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ประเภท : กองทุนรวมตราสารทุน,กองทุนรวมฟดเดอร (Feeder Fund)
นโยบายการลงทุน : กองทุนเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน Henderson Horizon Fund – Japanese Smaller Companies Fund – Class A2 (กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว โดย
เฉล่ียในรอบปบัญชี ไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม กองทุนเปดเคแทม เจแปน อิควิต้ี ฟนด อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา
(Derivatives) ที่มีตัวแปรเปนอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเส่ียงตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
โดยข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณในแตละขณะ
นโยบายการจายเงินปนผล : มี

รายละเอียดกองทุน

AIMC Category Japan Equity

วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 31/05/2559

ทุนจดทะเบียน 3,000 ลานบาท

มูลคาทรัพยสินสุทธิ 51,842,794.77 บาท

มูลคาหนวยลงทุน 13.7106 บาท

ผูดูแลผลประโยชน ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ. จำกัด

นายทะเบียน บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย

จำกัด (มหาชน)

ดัชนีชี้วัด

Russell/Nomura Small Cap Total Index (JPY) ที่แปลงเปนสกุล

เงินบาท ณ วันคำนวณผลตอบแทน

การขายและรับซื้อคืน

วันทำการขายหนวยลงทุน

ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแตเวลาเปดทำการ ถึง 14.00 น.

มูลคาข้ันต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก

1,000 บาท

มูลคาข้ันต่ำในการสั่งซื้อครั้งถัดไป

1,000 บาท

วันทำการรับซื้อคืนหนวยลงทุน

ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแตเวลาเปดทำการ ถึง 14.00 น.

มูลคาข้ันต่ำในการขายคืนหนวยลงทุน

ไมกำหนด

จำนวนหนวยลงทุนข้ันต่ำของการสั่งขายคืน

ไมกำหนด

มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ

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 0.60 0.11 2.71 10.86 12.93 3.73 - 6.32

ตัวชี้วัด 4.63 5.42 4.00 9.38 5.69 -0.57 - 3.42

ความผันผวน

ความผันผวน (%ตอป)

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

กองทุน 13.73 12.99 13.15 14.18 16.88 20.47 - 18.93

ตัวชี้วัด 14.57 14.98 15.00 15.16 16.13 17.10 - 16.14

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานท่ีกำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กองทุนรวมตราสารทุนที่มี net exposure ในตราสารทุนเปนหลักโดยเฉลี่ยรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV

กองทุนเปดเคแทม เจแปน อิควิต้ี ฟนด

KTAM Japan Equity Fund

ผูลงทุนตองทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง กอนตัดสินใจลงทุน
เอกสารนี้มิใชหนังสือชี้ชวน ผูลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนไดที่บริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขายฯ หรือ

www.ktam.co.th

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนไดที่
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท 0-2686-6100 แฟกซ 0-2670-0430
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ความเส่ียงหลักของกองทุน

ความเส่ียงทางตลาด

ความเส่ียงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผูออกตราสาร

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเส่ียงในเร่ืองคูสัญญาในการทำสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตรา

แลกเปลี่ยน

ความเส่ียงของประเทศท่ีลงทุน

ความเส่ียงจากการขาดสภาพคลองของหลักทรัพย

ความเส่ียงจากขอจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ

ความเส่ียงท่ีเกิดจากการยายการลงทุนไปกองทุนอื่น

ความเส่ียงจากการลงทุนท่ีกระจุกตัว

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (%ของ NAV)

การจัดการ ไมเกิน 2.675 (ปจจุบันเรียกเก็บ 1.07)

ผูดูแลผลประโยชน ไมเกิน 0.0749 (ปจจุบันเรียกเก็บ 0.04)

นายทะเบียน ไมเกิน 0.535 (ปจจุบันเรียกเก็บ 0.2675)

*เปนอัตราท่ีรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน

ทำนองเดียวกัน ** คาธรรมเนียมการจัดการ และคาธรรมเนียมนาย

ทะเบียน (เก็บจริง) มีผลตั้งแตวันท่ี 1 ก.ย. 2565

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อ

ขาย)

การขายหนวยลงทุน ไมเกิน 5.00 (ปจจุบันเรียกเก็บ 1.50)

การรับซื้อคืนหนวยลงทุน ไมเกิน 3.00 (ปจจุบันยังไมเรียกเก็บ)

การสับเปล่ียนหนวยลงทุน  

- กองทุนตนทาง ไมเกิน 3.00 (ปจจุบันยังไมเรียกเก็บ)

- กองทุนปลายทาง ไมเกิน 5.00 (ปจจุบันเรียกเก็บ 1.50)

ประวัติการจายเงินปนผล (5 ครั้งลาสุด)

07/09/2564 0.25 บาท/หนวย

11/03/2564 0.65 บาท/หนวย

06/06/2560 0.45 บาท/หนวย

จำนวนท้ังหมด 3 คร้ัง 1.35 บาท/หนวย

การกระจายการลงทุน (รอยละของมูลคาทรัพยสินสุทธิ)

หลักทรัพยที่มีมูลคาการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ตราสาร (% NAV)

HENDERSON HORIZON- JAPANESE SMALLER COMPANIES FUND 97.17

สรุปสาระสำคัญของกองทุนหลัก

ชื่อ Henderson Horizon Fund – Japanese Smaller Companies Fund – Class A2

นโยบาย การบรรลุเปาหมายการเติบโตของเงินทุนในระยะยาว โดยลงทุนไมนอยกวา 2 ใน 3 ของสินทรัพยรวมของกองทุน ในบริษัทญี่ปุนที่มี

ขนาดเล็ก (Smaller Japanese Companies) โดยบริษัทญี่ปุนขนาดเล็ก (Smaller Japanese Companies) หมายถึง บริษัทที่

มีมูลคาตลาดต่ำท่ีสุด 25% ของตลาดทุนของประเทศญี่ปุน ทั้งน้ี กองทุนอาจพิจารณาการซื้อขายหลักทรัพยนอกตลาดหลักทรัพย

(OTC markets) โดยตลาดดังกลาวไมมีศูนยกลางในการซ้ือขาย และอาจมีการดำเนินการ การกำกับดูแลที่แตกตางจากตลาดอื่น

ดังนั้นกองทุนอาจจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเล็กนอย กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivatives) โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อลดความเสี่ยงหรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน

Class &

currency
Class A2 / JPY

ISIN Code LU0572961604

Bloomberg

Ticker
HEJSA2J LX

website www.henderson.com

*โปรดอานและศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดที่หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสำคัญ
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