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การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
1. นโยบายการลงทุน


นโยบายการลงทุนของกองทุนเปดธนชาต หุนโลกยั่งยืน
กองทุนเปดธนชาต หุนโลกยั่งยืน เปนกองทุนรวมหนวยลงทุนประเภท Feeder Fund ที่มีนโยบายลงทุนในหนวยลงทุนของ
กองทุน AXA WF Global Factors – Sustainable Equity I USD (กองทุนหลัก สกุลเงินดอลลารสหรัฐ) โดยเฉลี่ยในรอบป
บัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีวัตถุประสงคที่จะแสวงหาการเติบโตใน
การลงทุนระยะยาวจากการบริหารการลงทุนเชิงรุกในหุนทั่วโลก นอกจากนั้น กองทุนหลักมุงเนนคัดเลือกหุนที่มีคุณภาพใน
ภูมิภาคตางๆ ทั่วโลก (ยกเวนในกลุมประเทศตลาดเกิดใหม Emerging Markets) โดยผูจัดการกองทุนจะสรางพอรต
การลงทุนใหมีความเหมะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดระหวางความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดหวัง รวมถึงพิจารณาถึง
ปจจัยดาน ESG (Environmental, Social, Governance) เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการลงทุนขางตนโดยผานกระบวนการ
ลงทุนอยางเปนระบบ ทั้งนี้ กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุนและตราสารเทียบเทาตราสารทุน (equity and equity-related
securities) ไมนอยกวา 51% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ และอาจลงทุนในตลาดเงิน (Money Market) ได ซึ่งกองทุนหลัก
ดังกลาวนี้จัดตั้งและจัดการโดย AXA Funds Management SA จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศลักเซมเบิรก และเปนกองทุนที่
จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใตกฎหมายที่
เกี่ยวของของประเทศลักเซมเบิรก ซึ่งเปนสมาชิกสามัญของ IOSCO (International Organizations of Securities
Commission)
สวนที่เหลือจะลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแหงหนี้ และ/หรือเงินฝาก หนวยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย และ/หรือหนวยทรัสตของทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
วาดวยการออกและเสนอขายหนวยทรัสตของทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (REITs) หนวยลงทุนโครงสรางพื้นฐาน
และ/หรือหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นทั้งในและ/หรือตางประเทศ ตามประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบใหกองทุนลงทุนได
กองทุนเปดธนชาต หุนโลกยั่งยืน อาจพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) และ
สั ญ ญาซื้ อ ขายล ว งหน า (Derivatives) ทั้ ง ในและต า งประเทศตามหลั ก เกณฑ ที่ ค ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)
รวมทั้งกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อปองกันความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราที่อาจเกิดขึ้นไดจากการลงทุนในตางประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณในแตละขณะขึ้นอยูกับดุลยพินิจที่
ผูจัดการกองทุนเห็นเหมาะสม
สําหรับเงินลงทุนในตางประเทศ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีอันดับความนาเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผูออกตราสารต่ํา
กวาที่สามารถลงทุนได (Non-Investment Grade) ตราสารที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือที่ตัวตราสารและที่ผูออก
ตราสาร (Unrated Securities) และหลักทรัพยที่ไมมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย (Unlisted Securities) โดยขึ้นอยูกับ
ดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเปนกองทุนรวมหนวยลงทุน
ประเภท (Fund of Funds) หรือเปนกองทุนที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพยตางประเทศได หรือสามารถ
กลับมาเปนกองทุนรวม (Feeder Fund) โดยไมทําใหระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เปลี่ยนแปลงไปอยางมี
นัยสําคัญ ทั้งนี้ ใหเปนไปตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน ซึ่งขึ้นกับสถานการณตลาด โดยเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของผู
ถือหนวยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดําเนินการแจงใหผูถือหนวลงทุนทราบลวงหนาอยางนอย 60 วัน กอนดําเนินการ
เปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกลาว โดยประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ
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นโยบายการลงทุนของกองทุน AXA WF Global Factors – Sustainable Equity I USD
กองทุน AXA WF Global Factors – Sustainable Equity I USD มีวัตถุประสงคที่จะแสวงหาการเติบโตในการ
ลงทุนระยะยาว (สกุลเงินดอลลารสหรัฐ) จากการบริหารการลงทุนเชิงรุกในหุนทั่วโลก นอกจากนั้น กองทุนมุงเนน
คัดเลือกหุนที่มีคุณภาพในภูมิภาคตางๆ ทั่วโลก (ยกเวนในกลุมประเทศตลาดเกิดใหม Emerging Markets) โดย
ผูจัด การกองทุน จะสร า งพอร ต การลงทุน ให มีค วามเหมะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุด ระหว า งความเสี่ ย งและ
ผลตอบแทนที่คาดหวัง รวมถึงพิจารณาถึงปจจัยดาน ESG (Environmental, Social, Governance) เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคการลงทุนขางตนโดยผานกระบวนการลงทุนอยางเปนระบบ ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในตราสารทุนและ
ตราสารเทียบเทาตราสารทุน (equity and equity-related securities) ไมนอยกวา 51% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
และอาจลงทุนในตลาดเงิน (Money Market) ได
ชื่อกองทุนหลัก

