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  กองทุนเปิดธนชำตเอเช่ียน พร็อพเพอรตี์ ้ 

                                     Thanachart Asian Property Fund                                    
                    T-AsianProp 

กองทนุรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund)  
กองทนุรวมหมวดอุตสำหกรรม (Sector Fund) 

กองทนุรวมทีเ่น้นลงทุนแบบมีควำมเส่ียงต่ำงประเทศ 
กองทนุนีล้งทนุกระจกุตัวในหมวดอุตสำหกรรม  

จึงมีควำมเส่ียงทีผู้่ลงทุนอำจสูญเสียเงนิลงทนุจ ำนวนมำก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงนิ 

คุณก ำลังจะลงทนุอะไร? 

กองทุนรวมนีเ้หมำะกับใคร? 

คุณต้องระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 

สัดส่วนของประเภททรัพยส์ินทีล่งทุน 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ค่ำธรรมเนียม 

ข้อมูลอ่ืนๆ 

บริษัทหลักทรัพยจ์ัดกำรกองทุน ธนชำต จ ำกัด 
กำรเข้ำร่วมกำรต่อต้ำนทุจริต  
(ได้รับกำรรับรอ CAC) 



กองทนุเปิดธนชาตเอเชี่ยน พรอ็พเพอรต์ี ้  2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณก ำลังจะลงทนุอะไร? 

1. นโยบำยกำรลงทนุ: 
กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไวซ้ึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุน
เดียว โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ  80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทุน (Feeder Fund) กองทนุมีเป้าหมายที่
จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน B&I Asian Real Estate Securities 
Fund (UCITS) Class A (กองทุนหลัก) บริหารและจัดการโดย B&I Capital AG จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศลิกเตนสไตน ์
(Liechtenstein) ซึ่งอยู่ภายใต ้UCITS ซึ่งกองทนุหลกัมีวตัถปุระสงคแ์ละนโยบายการลงทนุดังนี ้

▪ กองทุนหลกัจะเนน้ลงทุนในบริษัทที่เก่ียวกับอสังหาริมทรพัย์ (ซึ่งรวมถึง REITs) ที่จดทะเบียนในภูมิภาคเอเชีย หรือมีการท า
ธุรกิจ หรือธุรกรรมหลกัทางเศรษฐกิจในภมูิภาคเอเชีย 

▪ นอกจากนีก้องทุนหลักอาจลงทุนในภาคอุตสาหกรรม (Sector) อื่นๆ สินทรพัยเ์พื่อสภาพคล่อง รวมถึงพนัธบัตร หรือตราสาร
ประเภทอื่นที่มีลกัษณะคลา้ยคลงึกนั 

▪ บรษิัทอสงัหารมิทรพัยส่์วนใหญ่มีรายไดจ้ากการวางแผน การก่อสรา้ง ความเป็นเจา้ของ การจดัหาเงินทนุ การจดัการหรือขายที่
อยู่อาศยั อสงัหารมิทรพัยใ์นเชิงพาณิชยห์รืออตุสาหกรรม 

▪ กองทนุหลกัจะลงทนุส่วนใหญ่ในตลาดประเทศญ่ีปุ่ น สิงคโ์ปร ์ฮ่องกง หรือออสเตรเลีย นอกจากนีอ้าจแสวงหาโอกาสการลงทุน
ในตลาดเกิดใหม่ในภมูิภาคเอเชีย 

▪ ภูมิภาคเอเชีย หมายถึงประเทศ ญ่ีปุ่ น, จีน, ฮ่องกง, มาเก๊า, ไตห้วัน, เกาหลีใต ,้ สิงคโปร,์ ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด ,์ อินเดีย,          
ศรีลังกา, ปากีสถาน, และประเทศในกลุ่มอาเซียน (สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต)้ เช่น มาเลเซีย , ไทย, 
อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส ์โดยประเทศเหล่านีจ้ะตอ้งมีตลาดหลกัทรพัย ์(Stock Exchange) ที่ไดร้บัการยอมรบั 

