ขอมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
กองทุนเปดเคแทม เวิลด พร็อพเพอรตี้ ฟนด
KTAM World Property Fund (KT-PROPERTY)
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมฟดเดอร Feeder Fund
กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)
FIF (ลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80
ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ)

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย
จํากัด (มหาชน)
การเขารวมการตอตานการทุจริต :
ไดรับการรับรอง CAC

กองทุนนี้มีการกระจุกตัวในกลุมอุตสาหกรรมการประกอบธุรกิจทีเ่ กีย่ วของกับภาคอสังหาริมทรัพย
จึงมีความเสี่ยงทีผ่ ูลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก

คุณกําลังจะลงทุนอะไร ?
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทุน
คาธรรมเนียม
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน
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คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
 ทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุน

เปนกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที่มุงลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุมอุตสาหกรรมการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของกับภาคอสังหาริมทรัพย
โดยเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน Global Property Equities Fund (กองทุนรวมหลัก) ซึ่งเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป (retail
fund) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน หรือตามอัตราสวนที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) ที่มีตัวแปรเปนอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ปองกันความเสี่ยงตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจ
ของผูจัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณในแตละขณะ
 นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก
กองทุน Global Property Equities Fund มีนโยบายที่จะสรางผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนในหุนของบริษัท หรือกองทรัสตเพื่อการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย (หรือเทียบเทา) ที่จดทะเบียน หรือมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยที่มีการกํากับดูแล โดยมีรายไดหลักจากการเปน
เจาของ บริหารจัดการ และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพยทั่วโลก
คุ ณ สามารถศึ ก ษาข อ มู ล กองทุ น หลั ก ได จ าก https://www.janushenderson.com/sgpi/fund/72/henderson-horizon-globalproperty-equities-fund
กลยุทธในการบริหารกองทุนรวม กองทุนเปดเคแทม เวิลด พร็อพเพอรตี้ ฟนด มุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive
Management) สวนกองทุน Global Property Equities Fund มุง หวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชี้วัด (Active Management)

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
• ผูลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุนที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนตํา่ กวามูลคาที่
ลงทุนและทําใหขาดทุนได
• ผูที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกวาการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
• ผูลงทุนที่ตองการกระจายการลงทุน ไปยังหุนที่เกี่ยวของกับภาคอสังหาริมทรัพย

กองทุนรวมนี้ไมเหมาะกับใคร
- ผูลงทุนที่เนนการไดรับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แนนอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ

ทําอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
 อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
 อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
KT-PROPERTY
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คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
คําเตือนที่สําคัญ
• กองทุนเปดเคแทม เวิลด พร็อพเพอรตี้ ฟนด มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรม จึงอาจมีความเสี่ยงและ
ความผันผวนของราคาสูงกวากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม
• กองทุนเปดเคแทม เวิลด พร็อพเพอรตี้ ฟนด มีความเสี่ยงจากการลงทุนเฉพาะกลุมอุตสาหกรรม (Specific sectors) เนื่องจาก
กองทุน Global Property Equities Fund (กองทุนหลัก) จะลงทุนในหุนของบริษัทหรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (หรือ
เทียบเทา) ที่จดทะเบียน หรือมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยที่มีการกํากับดูแล โดยมีรายไดหลักจากการเปนเจาของบริหาร
จัดการ และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพยทั่วโลก จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกวากองทุนรวมทั่วไปที่มีการ
กระจายการลงทุนในหลายกลุมอุตสาหกรรม และอาจไดรับผลกระทบที่เกิดจากวงจรการเปลี่ยนแปลง (cyclical changes)
อยางรวดเร็วของพฤติกรรมผูลงทุน การลงทุนในกลุมธุรกิจที่เกี่ยวของกับภาคอสังหาริมทรัพย จึงอาจไดรับผลกระทบจากปจจัย
ที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมนั้นๆ เปนพิเศษ
• กองทุนเปดเคแทม เวิลด พร็อพเพอรตี้ ฟนด อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) ที่มีตัวแปร
เปนอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเสี่ยง โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนตามความ
เหมาะสมกับสภาวการณในแตละขณะ จึงอาจยังมีความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู ซึ่งอาจทําใหผูลงทุนไดรับผลการ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเรื่มแรกได อีกทั้ง การใชเครื่องมือปองกันความเสี่ยงอาจมีตนทุน
สําหรับการทําธุรกรรมปองกันความเสี่ยง โดยทําใหผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากตนทุนที่เพิ่มขึ้น
• เนื่องจากกองทุนเปดเคแทม เวิลด พร็อพเพอรตี้ ฟนด มีนโยบายลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน Global Property Equities
Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งเปนกองทุนที่ลงทุนในหุนของบริษัท หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (หรือเทียบเทา) ที่จดทะเบียน หรือ
มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยที่มีการกํากับดูแล โดยมีรายไดหลักจากการเปนเจาของบริหารจัดการ และ/หรือพัฒนา
อสังหาริมทรัพยทั่วโลก กองทุนจึงมีความเสี่ยงทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมของประเทศที่กองทุนลงทุน
• กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผูลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอรตการลงทุน
โดยรวมของตนเองดวย