AXA WF Global Factors – Sustainable Equity I USD

Share Class

Share Class I (USD)

วันที่จัดตั้งกองทุน

25 กรกฎาคม 2556

ประเภทกองทุน

กองทุนตราสารแหงทุน

อายุโครงการ

ไมกําหนด

สกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐ (USD)

นโยบายจายเงินปนผล

ไมจายเงินปนผล

บริษัทจัดการ

AXA Funds Management SA

ISIN

LU0943665264

Bloomberg Code

AWFZIAU LX

ตัวชี้วัด

MSCI World Total Return Net

Website

www.axa-im.com

คุณสามารถศึกษาขอมูลกองทุนหลักไดจาก www.axa-im.com
2. กลยุทธในการบริหารจัดการลงทุน:
มุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชี้วัด (active management)
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กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?






ผูลงทุนที่ตองการกระจายการลงทุนไปยังตางประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของการลงทุนในประเทศ
ไทยเพียงแหงเดียว และเพื่อเพิ่มโอกาสในการแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนในหุนของบริษัททั่วโลก มุงเนนใน
กลุมประเทศที่พัฒนาแลว (Developed market) รวมถึงรับความผันผวนและความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการลงทุนใน
หลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศได
ผูลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกวาการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป ทั้งนี้
กองทุนหลักแนะนําวาควรจะลงทุนประมาณ 8 ป ขึ้นไป
ผูลงทุนที่สามารถรับความผันผวนทางดานราคาของกองทุนรวมตางประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตางประเทศ
ที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ํากวามูลคาที่ลงทุนและทําใหขาดทุนได

กองทุนรวมนี้ไมเหมาะกับใคร


ผูลงทุนที่เนนการไดรับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แนนอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ

ทําอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
 อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายและบริษทั จัดการ
อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
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คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
คําเตือนที่สําคัญ










เนื่องจากกองทุนเปดธนชาต หุนโลกยั่งยืน มีการลงทุนในตางประเทศ ดังนั้นกองทุนจึงมีความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน อัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงดานการเมืองในระดับ
นานาชาติและระดับภูมิภาค ความเสี่ยงในการบังคับใชขอกําหนดเกี่ยวกับการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนและการ
เขา-ออกของเงินลงทุน หรือกฎหมายหรือขอกําหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวของ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของตางประเทศอาจ
ออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณที่ไมปกติ ทําใหกองทุนไมสามารถนําเงินกลับเขามาในประเทศ ซึ่งอาจ
สงผลใหผูลงทุนไมไดรับคืนเงินตามระยะเวลาที่กําหนด
กองทุนเปดธนชาต หุนโลกยั่งยืน อาจพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note)
และสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) ทั้งในและตางประเทศตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) รวมทั้งกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อปองกันความเสี่ยงที่เกี่ยวของ
กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นไดจากการลงทุนในตางประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณในแต
ละขณะขึ้นอยูกับดุลยพินิจที่ผูจัดการกองทุนเห็นเหมาะสม ดังนั้น ผูลงทุนอาจจะขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนหรือไดรับเงินคืนต่ํากวาเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได
กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผูลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอรตการ
ลงทุนโดยรวมของตนเองดวย
ในกรณีที่มีแนวโนมวาจะมีการขายคืนหนวยลงทุนเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
บริษัทจัดการอาจใชดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคําสั่งซื้อขายหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลวหรือ
หยุดรับคําสั่งดังกลาวได
กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหนวยลงทุนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวย
ลงทุนทั้งหมด ดังนั้น หากผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไถถอนหนวยลงทุนอาจมีความเสี่ยงใหกองทุนตองเลิกกองทุน
รวมได

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
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แผนภาพแสดงตําแหนงความเสี่ยงของกองทุนรวม

ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลคาหนวยลงทุน (market risk)
ความผันผวนของ

ต่ํา

สูง
< 5%

ผลการดําเนินงาน (SD)

5 – 10%

10 – 15%

15 – 25%

> 25%

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูออกรายใดรายหนึง่ (high issuer concentration risk)
การกระจุกตัวลงทุน
ในผูออกตราสารรวม

ต่ํา

สูง
< 10%

10% – 20%

20% – 50%

50% – 80%

> 80%

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)
ต่ํา
การปองกันความเสี่ยง fx

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
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ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด
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ขอมูลของกองทุน AXA WF Global Factors – Sustainable Equity I USD

หลักทรัพยที่มีมูลคาการลงทุนสูงสุด 10 อันดับแรก

สัดสวนการลงทุนแยกรายประเทศที่กองทุน AXA WF Global Factors – Sustainable Equity I USD ลงทุน

USA

60.79%

Japan

7.43%

Canada

6.88%

Germany

4.40%

Switzerland

3.68%

United Kingdom

2.49%

Netherlands

2.24%

Other

12.11%

ที่มา : AXA WF Global Factors - Sustainable Equity I USD ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562
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*คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนที่คุณจะไดรบั ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียม
ดังกลาวกอนการลงทุน*

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
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คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวยลงทุน (% ของมูลคาซื้อขาย)
รายการ

อัตราตามโครงการ (%)

คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (Front-end Fee)
- ในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก (ชวง IPO)
- ภายหลังจากระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Back-end Fee)
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (SWITCHING IN)
- ในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก (ชวง IPO)
- ภายหลังจากระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (SWITCHING
OUT)
คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน

2.140%

อัตราเก็บจริง
(รวม VAT)(%)
1.070%
1.605%
ยกเวน

2.140%
2.140%

1.070%
1.605%
ยกเวน

2.140%
53.50 บาท ตอ 1,000
หนวย หรือตามอัตราที่
นายทะเบียนกําหนด

20 บาท ตอ รายการ

หมายเหตุ: คาธรรมเนียมและคาใชจายดังกลาวรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บคาธรรมเนียม การขาย การรับซื้อคืน การสับเปลี่ยน คาธรรมเนียม และคาใชจายที่
เกี่ยวกับหนวยลงทุนกับผูลงทุนไมเทากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง
website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และ/หรือ ณ สถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน กอนการดําเนินการ

คาธรรมเนียมของกองทุนหลัก
AXA WF Global Factors – Sustainable Equity I USD
รายการ
คาธรรมเนียมการขาย
(Entry Charge)
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Exit Charge)
คาธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)
คาใชจายทั้งหมด

ปจจุบัน
ไมมี
ไมมี
0.19%
0.27%

ที่มา : AXA WF Global Factors - Sustainable Equity I USD ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562
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ผลการดําเนินงาน
*ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต*
1. ตัวชี้วัดที่ใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุน:
ดัชนี MSCI World Index (Total Return) 100%
โดยปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับคาสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน
2. กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในชวงเวลา 5 ป คือ N/A%*
* กรณีกองทุนจัดตั้งไมครบ 5 ป จะแสดงคาที่เกิดขึ้นนับตั้งแตจัดตั้งกองทุนจนถึงวันที่รายงาน

3. ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (standard deviation) คือ N/A% ตอป*
* กรณีกองทุนจัดตั้งไมครบ 5 ป จะแสดงคาที่เกิดขึ้นนับตั้งแตจัดตั้งกองทุนจนถึงวันที่รายงาน

4. ประเภทกองทุนรวมเพือ่ ใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Global Equity
5. ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด
*คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.thanachartfund.com
6. ผลการดําเนินงานยอนหลังของกองทุนรวมตางประเทศทีล่ งทุน
คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.axa-im.com
กองทุน AXA WF Global Factors-Sustainable Equity I USD

ที่มา : AXA WF Global Factors-Sustainable Equity I USD ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562
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ขอมูลอื่นๆ
นโยบายการจายปนผล
ผูดูแลผลประโยชน
วันที่จดทะเบียน

ไมจาย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
วันที่ 26 สิงหาคม 2562

