
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์ 
KTAM World Healthcare Fund 
KT-HEALTHCARE 

 

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 8 สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2566 

สอบถามข้อมูลเพิม่เตมิและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ 
บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน กรุงไทย จำกดั (มหาชน) 

โทรศัพท์ 0-2686-6100 แฟ็กซ์ 0-2670-0430   
Callcenter@ktam.co.th 

 

  

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 

รหัสกองทุน 
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ระดับความเสี่ยงของกองทุน 
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กองทุนนี้มีการลงทุนกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรมประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Healthcare จึงมีความเสี่ยง
ที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก 
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ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 
ชื่อ กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์ 

KTAM World Healthcare Fund : KT-HEALTHCARE 
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน  ตราสารทุน 
ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ  - กองทุนรวมฟีดเดอร ์

ช่ือกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Janus Henderson Global Life Sciences 
Fund 
ประเทศท่ีกำกับดูแลการเสนอขาย : ไอร์แลนด์ (IRELAND) 
- กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม sector : HELTH 
- กองทุนรวมเพื่อการออม 

อายุโครงการ ไม่กำหนดอายุโครงการ 

วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดต้ังกองทุนรวม 28 ตุลาคม 2558 
วันที่จดทะเบียนกองทนุรวม 27 พฤศจิกายน 2558 
มูลค่าขัน้ต่ำของการสั่งซื้อคร้ังแรก  
 

ชนิดสะสมมูลค่า : 1,000 บาท 
ชนิดจ่ายเงินปันผล : 1,000 บาท 
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : 1,000 บาท 
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : 500,000 บาท 
ชนิดผู้ลงทุนกลุม่/บุคคล : 500,000 บาท 
ชนิดเพื่อการออม : ไม่กำหนด 

มูลค่าขัน้ต่ำของการสั่งซื้อคร้ังถัดไป ชนิดสะสมมลูค่า : 1,000 บาท 
ชนิดจ่ายเงินปันผล : 1,000 บาท 
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : 1,000 บาท 
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : 1,000 บาท 
ชนิดผู้ลงทุนกลุม่/บุคคล : 1,000 บาท 
ชนิดเพื่อการออม : ไม่กำหนด 

มูลค่าขัน้ต่ำของการสั่งขายคนื ไม่กำหนด 

จำนวนหน่วยลงทุนขัน้ต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด 
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขัน้ต่ำ ไม่กำหนด  

จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต่ำ ไม่กำหนด 
 

นโยบายการลงทุนของกองทนุรวม  
กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Janus Henderson Global Life Sciences Fund (Master Fund) เพียงกองเดียว โดย
เฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม หรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. จะประกาศกำหนด โดยกองทุน Janus Henderson Global Life Sciences Fund จดทะเบียนจัดตั้งที่ประเทศไอร์แลนด์ อยู่
ภายใต้กฎ UCITS ซึ่งบริหารและจัดการโดย Janus Henderson Capital Funds plc โดยกองทุนมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อการ
เติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว โดยเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่างๆทั่วโลก ที่มีความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ

สรุปข้อมูลกองทุนรวม 
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การดำเนินชีวิต (Life Sciences) โดยทั่วไป Life Sciences จะเกี่ยวข้องกับการรักษาหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งหมายรวมถึง
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย พัฒนา ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ และผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแล
ตนเอง (Personal Care) การแพทย์ หรือเภสัชกรรม รวมถึงบริษัทที่เชื่อว่ามีศักยภาพในการเติบโตส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก ผลิตภัณฑ์ 
เทคโนโลยี การจดสิทธิบัตร หรือตลาดอื่นใดที่ได้รับประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต (Life Sciences) 
 
บริษัทจัดการจะทำการส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในประเทศสิงคโปร์ โดยใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นหลัก เพื่อซื้อ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไอร์แลนด์ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง
การส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักดังกล่าวเป็นประเทศอื่นใดนอกเหนือจากประเทศสิงคโปร์ และ/หรือสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐเป็นสกุลเงินอื่นใดในภายหลังได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึ งประโยชน์
ของกองทุนเป็นสำคัญ 
 
ทั้งนี้ บริษัทจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงการเปลีย่นแปลงโดยเร็วนับตั้งแต่วันที่บรษิัทจัดการรู้หรอืรับทราบเหตุการณด์ังกล่าว 
โดยจะติดประกาศ ณ ท่ีทำการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้น
แต่ในกรณีทีมีการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื่นใด โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยกองทุนรวมหลักในอนาคต ซึ่งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วนับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว 
 
ทั้งนี้ กองทุน Janus Henderson Global Life Sciences Fund อาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือในต่างประเทศ กองทุน
เปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์ อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ เงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการ
หาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างท่ีไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. 
 