▪ นอกจากนีก้องทนุหลกัอาจลงทนุไม่เกิน 10% ของมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอื่น หรือหน่วย CIS 
บรษิัทจดัการจะส่งค าสั่งซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุหลกัไปยงัประเทศสิงคโปร ์เพื่อซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุหลกัซึ่งจด
ทะเบียนในประเทศลิกเตนสไตน ์(Liechtenstein)  และท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุโดยใชส้กุลเงินดอลลารส์หรฐัเป็นสกลุเงินหลกั 
ในขณะท่ีกองทนุหลกัจะลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในสกลุเงินต่างๆ เช่น ดอลลารส์หรฐั ยูโร เป็นตน้  ทัง้นีบ้รษิัทจดัการขอ
สงวนสิทธิที่จะเปล่ียนการส่งค าสั่งซือ้ขาย จากประเทศสิงคโปร ์เป็นประเทศอื่นๆ และ/หรือ เปล่ียนแปลงสกุลเงินหลักใน
ภายหลงัโดยค านึงถึงและรกัษาผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบัติเป็นส าคญั โดยถือว่าผูถื้อ
หน่วยลงทนุทัง้ปวงรบัทราบและยินยอมใหด้ าเนินการแลว้ 
กองทนุหลกัอาจพิจารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อการลงทนุ และ/หรือเพื่อป้องกัน
ความเส่ียงจากการลงทนุ 
 

2. กลยุทธใ์นกำรบริหำรจัดกำรลงทุน: 
- มุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการสงูกวา่ดชันชีีว้ดั (active management) 
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▪  ผูล้งทุนท่ีสามารถรบัความผนัผวนของราคาหุน้ที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรบัตวัเพิ่มสงูขึน้ หรือลดลงจนต ่ากว่ามลู
ค่าที่ลงทนุและท าใหข้าดทนุได ้

▪ ผูท้ี่สามารถลงทนุในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวงัผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทนุในตราสารหนีท้ั่วไป 
▪ ผูท้ี่ตอ้งการกระจายการลงทนุไปยงักลุ่มอสงัหารมิทรพัย ์(ซึ่งรวมถึง REITs) 
▪ เหมาะสมกับเงินลงทุนของผูล้งทุนท่ีตอ้งการกระจายการลงทนุไปยงัต่างประเทศ โดยสามารถลงทนุระยะยาวและรบัความ

เส่ียงที่ เก่ียวขอ้งกับการลงทุนในหลักทรพัยห์รือทรพัยสิ์นที่เป็นตราสารทุนในต่างประเทศได ้โดย ผูล้งทุ นในกองทุนนี ้
สามารถยอมรบัและเขา้ใจความผนัผวนของเงินลงทนุและผลตอบแทนทัง้ในระยะสัน้ และระยะยาวได้ 

▪ ผูล้งทนุควรวางแผนการลงทุนเป็นการลงทนุระยะยาว โดยผูล้งทุนในกองทุนนีส้ามารถยอมรบัและเขา้ใจความผนัผวนของ
เงินลงทนุและผลตอบแทนทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวได ้
 
 

กองทนุรวมนีไ้ม่เหมำะกับใคร 
▪ ผูล้งทนุท่ีเนน้การไดร้บัผลตอบแทนในจ านวนเงินท่ีแน่นอน หรือรกัษาเงินตน้ใหอ้ยูค่รบ 
 

ท ำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเส่ียงของกองทุนนี ้
 
▪ อ่ำนหนงัสือชีช้วนฉบบัเต็ม หรือสอบถำมผูส้นบัสนนุการขายและบรษิัทจดัการ 

อย่ำลงทุนหากไม่เขา้ใจลกัษณะและความเสี่ยงของกองทนุรวมนีด้ีพอ 

กองทุนรวมนีเ้หมำะกับใคร? 
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แผนภำพแสดงต ำแหน่งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม 
 
 
 

แผนภำพแสดงต ำแหน่งควำมเส่ียงของกองทุนรวม 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

