รายงานรอบปี บัญชี

กองทุนเปิ ดธนชาตเอเชี่ยน พร็อพเพอร์ ตี้
(T-AsianProp)
รหัสกองทุน 3416

สํ าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแต่ วนั ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ถึง วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564

บริษทั หลักทรัพย์ จัดการกองทุน ธนชาต จํากัด

สาส์ นจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จํากัด

เรี ยน ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุน
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด (บลจ.ธนชาต) ใคร่ ขอรายงานการดําเนิ นงานของกองทุน
เปิ ดธนชาตเอเชี่ ย น พร็ อพเพอร์ ต้ ี สํ า หรั บ รอบระยะเวลาระหว่ า งวั น ที่ 29 พฤศจิ ก ายน 2563 ถึ ง
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564ให้ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ทราบดังนี้
นับจากวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 FTSE EPRA/NAREIT
Asia Index TR (USD) มีผลตอบแทนประมาณ 7.23% จากนโยบายการกระตุน้ เศรษฐกิจทัว่ โลกเพื่อบรรเทา
ผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และมีภาพรวมและเหตุการณ์สาํ คัญดังนี้
ภายหลังจากเศรษฐกิจโลกเริ่ มมีการฟื้ นตัวจากการระบาดของไวรัส covid-19 ผลตอบแทนของตลาดหุ ้น
ทัว่ โลกปรับตัวขึ้นอย่างมาก รวมถึง Global property ปรับตัวเพิ่มขึ้น จากการกลับมาเปิ ดประเทศอีกครั้ง และ
มุมมองเชิ งบวกของนักลงทุนที่มีต่อผลประกอบการของบริ ษทั จดทะเบียน จากการผลิตและกระจายวัคซี นที่มี
ประสิ ทธิภาพ รวมถึงยังมีมาตรการณ์ที่สนับสนุนให้เศรษฐกิจฟื้ นตัวได้อย่างรวดเร็ วจากทั้งรัฐบาลและธนาคารที่
เป็ นอีกปัจจัยบวกต่อการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ
อย่างไรก็ตาม inflation ก็ยงั เป็ นอีกปั จจัยที่ตอ้ งจับตามองเมื่อเศรษฐกิจกลับมาฟื้ นตัวอย่างเต็มที่ โดย
ตัวเลขเงินเฟ้ อที่เพิ่มสู งขึ้นอย่างรวดเร็ วเกินไปก็อาจส่ งผลต่อนโยบายการคลังที่ผอ่ นคลายของธนาคารกลางต่างๆ
ได้ นอกจากนั้น valuation ที่ปรับตัวสู งขึ้นอย่างรวดเร็ วของตลาดหุ ้นก็อาจเป็ นอีกหนึ่ งปั จจัยลบที่อาจส่ งผล
กดดันตลาดหุ น้ ในระยะถัดไป
กองทุน T-AsianProp มีนโยบายลงทุนในกองทุนต่างประเทศ ซึ่ งลงทุนใน B&I Asian Real Estate
Securities Fund เป็ นหลัก ซึ่งเป็ นกองทุนที่ลงทุนในตราสารทุน และหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์(REITs) ซึ่ งออกโดยผูอ้ อกตราสารในตลาดเอเชี ย สําหรับการป้ องกันความเสี่ ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยนจะเป็ นตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน โดยมีการปรับสัดส่ วนการปกป้ องค่าเงินตามสถานการณ์
ตลาด ท้ายที่สุดนี้
บลจ.ธนชาตจะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกท่าน

ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด
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ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
3 เดือน 6 เดือน
28 พ.ค. 64

27 ส.ค. 64

1 ปี

1

28 พ.ย. 63

3 ปี

1

28 พ.ย. 61

5 ปี

1

10 ปี

-

1

-

ตั ้งแต่
จัดตั ้ง
1
กองทุน
29 พ.ย. 59

ถึง 28 พ.ย. 64 ถึง 28 พ.ย. 64 ถึง 28 พ.ย. 64 ถึง 28 พ.ย. 64 ถึง 28 พ.ย. 64 ถึง 28 พ.ย. 64 ถึง 28 พ.ย. 64

T-AsianProp
Benchmark

-4.65

-2.81

5.84

2.32

-

-

3.38

-1.16

2.47

16.97

3.97

-

-

3.69

Information Ratio2
ความผันผวนของ

-0.35

-0.55

-1.13

-0.17

-

-

-0.04

8.60

9.34

11.02

18.93

-

-

15.59

ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คาํ นวณเป็ น % ต่อปี
1 ผลการดําเนินงานย้อนหลัง 1 ปี ขึ้นไป คิดเป็ น % ต่อปี
2 Information Ratio แสดงความสามารถของผูจ้ ดั การกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ ยง
Benchmark: คํานวณจาก ตัวชี้วดั ของกองทุนรวมนี้ ใช้ ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Asia Total Return Index ซึ่ ง
เป็ นดัชนี ช้ ีวดั เดียวกับกองทุนหลักและในการแสดง ดัชนี ช้ ีวดั ผลการดําเนิ นงานดังกล่าว บริ ษทั จัดการจะแปลง
ค่าเป็ นเงิ นบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ ยนที่สอดคล้องกับการวัดผลการดําเนิ นงานของกองทุน ณ วันทําการที่
คํานวณ
การเปิ ดเผยอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุน

ข้อมูลอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากับ 0.02 รอบของ
กองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี
การใช้ สิทธิออกเสี ยงในทีป่ ระชุ มผู้ถือหุ้นบริษทั จัดการ

ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถค้นหารายละเอียดการเข้าร่ วมประชุมสามัญประจําปี และประชุมวิสามัญของบริ ษทั
จัด การที่ ก องทุ น ถื อ ลงทุ น ได้ผ่า นทางเว็บไซต์ข อง บลจ.ธนชาต https://www.thanachartfundeastspring.com
ในเมนูหวั ข้อ “รู ้จกั บลจ.”
ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็ นสิ่ งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ ยง ก่อนตัดสิ นใจลงทุน
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน
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ค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน
ของรอบปี บัญชีต้ งั แต่วนั ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม
(fund’s direct expenses)

จํานวนเงิน
(พันบาท)

ร้อยละของมูลค่า
ทรัพย์สินสุ ทธิ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)
5,941.89
1.068%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)
742.74
0.134%
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ (trustee fee)
112.89
0.020%
ค่าที่ปรึ กษาการลงทุน (advisory fee)
ไม่มี
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นจากการลงทุนใน
140.20
0.025%
หลักทรัพย์ในต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
87.32
0.016%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
7,025.04
1.263%
- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขาย
หลักทรัพย์
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้
รายงานข้ อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ อง
ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วนั ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทําธุรกรรม
กองทุนภายใต้การจัดการของบริ ษทั

รายชื่อผู้จดั การกองทุน
ลําดับ
ชื่อ – นามสกุล
วันที่เริ่ มบริ หารกองทุน
1
ดร.ธีรนุช ธรรมภิมุขวัฒนา
3 พฤศจิกายน 2563
2
นายกาย ศิริพรรณพร
1 กรกฎาคม 2564
3
นางสาวนันทนัช กิติเฉลิมเกียรติ
16 สิ งหาคม 2564
ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและรายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนได้ที่ บลจ.ธนชาต
โดยตรง หรื อที่เว็บไซต์ของบลจ.ธนชาต (https://www.thanachartfundeastspring.com) และสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)
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ตารางการรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่องจากการทีก่ องทุนใช้ บริการบุคคลอืน่
บริ ษทั คู่คา้ ตราสารหนี้

รายการผลประโยชน์ตอบแทนของกองทุน

Bank of America
The Bank of Nova Sctia
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเครดิต อะกริ กอล คอร์ปอเรท แอนด์อินเวสเมนท์
แบงก์
ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส
ธนาคารซิต้ ีแบงก์
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารดอยซ์แบงก์
ธนาคารเดอะรอยัลแบงก์ออ๊ ฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี.
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
ธนาคารบีเอ็มพี พารี บาส์
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ พัฒนสิ น จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ ป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
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ข้อมูลวิจยั เพือ่ ใช้เป็ นข้อมูลในการ
ตัดสิ นใจลงทุน

ตารางการรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่องจากการทีก่ องทุนใช้ บริการบุคคลอืน่

บริ ษทั นายหน้า

รายการผลประโยชน์ตอบแทน
ของกองทุน

บริ ษทั หลักทรัพย์ กสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเตอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิ ชย์ จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ข้อมูลวิจยั เพือ่ ใช้เป็ นข้อมูล
ในการตัดสิ นใจลงทุน

