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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก
กองทุนเปดเค พร็อพเพอรตี้ เซคเตอร 
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2561 - 30 พฤศจิกายน 2561
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รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกสิกรไทย
 ณ 30 พฤศจิกายน 2561  



 
รู้ระดับความเสี่ยง เลือกลงทุนอย่างมั่นใจ

ตอบ “CUSTOMER RISK PROFILE” ก่อนลงทุน
     
 ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2554 ผู้ลงทุน ทุกท่าน จะต้องทำ�แบบสอบถ�มเพื่อประเมินคว�มเสี่ยงในก�รลงทุน 
(Customer Risk Profiffiile) ต�มข้อกำ�หนดของสำ�นักง�น ก.ล.ต. เพื่อประโยชน์ในก�รทำ�ธุรกรรม
กองทุนรวมได้อย่�งต่อเนื่อง
 โดยท่�นส�ม�รถตอบแบบสอบถ�ม Customer Risk Profiffiile ก่อนทำ�ก�รซื้อกองทุนรวม 
ได้ที่ธน�ค�รกสิกรไทยทุกส�ข� ทั้งนี้ ด้วยข้อกำ�หนดดังกล่�ว ธน�ค�รจึงขอระงับการทำารายการ
ซื้อ/ขายกองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 ช่องทาง ได้แก่ K-ATM (บริการธนาคาร               
ทางเอทีเอ็มกสิกรไทย) และ K-Contact Center (บริการธนาคารทางโทรศัพท์กสิกรไทย) 
เป็นการชั่วคราว 
 สำ�หรับช่องทางการลงทุนผ่าน K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเตอร์เน็ต 
กสิกรไทย) ทาง www.kasikornasset.com ยังคงเปิดให้บริการปกติ   
 สอบถ�มร�ยละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ KAsset Contact Center 02-6733888

กองทุนเปิดเค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ 
สำาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 - 30 พฤศจิกายน 2561

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

 KAsset ขอนำ�ส่ง “ร�ยง�นรอบระยะเวล� 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค พร็อพเพอร์ตี้ 
เซคเตอร์”  (K Property Sector Fund : K-PROP) เพื่อร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นย้อนหลัง
สัดส่วนก�รลงทุนตลอดจน งบก�รเงินของกองทุนดังกล่�วตั้งแต่วันที่ 1 มิถุน�ยน 2561 ถึงวันที่ 
30 พฤศจิก�ยน 2561

 KAsset    ขอขอบคณุทีท่่�นไดม้อบคว�มไวว้�งใจเลอืกลงทนุกบับรษิทั  และเร�ถอืเปน็ภ�รกจิ 
อันสำ�คัญยิ่ง ที่จะบริห�รจัดก�รกองทุนให้มีผลก�รดำ�เนินง�นที่ดีบนคว�มเสี่ยงที่ยอมรับได้   
ภ�ยใต้หลักธรรม�ภิบ�ล พร้อมทั้งพัฒน�รูปแบบก�รลงทุนที่หล�กหล�ยเพื่อตอบสนองคว�มต้องก�ร
ในก�รลงทุนอย่�งต่อเนื่องโดยท่�นส�ม�รถสอบถ�มข้อมูลเก่ียวกับกองทุนรวมเพิ่มเติมได้ที่ 
ส่วนบริก�รผู้ลงทุน KAsset Contact Center โทร. 02-6733888 หรือ www.kasikornasset.com
         

        ขอแสดงคว�มนับถือ
              KAsset
            บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน กสิกรไทย จำ�กัด
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 กองทุนเปิดเค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ 
(K Property Sector Fund : K-PROP)

ประเภทโครงการ :  กองทุนหมวดอุตส�หกรรม ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำ�หนด
อ�ยุโครงก�ร วันจดทะเบียน 1 มิถุน�ยน 2559 จำ�นวนเงินทุนจดทะเบียน 14,999 ล้�นบ�ท        
รอบระยะเวล�บัญชี 1 มิถุน�ยน ถึง 31 พฤษภ�คม

นโยบายการลงทุน : กองทุนมีนโยบ�ยลงทุนในหลักทรัพย์หรือตร�ส�รดังต่อไปนี้ ที่อยู่ในหมวด
พัฒน�อุตส�หกรรมอสังห�ริมทรัพย์ (Property Sector) โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวล�บัญชีไม่
น้อยกว่�ร้อยละ 80 ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ท้ังนี้ กองทุนจะลงทุนหลักทรัพย์หรือ
ตร�ส�รที่ที่จดทะเบียนทั้งในและต่�งประเทศ รวมถึงอยู่ระหว่�งก�รดำ�เนินก�รกระจ�ยก�ร  
ถือหน่วยลงทุน หรือเปิดเสนอข�ยครั้งแรก 
 1.  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังห�ริมทรัพย์ และ/หรือ 
 2.  หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อก�รลงทุนในอสังห�ริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือ 
 3. ตร�ส�รของกองทุนอสังห�ริมทรัพยต่�งประเทศและ Exchange Traded Fund ที่เน้น 
  ลงทุนในตร�ส�รของกองทุนอสังห�ริมทรัพย์ (REITs ETF) รวมถึงตร�ส�รอื่นใดที่ 
  ให้สิทธิในก�รได้ม�ซ่ึงตร�ส�รดังกล่�ว หรือท่ีมีผลตอบแทนอ้�งอิงกับตร�ส�รหรือกลุ่ม 
  ของตร�ส�ร/หน่วยลงทุนดังกล่�ว และ/หรือ 
 4.  หน่วยของกองทุนรวมโครงสร้�งพื้นฐ�นที่อยู่ในหมวดพัฒน�อุตส�หกรรมอสังห�ริมทรัพย์  
  และ/หรือ 
 5. หุ้นของบริษัทจดทะเบียนท่ีอยู่ภ�ยใต้หมวดพัฒน�อุตส�หกรรมอสังห�ริมทรัพย์หรือที่มี 
  ลักษณะเทียบเคียงได้กับหมวดพัฒน�อุตส�หกรรมอสังห�ริมทรัพย์ รวมถึงตร�ส�รหรือ 
  สัญญ�ท�งก�รเงินที่ให้สิทธิในก�รได้ม�ซึ่งหุ้นดังกล่�วหรือให้ผลตอบแทนอ้�งอิงกับหุ้น /  
  กลุ่มหุ้นนั้นๆ 
 โดยกองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือตร�ส�รต�มข้อ 1 - 4 โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวล�บัญชีไม่
น้อยกว่�ร้อยละ 65 ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