คุณต้องระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 

ค ำเตอืนทีส่ ำคัญ 
▪ กองทนุเปิดธนชาตเอเชี่ยน พร็อพเพอรต์ี ้มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรม จึงอาจมีความเส่ียงและความ

ผนัผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม ดังนั้น ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลของ
หมวดอตุสาหกรรมดงักล่าวเพื่อประกอบการตดัสินใจลงทนุดว้ย 

▪ กองทนุเปิดธนชาตเอเชี่ยน พร็อพเพอรต์ี ้มีเป้าหมายที่จะเนน้ลงทุนในหน่วยลงทนุของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว 
คือ กองทุน  B&I Asian Real Estate Securities Fund (UCITS) Class A ซึ่ง เป็นกองทุนที่ เน้นลงทุนในบริษัทที่ เก่ียวกับ
อสงัหาริมทรพัย ์(ซึ่งรวมถึง REITs) ที่จดทะเบียนในภูมิภาคเอเชีย หรือมีการท าธุรกิจ หรือธุรกรรมหลกัทางเศรษฐกิจใน ภูมิภาค
เอเชียกองทุนดังกล่าวไม่ไดเ้ป็นกองทุนที่คุม้ครองเงินตน้ และมีความเส่ียงที่เก่ียวขอ้งกับการลงทุนในต่างประเทศ  เช่น การ
เปล่ียนแปลงทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน  อตัราดอกเบีย้ และ ความเส่ียงที่เก่ียวขอ้งกับกฎหมายภาษีอากร  
ความเส่ียงดา้นการเมืองในระดับนานาชาติและระดบัภูมิภาค ความเส่ียงในการบังคบัใชข้อ้ก าหนดเก่ียวกับการควบคุมอัตรา
แลกเปล่ียนและการเขา้-ออกของเงินลงทนุ หรือกฎหมายหรือขอ้ก าหนดอื่นๆ ผลกระทบจากภาวะเงินฝืดหรือเงินเฟ้อรวมถึงความ
จ ากดัของ ความคุม้ครองจากกฎหมายที่มีต่อกองทนุ เป็นตน้ 

▪ กองทนุรวมดงักล่าวมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรม จึงอาจมีความเส่ียงและความผนัผวนของราคาสงู
กว่ากองทนุรวมทั่วไปท่ีมีการกระจายการลงทนุในหลายอตุสาหกรรม 

▪ กองทนุรวมนีล้งทนุกระจกุตวัในประเทศญ่ีปุ่ น ผูล้งทนุจึงควรพิจารณาการกระจายความเส่ียงของพอรต์การลงทนุโดยรวมของ

ตนเองดว้ย 

 

 

ต ่ำ สูง 

1 8 

7 2 
3 4 5 6 

เส่ียงต ่ำ 

เสี่ยงปำนกลำง 
ค่อนข้ำงต ่ำ 

เสี่ยงปำนกลำง 
ค่อนข้ำงสูง 

เสี่ยงสูง 

เส่ียงสูง
มำก 

โอกำสขำดทุนเงินต้น 
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ปัจจัยควำมเสี่ยงทีส่ ำคญั 
 
ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน (SD) 
ต ่ำ                   สูง 

< 5% 5 – 10% 10 -15% 15 - 25% > 25% 

 

การกระจกุตวัในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึ่งมากกวา่ 10%  ของ NAV รวมกนั 
ต ่ำ                   สูง 

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

พิจารณาจากการลงทนุแบบกระจกุตวัในตราสารของผูอ้อกตราสาร คู่สญัญา หรือบคุคลอื่นท่ีมีภาระผกูพนัตามตราสารหรือ
สญัญานัน้ รายใดรายหนึง่มากกว่า 10% ของ NAV รวมกนั 
ทัง้นี ้ การลงทนุแบบกระจกุตวัไม่รวมถึงกรณีการลงทนุในทรพัยสิ์นดงันี ้
1.  ตราสารหนีภ้าครฐัไทย  
2.  ตราสารภาครฐัต่างประเทศที่มีการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได  ้
3.  เงินฝากหรือตราสารเทยีบเทา่เงินฝากที่ผูร้บัฝากหรือผูอ้อกตราสารท่ีมีการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถ

ลงทนุได ้

ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทนุกระจุกตวัในหมวดอตุสำหกรรมใดอตุสำหกรรมหน่ึง (High Sector Concentration Risk) 

การลงทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึ่งมากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั 
ต ่ำ                   สูง 

< 20% 20% – 50% 50% – 80% > 80% 

หมายเหต ุ:  กองทนุรวมนีไ้มม่ีการลงทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรม  

ควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหน่ึง (High Country Concentration Risk) 

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

< 20% 20% – 50% 50% – 80% > 80% 
หมายเหต ุ: กองทนุรวมมีการลงทุนกระจกุตวัในประเทศญ่ีปุ่ น  

 

การป้องกนัความเส่ียง fx 
ต ่ำ                   สูง 

ทัง้หมด/เกือบทัง้หมด บางส่วน ดลุยพินิจ ไม่ป้องกนั 

*คณุสามารถดขูอ้มลูเพิ่มเตมิไดท้ี่ www.thanachartfundeastspring.com 

ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำหลักทรัพย ์(market risk) 

ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตรำสำร (high issuer concentration risk) 

ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลีย่นแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (exchange rate risk) 
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ช่ือทรัพยส์ินทีล่งทุนสูงสุด 5 อันดับแรก: 

ชื่อทรัพยส์นิ  % ของ NAV 
1. หน่วยลงทนุของกองทนุตราสารทนุ : B&I Asian Real Estate Securities Fund A   
    (BIARESA) 

 

 
 
 

รวมทัง้สิน้ 

95.35% 
95.35% 

หมายเหต:ุ ขอ้มลู ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2564 ทัง้นีค้ณุสามารถดขูอ้มลูที่เป็นปัจจบุนัไดท้ี่ www.thanachartfundeastspring.com 

 

 

สัดส่วนของประเภททรัพยส์ินทีล่งทุน 
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*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนท่ีคณุจะไดร้บั ดงันัน้ คณุควรพิจารณาการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมดงักลา่วก่อนการลงทนุ*    
 
 
  

 

 

*ขอ้มลู : ณ วนัท่ี 29 พ.ย. 2563 - 28 พ.ย. 2564 
**ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยเป็นอตัราที่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถา้มี) 
หมายเหต:ุ ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูค่าธรรมเนียมยอ้นหลงั 3 ปี ในหนงัสือชีช้วนฉบบัเต็มไดท้ี่ www.thanachartfundeastspring.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

สงูสดุไม่เกิน สงูสดุไม่เกิน 0.1  
ผูดู้แผลประโยชน์
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ง
NA

V

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม

นำยทะเบียน ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน รวมค่ำใช้จ่ำยกำรจัดกำร

สูงสุดไม่เกิน 2.140 สูงสุดไม่เกิน 2.353

สูงสุดไม่เกิน  .   

สูงสุดไม่เกิน  .696 สูงสุดไม่เกิน  .   

ผู้ดแูลผลประโยชน์

v

v

vv

v

ค่ำธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 

ค่ำธรรมเนียม 
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รำยกำร สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 

ค่าธรรมเนียมการขาย* 2.1 0% 1.070% 
ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืน* 2.1 0% - กรณีถือหน่วยลงทนุนอ้ยกว่า   

 180 วนั เรียกเก็บ 0.535% 
- กรณีถือหน่วยลงทนุตัง้แต่      
  180 วนัขึน้ไป ยกเวน้ 
 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุ** 

1.กรณีเป็นกองทนุตน้ทาง 
- อตัราเดียวกบัค่าธรรมเนียม 
  การรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
2.กรณีเป็นกองทนุปลายทาง 

    - อตัราเดียวกบัค่าธรรมเนียมการ 
     ขายหน่วยลงทนุ 
 

เท่ากบั ค่าธรรมเนียมการขายและรบั
ซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) โดยจะไม่
เรียกเก็บซ า้ซอ้น เรียกเก็บจรงิ ยกเวน้ 

