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บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

กองทุนเปดเค โกลบอล พร็อพเพอรตี้ หุนทุน-A ชนิดสะสมมูลคา

K-GPROP-A(A)
ประเภทกองทุนรวม / กลุมกองทุนรวม

• กองทุนรวมตราสารทุนตางประเทศ / กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม / กองทุนรวมฟดเดอร
• กลุม Fund of Property fund - Foreign

นโยบายและกลยุทธการลงทุน

• ลงทุนในกองทุน Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund, Class H3q USD (กองทุนหลัก) ที่มี
นโยบายลงทุนไมนอยกวา 80% ในตราสารทุนของบริษัท หรือทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (Real Estate
Investment Trusts) หรือเทียบเทา ท่ีมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย ซ่ึงมีรายไดหลักจากการเปนเจาของ บริหาร และ/

หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพยท่ัวโลก
• ปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนไมนอยกวา 75% ของมูลคาเงินลงทุนตางประเทศ
• บริษัทท่ีบริหารจัดการกองทุนหลัก คือ Henderson Management S.A.
• มุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกวาดัชนีชี้
วัด (active management)

ผลการดำเนินงานและดัชนีช้ีวัดยอนหลัง 5 ปปฏิทิน (% ตอป)

ผลการดำเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด (%)

YTD 3 เดือน 6 เดือน 1 ป *

กองทุน -0.85 -0.85 2.84 -26.45

ดัชนีช้ีวัด -0.21 -0.21 4.74 -21.21

คาเฉล่ียในกลุมเดียวกัน -1.14 -1.14 0.41 -23.46

ความผันผวนกองทุน 17.27 17.27 20.44 21.58

ความผันผวนดัชนีช้ีวัด 17.54 17.54 20.20 20.14

3 ป * 5 ป * 10 ป * ต้ังแตจัดต้ัง *

กองทุน N/A N/A N/A -5.95

ดัชนีช้ีวัด N/A N/A N/A -1.12

คาเฉล่ียในกลุมเดียวกัน N/A N/A N/A N/A

ความผันผวนกองทุน N/A N/A N/A 18.03

ความผันผวนดัชนีช้ีวัด N/A N/A N/A 16.54

หมายเหตุ : * % ตอป

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง

ความเสี่ยงสูง
ลงทุนในตราสารทุน โดยเนนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรม โดย

เฉลี่ยในรอบปไมนอยกวา 80% ของ NAV

ขอมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน 15 ก.ย. 57

วันเริ่มตน class 2 ก.พ. 64

นโยบายการจายเงินปนผล ไมจาย

อายุกองทุน ไมกำหนด

ผูจัดการกองทุนรวม
น.ส. พีรกานต ศรีสุข (ตั้งแต 26 ก.พ. 61)

ดัชนีชี้วัด :
1. ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed - USD Net
(100.00%)
ปรับดวยตนทุนการปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อ

เทียบกับคาสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน รอยละ 90
และปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับคาสกุลเงินบาท ณ
วันที่คำนวณผลตอบแทน รอยละ 10

คำเตือน:
• การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน
• ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยัน
ถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเขารวมตอตานทุจริต : ไดรับการรับรองจาก CAC

ผูลงทุนสามารถศึกษา
เครื่องมือบริหารความเสี่ยง

ดานสภาพคลองไดใน
หนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.kasikornasset.com
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K-GPROP-A(A)
การซ้ือหนวยลงทุน
วันทำการซ้ือ : ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลาทำการ : 08:30 น. - 15:30 น.
การซ้ือคร้ังแรกข้ันต่ำ : 500 บาท
การซ้ือคร้ังถัดไปข้ันต่ำ : 500 บาท

การขายคืนหนวยลงทุน
วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลาทำการ : 08:30 น. - 14:30 น.
การขายคืนข้ันต่ำ : 500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : 50 บาท
ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน : T+4

(ประกาศ NAV T+2 คืนเงิน T+4 เวลา 10.00 น.เปนตนไป)

หมายเหตุ :

คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)

คาธรรมเนียม สูงสุดไมเกิน เก็บจริง

การจัดการ 3.2100 1.2840

รวมคาใชจาย 4.0125 1.4264

หมายเหตุ : คาธรรมเนียมดังกลาวรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแลว
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจริง เพ่ือใหสอดคลองกับกลยุทธหรือคาใชจายในการ
บริหารจัดการ

คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)

