเสี่ยงของกองทนุรวมนีด้ีพอ 

กองทุนรวมนีเ้หมำะกับใคร? 

⚫ ผูล้งทนุท่ีตอ้งการกระจายการลงทนุไปยงัต่างประเทศ เพื่อลดความเส่ียงจากการกระจกุตวัของการลงทนุในประเทศ
ไทยเพียงแหง่เดียว และเพื่อเพิ่มโอกาสในการแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทนุในหุน้ของบรษิัททั่วโลก มุ่งเนน้ใน
กลุ่มประเทศที่พฒันาแลว้ (Developed market) รวมถงึรบัความผนัผวนและความเส่ียงที่เก่ียวขอ้งกบัการลงทนุใน
หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในต่างประเทศได ้

 
⚫ ผูล้งทนุท่ีสามารถลงทนุในระยะยาว โดยคาดหวงัผลตอบแทนในระยะยาวที่ดกีวา่การลงทนุในตราสารหนีท้ั่วไป ทัง้นี ้

กองทนุหลกัแนะน าวา่ควรจะลงทนุประมาณ 8 ปี ขึน้ไป 
 
⚫ ผูล้งทนุท่ีสามารถรบัความผนัผวนทางดา้นราคาของกองทนุรวมตา่งประเทศ และ/หรือกองทนุรวมอีทีเอฟต่างประเทศ

ที่กองทนุไปลงทนุ ซึ่งอาจจะปรบัตวัเพิม่สงูขึน้หรือลดลงจนต ่ากวา่มลูค่าที่ลงทนุและท าใหข้าดทนุได ้
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คุณต้องระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 

ค ำเตือนทีส่ ำคญั 
⚫ เนื่องจากกองทุนเปิดธนชาต หุ้นโลกยั่งยืน มีการลงทุนในต่างประเทศ ดังนั้นกองทุนจึงมีความเส่ียงจากการ

เปล่ียนแปลงทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน  อัตราดอกเบีย้ ความเส่ียงดา้นการเมืองในระดับ
นานาชาติและระดบัภูมิภาค ความเส่ียงในการบงัคับใชข้อ้ก าหนดเก่ียวกับการควบคุมอัตราแลกเปล่ียนและการ
เขา้-ออกของเงินลงทุน หรือกฎหมายหรือขอ้ก าหนดอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง จึงมีความเส่ียงที่ทางการของต่างประเทศอาจ
ออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ท าใหก้องทุนไม่สามารถน าเงินกลับเขา้มาในประเทศ ซึ่งอาจ
ส่งผลใหผู้ล้งทนุไม่ไดร้บัคืนเงินตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

⚫ กองทนุเปิดธนชาต หุน้โลกยั่งยืน อาจพิจารณาลงทุนในตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) 
และสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) ทั้งในและต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio 
Management) รวมทัง้กองทนุอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเส่ียงที่เก่ียวขอ้ง
กบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตราที่อาจเกิดขึน้ไดจ้ากการลงทนุในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณใ์นแต่
ละขณะขึน้อยู่กับดุลยพินิจที่ผูจ้ดัการกองทุนเห็นเหมาะสม ดังนั้น ผูล้งทุนอาจจะขาดทุนหรือไดร้ับก าไรจากอตัรา
แลกเปล่ียนหรือไดร้บัเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทนุเริ่มแรกก็ได ้

 

⚫ กองทนุรวมนีล้งทนุกระจกุตวัในประเทศสหรฐัอเมรกิา ผูล้งทนุจึงควรพิจารณาการกระจายความเส่ียงของพอรต์การ
ลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย 

 

⚫ ในกรณีที่มีแนวโนม้ว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทนุเกินกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  
บริษัทจัดการอาจใชดุ้ลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกค าสั่งซือ้ขายหน่วยลงทุนที่ไดร้บัไวแ้ลว้หรือ 
หยดุรบัค าสั่งดงักล่าวได ้

