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คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
1. นโยบำยกำรลงทุน:
กองทุนเป็ นกองทุนรวมหน่วยลงทุน มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุน
เดียว โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) กองทุนมีเป้าหมายที่
จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่ างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน B&I Asian Real Estate Securities
Fund (UCITS) Class A (กองทุน หลัก) บริห ารและจัดการโดย B&I Capital AG จดทะเบี ยนจัด ตั้งในประเทศลิ กเตนสไตน์
(Liechtenstein) ซึ่งอยู่ภายใต้ UCITS ซึ่งกองทุนหลักมีวตั ถุประสงค์และนโยบายการลงทุนดังนี ้
▪ กองทุนหลักจะเน้นลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ (ซึ่งรวมถึง REITs) ที่จดทะเบียนในภูมิภาคเอเชีย หรือมีการทา
ธุรกิจ หรือธุรกรรมหลักทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย
▪ นอกจากนีก้ องทุนหลักอาจลงทุนในภาคอุตสาหกรรม (Sector) อื่นๆ สินทรัพย์เพื่อสภาพคล่อง รวมถึ งพันธบัตร หรือตราสาร
ประเภทอื่นที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
▪ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่มีรายได้จากการวางแผน การก่อสร้าง ความเป็ นเจ้าของ การจัดหาเงินทุน การจัดการหรือขายที่
อยู่อาศัย อสังหาริมทรัพย์ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม
▪ กองทุนหลักจะลงทุนส่วนใหญ่ในตลาดประเทศญี่ปนุ่ สิงค์โปร์ ฮ่องกง หรือออสเตรเลีย นอกจากนีอ้ าจแสวงหาโอกาสการลงทุน
ในตลาดเกิดใหม่ในภูมิภาคเอเชีย
▪ ภูมิภาคเอเชีย หมายถึงประเทศ ญี่ ปุ่น, จีน, ฮ่องกง, มาเก๊ า, ไต้หวัน, เกาหลีใต้, สิงคโปร์, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, อินเดีย ,
ศรีลังกา, ปากี สถาน, และประเทศในกลุ่ม อาเซียน (สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวัน ออกเฉี ยงใต้) เช่น มาเลเซีย , ไทย,
อินโดนีเซีย และฟิ ลิปปิ นส์ โดยประเทศเหล่านีจ้ ะต้องมีตลาดหลักทรัพย์ (Stock Exchange) ที่ได้รบั การยอมรับ
▪ นอกจากนีก้ องทุนหลักอาจลงทุนไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น หรือหน่วย CIS
บริษัทจัดการจะส่งคาสั่งซือ้ ขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศสิงคโปร์ เพื่อซือ้ ขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักซึ่งจด
ทะเบียนในประเทศลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein) และทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนโดยใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็ นสกุลเงินหลัก
ในขณะที่กองทุนหลักจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างๆ เช่น ดอลลาร์สหรัฐ ยูโร เป็ นต้น ทัง้ นีบ้ ริษัทจัดการขอ
สงวนสิท ธิ ท่ี จะเปลี่ ยนการส่งคาสั่งซื อ้ ขาย จากประเทศสิงคโปร์ เป็ น ประเทศอื่น ๆ และ/หรือ เปลี่ ยนแปลงสกุลเงิน หลักใน
ภายหลังโดยคานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบัติเป็ นสาคัญ โดยถือว่าผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนทัง้ ปวงรับทราบและยินยอมให้ดาเนินการแล้ว
กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการลงทุน และ/หรือเพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงจากการลงทุน
2. กลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำรลงทุน:
- มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชีว้ ดั (active management)
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กองทุนรวมนีเ้ หมำะกับใคร?
▪ ผูล้ งทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ ที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึน้ หรือลดลงจนต่ากว่ามูล
ค่าที่ลงทุนและทาให้ขาดทุนได้
▪ ผูท้ ่สี ามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนีท้ ่วั ไป
▪ ผูท้ ่ีตอ้ งการกระจายการลงทุนไปยังกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ (ซึ่งรวมถึง REITs)
▪ เหมาะสมกับเงินลงทุนของผูล้ งทุนที่ตอ้ งการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศ โดยสามารถลงทุนระยะยาวและรับความ
เสี่ยงที่ เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็ นตราสารทุนในต่างประเทศได้ โดย ผูล้ งทุ นในกองทุน นี ้
สามารถยอมรับและเข้าใจความผันผวนของเงินลงทุนและผลตอบแทนทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาวได้
▪ ผูล้ งทุนควรวางแผนการลงทุนเป็ นการลงทุนระยะยาว โดยผูล้ งทุนในกองทุนนีส้ ามารถยอมรับและเข้าใจความผันผวนของ
เงินลงทุนและผลตอบแทนทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาวได้