บริ ษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก
ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564
กลุ่มของตราสาร

มูลค่าตามราคา
ตลาด
22,625.44

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิ ชย์หรื อบริ ษทั
เงินทุนเป็ นผูอ้ อก ผูส้ งั่ จ่าย ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง หรื อผูค้ ้ าํ ประกัน
(ค) ตราสารที่มีบริ ษทั ที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็ นผูอ้ อก ผู ้
รับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง หรื อผูค้ ้ าํ ประกัน
(ง) ตราสารที่มีบริ ษทั ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่าํ กว่า
investment grade หรื อไม่มี rating เป็ นผูอ้ อก ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง
หรื อผูค้ ้ าํ ประกัน
สัดส่ วนสู งสุ ด (Upper Limit) ที่บริ ษทั จัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
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%NAV
4.91%
-

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์ และทรัพย์สินอืน่
ชื่อหลักทรัพย์

อันดับความน่าเชื่อถือ

อัตรา
ดอกเบี้ย

(%) TRIS

FITCH

ร้ อยละ
วันครบ จํานวนหน่วย
มู ลค่าตาม ร้ อยละของ มู ลค่าตาม
กําหนด (พันหน่วย)/ ราคาตลาดไม่ รวม เงินลงทุน ราคาตลาดรวม ของมู ลค่า
S&P Moody's
ดอกเบี้ยค้างรับ ทรัพย์ สนิ
มู ลค่าหน้าตั๋ว ดอกเบี้ยค้างรับ
(พันบาท)
สุทธิ
(พันบาท)

การลงทุนในหลักทรัพย์ ต่างประเทศ
หน่วยลงทุน

440,820.95
440,820.95

100.00
100.00

440,820.95
440,820.95

95.74
95.74

อสังหาริมทรัพย์
BIARESA

440,820.95
440,820.95

100.00
100.00

440,820.95
440,820.95

95.74
95.74

เงินฝากธนาคาร

22,625.44

4.92

ประเภทออมทรัพย์
BAY - S/A ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

4.92
3.15

B&I Asian Real Estate Securities Fund A

50.55

AAA* F1+(tha)* BBB+* Baa1*

14,475.49

22,623.44
14,485.57

Aa2*

8,047.45

8,137.87

1.77

2.00

2.00
2.00

0.00
0.00

การป้ องกันความเสีย่ งของรายการในอนาคตโดยใช้ สญั ญาล่วงหน้า
สัญญาขายเงินตราต่ างประเทศล่วงหน้า

(1,683.84)
(1,683.84)

(0.36)
(0.36)

สินทรัพย์ อนื่ และหนี้สนิ อืน่
หนี้สนิ อืน่

(1,387.40)

(0.30)

(1,387.40)

(0.30)

460,375.16

100.00

BANK
BANK DEPOSIT-USD
DEPOSIT-USD
ประเภทกระแสรายวัน
BAY - C/A ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

AAA* F1+(tha)* BBB+* Baa1*

รวมทัง้ สิน้

440,820.95

100.00

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ประเภทสัญญา

คู่สัญญา

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า

ธนาคารไทยพาณิ ชย์

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่ วงหน้า

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

อันดับความน่ าเชือ่ ถือ
TRIS
AAA*
AAA*

FITCH
AAA*

S&P
BBB+*

Moody's
Baa1*

วัตถุประสงค์

มู ลค่าตามราคาตลาด (บาท)

% NAV

กําไร/ขาดทุน (บาท)

ปัองกันความเสี่ยง

725,000.00

0.16%

725,000.00

AA+*

BBB+*

Baa1*

ปัองกันความเสี่ยง

(891,881.67)

(0.19%)

(891,881.67)

AAA*

BBB+*

Baa1*

ปัองกันความเสี่ยง

(1,516,956.52)

(0.33%)

(1,516,956.52)

* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผูอ้ อกตราสาร
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อันดับความน่ าเชื่อถือของตราสารหนีร้ ะยะกลางและระยะยาว
บ.ทริ สเรสติ้ง
บ.ฟิ ทซ์ เรทติ้ง (ประเทศ
ความหมายของเรทติ้ง
ไทย)
AAA
AAA (tha)
ความน่าเชื่อถือสู งที่สุด และมีความเสี่ ยงตํ่าสุ ด
กลุ่มตราสารหนี้
ระดับน่าลงทุน (Investment Grade
AA
AA (tha)
ความน่าเชื่อถือสู งมาก และมีความเสี่ ยงตํ่ามาก
Bonds)
A
A (tha)
ความน่าเชื่อถือสู ง และมีความเสี่ ยงตํ่า
BBB
BBB (tha)
ความน่าเชื่อถืออยูใ่ นเกณฑ์พอใช้
BB
BB (tha)
ความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าระดับปานกลาง
กลุ่มตราสารหนี้
ระดับเก็งกําไร (Speculative Grade
B
B (tha)
ความน่าเชื่อถืออยูใ่ นเกณฑ์ต่าํ มาก
Bonds)
C
CCC, CC, C (tha)
ความน่าเชื่อถืออยูใ่ นเกณฑ์ต่าํ มากที่สุด และเริ่ มมีความเสี่ ยงต่อการผิดนัด
ชําระหนี้
D
DDD, DD, D (tha)
อยูใ่ นภาวะที่ผิดนัดชําระหนี้
หมายเหตุ : บ.ทริ สเรตติ้ง และ บ.ฟิ ทซ์ เรทติ้ง ได้ใช้สัญญลักษณ์ บวก (+) และ ลบ (-) ต่อท้ายอันดับเครดิตข้างต้น เพื่อใช้ขยายขอบเขตของคุณภาพเครดิตที่นิยาม
เอาไว้มากกว่าเล็กน้อย (+) และ น้อยกว่าเล็กน้อย (-) ตามลําดับ สําหรับ ฟิ ทซ์ เรทติ้ง เป็ นสถาบันจัดอันดับเครดิตนานาชาติ จึงมีคาํ ว่า (tha) ต่อท้ายเพื่อแสดงถึงการ
ให้อนั ดับเครดิตตามมาตรวัดภายในประเทศไทย
Description

Standard and Poor’s
Long-term

Moody’s

Short-term

Long-term

FITCH Ratings

Short-term

Long-term

Short-term

Investment Grade
Highest Credit Quality - exceptionally strong capacity for payment of financial
commitments

AAA

Aaa

AAA

Very strong capacity for payment of financial commitments - a minimal difference
compared
With AAA

AA+
AA
AA-

Aa1
Aa2
Aa3

AA+
AA
AA-

Strong capacity for payment of financial commitments - it may, nevertheless, be vulnerable A+
to changes in economic cycle or circumstances
A
AAdequate capacity for payment of financial commitments - economic cycle and
circumstances are, nevertheless, more likely to impair this capacity

A1+
A1
A2
A3

BBB+
BBB
BBB-

A1
A2
A3

P1
P2
P3

Baa1
Baa2
Baa3

A+
A
A-

F1+
F1
F2
F3

BBB+
BBB
BBBSpeculative Grade

This group involves speculative elements – capacity for continued payment of
commitments is contingent upon a sustained business and economic environment

BB+
BB
BBB+
B
B-

High default risk - debtor’s capacity for meeting commitments may be troublesome

CCC+
CCC
CCC-

Highly speculative obligations
Very low probability of timely and full payment of obligations

B
C
D

Ba1
Ba2
Ba3
B1
B2
B3

NP

BB+
BB
BBB+
B
B-

Caa1
Caa2
Caa3

CCC+
CCC
CCC-

CC

CC

CC

C

C

C

Default in payment of obligations - D
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B
C
D

4
กองทุนเปิ ดธนชาตเอเชี่ ยน พร็ อพเพอร์ ตี้
งบแสดงฐานะการเงิน
สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564
(หน่ วย : บาท)
หมายเหตุ

2564

2563

สินทรั พย์
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้ จากดอกเบี้ย
ลูกหนี้ จากสัญญาอนุพนั ธ์

4
6

440,820,953.40
22,615,364.80

666,803,894.75
10,010,776.24

7

10,077.59
725,000.00

14,801.32
24,418,284.34

464,171,395.79

103.05
701,247,859.70

869,016.95
2,408,838.19
505,503.91
12,879.32

31,563.80
744,050.00
814,235.89
19,818.16

3,796,238.37
460,375,157.42

1,609,667.85
699,638,191.85

463,723,560.09

728,659,033.01

69,754,113.45
(73,102,516.12)
460,375,157.42

69,325,409.33
(98,346,250.49)
699,638,191.85

9.9277
46,372,356.0086

9.6017
72,865,903.3007

สิ นทรัพย์อื่น
รวมสินทรั พย์
หนีส้ ิน
เจ้าหนี้ จากการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
เจ้าหนี้ จากสัญญาอนุพนั ธ์
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้ สินอื่น