แผนภาพแสดงตําแหนงความเสี่ยงของกองทุนรวม

หมายเหตุ มี net exposure มุงลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง
ในตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรมโดยเฉลีย่ รอบระยะเวลาบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV
KT-PROPERTY

3

ปจจัยความเสี่ยงทีส่ ําคัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย
ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน (SD)

ตํ่า

สูง
< 5%

5-10%

10-15%

15-25%

> 25%

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
การปองกันความเสี่ยง fx

ตํ่า

สูง

ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด
บางสวน
ดุลยพินิจ
ไมปองกัน
หมายเหตุ กองทุนรวมมีการปองกันความเสีย่ งจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ประมาณ 50-100% ของเงินลงทุนใน
ตางประเทศ

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุน
High Issuer
Concentration Risk

High Sector
Concentration Risk

ตํ่า

สูง

<= 10%

10%-20%

20%-50%

50%-80%

>80%

ตํ่า

สูง
< 20%

20%-50%

50%-80%

>80%

หมายเหตุ กองทุนหลักมีการลงทุนกระจุกตัวในกลุม อุตสาหกรรมการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของกับภาคอสังหาริมทรัพย

High Country
Concentration Risk

ตํ่า

สูง
< 20%

20%-50%

50%-80%

>80%

หมายเหตุ กองทุนหลักมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา

*คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.ktam.co.th

ตัวอยาง
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สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทุน
สัดสวนประเภททรัพยสินที่กองทุนลงทุน

สัดสวนประเภททรัพยสินของกองทุน Global Property Equities Fund

หมายเหตุ : เปนขอมูลจาก FACTSHEET กองทุนรวมหลัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อทรัพยสินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับ

KT-PROPERTY
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คาธรรมเนียม
* คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนที่คุณจะไดรับ ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน *

หมายเหตุ
* เปนอัตราที่รวมภาษีมลู คาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน
** สามารถดูคาธรรมเนียมยอนหลัง 3 ป ในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q & A) ไดที่ www.ktam.co.th

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)
คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน
คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน(1)
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
คาธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหนวยลงทุนเขา
คาธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหนวยลงทุนออก
คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน
คาธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิในหนวยลงทุน

สูงสุดไมเกิน
อัตราเรียกเก็บจริง
(รอยละของมูลคาหนวยลงทุน)
5.35
1.50
3.21
ยกเวนไมเรียกเก็บ
5.35
1.50
3.21
ยกเวนไมเรียกเก็บ
ตามที่นายทะเบียนกําหนด ตามที่นายทะเบียนกําหนด
ตามที่นายทะเบียนกําหนด ตามที่นายทะเบียนกําหนด

หมายเหตุ : คาธรรมเนียมขางตนเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน, สามารถดู
คาธรรมเนียมยอนหลัง 3 ป ในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q & A) ไดที่ www.ktam.co.th
(1)
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนใหกับผูลงทุนแตละกลุมไมเทากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการ
จะแจงใหผูลงทุนทราบรายละเอียดลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)
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คาธรรมเนียมของกองทุนหลัก

หมายเหตุ
คาธรรมเนียมในการซื้อหนวยลงทุน (Initial charge)
Performance Fees

ไมเกิน 5.00 %
10% ของมูลคา NAV ที่มากกวาดัชนีอางอิงในระหวาง
performance period*

* การเรียกเก็บ Performance Fees จะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อ
- มูลคา NAV ณ ปจจุบันจะตองสูงกวา NAV ณ จุดเริม่ ตนของ performance period
- อัตราการเพิ่มของมูลคา NAV ในชวงระยะเวลาการวัดผล จะตองสูงกวาอัตราการเพิ่มของดัชนีอางอิงในชวงเวลาเดียวกัน
อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแกไขเพิ่มเติม หรือเปลีย่ นแปลงการเรียกเก็บคาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ ของกองทุนได
https://www.janushenderson.com/en-sg/investor/product/janus-henderson-horizon-global-property-equitiesfund/?identifier=LU0209137388

