
KT-PROPERTY RMF

Monthly Fund Update
28/04/2566

รองรับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

ประเภท : กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม,กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ, กองทุนรวมฟดเดอร,กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ
นโยบายการลงทุน : เปนกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมท่ีมุงลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุมอุตสาหกรรมการประกอบธุรกิจที่เก่ียวของกับภาคอสังหาริมทรัพย โดยเนนลงทุนในหนวยลงทุน
ของกองทุน Global Property Equities Fund (Master Fund) ซ่ึงเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป (retail fund) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุน ท้ังน้ี กองทุน อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซ่ึงสัญญาซื้อขายลวงหนา ที่มีตัวแปรเปนอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเสี่ยง โดยขึ้นอยูกับ
ดุลพินิจของผูจัดการกองทุน
นโยบายการจายเงินปนผล : ไมมี

รายละเอียดกองทุน

AIMC Category Fund of Property Fund - Foreign

วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 29/11/2555

ทุนจดทะเบียน 1,000 ลานบาท

มูลคาทรัพยสินสุทธิ 256,051,323.72 บาท

มูลคาหนวยลงทุน 13.6989 บาท

ผูดูแลผลประโยชน ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

นายทะเบียน บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย

จํากัด (มหาชน)

ดัชนีชี้วัด

FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Net) in USD ท่ีแปลงเปน

สกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน

การขายและรับซื้อคืน

วันทําการขายหนวยลงทุน

ทุกวันทําการซื้อขาย ตั้งแตเวลาเปดทําการ ถึง 15.30 น.

มูลคาข้ันตํ่าในการสั่งซื้อคร้ังแรก

500 บาท

มูลคาข้ันตํ่าในการสั่งซื้อคร้ังถัดไป

500 บาท

วันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน

ทุกวันทําการซื้อขาย ตั้งแตเวลาเปดทําการ ถึง 15.30 น.

มูลคาข้ันตํ่าในการขายคืนหนวยลงทุน

500 บาท

จํานวนหนวยลงทุนข้ันตํ่าของการสั่งขายคืน

50 หนวย

มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันตํ่า

ไมกําหนด

ระยะเวลาในการรับเงินคาขายคืน

T+5

ผลการดําเนินงานยอนหลัง 5 ป (%)

ผลการดําเนินงานรายป

ผลการดําเนินงานยอนหลัง

ผลตอบแทน (%) ผลตอบแทน (%ตอป)

  3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ป 3 ป 5 ป 10 ป จัดตั้งกองทุน

กองทุน -5.85 1.47 0.21 -22.74 1.88 1.04 1.82 3.07

ตัวชี้วัด -2.49 -4.41 1.47 -15.59 6.63 2.40 3.46 4.63

ความผันผวน

ความผันผวน (%ตอป)

  3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ป 3 ป 5 ป 10 ป จัดตั้งกองทุน

กองทุน 17.25 18.01 16.71 21.46 18.44 19.23 15.76 15.49

ตัวชี้วัด 17.69 19.94 18.13 20.50 18.48 20.30 16.39 16.17

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานท่ีกําหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

* กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมมี net exposure มุงลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV

กองทุนเปดเคแทม เวิลด พร็อพเพอรต้ี เพื่อการเลี้ยงชีพ
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ผูลงทุนตองทําความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง กอนตัดสินใจลงทุน
เอกสารนี้มิใชหนังสือชี้ชวน ผูลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนไดที่บริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขายฯ หรือ
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ความเส่ียงหลักของกองทุน

ความเส่ียงทางตลาดจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย

ความเส่ียงท่ีเกิดจากการลงทุนในหลักทรัพยเฉพาะกลุมธุรกิจ

ความเส่ียงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร

ความเส่ียงจากการขาดสภาพคลองของหลักทรัพย

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเส่ียงในเรื่องคูสัญญาในการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตรา

แลกเปลี่ยน

ความเส่ียงของประเทศท่ีลงทุน

ความเส่ียงจากขอจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ

ความเส่ียงท่ีเกิดจากการยายการลงทุนไปกองทุนอื่น

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (%ของ NAV)

การจัดการ ไมเกิน 1.8725 (ปจจุบันเรียกเก็บ 1.284)

ผูดูแลผลประโยชน ไมเกิน 0.0749 (ปจจุบันเรียกเก็บ 0.03)

นายทะเบียน ไมเกิน 0.214 (ปจจุบันเรียกเก็บ 0.214)

*เปนอัตราท่ีรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน

ทํานองเดียวกัน

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อ

ขาย)

การขายหนวยลงทุน ไมเกิน 3.21 (ปจจุบันยังไมเรียกเก็บ)

การรับซื้อคืนหนวย

ลงทุน
ไมเกิน 1.07 (ปจจุบันยังไมเรียกเก็บ)

การสับเปลี่ยนหนวย

ลงทุน
 

- กองทุนตนทาง  

- สับเปลี่ยนออก

ไปยังกองทุน

ภายใน บลจ.

ไมเกิน 1.07 (ปจจุบันยังไมเรียกเก็บ)

- สับเปลี่ยนออก

ไป บลจ.อื่น

ไมเกินรอยละ 1.07 ของมูลคาหนวยลงทุนของวัน

ทําการกอนหนาวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ขั้น

ตํ่า 200 บาท หรือ 200 บาทตอรายการ (ปจจุบัน

เรียกเก็บ 200 บาทตอรายการ)

- กองทุนปลายทาง ไมเกิน 3.21 (ปจจุบันยังไมเรียกเก็บ)

*เปนอัตราท่ีรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน

ทํานองเดียวกัน

การกระจายการลงทุน (รอยละของมูลคาทรัพยสินสุทธิ)

หลักทรัพยที่มีมูลคาการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ตราสาร (% NAV)

GLOBAL PROPERTY EQUITIES FUND 98.12

สรุปสาระสําคัญของกองทุนหลัก

ชื่อ Global Property Equities Fund

นโยบาย มีนโยบายท่ีจะสรางผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนในหุนของบริษัท หรือกองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (หรือ

เทียบเทา) ท่ีจดทะเบียน หรือมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยที่มีการกํากับดูแล โดยมีรายไดหลักจากการเปนเจาของ บริหาร

จัดการ และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพยท่ัวโลก

Class &

currency
Class A / USD

ISIN Code LU0209137388

Bloomberg

Ticker
HHGPEA2

website www.janushenderson.com

*โปรดอานและศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดที่หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
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