7
9

รวมหนีส้ ิน
สินทรั พย์ สุทธิ
สินทรั พย์ สุทธิ
ทุนที่ได้รับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กาไร(ขาดทุน)สะสม
บัญชีปรับสมดุล
กาไร(ขาดทุน)สะสมจากการดาเนิ นงาน
สินทรั พย์ สุทธิ

4

สินทรั พย์ สุทธิต่อหน่ วย
จานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายแล้ วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่ วย)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

7
กองทุนเปิ ดธนชาตเอเชี่ ยน พร็ อพเพอร์ ตี้
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564
(หน่ วย : บาท)
หมายเหตุ

2564

2563

4

รายได้จากการลงทุน
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย

21,236.39
49,257.86
70,494.25

65,304.13
456,091.38
521,395.51

4

ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ

8,9

5,941,887.13

9,504,932.16

ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุน

8
8,9

112,895.91
742,735.90

180,593.60
1,188,116.48

140,204.65
35,300.00
3,360.00

1,336,518.39
35,300.00
3,650.00

48,663.38
7,025,046.97
(6,954,552.72)

95,500.39
12,344,611.02
(11,823,215.51)

47,493,941.79
43,829,591.86
(23,532,113.17)

(3,457,254.42)
(122,258,904.16)
(56,220,466.05)

รายการกาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพนั ธ์
รายการกาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
รวมรายการกาไร(ขาดทุน)สุ ทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึน้ และที่ยังไม่ เกิดขึน้

(25,358,072.53)
2,248,820.84
44,682,168.79

17,690,209.09
(1,798,089.50)
(166,044,505.04)

การเพิ่มขึน้ (ลดลง)ในสินทรั พย์ สุทธิจากการดาเนินงานก่ อนภาษีเงินได้

37,727,616.07

(177,867,720.55)

(3,185.46)
37,724,430.61

(9,863.23)
(177,877,583.78)

ในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ
ค่าธรรมเนี ยมการสอบบัญชี
ค่าใช้จ่ายในการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่ าใช้ จ่าย
รายได้(ขาดทุน)สุ ทธิ
รายการกาไร(ขาดทุน)สุ ทธิจากเงินลงทุน
รายการกาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
รายการกาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพนั ธ์

หัก ภาษีเงินได้
การเพิ่มขึน้ (ลดลง)ในสินทรั พย์ สุทธิจากการดาเนินงานหลังหักภาษีเงินได้

4

4

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

9
กองทุนเปิ ดธนชาตเอเชี่ยน พร็อพเพอร์ ตี้
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564
1. ลักษณะของกองทุนเปิ ดธนชาตเอเชี่ยน พร็อพเพอร์ ตี้
กองทุนเปิ ดธนชาตเอเชี่ ยน พร็ อพเพอร์ ต้ ี (“กองทุน”) เป็ นกองทุน รวมประเภทโครงการเปิ ด โดยไม่มีกาหนดอายุ
โครงการ กองทุนได้รับอนุมตั ิจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ให้จดั ตั้งเป็ นกองทุน
เปิ ดและจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการจัดการเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 มีมูลค่าโครงการจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท
(แบ่งเป็ น 100,000,000 หน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) ต่อมาเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 และเมื่อวันที่ 4 กันยายน
2561 ได้จดทะเบียนเพิ่มเงินทุนของกองทุนจานวน 400 ล้านบาท และจานวน 600 ล้านบาท ตามลาดับ รวมเป็ นเงินทุนจดทะเบียน
ทั้งสิ้น 2,000 ล้านบาท ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริ ษทั จัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจานวน
เงินทุนของโครงการได้ไม่เกิน 150 ล้านบาท จัดการโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด (“บริ ษทั จัดการ”)
กองทุนเปิ ดธนชาตเอเชี่ยน พร็ อพเพอร์ ต้ ี เป็ นกองทุนเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป และเป็ นกองทุนรวมหน่วยลงทุนที่มีนโยบายการ
ลงทุน ในหรื อมีไว้ ซึ่ งหน่ วยลงทุนของกองทุนตราสารทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ B&I Asian Real Estate Securities
Fund (UCITS) Class A (กองหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุน (Feeder
Fund) กองทุนหลักมีวตั ถุประสงค์เน้นลงทุนในบริ ษทั ที่เกี่ยวกับอสังหาริ มทรัย ์ (REITs) ที่จดทะเบียนในภูมิภาคเอเชีย หรื อมีการ
ทาธุ รกิจ หรื อธุรกรรมหลักทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชี ย นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนในภาคอุตสาหกรรม (Sector) อื่นๆ
สิ นทรัพย์เพื่อสภาพคล่อง รวมถึงพันธบัตร หรื อตราสารประเภทอื่นที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน โดยกองทุนบริ หารและจัดการโดย
B&I Capital AG กองทุนจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศลิกเตนสไตน์ซ่ ึงอยูภ่ ายใต้ UCITS
กองทุ น B&I Asian Real Estate Securities Fund (UCITS) Class A อาจพิ จ ารณาลงทุ น ในสั ญ ญาซื้ อขายล่ ว งหน้ า
(Derivatives) เพื่อการลงทุน และ/หรื อ เพื่อป้องกันความเสี่ ยงจากการลงทุน ส่ วนกองทุนเปิ ดธนชาตเอเชี่ยน พร็ อพเพอร์ ต้ ี อาจ
ลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นได้จาก
การลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจที่ผูจ้ ดั การกองทุนเห็นเหมาะสม
ส่ วนที่ เหลื ออาจพิจารณาลงทุน ในหรื อมี ไว้ซ่ ึ งหลักทรัพ ย์ห รื อทรั พย์สินอื่นหรื อหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ สานัก งาน ก.ล.ต
กาหนดหรื อเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้
กองทุนอาจจะลงทุนในส่ วนของการลงทุนในประเทศ ในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured
note) โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรื อได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งอาจทาธุ รกรรมการให้ยืม
หลักทรัพย์ หรื อธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ หรื อลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือต่ากว่า
ระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment grade) และตราสารหนี้ ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่ าเชื่ อถือ (Unrated) รวมถึง
ลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นใด หรื อหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรื อประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
กองทุนมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนไม่เกินปี ละ 4 ครั้ง
2. เกณฑ์ ในการจัดทาและนาเสนองบการเงิน
งบการเงินของกองทุนได้จดั ทาขึ้นตามแนวปฏิบตั ิทางบัญชีสาหรับกองทุนรวมและกองทุนสารองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริ ษทั
จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“แนวปฏิบตั ิ
ทางบัญชี”) ส่วนเรื่ องที่แนวปฏิบตั ิทางบัญชีฉบับนี้ไม่ได้กาหนดไว้ กองทุนปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดย
สภาวิชาชีพบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีของข้อมูลทางการเงิน
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3. การนาแนวปฏิบัติทางบัญชีใหม่ มาถือปฏิบัติ
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 กองทุนได้นาแนวปฏิบตั ิทางบัญชีที่สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รับความเห็นชอบ
จากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาใช้ปฏิบตั ิเป็ นครั้งแรก โดยกองทุนไม่ได้ปรับปรุ งย้อนหลัง
งบการเงินที่แสดงเปรี ยบเทียบสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีก่อน ซึ่งเป็ นแนวทางที่สามารถกระทาได้ตามข้อกาหนดของแนวปฏิบตั ิ
ทางบัญชีฉบับดังกล่าว อย่างไรก็ตามการนาแนวปฏิบตั ิทางบัญชีมาถือปฏิบตั ิไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของ
กองทุน โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ดังนี้
3.1 การบัญชีเกี่ยวกับเครื่ องมือทางการเงิน
ตามแนวปฏิบตั ิทางบัญชีกาหนดให้กองทุนวัดมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม ซึ่ งไม่แตกต่างจากนโยบาย
การบัญชี เดิม และกาหนดให้วดั มูลค่าหนี้ สินทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจาหน่ ายโดยรับรู ้ดอกเบี้ ยจ่ายด้วยอัตราดอกเบี้ ยที่
แท้จริ ง เดิมกองทุนรับรู ้ดอกเบี้ยจ่ายด้วยอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาตามเกณฑ์คงค้าง
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดงั กล่าวข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่องบการเงินของกองทุน
3.2 การวัดมูลค่ายุติธรรม
แนวปฏิบตั ิทางบัญชีได้กาหนดวัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่ายุติธรรม คือ ประมาณการราคาสาหรับรายการที่เกิดขึ้นใน
สภาพปกติในการขายสิ นทรัพย์หรื อการโอนหนี้สินที่จะเกิดขึ้นระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมภายใต้สภาพ
ปั จจุบันของตลาด เดิ มมูลค่ายุติ ธรรมหมายถึง จานวนเงิน ที่ ผูซ้ ้ื อและผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์หรื อโอนหนี้ สินกัน
ในขณะที่ท้ งั สองฝ่ ายมีความรอบรู ้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของ
ผูท้ ี่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้ แนวปฏิบตั ิทางบัญชีได้กาหนดการเปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรม กองทุน
จึงเปิ ดเผยเพิ่มเติมดังที่กล่าวในหมายเหตุขอ้ 12
4. นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
4.1 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไปจากการนาแนวทางปฏิบตั ิทางบัญชีมาถือปฏิบตั ิ
สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
การจัดประเภทและการวัดมูลค่า
สิ นทรัพย์ทางการเงินทั้งหมดจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุนและ
วัดมู ลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน ยกเว้นเงิน ฝากธนาคารที่ วดั มูลค่าภายหลังด้วยราคาทุ นตัด
จาหน่าย
เงินลงทุนในตราสารหนี้แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้อตั ราผลตอบแทนจากสมาคมตลาด
ตราสารหนี้ ไทย ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน หากไม่มีอตั ราผลตอบแทน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน จะใช้อตั รา
ผลตอบแทนที่สถาบันการเงิน (Market Maker) เสนอซื้ อ ในกรณี ที่ไม่มีอตั ราผลตอบแทนดังกล่าว บริ ษทั จัดการจะประมาณ
ราคายุติธรรมโดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนประกาศกาหนด
หนี้สินทางการเงินทั้งหมดเป็ นหนี้ สินทางการเงินที่วดั มูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย ซึ่ งกองทุนรับรู ้ดอกเบี้ย
จ่ายโดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
ในกรณี ที่เงินลงทุนในตราสารหนี้ผิดนัดชาระหนี้ กองทุนจะตัดบัญชีดอกเบี้ยค้างรับโดยนาไปลดรายได้ดอกเบี้ยทันที
เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะไม่ได้รับดอกเบี้ยและเมื่อจานวนดอกเบี้ยที่จะไม่ได้รับสามารถประมาณได้อย่าง
สมเหตุสมผล หากดอกเบี้ยค้างรับที่ตอ้ งตัดบัญชีเป็ นดอกเบี้ยที่กองทุนซื้ อมาพร้อมกับเงินลงทุน กองทุนจะตัดบัญชีดอกเบี้ย
ค้างรับดังกล่าวโดยนาไปเพิ่มต้นทุนของเงินลงทุนที่ซ้ือมา
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4.2 การวัดค่าเงินลงทุน
เงิน ลงทุ นในกองทุน ในต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุ นและวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ า
ยุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน โดยใช้มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิต่อหน่วยของกองทุนในต่างประเทศที่ประกาศล่าสุ ด
ราคาทุนของเงินลงทุนที่จาหน่ายใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
4.3 การรับรู้รายได้ และค่าใช้ จ่าย
กองทุนบันทึกกาไรหรื อขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกาไรขาดทุน
ในการจาหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุ ทธิที่ได้รับจากการจาหน่ายเมื่อเปรี ยบเทียบกับราคาตามบัญชีของ
เงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยูใ่ นกาไรขาดทุน
ดอกเบี้ยรับรับรู ้เป็ นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับตามวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
ค่าใช้จ่ายรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
4.4 ภาษีเงินได้
กองทุนเสี ยภาษีเงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากรในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย
4.5 การใช้ ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทางบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่กาหนดในแนวปฏิบตั ิทางบัญชี ฝ่ ายบริ หารต้องใช้การประมาณ
การรายการบัญชีบางรายการและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณไว้
4.6 บัญชีปรับสมดุล
บัญชี ปรั บสมดุ ลถื อเป็ นส่ ว นหนึ่ งของกาไรสะสม ซึ่ งจะบันทึ กเมื่อมี การขายหรื อรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุ นของกองทุ น
เพื่อทาให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมี ส่วนในสิ นทรัพย์สุทธิ ของกิ จการลงทุนหรื อได้รับส่ วนแบ่งจากกิ จการลงทุนเท่าเที ยมกันไม่ว่า
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนนั้นจะลงทุนหรื อเลิกลงทุนในกิจการลงทุน ณ เวลาใด
4.7 การแบ่งปันส่ วนทุน
กองทุนจะบันทึกลดกาไรสะสม ณ วันที่ประกาศจ่ายเงินปันผล
4.8 การแปลงค่าเงินตราต่ างประเทศ
กองทุนแปลงค่ารายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นให้เป็ นเงินบาท โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ
และแปลงค่าสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินให้เป็ นเงินบาท โดยใช้
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กาไรและขาดทุนที่ เกิดจากการรั บหรื อจ่ายชาระที่เป็ นเงินตราต่างประเทศและที่เกิดการแปลงค่า
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินดังกล่าวได้บนั ทึกทันทีในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
4.9 ตราสารอนุพนั ธ์
อนุพนั ธ์ทางการเงินเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
กาไรขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์จะรับรู ้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ณ วันที่
วัดมูลค่า
กองทุนอาจทาป้องกันความเสี่ ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน สาหรับสิ นทรัพย์ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศบางส่ วนโดยการทา
อนุพนั ธ์ทางการเงิน เช่น การทาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
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5.

