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กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
1. นโยบำยกำรลงทุน
⚫

นโยบำยกำรลงทุนของกองทุนเปิ ดธนชำต หุน้ โลกยั่งยืน
กองทุนเปิ ดธนชาต หุน้ โลกยั่งยืน เป็ นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ที่มีนโยบายลงทุนในหน่วย
ลงทุนของกองทุน AXA WF Global Factors – Sustainable Equity I USD (กองทุนหลัก สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ)
โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีวตั ถุประสงค์ท่ี
จะแสวงหาการเติบโตในการลงทุนระยะยาวจากการบริหารการลงทุนเชิงรุกในหุน้ ทั่วโลก นอกจากนัน้ กองทุนหลัก
มุ่งเน้นคัดเลือกหุน้ ที่มีคณ
ุ ภาพในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก (ยกเว้นในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ Emerging Markets)
โดยผูจ้ ดั การกองทุนจะสร้างพอร์ต
การลงทุนให้มีความเหมะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดหวังรวมถึง
พิจารณาถึงปัจจัยด้าน ESG (Environmental, Social, Governance) เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์การลงทุนข้างต้น
โดยผ่านกระบวนการลงทุนอย่างเป็ นระบบ ทัง้ นี ้ กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุนและตราสารเทียบเท่าตราสาร
ทุน (equity and equity-related securities) ไม่นอ้ ยกว่า 51% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และอาจลงทุนในตลาดเงิน
(Money Market) ได้ ซึ่งกองทุนหลักดังกล่าวนีจ้ ดั ตัง้ และจัดการโดย AXA Funds Management SA จดทะเบียน
จัดตัง้ ในประเทศลักเซมเบิรก์ และเป็ นกองทุนที่จดั ตัง้ ตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective
Investment in Transferable Securities) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบิรก์ ซึง่ เป็ นสมาชิกสามัญ
ของ IOSCO (International Organizations of Securities Commission)
ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุน ตราสารแห่งหนี ้ และ/หรือเงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หน่วย
ลงทุ น โครงสร้า งพื ้น ฐาน และ/หรื อ หลั ก ทรัพ ย์ห รื อ ทรัพ ย์สิ น อื่ น หรื อ การหาดอกผลโดยวิ ธี อื่ น ทั้ ง ในและ/หรื อ
ต่างประเทศ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามที่ สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้
กองทุนเปิ ดธนชาต หุน้ โลกยั่งยืน อาจพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีสญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
และสัญ ญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) ทั้งในและต่างประเทศตามหลัก เกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) รวมทัง้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึน้ ได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่
ละขณะขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจที่ผจู้ ดั การกองทุนเห็นเหมาะสม
สาหรับเงินลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือที่ตวั ตราสารหรือที่ผอู้ อกตรา
สารต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ตราสารที่ไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ตวั ตรา
สารและที่ ผู้อ อกตราสาร (Unrated Securities) และหลัก ทรัพ ย์ท่ี ไม่ มี การซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพ ย์ (Unlisted
Securities) โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็ นกองทุนรวมหน่วย
ลงทุนประเภท (Fund of Funds) หรือเป็ นกองทุนที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ
ได้ หรื อ สามารถกลั บ มาเป็ นกองทุ น รวม (Feeder Fund) โดยไม่ ท าให้ร ะดั บ ความเสี่ ย งของการลงทุ น (risk
spectrum) เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญ ทัง้ นี ้ ให้เป็ นไปตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน ซึ่งขึน้ กับสถานการณ์
ตลาด โดยเป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถ้ ือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดาเนินการแจ้งให้ผถู้ ือหน่วลงทุน
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วัน ก่อนดาเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ
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⚫

นโยบำยกำรลงทุนของกองทุน AXA WF Global Factors – Sustainable Equity I USD
กองทุน AXA WF Global Factors – Sustainable Equity I USD มี วัตถุประสงค์ท่ี จะแสวงหาการเติ บ โตในการ
ลงทุนระยะยาว (สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ) จากการบริหารการลงทุนเชิงรุกในหุน้ ทั่วโลก นอกจากนัน้ กองทุนมุ่งเน้น
คัดเลือกหุน้ ที่มีคุณภาพในภูมิภาคต่างๆ ทั่ วโลก (ยกเว้นในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ Emerging Markets) โดย
ผู้จัด การกองทุน จะสร้างพอร์ต การลงทุน ให้มี ค วามเหมะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภาพสูงสุด ระหว่า งความเสี่ ยงและ
ผลตอบแทนที่คาดหวัง รวมถึงพิจารณาถึงปั จจัยด้าน ESG (Environmental, Social, Governance) เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์การลงทุนข้างต้นโดยผ่านกระบวนการลงทุนอย่างเป็ นระบบ ทัง้ นี ้ กองทุนจะลงทุนในตราสารทุนและ
ตราสารเทียบเท่าตราสารทุน (equity and equity-related securities) ไม่นอ้ ยกว่า 51% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
และอาจลงทุนในตลาดเงิน (Money Market) ได้
ชื่อกองทุนหลัก