สำหรับเงินลงทุนส่วนท่ีเหลือในประเทศ กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์ อาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน ตราสารแห่งหนี้ 
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน และเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่างตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุน
ได้ 
นอกจากน้ี ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสาร ดังต่อไปนี้ 
1. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน (efficient portfolio management) 
2. ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 
3. ตราสารแห่งหนี้ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารตํ่ากว่าท่ีสามารถลงทุนได้ (non – investment grade) 
ตราสารแห่งหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื ่อถือ (Unrated Securities) หลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ (Unlisted Securities) 
 
อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าท่ีสามารถลงทุนได ้(non-investment grade) เฉพาะกรณี
ที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือท่ีสามารถลงทุนได้ (investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น 
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กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์ อาจกู้ยืมเงิน หรือทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน หรือ
ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 
 
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์ อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตรา 
แลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ประกาศกำหนด โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที่ค่าเงิน
สกุลดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
กับอัตราแลกเปลี่ยน(FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives)ในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมี
แนวโน้มแข็งค่า ซึ่งการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทำให้ผลตอบแทนของ
กองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพ่ิมขึ้น 
 
ในกรณีที่กองทุน Janus Henderson Global Life Sciences Fund มีการลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสาร และ/หรือสัญญาของบริษทัท่ี
มิได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted company) และ/หรือตราสารแห่งหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
(Unrated securities) และ/หรือหลักทรัพย์ที่มีความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) โดยมีอัตราส่วน
รวมกันทั้งหมดมากกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศ บริษัทจัดการจะปรับลดสดัสว่นการลงทุนในกองทุน
ปลายทางในต่างประเทศ เพื่อให้อัตราส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวมีอัตราส่วนรวมกันไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนเปิดเคแทมเวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์ 
 
ทั้งนี้ การปรับลดสัดส่วนการลงทุนดังกล่าวจะดำเนินการภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่รับทราบข้อมูลการลงทุนในตราสารดังกล่าว
เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศ ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้หรือกรณีจำเป็นและสมควร
ที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยไม่ชักช้า หากการดำเนินการปรับ
สัดส่วนการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศข้างต้น มีผลทำให้การลงทุนในกองทุนในต่างประเทศ (Master Fund) โดยเฉลี่ย
ในรอบปีบัญชีน้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์ บริษัทจะดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 
(ก) บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพ่ือเป็น Master Fund แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศ 
กองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนและมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกำหนด หรือมี 
แนวทางให้ดำเนินการได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินให้เสร็จสิ้นโดยไม่ชักช้า และจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบต่อไป 
(ข) หากเกิดกรณีใดๆ ที่ทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็น Master 
Fundแทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการเลิกกองทุน โดยจะดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพยส์ินท่ี
เหลืออยู่กองทุน (ถ้ามี) เพื่อคืนเงินตามจำนวนที่รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ ผู้ถือ
หน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือต่อจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
 
ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการดำเนินการเปลี่ยนกองทุน Master Fund จนเป็นเหตุให้การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตาม 
นโยบายการลงทุน ตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตาม
นโยบาย 
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กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์  
KTAM World Healthcare Fund 

KT-HEALTHCARE 

การลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันท่ีสัดส่วนการลงทุนของกองทุนไม่เป็นตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจาก 
ผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนในกำหนดเวลาดังกล่าว 
 
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุน Janus Henderson Global Life Sciences Fund หรือในกรณีที่กองทุนนี้มีการ 
เปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ หรือในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน Janus Henderson Global 
Life Sciences Fund ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิเช่น กองทุน Janus Henderson Global Life Sciences Fund มีผลตอบแทนตํ่า
กว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศอื่นๆ ที่มีนโยบายการบริหารจัดการใกล้เคียงกันติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือตํ่ากว่า
ผลตอบแทนของ 
 