 ส่วนที่เหลือ กองทุนอ�จลงทุนในตร�ส�รทุน ตร�ส�รหนี้ ตร�ส�รกึ่งหนี้กึ่งทุน หน่วยลงทุน
ของกองโครงสร้�งพื้นฐ�นท้ังในประเทศและต่�งประเทศ เงินฝ�กทั้งในและต่�งประเทศ และ/
หรือสัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้�เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภ�พก�รบริห�รก�รลงทุน (Efficient Portfolio 
Management) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือก�รห�ดอกผลโดยวิธีอื่นต�ม
ที่คณะกรรมก�ร ก.ล.ต. หรือสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร ก.ล.ต. ประก�ศกำ�หนด 
 ทั้งนี้ กองทุนอ�จลงทุนในต่�งประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของ  
กองทุน โดยอ�จพิจ�รณ�ป้องกันคว�มเสี่ยงด้�นอัตร�แลกเปลี่ยนต�มดุลพินิจของผู้จัดก�ร
กองทุน เป็นต้น 
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 อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Note) ตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถือต�่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-    
Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) 
ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถือต�่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะ
กรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment 
grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น รวมทั้ง กองทุนจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มิได้จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) เว้นแต่เป็นหุ้นที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์สั่ง
รับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ออกหุ้นดังกล่าวอยู่
ระหว่างการด�าเนินการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้  

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : บริษัทจัดการมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง ดังนี้ 
 บริษัทจัดการจะด�าเนินการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะพิจารณา
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากการเพ่ิมข้ึนในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงานประจ�า
แต่ละงวดบัญชี หรือก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงประจ�างวดบัญชี หรือจากก�าไรสะสมที่เกิดข้ึนจริง 
ณ สิ้นงวด ตามที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร หรือเมื่อกองทุนได้รับเงินปันผลหรือเงิน
ตอบแทนอื่นในลักษณะเดียวกันจากการลงทุนในทรัพย์สินประเภทใดประเภทหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 (1) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
 (2) หน่วยทรัสต์ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขาย 
  หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
 (3) ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศท่ีมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ใน 
  ประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนโดยตรง หรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในหน่วยลงทุน 
  ตาม (1) หรือหน่วยทรัสต์ตาม (2) รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สิน 
  สุทธิล่าสุด ณ วันปิดสมุดทะเบียน เพื่อจ่ายประโยชน์ตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนนั้น 
 (4) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย  
  ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนโดยตรง หรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในหน่วยลงทุนตาม (1) หน่วย 
  ทรัสต์ตาม (2) หรือตราสารตาม (3) รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สิน 
  สุทธิล่าสุด ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายประโยชน์ตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนนั้น
  ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
 บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าผลลัพธ์ที่ค�านวณจากประโยชน์
ตอบแทนที่ได้รับหักด้วยค่าใช้จ่ายทุกประเภทในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล เว้นแต่
กรณีดังต่อไปนี้ 
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 (1) กรณีท่ีกองทุนรวมมีกำ�ไรสุทธิหรือกำ�ไรสะสมในรอบระยะเวล�บัญชีที่มีก�รจ่�ยเงินปันผล  
  แต่ร�ยก�รก�ไรสุทธิหรือ กำ�ไรสะสมทั้งสองร�ยก�รดังกล่�วมียอดเงินน้อยกว่�จำ�นวน 
  เงินปันผลที่คำ�นวณได้ บริษัทจัดก�รจะจ่�ยเงินปันผล เท่�กับยอดกำ�ไรสุทธิหรือกำ�ไร 
  สะสมนั้น แล้วแต่จำ�นวนใดจะม�กกว่� และก�รจ่�ยเงินปันผลดังกล่�วจะไม่ท�ให้ 
  กองทุนมีผลข�ดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีที่มีก�รจ่�ยเงินปันผลนั้น 
 (2) กรณีที่เงินปันผลท่ีจะจ่�ยให้กับผู้ถือหน่วยเม่ือคำ�นวณแล้วเป็นจำ�นวนเงินน้อยกว่� 0.25  
  บ�ทต่อหน่วยลงทุน บริษัทจัดก�รอ�จงดจ่�ยเงินปันผลดังกล่�วก็ได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ 
  กองทุนรวมมีนโยบ�ยในก�รจ่�ยเงินปันผลม�กกว่�หนึ่ง ครั้งในรอบปีบัญชี  บริษัทอ�จนำ� 
  ยอดเงินปันผลที่คำ�นวณได้น้อยกว่� 0.25 บ�ทต่อหน่วยลงทุนนั้นไปรวมคำ�นวณกับ   
  ก�รจ่�ยเงินปันผลในคร้ังต่อไปของรอบปีบัญชีเดียวกัน ทั้งนี้ ห�กยอดสะสมดังกล่�ว 
  รวมกันแล้วยังน้อยกว่� 0.25 บ�ทต่อหน่วยลงทุน 
 บริษัทจัดก�รขอสงวนสิทธิงดจ่�ยเงินปันผลดังกล่�วและนำ�ไปสมทบในรอบปีบัญชีถัดไป 
 บริษัทจัดก�รจะพิจ�รณ�จ่�ยเงินปันผลต�มเงื่อนไขข้อ (1) และ (2) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ให้แล้วเสร็จภ�ยใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นรอบระยะเวล�บัญชีที่จะจ่�ยเงินปันผล 
 บริษัทจัดก�รขอสงวนสิทธิในก�รพิจ�รณ�แก้ไข เปลี่ยนแปลง กำ�หนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
ในก�รจ่�ยเงินปันผล ซึ่งเป็นไปต�มเกณฑ์ที่ส�นักง�นคณะกรรมก�ร ก.ล.ต. หรือหน่วยง�นที่
เกี่ยวข้องกำ�หนด โดยถือว่�ได้รับคว�มเห็นชอบจ�ก ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนต่อรายการ (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่�ธรรมเนียมก�รข�ย ไม่เกิน  3.00 