ข้ อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน
กองทุนได้ซ้ือขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 28 พฤศจิกายน
2564
2563
11,130,000.00
213,238,183.52
328,436,475.00
569,238,907.92

ซื้อเงินลงทุน
ขายเงินลงทุน
6. เงินฝากธนาคาร
อัตราดอกเบีย้
ร้ อยละ (ต่ อปี )
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
ออมทรัพย์
กระแสรายวัน
เงินที่ดูแลโดย ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
จากัด (มหาชน) - เพื่อการซื้อขาย
หลักทรัพย์ในต่างประเทศ
รวม

จานวนเงิน
(บาท)

0.20
-

BAHT
BAHT

14,475,493.41
2,000.00

14,475,493.41
2,000.00

-

USD

242,018.48

8,137,871.39
22,615,364.80

อัตราดอกเบีย้
ร้ อยละ (ต่ อปี )
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
ออมทรัพย์
กระแสรายวัน
เงินที่ดูแลโดย ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
จากัด (มหาชน) - เพื่อการซื้อขาย
หลักทรัพย์ในต่างประเทศ
รวม

ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564
สกุลเงิน
เงินต้ น

ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563
สกุลเงิน
เงินต้ น

จานวนเงิน
(บาท)

0.10
-

BAHT
BAHT

5,608,495.48
2,000.00

5,608,495.48
2,000.00

-

USD

145,151.93

4,400,280.76
10,010,776.24
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7. ลูกหนี/้ เจ้ าหนีจ้ ากสัญญาอนุพนั ธ์
ณ วัน ที่ 28 พฤศจิ กายน 2564 กองทุ น มี สั ญ ญาซื้ อ ขายเงิ น ตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า ซึ่ งท ากับ สถาบัน การเงิ น โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
ธนาคารคู่สัญญา
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
จากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์
จากัด (มหาชน)

จานวน
สัญญา

ขาย
สกุลเงิน

มูลค่ าตาม
สัญญา

ซื้อ
สกุลเงิน

1

USD

4,000,000.00

BAHT

1

USD

1,500,000.00

BAHT

1

USD

6,700,000.00

BAHT

มูลค่า
ตามสัญญา

กาหนดส่ งมอบ

135,252,000.00
ม.ค. 2565
รวมลูกหนี้จากสั ญญาอนุพันธ์
48,909,000.00

กาไร(ขาดทุน)จากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม

725,000.00
725,000.00

มี.ค. 2565

(1,516,956.52)

224,411,140.00
ม.ค. 2565
รวมเจ้าหนี้จากสั ญญาอนุพันธ์

(891,881.67)
(2,408,838.19)

ณ วัน ที่ 28 พฤศจิ กายน 2563 กองทุ น มี สั ญ ญาซื้ อ ขายเงิ น ตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า ซึ่ งท ากับ สถาบัน การเงิ น โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
ธนาคารคู่สัญญา
ธนาคารทหารไทย
จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
จากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์
จากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย
จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
จากัด (มหาชน)