คาธรรมเนียม สูงสุดไมเกิน เก็บจริง

การขาย 3.00 1.50

การรับซ้ือคืน 3.00 ยกเวน

การสับเปล่ียนหนวยลงทุนเขา ดูหมายเหตุ

การสับเปล่ียนหนวยลงทุนออก ดูหมายเหตุ

การโอนหนวย ตามที่เก็บจริง ไมเรียกเก็บ

หมายเหตุ : คาธรรมเนียมดังกลาวรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแลว
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจริง เพ่ือใหสอดคลองกับกลยุทธหรือคาใชจายในการ

บริหารจัดการ
• คาธรรมเนียมการสับเปล่ียน (Switching Fee) : อัตราเทากับคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุนตนทาง
หรือคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนของกองทุนปลายทางแลวแตอัตราใดจะสูงกวา

สัดสวนประเภททรัพยสินท่ีลงทุน

ประเภททรัพยสิน % NAV

หนวยลงทุน 97.78  

เงินฝาก 2.05  

อ่ืนๆ 0.17  

ทรัพยสินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ทรัพยสิน % NAV

Janus Henderson Horizon Global

Property Equities Fund,Class H3q USD

97.78  

เงินฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 2.04  

เงินฝาก บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 0.01  

ขอมูลกองทุนหลัก

ทรัพยสิน % NAV

Prologis 9.77  

VICI Properties 5.21  

Welltower 4.48  

Alexandria Real Estate Equities 3.81  

Camden Property Trust 3.52  

ขอมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 31 มี.ค. 66

ขอมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown -34.48 %

Recovering Period N/A

FX Hedging 89.68 %

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน 0.09 เทา

Sharpe Ratio -0.31

Alpha -4.83 %

Beta 0.69

การจัดสรรการลงทุนในตางประเทศ

ประเทศ % NAV

North America 64.03  

Pacific Basin 12.35  

JAPAN 9.35  

Europe 6.26  

UNITED KINGDOM 5.20  

ขอมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 31 มี.ค. 66

การจัดสรรการลงทุนในกลุมอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม % NAV

Retail REITs 19.89  

Industrial REITs 17.93  

Real Estate Holding & Development 14.90  

Residential REITs 8.96  

Office REITs 8.26  

ขอมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 31 มี.ค. 66



K-GPROP-A(A)
การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกวา 20 % (กองในประเทศและกองตางประเทศ)

ช่ือกองทุน : กองทุน Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund, Class H3q USD

ISIN Code : LU0942194779 Bloomberg Code : HHGPH1U:LX

คำอธิบาย
Maximum Drawdown เปอรเซ็นตผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง (หรือตั้งแตจัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไมครบ 5 ป) โดยวัดจากระดับ NAV ตอหนวยที่จุดสูงสุดไป
จนถึงจุดต่ำสุดในชวงท่ี NAV ตอหนวยปรับตัวลดลง คา Maximum Drawdown เปนขอมูลที่ชวยใหทราบถึงความเส่ียงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟนตัว เพื่อเปนขอมูลใหผูลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแตการขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟนกลับมาที่เงินทุนเริ่มตนใชระยะเวลานานเทาใด
FX Hedging เปอรเซ็นตของการลงทุนในสกุลเงินตางประเทศที่มีการปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน ความถ่ีของการซื้อขายหลักทรัพยในพอรตกองทุนในชวงเวลาใดชวงเวลาหน่ึง โดยคำนวณจากมูลคาที่ต่ำกวาระหวางผลรวมของมูลคาการซื้อหลักทรัพยกับผล
รวมของมูลคาการขายหลักทรัพยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปหารดวยมูลคา NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีคาอัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนสูง
บงช้ีถึงการซื้อขายหลักทรัพยบอยครั้งของผูจัดการกองทุนและทำใหมีตนทุนการซ้ือขายหลักทรัพยที่สูง จึงตองพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุมคา

ของการซื้อขายหลักทรัพยดังกลาว
Sharpe Ratio อัตราสวนระหวางผลตอบแทนสวนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลตางระหวางอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผล
ตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม คา Sharpe Ratio สะทอนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวม
ควรไดรับเพ่ิมข้ึนเพ่ือชดเชยกับความเสี่ยงท่ีกองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมท่ีมีคา Sharpe Ratio สูงกวาจะเปนกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกวา เนื่องจากไดรับผล
ตอบแทนสวนเพ่ิมท่ีสูงกวาภายใตระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนสวนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยคา Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสรางผลตอบแทนไดสูงกวาดัชนีช้ีวัด ซึ่งเปนผลจาก
ประสิทธิภาพของผูจัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเขาลงทุนในหลักทรัพยไดอยางเหมาะสม
Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในพอรตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปล่ียนแปลงของตลาด Beta นอยกวา 1 แสดงวา หลักทรัพยใน
พอรตการลงทุนมีการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนนอยกวาการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยของตลาด Beta มากกวา 1 แสดงวา หลักทรัพยในพอรตการลงทุนมี
การเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกวาการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยของตลาด
Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสรางผลตอบแทนใหใกลเคียงกับ

