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กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน
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คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
นโยบำยกำรลงทุน
กองทุ นมีน โยบายลงทุน ในหลั กทรั พย์ห รือตราสารที่อ ยู่ในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริม ทรัพ ย์ (Property Sector Fund)
โดยมี net exposure ในทรัพย์สินดัง ต่อไปนี้ของกิจการที่อยู่ ในหมวดอุตสาหกรรมนี้ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญ ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารดังต่อไปนี้
1) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs)
ที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรั พย์ต่างประเทศ และ/
หรือ หน่วยของกองทุน property โดยมี net exposure โดยเฉลี่ยในรอบปีบั ญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน
2) ส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น Real Estate
Investment Trusts (REITs) และ Exchange Traded Fund ที่เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ (REIT ETF)
หุ้นภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือหลักทรัพย์อื่น ตามกฎหมายหลักทรัพย์กาหนด
กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชี
ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุ น
ของกองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุ น
ย้อนกลับในกองทุนต้น ทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่ นภายใต้บ ริษัทจัดการ
เดียวกันอีก (Cascade investment)
ทั้งนี้ กองทุน อาจลงทุ นในสัญ ญาซื้อขายล่ วงหน้า (Derivatives) เพื่ อเพิ่ม ประสิท ธิภาพการบริ หารการลงทุ น (Efficient
portfolio management) ในกรณี ที่ ก องทุ น ลงทุ น ในต่ างประเทศ กองทุ น อาจลงทุ น ในหรื อมี ไว้ ซึ่ ง สั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า
(Derivatives) ที่ มี ตัว แปรเป็ นอั ต ราแลกเปลี่ย นเงิน โดยมี วัต ถุ ประสงค์ เพื่ อ ป้อ งกั น ความเสี่ย งจากการลงทุ น (Hedging) ตาม
สภาวการณ์ ตลาดหรือ เมื่อ บริษัท จัดการเห็ นสมควร ทั้ งนี้ กองทุ นอาจลงทุ นต่างประเทศได้ ไม่เกิ น 79% ของมูล ค่าทรั พย์สิ นของ
กองทุน
บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิเปลี่ ยนแปลงประเภทและลั กษณะพิเศษของกองทุน รวมในอนาคตเป็ นกองทุ นรวม ฟีดเดอร์ ( Feeder
Fund) หรือ กองทุ นรวมที่มี การลงทุน โดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ ต่างประเทศ หรือ สามารถกลั บมาเป็นกองทุ นรวม
หน่วยลงทุ น (Fund of Fund) ได้ โดยไม่ทาให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่ม ขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นตามดุลยพินิ จ
ของผู้จั ดการกองทุน โดยขึ้ นกั บสถานการณ์ต ลาด และเป็ นไปเพื่ อประโยชน์สู งสุ ดของผู้ ถือ หน่ วยลงทุน อนึ่ง บริ ษัท จัด การจะ
ดาเนิน การแจ้ งผู้ ถือหน่ว ยลงทุ นล่ วงหน้า อย่ างน้ อย 30 วั นก่ อนการดาเนิน การเปลี่ย นแปลง โดยจั ดให้มี ข้อ มูล เรื่อ งดัง กล่ าวที่
สานักงานของบริษัทจัดการ หรือสานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจั ดการ
(กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สินอื่น ๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน รวมถึงประเภทหลักทรัพย์ ในรายละเอียด
โครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติม https://am.kkpfg.com)
กองทุนมีกลยุทธ์กำรลงทุนอย่ำงไร?
กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด ( Active Management)
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กองทุนรวมนี้เหมำะกับใคร?
•