จานวน
สัญญา

ขาย
สกุลเงิน

มูลค่ าตาม
สัญญา

ซื้อ
สกุลเงิน

มูลค่า
ตามสัญญา

กาหนดส่ งมอบ

1

USD

3,350,000.00

BAHT

105,833,535.00

ม.ค. 2564

3

USD

13,626,225.00

BAHT

427,858,168.76 ธ.ค. 2563 - ม.ค. 2564

14,709,147.55

1

USD

4,025,000.00

BAHT

127,489,862.50
ม.ค. 2564
รวมลูกหนี้จากสั ญญาอนุพันธ์

5,450,712.50
24,418,284.34

1

BAHT

12,494,000.00

USD

400,000.00

ธ.ค. 2563

(366,688.89)

1

BAHT

15,536,500.00

USD

500,000.00
ธ.ค. 2563
รวมเจ้าหนี้จากสั ญญาอนุพันธ์

(377,361.11)
(744,050.00)

กาไร(ขาดทุน)จากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม

4,258,424.29

8. ค่าใช้ จ่าย
บริ ษ ัท หลักทรั พ ย์จัด การกองทุ น ธนชาต จ ากัด เป็ นผูจ้ ัด การกองทุ น และนายทะเบี ย นหน่ วยลงทุ น โดยมี ธนาคาร
กรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) เป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนตามที่ระบุ ในหนังสื อชี้ชวนที่
กองทุนถูกเรี ยกเก็บมีอตั ราดังนี้
ค่าใช้ จ่าย
อัตราร้ อยละ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ในประเทศ
ไม่เกินร้อยละ 0.161 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ไม่เกินร้อยละ 0.161 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
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8. ค่าใช้ จ่าย (ต่ อ)
บริ ษทั จัดการจะคานวณค่าธรรมเนียมข้างต้นทุกวัน ทั้งนี้มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน
หักด้วยมูลค่าหนี้ สินทั้งหมดของกองทุน ณ วันที่คานวณ ทั้งนี้ โดยยังไม่ได้หักรายการต่อไปนี้ ได้แก่ ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ
ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์ ค่ าธรรมเนี ยมนายทะเบี ยนที่ยงั ไม่ได้มี การคานวณและ/หรื อยังไม่ได้มีการบันทึกเป็ นหนี้ สิน
จนถึงวันที่คานวณ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรื อผูร้ ับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 0.535
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ
9. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ ยวข้องกันกับกองทุน หมายถึ ง บุคคลหรื อกิ จการที่ มีอานาจควบคุมกองทุนหรื อถูกควบคุมโดย
กองทุนไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับกองทุน
กองทุนมีความสัมพันธ์กบั บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดงั นี้
บริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
ความสัมพันธ์
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
เป็ นบริ ษทั จัดการกองทุน
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
เป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั จัดการกองทุน
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
เป็ นบริ ษทั ใหญ่ของธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ : ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน))

กองทุนมี รายการธุ รกิจระหว่างกันที่ สาคัญกับบริ ษทั จัดการและกิจการอื่น ซึ่ งมีผูถ้ ือหุ้นและ/หรื อกรรมการเดี ยวกันกับ
บริ ษทั จัดการและกองทุน รายการที่สาคัญดังกล่าวมีดงั นี้
9.1 รายการระหว่างกัน มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 28 พฤศจิกายน
นโยบายการกาหนดราคา
2564
2563
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
5,941,887.13
9,504,932.16 ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสื อชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
742,735.90
1,188,116.48 ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสื อชี้ชวน
9.2 ยอดคงเหลือระหว่างกัน มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน
2564
2563
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย
409,902.76
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย
51,237.84
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์
-

590,659.00
73,832.35
4,258,424.29
366,688.89
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10. การแบ่งปันส่ วนทุน
กองทุนได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหน่วยในระหว่างปี 2564 ดังนี้
สาหรับงวดบัญชีสิ้นสุ ด
อัตราต่ อหน่ วย (บาท)
29 พฤศจิกายน 2563 - 28 พฤษภาคม 2564
0.25
รวมการแบ่ งปันส่ วนทุน

จานวนเงิน (บาท)
12,480,696.24
12,480,696.24

กองทุนได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหน่วยในระหว่างปี 2563 ดังนี้
สาหรับงวดบัญชีสิ้นสุ ด
อัตราต่ อหน่ วย (บาท)
29 พฤษภาคม 2562 - 28 พฤศจิกายน 2562
0.35
รวมการแบ่ งปันส่ วนทุน

จานวนเงิน (บาท)
37,127,035.00
37,127,035.00

11. การเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับเครื่ องมือทางการเงิน
11.1 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่ จะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผอู ้ ื่นโดยรายการ
ดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ้ือและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายใน
ตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินซึ่ งแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องกาหนดให้ตอ้ งวัด
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่ มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่
สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่ มีสภาพคล่องได้ กองทุนประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ เทคนิ คการประเมินมูลค่าที่
เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์จากแหล่งที่น่ าเชื่ อถือ เช่น วิธีคิดลดกระแสเงินสด และพยายามใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ที่
เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดงั นี้
(ข้อมูลระดับที่ 1) ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกัน
(ข้อมูลระดับที่ 2)

(ข้อมูลระดับที่ 3)

ข้อมูลอื่นนอกเหนื อจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่
ข้อมูลราคาตลาด) หรื อโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่ คานวณมาจากราคาตลาด) สาหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อ
หนี้สินนั้น
ข้อมูลสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินซึ่ งไม่ได้อา้ งอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่
สามารถสังเกตได้)

กองทุนมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมและมีระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(หน่ วย : บาท)
ระดับ 1
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุตธิ รรม
หน่วยลงทุน
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์
หนีส้ ินที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์

ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

-

440,820,953.40
725,000.00

-

440,820,953.40
725,000.00

-

2,408,838.19

-

2,408,838.19
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11.1 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม (ต่ อ)
(หน่ วย : บาท)
ระดับ 1
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุตธิ รรม
หน่วยลงทุน
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์
หนีส้ ินที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์

ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

-

666,803,894.75
24,418,284.34

-

666,803,894.75
24,418,284.34

-

744,050.00

-

744,050.00

เครื่ องมือทางการเงินซึ่ งซื้ อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการ
อ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้ อขายโดยผูค้ า้ หรื อแหล่งกาหนดราคาที่เป็ นทางเลือกซึ่ งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่
สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่ องมื อการเงิน เหล่านี้ ประกอบด้วยตราสารหนี้ ภาคเอกชนที่ อยู่ในกลุ่มน่ าลงทุ นและ
อนุพนั ธ์ในตลาดซื้อขายกันโดยตรง
11.2 ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ โอกาสที่ราคาตราสารหนี้อาจจะเพิ่มขึ้นหรื อลดลง เมื่ออัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดมี
การเปลี่ยนแปลงโดยทัว่ ไป หากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเพิ่มสู งขึ้นราคาตราสารหนี้ จะลดลง และหากอัตราดอกเบี้ยใน
ท้องตลาดลดลงราคาตราสารหนี้ จะมี ราคาเพิ่มสู งขึ้น ยิ่งตราสารหนี้ มีอายุยาวเท่ าไรราคาของตราสารหนี้ น้ นั ก็จะมีความ
อ่อนไหวต่อการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นเท่านั้น
กองทุนมีสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน แยกตามประเภทของอัตราดอกเบี้ย ดังนี้
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564
อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ ลงตาม
อัตราดอกเบีย้
ไม่ มีอัตรา
อัตราตลาด
คงที่
ดอกเบีย้
รวม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝากธนาคาร
14,475,493.41
8,139,871.39
22,615,364.80
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน
440,820,953.40
440,820,953.40
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์
725,000.00
725,000.00
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์
2,408,838.19
2,408,838.19
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11.2 ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบีย้ (ต่ อ)
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563
อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ ลงตาม
อัตราตลาด
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพนั ธ์

อัตราดอกเบีย้
คงที่

5,608,495.48
-

ไม่ มีอัตรา
ดอกเบีย้

รวม

-

4,402,280.76
666,803,894.75
24,418,284.34

10,010,776.24
666,803,894.75
24,418,284.34

-

744,050.00

744,050.00

11.3 ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง
ยอดคงเหลื อ ของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น โดยแบ่ ง ตามวัน ที่ ค รบก าหนดจากวัน ที่ ใ นงบแสดงฐานะการเงิ น ที่ มี
สาระสาคัญ ดังนี้
(หน่ วย : บาท)
ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564
ระยะเวลาครบกาหนด
เมื่อทวงถาม
ภายใน 1 ปี
1 ปี – 5 ปี
เกิน 5 ปี
ไม่ มีกาหนด
รวม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝากธนาคาร 22,615,364.80
22,615,364.80
เงินลงทุนใน
หน่วยลงทุน
440,820,953.40
440,820,953.40
(หน่ วย : บาท)