 

⚫ กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตวัของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย
ลงทุนทัง้หมด ดงันัน้ หากผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเส่ียงใหก้องทุนตอ้งเ ลิกกองทุน
รวมได ้
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ปัจจัยควำมเส่ียงทีส่ ำคัญ 

ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (market risk) 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน (SD) 
ต ่ำ  สูง 

< 5% 5 – 10% 10 - 15% 15 - 25% > 25% 

 

ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรำยใดรำยหน่ึง (high issuer concentration risk) 

การกระจกุตวัในผูอ้อกตราสารรวม 
ต ่ำ สูง 

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

พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตวัในตราสารของผูอ้อกตราสาร คู่สัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสาร
หรือสญัญานัน้ รายใดรายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกนั 
ทัง้นี ้ การลงทนุแบบกระจกุตวัไม่รวมถึงกรณีการลงทนุในทรพัยสิ์นดงันี ้
1.  ตราสารหนีภ้าครฐัไทย  
2.  ตราสารภาครฐัต่างประเทศที่มีการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้
3.  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผูร้บัฝากหรือผูอ้อกตราสารที่มีการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในอนัดบัที่สามารถ

ลงทนุได ้
 

ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทนุกระจุกตวัในหมวดอตุสำหกรรมใดอตุสำหกรรมหน่ึง (High Sector Concentration Risk) 

การลงทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึ่งมากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั 
ต ่ำ                   สูง 

< 20% 20% – 50% 50% – 80% > 80% 
หมายเหต ุ: กองทนุรวมไม่มีการลงทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรม 
 

แผนภาพแสดงต าแหนง่ความเสีย่งของกองทนุรวม 



หนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ หน้ำ 7 / 16 กองทุนเปิดธนชำต หุ้นโลกย่ังยืน 

ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหน่ึง (High Country Concentration Risk) 

การลงทนุกระจกุตวัในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกนั ทัง้นี ้ไม่รวมถงึการลงทนุในตราสารท่ีผูอ้อก
เสนอขายอยู่ในประเทศไทย 
ต ่ำ                   สูง 

< 20% 20% – 50% 50% – 80% > 80% 
หมายเหต ุ: กองทนุรวมมีการลงทุนกระจกุตวัในประเทศสหรฐัอเมริกา 

ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลีย่นแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) 

การป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน fx 
ต ่ำ        สูง 

ทัง้หมด/เกือบทัง้หมด บางส่วน ดลุยพินิจ ไม่ป้องกนั 

*คณุสามารถดขูอ้มลูเพิ่มเตมิไดท้ี่ www.thanachartfundeastspring.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.thanachartfund.com/


หนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ หน้ำ 8 / 16 กองทุนเปิดธนชำต หุ้นโลกย่ังยืน 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือทรัพยส์ินทีล่งทุนสูงสุด 5 อันดับแรก: 
ชื่อทรัพยส์นิ อันดับควำมน่ำเชื่อถือ % ของ NAV 

1. หน่วยลงทนุของกองทนุตราสารทนุ  : AXA World Funds Global Factors - 
Sustainable Equity I USD (AWFZIAU) 

 
- 

 

รวมทัง้สิน้ 

93.51% 
93.51% 

หมายเหต:ุ ขอ้มลู ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2564 ทัง้นีค้ณุสามารถดขูอ้มลูที่เป็นปัจจบุนัไดท้ี่ www.thanachartfundeastspring.com 
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*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คณุจะไดร้บั ดงันัน้ คณุควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดงักลา่วก่อนการลงทนุ* 

 

 

    

สงูสดุไม่เกิน สงูสดุไม่เกิน 0.1  
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ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม

นายทะเบียน ค่าใช้จ่ายอ่ืน รวมค่าใช้จ่ายการจัดการ

สูงสุดไม่เกิน 2.   

สูงสุดไม่เกิน  .   

สูงสุดไม่เกิน  .   