ค่�ธรรมเนียมก�รรับซื้อคืน ไม่เกิน  3.00 

ค่�ธรรมเนียมก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์ ไม่เกิน  0.75  

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนต่อปี (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ )
ค่�ธรรมเนียมก�รจัดก�ร 1.00
ค่�ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 0.025
ค่�ธรรมเนียมน�ยทะเบียน 0.075

กองทุนเปิดเค พร็อพเพอร์ตี้  เซคเตอร์

มูลค่�ขั้นตำ่�ในก�รซื้อครั้งแรก 500.00  บ�ท

มูลค่�ขั้นตำ่�ในก�รซื้อครั้งต่อไป 500.00 บ�ท

มูลค่�ขั้นตำ่�ในก�รข�ยคืน 500.00 บ�ท 

มูลค่�คงเหลือในบัญชีขั้นตำ่� 500.00 บ�ท



กองทุนเปิดเค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ 

4  



  5    

 ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม 
สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 - 30 พฤศจิกายน 2561 

  กองทุนมีนโยบ�ยลงทุนในหลักทรัพย์หรือตร�ส�รท่ีอยู ่ในหมวดพัฒน�อุตส�หกรรม
อสังห�ริมทรัพย์ (Property Sector) โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวล�บัญชีไม่น้อยกว่�ร้อยละ 80 
ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะลงทุนส่วนใหญ่ในหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมอสังห�ริมทรัพย์  หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อก�รลงทุนในอสังห�ริมทรัพย์ (REITs) ตร�ส�ร
ของกองทุนอสังห�ริมทรัพย์ต่�งประเทศและ Exchange Traded Fund ที่เน้นลงทุนในตร�ส�
รของกองทุนอสังห�ริมทรัพย์ (REITs ETF)  และหน่วยของกองทุนรวมโครงสร้�งพื้นฐ�นที่อยู่
ในหมวดพัฒน�อุตส�หกรรมอสังห�ริมทรัพย์ โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวล�บัญชีไม่น้อยกว่�ร้อย
ละ 65 ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดย ณ ส้ินเดือนพฤศจิก�ยน 2561 กองทุนมี
สัดส่วนก�รลงทุนประม�ณร้อยละ 95.91 ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ แบ่งเป็น กองทุนรวม
อสังห�ริมทรัพย์และกองทรัสต์เพ่ือก�รลงทุนในอสังห�ริมทรัพย์ต่�งประเทศร้อยละ 54.50 
กองทุนรวมอสังห�ริมทรัพย์และกองทรัสต์เพ่ือก�รลงทุนในอสังห�ริมทรัพย์ในประเทศร้อยละ 
30.67 กองทุนรวมโครงสร้�งพื้นฐ�นในประเทศร้อยละ 8.95

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีปัจจุบัน
 ณ สิ้นเดือนพฤศจิก�ยน 2561  กองทุนมีสัดส่วนก�รลงทุนประม�ณร้อยละ 95.91 ของ
มูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ณ สิ้นเดือนพฤษภ�คม 2561 โดยหลักทรัพย์ที่กองทุน
มีก�รลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ Ascendas Real Estate Investment Trust, Thailand 
Future Fund, ทรัสต์เพ่ือก�รลงทนุในสทิธกิ�รเช่�อสงัห�รมิทรพัย์ CPN  รเีทล โกรท, CapitaLand 
Mall Trust และ CapitaLand Commercial Trust
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ผลการดำาเนินงานของกองทุนเปิดเค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์

(2) ผลก�รดำ�เนินง�นย้อนหลัง ณ วันที่ 30 พฤศจิก�ยน 2561

หน่วย : %

     
ตั้งแต่

   
1 ปี 

ตั้งแต่  
     

ต้นปี
 3 เดือน 6 เดือน 

(ต่อปี) 
จัดตั้ง

 
         

(ต่อปี) 

 ผลตอบแทนกองทุนรวม    5.30 -0.67 3.76 6.70 9.42

 ผลตอบแทนตัวชี้วัด     4.34 -0.14 3.84 6.34 9.20

 คว�มผันผวน (Standard deviation) ของผลก�รดำ�เนินง�น (% ต่อปี)    6.08 5.17 5.50 6.01 6.02

 คว�มผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด (% ต่อปี)    5.38 5.11 5.21 5.37 5.36