กองทุนรวมนีไ้ ม่เหมำะกับใคร
▪ ผูล้ งทุนที่เน้นการได้รบั ผลตอบแทนในจานวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยูค่ รบ

ทำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี้
▪ อ่ำนหนังสือชีช้ วนฉบับเต็ม หรือสอบถำมผูส้ นับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนีด้ ีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
คำเตือนทีส่ ำคัญ
▪ กองทุนเปิ ดธนชาตเอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี ้ มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรม จึงอาจมีความเสี่ยงและความ
ผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม ดังนั้น ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลของ
หมวดอุตสาหกรรมดังกล่าวเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนด้วย
▪ กองทุนเปิ ดธนชาตเอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี ้ มีเป้าหมายที่จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว
คื อ กองทุ น B&I Asian Real Estate Securities Fund (UCITS) Class A ซึ่ ง เป็ นกองทุ น ที่ เ น้ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วกั บ
อสังหาริมทรัพย์ (ซึ่งรวมถึง REITs) ที่จดทะเบียนในภูมิภาคเอเชีย หรือมีการทาธุรกิจ หรือธุรกรรมหลักทางเศรษฐกิจใน ภูมิภาค
เอเชียกองทุนดังกล่าวไม่ได้เป็ นกองทุนที่คุม้ ครองเงินต้น และมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ เช่น การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน อัตราดอกเบีย้ และ ความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้องกับกฎหมายภาษีอากร
ความเสี่ยงด้านการเมืองในระดับนานาชาติและระดับภูมิภาค ความเสี่ยงในการบังคับใช้ขอ้ กาหนดเกี่ยวกับการควบคุมอัตรา
แลกเปลี่ยนและการเข้า-ออกของเงินลงทุน หรือกฎหมายหรือข้อกาหนดอื่นๆ ผลกระทบจากภาวะเงินฝื ดหรือเงินเฟ้อรวมถึงความ
จากัดของ ความคุม้ ครองจากกฎหมายที่มีต่อกองทุน เป็ นต้น
▪ กองทุนรวมดังกล่าวมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรม จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูง
กว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม
แผนภำพแสดงตำแหน่งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม
▪ กองทุนรวมนีล้ งทุนกระจุกตัวในประเทศญี่ปนุ่ ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของ
ตนเองด้วย

แผนภำพแสดงตำแหน่งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม
เสี่ยงปำนกลำง
ค่อนข้ำงต่ำ

2
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เสี่ยงปำนกลำง
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เสี่ยงสูง
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ต่ำ

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

สูง
10 -15%

15 - 25%

> 25%

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มลู ค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ หรือลดลงจากปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็ นต้น
ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจาก
การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สงู

ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตรำสำร (high issuer concentration risk)
การกระจุกตัวในผูอ้ อกตราสารรายใดรายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ต่ำ
10 – 20%
20 - 50%
≤ 10%

สูง
50 - 80%

> 80%

พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผูอ้ อกตราสาร คู่สญ
ั ญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานัน้
รายใดรายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ทัง้ นี ้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี ้
1. ตราสารหนีภ้ าครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผรู้ บั ฝากหรือผูอ้ อกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้

ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหนึ่ง (High Sector Concentration Risk)
การลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน
ต่ำ
< 20%
20% – 50%
50% – 80%

สูง
> 80%

หมายเหตุ : กองทุนรวมนีไ้ ม่มีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม

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

ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลีย่ นแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)
การป้องกันความเสี่ยง fx
ต่ำ
ทัง้ หมด/เกือบทัง้ หมด

สูง
บางส่วน

ดุลยพินิจ

ไม่ป้องกัน

*คุณสามารถดูขอ้ มูลเพิ่มเติมได้ท่ี www.thanachartfundeastspring.com
กองทุนเปิ ดธนชาตเอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี ้
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินทีล่ งทุน

ชื่อทรัพย์สินทีล่ งทุนสูงสุด 5 อันดับแรก:
ชื่อทรัพย์สนิ
1. หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน : B&I Asian Real Estate Securities Fund A
(BIARESA)

% ของ NAV

รวมทัง้ สิน้

95.35%
95.35%

หมายเหตุ: เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ทัง้ นีค้ ณ
ุ สามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปัจจุบนั ได้ท่ี www.thanachartfundeastspring.com

กองทุนเปิ ดธนชาตเอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี ้
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ค่ำธรรมเนียม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คณ
ุ จะได้รบั ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน*

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

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง
% ต่อปี ของ ของ NAV

6.00
5.50
5.00
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

สูงสุดไม่เกิน .
v

สูงสุดไม่เกิน 2.353

สูงสุดไม่เกิน 2.140

v

v

1.263

1.068

กำรจัดกำร

สูงสุดไม่เกิน .696 สูงสุดไม่เกิน .
สูงสุดไม่เกิน v สูงสุดไม่เกิน 0.1 0.041
v0.020
0.134
ผูด้ ูแผลประโยชน์
ผู้ดแู ลผลประโยชน์
ค่ำใช้จ่ำยอื่น
นำยทะเบียน

รวมค่ำใช้จ่ำย

*ข้อมูล : ณ วันที่ 29 พ.ย. 2563 - 28 พ.ย. 2564
**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยเป็ นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี)
หมายเหตุ: ผูล้ งทุนสามารถดูขอ้ มูลค่าธรรมเนียมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชีช้ วนฉบับเต็มได้ท่ี www.thanachartfundeastspring.com

กองทุนเปิ ดธนชาตเอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี ้
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ค่ำธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจำกผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่ำซือ้ ขำย)
รำยกำร

สูงสุดไม่เกิน

ค่าธรรมเนียมการขาย*
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืน*

เก็บจริง

2.1 0%
2.1 0%

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน**

1.070%
- กรณีถือหน่วยลงทุนน้อยกว่า
180 วัน เรียกเก็บ 0.535%
- กรณีถือหน่วยลงทุนตัง้ แต่
180 วันขึน้ ไป ยกเว้น

1.กรณีเป็ นกองทุนต้นทาง
- อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียม
การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
2.กรณีเป็ นกองทุนปลายทาง
- อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทุน

การโอนหน่วย

เท่ากับ ค่าธรรมเนียมการขายและรับ
ซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยจะไม่
เรียกเก็บซา้ ซ้อน เรียกเก็บจริง ยกเว้น

53.50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย
หรือตามอัตราที่นายทะเบียน
กาหนด

20 บาท ต่อ รายการ

หมายเหตุ: * ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

ผลกำรดำเนินงำน

4.50%

T-AsianProp
Benchmark

-10%

2560

2561

2562

2563

2564

* T-AsianProp จัดตัง้ กองทุนเมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2559
-15%

-11.40%
-8.88%

2559

-3.04%
-2.18%

-5%

0.70%
0.33%

10%

0%

8.73%

11.11%
5.85%

15%

5%

18.50%

20%

15.77%

ผลการดาเนินงาน (คานวณตามปี ปฏิทิน)

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

*ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิ ดธนชาตเอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี ้
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1. แบบย้อนหลังตำมปี ปฎิทนิ
ตัวชีว้ ดั ของกองทุนรวมนีใ้ ช้ ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Asia Total Return Index ซึ่งเป็ นดัชนีชีว้ ดั เดียวกับกองทุนหลักและใน
การแสดง ดัชนีชวี ้ ดั ผลการดาเนินงานดังกล่าว บริษัทจัดการจะแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนที่สอดคล้องกับการ
วัดผลการดาเนินงานของกองทุน ณ วันทาการที่คานวณ