กองทุนต่างประเทศอื่นอย่างเห็นได้ชัด และ/หรือ การลงทุนนั้นเบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และ/
หรือเมื่อพบว่าการบริหารจัดการของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่ระบุหรือสัญญาไว้กับผู้ลงทุน และ/หรือ เมื่อกองทุน
ต่างประเทศดังกล่าวกระทำความผิดร้ายแรงโดยหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศนั้นๆ เป็นผู้ให้ความเห็น และ/หรือ เมื่อเกดิเหตุการณ์
หรือคาดการณ์ได้ว่า จะเกิดการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนโดย
เกินจำเป็น เป็นต้น 
 
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะนำเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณา
ดำเนินการในครั้งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ่งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน
ต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน 
 
ในกรณีที่บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการตามข้างต้น จนเป็นเหตุให้การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการ
จัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 
90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจาก ผู้ถือหน่วย
ลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม บริษัท
จัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของ
กองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหนว่ย
ลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที่ครบกำหนด 90 วันนับแต่วันท่ีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไป
ตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมนั้นเพิ่มเติม 
 
ทั้งนี้ กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน และช่วง
ระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกำหนดอายุโครงการ รวมทั้งช่วงระยะเวลาที่กองทุนจำเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที่ผู้
ลงทุนทำการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทำการในการ
คำนวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดกลับเข้ามาลงทุนในประเทศ หรือสงวนสิทธิท่ีจะเลิกกองทุน โดยถือว่า
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว และไม่ถือว่าปฎิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน หากเกิดเหตุการณ์
ดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม 
(2) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวงเงินท่ีได้รับอนุญาตให้นำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ 
(3) กรณีที่ไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือ 
นโยบายการลงทุนของโครงการ 
(4) กรณีที่กองทุนรวมมีจำนวนเงินท่ีได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุน เพื่อนำเงินไปลงทุนในต่าง 
ประเทศได้อย่างเหมาะสม 
(5) กรณีมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 
ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หากปรากฏว่า 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางที่กองทุนรวมไปลงทุนมีการลดลงในลักษณะ ดังนี้ 
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ 
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง 
 
เงื่อนไข ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 
รายละเอียดการดำเนินการ 

การดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ 

1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อม
แนวทาง การดำเนินการของ บลจ. ให้สำนักงานและผู้ถือหน่วย
ลงทุน (แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ท่ีด ี
ที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม) 

ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันท่ีมีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที่ปรากฏเหต ุ
 

2 เปิดเผยข้อมูลเกีย่วกับการดำเนนิการตามข้อ 1 ต่อผูล้งทุนทั่วไป 
(ดำเนินการให้บุคลากรทีเ่กี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย) 

พร้อมข้อ 1 
 

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตามข้อ 1 
 

ภายใน 60 วันนับแต่วันท่ีมีการเปดิเผยข้อมูลของกองทุนปลายทาง
ที่ปรากฏเหต ุ

4 รายงานผลการดำเนินการตามขอ้ 3 ให้สำนักงานทราบ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันท่ีดำเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ 
 
ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวม  
ดัชนี MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) สัดสว่น (%) : 100.00 
หมายเหตุ : ดัชนีช้ีวัด/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทุนรวมนี้ คือ ดัชนี MSCI World/Health Care NR USD ซึ่งเป็นดัชนีของ
กองทุนรวมหลักปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันคำนวณผลตอบแทน เปน็ดัชนีอ้างอิงในการเปรียบเทียบ
ผลการดำเนินงาน  
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวช้ีวัดในการเปรยีบเทยีบตามที่บริษัทจดัการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบ
นโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดิเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอยา่งชัดเจนถึงวันท่ีมีการเปลี่ยนตัวช้ีวัด 
คำอธิบายเกี่ยวกับตัวช้ีวัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวช้ีวัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ 
 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวช้ีวัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน และ/
หรือ ประกาศ ข้อกำหนดของสำนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ 
การเปลีย่นแปลงตัวช้ีวัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวดัชนีของตัวช้ีวัดไม่ไดจ้ัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป 
โดยบริษัทจดัการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายใน
เวลาที่ผูล้งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้ 
 
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสทิธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน 
กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 6 ชนิด ได้แก ่
ชนิดสะสมมูลค่า (ช่ือย่อ : KT-HEALTHCARE-A) :  
เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน ( Capital Gain) และสะสม
ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)  
 
ชนิดจ่ายเงินปันผล (ช่ือย่อ :KT-HEALTHCARE-D) (ปัจจุบันยังไม่เปิดให้บริการ แต่จะเปิดให้บริการในอนาคต) : 
- เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สม่ำเสมอจากเงินปันผล 
- เหมาะสำหรับนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สม่ำเสมอจากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หาก
ปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด 
 
