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กองทุนเปิดเคเคพี พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ – ดิวิเดนด์
KKP PROPERTY SECTOR FUND – DIVIDEND
KKP PROP-D FUND
(หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป : KKP PROP-D)
กองทุนผสม (Mixed Fund)
กองทุนรวมหมวดอุตสำหกรรม (Sector Fund)
กองทุนรวมที่มีนโยบำยเปิดให้มีกำรลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ภำยใต้บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund)
กองทุนที่ลงทุนแบบมีควำมเสี่ยงทั้งในและต่ำงประเทศ

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสำหกรรม
จึงมีควำมเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอำจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมำก
คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร?

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ค่ำธรรมเนียม
ผลกำรดำเนินงำน
ข้อมูลอื่นๆ

กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน
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คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
นโยบำยกำรลงทุน
กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์/ตราสารที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector) ทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉลี่ ย
ในรอบปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
1) เฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมอสั งหาริม ทรั พย์ และ/หรือ หน่ วยทรัส ต์ข องทรัส ต์เพื่ อการลงทุ น ในอสัง หาริมทรัพ ย์ (REITs) และ/หรือ ตราสารของกองทุ น
อสังหาริมทรัพย์ และ ETF ที่เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ (REITs ETF) และ/หรือ Infrastructure fund ที่อยู่ใ น
หมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ
2) ส่วนที่เหลือจะลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนทีอ่ ยู่ภายใต้หมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
ส่วนที่เหลืออาจลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือเงินฝาก
กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกิ น
ร้อยละ 20 ของมูลค่ าทรัพย์สิน สุทธิของกองทุน โดยการลงทุ นในหน่ว ยลงทุนดั งกล่าวต้อ งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของ
กองทุ นซึ่ง เป็นไปตามหลัก เกณฑ์เงื่อ นไขที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด ทั้ งนี้ กองทุน ปลายทางจะไม่สามารถลงทุ น
ย้อนกลับในกองทุนต้น ทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่ นภายใต้บ ริษัทจัดการ
เดียวกันอีก (Cascade investment)
ทั้งนี้ กองทุน อาจลงทุน ในสัญ ญาซื้ อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่ มประสิทธิ ภาพการบริ หารการลงทุน (Efficient portfolio
management) ในกรณีที่กองทุนลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัว
แปรเป็นอั ตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวัตถุ ประสงค์เ พื่อป้องกัน ความเสี่ ยงจากการลงทุน (Hedging) ตามสภาวการณ์ตลาดหรือเมื่ อ
บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนต่างประเทศได้ไม่เกิน 79% ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector)

(กองทุน สามารถลงทุ นในทรั พย์สิน อื่น ๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุ นของกองทุน รวมถึ งประเภทหลัก ทรัพย์ ในรายละเอีย ด
โครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติม https://am.kkpfg.com)
กองทุนมีกลยุทธ์กำรลงทุนอย่ำงไร?
กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด ( Active Management)
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กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร?
•

•

กองทุน นี้มีระดับ ความเสี่ยงอยู่ ในระดับ 8 (เสี่ย งสูงมาก) หากพิจารณาตามค าแนะน าเรื่องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset
Allocation) จะเหมาะกับผู้ลงทุนทีร่ ับความเสี่ยงได้ตั้งแต่ระดับสูงมาก โดยผู้ลงทุนต้องการกระจายเงินลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่
เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และสามารถรับความผันผวนของราคาหลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุน
รวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ากว่ามูลค่าที่ลงทุนและทาให้ขาดทุนได้
ผู้ล งทุ น ที่ส ามารถลงทุ นในระยะกลางถึง ระยะยาว และสามารถรั บ ความเสี่ ยงจากการลงทุ น ใน หลัก ทรัพ ย์ที่ เกี่ ย วข้ องกั บ
การลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนได้

กองทุนรวมนี้ไม่เหมำะกับใคร
• ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจานวนเงินทีแ่ น่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี้
• อ่ำนหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถำมผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
• อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
คำเตือนที่สำคัญ
• การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
• กองทุนมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์เพียงหมวดเดียว จึงอาจมีความเสี่ยงและความ
ผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไป ที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม ดังนั้น ผู้ล งทุนควรศึกษาข้อมู ลของ
หมวดอุตสาหกรรมดังกล่าวเอกสารประกอบการตัดสินในลงทุน
• เนื่องจากกองทุ นป้องกั นความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุล พินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้ นผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรื อ
ได้รับผลกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
• กองทุน อาจลงทุน ในสัญ ญาซื้ อขายล่ วงหน้ า กองทุ นจึ งมี ความเสี่ย งมากกว่า กองทุน ที่ ลงทุ นในหลัก ทรั พย์อ้ างอิงโดยตรง
เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจานวนทีน่ ้อยกว่าจึงมีกาไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เหมาะกับผู้ที่ต้องการ
ผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูง
• ผู้ลงทุนควรลงทุน เมื่อมีความเข้าใจความเสี่ยงสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน
• กองทุนมีการบริหารเชิงรุก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนแบบมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active management
risk) ความเสี่ยงจากการที่การตัดสินใจลงทุน การวิเ คราะห์หลักทรัพย์ หรือกลยุทธ์การลงทุนของผู้จั ดการกองทุน ทีอาจทาให้
ผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังหรือไม่สามารถสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าดัชนีชี้วัดได้
• ข้ อ มู ล ณ วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2564 กองทุ น มี ก ารลงทุ น กระจุ ก ตั ว ใน ประเทศสิ ง คโปร์ ใน สั ด ส่ ว น 51.15% ดั ง นั้ น
หากผู้ล งทุน พิจ ารณาแล้ว เห็น ว่า การลงทุน ดังกล่า วเมื่ อรวมกั บเงิ นลงทุน ในพอร์ ตการลงทุน ทั้ง หมดของผู้ ลงทุ น จะท าให้
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การลงทุนมีการกระจุกตัวในภูมิภาคนั้นๆ ก็ควรพิจารณากระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
• เว้ น แต่ บ ริษั ท จั ด การจะอนุ ญ าตเป็ น อย่ า งอื่ น บริ ษั ท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะไม่ รั บ เปิ ด บั ญ ชี ก องทุ น เพื่ อ เป็ น ลู ก ค้ า
ในความดูแ ลของบริ ษั ท จัด การเพิ่ ม เติ ม ตั้ งแต่วั น ท าการที่ บ ริษั ท จั ดการก าหนด โดยบริษั ท จัด การจะเปิด เผยการไม่ รั บ
เปิ ดบั ญ ชี ก องทุ น ข้า งต้ น ในหนั ง สือ ชี้ ช วน หรื อผ่ า นเว็ บไซต์ข องบริ ษัท จั ด การ หรือ ติ ดประกาศที่ ส านั ก งานผู้ สนั บ สนุ น
การขายหรื อรับซื้ อคืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บ ริษัท จัดการกาหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุน ที่ได้ เปิดบั ญชีก องทุน ไว้กั บ
บริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษทั จัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทาธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
• ในกรณีที่มี แนวโน้มว่ าจะมีการขายคืนหน่ วยลงทุน เกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่ วยลงทุนที่ จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษั ท
จัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคาสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคาสั่งดังกล่ า ว
ได้
สำหรับกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
• ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิท ธิเรียกให้บริษัทจัดการจ่ายผลประโยชน์ต อบแทนและคืนเงินทุ นได้ไม่เกินไปกว่าส่ วนของทุนของกองทุ น
ที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่ งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือ การคืนเงินทุนของผู้ถือหน่ว ย
ลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกาหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้นๆ ด้วย
• การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนไม่ได้เป็นการแยกความเป็นนิติบุคคลของกองทุน กองทุนนีย้ ังคงเป็นนิติบุคคลเดียวเท่านั้น
• การแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นหลายชนิด ไม่ได้ทาให้ความผูกพันรับผิ ด (liability) ของกองทุนที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจาก
กันตามชนิดของหน่วยลงทุน โดยทรัพย์สิ นทั้งหมดของกองทุนจะอยู่ ภายใต้ความผู กพันรับผิดต่อ บุคคลภายนอกตามสัญญา
ข้อตกลงหรือนิติกรรมอื่น
• บริษัทจัด การขอสงวนสิทธิในการเปิดบริการหน่ วยลงทุน ชนิดที่ยังไม่เปิดให้บ ริการเพิ่ ม เติม โดยการแบ่งหน่วยลงทุ นออกเป็ น
ชนิดต่าง ๆ จะเป็นไปตามที่สานักงาน ก.ล.ต. และประกาศที่เกี่ยวข้องประกาศกาหนด ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มการให้บริการแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่ อาจมี ความต้องการลงทุ นที่แตกต่างกั นในรายละเอียด โดยบริ ษัทจัด การจะแจ้งรายละเอี ยดการ ให้บ ริการดั งกล่า ว
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการ ขายและ
รับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน การรั บซื้อคืนหน่วยลงทุน การสับเปลี่ยนหน่ว ย
ลงทุ น ในแต่ล ะชนิด หน่ว ยลงทุ นกั บ ผู้ล งทุ นแต่ ละกลุ่ มไม่เ ท่า กัน โดยจะประกาศ ณ ที่ ทาการของบริ ษัท จั ดการและ/หรื อ
ผู้สนับสนุนการ ขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุ น
นี้ โดยจะประกาศ ณ ที่ทาการของบริษัทจัด การและ/หรื อผู้สนับสนุ นการ ขายและรับซื้อคื นที่ใช้ในการรับซื้อคืน หน่วยลงทุ น
และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
โปรดศึกษำคำเตือนที่สำคัญอื่นได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
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แผนภำพแสดงตำแหน่งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม

ปัจจัยควำมเสี่ยงที่สำคัญ
ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk)
ความผันผวนของผลการ
ดาเนินงาน (SD)

สูง

ต่า
 5%

10-15%

5-10%

15-25%

>25%

ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
การกระจุกตัวลงทุน
ในผู้ออกตราสารรวม
การลงทุนกระจุกตัว
ในหมวดอุตสาหกรรมรวม

การลงทุนกระจุกตัว
รายประเทศรวม

สูง

ต่า

 10%

10 – 20%

20 -50%

50 – 80%

 80%
สูง

ต่า

 20%

ต่า

20%-50%

50%-80%

 80%

หมายเหตุ: กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ
กองทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ในสัดส่วน 91.00% ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2564
สูง

 20%

20%-50%

50%-80%

 80%

หมายเหตุ: กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสิงคโปร์ ในสัดส่วน 51.15%
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
ควำมเสี่ยงจำกกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)

สูง

ต่า

การป้องกันความเสี่ยง fx

ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด

บางส่วน

ดุลยพินิจ

ไม่ป้องกัน

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://am.kkpfg.com
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (% NAV)

กองทุนรวมหมวด
อุตสาหกรรม**,โครงสร้าง
พื้นฐานในประเทศ 45.27%

หน่วยลงทุนในประเทศ
3.14%

พันธบัตร,ตั๋วเงินคลัง 1.41%
เงินฝาก,บัตรเงินฝาก 1.3%
กองทุนรวมหมวด
อุตสาหกรรม** ,โครงสร้าง
พื้นฐานต่างประเทศ 51.15%

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
-0.62%

สินทรัพย์และหนี้สินอื่น
-1.65%

**กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม คือ Property Fund และ REITs

ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน
1 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT)
2 CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST (CICT SP)
3 แอสเซนดัสเรียลเอสเตทอินเวสเมนท์ทรัสต์ (AREIT SP)
4 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม
เฟรเซอร์ส พร๊อพเพอร์ตี้ (FTREIT)
5 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยมโกรท (WHART)

% ของ NAV
8.62
7.41
7.07
6.56
6.47

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ https://am.kkpfg.com
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ค่ำธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีค่ ุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวก่อนการลงทุน
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)
สูงสุดไม่เกิน 4.2800

4.5000

สูงสุดไม่เกิน 4.2800

4.0000

3.5000
3.0000

2.5000

สูงสุดไม่เกิน 2.1400

2.0000

1.5000
1.0000

0.6955

0.5000
0.0000

การจัดการ

0.8946
สูงสุดไม่เกิน 0.1070

สูงสุดไม่เกิน 0.5350

0.0407

0.1284

ผู้ดูแลผลประโยชน์

นายทะเบียน

0.0300

ค่าใช้จ่ายอื่น

รวมค่าใช้จ่าย

อัตราค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นอัตราที่เรียกเก็บจริงสิ้นรอบปีบญ
ั ชีล่าสุด
ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนได้ที่
https://am.kkpfg.com

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รำยกำร
สูงสุดไม่เกิน
เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)
ไม่เกิน 1.00
0.25
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)
ไม่เกิน 1.00
ปัจจุบันยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน (Switching Fee)
- กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (Switching In)
ไม่เกิน 1.00
0.25
- กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (Switching Out)
ไม่เกิน 1.00
ปัจจุบันยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
ไม่เกิน 500 บาท ต่อ 1 รายการ 50 บาท ต่อ 1 รายการ
หมายเหตุ : 1.ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการ กองทุนต้นทาง และ
กองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee) ค่าธรรมเนียมการขาย (front end
fee) และค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน (back end fee) ซ้าซ้อนกัน
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ผลกำรดำเนินงำนในอดีต
ผลกำรดำเนินงำนในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต
• แบบย้อนหลังตำมปีปฏิทิน
18.47%
16.96%
4.54%
0.41%

8.97%
14.12%

7.61%

9.54%

9.75%
5.58%

5.60%

1.65%

กองทุนรวม
ตัวชี้วัด
-14.92%
-11.84%

-3.13%

25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
-5.00%
-10.00%
-15.00%
-20.00%

15.90%

ผลการดาเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามปีป ฏิทิน1,2,3 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

หมายเหตุ
1. เอกสารการวัด ผลการด าเนิน งานของกองทุน รวมฉบับ นี้ ได้ จัด ท าตามมาตรฐานการวัด ผลการด าเนิน งานของกองทุ น รวม
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2. หากกองทุน รวมมี ผลการดาเนิ นงานตั้งแต่ วันจั ด ตั้ง กองทุน รวมไม่ค รบ 1 ปี ปฏิ ทิน จะแสดงผลการด าเนิ น งานตั้ง แต่ จัด ตั้ ง
กองทุนรวมจนถึงวันทาการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก
3. ตัวชี้วัด :
สัดส่วน
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ร้อยละ 25
(PF&REIT Total Return Index)
2. ดั ช นี FTSE ST Real Estate Investment Trusts ใน สกุ ล เงิ น ดอลลาร์ สิ ง ค โปร์ โด ยปรั บ เป็ น อั ต รา ร้อยละ 50
ผลตอบแทนทุกประเภทจากการลงทุนในหลักทรัพย์ (Total return) โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลBloomberg
หรือแหล่งข้ อมูลอื่นที่มี ความน่าเชื่ อถือและได้ รับการยอมรับ และปรั บด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่ อคานวณ
ผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
3. ดัชนี FTSE EPRA Nareit Global REITS Net Total Return Index ในสกุลเงินดอลลาร์ส หรัฐ ปรับด้ว ย
อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป กองทุนได้เปลี่ยนตัวชี้วัด เป็นดังนี้
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(PF&REIT Total Return Index)

ร้อยละ 25

สัดส่วน
ร้อยละ 25
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2. ดั ช นี FTSE ST Real Estate Investment Trusts ใน สกุ ล เงิ น ดอลลาร์ สิ ง ค โปร์ โด ยปรั บ เป็ น อั ต รา
ผลตอบแทนทุ ก ประเภทจากการลงทุ นในหลั ก ทรั พ ย์ ( Total return) โดยใช้ ข้ อมู ล จากฐานข้ อ มู ล
Bloomberg หรือแหล่งข้อมูลอื่นทีม่ ีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับ และปรับด้วยต้นทุ นการป้ อ งกั น
ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
3. ดัชนี FTSE EPRA Nareit Global REITS Net Total Return Index ในสกุลเงินดอลลาร์ส หรัฐ ปรับด้ว ย
ต้นทุน การป้อ งกันความเสี่ยงอัต ราแลกเปลี่ย นเพื่อ คานวณผลตอบแทนเป็น สกุลบาท ณ วันที่ คานวณ
ผลตอบแทน