2. กองทุนนีเ้ คยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คือ -40.71%
3. ควำมผันผวนของผลกำรดำเนินงำน (standard deviation) คือ 13.53% ต่อปี *
4. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน ณ จุดขำย คือ

-

5. ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังแบบปั กหมุด
*คุณสำมำรถดูข้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบันได้ที่ www.thanachartfundeastspring.com
(%)

30
3

Percentile 1

Percentile 3

Percentile 5

Percentile 10

2564

Percentile

4.50

-0.74

95th

-4.43

95th

4.50

95th

3.13

95th

3.40

95th

-

-

3.48

15.77

-2.87

95th

-0.99

95th

15.77

95th

4.66

95th

3.50

95th

-

-

3.51

4.09

-1.37

95th

-4.94

95th

4.09

95th

3.65

95th

4.97

75th

-

-

4.83

10.95

9.87

25th

9.84

25th

10.95

25th

18.94

95th

15.66

95th

-

-

15.53

11.57

12.24

25th

10.49

25th

11.57

25th

19.81

95th

16.57

95th

-

-

16.51

11.69

11.44

25th

10.22

25th

11.69

25th

20.39

95th

17.12

95th

-

-

17.07

2

2

Percentile 6

ผลการดาเนินงาน 1 ปี ขึ ้นไป คานวณเป็ น % ต่อปี
ดัชนีมาตรฐาน

FTSE EPRA/NAREIT Asia Total Return Index-THB

ดัชนีมาตรฐาน 2

FTSE EPRA/NAREIT Asia Total Return Index

31
AIMC Category

Peer Percentile

Fund of Property Fund - Foreign

Return (%)

2564

Standard Deviation (%)

3M

6M

1Y

3Y

5Y

10Y

3M

6M

1Y

3Y

5Y

10Y

5th Percentile

12.35

13.42

36.49

16.25

9.98

8.69

9.16

9.45

10.25

13.61

11.23

12.31

25th Percentile

8.79

7.56

23.61

13.05

7.58

7.50

12.47

12.22

11.70

16.16

14.23

12.64

50th Percentile

7.18

7.01

20.92

7.86

6.13

6.01

12.98

12.47

12.18

17.48

14.71

13.05

75th Percentile

6.16

4.04

15.89

6.69

4.42

5.33

14.09

13.54

13.10

18.85

15.43

13.17

95th Percentile

-0.60

-2.23

3.51

2.68

2.91

4.79

16.65

15.84

15.07

19.69

16.45

13.26

( Peer Percentile)
1.
2.
3.

4.

www.aimc.or.th

- 5th Percentile
- 75th Percentile

(

5
75
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(Percentiles)
(Standard deviation)
- 25th Percentile
25
- 95th Percentile
95

100
- 50th Percentile
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ข้อมูลอื่นๆ
นโยบายการจ่ายปั นผล
ผูด้ แู ลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
ซือ้ และขายคืนหน่วยลงทุน

ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน

จ่ายปั นผล ปี ละไม่เกิน 4 ครัง้
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559
ไม่กาหนด
วันทาการซือ้
: ทุกวันทาการระหว่างเวลาเริ่มทาการถึง 15:30 น.
มูลค่าขัน้ ต่าของการซือ้ ครัง้ แรก : 1,000 บาท
มูลค่าขัน้ ต่าของการซือ้ ครัง้ ถัดไป : 1,000 บาท
วันทาการขายคืน
: ทุกวันทาการระหว่างเวลาเริ่มทาการถึง 15:30 น.
มูลค่าขัน้ ต่าของการขายคืน
: 1,000 บาท
ยอดคงเหลือขัน้ ต่า
: ไม่กาหนด
จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือขัน้ ต่า : 100 หน่วย
ระยะเวลาการรับเงิน ค่าขายคืน : ภายใน 5 วัน ท าการ 1ถัด จากวันค านวณมูลค่ า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุ น ของวั น ท าการรั บ ซื ้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น
(รับเงิน T+4)
หมายเหตุ :
1
มิให้นบั รวมวันหยุดทาการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มี
ลักษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ท่ี
www.thanachartfundeastspring.com
1. ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
2. บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
3. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
4. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
5. บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
6. บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด
7. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
8. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
9. บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
10. ธนาคารออมสิน
11. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
12. บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิ วเจอร์ส จากัด