สูงสุดไม่เกิน  .   สูงสุดไม่เกิน  .   

ผูดู้แลผลประโยชน์

v

v

vv

v

 
 

ขอ้มลู : 26 ส.ค 2563 –  25 ส.ค 2564 
**ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยเป็นอตัราที่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถา้มี) 
หมายเหต:ุ ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูค่าธรรมเนียมยอ้นหลงั ในหนงัสือชีช้วนฉบบัเต็มไดท้ี่ www.thanachartfundeastspring.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ำธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 

http://www.thanachartfund.com/
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รำยกำร อัตรำตำมโครงกำร (%) อัตรำเกบ็จริง  

(รวม VAT)(%) 
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee)  2.140% 1.605% 
ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) 2.140% ยกเวน้ 
ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก (SWITCHING 
OUT) 

2.1 0% ยกเวน้ 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ 53.50 บาท ต่อ 1,000 
หน่วย หรือตามอตัราที่
นายทะเบยีนก าหนด 

20 บาท ต่อ รายการ 

หมายเหต:ุ ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยดงักลา่วรวมภาษีมลูคา่เพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว้ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียม การขาย การรบัซือ้คืน การสับเปล่ียน ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายที่
เก่ียวกับหน่วยลงทุนกับผูล้งทุนไม่เท่ากัน ทั้งนี ้บริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบรายละเอียด โดยจะติ ดประกาศทาง 
website ของบริษัทจดัการ และ/หรือที่ท  าการทุกแห่งของบริษัทจดัการ และ/หรือ ณ สถานที่ติดต่อของผูส้นบัสนุนการขาย
หรือรบัซือ้คืนล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนั ก่อนการด าเนินการ 
 
 
 
 
 

รำยกำร ปัจจุบัน  
ค่าธรรมเนียมการขาย  (Entry Charge) ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืน (Exit Charge) ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee)  0.19% 
ค่าใชจ้่ายทัง้หมด 0.27% 

ที่มา : AXA WF Global Factors - Sustainable Equity I USD ณ วนัท่ี 28 มิถนุายน 2562 

 

 

 

 

ค่ำธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจำกผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่ำซือ้ขำย) 

ค่ำธรรมเนียมของกองทุนหลัก 

AXA WF Global Factors – Sustainable  Equity I USD 
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ผลการด าเนินงาน (ค านวณตามปีปฏิทิน)

* T-GlobalESG จดัตัง้กองทุนเม่ือวันที่ 26 ส.ค. 2562

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

 

 
 
 
 

* กรณีกองทนุจดัตัง้ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงคา่ที่เกดิขึน้นบัตัง้แต่จดัตัง้กองทนุจนถงึวนัท่ีรายงาน 

 

* กรณีกองทนุจดัตัง้ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงคา่ที่เกดิขึน้นบัตัง้แต่จดัตัง้กองทนุจนถงึวนัท่ีรายงาน 
 

 

 

 

 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 

1. ตัวชีว้ัดทีใ่ช้เปรียบเทยีบผลกำรด ำเนินงำนของกองทุน:  
ดชันี MSCI World Index (Total Return) 100%  
โดยปรบัดว้ยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกบัค่าสกลุเงินบาท ณ วนัที่ค  านวณผลตอบแทน 

  
ณ วนัที่ค  านวณผลตอบแทน 

4. ประเภทกองทุนรวมเพ่ือใช้เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน ณ จุดขำย คือ Global Equity 

2. กองทุนนีเ้คยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คือ -32.82%* 

3. ควำมผันผวนของผลกำรด ำเนินงำน (standard deviation) คือ 23.39% ต่อปี* 

5. ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด 

*คุณสำมำรถดูข้อมูลทีเ่ป็นปัจจุบันได้ที ่www.thanachartfundeastspring.com 
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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 