ไมกําหนด
วันทําการซื้อหนวยลงทุน :
- การเสนอขายครั้งแรก IPO วันที่ 19 – 23 สิงหาคม 2562 ในวันสั่งซื้อวันสุดทาย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไมรับซําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนดวยเช็ค หรือดราฟต และ
ไมรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนผานธนาคาร หรือชองทางใดๆ ที่ทําใหบริษัทจัดการไม
สามารถสรุ ป ยอดค า ซื้ อ หน ว ยลงทุ น และมี ห ลั ก ฐานจากธนาคารผู รั บ เงิ น ให ส ามารถ
ตรวจสอบไดว า เป น รายการซื้อ ที่ไ ดรั บ ชํ า ระเงิ น สมบู รณ ถู กต อ ง ภายในสิ้ น วั น ทํ า การ
สุดทายของการเสนอขายครั้งแรก เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาตเปนอยางอื่น
- วันทําการซื้อ
: ทุกวันทําการ
เริ่มตั้งแตวันที่ 3 กันยายน 2562 เปนตนไป
ระหวางเวลาเริ่มทําการถึง 15:30 น.
- มูลคาขั้นต่ําของการสั่งซื้อครั้งแรก
: 1,000 บาท
- มูลคาขั้นต่ําของการสั่งซื้อครั้งถัดไป
: 1,000 บาท
วันทําการขายคืนหนวยลงทุน :
- วันทําการขายคืน
: ทุกวันทําการ
เริ่มตั้งแตวันที่ 3 กันยายน 2562 เปนตนไป
ระหวางเวลาเริ่มทําการถึง 15:30 น.
- มูลคาขั้นต่ําของการสั่งขายคืน
: 1,000 บาท
- มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ํา : ไมกําหนด
- จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ํา : 100 หนวย
- ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน
: ภายใน 5 วันทําการนับแตวันถัดจากวันทํา
การรับซื้อคืนหนวยลงทุน (รับเงินภายใน
T+4)
การรับซื้อคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติใหแกผูถือหนวยลงทุนไมเกินป
อัตโนมัติ (AR)
ละ 4 ครั้ง
เงื่อนไขการรับซื้อคืน
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยจะใชราคารับซื้อคืนหนวย
หนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ ลงทุนของสิ้นวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน เปนเกณฑในการคํานวณสวนเกินมูลคาเงิน
ลงทุน (สวนกําไร) ของเงินลงทุนแตละยอดของผูลงทุน (ถามี) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะไมดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติในกรณีที่กองทุนมีมูลคาหนวย
ลงทุนนอยกวามูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุน
อายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหนวย
ลงทุน
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รายชื่อผูจัดการกองทุน

อัตราสวนหมุนเวียน
การลงทุนของกองทุน
(PTR)
ผูสนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืน
ติดตอสอบถาม
รับหนังสือชี้ชวน
รองเรียน

ธุรกรรมที่อาจกอใหเกิด
ความขัดแยงทาง
ผลประโยชน

บริษัทจัดการจะนําเงินทั้งหมดที่ไดจากการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติของผูถือหนวย
ลงทุนจากกองทุนนี้ไปลงทุนตอยังกองทุนเปดธนชาตตลาดเงิน (T-MONEY) และถือวาไดรับ
ความเห็ น ชอบให ดํ า เนิ น การจากผู ถื อ หน ว ยลงทุ น แล ว และถื อ ว า ไม ป ฏิ บั ติ ผิ ด ไปจาก
รายละเอียดโครงการกองทุน เวนแตบริษัทจัดการจะกําหนดหรืออนุญาตเปนอยางอื่น
คุณสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินรายวันไดที่ www.thanachartfund.com
ชื่อ
ตําแหนง/บริหารจัดการดาน วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้
นางสาวธีรนุช ธรรมภิมุขวัฒนา
ผูจัดการกองทุน
วันจดทะเบียนกองทุน
นางสาววิภาสิริ เกษมศุข
ผูจัดการกองทุน
วันจดทะเบียนกองทุน
-

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด
หรือผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่บลจ.ธนชาต แตงตั้ง (ถามี)
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด
ที่อยู : ชั้น 5-7 อาคารเอ็ม บี เค ไลฟ เลขที่ 231 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท 0-2126-8399 โทรสาร 0-2217-5281
Website : www.thanachartfund.com
Email : mailus@thanachartfund.com
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนไดที่
www.thanachartfund.com

 การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความ
เสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
 ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ไดรับรองถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของ
หน วยลงทุ น ที่เสนอขายนั้น ทั้ง นี้ บริษัท จัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอ มูลในหนัง สือ ชี้ชวนสวนสรุป ขอมูลสํา คัญ
ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2562 แลวดวยความระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรอง
วาขอมูลดังกลาวถูกตอง ไมเปนเท็จ และไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด
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คําอธิบายความเสีย่ ง
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย (Market risk)
กรณีกองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลคาของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงจากปจจัยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปจจัยทางการเมืองทั้งในและตางประเทศ เปนตน ซึ่งพิจารณาได
จากคา standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีคา SD สูง แสดงวากองทุนรวมมีความผันผวนจาก
การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยสูง
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนมีผลกระทบตอมูลคาของหนวยลงทุน เชน กองทุนรวมลงทุนดวยสกุลเงินดอลลารในชวงที่เงินบาทออน แตขาย
ทํากําไรในชวงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะไดรับเงินบาทกลับมานอยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในชวงที่บาท
แข็งและขายทํากําไรในชวงที่บาทออนก็อาจไดผลตอบแทนมากขึ้นกวาเดิมดวยเชนกัน ดังนั้น การปองกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารความเสี่ยงดังกลาว ซึ่งทําไดดังตอไปนี้
 ปองกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผูลงทุนไมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 ปองกันความเสี่ยงบางสวน โดยตองระบุสัดสวนการปองกันความเสี่ยงไวอยางชัดเจน : ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
 อาจปองกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวม : ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เนื่องจากการปองกันความเสี่ยงขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวมในการพิจารณาวาจะปองกันความเสี่ยง
หรือไม
 ไมปองกันความเสี่ยงเลย : ผูลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงทัว่ ไปของกองทุน AXA WF Global Factors – Sustainable Equity I USD
1.

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย (Market Risk)
กองทุนรวมอาจลงทุนในตลาดที่บางชวงเวลามีความผันผวนสูงหรือไมมีสภาพคลอง ซึ่งอาจสงผลกระทบตอราคา
ตลาดของหลักทรัพยในกองทุน

2.

ความเสี่ยงของการลงทุนในตลาดตางประเทศหลายประเทศ (Country and Region Risk)
กองทุนอาจเจาะจงการลงทุนกระจุกตัวในรายประเทศ ภูมิภาค บริษัท หรือกลุมบริษัท ซึ่งอาจสงผลกระทบตอ
กองทุนไดเมื่อประเทศ หรือบริษัทมีมูลคาลดลง

3.

ความเสี่ยงรายหลักทรัพย (Company-Specific Risk)
ราคาของหุนในตลาดทุนอาจผันผวนไดตามความคาดหวังหรือการคาดการณของนักลงทุนซึ่งกอใหเกิดความเสี่ยง
ที่ทําใหเกิดความผันผวนสูง ความผันผวนของตลาดตราสารทุนนั้นมีมากกวาความผันผวนของตลาดตราสารหนี้
การลดลงของราคาหุนจะสงผลกระทบตอมูลคาของกองทุนได
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4.

ความเสี่ยงของคูสัญญา (Counterparty Risk)
กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากคูสัญญาที่เกี่ยวของ เชน ความเสี่ยงจากการชําระหนี้ หรือ การที่คูสัญญาไมสามารถ
ทําตามภาระที่ผูกพันใดๆ กองทุนอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอมูลคาหนวยลงทุนได ในกรณีที่คูสัญญามี
การลมละลาย กองทุนอาจไดรับทรัพยสินคืนไดบางสวน ซึ่งจะทําใหกองทุนไดรับผลกระทบได

5.

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพ ยที่เปน สกุลเงิน ตางจากสกุลเงิน อา งอิง การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนมี
ผลกระทบตอราคาหลักทรัพย ในกรณีผูจัดการกองทุนมีการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของธุรกรรม
นั้นไมมีการรับประกันวากลยุทธจะมีประสิทธิภาพและเปนการปองกันความเสี่ยงที่สมบูรณแบบ ในสถานการณที่
ไมพึงประสงคกองทุนอาจไดรับผลกระทบอยางมีนัยสําคัญได

6.

ความเสี่ยงจากกระบวนการและแบบจําลอง (Method and Model risk)
การจัดสรรการเลือกและการถวงน้ําหนักของสินทรัพยในกองทุนดําเนินการตามแบบจําลองของ AXA Rosenberg
เปนไปไดวาการลงทุนตามโมเดลอาจไมไดสงผลใหมีประสิทธิภาพดีที่สุด
กระบวนการวิจัยและการสราง
แบบจําลองมีความซับซอน โดยมีการใชทฤษฎีทางการเงิน เศรษฐศาสตรและสถิติมาวิเคราะห โมเดลที่ใชอาจ
ปรับเปลี่ยนแกไขหรือปรับปรุงได
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