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คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
1. นโยบำยกำรลงทุน:
1. กองทุนเป็นกองทุนรวมที่มุ่งลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ เกี่ยวข้องกับหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และโครงสร้าง
พื้นฐาน ที่มีนโยบายมุ่งลงทุนในหลักทรัพย์/ตราสาร ทั้งที่จดทะเบียนทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงอยู่ระหว่างการกระจาย
การถือหน่วยหรือเปิดเสนอขายครั้งแรก ต่อไปนี้ โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน หลักทรัพย์/ตราสารดังกล่าวได้แก่
1.1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และหรือหน่วยลงทุนของกองโครงสร้างพื้นฐาน และหรือ หน่วยทรัสต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และหรือตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ และหรือทรัสต์ หรือการ
จัดตั้งในรูปอื่นใด ที่มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในทรัพย์สินที่มีลักษณะทานองเดียวกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ
หรือ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และหรือตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ และหรือ
กองทุนรวม และหรือ Exchange Traded Fund ที่เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ (REITS ETF) ที่จด
ทะเบียนทั้งในและต่างประเทศ
1.2 และหรื อ หุ้ น ของบริ ษั ท จดทะเบี ย นที่ มี รายชื่ อ อยู่ ใ นหมวดอุ ต สาหกรรมหรื อ ที่ มี ลัก ษณะเที ย บเคี ย งได้ กั บ หมวด
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และหรือโครงสร้างพื้นฐาน และหรือหลักทรัพย์/ตราสารอื่นใดที่สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.เห็นชอบหรือมีประกาศหรือกฏหมายกาหนดเพิ่มเติม ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด หรือตามที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้ลงทุนได้
2. กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินตามข้อ 1 ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจะพิจารณาลงทุนใน
ต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
3. ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สานักงาน
ก.ล.ต. กาหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้
4. กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่ผู้จัดการกองทุน
5 .กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
6. กองทุนนี้จะไม่ลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาด (Unlisted) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความ
น่าเชื่อถือต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
(Unrated securities)
2. กลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำรลงทุน:
- มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
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กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร?
 ผูล้ งทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิม่ สูงขึ้น หรือลดลงจนต่ากว่ามูล
ค่าที่ลงทุนและทาให้ขาดทุนได้
 ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่ ีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทวั่ ไป
 ผู้ที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังทรัพย์สินที่เกีย่ วข้องกับหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และโครงสร้างพื้นฐาน

กองทุนรวมนี้ไม่เหมำะกับใคร
 ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจานวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยูค่ รบ

ทำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี้
 อ่ำนหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถำมผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
คำเตือนที่สำคัญ
 กองทุนเปิ ดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล มีนโยบายการลงทุนเฉพาะ เจาะจงในหมวด
อุตสาหกรรม จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลาย
อุตสาหกรรม ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหมวดอุตสาหกรรมดังกล่าวเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนด้วย
 กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้น ลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานทั้งในไทย และต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวในการลงทุน (Concentration risk) และอาจนาไปสู่ความผันผวนที่
มากกว่ากองทุนที่มกี ารกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หลากหลายอุตสาหกรรม ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหมวด
อุตสาหกรรมดังกล่าวเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนด้วย

แผนภำพแสดงตำแหน่งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม

โอกำสขำดทุนเงินต้น
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ปัจจัยควำมเสี่ยงที่สำคัญ
ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำหลักทรัพย์ (market risk)
ความผันผวนของผลการดาเนินงาน (SD)
ต่ำ
< 5%
5 – 10%

สูง
10 -15%

15 - 25%

> 25%

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่ง
พิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการ
เปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง

กลุ่มหุ้นที่เน้นลงทุน
ต่ำ
general

สูง
Large cap

mid/small

sector

ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตรำสำร (high issuer concentration risk)
การกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ต่ำ

สูง
≤ 10%

10 – 20%

20 - 50%

50 - 80%

> 80%

พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น
รายใดรายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้

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

สูง
> 80%

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)
การป้องกันความเสี่ยง fx
ต่ำ
ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด

สูง
บางส่วน

ดุลยพินิจ

ไม่ป้องกัน

*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thanachartfundeastspring.com
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก:
ชื่อทรัพย์สนิ
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้
โลตัส รีเทล โกรท (TLGF)
2. กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท
(IMPACT)
3. กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการ
เช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (WHART)
4. หน่วยลงทุนของกองทุนแบบอืน่ ๆ : กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF)
5. กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
เหมราช (HREIT)
รวมทั้งสิน้

% ของ NAV
9.22%
8.89%
8.51%
8.46%
7.00%
42.08%

หมายเหตุ: เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.thanachartfundeastspring.com
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น้ำหนักกำรลงทุนตำมอันดับควำมน่ำเชื่อถือ

หมายเหตุ: เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.thanachartfundeastspring.com

ค่ำธรรมเนียม

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง
% ต่อปของ ของ NAV

*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน*
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

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม
สูงสุดไม่เกิน
v

สูงสุดไม่เกิน
v

ตำมที่จ่ำยจริง

1.069

การจัดการ

1.252

v

สูงสุดไม่เกิน
สูงสุดไม่เกิน
สูงสุดไม่เกิน 0.161 v สูงสุดไม่เกิน 0.134 0.028
v0.021
0.134
ผู้ดูแผลประโยชน์
นายทะเบียน
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ค่าใช้จ่ายอื่น

รวมค่าใช้จ่าย

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปของ NAV)
*ข้อมูล : 1 มี.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563
**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี)
หมายเหตุ ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มได้ที่ www.thanachartfundeastspring.com
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ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่ำซื้อขำย)
รำยกำร

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

ค่าธรรมเนียมการขาย*

2.140%

1.070%

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน*

2.140%

ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน**

1.กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง
- อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน
2. กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง
- อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์

เท่ากับค่าธรรมเนียมในการขาย
(ถ้ามี) และรับซื้อคืน (ถ้ามี)
โดยจะไม่เรียกเก็บซ้าซ้อน

1.00%

การโอนหน่วย*

0.25%

53.50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรือตาม
อัตราที่นายทะเบียนกาหนด

20 บาท ต่อ รายการ

หมายเหตุ: * ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใด

ผลกำรดำเนินงำน

8.09%

10%

3.86%
4.05%

20%

9.07%
4.18%

30%

19.67%
14.46%

ผลการดาเนินงาน (คานวณตามปีปฏิทิน)

T-PropInfraFlex

2560

2561

-20%

* T-PropInfraFlex จัดตัง้ กองทุนเมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2559
-30%

2562

2563

Series3

-21.12%
-14.63%

-10%

Benchmark

2559

-0.69%

0%

* ผลการดาเนินงานปี 2563 ข้อมูล ณ.วันที่ 30 ธ.ค. 2563

*ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
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1. แบบย้อนหลังตำมปปฏิทิน
ตัวชีว้ ัดของกองทุนรวมนีใ้ ช้ ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (PFUND) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (50%) และ The
FTSE Strait times REITs Index (25%) และ MSCI World Infrastructure Index (25%)
ในการแสดงดัชนีชวี้ ัดผลการดาเนินงานดังกล่าว บริษัทจัดการจะแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ที่สอดคล้องกับการ
วัดผลการดาเนินงานของกองทุน ณ วันทาการที่คานวณ

กองทุนนี้เคยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ ป คือ -33.56%
ควำมผันผวนของผลกำรดำเนินงำน (standard deviation) คือ 11.79% ต่อป*
ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน ณ จุดขำย คือ *คุณสำมำรถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.thanachartfundeastspring.com

ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด
*คุณสำมำรถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.thanachartfundeastspring.com
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AIMC Category

Return (%)

Peer Percentile

Fund of Property fund - Thai

2563

Standard Deviation (%)

3M
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1Y

3Y

5Y

10Y
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6M

1Y

3Y

5Y

10Y

5th Percentile

-0.06

-7.68

-19.92

2.07

5.91
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9.48

16.13

16.77

14.04

12.33

25th Percentile

-1.57
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1.09
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12.53