ร้อยละ 50

ร้อยละ 25

• กองทุนนี้เคยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คือ -25.43%
• ควำมผันผวนของผลกำรดำเนินงำน (standard deviation) คือ 9.80% ต่อปี
• ประเภทกองทุนรวมเพือ่ ใช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน ณ จุดขำย คือ Fund of Property
Fund - Thai and Foreign
• ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด
ตารางแสดงผลการดาเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด1 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
Year to
Date
0.74%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี2

3 ปี2

5 ปี2

10 ปี2

ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน2
5.90%

1.39%
0.74%
-0.75%
1.67%
3.09%
N/A
กองทุนรวม
7.17%
3.84%
7.17%
7.12%
4.21%
4.11%
N/A
5.75%
ตัวชี้วัด3
ความผันผวนของ
8.71%
7.76%
8.71%
8.83%
12.01%
9.80%
N/A
8.55%
ผลการดาเนินงาน2
ความผันผวนของ
9.03%
8.37%
9.03%
9.55%
13.93%
11.28%
N/A
9.91%
ตัวชี้วัด2
หมายเหตุ
1. เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน
2. % ต่อปี
3. ตัวชี้วัด:
สัดส่วน
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ร้อยละ 25
(PF&REIT Total Return Index)
2. ดั ช นี FTSE ST Real Estate Investment Trusts ใน สกุ ล เงิ น ดอลลาร์ สิ ง ค โปร์ โด ยปรั บ เป็ น อั ต รา ร้อยละ 50
ผลตอบแทนทุกประเภทจากการลงทุนในหลักทรัพย์ (Total return) โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลBloomberg
หรือแหล่งข้ อมูลอื่นที่มี ความน่าเชื่ อถือและได้ รับการยอมรับ และปรั บด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่ อคานวณ
ผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
3. ดัชนี FTSE EPRA Nareit Global REITS Net Total Return Index ในสกุลเงินดอลลาร์ส หรัฐ ปรับด้ว ย ร้อยละ 25
อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
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ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป กองทุนได้เปลี่ยนตัวชี้วัด เป็นดังนี้
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(PF&REIT Total Return Index)
2. ดั ช นี FTSE ST Real Estate Investment Trusts ใน สกุ ล เงิ น ดอลลาร์ สิ ง ค โปร์ โด ยปรั บ เป็ น อั ต รา
ผลตอบแทนทุ ก ประเภทจากการลงทุ นในหลั ก ทรั พ ย์ ( Total return) โดยใช้ ข้ อมู ล จากฐานข้ อ มู ล
Bloomberg หรือแหล่งข้อมูลอื่นทีม่ ีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับ และปรับด้วยต้นทุ นการป้ อ งกั น
ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
3. ดัชนี FTSE EPRA Nareit Global REITS Net Total Return Index ในสกุลเงินดอลลาร์ส หรัฐ ปรับด้ว ย
ต้นทุน การป้อ งกันความเสี่ยงอัต ราแลกเปลี่ย นเพื่อ คานวณผลตอบแทนเป็น สกุลบาท ณ วันที่ คานวณ
ผลตอบแทน

สัดส่วน
ร้อยละ 25
ร้อยละ 50

ร้อยละ 25

ตารางแสดงผลการดาเนินงานของกลุ่ม Fund of Property Fund-Mixed ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
AIMC Category

Peer Percentile

5th Percentile
25th Percentile
Fund of Property Fund 50th Percentile
Thai and Foreign
75th Percentile
95th Percentile

3M
5.56
2.49
2.00
1.73
1.39

6M
6.68
4.14
2.05
1.44
0.74

Return (%)
1Y
3Y
12.42 5.50
5.04 5.03
2.64 3.98
0.51 3.73
-0.79 2.03

5Y
6.32
5.49
4.76
4.41
3.12

10Y

3M
6.56
7.40
7.86
8.09
8.80

Standard Deviation (%)
6M
1Y
3Y
5Y
7.11 8.05 14.79 12.32
8.12 8.46 15.32 12.52
8.59 8.67 15.84 12.97
8.83 9.36 16.52 13.31
9.59 10.57 17.31 13.78

10Y

ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดาเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Disclaimer of Peer group Fund Performance)
1.ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
2.ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ www.aimc.or.th
3.ผลการดาเนินงานของกองทุนที่การเปรียบเทียบแบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใต้ขอ้ กาหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โดยกองทุนที่จะ
ถูกเปรียบเทียบผลการดาเนินงานในแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกันในระดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentiles) ต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น
- 5th Percentile แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 5 เปอร์เซ็นต์ไทล์
- 25th Percentile แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 25 เปอร์เซ็นต์ไทล์
- 50th Percentile แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 50 เปอร์เซ็นต์ไทล์
- 75th Percentile แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 75 เปอร์เซ็นต์ไทล์
- 95th Percentile แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 95 เปอร์เซ็นต์ไทล์
4.ผลตอบแทนที่มอี ายุเกินหนึง่ ปีนนั้ มีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
เมื่อผู้ลงทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนที่ลงทุน สามารถนาไปเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ไทล์ตามตาราง จะทราบว่ากองทุนทีล่ งทุนนั้นอยู่ในช่ วง
ที่เท่าใดของประเภทกองทุนรวมนั้น
คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://am.kkpfg.com
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ข้อมูลอื่นๆ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลปีละไม่เกิน 12 ครั้ง โดยพิจารณาจ่ายจากกาไรสะสม/กาไรสุทธิ /
เงินปันผลจากการลงทุ นในกองทุนรวมอสัง หาริมทรัพย์ที่เ ป็นหลั กทรัพย์ และ/หรือหน่ว ยทรัส ต์
ของทรั ส ต์เ พื่ อการลงทุน ในอสั ง หาฯ (REITs) และ/หรื อตราสารของกองทุ น อสัง หาฯ ที่ เ ป็ น
หลั ก ทรัพ ย์ จ ดทะเบี ย นในและต่ า งประเทศ ตาม หลั ก เกณฑ์ ที่ ส านั ก งาน ก.ล.ต. กาหน ด
ในรอบบั ญ ชีที่ มีก ารจ่ ายเงิน ปั นผลนั้ น บริ ษั ทขอสงวนสิ ท ธิพิ จารณาการจ่ ายเงิน ปั นผลจาก
ผลการดาเนินงานของกองทุนเพิ่มเติ ม โดยการจ่ายเงินปั นผลดังกล่ าวจะไม่ท าให้ก องทุ นมีผ ล
ขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มกี ารจ่ายเงินปันผลนั้นๆ
ประวัติจ่ำยเงินปันผล ย้อนหลัง 5 ปี (บำทต่อหน่วย)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนรวมการจ่ายเงินปันผลทั้งหมด 15 ครั้ง จานวนเงิน 2.81 บาท
วันที่จ่ำย
27 เมษายน 2558
22 กรกฎาคม 2558
25 มกราคม 2559
26 เมษายน 2559
26 กรกฎาคม 2559
21 ตุลาคม 2559
24 ตุลาคม 2560
25 มกราคม 2561
23 กรกฎาคม 2561

ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียนกองทุน
อายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

บำท/หน่วย
0.16
0.14
0.18
0.12
0.12
0.26
0.50
0.18
0.14

วันที่จ่ำย
25 ตุลาคม 2561
28 มกราคม 2562
25 เมษายน 2562
26 กรกฎาคม 2562
24 ตุลาคม 2562
27 มกราคม 2562
28 เมษายน 2563

บำท/หน่วย
0.18
0.12
0.14
0.15
0.20
0.13
0.13

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
17 กันยายน 2556
ไม่กาหนด
วันทาการซื้อ
: ทุกวันทาการ เวลา 8:30 - 16:00 น.
มูลค่าขั้นต่าของการซื้อครั้งแรก
: 1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่าของการซื้อครั้งถัดไป
: 1,000 บาท
วันทาการขายคืน
: ทุกวันทาการ เวลา 8:30 - 15:30 น.
มูลค่าขั้นต่าของการขายคืน
: ไม่กาหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่า
: 100 บาท / 10 หน่วย
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
: ภายใน 5 วันทาการนับแต่วันรับซื้ อคืนหน่วยลงทุ น
(ปัจจุบั น T+5 เฉพาะบัญ ชีรับ เงินค่ าขายคืน หน่ว ย
ลงทุน ของ KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY,
TTB, KTB, CIMB Thai, LH Bank, UOB, Citibank
และน าฝากเช็ ค T+5 ส าหรั บ บั ญ ชี ธ นาคารอื่ น
นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น (รายละเอียดอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง))
T = วันทาการซื้อขาย
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ https://am.kkpfg.com
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รายชื่อผู้จัดการกองทุน

อัตราส่วนหมุนเวียนการ
ลงทุนของกองทุนรวม
(PTR)
ผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน

ชื่อ - นามสกุล
คุณลักษณ์ชนก สงวนรักศักดิ์
คุณศุภฤกษ์ วิริยะก่อกิจกุล
คุณอัญชัญ ชูฤกษ์ธนเศรษฐ์
0.24 เท่า
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ขอบเขตหน้าที่
ผู้จัดการกองทุน
ผู้จัดการกองทุน
ผู้จัดการกองทุน

วันที่เริ่มบริหารกองทุนรวมนี้
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 10 มิถุนายน 2559

ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2165-5555
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2359-0000
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2217-8888
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2658-8888
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2659-7000, 0-2659-7384
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จากัด โทรศัพท์ : 0-2695-5000
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ : 0-2857-7799
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ : 0-2846-8649
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2646-9650
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จากัด โทรศัพท์ : 0-2697-3800, 0-2697-3878
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2635-1718
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2305-9559
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด โทรศัพท์ : 0-2680-1111
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชนั่ พาร์ทเนอร์ จากัด โทรศัพท์ : 0-2660-6677
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2659-8000
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2658-5800
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2659-3456
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2638-5000, 0-2287-6000
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2684-8888
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด โทรศัพท์ : 0-2949-1000, 0-2949-1126-28
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2648-3600, 0-2648-3500
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จากัด โทรศัพท์ : 0-2680-5000
บริษัท หลักทรัพย์คันทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2205-7000
บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จากัด โทรศัพท์ : 0-2223-2288
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2862-9797
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จากัด โทรศัพท์ : 0-2861-5508
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2648-1111
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ : 0-2009-8888
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2795-1000
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2618-1111
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2626-7777-8
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จากัด โทรศัพท์ : 0-2026-6222
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จากัด โทรศัพท์ : 0-2026-5100
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• บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2796-0000, 0-2345-0000
• บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2274-9400, 0-2276-1025
• บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จากัด โทรศัพท์ : 1240
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง รวมถึ ง ช่ อ งทางการ
บริการอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด เช่น บริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์ อาทิ ช่ อ งทางการบริ การ
ทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุ น
เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทาการที่บริษัทจัดการก าหนด โดย
บริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชีช้ วน หรื อ ผ่ า นเว็ บ ไซต์ ข อง
บริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรื อ ตามวิ ธี ก าร
อื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนทีไ่ ด้เปิดบัญชีกองทุนไว้ กั บ บริ ษัทจั ด การก่ อ น
หน้าวั นที่บ ริษัท จัดการไม่ รับเปิดบั ญชีก องทุ นเพิ่ม เติม สามารถทาธุร กรรมกับ บริษัท จัดการได้
ตามปกติ
ติดต่อสอบถามรับหนังสือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด
ชี้ชวน/ร้องเรียน
ที่อยู่ : ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
เลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2305-9800 โทรสาร : 0-2305-9803-4
website : https://am.kkpfg.com
email : kkpam.customer@kkpfg.com
ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับหนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อผูกพัน
ได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนอื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง
ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิด กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้
ความขัดแย้งทาง
(Cross Investing Fund) ตามอั ตราส่ว นที่บริ ษัทจัด การกาหนด ดั งนั้น บริษัทจัด การจะจัดให้ มี
ผลประโยชน์
ระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบาย
การลงทุ น ที่เปิ ดให้มี การลงทุน ในกองทุน รวมภายใต้ก ารบริห ารจั ดการของบริ ษัท หลั กทรัพ ย์
จัดการกองทุนเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของทั้งกองทุนรวมต้นทาง
และกองทุนรวมปลายทาง
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยขน์
ได้ที่ https://am.kkpfg.com
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้น ในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่าของการสั่งซื้อครั้งถัดไป บริษัทจัดการจะคานึงถึงประโยชน์ของ
ต่าของการสั่งซื้อครั้งถัดไป ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสาคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศการเปลี่ยนแปลงและแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันทีม่ ีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่าของการสั่งซื้อ
ครั้งถัดไป คาอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง และเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
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• ข้อสงวนสิทธิสาหรับผู้ลงทุนบุคคลอเมริกัน (U.S. Person)
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ ของ
พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มถี ิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่ อ ยู่ ใน
สหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนซึง่ จัดให้มี ขึ้น
และดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
• ในกรณี ที่ผู้ถื อหน่ว ยลงทุ นถือ หน่วยลงทุน เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่า ทรัพย์ สินสุท ธิของ
กองทุ น หรื อตามสัดส่ วนอื่ นที่จ ะมีการกาหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามหลัก เกณฑ์ของ
กองทุ นหลัก และ/หรือ กองทุนต่ างประเทศ และ/หรือ คู่สัญ ญาต่างประเทศ และ/หรือ ตาม
กฎหมายหรือหน่ว ยงานที่ มีอ านาจประกาศกาหนด ให้ ถือ ว่าผู้ ถือ หน่ วยลงทุ นตกลงและ
ยินยอมให้บริษัทจัดการสามารถเปิดเผยข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนให้แก่กองทุนหลัก และ/
หรือกองทุ นต่างประเทศ และ/หรือคู่ สัญญาต่ างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องกั บ
กองทุ น หลั ก หรื อ กองทุ น ต่ า งป ระเทศหรื อ คู่ สั ญ ญาต่ า งประ เทศ และ/หรื อ บุ ค คลอื่ น
รายละเอียดดังนี้
1. ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด สัญชาติ สถานที่เกิด ที่อยู่ ของ ผู้ถือหน่วยลงทุน
2. บัตรประชาชน และ/หรือหนังสือเดินทาง ที่ รับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้ถือหน่วย และ/หรื อ
รับรองโดยโนตารีพับลิค (Notary Public)
3. เอกสารการทาความรู้ จักตัวตนของลูก ค้า (Know Your Client: KYC) ตามที่กองทุนหลั ก
และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ย วข้องกั บกองทุนหลั กหรือคู่ สัญญา
ของกองทุ นหรื อคู่สั ญญาของบริ ษัทจั ดการ และ/หรื อหน่ วยงานที่ มีอานาจร้องขอ เพื่อให้
เป็นไปตามนโยบายการป้องกันการใช้ธุ รกรรมหลั กทรัพ ย์เป็น ช่องทางในการฟอกเงิ นและ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML) ตามข้อกาหนดของกองทุนหลัก
4. ข้อมูลอื่นตามที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้ อ ง
กับกองทุนหลักหรือคู่สัญญาของกองทุนหรือคู่สัญญาของบริษัทจัดการ และ/หรือหน่วยงาน
ที่มีอานาจร้องขอ
โดยที่ ผู้ถื อหน่ วยลงทุน ให้ ความยิน ยอมในการที่ บริษั ทจัด การจะน าส่ง ข้อมู ลข้า งต้น และ
เอกสารอื่ นใด และ/หรือ ตามที่บ ริษั ทจัด การร้องขอ ให้แ ก่ก องทุ นหลัก และ/หรื อกองทุ น
ต่างประเทศ และ/หรือ คู่สัญญาต่า งประเทศ และ/หรือหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องกับ กองทุนหลั ก
หรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น และผู้ถือหน่วยลงทุ น
สละสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย หรือเงินอื่นใดจากบริษัทจัดการ
▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจานวน
▪ ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต
▪ การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิได้เป็นการแสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต. ได้
รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุน
ที่เ สนอขายนั้ น ทั้ ง นี้ บริ ษั ท จั ดการกองทุ น รวม ได้ สอบทานข้อมู ลในหนั งสือชี้ ชวนส่ วนสรุ ปข้ อมู ล ส าคัญ ณ วั น ที่
14 มกราคม 2565 แล้ว ด้วยความระมั ดระวั งในฐานะผู้รับ ผิดชอบในการดาเนิน การของกองทุ นรวมและขอรับรองว่ า
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด

ข้อมูลอื่นๆ
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ข้อมูลควำมเสี่ยงของกองทุน
1. ควำมเสี่ ยงจำกกำรบริหำรกำรลงทุ นแบบมุ่งหวัง ให้ผ ลประกอบกำรสู งกว่ ำดั ชนี ชี้วัด (Active management
risk)
ความเสี่ยงจากการที่ การตัดสินใจลงทุน การวิเคราะห์หลัก ทรัพย์ หรือกลยุทธ์ก ารลงทุนของผู้จัดการกองทุนอาจทาให้
ผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังหรือไม่สามารถสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าดัชนีชี้วัดได้
2. ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนของกองทุนรวมหมวดอุตสำหกรรมอสังหำริมทรัพย์ (Property Sector Fund)
เนื่องจากกองทุนมีนโยบายในการมุ่งลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรั พย์เพียงหมวดเดียว จึงมีความเสี่ยงจาก
การลงทุนมากกว่ากองทุนที่มีการกระจายการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมต่างๆ
3. ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำตรำสำร (Market risk)
ความเสี่ยงที่ เกิดจากความเปลี่ ยนแปลงหรื อความผันผวนของราคาตราสารที่ก องทุน ถืออยู่ โดยได้รับผลกระทบจาก
ปัจจัยทางเศรษฐกิจหรือภาวะตลาด เช่น อัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของค่าเงิน เป็นต้น
4. ควำมเสี่ยงในกำรลงทุนในต่ำงประเทศ (Country Risk)
ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ย นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ตลอดจนประสิ ทธิภาพขององค์กรที่เกี่ยวข้อ ง
กับ ตลาดเงิ น ตลาดทุ น รวมถึ งข้ อ จ ากั ด ทางด้ า นกฎหมายและการท าธุ รกรรมทางการเงิน ต่ า งๆ ของประเท ศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนได้พิจารณาลงทุนและอาจส่งผลให้ก องทุ น
ไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว้
5. ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity Risk)
ความเสี่ยงจากการที่หน่วยลงุทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุนนั้นขาดสภาพคล่อง จากการซื้อขายเปลี่ยนมือ
ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนอยู่มนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น มีจานวนครั้งและปริมาณน้อย
กองทุนจึงอาจขายหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่ได้ในช่วงเวลาที่ต้องการ หรืออาจไม่ได้ราคาตามที่ต้องการ
6. ควำมเสี่ยงจำกกำรเข้ำทำสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivative Risk)
ความเสี่ยงจากการที่ ราคาหลั กทรัพย์ ที่ต ราสารอนุ พัน ธ์นั้ นอ้ างอิงอยู่มี ราคาเคลื่ อนไหวในทิศ ทางตรงกั นข้ ามกับ ที่
คาดการณ์ไว้ ทาให้ก องทุ นรับ รู้ผ ลขาดทุน เนื่ องจากกองทุ นได้ดารงสถานะเปิ ดรับ ความเสี่ ยง (Exposure) จากการ
พิจารณาลงทุ นในตราสารอนุ พันธ์ และความเสี่ยงจากการที่ตราสารอนุ พันธ์ บางประเภทมีค วามเสี่ยงมากกว่ าการ
ลงทุน ตามปกติในหลักทรัพย์อ้ างอิง ดังนั้น หากการพิ จารณาลงทุ นในตราสารอนุพั นธ์ท าให้ค่ าความเสี่ยงสุทธิ (Net
Exposure) ของพอร์ตการลงทุนเพิ่มขึ้น ก็จะทาให้ผลตอบแทนของกองทุนมีความผันผวนมากขึน้ ได้
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7. ควำมเสี่ยงจำกข้อจำกัดกำรนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk)
เนื่องจากกองทุนนี้มีการลงทุนในต่างประเทศจึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะทีเ่ กิด
วิกฤตการณ์ ที่ไ ม่ป กติ ทาให้ก องทุ นไม่ส ามารถน าเงินกลับ เข้า ประเทศ ซึ่ งอาจส่ งผลให้ผู้ ลงทุ น ไม่ไ ด้รับ คืน เงิน ตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
8. ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน (Currency Risk หรือ Foreign Exchange Rate Risk)
ราคาหลักทรั พย์ที่กองทุนลงทุนอยู่ในรูป สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ดั งนั้น ความผั นผวนของอัต ราแลกเปลี่ย นจึงอาจมีผ ล
ต่อการดาเนินงานของกองทุน โดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นเงินบาท
9. ควำมเสี่ยงจำกกำรดำเนินงำนของผู้ออกตรำสำร (Credit risk หรือ Default risk)
ความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกตราสารหรือ ผู้ค้าประกัน ตราสารที่กองทุนไปลงทุน ปฏิเสธการช าระเงิ นต้นและดอกเบี้ยได้
ตามที่กาหนด หรือชาระไม่ครบตามจานวนที่สัญญาไว้
10. ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)
ความเสี่ย งที่เกิดขึ้ นจากการเปลี่ยนแปลง/ความผันผวนของของอัตราดอกเบี้ยหรื ออัตราผลตอบแทนในตลาดที่ส่งผล
กระทบต่อราคาของตราสารแห่งหนี้ที่ล งทุน และโดยปกติตราสารแห่งหนี้ที่มีอ ายุคงเหลือหรืออายุตราสารยิ่งยาวนาน
เท่าไร ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย/ผลตอบแทนก็จะยิ่ง มีผลกระทบมาก และย่อมส่งผลกระทบ
ต่อราคาของตราสารแห่งหนี้มากขึ้นเช่นกัน
11. ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจำยกำรลงทุนของกองทุน (Diversification Risk)
ความเสี่ย งที่เกิดจากการที่กองทุน มีนโยบายการลงทุนแบบเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรมอสั งหาริมทรัพย์ และ
ก่อสร้างเพียงหมวดเดียว จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่าปกติ
12. ควำมเสี่ยงจำกกำรขยำยฐำนเงินลงทุน (Leverage risk) กรณีที่มีกำรลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
ความเสี่ ยงจากการลงทุ นในออปชั่นที่ซื้ อขายในตลาด (Organized Exchange) หรือ สัญญาฟิ วเจอร์ ส ซึ่งกองทุนรวม
สามารถลงทุน ได้โดยการวางเงินประกัน (Margin) เพื่อป้ องกัน การไม่ ปฏิบัติ ตามสัญ ญา โดยการวางเงิ นประกั นเพีย ง
เล็กน้อยสามารถลงทุนในสัญญาที่มีมูลค่ามากได้ เช่น ตลาดอาจกาหนดให้วางเงินประกันเพียง 5% ของมูลค่าสั ญ ญา
ส่งผลให้อัตราผลตอบแทน (กาไร/ขาดทุน) เกิ ดขึ้นในอัตราที่สูงได้เมื่อเทียบกั บเม็ด เงินที่ล งทุน ซึ่ งในการณีที่ กองทุ น
คาดการณ์ถู กต้อ ง การวางเงินประกั นเพี ยงเล็กน้ อย กองทุน ก็จ ะได้ กาไรเป็ นจานวนมาก แต่ในทางตรงกัน ข้าม ถ้ า
กองทุนคาดการณ์ผิดการวางเงินประกันเพียงเล็กน้อย กองทุนก็อาจขาดทุนเป็นจานวนมากได้เช่นกัน
13. ควำมเสียงจำกกำรลงทุนในตรำสำรที่มีลักษณะของสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note)
ความเสี่ยงที่เกิดจากการคาดการณ์ทิศทางของดัชนีอ้างอิงผิดพลาด ทาให้ได้รับผลตอบแทนต่ าหรือติดลบและเกิดจาก
การที่ตราสารประเภทนี้ส่วนใหญ่ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้
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คำอธิบำยแผนภำพมิติควำมเสี่ยง
ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุน
รวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและ
ต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่า
กองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง
ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรำยใดรำยหนึ่ง (High issuer Concentration) พิจารณาจากการลงทุนแบบ
กระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใดรายหนึ่งมา
กว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้
3. เงินฝากหรือตราสารเที่ยบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถ
ลงทุนได้
ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง ของอัตราแลกเปลี่ย น
มีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทากาไรในช่วงที่
บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทากาไรในช่ วง
ที่บาทอ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือ
สาคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ทั้งนี้ กองทุนอำจป้องกันควำมเสี่ยงตำมดุลยพินิจของผู้จัดกำรกองทุนรวม :
ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกัน ความเสี่ ยงขึ้นอยู่กั บดุลยพินิ จของผู้จั ดการกองทุนรวมใน
การพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม https://am.kkpfg.com

คำอธิบำยเพิ่มเติม
อัตราส่ วนหมุนเวีย นการลงทุน ของกองทุน รวม (portfolio turnover ratio : PTR) : เพื่อให้ ผู้ลงทุ นทราบถึงปริมาณการซื้ อขาย
ทรัพ ย์สิน ของกองทุน และสะท้อ นกลยุท ธ์การลงทุ นของผู้ จัด การกองทุนได้ดียิ่ งขึ้น โดยคานวณจากมู ลค่า ที่ต่ากว่า ระหว่า ง
ผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1
ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน
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หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
กองทุนเปิดเคเคพี พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ – ดิวิเดนด์
KKP PROPERTY SECTOR FUND - DIVIDEND
KKP PROP-D FUND
(หน่วยลงทุนชนิด F* : KKP PROP-D-F)
(*สำหรับผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนรวม และ/หรือกองทุนส่วนบุคคลภำยใต้กำรจัดกำรของบริษัทจัดกำร)

กองทุนผสม (Mixed Fund)
กองทุนรวมหมวดอุตสำหกรรม (Sector Fund)
กองทุนรวมที่มนี โยบำยเปิดให้มกี ำรลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ภำยใต้บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund)
กองทุนที่ลงทุนแบบมีควำมเสี่ยงทัง้ ในและต่ำงประเทศ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคิน
ภัทร จากัดมีดัชนีชี้วัดการต่อต้านคอร์รัปชั่น
ในระดับ : ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสำหกรรม
จึงมีควำมเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอำจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมำก
คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร?

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ค่ำธรรมเนียม
ผลกำรดำเนินงำน
ข้อมูลอื่นๆ

กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน
1

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
นโยบำยกำรลงทุน
กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์/ตราสารที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector) ทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉลี่ ย
ในรอบปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
1) เฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมอสั งหาริม ทรั พย์ และ/หรือ หน่ วยทรัส ต์ข องทรัส ต์เพื่ อการลงทุ น ในอสัง หาริมทรัพ ย์ (REITs) และ/หรือ ตราสารของกองทุ น
อสังหาริมทรัพย์ และ ETF ที่เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ (REITs ETF) และ/หรือ Infrastructure fund ที่อยู่ใ น
หมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ
2) ส่วนที่เหลือจะลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนทีอ่ ยู่ภายใต้หมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
ส่วนที่เหลืออาจลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือเงินฝาก
กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกิ น
ร้อยละ 20 ของมูลค่ าทรัพย์สิน สุทธิของกองทุน โดยการลงทุ นในหน่ว ยลงทุ นดั งกล่าวต้อ งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของ
กองทุ นซึ่ง เป็นไปตามหลัก เกณฑ์เงื่อ นไขที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด ทั้ งนี้ กองทุน ปลายทางจะไม่สามารถลงทุ น
ย้อนกลับในกองทุนต้น ทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่ นภายใต้บ ริษัทจัด การ
เดียวกันอีก (Cascade investment)
ทั้งนี้ กองทุน อาจลงทุน ในสัญ ญาซื้ อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่ มประสิทธิ ภาพการบริ หารการลงทุน (Efficient portfolio
management) ในกรณีที่กองทุนลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัว
แปรเป็นอั ตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวัตถุ ประสงค์เ พื่อป้องกัน ความเสี่ ยงจากการลงทุน (Hedging) ตามสภาวการณ์ตลาดหรือเมื่ อ
บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนต่างประเทศได้ไม่เกิน 79% ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector)
(กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สินอื่น ๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน รวมถึงประเภทหลักทรัพย์ ในรายละเอียด
โครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพิ่ม เติม https://am.kkpfg.com)
กองทุนมีกลยุทธ์กำรลงทุนอย่ำงไร?
กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด ( Active Management)
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กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร?
•

•

กองทุนนี้มีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับ 8 (เสี่ยงสูงมาก) หากพิจารณาตามคาแนะนาเรื่องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset
Allocation) จะเหมาะกั บผู้ล งทุน ที่รับความเสี่ยงได้ตั้งแต่ระดั บสูง มาก โดยผู้ ลงทุน ต้องการกระจายเงินลงทุน ไปลงทุนใน
หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และสามารถรับความผันผวนของราคาหลั ก ทรั พ ย์
หรือตราสารที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ากว่ามูลค่าทีล่ งทุนและทาให้ขาดทุนได้
ผู้ลงทุ นที่สามารถลงทุน ในระยะกลางถึงระยะยาว และสามารถรับ ความเสี่ยงจากการลงทุ นในหลักทรัพย์ที่ เกี่ยวข้องกั บ
การลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนได้