(1) ผลก�รดำ�เนินง�นต�มปีปฏิทินย้อนหลัง

         หน่วย : % ต่อปี

 ปี  2559*S 2560
 

 ผลตอบแทนกองทุนรวม  4.49 13.82

 ผลตอบแทนตัวชี้วัด  -1.84 17.82

 คว�มผันผวน (Standard deviation) ของผลก�รดำ�เนินง�น  7.94 4.42

 คว�มผันผวน (Standard deviation) ของตัวชี้วัด  7.17 4.04

 *S ผลก�รดำ�เนินง�นตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุนจนถึงวันทำ�ก�รสุดท้�ยของปีปฏิทิน
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 ร้อยละ

        ผลการดำาเนินงานของกองทุนเปิดเค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ 
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน* 

สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

  

* ตัวชี้วัด
 ค่�เฉลี่ยของดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังห�ริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อก�รลงทุนในอสังห�ริมทรัพย์ของ 
 ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (50%) และ ดัชนี FTSE ST Real Estate Investment Trusts (50%) ปรับด้วย 
 อัตร�แลกเปลี่ยน เมื่อเทียบกับค่�สกุลเงินบ�ท ณ วันที่คำ�นวณผลตอบแทน
 ผลก�รดำ�เนินง�นในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลก�รดำ�เนินง�นในอน�คต
 เอกส�รก�รวัดผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำ�ขึ้นต�มม�ตรฐ�นก�รวัดผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุน 
 รวมของสม�คมบริษัทจัดก�รลงทุน

กองทุนเปิดเค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ 

เกณฑ์ม�ตรฐ�น*
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  กองทุนเปิดเค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์
 งบแสดงฐานะการเงิน    
   ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561    

      บาท  
  สินทรัพย์  
เงินลงทุนต�มมูลค่�ยุติธรรม 12,117,208,689.07
 (ร�ค�ทุน ณ วันที่ 30 พฤศจิก�ยน 2561 เท่�กับ 11,694,489,241.23)
เงินฝ�กธน�ค�ร 950,149,489.72
ลูกหนี้จ�กก�รลงทุน 
 ลูกหนี้จ�กก�รข�ยหลักทรัพย์ 5,545,350.30
 ดอกเบี้ยค้�งรับ 2,830,073.40
 เงินปันผลค้�งรับ 55,690,733.66
 ลูกหนี้อื่น  5,299,702.22
 ค่�ใช้จ่�ยรอก�รตัดบัญชี 48,467.31
รวมสินทรัพย ์ 13,136,772,505.68
  หนี้สิน  
เจ้�หนี้จ�กก�รซื้อหลักทรัพย์ 359,731,180.19
เจ้�หนี้จ�กก�รรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 101,032,421.53
ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย 12,247,676.92
หนี้สินอื่น  374,835.42
เจ้�หนี้สัญญ�ซื้อข�ยเงินตร�ส�รต่�งประเทศล่วงหน้�สุทธิ 29,015,095.55
รวมหนี้สิน  502,401,209.61
สินทรัพย์สุทธ ิ 12,634,371,296.07
  สินทรัพย์สุทธ ิ
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 
   หน่วยลงทุนที่ออกจำ�หน่�ย 1,208,935,488.0782 หน่วย 12,089,354,880.78
   มูลค่�หน่วยละ 10 บ�ท
กำาไรสะสม      
 ยังไม่ได้จัดสรร  77,721,532.92
 บัญชีปรับสมดุล   622,737,948.21
สินทรัพย์สุทธ ิ   12,634,371,296.07

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บ�ท)   10.4508
     (ปี 2561 คำ�นวณจ�กจำ�นวนหน่วยลงทุนที่จำ�หน่�ยแล้วทั้งหมด 1,208,935,488.0782 หน่วย)   
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กองทุนเปิดเค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม     
  จำานวนเงินต้น/ มูลค่า เงินตรา มูลค่า 

%  จำานวนหน่วย ที่ตราไว้ ต่างประเทศ ยุติธรรม 
เงินลงทุน  (,000) (,000) (,000) บาท (,000)

หลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ

 :Property Fund & Real Estate Investment 

  Trusts or REITs  - Foreign

    Ascendas Real Estate Investment Trust 18,325.00 47,881.09 (SGD) 47,095.25 (SGD) 1,130,670.82 9.33

  CapitaLand Commercial Trust 18,346.21 30,627.83 (SGD) 31,922.40 (SGD) 766,398.48 6.32

  CapitaLand Mall Trust 14,850.90 31,160.79 (SGD) 33,414.53 (SGD) 802,221.63 6.62

  CDL HOSPITALITY TRUSTS 11,367.60 19,118.47 (SGD) 17,051.40 (SGD) 409,372.93 3.38

  FAR EAST HOSPITALITY TRUST 14,968.00 10,001.36 (SGD) 8,980.80 (SGD) 215,612.58 1.78

  Frasers Centrepoint Trust 6,340.80 14,093.62 (SGD) 13,696.13 (SGD) 328,818.98 2.71

  Frasers Commercial Trust 4,393.20 6,483.03 (SGD) 6,062.62 (SGD) 145,552.32 1.20

  FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI 7,800.00 7,933.47 (SGD) 8,268.00 (SGD) 198,499.56 1.64

  Keppel DC REIT 13,200.00 17,953.56 (SGD) 17,952.00 (SGD) 430,994.69 3.56

  Keppel REIT 24,744.64 27,897.66 (SGD) 28,456.34 (SGD) 683,184.69 5.64

  Mapletree Commercial Trust 9,739.67 15,296.05 (SGD) 16,167.86 (SGD) 388,160.72 3.20

  Mapletree Industrial Trust 14,336.20 26,767.11 (SGD) 27,238.78 (SGD) 653,953.29 5.40

  Mapletree Logistics Trust 24,000.00 29,238.12 (SGD) 30,480.00 (SGD) 731,769.05 6.04

 รวม:Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs  - Foreign    6,885,209.74 56.82

