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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
1. นโยบายการลงทุน:
1. กองทุนเปนกองทุนรวมที่มุงลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่เกี่ยวของกับหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย ที่มีนโยบายมุง
ลงทุนในหลักทรัพย/ตราสาร ทั้งที่จดทะเบียนทั้งในและตางประเทศ รวมถึงอยูระหวางการกระจายการถือหนวยหรือเปดเสนอ
ขายครั้งแรก ตอไปนี้ โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน หลักทรัพย/
ตราสารดังกลาวไดแก
1.1 หนว ยลงทุนของกองทุนรวมอสั งหาริมทรัพ ย และหรือหนว ยลงทุนของกองโครงสรา งพื้นฐาน และหรือ หนวยทรั สต
ของทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (REITs) และหรือตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย และหรือทรัสต หรือการ
จัดตั้งในรูปอื่นใด ที่มีวัตถุประสงคหลักในการลงทุนในทรัพยสินที่มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย และ
หรือ ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (REITs) และหรือตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพยตางประเทศ และหรือ
กองทุนรวม และหรือ Exchange Traded Fund ที่เนนลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย (REITS ETF) ที่จด
ทะเบียนทั้งในและตางประเทศ
1.2 และหรือหุนของบริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่ออยูในหมวดอุตสาหกรรมหรือที่มีลักษณะเทียบเคียงไดกับหมวดอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย และหรือโครงสรางพื้นฐาน และหรือหลักทรัพย/ตราสารอื่นใดที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เห็นชอบหรือ
มีประกาศหรือกฏหมายกําหนดเพิ่มเติม ทั้งนี้ การลงทุนดังกลาวจะตองเปนไปตามหลักเกณฑที่ประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด หรือตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. เห็นชอบใหลงทุนได
2.กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพยและทรัพยสินตามขอ 1 ไดทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยจะพิจารณาลงทุนใน
ตางประเทศ ไมเกินรอยละ 79 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
3.สวนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สํานักงาน
ก.ล.ต. กําหนดหรือเห็นชอบใหกองทุนลงทุนได
4.กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อปองกันความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ที่อาจเกิดขึ้นไดจากการลงทุนในตางประเทศตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจที่ผูจัดการกองทุน
5.กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note)
6.กองทุนนี้จะไมลงทุนโดยตรงในหลักทรัพยที่ไมไดจดทะเบียนซื้อขายในตลาด (Unlisted) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความ
นาเชื่อถือต่ํากวาที่สามารถลงทุนได (Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ
(Unrated securities)
2. กลยุทธในการบริหารจัดการลงทุน:
- มุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชี้วัด (active management)
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กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
 ผูลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุนที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ํากวามูล
คาที่ลงทุนและทําใหขาดทุนได
 ผูที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกวาการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
 ผูที่ตองการกระจายการลงทุนไปยังทรัพยสินที่เกี่ยวของกับหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย

กองทุนรวมนี้ไมเหมาะกับใคร
 ผูลงทุนที่เนนการไดรับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แนนอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ

ทําอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
 อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายและบริษทั จัดการ
อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
คําเตือนที่สําคัญ
 กองทุนเปดธนชาตพร็อพเพอรตี้เซ็คเตอรฟนด มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรม จึงอาจมีความ
เสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกวากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม ดังนั้น ผูลงทุน
ควรศึกษาขอมูลของหมวดอุตสาหกรรมดังกลาวเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนดวย
 กองทุนนี้เปนกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที่มุงเนนลงทุนในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลา
บั ญ ชี ไ ม น อ ยกว า ร อ ยละ 80 ของมู ล ค า ทรั พ ย สิ น สุ ท ธิ ข องกองทุ น จึ ง มี ค วามเสี่ ย งจากการกระจุ ก ตั ว ในการลงทุ น
(Concentration risk) และอาจนําไปสูความผันผวนที่มากกวากองทุนที่มีการกระจายการลงทุนในหลักทรัพยหลากหลาย
อุตสาหกรรม ดังนั้น ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลของหมวดอุตสาหกรรมดังกลาวเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนดวย

แผนภาพแสดงตําแหนงความเสี่ยงของกองทุนรวม

โอกาสขาดทุนเงินตน
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ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนีข้ องผูออกตราสาร (credit risk)
อันดับความนาเชื่อถือสวนใหญของกองทุนรวมตาม National credit rating
ต่ํา
GOV/AAA
AA,A
BBB

สูง
ต่ํากวา BBB

Unrated

หมายเหตุ : แรเงากรณีที่กองทุนลงทุนในอันดับความนาเชื่อถือ credit rating นั้นเกินกวา 20% ของ NAV