เมื่อทวงถาม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝากธนาคาร 10,010,776.24
เงินลงทุนใน
หน่วยลงทุน
-

ภายใน 1 ปี

ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563
ระยะเวลาครบกาหนด
1 ปี – 5 ปี
เกิน 5 ปี
ไม่ มีกาหนด

-

-

-

-

-

-

666,803,894.75

รวม
10,010,776.24
666,803,894.75

11.4 ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่ อ
กองทุ น มี ค วามเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด จากการที่ คู่ สั ญ ญาไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามภาระผู ก พัน ที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นเครื่ องมื อ
ทางการเงิ น เนื่ องจากกองทุน มี ลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สิ นทรัพ ย์ท างการเงิ นดังกล่าวจะครบกาหนดในระยะเวลาอันสั้ น
กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายจากการเก็บหนี้
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11.5 ความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งอาจก่อให้เกิด
ผลเสี ยหายแก่ กองทุนในงวดปั จจุบันหรื อในปี ต่อไป กองทุนอาจจะได้รั บผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ ยนที่ เปลี่ ยนไป
ซึ่งเกิดจากสิ นทรัพย์ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศส่วนที่ไม่ได้ทาสัญญาป้องกันความเสี่ ยง
กองทุนได้ทาการป้องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้า ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ใน
หมายเหตุ 7
กองทุนมีสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้
(หน่ วย : ดอลลาร์ สหรัฐ)
จานวนเงิน
รายการ

ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564

ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563

13,109,916.83
242,018.48

21,995,840.17
145,151.93

-

3,332.56

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)
เงินฝากธนาคาร
หนีส้ ินทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

11.6 ความเสี่ยงด้ านตลาด
กองทุนมีความเสี่ ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงิ นลงทุนในหน่วยลงทุน ซึ่ งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กบั
ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่ งสภาวการณ์ดงั กล่าวอาจมีผลกระทบ
ด้านบวกหรื อลบต่อผลการดาเนินงานของกองทุนรวม
11.7 การบริหารความเสี่ยง
กองทุ นบริ หารความเสี่ ยงที่ อาจเกิ ดขึ้นจากการลงทุน โดยการกาหนดนโยบายการบริ ห ารความเสี่ ยง เช่ น การ
กระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่ลงทุน
12. การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิให้ออกโดยผูม้ ีอานาจของกองทุนเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565

ข้ อมูลทีล่ งทุนในหน่ วยลงทุนกองทุนรวมต่ างประเทศ เกินกว่ าร้ อยละยีส่ ิ บของมูลค่าทรัพย์ สินสุ ทธิ
ของ
กองทุนเปิ ดธนชาตเอเชี่ยน พร็อพเพอร์ ตี้

B&I Asian Real Estate Securities Fund (UCITS)

December 2021
The Fund is designed as a UCITS compliant fund giving
investors a means to replicate the risk-adjusted returns
of multi-class Real Estate ownership in Asia via the REIT
and Developer markets. It builds on B&I Pan-Asian (fund
for Qualified Investors) but offers daily liquidity and a
distributing share class. Our goal is to provide a long
term, superior risk-adjusted total return strategy
through a combination of high, stable, and growing
dividends as well as significant opportunity for capital
appreciation.
The fund is classified as Article 8 (“light green”) under
the EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.

Source: LLB Fund Services, FTSE

Share Classes
31/12/2021
Net NAV
Inception Date
NAV at Inception
Since Inception
TER * (fixed)
ISIN
Valor
Bloomberg

A
Reinvesting
USD 260.68
24/09/2010
USD 100
160.68%
1.3% pa
LI0115321320
11532132
BIARESA LE

B
Distributing
USD 195.16
15/03/2011
USD 100
160.21%
1.3% pa
LI0115321346
11532134
BIARESB LE

C
EUR-hedged
EUR 176.25
11/04/2014
EUR 100
76.25%
1.3% pa
LI0236509225
23650922
BIARESC LE

Portfolio update: Total exposure decreased from
100.0% to 99.5%. Exposure to USD was increased.
Exposure to Australia was decreased. Exposure to
Developer was increased, while exposure to Industrial
REITs and Office REITs was decreased. For the
portfolio, one year forward gross yield fell from 4.1% to
3.9%. The average yield of the fund’s REIT holdings fell
from 4.4% to 4.3%. The average P/NAV (REITs) rose
from 1.15 to 1.18.

Fund Data
Fund Size
Firm AUM
Dealing / NAV
Legal Fund Type
Fund Manager
Minimum Investment
Benchmark
Performance Fee

USD 263m
USD 1’723m
Daily
UCITS V
B&I Capital AG
1 share
FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia NTR (USD)
20% over BM pa net, highwater

* Excluding performance fee as defined in prospectus

Performance
December
YTD
1 Year
3 Years
5 Years
10 Years
Inception **
CAGR **
Volatility ***
Sharpe ***

A
2.19%
4.84%
4.84%
22.83%
45.37%
174.89%
160.68%
8.87%
10.09%
0.55

B
2.18%
4.75%
4.75%
22.29%
44.82%
175.14%
160.21%
9.26%
10.09%
0.54

C
2.57%
11.17%
11.17%
21.29%
33.93%
76.25%
7.62%
9.06%
1.29

Index *
2.41%
3.87%
3.87%
9.64%
24.64%
86.73%
62.07%
4.38%
10.93%
0.43

Portfolio Characteristics
Open Longs
Gross Yield (REITs)
Gross Yield (portfolio)
P/NAV (REITs)
Liquidity Days
Top 5 as % NAV
Active Share
Total Net Exposure
Market Capitalization

* FTSE EPRA/NAREIT Asia Index TR (USD) until 11.09.2017, FTSE EPRA/NAREIT Asia Index Net TR (USD) since 12.09.2017
** Share class inception, A class inception for index
Performance is calculated net of all fees
*** 1 year swing-adjusted
YTD and monthly performance are unaudited