ดัชนีช้ีวัด กองทุนรวมท่ีมีคา tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยหางจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหน้ีโดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยท่ีจะไดรับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินตนที่จะไดรับคืน นำมาคิด
ลดเปนมูลคาปจจุบัน โดยใชวัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหน้ี คำนวณจากคาเฉลี่ยถวงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แตละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และ
เน่ืองจาก Yield to Maturity มีหนวยมาตรฐานเปนเปอรเซ็นตตอป จึงสามารถนำไปใชเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหวางกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบ
กำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนท่ีใกลเคียงกันได

@ สงวนสิทธ์ิ 2023 บริษัท มอรน่ิงสตาร รีเสิรช (ประเทศไทย) จำกัด ขอมูลน้ี (1) เปนกรรมสิทธิ์ของบริษัท มอรนิ่งสตาร รีเสิรช (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ ผูใหบริการขอมูล (2) ขอสงวน
สิทธ์ิในการลอกเลียน หรือเผยแพร (3) ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรับผิดชอบตอความถูกตอง ครบถวน และความเสียหายตางๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำขอมูลไปใชอางอิง ผลการดำเนินงานในอดีต
มิไดเปนส่ิงยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

หนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสำคัญ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ที่อยู : 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ช้ัน 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988
website : www.kasikornasset.com

email : ka.customer@kasikornasset.com

https://www.janushenderson.com/en-lu/investor/product/janus-henderson-horizon-global-property-equities-fund/?identifier=LU0942194779
https://www.kasikornasset.com/
mailto:ka.customer@kasikornasset.com


หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสำคัญ
Factsheet

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

กองทุนเปดเค โกลบอล พร็อพเพอรตี้ หุนทุน-A ชนิดจายเงินปนผล

K-GPROP-A(D)
ประเภทกองทุนรวม / กลุมกองทุนรวม

• กองทุนรวมตราสารทุนตางประเทศ / กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม / กองทุนรวมฟดเดอร
• กลุม Fund of Property fund - Foreign

นโยบายและกลยุทธการลงทุน

• ลงทุนในกองทุน Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund, Class H3q USD (กองทุนหลัก) ที่มี
นโยบายลงทุนไมนอยกวา 80% ในตราสารทุนของบริษัท หรือทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (Real Estate
Investment Trusts) หรือเทียบเทา ท่ีมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย ซ่ึงมีรายไดหลักจากการเปนเจาของ บริหาร และ/

หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพยท่ัวโลก
• ปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนไมนอยกวา 75% ของมูลคาเงินลงทุนตางประเทศ
• บริษัทท่ีบริหารจัดการกองทุนหลัก คือ Henderson Management S.A.
• มุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกวาดัชนีชี้
วัด (active management)

ผลการดำเนินงานและดัชนีช้ีวัดยอนหลัง 5 ปปฏิทิน (% ตอป)

ผลการดำเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด (%)

YTD 3 เดือน 6 เดือน 1 ป *

กองทุน -0.85 -0.85 2.84 -26.45

ดัชนีช้ีวัด -0.21 -0.21 4.74 -21.21

คาเฉล่ียในกลุมเดียวกัน -1.14 -1.14 0.41 -23.46

ความผันผวนกองทุน 17.27 17.27 20.43 21.57

ความผันผวนดัชนีช้ีวัด 17.54 17.54 20.20 20.14

3 ป * 5 ป * 10 ป * ต้ังแตจัดต้ัง *

กองทุน 4.75 -3.83 N/A -1.30

ดัชนีช้ีวัด 6.62 0.48 N/A 2.33

คาเฉล่ียในกลุมเดียวกัน 2.65 -0.80 N/A N/A

ความผันผวนกองทุน 20.39 19.48 N/A 16.79

ความผันผวนดัชนีช้ีวัด 18.50 18.27 N/A 15.60

หมายเหตุ : * % ตอป

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง

ความเสี่ยงสูง
ลงทุนในตราสารทุน โดยเนนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรม โดย

เฉลี่ยในรอบปไมนอยกวา 80% ของ NAV

ขอมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน 15 ก.ย. 57

วันเริ่มตน class 15 ก.ย. 57

นโยบายการจายเงินปนผล จาย ปละไมเกิน 4 ครั้ง
(พิจารณาจายทุกสิ้นเดือน
ม.ค. เม.ย. ก.ค. และ

ต.ค.)