กองทุนรวมนี้ไม่เหมำะกับใคร
• ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจานวนเงินทีแ่ น่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี้
• อ่ำนหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถำมผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
• อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
คำเตือนที่สำคัญ
• การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
• กองทุนมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์เพียงหมวดเดียว จึงอาจมีความเสี่ยงและความ
ผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่ วไป ที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม ดังนั้น ผู้ล งทุนควรศึกษาข้อมูลของ
หมวดอุตสาหกรรมดังกล่าวเอกสารประกอบการตัดสินในลงทุน
• เนื่องจากกองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้นผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รบั
ผลกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
• กองทุ นอาจลงทุน ในสัญ ญาซื้ อขายล่ว งหน้า กองทุน จึง มีค วามเสี่ ย งมากกว่า กองทุ น ที่ล งทุ นในหลัก ทรั พย์ อ้า งอิ งโดยตรง
เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจานวนทีน่ ้อยกว่าจึงมีกาไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เหมาะกับผู้ที่ ต้ อ งการ
ผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูง
• ผู้ลงทุนควรลงทุนเมื่อมีความเข้าใจความเสี่ยงสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน
• กองทุนมีการบริหารเชิงรุก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนแบบมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active management
risk) ความเสี่ ยงจากการที่การตัดสิน ใจลงทุน การวิเ คราะห์ห ลักทรัพ ย์ หรือกลยุทธ์ก ารลงทุน ของผู้จั ดการกองทุน ทีอ าจทาให้
ผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังหรือไม่สามารถสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าดัชนีชี้วัดได้
• ข้ อ มู ล ณ วั นที่ 30 มิ ถุ น า ยน 2564 กองทุ น มี ก ารลงทุ น กระจุ ก ตั ว ใน ป ระเทศสิ ง คโป ร์ ใ นสั ด ส่ ว น 51.15% ดั ง นั้ น
หากผู้ล งทุนพิจ ารณาแล้วเห็น ว่า การลงทุนดั งกล่าวเมื่อรวมกับเงิน ลงทุน ในพอร์ ตการลงทุนทั้ง หมดของผู้ลงทุ น จะท าให้การ
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ลงทุนมีการกระจุกตัวในภูมิภาคนั้นๆ ก็ควรพิจารณากระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน โดยรวมของตนเองด้วย
• เว้ น แต่ บ ริ ษั ท จั ด การจะอนุ ญ าตเป็ น อย่ า งอื่ น บริ ษั ท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะไม่ รับ เปิ ด บั ญ ชี ก องทุ น เพื่ อ เป็ น ลู ก ค้ า
ในความดู แลของบริ ษั ท จัด การเพิ่ ม เติม ตั้ง แต่วั น ท าการที่ บ ริ ษั ท จัด การก าหนด โดยบริ ษั ท จัด การจะเปิ ด เผยการไม่ รั บ
เปิ ด บัญ ชีก องทุน ข้ า งต้ น ใน หนั งสื อ ชี้ช วน หรื อผ่ า นเว็ บ ไซต์ ข องบริษั ท จั ด การ หรื อติ ด ประกาศที่ ส านั กงานผู้ส นั บ สนุ น
การขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษทั
จัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทาธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
• ในกรณี ที่มีแนวโน้มว่า จะมีการขายคื นหน่ว ยลงทุน เกินกว่ า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่า ยได้แล้ว ทั้งหมด บริษั ท
จัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคาสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคาสั่งดังกล่า ว
ได้
สำหรับกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
• ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิ เรียกให้บริษั ทจัดการจ่ ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่ เกินไปกว่า ส่วนของทุน ของกองทุ น
ที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มี การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือ การคืนเงินทุนของผู้ถือหน่ว ย
ลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกาหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้นๆ ด้วย
• การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนไม่ได้เป็นการแยกความเป็นนิติบุคคลของกองทุน กองทุนนีย้ ังคงเป็นนิติบุคคลเดียวเท่านั้น
• การแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นหลายชนิด ไม่ได้ทาให้ความผูกพันรับผิด (liability) ของกองทุนที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจาก
กันตามชนิดของหน่วยลงทุ น โดยทรัพย์สินทั้ งหมดของกองทุน จะอยู่ภ ายใต้ความผูกพัน รับผิดต่อ บุคคลภายนอกตามสัญญา
ข้อตกลงหรือนิติกรรมอื่น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที่ยังไม่เปิดให้บริการเพิ่มเติม โดยการแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นชนิด
ต่าง ๆ จะเป็นไปตามที่สานั กงาน ก.ล.ต. และประกาศที่เกี่ ยวข้อ งประกาศก าหนด ทั้ง นี้ เพื่ อเพิ่ม การให้บริก ารแก่ ผู้ถือ หน่ว ย
ลงทุน ที่อาจมีค วามต้ องการลงทุนที่ แตกต่ างกัน ในรายละเอียด โดยบริษั ทจัด การจะแจ้ งรายละเอี ยดการ ให้ บริก ารดัง กล่า ว
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการ ขายและ
รับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
• บริษัทจั ดการขอสงวนสิทธิในการเรีย กเก็ บค่ าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน การรับซื้อ คืนหน่ วยลงทุ น การสั บเปลี่ย นหน่ว ย
ลงทุน ในแต่ ละชนิ ด หน่ว ยลงทุ น กับ ผู้ ลงทุ นแต่ ละกลุ่ ม ไม่ เท่ ากั น โดยจะประกาศ ณ ที่ ท าการของบริ ษั ทจั ด การและ/หรื อ
ผู้สนับสนุนการ ขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนนี้
โดยจะประกาศ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุ นการ ขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/
หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
โปรดศึกษำคำเตือนที่สำคัญอื่นได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
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แผนภำพแสดงตำแหน่งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม

ปัจจัยควำมเสี่ยงที่สำคัญ
ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk)
ความผันผวนของผลการ
ดาเนินงาน (SD)

สูง

ต่า
 5%

5-10%

15-25%

10-15%

>25%

ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
การกระจุกตัวลงทุน
ในผู้ออกตราสารรวม
การลงทุนกระจุกตัว
ในหมวดอุตสาหกรรมรวม

สูง

ต่า

 10%

10 – 20%

20 -50%

50 – 80%

 80%
สูง

ต่า

 20%

20%-50%

50%-80%

 80%

หมายเหตุ: กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
และกองทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ในสัดส่วน 91.00%
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
การลงทุนกระจุกตัว
รายประเทศรวม

สูง

ต่า

 20%

20%-50%

50%-80%

 80%

หมายเหตุ: กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสิงคโปร์ ในสัดส่วน 51.15%
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
ควำมเสี่ยงจำกกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)

สูง

ต่า

การป้องกันความเสี่ยง fx

ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด

บางส่วน

ดุลยพินิจ

ไม่ป้องกัน

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://am.kkpfg.com
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (% NAV)

กองทุนรวมหมวด
อุตสาหกรรม**,โครงสร้าง
พื้นฐานในประเทศ 45.27%

หน่วยลงทุนในประเทศ
3.14%

พันธบัตร,ตั๋วเงินคลัง 1.41%
เงินฝาก,บัตรเงินฝาก 1.3%
กองทุนรวมหมวด
อุตสาหกรรม** ,โครงสร้าง
พื้นฐานต่างประเทศ
51.15%

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
-0.62%
สินทรัพย์และหนี้สินอื่น
-1.65%

**กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม คือ Property Fund และ REITs

ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน
1 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT)
2 CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST (CICT SP)
3 แอสเซนดัสเรียลเอสเตทอินเวสเมนท์ทรัสต์ (AREIT SP)
4 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม
เฟรเซอร์ส พร๊อพเพอร์ตี้ (FTREIT)
5 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยมโกรท (WHART)

% ของ NAV
8.62
7.41
7.07
6.56
6.47

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ https://am.kkpfg.com
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ค่ำธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีค่ ุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวก่อนการลงทุน
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)
5.00000

สูงสุดไม่เกิน 4.28

สูงสุดไม่เกิน 4.28

4.00000

3.00000
สูงสุดไม่เกิน 2.14
2.00000

1.00000
0.00000

ปัจจุบันยกเว้น
การจัดการ

สูงสุดไม่เกิน 0.107
0.04066
ผู้ดูแลผลประโยชน์

สูงสุดไม่เกิน 0.535
0.1284
นายทะเบียน

0.03

0.19906

ค่าใช้จ่ายอื่น

รวมค่าใช้จ่าย

อัตราค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นอัตราที่เรียกเก็บจริงสิ้นรอบปีบญ
ั ชีล่าสุด
ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนได้ที่
https://am.kkpfg.com

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รำยกำร
สูงสุดไม่เกิน
เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)
ไม่เกิน 1.00
ปัจจุบันยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)
ไม่เกิน 1.00
ปัจจุบันยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน (Switching Fee)
- กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (Switching In)
ไม่เกิน 1.00
ปัจจุบันยกเว้น
- กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (Switching Out)
ไม่เกิน 1.00
ปัจจุบันยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
ไม่เกิน 500 บาท ต่อ 1 รายการ 50 บาท ต่อ 1 รายการ
หมายเหตุ : 1.ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการ กองทุนต้นทาง
และกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee) ค่าธรรมเนียมการขาย
(front end fee) และค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน (back end fee) ซ้าซ้อนกัน

7

ผลกำรดำเนินงำนในอดีต
ผลกำรดำเนินงำนในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต
• แบบย้อนหลังตำมปีปฏิทิน

9.04%

ผลการดาเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามปีปฏิทิน1, 2,3,4 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
10.00%
8.00%
6.00%

2.59%

4.00%

กองทุนรวม

ตัวชี้วัด

2.00%
0.00%
2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
หมายเหตุ
1. เอกสารการวัด ผลการดาเนินงานของกองทุน รวมฉบับนี้ ได้จั ดทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2. หากกองทุนรวมมีผลการดาเนิ นงานตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุน รวมไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดาเนินงานตั้งแต่จัดตั้ ง
กองทุนรวมจนถึงวันทาการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก
3. ตัวชี้วัด :
สัดส่วน
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ร้อยละ 25
(PF&REIT Total Return Index)
2. ดั ช นี FTSE ST Real Estate Investment Trusts ใน สกุ ล เงิ น ดอลลาร์ สิ ง ค โปร์ โด ยปรั บ เป็ น อั ต รา ร้อยละ 50
ผลตอบแทนทุกประเภทจากการลงทุนในหลักทรัพย์ (Total return) โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลBloomberg
หรือแหล่งข้ อมูลอื่นที่มี ความน่าเชื่ อถือและได้ รับการยอมรับ และปรั บด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณ
ผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
3. ดัชนี FTSE EPRA Nareit Global REITS Net Total Return Index ในสกุลเงินดอลลาร์ส หรัฐ ปรับด้ว ย ร้อยละ 25
อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป กองทุนได้เปลี่ยนตัวชีว้ ัด เป็นดังนี้
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(PF&REIT Total Return Index)

สัดส่วน
ร้อยละ 25
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2. ดั ช นี FTSE ST Real Estate Investment Trusts ใน สกุ ล เงิ น ดอลลาร์ สิ ง ค โปร์ โด ยปรั บ เป็ น อั ต รา
ผลตอบแทนทุ ก ประเภทจากการลงทุ นในหลั ก ทรั พ ย์ ( Total return) โดยใช้ ข้ อมู ล จากฐานข้ อ มู ล
Bloomberg หรือแหล่งข้อมูลอื่นทีม่ ีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับ และปรับด้วยต้นทุ นการป้ อ งกั น
ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
3. ดัชนี FTSE EPRA Nareit Global REITS Net Total Return Index ในสกุลเงินดอลลาร์ส หรัฐ ปรับด้ว ย
ต้นทุน การป้อ งกันความเสี่ยงอัต ราแลกเปลี่ย นเพื่อ คานวณผลตอบแทนเป็น สกุลบาท ณ วันที่ คานวณ
ผลตอบแทน

ร้อยละ 50

ร้อยละ 25

4. เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิด F ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2563
• กองทุนนี้เคยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คือ -15.19%
• ควำมผันผวนของผลกำรดำเนินงำน (standard deviation) คือ 13.48% ต่อปี
• ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน ณ จุดขำย คือ

Fund of Property Fund - Thai and Foreign
• ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด

ตารางแสดงผลการดาเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด1 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
Year to
Date
0.74%
7.17%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี2

3 ปี2

5 ปี2

10 ปี2

ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน2,4
2.59%
12.86%

1.39%
0.74%
-0.75%
N/A
N/A
N/A
กองทุนรวม
3.84%
7.17%
7.12%
N/A
N/A
N/A
ตัวชี้วัด 3
ความผันผวนของ
8.71%
7.76%
8.71%
8.83%
N/A
N/A
N/A
13.48%
ผลการดาเนินงาน
ความผันผวนของ
9.03%
8.37%
9.03%
9.55%
N/A
N/A
N/A
16.68%
ตัวชี้วัด
1. เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน
2. % ต่อปี
3. ตัวชี้วัด :
สัดส่วน
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ร้อยละ 25
(PF&REIT Total Return Index)
2. ดั ช นี FTSE ST Real Estate Investment Trusts ใน สกุ ล เงิ น ดอลลาร์ สิ ง ค โปร์ โด ยปรั บ เป็ น อั ต รา ร้อยละ 50
ผลตอบแทนทุกประเภทจากการลงทุนในหลักทรัพย์ (Total return) โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลBloomberg
หรือแหล่งข้ อมูลอื่นที่มี ความน่าเชื่ อถือและได้ รับการยอมรับ และปรั บด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่ อคานวณ
ผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
3. ดัชนี FTSE EPRA Nareit Global REITS Net Total Return Index ในสกุลเงินดอลลาร์ส หรัฐ ปรับด้ว ย ร้อยละ 25
อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
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ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป กองทุนได้เปลี่ยนตัวชี้วัด เป็นดังนี้
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(PF&REIT Total Return Index)
2. ดั ช นี FTSE ST Real Estate Investment Trusts ใน สกุ ล เงิ น ดอลลาร์ สิ ง ค โปร์ โด ยปรั บ เป็ น อั ต รา
ผลตอบแทนทุ ก ประเภทจากการลงทุ นในหลั ก ทรั พ ย์ ( Total return) โดยใช้ ข้ อมู ล จากฐานข้ อ มู ล
Bloomberg หรือแหล่งข้อมูลอื่นทีม่ ีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับ และปรับด้วยต้นทุ นการป้ อ งกั น
ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
3. ดัชนี FTSE EPRA Nareit Global REITS Net Total Return Index ในสกุลเงินดอลลาร์ส หรัฐ ปรับด้ว ย
ต้นทุน การป้อ งกันความเสี่ยงอัต ราแลกเปลี่ย นเพื่อ คานวณผลตอบแทนเป็น สกุลบาท ณ วันที่ คานวณ
ผลตอบแทน

สัดส่วน
ร้อยละ 25
ร้อยละ 50

ร้อยละ 25

4. เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิด F ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2563

ตารางแสดงผลการดาเนินงานของกลุ่ม Fund of Property Fund - Thai and Foreign ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
AIMC Category Peer Percentile

3M
5th Percentile 5.56

Fund of Property 25th Percentile
Fund - Thai and 50th Percentile
Foreign
75th Percentile
95th Percentile

Return (%)
6M
1Y
3Y 5Y
6.68 12.42 5.50 6.32

10Y

Standard Deviation (%)
3M 6M 1Y 3Y
5Y 10Y
6.56 7.11 8.05 14.79 12.32

2.49
2.00

4.14
2.05

5.04
2.64

5.03 5.49
3.98 4.76

7.40 8.12 8.46 15.32 12.52
7.86 8.59 8.67 15.84 12.97

1.73
1.39

1.44
0.74

0.51 3.73 4.41
-0.79 2.03 3.12

8.09 8.83 9.36 16.52 13.31
8.80 9.59 10.57 17.31 13.78

ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดาเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Disclaimer of Peer group Fund Performance)
1.ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
2.ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ www.aimc.or.th
3.ผลการดาเนินงานของกองทุนที่การเปรียบเทียบแบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใต้ขอ้ กาหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โดย
กองทุนที่จะถูกเปรียบเทียบผลการดาเนินงานในแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกันในระดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentiles) ต่างๆ
โดยแบ่งออกเป็น
- 5th Percentile แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 5 เปอร์เซ็นต์ไทล์
- 25th Percentile แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 25 เปอร์เซ็นต์ไทล์
- 50th Percentile แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 50 เปอร์เซ็นต์ไทล์
- 75th Percentile แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 75 เปอร์เซ็นต์ไทล์
- 95th Percentile แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 95 เปอร์เซ็นต์ไทล์
4.ผลตอบแทนที่มอี ายุเกินหนึง่ ปีนนั้ มีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
เมื่อผู้ลงทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนที่ลงทุน สามารถนาไปเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ไทล์ตามตาราง จะทราบว่ากองทุนทีล่ งทุนนั้น
อยู่ในช่วงที่เท่าใดของประเภทกองทุนรวมนัน้
คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://am.kkpfg.com
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ข้อมูลอื่นๆ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลปีละไม่เกิน 12 ครั้ง โดยพิจารณาจ่ายจากกาไรสะสม/กาไรสุทธิ /
เงินปันผลจากการลงทุ นในกองทุนรวมอสัง หาริมทรัพย์ที่เ ป็นหลั กทรัพย์ และ/หรือหน่ว ยทรัส ต์
ของทรั ส ต์เ พื่ อการลงทุน ในอสั ง หาฯ (REITs) และ/หรื อตราสารของกองทุ น อสัง หาฯ ที่ เ ป็ น
หลั ก ทรัพ ย์ จ ดทะเบี ย นในและต่ า งประเทศ ตาม หลั ก เกณฑ์ ที่ ส านั ก งาน ก.ล.ต. กาหน ด
ในรอบบั ญ ชีที่ มีก ารจ่ ายเงิน ปั นผลนั้ น บริ ษั ทขอสงวนสิ ท ธิพิ จารณาการจ่ ายเงิน ปั นผลจาก
ผลการดาเนินงานของกองทุนเพิ่มเติ ม โดยการจ่ายเงินปั นผลดังกล่ าวจะไม่ ท าให้ก องทุ นมีผ ล
ขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มกี ารจ่ายเงินปันผลนั้นๆ
ประวัติจ่ำยเงินปันผล ย้อนหลัง 5 ปี (บำทต่อหน่วย)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนรวมการจ่ายเงินปันผลทั้งหมด 15 ครั้ง จานวนเงิน 2.81 บาท
วันที่จ่ำย
28 เมษายน 2563

ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียนกองทุน
อายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

บำท/หน่วย
0.13

วันที่จ่ำย

บำท/หน่วย

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
17 กันยายน 2556 (เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิด F ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2563)
ไม่กาหนด
วันทาการซื้อ
: ทุกวันทาการ เวลา 8:30 - 16:00 น.
มูลค่าขั้นต่าของการซื้อครั้งแรก
: ไม่กาหนด
มูลค่าขั้นต่าของการซื้อครั้งถัดไป
: ไม่กาหนด
วันทาการขายคืน
: ทุกวันทาการ เวลา 8:30 - 15:30 น.
มูลค่าขั้นต่าของการขายคืน
: ไม่กาหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่า
: ไม่กาหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
: ภายใน 5 วันทาการนับแต่วันรับซื้ อคืนหน่วยลงทุ น
(ปัจจุบั น T+5 เฉพาะบัญ ชีรับ เงินค่ าขายคืน หน่ว ย
ลงทุน ของ KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY,
TTB, KTB, CIMB Thai, LH Bank, UOB, Citibank
และน าฝากเช็ ค T+5 ส าหรั บ บั ญ ชี ธ นาคารอื่ น
นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น (รายละเอียดอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง))
T = วันทาการซื้อขาย
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ https://am.kkpfg.com

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อ - นามสกุล
คุณลักษณ์ชนก สงวนรักศักดิ์
คุณศุภฤกษ์ วิริยะก่อกิจกุล
คุณอัญชัญ ชูฤกษ์ธนเศรษฐ์

ขอบเขตหน้าที่
ผู้จัดการกองทุน
ผู้จัดการกองทุน
ผู้จัดการกองทุน

วันที่เริ่มบริหารกองทุนรวมนี้
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 10 มิถุนายน 2559
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อัตราส่วนหมุนเวียนการ
ลงทุนของกองทุนรวม
(PTR)
ผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน

0.24 เท่า

หน่วยลงทุนชนิด F เป็นหน่วยลงทุนสาหรับผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนรวม และ/หรือ กองทุนส่วนบุคคล
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้ลงทุนประเภทอื่นที่บริษทั จัดการจะประกาศ
รายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมในอนาคต
ติดต่อสอบถามรับหนังสือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด
ชี้ชวน/ร้องเรียน
ที่อยู่ : ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
เลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2305-9800 โทรสาร : 0-2305-9803-4
website : https://am.kkpfg.com
email : kkpam.customer@kkpfg.com
ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับหนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อผูกพัน
ได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนอื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง
ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิด กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้
ความขัดแย้งทาง
(Cross Investing Fund) ตามอั ตราส่ว นที่บริ ษัทจัด การกาหนด ดั งนั้น บริษัทจัด การจะจัดให้ มี
ผลประโยชน์
ระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบาย
การลงทุ น ที่เปิ ดให้มี การลงทุน ในกองทุน รวมภายใต้ก ารบริห ารจั ดการของบริ ษัท หลั กทรัพ ย์
จัดการกองทุนเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของทั้ งกองทุนรวมต้นทาง
และกองทุนรวมปลายทาง
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยขน์
ได้ที่ https://am.kkpfg.com
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้น ในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่าของการสั่งซื้อครั้งถัดไป บริษัทจัดการจะคานึงถึงประโยชน์ของ
ต่าของการสั่งซื้อครั้งถัดไป ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสาคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศการเปลี่ยนแปลงและแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันทีม่ ีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่าของการสั่งซื้อ
ครั้งถัดไป คาอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง และเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
ข้อมูลอื่นๆ
• ข้อสงวนสิทธิสาหรับผู้ลงทุนบุคคลอเมริกัน (U.S. Person)
บริษัท จัดการขอสงวนสิทธิที่ จะไม่ เสนอขายหน่วยลงทุ นของกองทุ นกับ หรือเพื่อประโยชน์ของ
พลเมือ งสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่ มีถิ่นฐานอยู่ใ นสหรัฐ อเมริก า หรือ บุคคลซึ่ งโดยปกติมีถิ่น ที่อยู่ใ น
สหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนซึง่ จัดให้มีขนึ้ และ
ดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
• ในกรณี ที่ผู้ ถือ หน่ วยลงทุน ถือ หน่ วยลงทุ นเกินกว่า ร้อ ยละ 10 ของมู ลค่ าทรัพ ย์สิ นสุ ทธิ ข อง
กองทุน หรือ ตามสั ดส่ วนอื่น ที่จ ะมี การก าหนดหรื อแก้ไขเปลี่ย นแปลงตามหลั กเกณฑ์ข อง
กองทุ นหลัก และ/หรือ กองทุ น ต่า งประเทศ และ/หรือ คู่สั ญ ญาต่ างประเทศ และ/หรื อตาม
กฎหมายหรือหน่วยงานที่มีอานาจประกาศกาหนด ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงและยินยอม
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ให้บริษัทจัดการสามารถเปิดเผยข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนให้แก่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุน
ต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือ
กองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น รายละเอียดดังนี้
1. ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด สัญชาติ สถานที่เกิด ที่อยู่ ของ ผู้ถือหน่วยลงทุน
2. บั ตรประชาชน และ/หรื อหนัง สือเดิน ทาง ที่ รับ รองสาเนาถูก ต้อ งโดยผู้ ถือ หน่ วย และ/หรื อ
รับรองโดยโนตารีพับลิค (Notary Public)
3. เอกสารการทาความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) ตามที่กองทุนหลัก และ/
หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องกับกองทุนหลักหรือคู่สัญญาของกองทุ น
หรือคู่สัญญาของบริษัทจัดการ และ/หรือหน่วยงานที่มอี านาจร้องขอ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย
การป้องกันการใช้ธุรกรรมหลักทรัพย์เป็นช่องทางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย (AML) ตามข้อกาหนดของกองทุนหลัก
4. ข้อมูลอื่นตามที่ก องทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องกั บ
กองทุนหลัก หรือ คู่สั ญญาของกองทุ นหรื อคู่สั ญญาของบริษั ทจัด การ และ/หรือหน่ว ยงานที่ มี
อานาจร้องขอ
โดยที่ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ความยินยอมในการที่บริษัทจัดการจะนาส่งข้อมูลข้างต้นและเอกสาร
อื่นใด และ/หรือ ตามที่บริษัทจัดการร้องขอ ให้แก่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/
หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศ
หรือ คู่สั ญญาต่ างประเทศ และ/หรื อบุ คคลอื่น และผู้ถือ หน่ วย ลงทุน สละสิท ธิใ นการเรี ยกร้อ ง
ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย หรือเงินอื่นใดจากบริษทั จัดการ
▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจานวน
▪ ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต
▪ การพิ จารณาร่ างหนังสือ ชี้ชวนในการเสนอขายหน่ว ยลงทุนของกองทุ นรวมนี้มิ ได้เป็ นการแสดงว่า สานั กงาน
ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทน
ของหน่ วยลงทุนที่ เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษั ทจัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมู ลในหนังสือชี้ ชวนส่ วนสรุปข้อมู ล
สาคัญ ณ วันที่ 14 มกราคม 2565 แล้วด้ วยความระมั ดระวั งในฐานะผู้รับผิ ดชอบในการด าเนิน การของกองทุ น
รวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด
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ข้อมูลควำมเสี่ยงของกองทุน
1. ควำมเสี่ ย งจำกกำรบ ริ ห ำรกำรล งทุ น แบบ มุ่ ง หวั ง ให้ ผ ลป ระกอบ กำรสู ง ก ว่ ำ ดั ช นี ชี้ วัด ( Active
management risk)
ความเสี่ยงจากการที่การตัดสินใจลงทุ น การวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือกลยุ ทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุนอาจ
ทาให้ผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังหรือไม่สามารถสร้างผลตอบแทนทีส่ ูงกว่าดัชนีชี้วัดได้
2. ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนของกองทุนรวมหมวดอุตสำหกรรมอสังหำริมทรัพย์ (Property Sector Fund)
เนื่องจากกองทุนมีนโยบายในการมุง่ ลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์เพียงหมวดเดียว จึงมีความ
เสี่ยงจากการลงทุนมากกว่ากองทุนที่มีการกระจายการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมต่างๆ
3. ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำตรำสำร (Market risk)
ความเสี่ยงที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงหรือความผันผวนของราคาตราสารที่กองทุนถืออยู่ โดยได้รับผลกระทบ
จากปัจจัยทางเศรษฐกิจหรือภาวะตลาด เช่น อัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของค่าเงิน เป็นต้น
4. ควำมเสี่ยงในกำรลงทุนในต่ำงประเทศ (Country Risk)
ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ตลอดจนประสิทธิภาพขององค์กรที่
เกี่ยวข้องกับตลาดเงิน ตลาดทุน รวมถึงข้อจากัดทางด้านกฎหมายและการทาธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนได้พิจารณาลงทุนและอาจ
ส่งผลให้กองทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว้
5. ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity Risk)
ความเสี่ยงจากการที่หน่วยลงุทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุนนั้นขาดสภาพคล่อง จากการซื้อขาย
เปลี่ยนมือของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนอยู่มนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น มีจานวนครั้ง
และปริมาณน้อย กองทุนจึงอาจขายหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่ได้ในช่วงเวลาที่ต้องการ หรืออาจไม่ได้ราคาตามที่
ต้องการ
6. ควำมเสี่ยงจำกกำรเข้ำทำสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivative Risk)
ความเสี่ยงจากการที่ราคาหลักทรัพย์ที่ตราสารอนุพันธ์นั้นอ้างอิงอยู่มีราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับที่
คาดการณ์ไว้ ทาให้กองทุนรับรู้ผลขาดทุน เนื่องจากกองทุนได้ดารงสถานะเปิดรับความเสี่ยง (Exposure) จาก
การพิจารณาลงทุนในตราสารอนุพันธ์ และความเสี่ยงจากการที่ตราสารอนุพันธ์บางประเภทมีความเสี่ยง
มากกว่าการลงทุนตามปกติในหลักทรัพย์อ้างอิง ดังนั้น หากการพิจารณาลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทาให้ค่าความ
เสี่ยงสุทธิ (Net Exposure) ของพอร์ตการลงทุนเพิ่มขึ้น ก็จะทาให้ผลตอบแทนของกองทุนมีความผันผวนมากขึน้
ได้
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7. ควำมเสี่ยงจำกข้อจำกัดกำรนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk)
เนื่องจากกองทุนนี้มีการลงทุนในต่างประเทศจึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการใน
ภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทาให้กองทุนไม่สามารถนาเงินกลับเข้าประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุน ไม่ได้รับ
คืนเงินตามระยะเวลาที่กาหนด
8. ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน (Currency Risk หรือ Foreign Exchange Rate Risk)
ราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจึงอาจ
มีผลต่อการดาเนินงานของกองทุน โดยเฉพาะเมื่ อมีการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นเงินบาท
9. ควำมเสี่ยงจำกกำรดำเนินงำนของผู้ออกตรำสำร (Credit risk หรือ Default risk)
ความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกตราสารหรือผู้ค้าประกันตราสารที่กองทุนไปลงทุนปฏิเสธการชาระเงินต้นและ
ดอกเบี้ยได้ตามที่กาหนด หรือชาระไม่ครบตามจานวนที่สัญญาไว้
10. ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง/ความผันผวนของของอัตราดอกเบี้ยหรืออัตราผลตอบแทนในตลาดที่
ส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารแห่งหนี้ที่ลงทุน และโดยปกติตราสารแห่งหนี้ที่มีอายุคงเหลือหรืออายุตราสาร
ยิ่งยาวนานเท่าไร ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย/ผลตอบแทนก็จะยิ่งมีผลกระทบมาก และ
ย่อมส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารแห่งหนี้มากขึ้นเช่นกัน
11. ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจำยกำรลงทุนของกองทุน (Diversification Risk)
ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุน มีนโยบายการลงทุนแบบเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
และก่อสร้างเพียงหมวดเดียว จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่าปกติ
12. ควำมเสี่ยงจำกกำรขยำยฐำนเงินลงทุน (Leverage risk) กรณีที่มีกำรลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
ความเสี่ยงจากการลงทุนในออปชั่นที่ซื้อขายในตลาด (Organized Exchange) หรือสัญญาฟิวเจอร์ส ซึ่งกองทุน
รวมสามารถลงทุนได้โดยการวางเงินประกัน (Margin) เพื่อป้องกันการไม่ปฏิบัติตามสัญญา โดยการวางเงิน
ประกันเพียงเล็กน้อยสามารถลงทุนในสัญญาที่มีมูลค่ามากได้ เช่น ตลาดอาจกาหนดให้วางเงินประกันเพียง 5%
ของมูลค่าสัญญาส่งผลให้อัตราผลตอบแทน (กาไร/ขาดทุน) เกิดขึ้นในอัตราที่สูงได้เมื่อเทียบกับเม็ดเงินที่ลงทุน
ซึ่งในการณีที่กองทุนคาดการณ์ถูกต้อง การวางเงินประกันเพียงเล็กน้อย กองทุนก็จะได้กาไรเป็นจานวนมาก แต่
ในทางตรงกันข้าม ถ้ากองทุนคาดการณ์ผิดการวางเงินประกันเพียงเล็กน้อย กองทุนก็อาจขาดทุนเป็นจานวน
มากได้เช่นกัน
13. ควำมเสียงจำกกำรลงทุนในตรำสำรที่มีลักษณะของสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note)
ความเสี่ยงที่เกิดจากการคาดการณ์ทิศทางของดัชนีอ้างอิงผิดพลาด ทาให้ได้รับผลตอบแทนต่าหรือติดลบและ
เกิดจากการที่ตราสารประเภทนี้ส่วนใหญ่ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้
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คำอธิบำยแผนภำพมิติควำมเสี่ยง
ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่
กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทาง
การเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุน
รวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง
ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรำยใดรำยหนึ่ง (High issuer Concentration) พิจารณาจากการลงทุน
แบบกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใด
รายหนึ่งมากว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่
สามารถลงทุนได้
ควำมเสี่ย งจำกกำรเปลี่ย นแปลงของอั ตรำแลกเปลี่ย น (Currency Risk) หมายถึ ง การเปลี่ ยนแปลง ของอั ตรา
แลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุ น เช่น กองทุนรวมลงทุ นด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่
ขายทากาไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาท
แข็งและขายทากาไรในช่วงที่บาทอ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึน้ กว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็ นเครื่องมื อสาคั ญในการบริหารความเสี่ย งจากดังกล่ าว ทั้ งนี้ กองทุ นอำจป้อ งกัน ควำมเสี่ย ง
ตำมดุล ยพินิจของผู้จัด กำรกองทุนรวม : ผู้ล งทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่ องจากการป้องกันความ
เสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม https://am.kkpfg.com

คำอธิบำยเพิ่มเติม
อัตราส่วนหมุนเวีย นการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) : เพื่ อให้ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้ อ
ขายทรัพ ย์สินของกองทุ น และสะท้อนกลยุทธ์ก ารลงทุน ของผู้จั ดการกองทุนได้ ดียิ่งขึ้น โดยคานวณจากมูลค่า ที่ต่ากว่ า
ระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สิน กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่าน
มาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน
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เอกสารนี้สาหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP PROP-D-SSF)
แบบ 123-1
ข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2565

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคิน
ภัทร จากัด มีดัชนีชี้วัดการต่อต้านคอร์รัปชั่น
ในระดับ : ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนเปิดเคเคพี พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ – ดิวิเดนด์
KKP PROPERTY SECTOR FUND – DIVIDEND KKP PROP-D FUND
(หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม : KKP PROP-D-SSF)
กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund: SSF)
กองทุนผสม (Mixed Fund)
กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)
กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ภายใต้บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund)
กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม
จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจานวนมาก
คุณกาลังจะลงทุนอะไร?