คาตอบแทนที่ไดรับจากบริษัทจัดการตางประเทศ (Rebate fee) คือ 0.80% ของ NAV
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ผลการดําเนินงานในอดีต
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *

กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในชวงเวลา 5 ป คือ -39.11%
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (standard deviation) คือ 16.39% ตอป
ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ : Fund of Property Fund
– Foreign
* คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ www.aimc.or.th
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ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก (กองทุน Global Property Equities Fund)

- แหลงขอมูล : ขอมูลจาก FACTSHEET กองทุนรวมหลัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- ที่มา https://www.janushenderson.com/en-gb/investor/product/janus-henderson-horizon-global-propertyequities-fund/
KT-PROPERTY
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ขอมูลอื่น ๆ
นโยบายการจายเงินปนผล

พิจารณาจายหรือไมจายเงินปนผล ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ จะไมเกินปละ 4 ครั้ง

ผูดูแลผลประโยชน
วันที่จดทะเบียน

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
23 กันยายน 2554

อายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหนวยลงทุน

ไมกําหนด
วันทําการซื้อ
ทุกวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ในระหวางเวลาเริ่มเปดทําการ – 15.30 น โดยบริษัทจัดการจะ
ประกาศวันที่มิใชวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใหทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)
ทั้งนี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันที่มิใชวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนดังกลาว
ในกรณีที่กองทุนไดรับผลกระทบจากการชําระหรือรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากกองทุนหลัก
หรือกรณีอื่นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษทั จัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)
- มูลคาขั้นตํา่ ของการสั่งซื้อหนวยลงทุน :

1,000 บาท

วันทําการขายคืน :
ทุกวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ในระหวางเวลาเริ่มเปดทําการ – 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะ
ประกาศวันที่มิใชวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใหทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)
ทั้งนี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันที่มิใชวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนดังกลาว
ในกรณีที่กองทุนไดรับผลกระทบจากการชําระหรือรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากกองทุนหลัก
หรือกรณีอื่นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษทั จัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)
- มูลคาขั้นตํา่ ของการสั่งขายคืน : ไมกําหนด
- จํานวนหนวยลงทุนขัน้ ตํ่าของการสั่งขายคืน : ไมกําหนด
- มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า : ไมกําหนด
- จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า : ไมกําหนด
- ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน : 5 วันทําการนับตั้งแตวนั ถัดจากวันทําการขายคืนหนวยลงทุน
โดยมิใหนับรวมวันหยุดทําการในตางประเทศ (T+5)
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- คุณสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินรายวันไดที่ : www.ktam.co.th
รายชื่อผูจัดการกองทุน

อัตราสวนหมุนเวียนการ
ลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

ชื่อ-นามสกุล
คุณพีรพงศ กิจจาการ
คุณเขมรัฐ ทรงอยู

วันที่เริ่มบริหารกองทุนรวมนี้
8 สิงหาคม 2556
28 กันยายน 2561

89.89%
(ปริมาณการซื้อขายทรัพยสินของกองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวม)

ผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน

บริษัทจัดการอาจแตงตั้งผูส นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการ
แตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนในภายหลังได โดยผูสนใจลงทุนสามารถ
สอบถามรายชื่อผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ
ติดตอสอบถาม
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
รับหนังสือชีช้ วน
ที่อยู : เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร ชั้น 32 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา
รองเรียน
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท : 0-2686-6100 website : www.ktam.co.th
email : callcenter@ktam.co.th
ธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความ คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนไดที่ website :
ขัดแยงทางผลประโยชน
www.ktam.co.th
ขอมูลอื่นๆ
ประวัติการจายเงินปนผล 4 ครั้งลาสุด
วันที่จาย
2 พฤศจิกายน 2561
3 กรกฎาคม 2562
10 ตุลาคม 2562
10 มกราคม 2563