•

•

กองทุนนี้มีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับ 8 (เสี่ ยงสูงมาก) หากพิจารณาตามคาแนะนาเรื่องการจัดสรรการลงทุน ( Basic
Asset Allocation) จะเหมาะกับผู้ลงทุน ที่รับความเสี่ยงได้ตั้งแต่ระดับสูงมาก โดยผู้ล งทุนต้องการกระจายเงินลงทุนไป
ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และสามารถรับความผันผวนของราคา
หลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุ นรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรั บตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ ากว่ามูลค่าที่ลงทุนและทาให้
ขาดทุนได้
ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว และสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหลั ก ทรั พ ย์ ที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ
การลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนได้
ผู้ลงทุนต้องลงทุนต่อเนื่องระยะยาวตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องและประมวลรัษฎากรกาหนด ซึ่งผู้ลงทุนจะมีภาระผูก พั น
ที่จะต้อ งปฏิบัติ ตามเงื่ อนไขและวิธีก ารที่กาหนดไว้ใ นกฎหมายภาษีอากร ผู้ลงทุ นของกองทุนรวมเพื่อ การเลี้ย งชีพจะ
ไม่ได้รับ สิทธิประโยชน์ท างภาษี หากไม่ ปฏิบัติต ามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้อ งคืนสิท ธิประโยชน์ทางภาษีที่ เคยได้รั บ
ภายในกาหนดเวลาที่กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกาหนด มิฉะนั้นจะต้อ งชาระเงินเพิ่มและหรือเบีย้ ปรับตามประมวลรัษฎากร

กองทุนรวมนี้ไม่เหมำะกับใคร
•
•

ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจานวนเงินทีแ่ น่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ
ผู้ลงทุนไม่สามารถลงทุนต่อเนื่องระยะยาวได้ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และประมวลรัษฎากรกาหนด เพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

ทำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี้
• อ่ำนหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถำมผู้สนับสนุนการขายและบริษ ัทจัดการ
• อย่ำลงทุน หากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ

3

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

• คำเตือนที่สำคัญ
▪ กองทุ นมี นโยบายการลงทุ นเฉพาะเจาะจงในหมวดอุ ตสาหกรรมอสั งหาริ มทรั พย์ เพี ยงหมวดเดี ยว จึ งอาจมี ความเสี่ ยงและ
ความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุ นรวมทั่วไป ที่มี การกระจายการลงทุ นในหลายอุตสาหกรรม ดังนั้ น ผู้ลงทุนควรศึ กษาข้อมู ลของ
หมวดอุตสาหกรรมดังกล่าวเอกสารประกอบการตั ดสินในลงทุน
▪ กองทุ นอาจลงทุ นในสั ญญาซื้ อขายล่ วงหน้ าเพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิภาพการบริ หารการลงทุน (Efficient portfolio management) กองทุ น
จึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนที่ ลงทุนในหลักทรัพย์ อ้างอิ งโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจานวนที่น้อยกว่าจึงมีกาไร/ขาดทุนสู ง
กว่าการลงทุนในหลั กทรัพย์อ้ างอิงโดยตรง จึงเหมาะกับผู้ที่ต้ องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สู ง ดังนั้ น ผู้ ลงทุ นควรลงทุ น
เมื่อมีความเข้าใจความเสี่ยงสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน
▪ เนื่องจากกองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุ ลพิ นิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้นผู้ลงทุนอาจจะขาดทุ นหรือได้รั บ
ผลกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รั บเงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
▪ การลงทุ นมี ความเสี่ยง ผู้ ลงทุ นควรทาความเข้ าใจในผลิ ตภั ณฑ์ นโยบายการลงทุ น เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ ยงและควรศึ กษา
ข้อมู ลสิทธิประโยชน์ ทางภาษี ในคู่ มือการลงทุ นในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพก่ อนตัดสิ นใจลงทุ นรวมทั้ งสอบถามและขอรับคู่มื อ
การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพได้ที่บริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง
▪ ผู้ลงทุนจะไม่ได้ รับสิทธิ ประโยชน์ทางภาษี หากไม่ ปฏิ บัติ ตามเงื่ อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ ทางภาษี ที่ เคยได้รั บ
ภายในกาหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชาระเงินเพิ่มและเบี้ยปรั บตามประมวลรัษฎากร
▪ ผู้ลงทุนไม่สามารถนาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปจาหน่าย จ่าย โอน จานา หรือนาไปเป็นประกัน
▪ กองทุ นมี ก ารบริ ห ารเชิง รุ ก จึ งมี ค วามเสี่ ย งจากการลงทุ น แบบมุ่ งหวั ง ให้ ผ ลประกอบการสู ง กว่า ดั ช นีชี้ วั ด (Active
management risk) ความเสี่ย งจากการที่ การตัดสินใจลงทุน การวิเคราะห์ห ลักทรัพย์ หรือกลยุทธ์ การลงทุนของผู้จัดการ
กองทุนทีอาจทาให้ผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังหรือไม่สามารถสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าดัชนีชี้วัดได้
▪ ข้อ มู ล ณ วั นที่ 30 มิถุ น ายน 2564 กองทุ น มี ก ารลงทุน กระจุก ตั ว ในประเทศสิ ง คโปร์ ในสัด ส่ ว น 50.33% ดั ง นั้ น
หากผู้ลงทุนพิ จารณาแล้วเห็นว่า การลงทุนดังกล่าวเมื่ อรวมกับเงิน ลงทุนในพอร์ ตการลงทุนทั้ งหมดของผู้ล งทุน จะทาให้
การลงทุนมีการกระจุกตัวในภูมิภาคนั้นๆ ก็ควรพิจารณากระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน โดยรวมของตนเองด้วย
▪ เว้น แต่บ ริษั ท จัด การจะอนุ ญ าตเป็ น อย่ า งอื่ น บริ ษัท จั ดการขอสงวนสิ ท ธิที่ จ ะไม่ รั บเปิด บั ญชี ก องทุน เพื่อ เป็ น ลูก ค้ า
ในความดูแลของบริ ษัท จัดการเพิ่ มเติม ตั้งแต่วัน ทาการที่ บริ ษัท จัดการก าหนด โดยบริษั ทจัด การจะเปิด เผยการไม่รั บ
เปิด บัญ ชีกองทุ นข้า งต้น ในหนั งสือ ชี้ช วน หรือ ผ่านเว็บ ไซต์ของบริ ษัท จัดการ หรือ ติด ประกาศที่ส านัก งานผู้ส นับ สนุ น
การขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุน ไว้ กั บ
บริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษทั จัดการไม่รับเปิดบัญชีก องทุนเพิ่มเติม สามารถทาธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
▪ ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัท
จัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคาสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือ หยุดรับคาสั่ง
ดังกล่าวได้
โปรดศึกษำคำเตือนที่สำคัญอื่นได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
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แผนภำพแสดงตำแหน่งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม

ปัจจัยควำมเสี่ยงที่สำคัญ
ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk)
ความผันผวนของผลการ ต่า
ดาเนินงาน (SD)

สูง
 5%

10-15%

5-10%

15-25%

>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
และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ในสัดส่วน 89.34% ข้อมูล ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2564
สูง

ต่า

การลงทุนกระจุกตัว
รายประเทศรวม

 20%

20%-50%

50%-80%

 80%

หมายเหตุ: กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสิงคโปร์ ในสัดส่วน 50.33%
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
ควำมเสี่ยงจำกกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)
การป้องกันความเสี่ยง fx

สูง

ต่า
ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด

บางส่วน

ดุลยพินิจ

ไม่ป้องกัน

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://am.kkpfg.com
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (% NAV)
สินทรัพย์และหนี้สินอื่น 0.67%
พันธบัตร/ตั๋วเงินคลัง 1.38%
เงินฝาก/บัตรเงินฝาก 1.78%

หน่วยลงทุนอื่นๆ 61.37%

ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริม ทรัพย์และสิทธิการเช่า
อสังหาริม ทรัพย์เพื่อ
อุตสาหกรรมเฟรเซอร์ส พร๊อพ
เพอร์ตี้ 6.45%
ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริม ทรัพย์และสิทธิการเช่า
ดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท
6.47%

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการ
เช่าอสังหาริม ทรัพย์ CPN รีเทล
โกรท 8.4%

แอสเซนดัสเรียลเอสเตทอินเวส
เมนท์ทรัสต์ 6.88%
CAPITALAND INTEGRATED
COMMERCIAL TRUST
7.22%

ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน

% ของ NAV

1 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT)
8.40
2 CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST (CICT SP)
7.22
3 แอสเซนดัสเรียลเอสเตทอินเวสเมนท์ทรัสต์ (AREIT SP)
6.88
4 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยมโกรท (WHART)
6.47
5 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมเฟรเซอร์ส
6.45
พร๊อพเพอร์ตี้ (FTREIT)
หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ https://am.kkpfg.com
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ค่ำธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีค่ ุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวก่อนการลงทุน
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)
สูงสุดไม่เกิน 4.28