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ค่าธรรมเนียม
ผลการดาเนินงาน
ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
1

เอกสารนี้สาหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP PROP-D-SSF)
คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน
กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์/ตราสารที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector) ทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉลี่ ย
ในรอบปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
1) เฉลี่ ยในรอบระยะเวลาบั ญ ชีไม่ น้อ ยกว่า ร้อยละ 65 ของมู ลค่ าทรัพย์ สิน สุท ธิ ข องกองทุน ลงทุน ในหน่ วยลงทุน ของ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ/หรือ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือ ตราสารของกองทุน
อสังหาริมทรัพย์ และ ETF ที่เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ (REITs ETF) และ/หรือ Infrastructure fund ที่อยู่ใ น
หมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ
2) ส่วนที่เหลือจะลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนทีอ่ ยู่ภายใต้หมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
ส่วนที่เหลืออาจลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือเงินฝาก
กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่ งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกิ น
ร้อยละ 20 ของมูลค่ าทรัพย์สิน สุทธิของกองทุน โดยการลงทุ นในหน่ว ยลงทุนดั งกล่าวต้อ งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของ
กองทุ นซึ่ง เป็นไปตามหลัก เกณฑ์เงื่อ นไข ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด ทั้ งนี้ กองทุน ปลายทางจะไม่สามารถลงทุ น
ย้อนกลับในกองทุนต้น ทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่ นภายใต้บ ริษัทจัดการ
เดียวกันอีก (Cascade investment)
ทั้งนี้ กองทุน อาจลงทุน ในสัญ ญาซื้ อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่ มประสิทธิ ภาพการบริ หารการลงทุน (Efficient portfolio
management) ในกรณีที่ กองทุนลงทุนในต่ างประเทศ กองทุ นอาจลงทุนในหรื อมีไว้ซึ่งสั ญญาซื้อ ขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่ มี
ตัวแปรเป็นอั ตราแลกเปลี่ย นเงิน โดยมี วัตถุประสงค์เ พื่อป้อ งกันความเสี่ ยงจากการลงทุน (Hedging) ตามสภาวการณ์ตลาดหรื อ
เมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนต่างประเทศได้ไม่เกิน 79% ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector)
(กองทุน สามารถลงทุ นในทรั พย์สิน อื่น ๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุ นของกองทุน รวมถึ งประเภทหลัก ทรัพย์ ในรายละเอีย ด
โครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติม https://am.kkpfg.com)
กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนอย่างไร?
กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด ( Active Management)
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กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
•

•

กองทุน นี้มีระดับ ความเสี่ยงอยู่ ในระดับ 8 (เสี่ย งสูงมาก) หากพิจารณาตามค าแนะน าเรื่องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset
Allocation) จะเหมาะกับผู้ลงทุนทีร่ ับความเสี่ยงได้ตั้งแต่ระดับสูงมาก โดยผู้ลงทุนต้องการกระจายเงินลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่
เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และสามารถรับความผันผวนของราคาหลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุน
รวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ากว่ามูลค่าที่ลงทุนและทาให้ขาดทุนได้
ผู้ลงทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP PROP-D-SSF) ต้อ งสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ ที่
เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหมวดอุ ตสาหกรรมอสั งหาริมทรัพย์ รวมถึงความผันผวนของมูล ค่าหน่วยลงทุ นได้ และต้องลงทุ น
ต่อเนื่องระยะยาวตามที่ก ฎหมายที่เกี่ยวข้องและ/หรือประมวลรัษฎากรกาหนด ซึ่งผู้ลงทุนจะมีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขและวิธีการที่กาหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ลงทุนของหน่ว ยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกาหนดเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้อ ง
กาหนด มิฉะนั้นจะต้องชาระเงินเพิ่มและหรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร (ถ้ามี)

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร
• ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจานวนเงินทีแ่ น่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทาอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
• อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือ สอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษ ัทจัดการ
• อย่าลงทุน หากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
คาเตือนที่สาคัญ
• การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
• กองทุนมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริ มทรัพย์เพีย งหมวดเดียว จึงอาจมีความเสี่ยงและ
ความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไป ที่มี การกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม ดังนั้ น ผู้ลงทุน ควรศึกษา
ข้อมูลของหมวดอุตสาหกรรมดังกล่าวเอกสารประกอบการตัดสินในลงทุน
• เนื่องจากกองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้นผู้ลงทุนอาจจะขาดทุน หรื อ
ได้รับผลกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
• กองทุน อาจลงทุนในสัญญาซื้อ ขายล่ว งหน้า กองทุ นจึงมี ความเสี่ยงมากกว่ ากองทุ นที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้ างอิงโดยตรง
เนื่องจากใช้ เงินลงทุนในจานวนที่ น้อยกว่าจึง มีกาไร/ขาดทุนสู งกว่า การลงทุนในหลัก ทรัพย์ อ้างอิ งโดยตรง เหมาะกับผู้ ที่
ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูง
• ผู้ลงทุนควรลงทุนเมื่อมีความเข้าใจความเสี่ยงสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน
• กองทุ น มี ก ารบริ ห ารเชิ ง รุก จึง มี ค วามเสี่ ย งจากการลงทุ น แบบมุ่ ง หวัง ให้ ผ ลประกอบการสู ง กว่า ดั ช นี ชี้ วั ด (Active
management risk) ความเสี่ยงจากการที่การตัดสิน ใจลงทุน การวิเคราะห์ห ลักทรั พย์ หรื อกลยุ ทธ์การลงทุน ของผู้ จัดการ
กองทุนที่อาจทาให้ผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังหรือไม่สามารถสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าดัชนีชี้วัดได้
• ข้ อ มู ล ณ วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2564 กองทุ น มี ก ารลงทุ น กระจุ ก ตั ว ใน ประเท ศสิ ง คโปร์ ในสั ด ส่ ว น 51.15% ดั ง นั้ น
หากผู้ลงทุนพิจารณาแล้วเห็นว่า การลงทุนดังกล่าวเมื่อรวมกับเงินลงทุนในพอร์ตการลงทุนทั้งหมดของผู้ลงทุน จะทาให้การ
ลงทุนมีการกระจุกตัวในภูมิภาคนั้น ๆ ก็ควรพิจารณากระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
• เว้น แต่ บริ ษั ท จัด การจะอนุ ญ าตเป็ น อย่า งอื่น บริ ษั ทจั ด การขอสงวนสิท ธิ ที่ จะไม่ รั บเปิ ดบั ญ ชี กองทุน เพื่ อเป็ นลู ก ค้ า
ในความดู แลของบริ ษัท จัด การเพิ่ มเติม ตั้ง แต่ วัน ทาการที่บ ริษั ทจั ดการกาหนด โดยบริษั ท จัด การจะเปิด เผยการไม่รั บ
เปิด บัญ ชี กองทุน ข้า งต้ น ในหนั งสือ ชี้ช วน หรือ ผ่านเว็ บไซต์ข องบริ ษัท จัด การ หรือ ติด ประกาศที่ส านั กงานผู้ สนั บสนุ น
การขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือ ตามวิธีก ารอื่นใดที่บริษัทจัด การกาหนด ทั้งนี้ ผู้ถื อหน่วยลงทุนที่ได้เ ปิดบัญชีกองทุนไว้กั บ
บริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษทั จัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทาธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
• ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริ ษั ท
จัดการอาจใช้ ดุลยพินิ จในการเลิกกองทุ นรวม และอาจยกเลิก คาสั่ งซื้อ ขายหน่ วยลงทุน ที่ได้ รับไว้ แล้ว หรือ หยุด รับค าสั่ ง
ดังกล่าวได้
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• ผู้ลงทุ นมีห น้าที่ ศึกษากฎหมายภาษีอากรที่เ กี่ยวข้ องกั บการลงทุ นใน กองทุ นรวมเพื่อ การออม และที่แก้ ไขเปลี่ยนแปลง
(ถ้ามี) เพื่อความเข้าใจในการลงทุนและเงื่อนไขการลงทุนที่ถูกต้องเพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจลงทุนหรือการซื้อและหรือ
ขายคืนและหรือโอนย้ายหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกาหนด หากการ
ลงทุนและหรือการซื้อขายและหรือโอนย้ายหน่วยลงทุนขัดต่อ กฎหมายภาษีอากรที่ เกี่ยวข้อง ผู้ลงทุนอาจต้องชาระคืนภาษี
และหรือมีเบี้ยปรับ และหรือเงินเพิ่มหรือค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ทั้งนี้ บริษัทจัดการไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยค่ า
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ภาษีที่ผู้ลงทุนถูกเรียกเก็บ เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย และหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นกับผู้ลงทุ น
• ผู้ลงทุนต้องลงทุน ในหน่วยลงทุนชนิ ดเพื่อการออมอย่างต่อเนื่องระยะยาวตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องและประมวลรัษ ฎากร
ก าหนด ซึ่ ง ผู้ ล งทุ น จะมี ภ าระผู ก พั น ที่ จ ะต้ อ งป ฏิ บั ติ ต าม เงื่ อ น ไขแ ละวิ ธี ก ารที่ ก าหน ดไว้ ใ นกฎหมายภาษี อ ากร
ผู้ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อ การออมจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้อ ง
คืนสิทธิป ระโยชน์ ทางภาษี ที่เคยได้ รับภายในกาหนดเวลาที่ก ฎหมายที่เกี่ยวข้ องกาหนด มิฉะนั้ นจะต้องชาระเงิน เพิ่ มและ
หรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษ ฎากร
• สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมนี้พึงได้รับจะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
การลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชาระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกาหนดเวลา และหากการชาระคื น
สิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่กาหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชาระเงินเพิ่มและ/หรือเบี้ ยปรับตามประมวล
รัษฎากรด้วย ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ถือหน่วยลงทุน จะได้รับและภาระภาษีที่อาจเกิดขึ้นเมื่อไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
การลงทุน จะเป็นไปตามที่กรมสรรพากรกาหนด
• ผู้ลงทุนไม่สามารถนาหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมไปจาหน่าย โอน จานา หรือนาไปเป็นประกันได้
• ผู้ล งทุ น มี หน้ า ที่ใ นการบั น ทึ ก จัด เก็ บ และตรวจสอบรายละเอีย ดการลงทุ น และเอกสารอื่ น ที่เ กี่ย วข้อ งกั บ การลงทุ น
ในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของผู้ลงทุนเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกาหนด
• การลงทุ นมี ความเสี่ ยง ผู้ล งทุน ควรศึก ษาข้อมู ลและคู่ มือ การลงทุ นในกองทุ นรวมเพื่ อการออมก่อนการตัด สิน ใจลงทุ น
รวมทั้งสอบถามและขอรับคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมได้ที่บริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุนอื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการเสนอขายหรือปิดรับค าสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม เป็นการ
ชั่วคราวหรือถาวร หากสิทธิประโยชน์ทางภาษีของการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมหมดสิ้นไปหรือเปลี่ยนแปลงไป
และ/หรือเงื่อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเปลี่ยนแปลงไป และ/หรื อ กรณี
อื่น ใดเพื่ อประโยชน์ โดยรวมของผู้ ถือ หน่ วยลงทุน อย่า งไรก็ ตามบริษั ท จัด การขอสงวนสิ ทธิ ที่ จะเปิด เสนอขายหรื อรั บ
คาสั่ง ซื้อ/สับเปลี่ยนเข้า หน่ว ยลงทุนชนิดเพื่อการออมอี กครั้ งหลัง จากปิดรั บคาสั่งซื้ อ/สับ เปลี่ ยนหน่วยลงทุ น เข้ าเป็น การ
ชั่วคราวหรือถาวร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาหรับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
• ผู้ถือ หน่ว ยลงทุน มีสิท ธิเรี ยกให้บ ริษัท จัด การจ่ ายผลประโยชน์ ตอบแทนและคื นเงิ นทุน ได้ไ ม่เกิ นไปกว่า ส่วนของทุน ของ
กองทุนที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่ มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือ การคืนเงินทุนของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้ อกาหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้นๆ ด้วย
• การแบ่ งชนิ ดหน่ว ยลงทุ น ไม่ ได้เ ป็น การแยกความเป็ น นิติ บุค คลของกองทุ น กองทุ นนี้ ยัง คงเป็ นนิ ติบุ ค คลเดี ยวเท่า นั้ น
การแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นหลายชนิด ไม่ได้ทาให้ความผูกพันรับผิด (liability) ของกองทุนที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออก
จากกันตามชนิ ดของหน่วยลงทุ น โดยทรัพย์สิ นทั้งหมดของกองทุนจะอยู่ภ ายใต้ความผูกพั นรับผิดต่อบุคคลภายนอกตาม
สัญญาข้อตกลงหรือนิติกรรมอื่น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที่ยังไม่เปิดให้บริการเพิ่มเติม โดยการแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็น
ชนิด ต่า ง ๆ จะเป็น ไปตามที่ส านั กงาน ก.ล.ต. และประกาศที่ เกี่ย วข้ องประกาศกาหนด ทั้ งนี้ เพื่ อเพิ่ มการให้บ ริการแก่
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เอกสารนี้สาหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP PROP-D-SSF)
ผู้ถื อหน่ วยลงทุ น ที่อ าจมี ค วามต้ อ งการลงทุ นที่ แ ตกต่ างกัน ในรายละเอีย ด โดยบริ ษัท จั ด การจะแจ้ งรายละเอี ย ดการ
ให้บริการดังกล่า วล่วงหน้ าไม่น้อ ยกว่า 3 วันก่อนวันเปลี่ ยนแปลง โดยจะประกาศ ณ ที่ท าการของบริษัท จัดการและ/หรื อ
ผู้สนับสนุนการ ขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน การสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน ในแต่ล ะชนิ ดหน่ วยลงทุน กับผู้ ลงทุ นแต่ ละกลุ่มไม่เท่ ากัน โดยจะประกาศ ณ ที่ท าการของบริษั ทจั ดการและ/หรื อ
ผู้สนับสนุนการ ขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยังไม่เปิดให้บริการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน อย่างไรก็ตามบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่ จะเปิดให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทารายการสับเปลี่ ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุน เดียวกันนี้ไ ด้
โดยแจ้งให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนทราบผ่ านเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ และ/หรือที่สานักงานของบริษัทจัดการและ/หรื อสานักงาน
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
• บริษัท จัดการสงวนสิทธิ ที่จะยกเว้น ไม่เรี ยกเก็ บค่าธรรมเนี ยมการสับ เปลี่ย นหน่ว ยลงทุ นระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายใน
กองทุน นี้ โดยจะประกาศ ณ ที่ ทาการของบริษัทจั ดการและ/หรือผู้ส นับสนุ นการ ขายและรับ ซื้อคืน ที่ใช้ในการรับ ซื้ อคื น
หน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
โปรดศึกษาคาเตือนที่สาคัญอื่นได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

แผนภาพแสดงตาแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม
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ปัจจัยความเสี่ยงที่สาคัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)
ความผันผวนของผลการ
ดาเนินงาน (SD)

สูง

ต่า
 5%

10-15%

5-10%

15-25%

>25%

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
การกระจุกตัวลงทุน
ในผู้ออกตราสารรวม
การลงทุนกระจุกตัว
ในหมวดอุตสาหกรรมรวม

สูง

ต่า

 10%

10 – 20%

20 -50%

50 – 80%

 80%
สูง

ต่า

 20%

20%-50%

50%-80%

 80%

หมายเหตุ: กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
และกองทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ในสัดส่วน 91.00%
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
การลงทุนกระจุกตัว
รายประเทศรวม

สูง

ต่า

 20%

20%-50%

50%-80%

 80%

หมายเหตุ: กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสิงคโปร์ ในสัดส่วน 51.15%
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
ความเสี่ยงจากกการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)

สูง

ต่า

การป้องกันความเสี่ยง fx

ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด

บางส่วน

ดุลยพินิจ

ไม่ป้องกัน

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://am.kkpfg.com

7
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (% NAV)

กองทุนรวมหมวด
อุตสาหกรรม**,โครงสร้าง
พื้นฐานในประเทศ 45.27%

หน่วยลงทุนในประเทศ
3.14%

พันธบัตร,ตั๋วเงินคลัง 1.41%
เงินฝาก,บัตรเงินฝาก 1.3%

กองทุนรวมหมวด
อุตสาหกรรม** ,โครงสร้าง
พื้นฐานต่างประเทศ
51.15%

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
-0.62%
สินทรัพย์และหนี้สินอื่น
-1.65%

**กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม คือ Property Fund และ REITs

ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน
1 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT)
2 CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST (CICT SP)
3 แอสเซนดัสเรียลเอสเตทอินเวสเมนท์ทรัสต์ (AREIT SP)
4 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม
เฟรเซอร์ส พร๊อพเพอร์ตี้ (FTREIT)
5 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยมโกรท (WHART)

% ของ NAV
8.62
7.41
7.07
6.56
6.47

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ https://am.kkpfg.com
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เอกสารนี้สาหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP PROP-D-SSF)
ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีค่ ุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวก่อนการลงทุน
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)
สูงสุดไม่เกิน 4.2800

4.5000

สูงสุดไม่เกิน 4.2800

4.0000
3.5000

3.0000
2.5000

สูงสุดไม่เกิน 2.1400

2.0000

1.5000
1.0000

0.6955

0.5000
0.0000

การจัดการ

0.8676

สูงสุดไม่เกิน 0.1070

สูงสุดไม่เกิน 0.5350

0.0407

0.1284

ผู้ดูแลผลประโยชน์

นายทะเบียน

0.030
ค่าใช้จ่ายอื่น

รวมค่าใช้จ่าย

อัตราค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นอัตราที่เรียกเก็บจริงสิ้นรอบปีบญ
ั ชีล่าสุด
ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนได้ที่
https://am.kkpfg.com

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ
สูงสุดไม่เกิน
เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)
ไม่เกิน 1.00
ปัจจุบันยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)
ไม่เกิน 1.00
ปัจจุบันยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน (Switching Fee)
- กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (Switching In)
ไม่เกิน 1.00
ปัจจุบันยกเว้น
- กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (Switching Out)
ไม่เกิน 1.00
ปัจจุบันยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
ไม่เกิน 500 บาท ต่อ 1 รายการ
ปัจจุบันยกเว้น
หมายเหตุ : 1.ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการ กองทุนต้นทาง
และกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee) ค่าธรรมเนียมการขาย
(front end fee) และค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน (back end fee) ซ้าซ้อนกัน
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ผลการดาเนินงานในอดีต
ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
• แบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน
ผลการดาเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามปีปฏิทิน 1,2,3 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
0.00%

-0.50%
-1.50%
-2.00%

-1.31%

-1.00%

-2.50%

กองทุนรวม
ตัวชี้วัด

-3.50%

-3.30%

-3.00%
2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
หมายเหตุ
1. เอกสารการวัด ผลการดาเนินงานของกองทุน รวมฉบับนี้ ได้จั ดทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2. หากกองทุนรวมมีผลการดาเนิ นงานตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุน รวมไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดาเนินงานตั้งแต่จัดตั้ ง
กองทุนรวมจนถึงวันทาการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก
3. ตัวชี้วัด :
สัดส่วน
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ร้อยละ 25
(PF&REIT Total Return Index)
2. ดั ช นี FTSE ST Real Estate Investment Trusts ใน สกุ ล เงิ น ดอลลาร์ สิ ง ค โปร์ โด ยปรั บ เป็ น อั ต รา ร้อยละ 50
ผลตอบแทนทุกประเภทจากการลงทุนในหลักทรัพย์ (Total return) โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลBloomberg
หรือแหล่งข้ อมูลอื่นที่มี ความน่าเชื่ อถือและได้ รับการยอมรับ และปรั บด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณ
ผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
3. ดัชนี FTSE EPRA Nareit Global REITS Net Total Return Index ในสกุลเงินดอลลาร์ส หรัฐ ปรับด้ว ย ร้อยละ 25
อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป กองทุนได้เปลี่ยนตัวชี้วัด เป็นดังนี้
สัดส่วน
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ร้อยละ 25
(PF&REIT Total Return Index)
2. ดั ช นี FTSE ST Real Estate Investment Trusts ใน สกุ ล เงิ น ดอลลาร์ สิ ง ค โปร์ โด ยปรั บ เป็ น อั ต รา ร้อยละ 50
ผลตอบแทนทุ ก ประเภทจากการลงทุ นในหลั ก ทรั พ ย์ ( Total return) โดยใช้ ข้ อมู ล จากฐานข้ อ มู ล
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Bloomberg หรือแหล่งข้อมูลอื่นทีม่ ีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับ และปรับด้วยต้นทุ นการป้ อ งกั น
ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
3. ดัชนี FTSE EPRA Nareit Global REITS Net Total Return Index ในสกุลเงินดอลลาร์ส หรัฐ ปรับด้ว ย
ต้นทุน การป้อ งกันความเสี่ยงอัต ราแลกเปลี่ย นเพื่อ คานวณผลตอบแทนเป็น สกุลบาท ณ วันที่ คานวณ
ผลตอบแทน

ร้อยละ 25

• กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -15.18%
• ความผันผวนของผลการดาเนินงาน (standard deviation) คือ 9.47% ต่อปี
• ประเภทกองทุ นรวมเพื่อ ใช้ เปรี ยบเทีย บผลการดาเนิน งาน ณ จุด ขาย คื อ Fund of Property Fund -

Thai and Foreign
•

ผลการดาเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด

ตารางแสดงผลการดาเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด1 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
Year to
Date
0.74%
7.17%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี2

3 ปี2

5 ปี2

10 ปี2

ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน4
-2.37%
5.27%

กองทุนรวม
1.39%
0.74%
-0.75%
N/A
N/A
N/A
3
ตัวชี้วัด
3.84%
7.17%
7.12%
N/A
N/A
N/A
ความผันผวนของ
8.71%
7.76%
8.71%
8.83%
N/A
N/A
N/A
9.47%
ผลการดาเนินงาน
ความผันผวนของ
9.03%
8.37%
9.03%
9.55%
N/A
N/A
N/A
10.70%
ตัวชี้วัด
1. เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน
2. % ต่อปี
3. ตัวชี้วัด :
สัดส่วน
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ร้อยละ 25
(PF&REIT Total Return Index)
2. ดั ช นี FTSE ST Real Estate Investment Trusts ใน สกุ ล เงิ น ดอลลาร์ สิ ง ค โปร์ โด ยปรั บ เป็ น อั ต รา ร้อยละ 50
ผลตอบแทนทุกประเภทจากการลงทุนในหลักทรัพย์ (Total return) โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลBloomberg
หรือแหล่งข้ อมูลอื่นที่มี ความน่าเชื่ อถือและได้ รับการยอมรับ และปรั บด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณ
ผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
3. ดัชนี FTSE EPRA Nareit Global REITS Net Total Return Index ในสกุลเงินดอลลาร์ส หรัฐ ปรับด้ว ย ร้อยละ 25
อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป กองทุนได้เปลี่ยนตัวชี้วัด เป็นดังนี้
สัดส่วน
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1. ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรั สต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(PF&REIT Total Return Index)
2. ดั ช นี FTSE ST Real Estate Investment Trusts ใน สกุ ล เงิ น ดอลลาร์ สิ ง ค โปร์ โด ยปรั บ เป็ น อั ต รา
ผลตอบแทนทุ ก ประเภทจากการลงทุ นในหลั ก ทรั พ ย์ ( Total return) โดยใช้ ข้ อมู ล จากฐานข้ อ มู ล
Bloomberg หรือแหล่งข้อมูลอื่นทีม่ ีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับ และปรับด้วยต้นทุ นการป้ อ งกั น
ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
3. ดัชนี FTSE EPRA Nareit Global REITS Net Total Return Index ในสกุลเงินดอลลาร์ส หรัฐ ปรับด้ว ย
ต้นทุน การป้อ งกันความเสี่ยงอัต ราแลกเปลี่ย นเพื่อ คานวณผลตอบแทนเป็น สกุลบาท ณ วันที่ คานวณ
ผลตอบแทน

ร้อยละ 25
ร้อยละ 50

ร้อยละ 25

4. เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2563

ตารางแสดงผลการดาเนินงานของกลุ่ม Fund of Property Fund - Thai and Foreign ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
AIMC Category Peer Percentile

Return (%)
6M
1Y
3Y 5Y
6.68 12.42 5.50 6.32

Fund of Property 25th Percentile 2.49
Fund - Thai and 50th Percentile 2.00
Foreign
75th Percentile 1.73
95th Percentile 1.39

4.14
2.05
1.44

5.04
2.64
0.51

5.03 5.49
3.98 4.76
3.73 4.41

7.40 8.12 8.46 15.32 12.52
7.86 8.59 8.67 15.84 12.97
8.09 8.83 9.36 16.52 13.31

0.74

-0.79 2.03 3.12

8.80 9.59 10.57 17.31 13.78

3M
5th Percentile 5.56

10Y

Standard Deviation (%)
3M 6M 1Y 3Y
5Y 10Y
6.56 7.11 8.05 14.79 12.32

ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดาเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Disclaimer of Peer group Fund Performance)
1.ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
2.ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ www.aimc.or.th
3.ผลการดาเนินงานของกองทุนที่การเปรียบเทียบแบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใต้ขอ้ กาหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โดย
กองทุนที่จะถูกเปรียบเทียบผลการดาเนินงานในแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกันในระดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentiles) ต่างๆ
โดยแบ่งออกเป็น
- 5th Percentile แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 5 เปอร์เซ็นต์ไทล์
- 25th Percentile แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 25 เปอร์เซ็นต์ไทล์
- 50th Percentile แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 50 เปอร์เซ็นต์ไทล์
- 75th Percentile แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอันดับที่ 75 เปอร์เซ็นต์ไทล์
- 95th Percentile แสดงผลการดาเนินงานของกองทุนอัน ดับที่ 95 เปอร์เซ็นต์ไทล์
4.ผลตอบแทนที่มอี ายุเกินหนึง่ ปีนนั้ มีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
เมื่อผู้ลงทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนที่ลงทุน สามารถนาไปเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ไทล์ตามตาราง จะทราบว่ากองทุนทีล่ งทุนนั้น
อยู่ในช่วงที่เท่าใดของประเภทกองทุนรวมนัน้
คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://am.kkpfg.com
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ข้อมูลอื่นๆ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล กรณีหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
กองทุ น อาจพิ จารณาจ่ า ยเงิน ปั นผลเมื่ อ กองทุน มี ก าไรสะสมและจะต้ อ งไม่ท าให้ ก องทุ น มี
ผลขาดทุ นสะสมในรอบระยะเวลาบั ญชี ที่มีก ารจ่ ายเงินปั นผลนั้น โดยการจ่า ยเงิ นปั นผลของ
กองทุนในแต่ละครั้ง จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี้ยรับที่ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
(2) จ่ายได้ไม่เกิน ร้อยละ 30 ของก าไรสะสมดังกล่า ว หรือกาไรสุทธิใ นรอบระยะเวลาบั ญชีที่จ ะ
จ่ายเงินปันผลนั้น แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่จ่ายเงินปันผลในงวดใด ๆ ก็ตาม ในกรณีที่การจ่ายเงินปันผลต่อ
หน่วยลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นต่ากว่า 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุนหรือกรณีอื่นใดตามที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
วันที่จดทะเบียนกองทุน 17 กันยายน 2556
(เปิดให้บริการหน่วยลงทุน ชนิดเพื่อการออม ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2563)
อายุโครงการ
ไม่กาหนด
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน วันทาการซื้อ
: ทุกวันทาการ เวลา 8:30 - 16:00 น.
มูลค่าขั้นต่าของการซื้อครั้งแรก
: 1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่าของการซื้อครั้งถัดไป
: 1,000 บาท
วันทาการขายคืน
: ทุกวันทาการ เวลา 8:30 - 15:30 น.
มูลค่าขั้นต่าของการขายคืน
: ไม่กาหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่า
: 100 บาท / 10 หน่วย
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
: ภายใน 5 วันทาการนับแต่วันรับซื้ อคืนหน่วยลงทุ น
(ปัจจุบั น T+5 เฉพาะบัญ ชีรับ เงินค่ าขายคืน หน่ว ย
ลงทุน ของ KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY,
TTB, KTB, CIMB Thai, LH Bank, UOB, Citibank
และน าฝากเช็ ค T+5 ส าหรั บ บั ญ ชี ธ นาคารอื่ น
นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น (รายละเอียดอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง))
T = วันทาการซื้อขาย
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ https://am.kkpfg.com
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เอกสารนี้สาหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP PROP-D-SSF)
รายชื่อผู้จัดการกองทุน

อัตราส่วนหมุนเวียนการ
ลงทุนของกองทุนรวม
(PTR)
ผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน

ชื่อ - นามสกุล
คุณลักษณ์ชนก สงวนรักศักดิ์
คุณศุภฤกษ์ วิริยะก่อกิจกุล
คุณอัญชัญ ชูฤกษ์ธนเศรษฐ์
0.24 เท่า

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ขอบเขตหน้าที่
ผู้จัดการกองทุน
ผู้จัดการกองทุน
ผู้จัดการกองทุน

วันที่เริ่มบริหารกองทุนรวมนี้
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 10 มิถุนายน 2559

ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2165-5555
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2359-0000
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2217-8888
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2658-8888
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2659-7000, 0-2659-7384
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จากัด โทรศั พท์ : 0-2695-5000
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ : 0-2857-7799
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ : 0-2846-8649
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2646-9650
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จากัด โทรศัพท์ : 0-2697-3800, 0-2697-3878
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2635-1718
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2305-9559
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด โทรศัพท์ : 0-2680-1111
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จากัด โทรศัพท์ : 0-2660-6677
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2659-8000
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2658-5800
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2659-3456
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 0-2638-5000, 0-2287-6000
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด โทรศัพท์ : 0-2949-1000, 0-2949-1126-28
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 0-2648-3600, 0-2648-3500
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จากัด โทรศัพท์ : 0-2680-5000
บริษัท หลักทรัพย์คันทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2205-7000
บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จากัด โทรศัพท์ : 0-2223-2288
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• บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2862-9797
• บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จากัด โทรศัพท์ : 0-2861-5508
• บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2648-1111
• บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ : 0-2009-8888
• บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2618-1111
• บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จากัด โทรศัพท์ : 0-2026-5100
• บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2796-0000, 0-2345-0000
• บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2274-9400, 0-2276-1025
• บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จากัด โทรศัพท์ : 1240
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง รวมถึ ง ช่ อ งทางการ
บริการอื่นที่บริษัทจัดการกาหนด เช่น บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ ช่ องทางการบริ ก าร
ทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุ น
เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทาการที่บริษัทจัดการก าหนด โดย
บริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชีช้ วน หรื อ ผ่ า นเว็ บ ไซต์ ข อง
บริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรื อ ตามวิ ธี ก าร
อื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนทีไ่ ด้เปิดบัญชีกองทุนไว้ กั บ บริ ษัทจั ด การก่ อ น
หน้าวั นที่บ ริษัท จัดการไม่ รับเปิดบั ญชีก องทุ นเพิ่ม เติม สามารถทาธุร กรรมกับ บริษัท จัดการได้
ตามปกติ
ติดต่อสอบถามรับหนังสือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด
ชี้ชวน/ร้องเรียน
ที่อยู่ : ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
เลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2305-9800 โทรสาร : 0-2305-9803-4
website : https://am.kkpfg.com
email : kkpam.customer@kkpfg.com
ผู้ลงทุ นสามารถสอบถามข้ อมูล เพิ่ม เติม และรั บหนั งสือชี้ ชวนและโครงการและข้อ ผูกพั น ได้ ที่
บริษัทหลักทรัพ ย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภั ทร จากัด หรือ ผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคื น
หน่วยลงทุนอื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง
ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิด กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้
ความขัดแย้งทาง
(Cross Investing Fund) ตามอั ตราส่ว นที่บริ ษัทจัด การกาหนด ดั งนั้น บริษัทจัด การจะจัดให้ มี
ผลประโยชน์
ระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบาย
การลงทุ น ที่เปิ ดให้มี การลงทุน ในกองทุน รวมภายใต้ก ารบริห ารจั ดการของบริ ษัท หลั กทรัพ ย์
จัดการกองทุนเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของทั้ งกองทุนรวมต้นทาง
และกองทุน รวมปลายทางผู้ล งทุนสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อ าจก่อ ให้เกิดความขัดแย้งทาง
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ผลประโยชน์ได้ที่ https://am.kkpfg.com
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้น ในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่าของการสั่งซื้อครั้งถัดไป บริษัทจัดการจะคานึงถึงประโยชน์ของ
ต่าของการสั่งซื้อครั้งถัดไป ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสาคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศการเปลี่ยนแปลงและแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันทีม่ ีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่าของการสั่งซื้อ
ครั้งถัดไป คาอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง และเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
ข้อมูลอื่นๆ
• ข้อสงวนสิทธิสาหรับผู้ลงทุนบุคคลอเมริกัน (U.S. Person)
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่เสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ ของ
พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มถี ิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่ อ ยู่ ใน
สหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนซึง่ จัดให้มี ขึ้น
และดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
• ในกรณี ที่ผู้ถื อหน่ว ยลงทุ นถือ หน่วยลงทุน เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่า ทรัพย์ สินสุท ธิของ
กองทุ น หรื อตามสัดส่ วนอื่ นที่จ ะมีการกาหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามหลัก เกณฑ์ของ
กองทุ นหลัก และ/หรือ กองทุนต่ างประเทศ และ/หรือ คู่สัญ ญาต่างประเทศ และ/หรือ ตาม
กฎหมายหรือหน่ว ยงานที่ มีอ านาจประกาศกาหนด ให้ ถือ ว่าผู้ ถือ หน่ วยลงทุ นตกลงและ
ยินยอมให้บริษัทจัดการสามารถเปิดเผยข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนให้แก่กองทุนหลัก และ/
หรือกองทุ นต่างประเทศ และ/หรือคู่ สัญญาต่ างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องกั บ
กองทุ น หลั ก หรื อ กองทุ น ต่ า งป ระเทศหรื อ คู่ สั ญ ญาต่ า งประเทศ แล ะ/หรื อ บุ ค คลอื่ น
รายละเอียดดังนี้
1. ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด สัญชาติ สถานที่เกิด ที่อยู่ ของ ผู้ถือหน่วยลงทุน
2. บัตรประชาชน และ/หรือหนังสือเดินทาง ที่ รับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้ถือหน่วย และ/หรื อ
รับรองโดยโนตารีพับลิค (Notary Public)
3. เอกสารการทาความรู้ จักตัวตนของลูก ค้า (Know Your Client: KYC) ตามที่กองทุนหลั ก
และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ย วข้องกั บกองทุนหลั กหรือคู่ สัญญา
ของกองทุ นหรื อคู่สั ญญาของบริ ษัทจั ดการ และ/หรื อหน่ วยงานที่ มีอานาจร้องขอ เพื่อให้
เป็นไปตามนโยบายการป้องกันการใช้ธุ รกรรมหลั กทรัพ ย์เป็น ช่องทางในการฟอกเงิ นและ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML) ตามข้อกาหนดของกองทุนหลัก
4. ข้อมูลอื่นตามที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้ อ ง
กับ กองทุนหลักหรือคู่สัญญาของกองทุนหรือคู่สัญญาของบริษัทจัดการ และ/หรือหน่วยงาน
ที่มี อานาจร้องขอ
โดยที่ ผู้ถื อหน่ วยลงทุน ให้ ความยิน ยอมในการที่ บริษั ทจัด การจะน าส่ง ข้อมู ลข้า งต้น และ
เอกสารอื่ นใด และ/หรือ ตามที่บ ริษั ทจัด การร้องขอ ให้แ ก่ก องทุ นหลัก และ/หรื อกองทุ น
ต่างประเทศ และ/หรือ คู่สัญญาต่า งประเทศ และ/หรือหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้ องกับ กองทุนหลั ก
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หรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น และผู้ถือหน่วยลงทุ น
สละสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย หรือเงินอื่นใดจากบริษัทจัดการ
▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจานวน
▪ ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต
▪ การพิ จารณาร่ างหนังสือ ชี้ชวนในการเสนอขายหน่ว ยลงทุนของกองทุ นรวมนี้มิ ได้เป็ นการแสดงว่า สานั กงาน
ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทน
ของหน่ วยลงทุนที่ เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษั ทจัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมู ลในหนังสือชี้ ชวนส่ วนสรุปข้อมู ล
สาคัญ ณ วั นที่ 14 มกราคม 2565 แล้ ว ด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิ ดชอบในการดาเนินการของกองทุ น
รวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด

ข้อมูลความเสี่ยงของกองทุน
1. ความเสี่ยงจากการบริหารการลงทุนแบบมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active
management risk)
ความเสี่ยงจากการที่การตัดสินใจลงทุ น การวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือกลยุ ทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุนอาจ
ทาให้ผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังหรือไม่สามารถสร้างผลตอบแทนทีส่ ูงกว่าดัชนีชี้วัดได้
2. ความเสี่ยงจากการลงทุนของกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund)
เนื่องจากกองทุนมี นโยบายในการมุ่ งลงทุน ในหมวดอุ ตสาหกรรมอสังหาริมทรั พย์เพี ยงหมวดเดีย ว จึง มีความ
เสี่ยงจากการลงทุนมากกว่ากองทุนที่มีการกระจายการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมต่าง ๆ
3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market risk)
ความเสี่ยงที่เกิ ดจากความเปลี่ยนแปลงหรือความผันผวนของราคาตราสารที่กองทุ นถืออยู่ โดยได้รับผลกระทบ
จากปัจจัยทางเศรษฐกิจหรือภาวะตลาด เช่น อัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของค่าเงิน เป็นต้น
4. ความเสี่ยงในการลงทุนในต่างประเทศ (Country Risk)
ความเสี่ยงที่ เกิดจากการเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ตลอดจนประสิทธิ ภาพขององค์กรที่
เกี่ยวข้ องกับ ตลาดเงิน ตลาดทุ น รวมถึงข้อ จากัด ทางด้ านกฎหมายและการทาธุรกรรมทางการเงิ นต่าง ๆ ของ
ประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ ราคาหลั กทรัพย์ห รือตราสารที่กองทุ นได้พิจารณาลงทุ นและอาจ
ส่งผลให้กองทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว้
5. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)
ความเสี่ยงจากการที่หน่ว ยลงทุน ของกองทุน รวมอสั งหาริ มทรัพ ย์ที่ลงทุ นนั้น ขาดสภาพคล่ อง จากการซื้อขาย
เปลี่ยนมือของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนอยู่มนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น มีจานวนครั้ ง
และปริมาณน้อย กองทุ นจึงอาจขายหลักทรัพย์ ดังกล่า วไม่ไ ด้ในช่ วงเวลาที่ต้อ งการ หรืออาจไม่ไ ด้ราคาตามที่
ต้องการ
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6. ความเสี่ยงจากการเข้าทาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative Risk)
ความเสี่ยงจากการที่ราคาหลักทรัพย์ที่ตราสารอนุพันธ์นั้นอ้างอิงอยู่มีราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับ ที่
คาดการณ์ไว้ ทาให้กองทุ นรับรู้ผ ลขาดทุน เนื่องจากกองทุ นได้ดารงสถานะเปิดรับ ความเสี่ ยง (Exposure) จาก
การพิ จารณาลงทุ น ในตราสารอนุ พั นธ์ และความเสี่ ยงจากการที่ ตราสารอนุ พัน ธ์ บางประเภทมี ความเสี่ ย ง
มากกว่าการลงทุนตามปกติในหลักทรัพย์อ้างอิง ดังนั้น หากการพิจารณาลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทาให้ค่าความ
เสี่ยงสุทธิ (Net Exposure) ของพอร์ตการลงทุนเพิ่ มขึ้น ก็จ ะทาให้ผ ลตอบแทนของกองทุนมี ความผัน ผวนมาก
ขึ้นได้
7. ความเสี่ยงจากข้อจากัดการนาเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk)
เนื่อ งจากกองทุ น นี้มี การลงทุ นในต่ างประเทศจึง มีค วามเสี่ย งที่ ทางการของต่ างประเทศอาจออกมาตรการ
ในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทาให้กองทุนไม่สามารถนาเงินกลับเข้าประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ไ ด้
รับคืนเงินตามระยะเวลาที่กาหนด
8. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk หรือ Foreign Exchange Rate Risk)
ราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจึงอาจ
มีผลต่อการดาเนินงานของกองทุน โดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นเงินบาท
9. ความเสี่ยงจากการดาเนินงานของผู้ออกตราสาร (Credit risk หรือ Default risk)
ความเสี่ ยงจากการที่ ผู้ ออกตราสารหรื อผู้ ค้ าประกั นตราสารที่ก องทุ นไปลงทุ น ปฏิเ สธการช าระเงิน ต้ นและ
ดอกเบี้ยได้ตามที่กาหนด หรือชาระไม่ครบตามจานวนที่สัญญาไว้
10. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)
ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น จากการเปลี่ยนแปลง/ความผั นผวนของของอัต ราดอกเบี้ย หรืออั ตราผลตอบแทนในตลาด
ที่ส่ งผลกระทบต่อ ราคาของตราสารหนี้ ที่ล งทุ น และโดยปกติ ตราสารหนี้ที่ มี อายุ คงเหลือ หรือ อายุ ตราสาร
ยิ่งยาวนานเท่าไร ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอั ตราดอกเบี้ย/ผลตอบแทนก็จะยิ่งมีผ ลกระทบมาก และ
ย่อมส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารหนี้มากขึ้นเช่นกัน
11. ความเสี่ยงจากการกระจายการลงทุนของกองทุน (Diversification Risk)
ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุน มีน โยบายการลงทุนแบบเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพ ย์
และก่อสร้างเพียงหมวดเดียว จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่าปกติ
12. ความเสี่ยงจากการขยายฐานเงินลงทุน (Leverage risk) กรณีที่มีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ความเสี่ยงจากการลงทุนในออปชั่นที่ซื้อขายในตลาด (Organized Exchange) หรือสัญญาฟิวเจอร์ส ซึ่งกองทุ น
รวมสามารถลงทุน ได้โดยการวางเงินประกั น (Margin) เพื่ อป้อ งกัน การไม่ ปฏิ บัติต ามสัญ ญา โดยการวางเงิ น
ประกันเพียงเล็กน้อยสามารถลงทุนในสัญญาที่มีมูลค่ามากได้ เช่น ตลาดอาจกาหนดให้วางเงินประกันเพียง 5%
ของมูลค่าสัญญาส่ งผลให้อัตราผลตอบแทน (กาไร/ขาดทุน) เกิดขึ้นในอัต ราที่สูงได้เมื่อเทียบกับเม็ดเงินที่ลงทุ น
ซึ่งในกรณีที่กองทุนคาดการณ์ถูกต้อง การวางเงินประกั นเพียงเล็กน้อ ย กองทุนก็จ ะได้กาไรเป็นจ านวนมาก แต่
ในทางตรงกันข้ าม ถ้า กองทุน คาดการณ์ผิด การวางเงินประกันเพีย งเล็กน้ อย กองทุนก็อ าจขาดทุนเป็น จานวน
มากได้เช่นกัน
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13. ความเสียงจากการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
ความเสี่ยงที่เกิดจากการคาดการณ์ทิศทางของดัชนีอ้างอิงผิดพลาด ทาให้ได้รับผลตอบแทนต่าหรือติดลบและ
เกิดจากการที่ตราสารประเภทนี้ส่วนใหญ่ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้

คาอธิบายแผนภาพมิติความเสี่ยง
ความเสี่ย งจากความผัน ผวนของมูล ค่าหน่วยลงทุ น (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ย งที่มู ลค่าของหลักทรัพย์ ที่
กองทุน รวมลงทุน จะเปลี่ย นแปลงเพิ่ มขึ้ นหรือลดลงจากปั จจัย ภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจ การลงทุน ปัจ จัย ทาง
การเมือ งทั้งในและต่ างประเทศ เป็ นต้น ซึ่งพิจ ารณาได้จากค่ า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุ น
รวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง
ความเสี่ยงจากการกระจุ กตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (High issuer Concentration) พิจารณาจากการลงทุ น
แบบกระจุ กตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่ สัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภ าระผูกพั นตามตราสารหรือ สัญ ญานั้ น รายใด
รายหนึ่งมากว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้
3. เงิ นฝากหรื อตราสารเทีย บเท่ าเงิน ฝากที่ผู้รั บฝากหรื อผู้อ อกตราสารที่ มีการจัด อันดั บความน่ าเชื่ อถือ อยู่ใ นอัน ดับ ที่
สามารถลงทุนได้
ความเสี่ย งจากการเปลี่ย นแปลงของอั ตราแลกเปลี่ย น (Currency Risk) หมายถึ ง การเปลี่ ยนแปลง ของอั ตรา
แลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุ น เช่น กองทุนรวมลงทุ น ด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่
ขายทากาไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาท
แข็งและขายทากาไรในช่วงที่บาทอ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึน้ กว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็ นเครื่องมื อสาคั ญในการบริหารความเสี่ย งจากดังกล่ าว ทั้ งนี้ กองทุ นอาจป้อ งกัน ความเสี่ย ง
ตามดุล ยพินิจของผู้จัด การกองทุนรวม : ผู้ล งทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่ องจากการป้องกันความ
เสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจ ารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม https://am.kkpfg.com
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คาอธิบายเพิ่มเติม
อัตราส่วนหมุนเวีย นการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) : เพื่ อให้ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้ อ
ขายทรัพ ย์สินของกองทุ น และสะท้อนกลยุทธ์ก ารลงทุน ของผู้จั ดการกองทุนได้ ดียิ่งขึ้น โดยคานวณจากมูลค่า ที่ต่ากว่ า
ระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่าน
มาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน
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