อายุกองทุน ไมกำหนด

ผูจัดการกองทุนรวม
น.ส. พีรกานต ศรีสุข (ตั้งแต 26 ก.พ. 61)

ดัชนีชี้วัด :
1. ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed - USD Net
(100.00%)
ปรับดวยตนทุนการปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อ
เทียบกับคาสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน รอยละ 90
และปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับคาสกุลเงินบาท ณ

วันที่คำนวณผลตอบแทน รอยละ 10

คำเตือน:
• การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน
• ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยัน
ถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเขารวมตอตานทุจริต : ไดรับการรับรองจาก CAC

ผูลงทุนสามารถศึกษา
เครื่องมือบริหารความเสี่ยง

ดานสภาพคลองไดใน
หนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.kasikornasset.com

https://www.kasikornasset.com/Pages/QRCode_Redirect.html?FileName=K-GPROP-A(D).pdf&DocType=1


K-GPROP-A(D)
การซ้ือหนวยลงทุน
วันทำการซ้ือ : ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลาทำการ : 08:30 น. - 15:30 น.
การซ้ือคร้ังแรกข้ันต่ำ : 500 บาท
การซ้ือคร้ังถัดไปข้ันต่ำ : 500 บาท

การขายคืนหนวยลงทุน
วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลาทำการ : 08:30 น. - 14:30 น.
การขายคืนข้ันต่ำ : 500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : 50 บาท
ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน : T+4

(ประกาศ NAV T+2 คืนเงิน T+4 เวลา 10.00 น.เปนตนไป)

หมายเหตุ :

คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)

คาธรรมเนียม สูงสุดไมเกิน เก็บจริง

การจัดการ 3.2100 1.2840

รวมคาใชจาย 4.0125 1.4264

หมายเหตุ : คาธรรมเนียมดังกลาวรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแลว
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจริง เพ่ือใหสอดคลองกับกลยุทธหรือคาใชจายในการ
บริหารจัดการ

คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)

คาธรรมเนียม สูงสุดไมเกิน เก็บจริง

การขาย 3.00 1.50

การรับซ้ือคืน 3.00 ยกเวน

การสับเปล่ียนหนวยลงทุนเขา ดูหมายเหตุ

การสับเปล่ียนหนวยลงทุนออก ดูหมายเหตุ

การโอนหนวย ตามที่เก็บจริง ไมเรียกเก็บ

หมายเหตุ : คาธรรมเนียมดังกลาวรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแลว
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจริง เพ่ือใหสอดคลองกับกลยุทธหรือคาใชจายในการ

บริหารจัดการ
• คาธรรมเนียมการสับเปล่ียน (Switching Fee) : อัตราเทากับคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุนตนทาง
หรือคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนของกองทุนปลายทางแลวแตอัตราใดจะสูงกวา

สัดสวนประเภททรัพยสินท่ีลงทุน

ประเภททรัพยสิน % NAV

หนวยลงทุน 97.78  

เงินฝาก 2.05  

อ่ืนๆ 0.17  

ทรัพยสินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ทรัพยสิน % NAV

Janus Henderson Horizon Global

Property Equities Fund,Class H3q USD

97.78  

เงินฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 2.04  

เงินฝาก บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 0.01  

ขอมูลกองทุนหลัก

ทรัพยสิน % NAV

Prologis 9.77  

VICI Properties 5.21  

Welltower 4.48  

Alexandria Real Estate Equities 3.81  

Camden Property Trust 3.52  

ขอมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 31 มี.ค. 66

ขอมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown -41.92 %

Recovering Period 1 ป 2.33 เดือน

FX Hedging 89.68 %

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน 0.09 เทา

Sharpe Ratio 0.32

Alpha -1.87 %

Beta 0.65

การจัดสรรการลงทุนในตางประเทศ

ประเทศ % NAV

North America 64.03  

Pacific Basin 12.35  

JAPAN 9.35  

Europe 6.26  

UNITED KINGDOM 5.20  

ขอมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 31 มี.ค. 66

การจัดสรรการลงทุนในกลุมอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม % NAV