Market Exposure

B&II Capital
contact@bnicapital.com
bnicapital.com

Net FX Exposure

Sector Exposure

B&I Capital AG

B&I Capital Pte Ltd

Talacker 35
8001 Zurich
Switzerland
+41 44 215 2888

160 Robinson Road, #16-07
SBF Centre
Singapore 068914
+65 6911 4660
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4.3%
3.9%
1.18
1.73
19.9%
73.3%
99.5%
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Market Commentary
Regional: REITs staged a modest recovery in December with the FTSE EPRA NAREIT Asia REIT TR USD Index rising 3.30% and the broader FTSE EPRA NAREIT Asia Developed TR USD rising 2.41% with both indices ending 2021 with moderate gains of 6.38% and 3.86%, respectively. Despite concerns regarding the outbreak of the Omicron
variant and a more hawkish Fed, Asian RE securities benefited from a recovery near month end on low volume following the lead from Wall Street as risk appetite rose
albeit on low year end volumes. As mentioned before, while Asian REIT markets outperformed Asian equities in most major Asian markets, they lagged significantly the
US REIT market and its total returns of over 40%. We expect Asian REIT markets to recover as vaccination rates continue to rise and Asian governments continue to
adopt a “living with Covid strategy” while Hong Kong and China will continue with their Covid-Zero approach at least until the end of the Winter Olympics.
Japan: The TSEREIT Index wrapped up the year up 15.8% (20.0% TR JPY) significantly outperforming the TOPIX and TSE Real Estate Index (includes Developers), which
rose 10.4% (12.74% TR JPY) and 5.8% (7.8% TR JPY), respectively. The BoJ extended their financing support for SMEs for a further 6 months to September 2022 but chose
not to extend the corporate bond and commercial paper purchase program. However, unlike most of the other major central banks who are facing high inflation, BoJ
continues to face an uphill task of achieving 2% inflation and is expected to continue accommodative monetary policy via yield curve control. While the Omicron variant
brings about some uncertainty, Covid cases in Japan have remained low since the lifting of the state of emergency in October, bringing about an increase in mobility and
recovery in the retail sector. Unemployment in October fell to 2.7% and wages rose 1.0% YoY, topping pre-pandemic levels. The BoJ Tankan survey for December have
also indicated an improvement in business sentiment. The Tokyo office vacancy fell for the first time in 21 months to 6.35% in November from 6.47% in October according to Miki Shoji. Office rents continued to fall (-0.57% MoM) but the pace of decrease has been slowing for the past 4 months. While there continues to be headwinds in
the office sector, we expect vacancies and rents to stabilize due to the low supply in 2022 and the improving economic environment. According to a Mori Building survey, of the tenants planning to review their office space use (26% of respondents), 40% intend to expand their office space compared to 35% planning to reduce space.
This has improved from the 33% and 42%, respectively, from last year. In addition, 78% of the survey participants plan to retain enough seats for 80-90% of their employees post-covid. The property transaction market in 2021 remained healthy with JREITs acquiring JPY 1.56tn worth of properties, a 12% and 7% increase compared to 2020
and 2019, respectively. Office accounted for 46% of the transactions, outperforming logistics which held the crown for 2019 and 2020. JREITs also took advantage of the
strong transaction market to reshuffle their portfolio and recognize capital gains, selling a record JPY 432bn worth of properties (Office accounting for 52%), 18% above
the previous peak of in 2018.
Singapore: SREITs were +1.6% for December and +5% for 2021 in SGD; though for 2021, the large caps significantly underperformed (CICT 0%, AREIT +2%, MLT -1%, MINT 1% and MCT -2%). MCT announced on December 31st a merger with sister REIT MNACT (SGD 8.3bn in assets across HK retail and offices in China, Tokyo, and Seoul) to
create a SGD 17bn pan-Asian Diversified REIT. MCT will be the acquirer and financing through either 100% MCT units or 84% units and 16% cash. Management notes
dividend accretion to be 7.5-8.9% off a low 1H21 annualised base (closer to 4-5% assuming pre-Covid earnings) and 6.5-7.0% NAV accretion. MCT’s gearing will rise from
the low 30s to 39%. There is also a concern that MCT will de-rate from its ten-year historical P/B average of 1.2x while adding a HK/China focused REITs which historically
trade at a discount to NAV. If approved by minority shareholders (EGM set for April 2022), the merger will complete by June 2022. Other SREITs remained active, buying
assets overseas during the month. CICT announced purchases of three Sydney office assets for AUD 1.1bn and a 5.1% average cap rate. Australia will now represent 5% of
CICT’s portfolio (no exposure prior) and gearing increases to 41%. FLT announced a forward funding acquisition for a warehouse in West Midlands UK with an acquisition
cost of GBP 28.3m, increasing its UK exposure to 11% from 10.2%. Keppel DC REIT acquired a data centre in Bracknell UK for GBP 57m and likely cap rate in the low 4s
(management didn’t disclose), leading to <1% DPU accretion. Gearing rises to 38%. So, the year ended with the theme that was prevalent throughout 2021: SREITs gearing
up to purchase assets overseas to provide some DPU accretion. Digital Realty’s Singapore listing of Digital Core REIT was 19x oversubscribed and closed its first trading
day +15% (+24% intraday). The DCREIT currently has only US hyperscale data centre assets, though, with low gearing (27%), it has plenty of debt headroom and sponsor
assets to purchase and beat its 5% forecasted 2022 DPU growth. Singapore’s initial 2021 GDP estimate came in at 7.2% YoY (Consensus 7.1%), while Q4 moderated to
5.9% YoY from 7.1% in Q3 and the government forecasts +3-5% in 2022. October retail sales were stronger than expected at +7.5% YoY and an increase over September’s
+6.8% YoY. Home prices rose 11% in 2021 (5% QoQ in 4Q21), providing a rationale for the government to implement further home price cooling measures (though mainly
for investors) during the month.
Australia: AREITs were +5% in December (+26% TR in 2021 in AUD) with fund managers GMG (+8% MoM), CHC (+7.5%) and CNI (+10%) again outperforming along with
childcare owner ARF (+13%). SCP (owner of neighbourhood shopping centres) announced the establishment of an AUD 750m convenience retail fund for GIC, the Singapore SWF, in which SCP will own 20%. The market was positive on the news with SCP +9% MoM. CHC benefited from valuation uplifts on office and long-wale assets in
their managed funds, taking FUM to AUD 61.3bn. Management increased EPS guidance by 26%. CQR announced a purchase of a 49% stake in twenty triple-net leased
Ampol fuel & convenience assets for AUD 50.5m and a 5% cap rate. Foreign investment in commercial property hit a record AUD 16.6bn in 2021 (previous peak was AUD
15.5bn in 2015), with North American investors accounting for the largest buyer at 39% and Singapore second at 35%. Office cap rates remain compressed with media
reports that Allianz is looking to acquire ADIA’s 50% interest in Darling Quarter Sydney on a high 3s yield and pricing above AUD 600m. After rising close to 25% YTD
through September 2021, there has been a slowdown in the high-end residential market, with median house prices falling 6% in Sydney and 5% in some of Melbourne’s
wealthiest suburbs over the past three months. November employment numbers bounced back much stronger than expected after lockdowns were lifted. November’s
total job additions came to +366k MoM (consensus was +200k), the largest ever recorded, and employment is now 1.4% above the pre-Covid peak in early 2020. The
unemployment rate fell 60bps to 4.6% (vs. 5.0% consensus) and has now returned to its pre-lockdown level. Labour force participation jumped to just below prelockdown levels. RBA Governor Lowe gave a “less dovish” monetary policy speech before Christmas, laying out two options for the end of QE (tapering that ends in May
or ceasing outright in February) depending on the inflation environment. However, interestingly he reiterated that the RBA would not be increasing its cash rate until inflation is sustainably in the 2-3% range, which “we are still a fair way from” and “will not be met next year (2022).” CBRE reported that national industrial vacancy rates have
reached an all-time low of 1.3% and that demand for “larger industrial assets” has grown 30%. Sydney industrial vacancies in December were at 0.4% compared to 1.4% in
June. Prime grade industrial rental growth recorded +6% and +4% YoY in Sydney and Melbourne markets, respectively.
Hong Kong/China: The Hang Seng Property index was +2% in December and -4% for 2021 in HKD. CK Asset was the top performer for the month (+10% MoM; +28% YoY)
after announcing it would sell its aircraft leasing business for HKD 33.2bn and book a HKD 1.3bn profit. SHKP reported a 30% retail sales increase for its 15 shopping malls
in December leading up to Christmas, and despite continued strong residential sales, SHKP was flat for the month and year, illustrating the underperformance of those
developers who did not announce a buyback last year. HK’s total retail sales rose 7% YoY in November and were +8% for the 11M21. Savills’ Q421 report pointed out that
the overall rents of first-class offices have fallen by 5.4% this year, of which Hong Kong Island East -8.1%, Wan Chai and Causeway Bay -7.7%, and Central -6.5%. The Chinese authorities appear prepared for a formal Evergrande bankruptcy that has been many months in the making. Evergrande stated on December 5th that it would fail to
meet a USD 260m obligation, and the PBoC and the banking regulator (CBIRC), along with the Guangdong provincial government, announced plans for an “orderly default”
with a government task force coming in and pledging for the first time to protect property owners’ interests. Fitch officially labeled Evergrande (along with Kaisa) in the
“restricted default” category on December 9th. The PBOC announced on December 6th that it would lower by 50bps its reserve requirement ratio (RRR) for “large banks,”
freeing up USD 188bn in new liquidity. The annual Central Economic Work Conference, where the CCP sets the upcoming economic agenda, ended on December 10th
and had a solid pro-growth stance with “stabilizing growth” cited as the top priority. China’s Ministry of Finance announced later a more aggressive rollout in 2022 of supportive fiscal policies (tax and fee cuts, infrastructure investments) along with a “more proactive” monetary easing policy. On the housing front, the CCP reiterated
“housing for living, not for speculation” but emphasized the need to meet construction demand for home buyers. Major developers’ contracted home sales fell 21% YoY
in December, a marginal improvement on the 25% YoY decline in November. New home prices in China were down 0.33% in November and have declined for three
consecutive months.
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Monthly Performance
Class
Jan
A USD
-0.52%
B USD
-0.60%
2021
C EUR
0.41%
A USD
0.38%
2020
B USD
0.37%
C EUR
1.32%
A USD
7.56%
2019
B USD
7.56%
C EUR
6.17%
A USD
4.52%
B USD
1.31%
2018
C EUR
2.23%

Feb
3.06%
3.08%
3.66%
-7.34%
-7.37%
-6.58%
-0.09%
-0.10%
1.10%
-3.53%
-3.52%
-4.02%

Mar
1.49%
1.51%
3.78%
-20.49%
-20.21%
-20.05%
4.25%
4.26%
4.06%
-0.89%
-0.90%
-1.14%