กองทุนเปิ ดธนชาตเอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี ้
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13. บริษัทหลักทรัพย์ฟินนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
14. บริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย เวลท์ จากัด
15. บริษทั หลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จากัด
หรือผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนที่บลจ.ธนชาต แต่งตัง้
รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุน

รายชื่อ
ดร.ธีรนุช ธรรมภิมขุ วัฒนา

วันที่เริ่มบริหารกองทุน
12 มิ.ย. 2562

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)

0.00 เท่า

ติดต่อสอบถาม
รับหนังสือชีช้ วน
ร้องเรียน

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

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลปรโยชน์

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ท่ี
www.thanachartfundeastspring.com

▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุม้ ครองของสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก จึงมีความ
เสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจานวน
▪ ได้รบั อนุมตั ิจดั ตัง้ และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต.
▪ การพิจารณาร่างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิได้เป็ นการแสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต. ได้
รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่
เสนอขายนัน้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ณ วันที่ 30 ธันวาคม
2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รบั ผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าว
ถูกต้องไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาให้ผอู้ ื่นสาคัญผิด
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คำอธิบำยควำมเสี่ยง
1. ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk)
(1) กรณี กองทุน รวมตรำสำรหนี้ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัต ราดอกเบี ้ยซึ่งขึน้ กับปั จจัยภายนอก เช่น ภาวะ
เศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็ นต้น โดยราคาตราสารหนีจ้ ะเปลี่ยนแปลงในทิศ
ทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ เช่น หากอัตราดอกเบีย้ ในตลาดเงินมีแนวโน้มปั รบตัวสูงขึน้ อัตรา
ดอกเบีย้ ของตราสารหนีท้ ่ีออกใหม่ก็จะสูงขึน้ ด้วย ดังนัน้ ราคาตราสารหนีท้ ่ีออกมาก่อนหน้าจะมีการซือ้ ขายในระดับ
ราคาที่ต่ าลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญ กับการ
เปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมที่ portfolio duration ต่ากว่า
(2) กรณีกองทุนรวมตรำสำรทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่มลู ค่าของหลักทรัพย์ท่กี องทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้
หรือลดลงจากปั จจัยภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็ นต้น ซึ่ ง
พิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมี
ความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สงู
2. ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
(1) ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตรำสำรรำยในรำยหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิด
จากการกองทุน ลงทุนในผูอ้ อกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผล
กระทบต่อการดาเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผูอ้ อกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการ
ดาเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายผูอ้ อกตราสาร
(2) ควำมเสี่ ยงจำกกำรลงทุ นกระจุ กตั วในหมวดอุต สำหกรรมใดอุ ตสำหกรรมหนึ่ ง (Sector Concentration
Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20 % ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตการณ์ท่ี
ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดาเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการ
ลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
(3) ควำมเสี่ ย งจำกกำรกระจุ ด ตั วลงทุ น ในประเทศใดประเทศหนึ่ ง (Country Concentration Risk) เกิด จาก
กองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20 % ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อ
ประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็ นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดาเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่า
กองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
3. ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อนแต่
ขายทากาไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้รบั เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่
บาทแข็งและขายทากาไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึน้ กว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนัน้ การป้องกันความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็ นเครื่องมือสาคัญในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งทาได้ดงั ต่อไปนี ้
▪ ป้ องกันควำมเสีย่ งทัง้ หมดหรือเกือบทัง้ หมด: ผูล้ งทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
▪ ป้ องกันควำมเสี่ยงบำงส่วน: โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน ผูล้ งทุนอาจมีความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
▪ อำจป้ องกัน ควำมเสี่ยงตำมดุลยพิ นิจของผู้จัดกำรกองทุน รวม: ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยง
หรือไม่
▪ ไม่ป้องกันควำมเสี่ยงเลย: ผูล้ งทุนมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยน
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