 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

  บมจ.พฤกษ� โฮลดิ้ง 420.20   7,815.72 0.06

  บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้�ส์ 20,230.60   204,329.06 1.69

  บมจ.ศุภ�ลัย 700.00   14,210.00 0.12

 รวมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์    226,354.78 1.87
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กองทุนเปิดเค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ก�รแสดงร�ยละเอียดเงินลงทุนใช้ก�รจัดกลุ่มต�มประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตส�หกรรม     
  จำานวนเงินต้น/ มูลค่า เงินตรา มูลค่า 

%  จำานวนหน่วย ที่ตราไว้ ต่างประเทศ ยุติธรรม 
เงินลงทุน  (,000) (,000) (,000) บาท (,000)

 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือ REITs - ในประเทศ

  กองทุนรวมสิทธิก�รเช่�อสังห�ริมทรัพย์ฟิวเจอร์พ�ร์ค 6,740.70   153,687.96 1.27

  ทรัสต์เพื่อก�รลงทุนในสิทธิก�รเช่�อสังห�ริมทรัพย์ CPN รีเทลโกรท 32,872.70   854,690.20 7.05

  กองทุนรวมสิทธิก�รเช่�อสังห�ริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้�ส์ 8,004.90   107,265.66 0.89

  กองทุนรวมสิทธิก�รเช่�อสังห�ริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ 6,096.50   82,302.75 0.68

  ทรัสต์เพื่อก�รลงทุนในสิทธิก�รเช่�อสังห�ริมทรัพย์ อ�ค�รสำ�นักง�น จีแลนด ์ 22,804.50   289,617.15 2.39

  ทรัสต์เพื่อก�รลงทุนในสิทธิก�รเช่�อสังห�ริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ 17,485.50   288,510.75 2.38

  ทรัสต์เพื่อก�รลงทุนในสิทธิก�รเช่�อสังห�ริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ 29,622.40   438,411.52 3.62

  ทรัสต์เพื่อก�รลงทุนในสิทธิก�รเช่�อสังห�ริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ 22,774.00   293,784.60 2.42

  ทรัสต์เพื่อก�รลงทุนในอสังห�ริมทรัพย์และสิทธิก�รเช่�ไทย แลนด์  24,302.60   311,073.28 2.57

  ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้   

  ทรัสต์เพื่อก�รลงทุนในอสังห�ริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท 14,556.60   282,398.04 2.33

  ทรัสต์เพื่อก�รลงทุนในอสังห�ริมทรัพย์และสิทธิก�รเช่�อสังห�ริมทรัพย์ไทคอน 1,104.70   13,256.40 0.11

  กองทุนรวมสิทธิก�รเช่�อสังห�ริมทรัพย์สน�มบินสมุย 10,983.00   254,805.60 2.10

  กองทุนรวมอสังห�ริมทรัพย์และสิทธิก�รเช่�เทสโก้โลตัสรีเทลโกรท 23,907.50   451,851.75 3.73

  กองทุนรวมสิทธิก�รเช่�อสังห�ริมทรัพย์ ซี.พี.ท�วเวอร์โกรท 4,066.20   53,267.22 0.44

 รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือ REITs - ในประเทศ   3,874,922.88 31.98

 รวมหุ้นสามัญ    10,986,487.40 90.67

 รวมหลักทรัพย์หุ้นทุนจดทะเบียน    10,986,487.40 90.67

หน่วยลงทุน

 หน่วยลงทุนจดทะเบียน

 กองทุนรวมโครงสร้�งพื้นฐ�นเพื่ออน�คตประเทศไทย 86,000.00   877,200.00 7.24

 กองทุนรวมโครงสร้�งพื้นฐ�นโทรคมน�คม ดิจิทัล 17,364.47   253,521.29 2.09

รวมหน่วยลงทุน    1,130,721.29 9.33

รวมเงินลงทุน - 100% (ร�ค�ทุน 11,694,489,241.23 บ�ท)    12,117,208.69 100.00
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กองทุนเปิดเค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ 

 งบกำาไรขาดทุน 

   สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 
 

    บาท  
รายได้จากการลงทุน 
 ร�ยได้ดอกเบี้ย 3,176,914.46
 ร�ยได้จ�กเงินปันผล 190,162,596.77
  รวมร�ยได้  193,339,511.23
ค่าใช้จ่าย 
 ค่�ธรรมเนียมในก�รจัดก�ร 54,976,976.44
 ค่�ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 1,374,424.36
 ค่�ธรรมเนียมน�ยทะเบียนหน่วยลงทุน 4,123,273.14
 ค่�ธรรมเนียมวิช�ชีพ 49,635.39
 ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินโครงก�ร 219,682.81
  รวมค่�ใช้จ่�ย 60,743,992.14
ร�ยได้ (ค่�ใช้จ่�ย) สุทธิจ�กก�รลงทุน 132,595,519.09
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น 
 กำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจ�กอัตร�แลกเปลี่ยน 5,828,851.22
 กำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กอัตร�แลกเปลี่ยน 19,492,535.00
 กำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจ�กสัญญ�ป้องกันคว�มเสี่ยง 58,046,400.00
 กำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กสัญญ�ป้องกันคว�มเสี่ยง 26,103,139.93
  รวมร�ยได้ (ค่�ใช้จ่�ย) อื่น 45,606,943.85
รายการกำาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 
 กำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน (1,503,622.98)
 กำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กเงินลงทุน 129,909,569.18
  รวมกำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิจ�กเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น 128,405,946.20
ก�รเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�น 306,608,409.14

กำ�ไรสะสมต้นปี   2,308,449.16
 บวก ก�รเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�น 306,608,409.14
 หัก เงินปันผลจ่�ย  (386,638,391.22)
กำ�ไรสะสมปล�ยปี  (77,721,532.92)
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หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 5,815,341,521.48  46.03