4.5000

สูงสุดไม่เกิน 4.28

4.0000
3.5000
3.0000
2.5000

สูงสุดไม่เกิน 2.14

2.0000
1.5000

1.27066

1.0700

1.0000

สูงสุดไม่เกิน 0.107

0.5000

0.04066

0.0000

การจัดการ

ผู้ดูแลผลประโยชน์

สูงสุดไม่เกิน 0.535
0.1070

นายทะเบียน

0.05300

ค่าใช้จ่ายอื่น

รวมค่าใช้จ่าย

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

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รำยกำร
สูงสุดไม่เกิน
เก็บจริง
- ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
ไม่เกิน 1.00
ยกเว้น
- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
ไม่เกิน 1.00
0.50 (กรณีถือต่ากว่า 1 ปี)
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee)
- กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (Switching In)
ไม่เกิน 1.00
ยกเว้น
- กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (Switching Out)
ไม่เกิน 1.00
0.50 (กรณีถือต่ากว่า 1 ปี)
- ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ไม่มี
ไม่มี
หมายเหตุ : 1.ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการ กองทุนต้นทาง
และกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee) ค่าธรรมเนียมการขาย
(front end fee) และค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน (back end fee) ซ้าซ้อนกัน
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ผลกำรดำเนินงำนในอดีต
ผลกำรดำเนินงำนในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต
• แบบย้อนหลังตำมปีปฏิทิน
ผลการดาเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามปีป ฏิทิน1,2,3 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

18.55%
16.96%
4.38%
0.41%

8.17%
14.12%

กองทุนรวม
ตัวชี้วัด

-13.61%
-11.84%

-20.00%

-8.97%
-0.08%

-10.00%

0.27%

0.00%

-0.04%

10.00%

8.62%
5.58%

20.00%

8.43%
1.65%

30.00%

7.61%

40.00%

16.01%

36.25%
42.18%

50.00%

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

หมายเหตุ
1
เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุ นรวมฉบั บนี้ ได้จั ดทาตามมาตรฐานการวัด ผลการด าเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2
หากกองทุน รวมมีผลการดาเนินงานตั้งแต่วันจัด ตั้งกองทุน 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
อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน

ร้อยละ 25

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป กองทุนได้เปลี่ยนตัวชี้วัด 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

ร้อยละ 50

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

• กองทุนนี้เคยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คือ -28.87%
• ควำมผันผวนของผลกำรดำเนินงำน (standard deviation) คือ 9.56% ต่อปี
• ประเภทกองทุนรวมเพือ่ ใช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน ณ จุดขำย คือ Fund of
Property Fund - Thai and Foreign
• ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด
ตารางแสดงผลการดาเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด1 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
Year to
Date
0.80%
7.17%

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี2

3 ปี2

5 ปี2

10 ปี2

ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน2
7.41%
8.01%

กองทุนรวม
1.30%
0.80%
-1.10%
2.15%
3.14%
N/A
ตัวชี้วัด 3
3.84%
7.17%
7.12%
4.21%
4.11%
N/A
ความผันผวนของ
8.74%
7.82%
8.74%
8.80%
11.68%
9.56%
N/A
8.31%
ผลการดาเนินงาน2
ความผันผวนของ
9.03%
8.37%
9.03%
9.55%
13.93%
11.28%
N/A
9.60%
ตัวชี้วัด 2
หมายเหตุ
1. เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุน รวมของสมาคม
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
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อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป กองทุนได้เปลี่ยนตัวชี้วัด เป็นดังนี้
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(PF&REIT Total Return Index)

