กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ (KFGPROP)
ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ
Janus Henderson – Global Real Estate Fund, Class I $ Inc
กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจานวนมาก

สร้างกระแสเงินสดรับจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จดทะเบียนทั่วโลก
เข้ำถึงกำรลงทุนใน REITs และธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ทั่วโลก
โอกาสในการกระจายการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างครอบคลุม เพื่อช่วยในการ
กระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน และเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทน
ศักยภำพในกำรสร้ำงผลตอบแทนที่มั่นคง จำกกำรลงทุนใน REITs ที่มีคุณภำพดี
ลดความผันผวนของผลตอบแทน ด้วยรูปแบบของกระแสเงินสดที่ REITs ได้รับจากค่า
เช่า และโอกาสในการสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการปรับเพิ่มขึ้นของราคาอสังหาฯ

KFGPROP

ลงทุนในกองทุนหลัก Janus Henderson – Global Real Estate Fund, Class I $ Inc
กองทุ น ที ่ ม ี ป ระวั ต ิ ผ ลการด าเนิ น งานโดดเด่ น ด้ ว ยการสนั บ สนุ น จากที ม ผู ้ จ ั ด การ
กองทุนมืออาชีพระดับโลก ที่เน้นการคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนอย่างเข้มข้น

จุดเด่นของการลงทุนใน REITs

ประวัติผลตอบแทนที่โดดเด่น

มีสภาพคล่องสูง และสามารถ
เข้าถึงอสังหาฯหลายประเภททั่วโลก
ช่วยเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ปรับ
ด้วยความเสี่ยงให้กบ
ั พอร์ตการลงทุน

การกระจาย

เข้าถึงง่าย และเป็นอสังหาฯ ที่มีคณ
ุ ภาพ

ความเสี่ยง

ให้ปันผลสูงและเติบโตดี
รา ย ไ ด้ มา จา ก ร า ยร ั บ ค่ า เ ช่ า ข อ ง
กองทุน REIT ที่คาดการณ์ได้
โอกาสสร้างรายได้
และการเติบโต

ส่วนต่างกาไรจากมูลค่าอสังหาฯ ที่มี
โอกาสปรับตัวสูงขึ้น
การเติ บ โตของ E-commerce
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ดัชนีชี้วัด

แหล่งข้อมูล : บลจ. กรุงศรี ณ 31 ส.ค. 62 ๏ กองทุน KFGPROP-D จดทะเบียน
วันที่ 31 มี.ค. 59 ๏ เอกสารวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทา
ขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน ๏ ผลการดาเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเป็นผลการดาเนินงาน
ต่อปี ๏ ดัชนีชี้วัด คือ FTSE EPRA/NAREIT Global Index TR USD ในรูป
สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท
ณ วันที่คานวณผลตอบแทน

ข้อมูลกองทุน
Key Fact

หนุนธุรกิจโลจิสติกส์และคลังสินค้า
ความก้าวหน้าทางอินเทอร์เน็ต ทาให้
ต้องมี Data Centre มากขึ้น
ศักยภาพการ

โอกาสในการลงทุนในช่วงที่เทคโนโลยี

เติบโตทีแ
่ ข็งแกร่ง

มีการเติบโต

ทาไม REITs จึงน่าสนใจในภาวะตลาดปัจจุบัน?

KFGPROP-A

KFGPROP-D

นโยบาย
การลงทุน

ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Janus Henderson - Global
Real Estate Fund (Class I $ Inc) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ย
ในรอบปีบญ
ั ชีไม่นอ
้ ยกว่าร้อยละ 80.00 ของ NAV

การป้องกัน
ความเสี่ยง
อัตรา
แลกเปลีย
่ น

ป้องกันความเสีย
่ งตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ทั้งนี้ โดยปกติกองทุนจะป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเฉลี่ยร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

ระดับความ
เสี่ยงกองทุน

ระดับ 7

ระดับราคาน่าสนใจเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีต
อสังหาฯจดทะเบียนปัจจุบน
ั มีราคาถูกกว่าอสังหาฯนอกตลาด
การปกป้องความเสี่ยงจากภาวะตลาดขาลง
ปัจจัยสนับสนุนจากนโยบายการเงินที่กลับมาผ่อนคลาย

วันจด
ทะเบียน

1 ต.ค. 62

31 มี.ค. 59

นโยบาย
การจ่าย
เงินปันผล

ไม่มน
ี โยบาย
การจ่ายเงินปันผล

มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกิน
ปีละ 12 ครัง
้ ในอัตราไม่ตา
่ กว่า
10% ของกาไรสุทธิ/กาไรสะสม

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เงื่อนไขผลตอบแทน ควำมเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตของกองทุน
รวม มิได้เ ป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต ผู้ลงทุนควรขอค ำแนะนำเพิ่มเติมก่อนกำรลงทุน  เอกสารฉบับนี้จัดทาขึ้นจากเอกสารของ
กองทุนหลัก ณ ก.ค. 62 แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง
ข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จาเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต ่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (noninvestment grade) หรือไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated bond) ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้รับชาระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย 
กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทาให้ผู้ลงทุนขาดทุ นหรือ
ได้รับกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้  กองทุนมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรม จึงอาจมี
ความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จด
ั การกองทุน กรุงศรี จากัด
โทร 0 2657 5757 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) /ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