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ช่ือย่อ : KT-HEALTHCARE-R) (ปัจจุบันยังไม่เปิดให้บริการ แต่จะเปิดให้บริการในอนาคต) : 
เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สม่ำเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 
 
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (ช่ือย่อ : KT-HEALTHCARE-I) (ปัจจุบันยังไม่เปิดให้บริการ แต่จะเปิดให้บริการในอนาคต) : 
เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สม่ำเสมอจากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษ
ทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด 
 
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (ช่ือย่อ : KT-HEALTHCARE-P) (ปัจจุบันยังไม่เปิดให้บริการ แต่จะเปิดให้บริการในอนาคต) : 
เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา/กลุ่มบุคคล/นิติบุคคล/สถาบัน ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้
จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 
 
ชนิดเพื่อการออม (ช่ือย่อ : KT-HEALTHCARE-SSF) : 
เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินในระยะยาว และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 3 ธันวาคม พ.ศ. 
2562 โดยผู้ลงทุนสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หากปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมสรรพากร 
และ/หรือ หน่วยงานของทางการประกาศกำหนด 
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KTAM World Healthcare Fund 

KT-HEALTHCARE 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิก เปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิม่เติมชนิดหน่วยลงทุนชนิดอื่นๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคญั โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดการให้บริการดังกล่าวให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ยกว่า 7 วัน หากในกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 
1 วันทำการก่อนวันเปลี่ยนแปลง โดยตดิประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเวบ็ไซต์ของบริษัทจัดการ  
 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ในกรณีที่คณะรัฐมนตรหีรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องยกเลิกการใหส้ิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี และผู้ถือหน่วยลงทุนของชนิดเพื่อการออมที่เหลอือยู่ทั้งหมดมีการลงทุนครบเง่ือนไขตามที่กฎหมายกำหนด และ
ตอ้งเป็นไปตามความประสงค์ของบริษัทจัดการ โดยจะแจ้งให้   ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการและแจ้งใหส้ํานักงาน ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
 
ลักษณะท่ีสำคัญของกองทุนรวม 
กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) โดยสามารถสรุปสาระสำคญัของกองทุนหลัก ดังนี ้
สรุปสาระสำคญัของกองทุน Janus Henderson Global Life Sciences Fund 
ชื่อ Janus Henderson Global Life Sciences Fund 
วัตถุประสงค์และนโยบาย กองทุน Janus Henderson Global Life Sciences Fund มีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อการ

เติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว โดยเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่างๆทั่วโลก ที่มีความ
เกี ่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ที ่เก ี ่ยวข้องกับการดำเนินชีว ิต (Life Sciences) โดยทั ่วไป Life 
Sciences จะเกี่ยวข้องกับการรักษาหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งหมายรวมถึงบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง
กับการวิจัย พัฒนา ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี ่ยวข้องกับสุขภาพ และ
ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลตนเอง (Personal Care) การแพทย์หรือเภสัชกรรม รวมถึงบริษัทที่เช่ือว่า
มีศักยภาพในการเติบโตส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี การจดสิทธิบัตร หรือตลาด
อื่นใดที่ได้รับประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต (Life Sciences)  กองทุน
อาจใช้เทคนิคการบริหารจัดการกองทุน หรือใช้ตราสารเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อขายสัญญาฟิว
เจอร์ส สัญญาออปชัน สวอป และหรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่นใดได้ไม่เกิน 10% ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ภายใต้เงื่อนไขและข้อจำกัดของธนาคารกลาง (The Central Bank) ในช่วงเวลา
นั้นๆ และกองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่ซื้อขายในตลาดที่กำลังพัฒนา
ตลาดใดตลาดหนึ่งได้ไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และเมื่อรวมแล้วไม่เกิน 20% ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

อายุกองทุน ไม่กำหนดอายุโครงการ 
วันจัดต้ัง 31 มีนาคม 2543 
ประเทศท่ีจดทะเบียนจัดต้ัง ประเทศไอร์แลนด ์
Class & currency Class I acc / ดอลลารส์หรัฐ (USD) 
ISIN Code  IE0002141913 

Bloomberg Ticker JANGLII 
Benchmark MSCI World/Health Care NR USD 

Management Company Janus Henderson Capital Funds plc 
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Depositary J.P. Morgan SE 