หุ้นสามัญ     

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ    

 พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์    

  บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้�ส์ 204,329,060.00  1.62

  บมจ.พฤกษ� โฮลดิ้ง 7,815,720.00  0.06

  บมจ. ศุภ�ลัย 14,210,000.00  0.11

 หน่วยลงทุน    

  จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์ ฯ 5,005,644,171.20  39.62

 เงินฝาก 583,342,570.28  4.62

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 7,254,846,730.71  57.42

 ประเทศสิงคโปร์

  หุ้นสามัญ

  -Property Fund & Real Estate Investment 

   Trusts or REITs  - Foreign

   Ascendas Real Estate Investment Trust 1,130,670,815.29  8.95

   CapitaLand Commercial Trust 766,398,484.03  6.07

   CDL Hospitality Trusts 409,372,926.99  3.24

   CapitaLand Mall Trust 802,221,630.08  6.35

   Frasers Commercial Trust 145,552,321.64  1.15

   Frasers Centrepoint Trust 328,818,983.06  2.60

   FAR EAST HOSPITALITY TRUST 215,612,582.12  1.71

   FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI 198,499,557.83  1.57

   Kepple DC REIT 430,994,685.79  3.41

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ 
กองทุนเปิดเค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียดการลงทุน
    
                                          CG Scoring     มูลค่าตาม % NAV
    ปี 2561 (*) ราคาตลาด (บาท)
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   Keppel REIT 683,184,691.16  5.41

   Mapletree Commercial Trust 388,160,719.73  3.07

   Mapletree Industrial Trust 653,953,288.07  5.18

   Mapletree Logistics Trust 731,769,052.08  5.79

 เงินฝาก 369,636,992.84  2.93

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (29,015,095.55)  (0.23)

 สัญญ�ที่อ้�งอิงกับอัตร�แลกเปลี่ยน (29,015,095.55)  (0.23)

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น (406,801,860.57)  (3.22)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 12,634,371,296.07  บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 6.55%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันของ 
กองทุนเปิดเค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียดการลงทุน
    
                                          CG Scoring     มูลค่าตาม % NAV
    ปี 2561 (*) ราคาตลาด (บาท)
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(*)  คำ�อธิบ�ย Corporate Governance Scoring หรือ “CG Scoring” CG Scoring คือก�รวัดผล 
 ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย  
 (“IOD”)  โดยกรอบในก�รพิจ�รณ�และนำ้�หนักก�รให้คะแนนที่ใช้ในปี 2561 แบ่งออกเป็น 5 หมวด
 ดังต่อไปนี้      
  1. สิทธิของผู้ถือหุ้น    15%     
  2. ก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียมกัน   10%   
  3. ก�รคำ�นึงถึงบทบ�ทของผู้มีส่วนได้เสีย    20%   
     4. ก�รเปิดเผยข้อมูลและคว�มโปร่งใส       20%  
     5. คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร       35%       
    โดย IOD จะทำ�ก�รเผยแพร่ร�ยชื่อเฉพ�ะบริษัทที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ “ดี” ขึ้นไป ซึ่งมี 3 กลุ่มคือ 
“ดี” “ดีม�ก” และ “ดีเลิศ” โดยใช้สัญลักษณ์ต�มต�ร�งดังกล่�วข้�งล่�ง

 ช่วงคะแนน สัญลักษณ์ คว�มหม�ย   
 SCORE Range Number of Logo     
 90-100      ดีเลิศ    
 80-89       ดีม�ก    
 70-79      ดี    
 60-69     ดีพอใช้    
 50-59    ผ่�น    
 ตำ่�กว่� 50 No logo given   N/A    
   



  15    

  รายงานสรุปจำานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
     

         กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก)  ตร�ส�รภ�ครัฐไทยและตร�ส�รภ�ครัฐต่�งประเทศ 0.00 0.00
(ข)  ตร�ส�รที่ธน�ค�รที่มีกฎหม�ยเฉพ�ะจัดตั้งขึ้น  952,979,563.12 7.54
  ธน�ค�รพ�ณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่�ย 
 ผู้รับรอง ผู้รับอ�วัล ผู้สลักหลัง หรือผู้คำ้�ประกัน    
(ค)  ตร�ส�รที่มีอันดับคว�มน่�เชื่อถืออยู่ในอันดับ 0.00 0.00
     ที่ส�ม�รถลงทุนได้ (investment grade)   
(ง)  ตร�ส�รที่มีอันดับคว�มน่�เชื่อถืออยู่ในอันดับตำ่�กว่� 0.00 0.00
 อันดับที่ส�ม�รถลงทุนได้ (investment grade) หรือ    
 ตร�ส�รที่ไม่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือ    
(จ)  ตร�ส�รที่มีคุณสมบัติไม่ครบต�มประก�ศคณะกรรมก�รกำ�กับ 0.00 0.00
 ตล�ดทุนที่ ทน.87/2558   

 
  รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก

 หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว        
      

วันครบ
 อันดับ อันดับ 

มูลค่า มูลค่าตาม
  ประเภท       ผู้ออก 

กำาหนด
     ความน่าเชื่อถือ   ความน่าเชื่อถือ  

หน้าตั๋ว ราคาตลาด
    ของตราสาร  ของผู้ออก/คำ้าประกัน     

1. เงินฝ�กธน�ค�ร Clearsteam Banking N/A N/A 369,636,992.84

  Luxembourg    

2. เงินฝ�กธน�ค�ร บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย N/A AA+(tha),F1+(tha) 1,539,348.53

3. เงินฝ�กธน�ค�ร บมจ.ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์ N/A AA+(tha),F1+(tha) 581,803,221.75