Apr
3.05%
3.05%
1.48%
6.81%
6.45%
4.63%
-1.11%
-1.07%
-0.83%
0.16%
3.37%
1.55%

May
1.41%
1.41%
1.17%
1.86%
1.73%
2.52%
0.40%
0.35%
-0.14%
1.65%
1.65%
1.74%

Jun
1.58%
1.57%
3.04%
1.19%
1.24%
0.67%
4.20%
4.23%
3.14%
-2.05%
-2.04%
-0.45%

Jul
-0.48%
-0.51%
-0.39%
1.26%
1.12%
-0.43%
0.07%
0.06%
1.12%
2.55%
2.52%
2.79%

Aug
0.36%
0.35%
0.45%
4.28%
4.43%
2.21%
1.35%
1.29%
1.39%
-0.95%
-0.97%
-0.61%

Sep
-4.18%
-4.13%
-2.73%
-0.08%
-0.16%
2.23%
2.11%
2.08%
2.74%
-0.60%
-0.60%
-0.03%

Oct
1.02%
1.02%
0.53%
-3.23%
-3.25%
-5.09%
3.47%
3.44%
2.95%
-3.26%
-3.30%
-2.60%

Nov
-3.93%
-3.96%
-3.06%
9.44%
9.50%
7.77%
-1.52%
-1.52%
-0.68%
3.10%
3.14%
2.06%

Dec
2.19%
2.18%
2.57%
3.88%
3.79%
2.27%
1.38%
1.35%
-0.15%
0.40%
0.38%
-0.66%

YTD
4.84% *
4.75% *
11.17% *
-5.51%
-5.71%
-11.08%
23.99%
23.82%
22.70%
0.77%
0.75%
0.62%

A USD
B USD
C EUR
A USD
B USD
C EUR

4.39%
4.40%
1.89%
-3.34%
-3.37%
-2.89%

0.66%
0.71%
0.01%
6.86%
6.86%
4.13%

-0.59%
-0.59%
-1.04%
6.45%
6.41%
3.15%

1.71%
1.69%
1.87%
3.04%
2.90%
1.41%

3.69%
3.67%
2.52%
-1.34%
-1.30%
0.95%

-0.48%
-0.49%
-0.60%
3.34%
3.38%
0.64%

2.90%
2.95%
0.94%
4.25%
4.30%
3.32%

-0.58%
-0.51%
-0.76%
-2.10%
-2.08%
-1.35%

-1.01%
-1.02%
-0.14%
0.53%
0.52%
-0.35%

1.50%
1.48%
2.38%
-4.07%
-3.99%
-2.34%

2.82%
2.79%
1.75%
-4.77%
-4.68%
-1.10%

1.37%
1.37%
0.61%
-1.42%
-1.30%
-0.22%

17.45%
17.55%
9.74%
6.72%
6.99%
5.20%

A USD
B USD
C EUR

3.33%
3.32%
5.13%

1.50%
1.59%
1.65%

-0.01%
0.01%
0.94%

3.74%
3.74%
1.46%

-2.59%
-2.58%
-0.97%

-1.00%
-1.00%
-0.93%

-2.24%
-2.24%
-0.97%

-6.37%
-6.39%
-5.89%

-1.13%
-1.10%
-1.06%

4.80%
4.83%
4.50%

-2.41%
-2.40%
-1.57%

0.27%
0.32%
-0.66%

-2.63%
-2.44%
1.16%

A USD
B USD
C EUR
A USD
B USD
A USD
B USD
A USD
B USD

-0.74%
-0.75%

3.28%
3.28%

1.03%
1.03%

3.56%
3.56%

6.08%
6.08%
8.12%
8.12%
0.05%

4.48%
4.48%
5.95%
5.95%
-1.59%

6.85%
6.85%
-0.89%
-0.89%
0.22%

2.90%
2.93%
3.82%
3.81%
2.90%
2.90%

4.03%
4.03%
3.88%
-6.96%
-6.96%
-5.31%
-5.32%
0.08%
0.08%

1.96%
1.96%
1.49%
-4.44%
-4.44%
4.57%
4.58%
-3.00%
-3.00%

2.45%
2.45%
3.31%
-1.79%
-1.79%
6.70%
6.69%
4.25%
4.25%

2.38%
2.39%
2.76%
-4.55%
-4.55%
2.54%
2.54%
-7.42%
-7.42%

-2.80%
-2.80%
0.18%
8.33%
8.33%
6.03%
6.04%
-14.24%
-14.24%

1.51%
1.51%
2.37%
2.57%
2.56%
1.94%
1.94%
10.90%
10.90%

1.37%
1.38%
3.75%
-3.08%
-3.08%
1.77%
1.77%
-6.32%
-6.32%

0.19%
0.19%
1.25%
-2.14%
-2.13%
1.21%
1.21%
1.74%
1.74%

19.60%
19.59%
23.65%
7.05%
7.08%
42.14%
42.12%
-13.76%
-13.76%

2017

2016

2015

2014
2013

2012
2011

Performance is calculated net of all fees, * Unaudited

B Class Distributions
Distribution
Yield

2011
-

2012
2.58
2.32%

2013
3.2
2.07%

2014
3.18
2.16%

2015
4.5
2.55%

2016
4.72
2.73%

2017
4.96
2.91%

2018
5.66
3.19%

2019
6.22
3.16%

2020
6.68
4.15%

2021
7.08
3.43%

Distribution in USD/unit Yield calculated as distribution divided by NAV/share on day prior to distribution

Administrator: LLB Fund Services AG, Äulestrasse 80, Postfach 1238, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein
Tel: +423 236 9400 Email: fundservices@llb.li www.llb.li/fundservices
Disclaimer: This is promotional material. The current document is intended for information purposes only and shall not to be used as recommendation or offer to buy and/or sell shares.
In Switzerland this Fund may only be offered to qualified investors within the meaning of Art. 10 CISA. The Fund is domiciled in Liechtenstein. In Switzerland, the Representative is LLB
Swiss Investment AG, Claridenstrasse 20, CH–8002 Zurich. The Prospectus and the Key Investor Information Document may be obtained free of charge at the office of the Swiss Representative. The performance shown does not take account of any commissions and costs charged when subscribing to and redeeming shares. Past performance may not be a reliable
guide to current or future performance. The distribution of the Fund’s prospectus and the offering of shares may be restricted in certain jurisdictions, persons into whose possession
this document comes are required to inform themselves of and observe such restrictions. It is the responsibility of potential subscribers to the Fund to inform themselves as to the legal
requirements, possible tax consequences, and any foreign exchange restrictions or exchange control requirements which they mi ght encounter under the laws of the countries of their
citizenship, residence, incorporation or domicile and which might be relevant to the subscription, holding, or redemption of the Fund.
Units of the funds may not be offered, sold or otherwise transferred within the United States or to or for the account or ben efit of US persons (as defined in the United States Securities
Act 1933). This factsheet contains confidential information and may not be made available, whether direct or indirect, to any third party without the explicit written permission of B&I
Capital AG. The information contained herein was collected by B&I Capital AG with the greatest care. Despite this, B&I Capital AG makes no guarantee, implied or otherwise, that the
information is accurate or complete. Total portfolio value, including income from portfolio holdings, may fall as well as rise. The portfolio consists of assets denominated in various
currencies and therefore movements in these currencies will affect total portfolio value.
In the United Kingdom this document is communicated only to persons who have professional experience in matters relating to i nvestments and who are investment professionals
within the meaning of Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005. Any investment or investment activity to which it relates is available
only to such persons or will be engaged in only with such persons. Persons who do not have professional experience in matters relating to investments should not rely on it.
Source: London Stock Exchange Group plc and its group undertakings, including FTSE International Limited (collectively, the “LSE Group”), European Public Real Estate Association
(“EPRA”), and the National Association of Real Estate Investment Trusts (“Nareit”) (and together the “Licensor Parties”). © LSE Group 2022. FTSE Russell is a trading name of certain LSE
Group companies. “FTSE®” and “Russell®” are trade mark(s) of the relevant LSE Group companies and are used by any other LSE Group company under license. “Nareit®” is a trade mark
of Nareit, “EPRA®” is a trade mark of EPRA and all are used by the LSE Group under license. All rights in the FTSE EPRA Nareit INDEXES or data v est in the Licensor Parties. The Licensor
Parties do not accept any liability for any errors or omissions in the indexes or data and no party may rely on any indexes o r data contained in this communication. No further distribution of data from the LSE Group is permitted without the relevant LSE Group company’s express written consent. The Licensor Parties do not promote, sponsor or endorse the content
of this communication.
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