การโอนหน่วย 53.50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย 
หรือตามอตัราที่นายทะเบียน
ก าหนด 

20  บาท ต่อ รายการ 

หมายเหต:ุ * ค่าธรรมเนียมดงักลา่วรวมภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกจิเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว้ 

 

 

 
*ผลการด าเนินงานในอดีต มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

ผลการด าเนินงาน (ค านวณตามปีปฏิทิน)

* T-AsianProp จดัตัง้กองทุนเม่ือวันที่ 29 พ.ย. 2559

* ผลการด าเนินงานปี 2564 ขอ้มลู ณ.วันที่ 30 ธ.ค. 2564
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T-AsianProp

Benchmark

ค่ำธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจำกผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่ำซือ้ขำย) 

ผลกำรด ำเนินงำน 
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                        (%) 30         2564 

 
             3       Percentile 6       Percentile 1    Percentile 3    Percentile 5    Percentile 10    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 

             2 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 

                         2 11.69 11.44 25th 10.22 25th 11.69 25th 20.39 95th 17.12 95th - - 17.07 

ผลการด าเนนิงาน 1 ปีขึน้ไป ค านวณเป็น % ต่อปี 

ดชันีมาตรฐาน FTSE EPRA/NAREIT Asia Total Return Index-THB 
 

ดชันีมาตรฐาน 2 FTSE EPRA/NAREIT Asia Total Return Index 

                                                   31         2564 

AIMC Category Peer Percentile 
Return (%) Standard Deviation (%) 

3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 

Fund of Property Fund - Foreign 

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.                                      www.aimc.or.th 

3.                                                                                                                                                                 

                                                                        (Percentiles)                                                               100                          
                                             (                                  (Standard deviation)                                            

  - 5th Percentile                 5 - 25th Percentile                 25 - 50th Percentile                 50 

- 75th Percentile                 75 - 95th Percentile                 95   
 

4.                                                            

 

 
 
 
 

ตวัชีว้ดัของกองทนุรวมนีใ้ช ้ดชันี FTSE EPRA/NAREIT Asia Total Return Index ซึ่งเป็นดชันชีีว้ดัเดียวกบักองทนุหลกัและใน
การแสดง ดชันีชีว้ดัผลการด าเนนิงานดงักล่าว บรษิัทจดัการจะแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนที่สอดคลอ้งกบัการ
วดัผลการด าเนินงานของกองทนุ ณ วนัท าการท่ีค านวณ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. กองทุนนีเ้คยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คือ -40.71% 

3. ควำมผันผวนของผลกำรด ำเนินงำน (standard deviation) คือ 13.53% ต่อปี* 

4. ประเภทกองทุนรวมเพ่ือใช้เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน ณ จุดขำย คือ         - 

5. ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด 
*คุณสำมำรถดูข้อมูลทีเ่ป็นปัจจุบันได้ที่ www.thanachartfundeastspring.com 

 

1. แบบย้อนหลังตำมปีปฎิทนิ 
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นโยบายการจ่ายปันผล 
ผูด้แูลผลประโยชน ์
วนัท่ีจดทะเบียน 
อายโุครงการ 

จ่ายปันผล ปีละไม่เกิน 4 ครัง้ 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2559 
ไม่ก าหนด 

ซือ้และขายคืนหน่วยลงทนุ วนัท าการซือ้                                : ทกุวนัท าการระหวา่งเวลาเริ่มท าการถึง 15:30 น. 
มลูค่าขัน้ต ่าของการซือ้ครัง้แรก      : 1,000 บาท 
มลูค่าขัน้ต ่าของการซือ้ครัง้ถดัไป   : 1,000 บาท 
วนัท าการขายคืน                         : ทกุวนัท าการระหวา่งเวลาเริ่มท าการถึง 15:30 น. 
มลูค่าขัน้ต ่าของการขายคืน          : 1,000 บาท 
ยอดคงเหลือขัน้ต ่า                       : ไม่ก าหนด 
จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือขัน้ต ่า : 100 หน่วย 
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน      : ภายใน 5 วันท าการ1ถัดจากวันค านวณมูลค่า

ทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วย
ลงทุนของวันท าการรับซื ้อคืนหน่ วยลงทุน  
(รบัเงิน T+4) 

  หมายเหต ุ: 
   1 มิใหน้บัรวมวนัหยดุท าการในตา่งประเทศของผู้

ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุต่างประเทศที่มี
ลกัษณะในท านองเดียวกบัธุรกิจการจดัการ
กองทนุรวม 

คณุสามารถตรวจสอบมลูคา่ทรพัยสิ์นรายวนัไดท้ี่ 
www.thanachartfundeastspring.com 

ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
2. บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั 
3. บรษิัทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ากดั 
4. บรษิัทหลกัทรพัย ์ซีจเีอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากดั  
5. บรษิัทหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั  (มหาชน) 
6. บรษิัทหลกัทรพัย ์เคที ซมีิโก ้ จ ากดั 
7. บรษิัทหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
8. บรษิัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
9. บรษิัทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
10. ธนาคารออมสิน 
11. บรษิัทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) 
12. บรษิัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด ์ฟิวเจอรส์ จ ากดั 

ข้อมูลอ่ืนๆ 
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รายชื่อผูจ้ดัการกองทนุ 
 

13. บรษิัทหลกัทรพัยฟิ์นนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 
14. บรษิัทหลกัทรพัย ์เอเซีย เวลท ์ จ ากดั   
15. บรษิัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ ์เมจกิ จ ากดั 

หรือผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คืนที่บลจ.ธนชาต แต่งตัง้ 
 
       รายชื่อ                                                      วนัท่ีเริ่มบรหิารกองทนุ 

1. ดร.ธีรนชุ ธรรมภิมขุวฒันา                                 2/5/2562 
2. นายกาย ศิรพิรรณพร                                        1/7/2564 
3. นางสาวนนัทนชั กิตเิฉลิมเกียรติ                       16/8/2564 

 
อตัราส่วนหมนุเวยีนการลงทนุ
ของกองทนุรวม (PTR) 

0.00 เทา่ 
 

ติดต่อสอบถาม 
รบัหนงัสือชีช้วน 
รอ้งเรียน 

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั 
ที่อยู่  :  หอ้ง 902 – 908 ชัน้ 9 อาคารมิตรทาวน ์ออฟฟิศ ทาวเวอร ์เลขท่ี 944  
ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10  0 
โทรศพัท ์0-2126-8399 โทรสาร  0-2055-5801 
Website : www.thanachartfundeastspring.com 
Email : mailus@thanachartfundeastspring.com 

ธุรกรรมที่อาจก่อใหเ้กิดความ
ขดัแยง้ทางผลปรโยชน ์

คณุสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ี่ 
www.thanachartfundeastspring.com 

▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ไดอ้ยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของสถาบันคุม้ครองเงินฝาก จึงมีความ
เส่ียงจากการลงทนุซึ่งผูล้งทนุอาจไม่ไดร้บัเงินลงทนุคืนเต็มจ านวน 

▪ ไดร้บัอนมุตัิจดัตัง้ และอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของส านกังาน ก.ล.ต. 
▪ การพิจารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิไดเ้ป็นการแสดงว่าส านักงาน ก.ล.ต. ได้

รบัรองถึงความถูกตอ้งของขอ้มลูในหนงัสือชีช้วนของกองทุนรวม หรือไดป้ระกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่
เสนอขายนัน้ ทัง้นี ้บรษิัทจดัการกองทุนรวมไดส้อบทานขอ้มลูในหนังสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั ณ วนัที่ 30 ธันวาคม
2564 แลว้ดว้ยความระมัดระวังในฐานะผู้รบัผิดชอบในการด าเนินการของกองทุนรวมและขอรบัรองว่าข้อมูลดังกล่าว
ถกูตอ้งไม่เป็นเท็จ และไม่ท าใหผู้อ้ื่นส าคญัผิด 