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย (market risk)
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (SD)
ต่ํา
< 5%
5 – 10%
กลุมหุนที่เนนลงทุน
ต่ํา
general

สูง
10 -15%

15 - 25%

> 25%

สูง
Large cap

mid/small

sector

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)
การปองกันความเสี่ยง fx
ต่ํา
ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด

สูง
บางสวน

ดุลยพินิจ

ไมปองกัน

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูออกตราสาร (high issuer concentration risk)
การกระจุกตัวในผูออกตราสารรวม
ต่ํา
10 – 20%
≤ 10%

สูง
20 - 50%

50 - 80%

> 80%

หมายเหตุ : คํานวณจากผลรวมของน้ําหนักการลงทุนในตราสารของผูออกตราสารแตละรายที่กองทุนลงทุน มากกวา 10% ของ NAV
*คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.thanachartfund.com
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สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทุน

ชื่อทรัพยสินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก:
ชื่อทรัพยสิน
1.กองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย : ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและ
สิทธิการเชาดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (WHART)
2.กองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย : ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยอิม
แพ็คโกรท (IMPACT)
3.หนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย : กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
สนามบินสมุย (SPF)
4.หนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย : กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ซี.พี.
ทาวเวอร โกรท (CPTGF)
5.หนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย : กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
CPN คอมเมอรเชียล โกรท (CPNCG)
รวมทั้งสิ้น

% ของ NAV
15.58%
8.80%
7.95%
7.61%
7.55%
47.49%

หมายเหตุ: เปนขอมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.thanachartfund.com
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น้ําหนักการลงทุนตามอันดับความนาเชื่อถือ

คาธรรมเนียม

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง
% ตอปของ ของ NAV

*คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนที่คุณจะไดรับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน*
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

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สูงสุดไมเกิน 5.350

สูงสุดไมเกิน 2.140
ตามที่จายจริง

1.338

การจัดการ

สูงสุดไมเกิน 0.107 สูงสุดไมเกิน 0.134
สูงสุดไมเกิน 0.134 0.039
สูงสุดไมเกิน 0.161
0.025
0.134
ผูดูแผลประโยชน
นายทะเบียน
ผูดูแลผลประโยชน
คาใชจา ยอื่น

1.536

รวมคาใชจา ย

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)
*ขอมูล : 17 มี.ค. 2561 - 16 มี.ค. 2562
**คาธรรมเนียมและคาใชจายเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถามี)
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คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวยลงทุน (% ของมูลคาซื้อขาย)
รายการ

สูงสุดไมเกิน

เก็บจริง

คาธรรมเนียมการขาย*

1.070%

1.070%

คาธรรมเนียมการรับซื้อคืน*

1.070%

ยกเวน

คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน**

1.070%

เทากับคาธรรมเนียมในการขาย
(ถามี) และรับซือ้ คือ (ถามี)โดย
ไมเรียกเก็บซ้ําซอน

คาใชจา ยในการซื้อขายหลักทรัพย

1.00%

0.25%

การโอนหนวย*

53.50 บาท ตอ 1,000 หนวย
หรือตามอัตราที่นายทะเบียน
กําหนด

20 บาท ตอ รายการ

หมายเหตุ: คาธรรมเนียมดังกลาวรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใด

ผลการดําเนินงาน

-5%

T-Property

7.07%

5.23%
2560

2561

-2.57%

0%

* T-Property จัดตั้งกองทุ
มี.ค. 2558
2558น เมื่อวั น ที่ 172559

-1.25%

5%

2.70%

10%

6.09%

15%

12.28%

20%

14.13%

20.85%

25%

22.54%

ผลการดําเนินงาน (คํานวณตามปปฏิทิน)

Benchmark

2562

* ผลการดําเนินงานป 2562 ขอมูล ณ.วันที่ 28 มิ.ย. 2562
*ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต*

*ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
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1. แบบยอนหลังตามปปฏิทนิ

*ผลการดําเนินงานป 2562 ขอมูล ณ วันที่ 28 มิ.ย 2562
ตัวชี้วัดของกองทุนรวมนี้ใช ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (PFUND) ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (40%) และ The FTSE
Strait times REITs Index (40%) และ MSCI World Infrastructure Index (20%)
ในการแสดงดัชนีชี้วัดผลการดําเนินงานดังกลาว บริษัทจัดการจะแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ที่สอดคลองกับการวัดผล
การดําเนินงานของกองทุน ณ วันทําการที่คํานวณ

2. กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในชวงเวลา 5 ป คือ -14.14%
3. ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (standard deviation) คือ 6.07% ตอป*
*คา SD ของกองทุนยอนหลังเปนระยะเวลา 5 ป นับแตวันที่รายงาน ทั้งนี้กรณีกองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตั้งมาแลวนอยกวา 5 ป จะเปนคา SD
ที่เกิดขึ้นจริงในชวงเวลาตั้งแตวันที่จดทะเบียนทรัพยสินกองทุนรวมจนถึงวันที่รายงาน

4. ประเภทกองทุนรวมเพือ่ ใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ
*คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.thanachartfund.com

5. ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด
*คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.thanachartfund.com
ผลการดําเนินงานยอนหลัง (%)

28 มิถุนายน 2562

ตั้งแตตนป 3 เดือน Percentile 6 เดือน Percentile

1 ป

Percentile 3 ป Percentile 5 ป Percentile 10 ป Percentile จัดตั้งกองทุน

ผลการดําเนินงาน

22.54

11.43

25th

22.54

25th

28.78

75th

9.28

95th

-

-

-

-

14.07

ดัชนีมาตรฐาน

14.13

5.05

95th

14.13

95th

13.79

95th

4.81

95th

-

-

-

-

5.83

ดัชนีมาตรฐาน 2

17.80

7.20

95th

17.80

95th

19.05

95th

7.68

95th

-

-

-

-

6.84

ความผันผวนของผลการ
ดําเนินงาน

5.66

5.95

50th

5.66

75th

5.28

50th

5.44

5th

-

-

-

-

6.09

ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน

5.09

5.33

25th

5.09

50th

5.00

25th

4.62

5th

-

-

-

-

5.32

ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน2

4.94

5.34

25th

4.94

25th

4.86

5th

4.81

5th

-

-

-

-

5.60

ผลการดําเนินงาน 1 ปขึ้นไป คํานวณเปน % ตอป
ดัชนีมาตรฐาน
FTSE Strait itmes REITs Index-Baht, MSCI World Infrastructure Index-Baht, PFUND
ดัชนีมาตรฐาน 2 : FTSE Strait itmes REITs Index, MSCI World Infrastructure Index, PFUND

ขอมูลเปรียบเทียบผลการดําเนินงานแบบเปอรเซ็นตไทล
AIMC Category

Peer Percentile

Fund of Property fund - Thai

30 มิถุนายน 2562
Return (%)

Standard Deviation (%)

3M

6M

1Y

3Y

5Y

10Y

3M

6M

1Y

3Y

5Y

5th Percentile

11.77

23.47

31.40

13.98

15.02

0.00

5.14

4.75

4.93

7.02

6.88

10Y
0.00

25th Percentile

11.00

22.20

30.22

12.07

14.53

0.00

5.60

5.07

5.16

7.50

7.03

0.00

50th Percentile

10.45

22.07

28.79

11.41

13.45

0.00

5.95

5.47

5.48

7.89

7.73

0.00

75th Percentile

9.36

20.31

26.32

9.48

10.13

0.00

6.86

5.95

5.80

8.10

8.37

0.00

95th Percentile

8.62

17.52

22.93

7.88

8.89

0.00

7.34

6.87

6.58

8.53

8.48

0.00

ขอตกลงและเงื่อนไขของขอมูลเปรียบเทียบผลการดําเนินงานแบบเปอรเซ็นตไทล ( Peer Percentile)
1. ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
2. ผูลงทุนสามารถดูขอมูลฉบับเต็มไดที่ www.aimc.or.th
3. วิธีการเทียบผลการดําเนินงานของกองทุน ตามประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในขอมูลที่ใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย ภายใตกองทุนรวมในกลุมเดียวกันของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน โดยวิธีการวัดตําแหนงของขอมูลแบบเปอรเซ็นตไทล (Percentiles) ซึ่งเปนการวัดตําแหนงของขอมูลจากการแบงขอมูลทั้งหมดออกเปน 100 สวนเทา ๆ กัน เมื่อเรียง
ขอมูลผลการดําเนินงานของกองทุนจากมากไปหานอย (ตรงขามกับคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) จะเรียงขอมูลจากนอยไปหามาก โดยแบงออกเปน
- 5th Percentile ขอมูลลําดับที่ 5
- 75th Percentile ขอมูลลําดับที่ 75

- 25th Percentile ขอมูลลําดับที่ 25
- 95th Percentile ขอมูลลําดับที่ 95

- 50th Percentile ขอมูลลําดับที่ 50

4. ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปนั้นมีการแสดงเปนผลตอบแทนตอป
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ขอมูลอื่นๆ
นโยบายการจายปนผล
ผูดูแลผลประโยชน
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหนวยลงทุน

รายชื่อผูจัดการกองทุน

กองทุนจะพิจารณาจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนปละไมเกิน 4 ครั้ง ตามผลการ
ดําเนินงานของกองทุนและตามที่บริษัทจัดการกําหนด
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
17 มีนาคม 2558
ไมมีกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ
การซื้อหนวยลงทุน :
- วันทําการซื้อ
ทุกวันทําการระหวางเวลาเริ่มทําการถึง 15:30 น.
- มูลคาขั้นต่ําของการสั่งซื้อครั้งแรก
1,000 บาท
- มูลคาขั้นต่ําของการสั่งซื้อครั้งถัดไป
1,000 บาท
การการขายคืนหนวยลงทุน :
- วันทําการขายคืน
ทุกวันทําการระหวางเวลาเริ่มทําการถึง 15:30 น.
- มูลคาขั้นต่ําของการสั่งขายคืน
1,000 บาท
- มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ํา ไมกําหนด
- จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ํา 100 หนวย
- ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน
ภายใน 5 วันทําการ นับแตวันถัดจากวัน ทําการ
รับซื้อคืนหนวยลงทุน
รายชื่อ
วันที่เริ่มบริหารกองทุน
นายอําพล โฆษิตาภรณ
17 มี.ค 2558
นายอนุชา จิตสมเกษม
17 มี.ค 2558
นายสมประสงค แซจิว
2 พ.ค 2560
นายศตนนท ทัน
18 เม.ย 2560
วิศิษฐ ชื่นรัตนกุล
24 พ.ค 2560
0.10%

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 1.ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
2.บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด
3.บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด
4.บริษัทหลักทรัพย ซีจีเอส - ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
5.บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน)
6.บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด
7.บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
8.บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
9.บริษัทหลักทรัพย ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
10.ธนาคารออมสิน
กองทุนเปดธนชาตพร็อพเพอรตี้เซ็คเตอรฟนด
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ติดตอสอบถาม
รับหนังสือชี้ชวน
รองเรียน

ธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน

11.บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
12.บริษัท ฮั่วเซงเฮง โกลด ฟวเจอรส จํากัด
13.บริษัทหลักทรัพยฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
14.บริษัทหลักทรัพย เอเซีย เวลท จํากัด
15.บริษัทหลักทรัพยนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน เว็ลธ เมจิก จํากัด
หรือผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่บลจ.ธนชาต แตงตั้ง
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด
ที่อยู : ชั้น 5-7 อาคารเอ็ม บี เค ไลฟ เลขที่ 231 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท 0-2126-8399 โทรสาร 0-2217-5281
Website : www.thanachartfund.com
Email : mailus@thanachartfund.com
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนไดที่
www.thanachartfund.com

 การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความ
เสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
 ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต.
 การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน ก.ล.ต. ได
รับรองถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่
เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ ณ วันที่ 28 มิถุนายน
2562 แลวดวยความระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาว
ถูกตองไมเปนเท็จ และไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด
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คําอธิบายความเสีย่ ง
ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลคาหนวยลงทุน (Market Risk) กรณีกองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่
มูลคาของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปจจัยภายนอก เชน ภาวะเศรษฐกิจการลงทุน
ปจจัยทางการเมืองทั้งในและตางประเทศ เปนตน ซึ่งพิจารณาไดจากคา standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หาก
กองทุนรวมมีคา SD สูงแสดงวากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยสูง
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราและเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราและ
เปลี่ยนมีผลกระทบตอมูลคาของหนวยลงทุน เชน กองทุนรวมลงทุนดวยสกุลเงินดอลลารในชวงที่เงินบาทออนแตขายทํากําไร
ในชวงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเงินบาทออนก็อาจไดผลตอบแทนมากขึ้นกวาเดิมดวยเชนกัน ดังนั้น การปองกันความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกลาว ซึ่งทําไดดังตอไปนี้
 ปองกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผูลงทุนไมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 ปองกันความเสี่ยงบางสวน โดยตองระบุสัดสวนการปองกันความเสี่ยงไวอยางชัดเจน ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน
 อาจปองกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวม : ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราและ
เปลี่ยน เนื่องจากการปองกันความเสี่ยงขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวมในการพิจารณาวาจะปองกัน
ความเสี่ยงหรือไม
 ไมปองกันความเสี่ยงเลย : ผูลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนเปดธนชาตพร็อพเพอรตี้เซ็คเตอรฟนด

12