                22.66 8.51 25th 9.90 25th 22.66 25th - - - - - - 15.16 

             35.92 6.30 50th 12.42 5th 35.92 5th - - - - - - 26.53 

             2 22.20 7.94 25th 7.93 25th 22.20 25th - - - - - - 21.94 

                             10.10 11.84 25th 10.29 25th 10.10 25th - - - - - - 20.07 

                          12.66 14.62 50th 12.60 50th 12.66 50th - - - - - - 22.00 

                         2 11.97 13.71 50th 12.12 50th 11.97 50th - - - - - - 21.67 

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.                                                            

  

 

 
 
กองทุน AXA WF Global Factors-Sustainable Equity I USD  

 

ที่มา :  Factsheet as of 31/01/2022 
 
 

6. ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังของกองทุนรวมต่ำงประเทศที่ลงทุน 

คุณสำมำรถดูข้อมูลทีเ่ป็นปัจจุบันได้ที ่www.axa-im.com 

กองทุน AXA WF Global Factors-Sustainable Equity I USD 
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นโยบำยกำรจ่ำยปันผล ไม่จ่าย 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
วันทีจ่ดทะเบียน วนัท่ี 26 สิงหาคม 2562 

อำยุโครงกำร ไม่ก าหนด 
ซือ้และขำยคนืหน่วย
ลงทนุ 
 

วนัท าการซือ้หน่วยลงทนุ : 
- วนัท าการซือ้ : ทกุวนัท าการ  
  เริ่มตัง้แตว่นัท่ี 3 กนัยายน 2562 เป็นตน้ไป 
  ระหว่างเวลาเริ่มท าการถึง 15.30 น. 
- มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ครัง้แรก : 1,000 บาท 
- มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ครัง้ถดัไป : 1,000 บาท 

วนัท าการขายคืนหน่วยลงทนุ : 
- วนัท าการขายคืน  : ทกุวนัท าการ 
  เริ่มตัง้แตว่นัท่ี 3 กนัยายน 2562 เป็นตน้ไป 
  ระหว่างเวลาเริ่มท าการถึง 15.30 น. 
- มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งขายคืน  : 1,000 บาท 
- มลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า  : ไม่ก าหนด 
- จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า : 100 หน่วย 
- ระยะเวลาการรบัเงินค่าขายคืน  : ภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัถดัจากวนัท า

การรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (รบัเงินภายใน 
T+ ) 

กำรรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ
อัตโนมัติ (AR) 

ไม่เกินปีละ 4 ครัง้ ทกุวนัท่ี 30 ของเดือนมกราคม , เมษายน , กรกฎาคม และตลุาคม 

เงือ่นไขกำรรับซือ้คนื
หน่วยลงทุนโดยอตัโนมัต ิ

บรษิัทจดัการจะด าเนินการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิ โดยจะใชร้าคารบัซือ้คืนหน่วย
ลงทุนของสิน้วันท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน เป็นเกณฑใ์นการค านวณส่วนเกินมูลค่าเงิน
ลงทุน (ส่วนก าไร) ของเงินลงทุนแต่ละยอดของผูล้งทุน (ถา้มี) ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะไม่ด าเนินการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในกรณีที่กองทุนมีมูลค่าหน่วย
ลงทนุนอ้ยกว่ามลูค่าที่ตราไวข้องหน่วยลงทนุ  
 
บรษิัทจดัการจะน าเงินทัง้หมดที่ไดจ้ากการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิของผูถื้อหน่วย
ลงทนุจากกองทนุนีไ้ปลงทนุต่อยงักองทุนเปิดธนชาตตลาดเงิน (T-MONEY) และถือว่าไดร้บั
ความเห็นชอบให้ด าเนินการจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และถือว่าไม่ปฏิบัติผิดไปจาก
รายละเอียดโครงการกองทนุ เวน้แต่บรษิัทจดัการจะก าหนดหรืออนญุาตเป็นอย่างอื่น 
 
 