 
  

mailto:mailus@thanachartfund.com
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1. ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk) 
(1) กรณีกองทุนรวมตรำสำรหนี้ เกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี ้ยซึ่งขึน้กับปัจจัยภายนอก เช่น ภาวะ

เศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นตน้ โดยราคาตราสารหนีจ้ะเปล่ียนแปลงในทิศ
ทางตรงขา้มกับการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้ เช่น หากอตัราดอกเบีย้ในตลาดเงินมีแนวโนม้ปัรบตวัสงูขึน้ อตัรา
ดอกเบีย้ของตราสารหนีท้ี่ออกใหม่ก็จะสงูขึน้ดว้ย ดงันัน้ราคาตราสารหนีท้ี่ออกมาก่อนหนา้จะมีการซือ้ขายในระดบั
ราคาที่ต  ่าลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉล่ียของทรพัยสิ์นที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการ
เปล่ียนแปลงของราคามากกว่ากองทนุรวมที่ portfolio duration ต ่ากว่า 

(2) กรณีกองทุนรวมตรำสำรทุน หมายถึง ความเส่ียงที่มลูค่าของหลกัทรพัยท์ี่กองทนุรวมลงทนุจะเปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้
หรือลดลงจากปัจจยัภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจยัทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นตน้ ซึ่ ง
พิจารณาไดจ้ากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมี
ความผนัผวนจากการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรพัยส์งู 

2. ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk) 
(1) ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตรำสำรรำยในรำยหน่ึง (High Issuer Concentration Risk) เกิด

จากการกองทุนลงทุนในผูอ้อกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10%  ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผล
กระทบต่อการด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผูอ้อกตราสารรายดงักล่าว กองทุนอาจมีผลการ
ด าเนินงานท่ีผนัผวนมากกว่ากองทนุท่ีกระจายการลงทนุในหลายผูอ้อกตราสาร 

(2) ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหน่ึง (Sector Concentration 
Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20 % ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตการณ์ที่
ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดงักล่าวอาจมีผลการด าเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการ
ลงทนุในหลายหมวดอตุสาหกรรม 

(3) ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุดตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหน่ึง (Country Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20 % ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณท์ี่ส่งผลกระทบต่อ
ประเทศดงักล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สงัคม เป็นตน้ กองทุนดงักล่าวอาจมีผลการด าเนินงานที่ผนัผวนมากกว่า
กองทนุท่ีกระจายการลงทนุในหลายประเทศ 

3. ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) หมายถึง การเปล่ียนแปลงของอตัรา
แลกเปล่ียนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนดว้ยสกุลเงินดอลลารใ์นช่วงที่เงินบาทอ่อนแต่
ขายท าก าไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะไดร้บัเงินบาทกลบัมานอ้ยลง ในทางกลบักันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่
บาทแข็งและขายท าก าไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจไดผ้ลตอบแทนมากขึน้กว่าเดิมดว้ยเช่นกนั ดงันัน้ การป้องกนัความเส่ียง
จากอตัราแลกเปล่ียนจึงเป็นเครื่องมือส าคญัในการบรหิารความเส่ียงดงักล่าว ซึ่งท าไดด้งัต่อไปนี ้ 

▪ ป้องกันควำมเสีย่งทัง้หมดหรือเกือบทัง้หมด: ผูล้งทนุไม่มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
▪ ป้องกันควำมเสี่ยงบำงส่วน: โดยตอ้งระบุสัดส่วนการป้องกันความเส่ียงไวอ้ย่างชัดเจน ผูล้งทุนอาจมีความเส่ียงจาก

อตัราแลกเปล่ียน 
▪ อำจป้องกันควำมเสี่ยงตำมดุลยพินิจของผู้จัดกำรกองทุนรวม: ผู้ลงทุนอาจมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

เนื่องจากการป้องกันความเส่ียงขึน้อยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเส่ียง
หรือไม่ 

▪ ไม่ป้องกนัควำมเสี่ยงเลย: ผูล้งทนุมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

ค ำอธิบำยควำมเส่ียง 
 