จํานวนเงินปนผล (บาท/หนวย)
0.30
0.45
0.45
0.20

 การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยง
จากการลงทุนซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
 ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต
 การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน ก.ล.ต. ไดรับรอง
ถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่เสนอขาย
นั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 แลวดวย
ความระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตอง ไมเปนเท็จ และ
ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด
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คําอธิบายเพิ่มเติม
ความเสี่ยงทางตลาด (Market Risk) คือ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย / ทรัพยสินในตลาดตางประเทศ
ที่อาจปรับตัวขึ้นลง โดยไดรับผลกระทบจากปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม หรือภาวะตลาด เชน การเมืองของแตละประเทศ
เศรษฐกิจ สถานการณของตลาดเงินตลาดทุน ความผันผวนของคาเงิน อัตราดอกเบี้ย เปนตน ซึ่งอาจมีผลกระทบตอราคาของ
ตราสารที่กองทุนหลักลงทุนไว และสงผลใหมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนมีความผันผวน
ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในหลักทรัพยเฉพาะกลุมธุรกิจ (Specific sectors) คือความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนใน
หลักทรัพยเฉพาะบางกลุมธุรกิจ ซึ่งอาจจะมีความผันผวนมากกวาการลงทุนที่กระจายการลงทุนในกลุมธุรกิจจํานวนมากกวา
และอาจไดรับผลกระทบที่เกิดจากวงจรการเปลี่ยนแปลง (cyclical changes) อยางรวดเร็วของพฤติกรรมผูลงทุน การลงทุน
ในกลุมธุรกิจอสังหาริมทรัพย จึงอาจไดรับผลกระทบจากปจจัยที่เกี่ยวของกับธุรกิจอสังหาริมทรัพยเปนพิเศษ เชน
- ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ กลุมธุรกิจอสังหาริมทรัพยไดรับผลกระทบจากการปรับตัวขึ้นลงของภาวะ
เศรษฐกิจโดยตรง ราคาอสังหาริมทรัพย จํานวนคนเชาและราคาคาเชา อาจปรับตัวลดลงมาก ในภาวะเศรษฐกิจชะลอ
ตัว
- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายการกําหนดเขต (Zoning law) การเปลี่ยนแปลงกฎหมายการกําหนดเขต
อาจสงผลกระทบทั้งดานบวกและลบตอราคาอสังหาริมทรัพย
- ความเสี่ยงอื่นๆ ที่กระทบกับมูลคาอสังหาริมทรัพย เชน ความเสี่ยงจาก ภัยทางธรรมชาติ การเพิ่มขึ้นของภาษี
ทรัพยสิน คาเสื่อมราคาของอาคารเมื่อเวลาผานไป และการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย เปนตน
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผูออกตราสาร
หนี้ไมสามารถชําระคืนเงินตน และ/หรือดอกเบี้ยไดตามที่กําหนด เชน บริษัทดังกลาวอาจประสบปญหาทางการเงิน เปนตน
ซึ่งจะสงผลตอมูลคาทรัพยสินสุทธิกองทุนเปดเคแทม เวิลด พร็อพเพอรตี้ ฟนด
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของหลักทรัพย (liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่หลักทรัพยที่กองทุนไป
ลงทุนไวขาดสภาพคลองในการซื้อขาย
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบตอมูลคาของหนวยลงทุน เชน กองทุนรวมลงทุนดวยสกุลเงินดอลลารในชวงที่เงินบาทออน แต
ขายทํากําไรในชวงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเงินบาทกลับมานอยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนใน ชวงที่บาทแข็ง
และขายทํากําไรในชวงที่บาทออนก็อาจไดผลตอบแทนมากขึ้นกวาเดิมดวยเชนกัน ดังนั้น การปองกัน ความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกลาว
• อาจปองกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวม : ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการ
ปองกันความเสี่ยงขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวมในการพิจารณาวาจะปองกันความเสี่ยงหรือไม
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ความเสี่ยงในเรื่องคูสัญญาในการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Counter Party Risk) คือ ความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากคูสัญญาในการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมีฐานะการเงินดอยลงจนไมอาจ
ดําเนินการใหเปนไปตามสัญญาได
ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเขาไป
ลงทุน เชน การเปลี่ยนแปลงผูบริหาร, การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางดานเศรษฐกิจและการเมือง หรือสาเหตุอื่นๆ จนทําใหไม
สามารถชําระหนี้ไดตรงตามระยะเวลาที่กําหนด
ความเสี่ยงจากขอจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (repatriation risk)
เนื่องจากการลงทุนในตางประเทศ กองทุนจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ กฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวของกับการ
ลงทุนซึ่งอาจแตกตางจากที่บังคับใชในประเทศไทย ซึ่งโดยหลักการปฏิบัติงาน บริษัทจัดการฯ จะมีการศึกษาถึงกฎหมาย
ระเบียบ กระบวนการหรือขั้นตอนในการทําธุรกรรมเพื่อลงทุน ตลอดจนประเด็นความเสี่ยงตางๆ ที่เกี่ยวของกอนการลงทุน
แตในสภาวะการณลงทุนจริง กองทุนอาจเผชิญกับเหตุการณอันไมสามารถคาดการณได หรือนอกเหนือความควบคุ ม
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่กระทบตอการลงทุน อาทิเชน การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑหรือกฎระเบียบของประเทศที่
เกี่ยวของกับการลงทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผูควบคุมกฎระเบียบของแตละประเทศ ซึ่งกระทบตอตนทุน คาใชจาย
ภาระทางภาษี ทําใหไมไดรับผลตอบแทนตามที่คาดการณ หรืออาจมีการจํากัดการโอนเงินออกนอกประเทศ หรือจํากัดหรือ
หามแลกเปลี่ยนเงินตรา ทําใหไมสามารถนําเงินลงทุนกลับเขาประเทศหรือแปลงกลับเปนสกุลเงินบาทได เปนตน ในกรณี
ดังกลาวอาจสงผลกระทบในเชิงลบตอมูลคาเงินลงทุน รวมถึงกระทบตอสภาพคลองของกองทุน
ความเสี่ยงที่เกิดจากการยายการลงทุนไปกองทุนอื่น กรณีที่การลงทุนในกองทุนตางประเทศ ไมเหมาะสม บริษัทจัดการอาจ
พิจารณายายการลงทุนไปยังกองทุนตางประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนสอดคลองกับวัตถุประสงคของกองทุน
ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในผูออกตราสารรายใด ๆ มากกวา 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตอการดําเนินงาน
ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผูออกตราสารรายดังกลาว กองทุนอาจมีผลการดําเนินงานที่ผนั ผวนมากกวากองทุนที่
กระจายการลงทุนในหลายผูออกตราสาร
(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรม
นั้น กองทุนดังกลาวอาจมีผลการดําเนินงานทีผ่ ันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
(3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนใน
ประเทศใดประเทศหนึ่งมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตอประเทศดังกลาว เชน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เปนตน กองทุนดังกลาวอาจมีผลการดําเนินงานทีผ่ ันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนใน
หลายประเทศ
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อื่นๆ