AXA WF Global Factors – Sustainable Equity I USD

Share Class

Share Class I (USD)

วันที่จดั ตัง้ กองทุน

25 กรกฎาคม 2556

ประเภทกองทุน

กองทุนตราสารแห่งทุน

อายุโครงการ

ไม่กาหนด

สกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐ (USD)

นโยบายจ่ายเงินปั นผล

ไม่จ่ายเงินปั นผล

บริษัทจัดการ

AXA Funds Management SA

ISIN

LU0943665264

Bloomberg Code

AWFZIAU LX

ตัวชีว้ ดั

MSCI World Total Return Net

Website

www.axa-im.com

คุณสำมำรถศึกษำข้อมูลกองทุนหลักได้จำก www.axa-im.com
2. กลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำรลงทุน:
มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชวี ้ ดั (active management)
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กองทุนรวมนีเ้ หมำะกับใคร?
⚫

⚫

⚫

ผูล้ งทุนที่ตอ้ งการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของการลงทุนในประเทศ
ไทยเพียงแห่งเดียว และเพื่อเพิ่มโอกาสในการแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนในหุน้ ของบริษัททั่วโลก มุ่งเน้นใน
กลุ่มประเทศที่พฒ
ั นาแล้ว (Developed market) รวมถึงรับความผันผวนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศได้
ผูล้ งทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดกี ว่าการลงทุนในตราสารหนีท้ ่วั ไป ทัง้ นี ้
กองทุนหลักแนะนาว่าควรจะลงทุนประมาณ 8 ปี ขึน้ ไป
ผูล้ งทุนที่สามารถรับความผันผวนทางด้านราคาของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ
ที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิม่ สูงขึน้ หรือลดลงจนต่ากว่ามูลค่าที่ลงทุนและทาให้ขาดทุนได้

กองทุนรวมนีไ้ ม่เหมำะกับใคร
⚫

ผูล้ งทุนที่เน้นการได้รบั ผลตอบแทนในจานวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยูค่ รบ

ทำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี้
▪ อ่ำนหนังสือชีช้ วนฉบับเต็ม หรือสอบถำมผูส้ นับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนีด้ ีพอ
หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุปข้ อมูลสำคัญ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
คำเตือนทีส่ ำคัญ
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

เนื่ องจากกองทุนเปิ ด ธนชาต หุ้น โลกยั่งยืน มีก ารลงทุน ในต่างประเทศ ดังนั้น กองทุน จึงมี ความเสี่ย งจากการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน อัตราดอกเบีย้ ความเสี่ยงด้านการเมืองในระดับ
นานาชาติและระดับภูมิภาค ความเสี่ยงในการบังคับใช้ขอ้ กาหนดเกี่ยวกับการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนและการ
เข้า-ออกของเงินลงทุน หรือกฎหมายหรือข้อกาหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจ
ออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ท่ีไม่ปกติ ทาให้กองทุนไม่สามารถนาเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจ
ส่งผลให้ผลู้ งทุนไม่ได้รบั คืนเงินตามระยะเวลาที่กาหนด
กองทุนเปิ ดธนชาต หุน้ โลกยั่งยืน อาจพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีสญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
และสัญ ญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) ทั้งในและต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ท่ีค ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) รวมทัง้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึน้ ได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่
ละขณะขึน้ อยู่กับดุลยพินิจที่ผจู้ ดั การกองทุนเห็นเหมาะสม ดังนั้น ผูล้ งทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกาไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนหรือได้รบั เงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้
กองทุนรวมนีล้ งทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการ
ลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
ในกรณีท่มี ีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคาสั่งซือ้ ขายหน่วยลงทุนที่ได้รบั ไว้แล้วหรือ
หยุดรับคาสั่งดังกล่าวได้
กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย
ลงทุนทัง้ หมด ดังนัน้ หากผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุน
รวมได้

หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุปข้ อมูลสำคัญ
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กองทุนเปิ ดธนชำต หุ้นโลกยั่งยืน

ี่ งของกองทุนรวม
แผนภาพแสดงตาแหน่งความเสย

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

สูง
10 - 15%

15 - 25%

> 25%

ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรำยใดรำยหนึ่ง (high issuer concentration risk)
การกระจุกตัวในผูอ้ อกตราสารรวม
ต่ำ
สูง
< 10%
10% – 20%
20% - 50%
50% - 80%
> 80%
พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผูอ้ อกตราสาร คู่สัญญา หรือบุคคลอื่ นที่มีภาระผูกพันตามตราสาร
หรือสัญญานัน้ รายใดรายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ทัง้ นี ้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี ้
1. ตราสารหนีภ้ าครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผรู้ บั ฝากหรือผูอ้ อกตราสารที่มี การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถ
ลงทุนได้
ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหนึ่ง (High Sector Concentration Risk)
การลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน
ต่ำ
< 20%
20% – 50%
50% – 80%
หมายเหตุ : กองทุนรวมไม่มีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม
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กองทุนเปิ ดธนชำต หุ้นโลกยั่งยืน

ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (High Country Concentration Risk)
การลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ทัง้ นี ้ ไม่รวมถึงการลงทุนในตราสารที่ผอู้ อก
เสนอขายอยู่ในประเทศไทย
ต่ำ
สูง
< 20%
20% – 50%
50% – 80%
> 80%
หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา

ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลีย่ นแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)
การป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน fx
ต่ำ
ทัง้ หมด/เกือบทัง้ หมด
บางส่วน

สูง
ดุลยพินิจ

ไม่ป้องกัน

*คุณสามารถดูขอ้ มูลเพิ่มเติมได้ท่ี www.thanachartfundeastspring.com
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ชื่อทรัพย์สินทีล่ งทุนสูงสุด 5 อันดับแรก:
ชื่อทรัพย์สนิ
1. หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน : AXA World Funds Global Factors Sustainable Equity I USD (AWFZIAU)

อันดับควำมน่ำเชื่อถือ

% ของ NAV

-

93.51%
93.51%

รวมทัง้ สิน้

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ทัง้ นีค้ ณ
ุ สามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ท่ี www.thanachartfundeastspring.com
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กองทุนเปิ ดธนชำต หุ้นโลกยั่งยืน

*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คณ
ุ จะได้รบั ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวก่อนการลงทุน*

ค่ำธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)
ค่ำธรรมเนี ยมที่เรี ยกเก็ บจำกกองทุนรวม
5.00

4.50

สูงสุดไม่เกิน .

4.00

v

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง
% ต่อปี ของ ของ NAV

3.50
3.00

2.50
2.00

สูงสุดไม่เกิน 2.
v

สูงสุดไม่เกิน .

1.50
1.00

v

1.068

0.50

สูงสุดไม่เกิน .

0.00
การจัดการ

1.240

สูงสุดไม่เกิน .

v
สูงสุดไม่เกิน 0.1 0.034
v
สูงสุดไม่เกิน 0.117
0.021
ผูด้ ูแผลประโยชน์
นายทะเบียน
ผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าใช้จ่ายอื่น

รวมค่าใช้จ่าย

ข้อมูล : 26 ส.ค 2563 – 25 ส.ค 2564
**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยเป็ นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี)
หมายเหตุ: ผูล้ งทุนสามารถดูขอ้ มูลค่าธรรมเนียมย้อนหลัง ในหนังสือชีช้ วนฉบับเต็มได้ท่ี www.thanachartfundeastspring.com
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ค่ำธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจำกผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่ำซือ้ ขำย)
รำยกำร

อัตรำตำมโครงกำร (%)

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING
OUT)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

2.140%
2.140%
2.1 0%
53.50 บาท ต่อ 1,000
หน่วย หรือตามอัตราที่
นายทะเบียนกาหนด

อัตรำเก็บจริง
(รวม VAT)(%)
1.605%
ยกเว้น
ยกเว้น
20 บาท ต่อ รายการ

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยดังกล่าวรวมภาษี มลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียม การขาย การรับซือ้ คืน การสับเปลี่ยน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวกับหน่วยลงทุนกับผูล้ งทุนไม่เท่ากัน ทั้งนี ้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผูล้ งทุนทราบรายละเอียด โดยจะติ ดประกาศทาง
website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/หรือ ณ สถานที่ติดต่อของผูส้ นับสนุนการขาย
หรือรับซือ้ คืนล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ก่อนการดาเนินการ