สัดส่วน
ร้อยละ 25

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

ร้อยละ 50

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

ตารางแสดงผลการดาเนินงานของกลุ่ม Fund of Property Fund - Thai and Foreign ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
Return (%)
Standard Deviation (%)
3M 6M
1Y
3Y 5Y 10Y 3M 6M 1Y 3Y
5Y 10Y
5th Percentile 5.56 6.68 12.42 5.50 6.32
6.56 7.11 8.05 14.79 12.32
Fund of Property
25th Percentile 2.49 4.14 5.04 5.03 5.49
7.40 8.12 8.46 15.32 12.52
Fund - Thai and
50th Percentile 2.00 2.05 2.64 3.98 4.76
7.86 8.59 8.67 15.84 12.97
75th Percentile 1.73 1.44 0.51 3.73 4.41
8.09 8.83 9.36 16.52 13.31
Foreign
95th Percentile 1.39 0.74 -0.79 2.03 3.12
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
โดยกองทุนที่จะถูกเปรียบเทียบผลการดาเนินงานในแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกันในระดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentiles)
ต่าง ๆ 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
AIMC Category Peer Percentile
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ข้อมูลอื่นๆ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียนกองทุน
อายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
23 ธันวาคม 2554
ไม่กาหนด
วันทาการซื้อ
: ทุกวันทาการ เวลา 8:30 - 16:00 น.
มูลค่าขั้นต่าของการซื้อครั้งแรก : 1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่าของการซื้อครั้งถัดไป : 1,000 บาท
วันทาการขายคืน
: ทุกวันทาการแรกของสัปดาห์ เวลา 8:30 - 15:30 น.
โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทาการ
มูลค่าขั้นต่าของการขายคืน
: 0.00 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่า
: ไม่กาหนด/500 หน่วย
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทาการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(ปัจจุบัน T+3 เฉพาะบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนของ KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY,
TTB, KTB, CIMB Thai, LH Bank, UOB, Citibank
และนาฝากเช็ค T+3 สาหรับบัญชีธนาคารอื่น
นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น (รายละเอียดอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง)
T = วันทาการซื้อขาย
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ https://am.kkpfg.com

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อ - นามสกุล
คุณลักษณ์ชนก สงวนรักศักดิ์
คุณศุภฤกษ์ วิริยะก่อกิจกุล
คุณอัญชัญ ชูฤกษ์ธนเศรษฐ์
0.26 เท่า

อัตราส่วนหมุนเวียน
การลงทุนของกองทุนรวม
(PTR)
ผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน

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
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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 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
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
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2626-7777-8
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จากัด โทรศัพท์ : 0-2026-6222
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จากัด โทรศัพท์ : 0-2026-5100
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2796-0000, 0-2345-0000
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ติดต่อสอบถามรับหนังสือชี้
ชวนร้องเรียน

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้น
ต่าของการสั่งซื้อครั้งถัดไป

• บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2274-9400, 0-2276-1025
• บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จากัด โทรศัพท์ : 1240
และ/หรือผู้ส นับสนุนการขายหรือรั บซื้อคืนหน่ วยลงทุนที่บ ริษัทจัดการแต่งตั้ง รวมถึงช่องทาง
การบริก ารอื่ นที่บ ริษั ทจัด การกาหนด เช่น บริ การธุรกรรมทางอิเล็ คทรอนิก ส์ อาทิ ช่องทาง
การบริการทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
เว้นแต่ บริษั ทจัดการจะอนุญ าตเป็ นอย่า งอื่น บริษัท จัดการขอสงวนสิ ทธิที่ จะไม่ รับเปิ ดบัญ ชี
กองทุน เพื่อเป็ นลูกค้าในความดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทาการที่ บริษัทจัดการ
กาหนด โดยบริษัทจัด การจะเปิดเผยการไม่ รับเปิด บัญชีก องทุน ข้างต้น ในหนั งสือชี้ช วน หรื อ
ผ่านเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ หรือติดประกาศที่สานักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน และ/
หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษทั จัดการกาหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนทีไ่ ด้เปิดบั ญ ชี ก องทุ นไว้ กั บ
บริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษทั จัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทาธุ รกรรมกั บ
บริษัทจัดการได้ตามปกติ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จากัด
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 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง
กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุ นของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ
ได้ (Cross Investing Fund) ตามอัตราส่วนที่บริษัท จัดการกาหนด ดังนั้น บริษั ทจัดการจะจั ด
ให้มีระบบงานที่ป้อ งกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัด แย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจาก
นโยบายการลงทุ นที่ เปิด ให้ มีก ารลงทุ นในกองทุ นรวมภายใต้ การบริ หารจัด การของบริษั ท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของทัง้ กองทุน
รวมต้นทางและกองทุนรวมปลายทาง
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ได้ที่ https://am.kkpfg.com
ในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่าของการสั่งซื้อครั้งถัดไป บริษัทจัดการจะคานึงถึงประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสาคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศการเปลี่ยนแปลงและแจ้งให้ผถู้ อื
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันทีม่ ีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่าของการสั่งซื้อ
ครั้งถัดไป คาอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง และเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
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ข้อมูลอื่น ๆ

ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
• ข้อสงวนสิทธิสาหรับผู้ลงทุนบุคคลอเมริกัน (U.S. Person)
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุน ของกองทุนกับหรื อเพื่อประโยชน์ของ
พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ใ น
สหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษทั หรือห้างหุ้น ส่ วนซึ่ง จั ด ให้ มี ขึ้น
และดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
•

ในกรณี ที่ผู้ถื อหน่ วยลงทุนถือ หน่วยลงทุ นเกิน กว่าร้อ ยละ 10 ของมู ลค่า 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/หรือหนัง สือเดินทาง ที่รับรองสาเนาถู กต้องโดยผู้ถือหน่วย และ/หรื อ
รับรองโดยโนตารีพับลิค (Notary Public)
3. เอกสารการทาความรู้จักตัว ตนของลู กค้า (Know Your Client: KYC) ตามที่กองทุนหลั ก
และ/หรื อกองทุ นต่างประเทศ และ/หรื อหน่ว ยงานที่ เกี่ยวข้อ งกับกองทุนหลั กหรือคู่ สัญญา
ของกองทุ นหรื อคู่สัญ ญาของบริษั ทจัด การ และ/หรือหน่วยงานที่มีอ านาจร้องขอ เพื่อให้
เป็นไปตามนโยบายการป้องกั นการใช้ธุรกรรมหลักทรัพย์เป็ นช่องทางในการฟอกเงิ นและ
การสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย (AML) ตามข้อกาหนดของกองทุนหลัก
4. ข้อมูลอื่นตามที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อ ง
กับกองทุนหลักหรือคู่สัญญาของกองทุนหรือคู่สัญญาของบริษัทจัดการ และ/หรือหน่วยงาน
ที่มีอานาจร้องขอ
โดยที่ ผู้ถือ หน่ว ยลงทุน ให้ค วามยิ นยอมในการที่บริ ษัท จัดการจะนาส่ งข้อ มูลข้ างต้น และ
เอกสารอื่ นใด และ/หรือ ตามที่บริ ษัท จัดการร้ องขอ ให้ แก่ กองทุนหลัก และ/หรื อกองทุ น
ต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญ ญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ย วข้องกั บกองทุนหลั ก
หรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่ น และผู้ถือหน่วยลงทุ น
สละสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย หรือเงินอื่นใดจากบริษัทจัดการ

▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจานวน
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▪ 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 แล้ วด้วยความระมั ดระวังในฐานะผู้รั บผิด ชอบในการดาเนิน การของกองทุ นรวม
และขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด

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)
เนื่องจากกองทุนมี นโยบายในการมุ่ งลงทุน ในหมวดอุ ตสาหกรรมอสังหาริมทรั พย์เพี ยงหมวดเดีย ว จึง มีความ
เสี่ยงจากการลงทุนมากกว่ากองทุนที่มีการกระจายการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมต่างๆ
3. ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำตรำสำร (Market risk)
ความเสี่ยงที่เกิ ดจากความเปลี่ยนแปลงหรือความผันผวนของราคาตราสารที่กองทุ นถืออยู่ โดยได้รับผลกระทบ
จากปัจจัยทางเศรษฐกิจหรือภาวะตลาด เช่น อัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของค่าเงิน เป็นต้น
4. ควำมเสี่ยงในกำรลงทุนในต่ำงประเทศ (Country Risk)
ความเสี่ยงที่ เกิดจากการเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ตลอดจนประสิทธิ ภาพขององค์กรที่
เกี่ยวข้องกั บตลาดเงิ น ตลาดทุ น รวมถึง ข้อจ ากัดทางด้ านกฎหมายและการทาธุรกรรมทางการเงิน ต่างๆ ของ
ประเทศที่กองทุนนาเงินไปลงทุน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนได้พิจารณาลงทุน
และอาจส่งผลให้กองทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว้
5. ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity Risk)
ความเสี่ยงจากการที่หน่ว ยลงทุน ของกองทุน รวมอสั งหาริ มทรัพ ย์ที่ลงทุ นนั้น ขาดสภาพคล่ อง จากการซื้อขาย
เปลี่ยนมือของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนอยู่มนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นมีจานวนครั้ ง
และปริมาณน้อย กองทุ นจึงอาจขายหลักทรัพย์ ดังกล่า วไม่ไ ด้ในช่ วงเวลาที่ต้อ งการ หรืออาจไม่ไ ด้ราคาตามที่
ต้องการ
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6. ควำมเสี่ยงจำกกำรเข้ำทำสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (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) ของพอร์ตการลงทุนเพิ่มขึ้น ก็จะทาให้ผลตอบแทนของกองทุนมีความผันผวนมากขึน้
ได้
7. ควำมเสี่ยงจำกข้อจำกัดกำรนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk)
เนื่องจากกองทุ นนี้มี การลงทุน ในต่ างประเทศจึงมี ความเสี่ย งที่ท างการของต่า งประเทศอาจออกมาตรการใน
ภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทาให้กองทุนไม่สามารถนาเงินกลับเข้าประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับ
คืนเงินตามระยะเวลาที่กาหนด
8. ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน (Currency Risk หรือ Foreign Exchange Rate Risk)
ราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจึงอาจ
มีผลต่อการดาเนินงานของกองทุน โดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นเงินบาท
9. ควำมเสี่ยงจำกกำรดำเนินงำนของผู้ออกตรำสำร (Credit risk หรือ Default risk)
ความเสี่ ยงจากการที่ ผู้ ออกตราสารหรื อผู้ ค้ าประกั นตราสารที่ก องทุ นไปลงทุ น ปฏิเ สธการช าระเงิน ต้ นและ
ดอกเบี้ยได้ตามที่กาหนด หรือชาระไม่ครบตามจานวนที่สัญญาไว้
10. ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)
ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง/ความผั นผวนของของอัตราดอกเบี้ยหรืออัต ราผลตอบแทนในตลาดที่
ส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารแห่ งหนี้ที่ลงทุน และโดยปกติตราสารแห่ งหนี้ที่มีอายุคงเหลื อหรืออายุตราสาร
ยิ่งยาวนานเท่าไร ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอั ตราดอกเบี้ย/ผลตอบแทนก็จะยิ่งมีผลกระทบมาก และ
ย่อมส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารแห่งหนี้มากขึ้นเช่นกัน
11. ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจำยกำรลงทุนของกองทุน (Diversification Risk)
ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนมีน โยบายการลงทุนแบบเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพ ย์
และก่อสร้างเพียงหมวดเดียว จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่าปกติ
12. ควำมเสี่ยงจำกกำรขยำยฐำนเงินลงทุน (Leverage risk) กรณีที่มีกำรลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
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
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ซึ่งในกรณีที่กองทุนคาดการณ์ถูกต้อง การวางเงินประกั นเพียงเล็กน้อ ย กองทุนก็จ ะได้กาไรเป็นจ านวนมาก แต่
ในทางตรงกันข้ าม ถ้า กองทุน คาดการณ์ผิด การวางเงินประกันเพีย งเล็กน้ อย กองทุนก็อ าจขาดทุนเป็น จานวน
มากได้เช่นกัน
13. ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในตรำสำรที่มีลักษณะของสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note)
ความเสี่ยงที่เกิดจากการคาดการณ์ทิศทางของดัชนีอ้างอิงผิดพลาด ทาให้ได้รับผลตอบแทนต่าหรือติดลบและ
เกิดจากการที่ตราสารประเภทนี้ส่วนใหญ่ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้

คำอธิบำยแผนภำพมิติควำมเสี่ยง
ควำมเสี่ย งจำกควำมผัน ผวนของมูล ค่ำหน่วยลงทุ 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
ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุ กตัวลงทุนในผู้ออกรำยใดรำยหนึ่ง (High issuer Concentration) พิจารณาจากการลงทุ น
แบบกระจุ กตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่ สัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภ าระผูกพั นตามตราสารหรือ สั ญญานั้ 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
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
ตำมดุ ลยพินิ จของผู้จัด กำรกองทุน รวม: ผู้ลงทุ นอาจมีความเสี่ยงจากอั ตราแลกเปลี่ ยน เนื่ องจากการป้องกั นความ
เสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม https://am.kkpfg.com
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คำอธิบำยเพิ่มเติม
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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