      ข้อมูลอ่ืนๆ 
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 คณุสามารถตรวจสอบมลูคา่ทรพัยสิ์นรายวนัไดท้ี่ www.thanachartfundeastspring.com 
 

รำยชื่อผู้จัดกำรกองทุน ชื่อ 
ดร.ธีรนชุ ธรรมภิมขุวฒันา 
นายกาย ศิรพิรรณพร 
นางสาวนนัทนชั กิตเิฉลิมเกียรติ  

ต าแหน่ง/บรหิารจดัการดา้น 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
ผูจ้ดัการกองทนุ 
ผูจ้ดัการกองทนุ 

วนัท่ีเริ่มบรหิารกองทนุนี ้
26/8/2562 
1/7/256  
16/8/256  

อตัรำส่วนหมุนเวียน 
กำรลงทนุของกองทุน 
(PTR) 

 
0.17 เทา่ 

ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือ 
รับซือ้คืน 

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 อาคารมิตรทาวน ์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  

ธุรกรรมทีอ่ำจกอ่ใหเ้กดิ
ควำมขดัแย้งทำง
ผลประโยชน ์

คณุสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ี่ 
www.thanachartfundeastspring.com 

▪   การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ไม่ไดอ้ยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของสถาบนัคุม้ครอง เงินฝาก จึงมีความ
เส่ียงจากการลงทนุซึ่งผูล้งทนุอาจไม่ไดร้บัเงินลงทนุคืนเต็มจ านวน 

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

ก.ล.ต. ไดร้บัรองถึงความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสือชีช้วนของกองทุนรวม หรือไดป้ระกันราคาหรือผลตอบแทนของ
หน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี ้บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ  
ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2564 แลว้ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะผูร้บัผิดชอบในการด าเนินการของกองทนุรวมและขอรบัรอง
ว่าขอ้มลูดงักล่าวถกูตอ้ง ไม่เป็นเท็จ และไม่ท าใหผู้อ้ื่นส าคญัผิด 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.thanachartfundeastspring.com/
http://www.thanachartfundeastspring.com/
mailto:mailus@thanachartfundeastspring.com
http://www.thanachartfundeastspring.com/
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1. ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำหลักทรัพย ์(Market risk) 
กรณีกองทุนรวมตรำสำรทุน หมายถึง ความเส่ียงที่มลูค่าของหลกัทรพัยท์ี่กองทุนรวมลงทนุจะเปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้หรือ
ลดลงจากปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทนุ ปัจจยัทางการเมืองทัง้ในและต่างประเทศ เป็นตน้ ซึ่งพิจารณาได้
จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผนัผวนจาก
การเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรพัยส์งู 

2. ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปล่ียนแปลงของอัตรา
แลกเปล่ียนมีผลกระทบต่อมลูค่าของหน่วยลงทนุ เช่น กองทนุรวมลงทนุดว้ยสกุลเงินดอลลารใ์นช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขาย
ท าก าไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะไดร้บัเงินบาทกลบัมานอ้ยลง ในทางกลบักันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาท
แข็งและขายท าก าไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจไดผ้ลตอบแทนมากขึน้กว่าเดิมดว้ยเช่นกัน ดงันัน้ การป้องกนัความเส่ียงจาก
อตัราแลกเปล่ียนจึงเป็นเครื่องมือส าคญัในการบรหิารความเส่ียงดงักล่าว ซึ่งท าไดด้งัต่อไปนี ้

▪ ป้องกันควำมเสี่ยงทัง้หมดหรือเกือบทัง้หมด : ผูล้งทนุไม่มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
▪ ป้องกันควำมเสี่ยงบำงสว่น  โดยตอ้งระบสุดัส่วนการป้องกนัความเส่ียงไวอ้ยา่งชดัเจน : ผูล้งทนุอาจมีความเส่ียงจาก

อตัราแลกเปล่ียน 
▪ อำจป้องกันควำมเสี่ยงตำมดุลยพินิจของผู้จัดกำรกองทุนรวม : ผูล้งทุนอาจมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