ค่ำธรรมเนียมของกองทุนหลัก
AXA WF Global Factors – Sustainable Equity I USD
รำยกำร
ค่าธรรมเนียมการขาย
(Entry Charge)
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืน (Exit Charge)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)
ค่าใช้จ่ายทัง้ หมด

ปั จจุบัน
ไม่มี
ไม่มี
0.19%
0.27%

ที่มา : AXA WF Global Factors - Sustainable Equity I USD ณ วันที่ 28 มิถนุ ายน 2562
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ผลกำรดำเนินงำน
ผลการดาเนินงาน (คานวณตามปี ปฏิทิน)
35.92%

40%

15.57%

T-GlobalESG
Benchmark

7.76%

10%

5.39%

20%

10.61%

22.66%

30%

* T-GlobalESG จัดตัง้ กองทุนเมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2562
0%

2562

2563

* ผลการดาเนินงานปี 2564 ข้อมูล ณ.วันที่ 30 ธ.ค. 2564

2564

*ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต*
1. ตัวชีว้ ัดทีใ่ ช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำนของกองทุน:
ดัชนี MSCI World Index (Total Return) 100%
โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน

2. กองทุ
เ้ คยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คือ -32.82%*
ณ วันทีน่คนีานวณผลตอบแทน
* กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุนจนถึงวันที่รายงาน

3. ควำมผันผวนของผลกำรดำเนินงำน (standard deviation) คือ 23.39% ต่อปี *
* กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุนจนถึงวันที่รายงาน

4. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน ณ จุดขำย คือ Global Equity
5. ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังแบบปั กหมุด
*คุณสำมำรถดูข้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบันได้ที่ www.thanachartfundeastspring.com
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ผ การดาเนนงานยอนห ง (%)

30 นวาคม 2564

ตงแต่ตน ี 3 เดอน Percentile 6 เดอน Percentile

2

2

1 ี

Percentile 3 ี Percentile 5 ี Percentile 10 ี Percentile

ดตงกองทุน

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

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

11.97

13.71

50th

12.12

50th

11.97

50th

-

-

-

-

-

-

21.67

ผลการดาเนินงาน 1 ปี ขึ ้นไป คานวณเป็ น % ต่อปี
ดัชนีมาตรฐาน

MSCI World Net Total Return Index (THB)

ดัชนีมาตรฐาน 2

MSCI World Net Total Return Index

ขอม เ รีย เทีย ผ การดาเนนงานแ

เ อรเ นต ท

AIMC Category

Peer Percentile

Global Equity

ขอตก งแ
1.
2.
3.

Standard Deviation (%)

3M

6M

1Y

3Y

5Y

10Y

3M

6M

1Y

3Y

5Y

10Y

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

เงอ
่ น ขของขอม เ รีย เทีย ผ การดาเนนงานแ

เ อรเ นต ท ( Peer Percentile)

www.aimc.or.th

(
- 5th Percentile
- 75th Percentile

31 นวาคม 2564
Return (%)

5

75

(Percentiles)
(Standard deviation)
25
95

- 25th Percentile
- 95th Percentile

100
- 50th Percentile

50

4.

6. ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังของกองทุนรวมต่ำงประเทศที่ลงทุน
คุณสำมำรถดูข้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบันได้ที่ www.axa-im.com
กองทุน AXA WF Global
Equity I USD
กองทุน AXA WF Global Factors-Sustainable
Equity Factors-Sustainable
I USD

ที่มา : Factsheet as of 31/01/2022
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ข้อมูลอื่นๆ
นโยบำยกำรจ่ำยปั นผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันทีจ่ ดทะเบียน

ไม่จ่าย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
วันที่ 26 สิงหาคม 2562

อำยุโครงกำร
ซือ้ และขำยคืนหน่วย
ลงทุน

ไม่กาหนด
วันทาการซือ้ หน่วยลงทุน :
- วันทาการซือ้

- มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ ครัง้ แรก
- มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ ครัง้ ถัดไป
วันทาการขายคืนหน่วยลงทุน :
- วันทาการขายคืน