Independent Auditors PricewaterhouseCoopers 
แหล่งข้อมลู https://www.janushenderson.com 

 
ค่าธรรมเนียมของกองทุน Janus Henderson Global Life Sciences Fund 
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Investment Management Fee) : ไม่เกิน 1.50 ต่อปี  
ค่าธรรมเนียมการขาย (Initial Sales Charge) : ไม่เกิน 2.00%  
* อน่ึง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรยีกเก็บค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนได้ 
 
ทั้งนี้ หากกองทุน Janus Henderson Global Life Sciences Fund มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ และจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบโดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  
 
เง่ือนไขอื่นๆ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (class) และสกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื่นใดนอกเหนือจากสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ  Website 
ของบริษัท www.ktam.co.th เว้นแต่ในกรณีทีมีการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอ่ืนใด โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยกองทนุ
รวมหลักในอนาคต ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วนับตั้งแตว่ันท่ีบริษัทจัดการรู้หรอืรับทราบเหตุการณด์ังกล่าว 
 
* อน่ึง กองทนุหลักอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรยีกเก็บค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนได้ 
ทั้งนี้ หากกองทุน Janus Henderson Global Life Sciences Fund มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ และจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบโดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  
 
ความเสี่ยงของกองทุน Janus Henderson Global Life Sciences Fund 
ความเสี่ยงด้านการลงทุน (Investment Risk)  
กองทุนไม่ได้รับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน มูลค่าของหุ้น และรายได้จากการลงทุนอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงและทำให้กองทุนอาจ
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการลงทุนได้ 
 

ความเสี่ยงด้านอุตสาหกรรม (Industry Risk)  
เนื่องจากกองทุนเน้นลงทุนในอุตสาหกรรม life sciences ทำให้อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย เทคโนโลยี 
หรือปัจจัยอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม life sciences เป็นพิเศษ 
 

ความเสี่ยงจากการลงทุนที่กระจุกตัว (Concentration of Investments)  
แม้ว่ากองทุนจะลดความเสี่ยงโดยการกระจายการลงทุนในหลายบริษัท และ อุตสาหกรรมย่อยของ life sciences แล้วก็ตาม กองทุนก็
ยังอาจมีการกระจายความเสี่ยงน้อยกว่าการลงทุนอื่นๆ จึงอาจทำให้ขาดทุนสูงกว่าได้ 
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ความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทขนาดเล็ก (Small Capitalization Securities)  
หลักทรัพย์ของบริษัทขนาดเล็ก หรือ บริษัทที่เพิ่งเปิดกิจการใหม่  มักมีสภาพคล่องและมูลค่าการซื้อขายต่ำกว่าหลักทรัพย์ของบริษัท
ขนาดใหญ่ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงของราคารวมถึงความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดสูงกว่า 
 

ความเสี่ยงจากการลงทุนในอนุพันธ์ทางการเงิน (Financial Derivative Instrument)  
กองทุนรวมหลักอาจมีการพิจารณาใช้ตราสารอนุพันธ์ ซึ่งการใช้ตราสารอนุพันธ์ ดังกล่าวอาจทำให้กองทุนรวมหลักมีความเสี่ยงมากขึ้น 
และตราสารอนุพันธ์ยังอาจมีความผันผวนสูง นอกจากน้ีการใช้ตราสารอนุพันธ์ยังอาจทำให้เกิดความเสี่ยงอ่ืนๆ อีก เช่น ความเสี่ยงของ
คู่สัญญา เป็นต้น 
 
ข้อมูลการลงทุนของกองทุน Janus Henderson Global Life Sciences Fund 

 
หมายเหตุ 

- ข้อมูล Fund Fact Sheet ของกองทุนหลัก ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 
 - ผลการดำเนินงานในอดีต มไิดเ้ปน็สิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
 
ผลการดำเนินงานของกองทุน Janus Henderson Global Life Sciences Fund 

 



 

 

P a g e  10 | หนังสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทุนรวม (Q&A) 
 

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์  
KTAM World Healthcare Fund 

KT-HEALTHCARE 

หมายเหตุ ข้อมูลจาก Morningstar Direct ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2565 
- ผลการดำเนินงานในอดีต มไิดเ้ปน็สิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
 