50th Percentile
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17.44
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ข้อมูลอื่นๆ
นโยบายการจ่ายปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนปีละไม่เกิน 4 ครั้ง ตามผลการ
ดาเนินงานของกองทุนและตามทีบ่ ริษัทจัดการกาหนด
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
1 มีนาคม 2559
ไม่มีกาหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ
การซื้อหน่วยลงทุน :
- วันทาการซื้อ
: ทุกวันทาการระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึง 15:30 น.
- มูลค่าขั้นต่าของการสั่งซื้อครั้งแรก 1,000 บาท
- มูลค่าขั้นต่าของการสั่งซื้อครั้งถัดไป 1,000 บาท
การการขายคืนหน่วยลงทุน :
- วันทาการขายคืน
: ทุกวันทาการระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึง 15:30 น.
- มูลค่าขั้นต่าของการสั่งขายคืน
1,000 บาท
- มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่า ไม่กาหนด
- จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่า 100 หน่วย
- ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทาการ1ถัดจากวันคานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุนของวันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(รับเงิน T+4)
หมายเหตุ :
1
มิให้นับรวมวันหยุดทาการใน
ต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทานอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม
รายชื่อ
นายอาพล โฆษิตาภรณ์
นายอนุชา จิตสมเกษม
นายสมประสงค์ แซ่จวิ
นายศตนนท์ ทัน
วิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)

วันที่เริ่มบริหารกองทุน
1 มี.ค 2559
1 มี.ค 2559
2 พ.ค 2560
18 เม.ย 2560
1 มี.ค 2559

0.09 เท่า
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ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 1.ธนาคารธนชาต 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 ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
9.บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
10.ธนาคารออมสิน
11.บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
12.บริษัท ฮัว่ เซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จากัด
13.บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
14.บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย เวลท์ จากัด
15.บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จากัด
16.ธนาคารกสิกรไทย
17.บริษัท หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด
18.บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด
หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซือ้ คืนที่บลจ.ธนชาต แต่งตั้ง
ติดต่อสอบถาม
รับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จากัด
ที่อยู่ : ห้อง 902 – 908 ชั้น 9 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944
ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2126-8399 โทรสาร 0-2217-5281
Website : www.thanachartfundeastspring.com
Email : mailus@thanachartfundeastspring.com

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่
www.thanachartfundeastspring.com

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยง
จากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจานวน
 ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต.
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต. ได้รับรอง
ถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย
นั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 แล้ว
ด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็นเท็จ
และไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด
กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจรอ์ เฟล็กซิเบิล

11

คำอธิบำยควำมเสี่ยง
1. ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk)
(1) กรณีกองทุนรวมตรำสำรหนี้ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยซึ่งขึ้นกับปัจจัยภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ
การลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น โดยราคาตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เช่น หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโน้มปัรบตัวสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่
ออกใหม่ก็จะสูงขึ้นด้วย ดังนั้นราคาตราสารหนี้ที่ออกมาก่อนหน้าจะมีการซื้อขายในระดับราคาที่ต่าลง โดยกองทุนรวมที่มี
อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวม
ที่ portfolio duration ต่ากว่า
(2) กรณีกองทุนรวมตรำสำรทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้
จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจาก
การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง
2. ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
(1) ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตรำสำรรำยในรำยหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจาก
การกองทุนลงทุนในผู้ออกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการ
ดาเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดาเนินงานที่ผันผวน
มากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร
(2) ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิด
จากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20 % ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดาเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวด
อุตสาหกรรม
(3) ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุดตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20 % ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว
เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดาเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการ
ลงทุนในหลายประเทศ
3. ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุ นรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อนแต่ขายทา
กาไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้รับเงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและ
ขายทากาไรในช่ว งที่ บาทอ่ อนก็ อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้น กว่า เดิ มด้ วยเช่ นกั น ดัง นั้น การป้ องกัน ความเสี่ ยงจากอั ตรา
แลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งทาได้ดังต่อไปนี้
 ป้องกันควำมเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด: ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 ป้องกันควำมเสี่ยงบำงส่วน: โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน
 อำจป้องกันควำมเสี่ยงตำมดุลยพินิจของผู้จัดกำรกองทุนรวม: ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจาก
การป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่
 ไม่ปอ้ งกันควำมเสี่ยงเลย: ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจรอ์ เฟล็กซิเบิล
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