: ทุกวันทาการ
เริ่มตัง้ แต่วนั ที่ 3 กันยายน 2562 เป็ นต้นไป
ระหว่างเวลาเริ่มทาการถึง 15.30 น.
: 1,000 บาท
: 1,000 บาท

: ทุกวันทาการ
เริ่มตัง้ แต่วนั ที่ 3 กันยายน 2562 เป็ นต้นไป
ระหว่างเวลาเริ่มทาการถึง 15.30 น.
- มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งขายคืน
: 1,000 บาท
- มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า : ไม่กาหนด
- จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า : 100 หน่วย
- ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
: ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ถัดจากวันทา
การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (รับเงินภายใน
T+ )
กำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ไม่เกินปี ละ 4 ครัง้ ทุกวันที่ 30 ของเดือนมกราคม , เมษายน , กรกฎาคม และตุลาคม
อัตโนมัติ (AR)
เงือ่ นไขกำรรับซือ้ คืน
บริษัทจัดการจะดาเนินการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยจะใช้ราคารับซือ้ คืนหน่วย
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ลงทุนของสิน้ วันทาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน เป็ นเกณฑ์ในการคานวณส่วนเกินมูลค่าเงิน
ลงทุน (ส่วนกาไร) ของเงินลงทุนแต่ละยอดของผูล้ งทุน (ถ้ามี) ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิ ท่ีจะไม่ดาเนินการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนโดยอั ตโนมัติในกรณี ท่ีกองทุนมีมูลค่าหน่วย
ลงทุนน้อยกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะนาเงินทัง้ หมดที่ได้จากการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนจากกองทุนนีไ้ ปลงทุนต่อยังกองทุนเปิ ดธนชาตตลาดเงิน (T-MONEY) และถือว่าได้รบั
ความเห็ น ชอบให้ด าเนิ น การจากผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น แล้ว และถื อ ว่ า ไม่ ป ฏิ บั ติ ผิ ด ไปจาก
รายละเอียดโครงการกองทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะกาหนดหรืออนุญาตเป็ นอย่างอื่น
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คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ท่ี www.thanachartfundeastspring.com
รำยชื่อผู้จัดกำรกองทุน

อัตรำส่วนหมุนเวียน
กำรลงทุนของกองทุน
(PTR)
ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือ
รับซือ้ คืน
ติดต่อสอบถำม
รับหนังสือชีช้ วน
ร้องเรียน

ธุรกรรมทีอ่ ำจก่อให้เกิด
ควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์

ชื่อ
ดร.ธีรนุช ธรรมภิมขุ วัฒนา
นายกาย ศิรพิ รรณพร
นางสาวนันทนัช กิตเิ ฉลิมเกียรติ

ตาแหน่ง/บริหารจัดการด้าน วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี ้
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
26/8/2562
ผูจ้ ดั การกองทุน
1/7/256
ผูจ้ ดั การกองทุน
16/8/256

0.17 เท่า
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
หรือผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนที่บลจ.ธนชาต แต่งตัง้ (ถ้ามี)
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
ที่อยู่ : ห้อง 902 – 908 ชัน้ 9 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944
ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10 0
โทรศัพท์ 0-2126-8399 โทรสาร 0-2055-5801
Website : www.thanachartfundeastspring.com
Email : mailus@thanachartfundeastspring.com
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ท่ี
www.thanachartfundeastspring.com

▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุม้ ครองของสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก จึงมีความ
เสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจานวน
▪ ได้รบั อนุมตั ิจดั ตัง้ และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
▪ การพิจารณาร่างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิได้เป็ นการแสดงว่าสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ได้รบั รองถึงความถูกต้องของข้อมู ลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม หรือได้ป ระกันราคาหรือผลตอบแทนของ
หน่ วยลงทุน ที่เสนอขายนั้น ทั้งนี ้ บริษั ท จัด การกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสื อชี ้ชวนส่วนสรุ ป ข้อมูลสาคัญ
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวมและขอรับรอง
ว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาให้ผอู้ ื่นสาคัญผิด

หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุปข้ อมูลสำคัญ

หน้ ำ 14 / 16

กองทุนเปิ ดธนชำต หุ้นโลกยั่งยืน

คำอธิบำยควำมเสี่ยง
1. ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำหลักทรัพย์ (Market risk)
กรณีกองทุนรวมตรำสำรทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่มลู ค่าของหลักทรัพย์ท่ีกองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ หรือ
ลดลงจากปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทัง้ ในและต่างประเทศ เป็ นต้น ซึ่งพิจารณาได้
จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจาก
การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สงู
2. ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขาย
ทากาไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้รบั เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาท
แข็งและขายทากาไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึน้ กว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนัน้ การป้องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็ นเครื่องมือสาคัญในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งทาได้ดงั ต่อไปนี ้
▪ ป้ องกันควำมเสี่ยงทัง้ หมดหรือเกือบทัง้ หมด : ผูล้ งทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
▪ ป้ องกันควำมเสี่ยงบำงส่วน โดยต้องระบุสดั ส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผูล้ งทุนอาจมีความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
▪ อำจป้ องกันควำมเสี่ยงตำมดุลยพินิจของผู้จัดกำรกองทุนรวม : ผูล้ งทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของผูจ้ ัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยง
หรือไม่
▪ ไม่ป้องกันควำมเสี่ยงเลย : ผูล้ งทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ควำมเสี่ยงทั่วไปของกองทุน AXA WF Global Factors – Sustainable Equity I USD
1.

ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำหลักทรัพย์ (Market Risk)
กองทุนรวมอาจลงทุนในตลาดที่บางช่ว งเวลามีความผันผวนสูงหรือไม่มีสภาพคล่อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคา
ตลาดของหลักทรัพย์ในกองทุน

2.

ควำมเสี่ยงของกำรลงทุนในตลำดต่ำงประเทศหลำยประเทศ (Country and Region Risk)
กองทุนอาจเจาะจงการลงทุนกระจุกตัวในรายประเทศ ภูมิภาค บริษัท หรือกลุ่มบริษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
กองทุนได้เมื่อประเทศ หรือบริษัทมีมลู ค่าลดลง

3.

ควำมเสี่ยงรำยหลักทรัพย์ (Company-Specific Risk)
ราคาของหุน้ ในตลาดทุนอาจผันผวนได้ตามความคาดหวังหรือการคาดการณ์ของนักลงทุนซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยง
ที่ทาให้เกิดความผันผวนสูง ความผันผวนของตลาดตราสารทุนนัน้ มี มากกว่าความผันผวนของตลาดตราสารหนี ้
การลดลงของราคาหุน้ จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของกองทุนได้
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4.

ควำมเสี่ยงของคู่สัญญำ (Counterparty Risk)
กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากคู่สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้อง เช่น ความเสี่ยงจากการชาระหนี ้ หรือ การที่ค่สู ญ
ั ญาไม่สามารถ
ทาตามภาระที่ผูกพันใดๆ กองทุนอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อมูลค่าหน่วยลงทุนได้ ในกรณีท่ีคู่สญ
ั ญามี
การล้มละลาย กองทุนอาจได้รบั ทรัพย์สินคืนได้บางส่วน ซึ่งจะทาให้กองทุนได้รบั ผลกระทบได้

5.

ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
กองทุน อาจลงทุนในหลัก ทรัพย์ท่ีเป็ นสกุลเงินต่ างจากสกุลเงิ น อ้างอิง การเคลื่อ นไหวของอัต ราแลกเปลี่ ยนมี
ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ ในกรณีผจู้ ดั การกองทุนมี การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของธุรกรรม
นัน้ ไม่มีการรับประกันว่ากลยุทธ์จะมีประสิทธิภาพและเป็ นการป้องกันความเสี่ยงที่สมบูรณ์แบบ ในสถานการณ์ท่ี
ไม่พึงประสงค์กองทุนอาจได้รบั ผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญได้

6.

ควำมเสี่ยงจำกกระบวนกำรและแบบจำลอง (Method and Model risk)
การจัดสรรการเลือกและการถ่วงนา้ หนักของสินทรัพย์ในกองทุนดาเนินการตามแบบจาลองของ AXA Rosenberg
เป็ น ไปได้ว่ า การลงทุ น ตามโมเดลอาจไม่ ได้ส่ ง ผลให้มี ป ระสิ ท ธิ ภาพดี ท่ี สุด กระบวนการวิ จัย และการสร้า ง
แบบจาลองมีความซับซ้อน โดยมีการใช้ทฤษฎีทางการเงิน เศรษฐศาสตร์และสถิ ติมาวิเคราะห์ โมเดลที่ใช้อาจ
ปรับเปลี่ยนแก้ไขหรือปรับปรุงได้
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