   

สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำาหรับ
กลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%
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รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
  
      อันดับ  

มูลค่าตาม % วันครบ กำาไร/ขาดทุน
 ประเภทสัญญา คู่สัญญา ความน่าเชื่อถือ วัตถุประสงค์  

ราคาตลาด NAV กำาหนด (net gain/loss)
   ของผู้ออก   

สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน      
  

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันคว�มเสี่ยง (9,938,320.00) -0.08% 19 ธ.ค. 2561 (9,938,320.00)

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันคว�มเสี่ยง (9,772,320.00) -0.08% 19 ธ.ค. 2561 (9,772,320.00)

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด Bank of Ayudhya Plc.  AAA(tha) ป้องกันคว�มเสี่ยง (595,582.71) 0.00% 30 ม.ค. 2562 (595,582.71)

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด Bank of Ayudhya Plc.  AAA(tha) ป้องกันคว�มเสี่ยง (595,582.71) 0.00% 30 ม.ค. 2562 (595,582.71)

   

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันคว�มเสี่ยง (3,704,277.29) -0.03% 13 ก.พ. 2562 (3,704,277.29)

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด CIMB Thai Bank Plc. AA(tha) ป้องกันคว�มเสี่ยง (1,892,694.58) -0.01% 27 ก.พ. 2562 (1,892,694.58)

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันคว�มเสี่ยง (1,235,002.61) -0.01% 6 มี.ค. 2562 (1,235,002.61)

สัญญ�ฟอร์เวิร์ด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ป้องกันคว�มเสี่ยง (1,281,315.65) -0.01% 13 มี.ค. 2562 (1,281,315.65)
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 คำาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำากัด

อันดับคว�มน่�เชื่อถือระยะสั้นสำ�หรับประเทศไทย

F1(tha) 
แสดงถึงระดับคว�มส�ม�รถข้ันสูงสุดในก�รชำ�ระหน้ีต�มเงื่อนไขของตร�ส�รตรงต�มกำ�หนด
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหรือตร�ส�รอื่นๆ ในประเทศไทยภ�ยใต้อันดับคว�มน่�เชื่อถือ 
ภ�ยในประเทศซึ่งกำ�หนดโดยฟิทช์ โดยอันดับคว�มน่�เชื่อถือนี้จะมอบให้สำ�หรับอันดับ       
คว�มน่�เชื่อถือที่มีคว�มเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รอื่นในประเทศเดียวกัน 
และโดยปกติแล้วจะกำ�หนดให้กับตร�ส�รท�งก�รเงินที่ออกหรือคำ้�ประกันโดยรัฐบ�ล ในกรณีที่   
มีระดับคว�มน่�เชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจ�กอันดับคว�มน่�เชื่อถือ
ที่กำ�หนด 

F2(tha) 
แสดงถึงระดับคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ต�มเงื่อนไขท�งก�รเงินต�มกำ�หนดเวล�ในระดับ
ที่น่�พอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหน้ีอ่ืนในประเทศเดียวกัน อย่�งไรก็ดี ระดับของ
คว�มน่�เชื่อถือดังกล่�วยังไม่อ�จเทียบเท่�กับกรณีที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือที่สูงกว่� 

F3(tha) 
แสดงถึงระดับคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหน้ีต�มเงื่อนไขของตร�ส�รก�รเงินต�มกำ�หนดเวล�
ในระดับป�นกล�งเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รอื่นหรือตร�ส�รอื่นในประเทศเดียวกัน    
อย่�งไรก็ดี คว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ดังกล่�วจะมีคว�มไม่แน่นอนม�กข้ึนไปต�มคว�ม 
เปลี่ยนแปลงในท�งลบในระยะสั้นม�กกว่�ตร�ส�รที่ได้รับก�รจัดก�รจัดอันดับที่สูงกว่�       
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คำาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำากัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำาหรับประเทศไทย
AAA (tha)
‘AAA’ แสดงถึงระดับคว�มน่�เชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับคว�มน่�เชื่อถือภ�ยในประเทศไทย ซึ่ง
กำ�หนดโดยฟิทช์โดยอันดับคว�มน่�เชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับคว�มน่�เช่ือถือที่มีคว�มเสี่ยง 
“น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหรือตร�ส�รอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้ว
จะกำ�หนดให้แก่ตร�ส�รท�งก�รเงินที่ออกหรือคำ้�ประกันโดยรัฐบ�ล

AA (tha)
‘AA’ แสดงถึงระดับคว�มน่�เช่ือถือขั้นสูงม�กเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหรือตร�ส�รอื่น
ในประเทศไทย โดยระดับคว�มน่�เช่ือถือของตร�ส�รท�งก�รเงินขั้นนี้ต่�งจ�กผู้ออกตร�ส�ร
หรือตร�ส�รหนี้อื่นที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)
‘A’ แสดงถึงระดับคว�มน่�เชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตร�ส�รหรือตร�ส�รอื่นใน
ประเทศไทย อย่�งไรก็ดี ก�รเปลี่ยนแปลงของสถ�นก�รณ์หรือสภ�พท�งเศรษฐกิจอ�จมีผลกระทบ
ต่อคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหน้ีโดยตรงต�มกำ�หนดของตร�ส�รท�งก�รเงินเหล่�นี้ม�กกว่�
ตร�ส�รอื่นที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือในประเภทที่สูงกว่�

BBB (tha)
‘BBB’     แสดงถงึระดบัคว�มน่�เชือ่ถอืขัน้ป�นกล�งเม่ือเปรยีบเทียบกบัผูอ้อกตร�ส�รอ่ืนในประเทศไทย 
อย่�งไรก็ดี มีคว�มเป็นไปได้ม�กว่�ก�รเปลี่ยนแปลงของสถ�นก�รณ์หรือสภ�พท�งเศรษฐกิจจะมี
ผลกระทบต่อคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ได้ตรงต�มกำ�หนดเวล�ของตร�ส�รท�งก�รเงินเหล่�นี้
ม�กกว่�ตร�ส�รหนี้อื่นที่ได้รับก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือในประเภทที่สูงกว่�

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำ�หรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจ�กอันดับคว�มน่�เชื่อถือทุกอันดับ 
เพื่อแยกคว�มแตกต่�งออกจ�กก�รจัดอันดับคว�มน่�เชื่อถือระดับส�กล เครื่องหม�ย “+” หรือ “-”  
อ�จจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจ�กอันดับคว�มน่�เชื่อถือสำ�หรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถ�นะย่อย 
โดยเปรียบเทียบกันภ�ยในอันดับคว�มน่�เช่ือถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีก�รระบุสัญลักษณ์ต่อท้�ย   
ดังกล่�วสำ�หรับอันดับคว�มน่�เช่ือถืออันดับ “AAA(tha)” หรืออันดับท่ีตำ่�กว่� “CCC(tha)” 
สำ�หรับอันดับคว�มน่�เชื่อถือในระยะย�ว 
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อันดับ  ชื่อ

 ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  
 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 
 
   ค่านายหน้า อัตราส่วน 
   (บาท) ค่านายหน้า   

 1 DBS Vickers Securities (Singapore) Pte Ltd.  7,664,457.62  62.24%
 2 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบีเคย์เฮียน(ประเทศไทย) จำ�กัด  1,318,745.16  10.71%
  รวม   8,983,202.78  100.00%



กองทุนเปิดเค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ 
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 แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

 
 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* จำานวนเงิน
  ร้อยละของ 

 
(Fund’s Direct Expense) (พันบาท)

  มูลค่า
          ทรัพย์สินสุทธิ
  

ค่�ธรรมเนียมก�รจัดก�ร (Management Fee) 54,976.98 0.54

ค่�ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 1,374.42 0.01

ค่�น�ยทะเบียน (Registrar Fee) 4,123.27 0.04

ค่�ที่ปรึกษ�ก�รลงทุน (Advisory Fee)                ไม่มี ไม่มี

ค่�โฆษณ� ประช�สัมพันธ์ และส่งเสริมก�รข�ย

 ในช่วงเสนอข�ยหน่วยลงทุนครั้งแรก                ไม่มี ไม่มี

ค่�โฆษณ� ประช�สัมพันธ์ และส่งเสริมก�รข�ย

 ภ�ยหลังเสนอข�ยหน่วยลงทุนครั้งแรก                ไม่มี ไม่มี

ค่�ใช้จ่�ยอื่นๆ (Other Expenses)** 269.32 0.00

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Fund’s Direct Expenses)*** 60,743.99 0.59

 
* ค่�ธรรมเนียมและค่�ใช้จ่�ยที่หักจ�กกองทุนรวมได้รวมภ�ษีมูลค่�เพิ่มแล้ว  
**  ค่�ใช้จ่�ยอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่�ทรัพย์สินสุทธิ  
*** ไม่รวมค่�น�ยหน้�ซื้อข�ยหลักทรัพย์และค่�ธรรมเนียมต่�งๆ ที่เกิดขึ้นจ�กก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์ 
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รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำาธุรกรรมกับกองทุนเปิดเค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์
สำาหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

  1. บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย

  2. บมจ.ธน�ค�รกสิกรไทย  
  ผู้ลงทุนส�ม�รถตรวจสอบร�ยละเอียดก�รทำ�ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม 
ได้ที่บริษัทจัดก�รโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดก�รที่ http://www.kasikornasset.com  
หรือที่ Website ของสำ�นักง�น ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ 1 2 3 4 5 6 7 รวม

บ�ท/หน่วย 0.13 0.11 0.14 0.40 0.45 0.27 0.42 1.92

วัน XD 31/8/59 30/11/59 28/2/60 31/8/60 30/11/60 31/5/61 31/8/61

วันจ่�ยเงินปันผล 14/9/59 14/12/59 14/3/60 14/9/60 14/12/60 14/6/61 14/9/61

ข้อมูลการดำาเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทิน
ล่าสุด

      ส�ม�รถตรวจสอบข้อมูลได้จ�ก Website : www.kasikornasset.com
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รอบระยะเวล�บัญชี 1 ธันว�คม 2560 - 30 พฤศจิก�ยน 2561

 
   กลยุทธ์การลงทุน  
  บริษัท บทวิเคราะห์ จัดเยี่ยมชมบริษัท สัมมนา หุ้นจอง
   และข้อมูลข่าวสาร

 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำ�กัด (มห�ชน) X X X X

 บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำ�กัด X X X X

 บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำ�กัด X X X -

 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำ�กัด X X X -

 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มห�ชน) X X X X

 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำ�กัด X X X X

 บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำ�กัด X X - -

 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน) X X X -

 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำ�กัด (มห�ชน) X X X X

 บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำ�กัด X X - -

 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำ�กัด (มห�ชน) X X X X

 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพ�ณิชย์ จำ�กัด  X X X X

 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำ�กัด X X X X

 บริษัทหลักทรัพย์ ธนช�ต จำ�กัด (มห�ชน) X X X X

 บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำ�กัด X X - -

 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำ�กัด  X X - X

 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน) X X X X

 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน) X X X -

 บริษัทหลักทรัพย์ อ�ร์เอชบี (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน) X X X -

 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำ�กัด (มห�ชน) X X X -

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น