ขอมูลกองทุนรวมหลัก
สรุปสาระสําคัญของกองทุน Global Property Equities Fund
ชื่อ
Global Property Equities Fund
อายุโครงการ
ไมกําหนด
วันจัดตั้ง
3 มกราคม 2548
ประเทศที่จดทะเบียน
ลักเซมเบิรก (Luxembourg)
นโยบายการลงทุน
มีนโยบายที่จะสรางผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนในหุนของบริษัท หรือกองทรัสต
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (หรือเทียบเทา) ที่จดทะเบียน หรือมีการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพยที่มีการกํากับดูแล โดยมีรายไดหลักจากการเปนเจาของ บริหารจัดการ และ/
หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพยทั่วโลก
กรอบการลงทุน
หุนของบริษัท หรือกองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (หรือเทียบเทา) ที่จด
(Investment Universe) ทะเบียน หรือมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยที่มีการกํากับดูแล โดยมีรายไดหลักจากการ
เปนเจาของ บริหารจัดการ และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพยทวั่ โลก
Class & currency
Class A / USD
ดัชนีอางอิง
FTSE EPRA/NAREIT Developed NR Index
คาธรรมเนียมการจัดการ
1.20% ตอป
Performance Fees
10% ของมูลคา NAV ที่มากกวาดัชนีอางอิงในระหวาง performance period*
ISIN Code
LU0209137388
Bloomberg Ticker
HHGPEA2
Investment Manager
Henderson Global Investors Limited
Management Company Henderson Fund Management (Luxembourg) S.A.
ผูเก็บรักษาหลักทรัพย
BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch
(Custodian)
* การเรียกเก็บ Performance Fees จะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อ
- มูลคา NAV ณ ปจจุบนั จะตองสูงกวา NAV ณ จุดเริ่มตนของ performance period
- อัตราการเพิ่มของมูลคา NAV ในชวงระยะเวลาการวัดผล จะตองสูงกวาอัตราการเพิ่มของดัชนีอางอิงในชวงเวลาเดียวกัน
อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแกไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บคาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ ของกองทุนได
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