เนื่องจากการป้องกันความเส่ียงขึน้อยู่กับดุลยพินิจของผูจ้ัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเส่ียง
หรือไม่ 

▪ ไม่ป้องกันควำมเสี่ยงเลย : ผูล้งทนุมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
 

ควำมเส่ียงท่ัวไปของกองทุน  AXA WF Global Factors – Sustainable  Equity I USD 
 

1. ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำหลักทรัพย ์(Market Risk) 
กองทุนรวมอาจลงทุนในตลาดที่บางช่วงเวลามีความผนัผวนสงูหรือไม่มีสภาพคล่อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคา
ตลาดของหลกัทรพัยใ์นกองทนุ 
 

2. ควำมเสี่ยงของกำรลงทุนในตลำดต่ำงประเทศหลำยประเทศ (Country and Region Risk) 
กองทุนอาจเจาะจงการลงทุนกระจุกตัวในรายประเทศ ภูมิภาค บริษัท หรือกลุ่มบริษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
กองทนุไดเ้มื่อประเทศ หรือบรษิัทมีมลูค่าลดลง 
 

3. ควำมเสี่ยงรำยหลักทรัพย ์(Company-Specific Risk) 
ราคาของหุน้ในตลาดทุนอาจผนัผวนไดต้ามความคาดหวงัหรือการคาดการณข์องนกัลงทนุซึ่งก่อใหเ้กิดความเส่ียง
ที่ท  าใหเ้กิดความผนัผวนสูง ความผันผวนของตลาดตราสารทุนนัน้มีมากกว่าความผันผวนของตลาดตราสารหนี ้
การลดลงของราคาหุน้จะส่งผลกระทบต่อมลูค่าของกองทนุได ้
 
 
 

ค ำอธิบำยควำมเส่ียง 
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4. ควำมเสี่ยงของคู่สัญญำ (Counterparty Risk)      

กองทุนอาจมีความเส่ียงจากคู่สญัญาที่เก่ียวขอ้ง เช่น ความเส่ียงจากการช าระหนี ้หรือ การที่คู่สญัญาไม่สามารถ
ท าตามภาระที่ผูกพันใดๆ กองทุนอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อมลูค่าหน่วยลงทุนได ้ในกรณีที่คู่สญัญามี
การลม้ละลาย กองทนุอาจไดร้บัทรพัยสิ์นคืนไดบ้างส่วน ซึ่งจะท าใหก้องทนุไดร้บัผลกระทบได ้
 

5. ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน (Currency Risk) 
กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นสกุลเงินต่างจากสกุลเงินอ้างอิง การเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนมี
ผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย ์ในกรณีผูจ้ดัการกองทุนมีการป้องกันความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนของธุรกรรม
นัน้ไม่มีการรบัประกันว่ากลยุทธจ์ะมีประสิทธิภาพและเป็นการป้องกนัความเส่ียงที่สมบรูณแ์บบ ในสถานการณท์ี่
ไม่พึงประสงคก์องทนุอาจไดร้บัผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัได ้ 
 

6. ควำมเสี่ยงจำกกระบวนกำรและแบบจ ำลอง (Method and Model risk) 
การจดัสรรการเลือกและการถ่วงน า้หนกัของสินทรพัยใ์นกองทนุด าเนินการตามแบบจ าลองของ AXA Rosenberg 
เป็นไปได้ว่าการลงทุนตามโมเดลอาจไม่ได้ส่งผลให้มีประสิทธิภาพดีที่สุด กระบวนการวิจัยและการสรา้ง
แบบจ าลองมีความซับซอ้น โดยมีการใชท้ฤษฎีทางการเงิน เศรษฐศาสตรแ์ละสถิติมาวิเคราะห ์โมเดลที่ใชอ้าจ
ปรบัเปล่ียนแกไ้ขหรือปรบัปรุงได ้ 

 