Retail REITs 19.89  

Industrial REITs 17.93  

Real Estate Holding & Development 14.90  

Residential REITs 8.96  

Office REITs 8.26  

ขอมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 31 มี.ค. 66



K-GPROP-A(D)
การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกวา 20 % (กองในประเทศและกองตางประเทศ)

ช่ือกองทุน : กองทุน Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund, Class H3q USD

ISIN Code : LU0942194779 Bloomberg Code : HHGPH1U:LX

คำอธิบาย
Maximum Drawdown เปอรเซ็นตผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง (หรือตั้งแตจัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไมครบ 5 ป) โดยวัดจากระดับ NAV ตอหนวยที่จุดสูงสุดไป
จนถึงจุดต่ำสุดในชวงท่ี NAV ตอหนวยปรับตัวลดลง คา Maximum Drawdown เปนขอมูลที่ชวยใหทราบถึงความเส่ียงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟนตัว เพื่อเปนขอมูลใหผูลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแตการขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟนกลับมาที่เงินทุนเริ่มตนใชระยะเวลานานเทาใด
FX Hedging เปอรเซ็นตของการลงทุนในสกุลเงินตางประเทศที่มีการปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน ความถ่ีของการซื้อขายหลักทรัพยในพอรตกองทุนในชวงเวลาใดชวงเวลาหน่ึง โดยคำนวณจากมูลคาที่ต่ำกวาระหวางผลรวมของมูลคาการซื้อหลักทรัพยกับผล
รวมของมูลคาการขายหลักทรัพยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปหารดวยมูลคา NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีคาอัตราสวนหมุนเวียนการลงทุนสูง
บงช้ีถึงการซื้อขายหลักทรัพยบอยครั้งของผูจัดการกองทุนและทำใหมีตนทุนการซ้ือขายหลักทรัพยที่สูง จึงตองพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุมคา

ของการซื้อขายหลักทรัพยดังกลาว
Sharpe Ratio อัตราสวนระหวางผลตอบแทนสวนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลตางระหวางอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผล
ตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม คา Sharpe Ratio สะทอนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวม
ควรไดรับเพ่ิมข้ึนเพ่ือชดเชยกับความเสี่ยงท่ีกองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมท่ีมีคา Sharpe Ratio สูงกวาจะเปนกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกวา เนื่องจากไดรับผล
ตอบแทนสวนเพ่ิมท่ีสูงกวาภายใตระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนสวนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยคา Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสรางผลตอบแทนไดสูงกวาดัชนีช้ีวัด ซึ่งเปนผลจาก
ประสิทธิภาพของผูจัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเขาลงทุนในหลักทรัพยไดอยางเหมาะสม
Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในพอรตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปล่ียนแปลงของตลาด Beta นอยกวา 1 แสดงวา หลักทรัพยใน
พอรตการลงทุนมีการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนนอยกวาการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยของตลาด Beta มากกวา 1 แสดงวา หลักทรัพยในพอรตการลงทุนมี
การเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกวาการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยของตลาด
Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสรางผลตอบแทนใหใกลเคียงกับ

ดัชนีช้ีวัด กองทุนรวมท่ีมีคา tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยหางจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหน้ีโดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยท่ีจะไดรับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินตนที่จะไดรับคืน นำมาคิด
ลดเปนมูลคาปจจุบัน โดยใชวัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหน้ี คำนวณจากคาเฉลี่ยถวงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แตละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และ
เน่ืองจาก Yield to Maturity มีหนวยมาตรฐานเปนเปอรเซ็นตตอป จึงสามารถนำไปใชเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหวางกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบ
กำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนท่ีใกลเคียงกันได

@ สงวนสิทธ์ิ 2023 บริษัท มอรน่ิงสตาร รีเสิรช (ประเทศไทย) จำกัด ขอมูลน้ี (1) เปนกรรมสิทธิ์ของบริษัท มอรนิ่งสตาร รีเสิรช (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ ผูใหบริการขอมูล (2) ขอสงวน
สิทธ์ิในการลอกเลียน หรือเผยแพร (3) ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรับผิดชอบตอความถูกตอง ครบถวน และความเสียหายตางๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำขอมูลไปใชอางอิง ผลการดำเนินงานในอดีต
มิไดเปนส่ิงยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

หนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสำคัญ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ที่อยู : 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ช้ัน 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988
website : www.kasikornasset.com

email : ka.customer@kasikornasset.com

https://www.janushenderson.com/en-lu/investor/product/janus-henderson-horizon-global-property-equities-fund/?identifier=LU0942194779
https://www.kasikornasset.com/
mailto:ka.customer@kasikornasset.com