การเปรียบเทียบข้อมูลอัตราส่วนการลงทุน 
อัตราส่วนการลงทุนของทรัพย์สนิที่มุ่งเน้นลงทุนตามที่กำหนด
ในการจัดแบ่งประเภทของกองทนุซึ่งกำหนดตามประเภทของ
ทรัพย์สิน ที่กองทุนรวมลงทุนตามประกาศการลงทุน 

อัตราส่วนการลงทุนของ ทรัพย์สินหลักตามนโยบายการลงทุน
ของกองทุนต่างประเทศ 

กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) ที่มีนโยบายการลงทุน
ซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ย ในรอบ
ปี บัญชี มากกว่าหรือเท่ากับ 80% ของ NAV 

กองทุน Janus Henderson Global Life Sciences Fund มี
วัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อการเตบิโตของเงินลงทุนในระยะยาว 
โดยเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่างๆทั่วโลก ที่มคีวาม
เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวขอ้งกับการดำเนินชีวิต (Life 
Sciences) 

อย่างไรก็ตาม กองทุนนี้ยังมีลักษณะเป็นกองทุน Feeder Fund ซึง่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุน
เดียว (กองทุนหลัก) ซึ่งตามประกาศที่ ทน.87/2558 หรือประกาศอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องหรือท่ีจะแก้ไขเพิม่เติมต่อไป ได้อนุญาตให้กองทุน
ไทยสามารถกำหนดประเภทกองทุนตามช่ือหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักได้ ดังนั้น จึงสามารถกำหนดประเภทของกองทุนให้
เป็นกองทุนรวมตราสารทุนได้  
 

• ความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 
  3 ปี 5 ปี 
Information ratio 0.70 0.49 

Volatility 21.63% 19.44% 
หมายเหตุ 
1) ข้อมูลจาก Morningstar ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 
2) ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
 
ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน 
 

ชนิดจ่ายเงินปันผล และชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : 

• กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 2 ครั ้ง โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดตามช่วงเวลาที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร จากกำไรสะสม หรือกำไรสุทธิ หรือจากการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน ในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีจะจ่ายเงิน
ปันผลแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลของกองทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลใดๆ จะต้องไม่ทำให้เกิดผลขาดทุน
สะสมของกองทุนเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีจะที่จ่ายเงินปันผลนั้น 

• ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มจากผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนเข้าไป
ลงทุนไว้จากการขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี  
 
ชนิดสะสมมูลค่า และชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล  
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• ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มจากผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนเข้าไป
ลงทุนไว้จากการขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี 
 
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 

• บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่เกินปีละ 2 
ครั้ง ในอัตราที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 

• ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มจากผลตอบแทนของตราสารที่ กองทุนเข้าไป
ลงทุนไว้จากการขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี 
 
ชนิดเพื่อการออม 

• สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั้ง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงิน
ปันผล เมื่อกองทุนรวมมีกำไรสะสม และจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปนัผลนั้น 
การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกจ่าย ตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี้ยรับท่ีได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม 
(2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของกำไรสะสมดังกล่าว หรือกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น แล้วแต่จำนวนใด
จะตํ่ากว่า 

• ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มจากผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนเข้าไป
ลงทุนไว้จากการขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี  

• เงินลงทุนจากการซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม จะไดร้ับการยกเวน้ไม่ต้องรวมในการคำนวณเพื่อเสยีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใน
ปีท่ีลงทุน หากผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิบัติตามเง่ือนไขการลงทุนตามที่กฎหมายกำหนด หากลงทุนในกองทุนครบ 10 ปี ตามที่กฎหมาย
กำหนด เมื่อผูล้งทุนไถ่ถอนหน่วยลงทุนและมีกำไรส่วนเกินจากการลงทุน กรณีผูล้งทุนเป็นบุคคลธรรมดาจะไดร้ับการยกเว้นภาษเีงินได้
ในส่วนน้ี 
 
จำนวนเงินทนุโครงการล่าสุด 
3,000 ล้านบาท ทั้งนี้ กองทุนสามารถเพิ่มจำนวนเงินทุนของโครงการที่จดทะเบียนไว้กับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ โดยจะ
เป็นไปหลักเกณฑ์ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 
 
รอบระยะเวลาบัญชี 
วันท่ีสิ้นสุดรอบบัญชี : วันท่ี 30 กันยายน ของทุกปี  
 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทนุ 
• ความเสีย่งจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk) เปน็ความเสีย่งท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ เช่น 
ภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของแต่ละประเทศ สถานการณ์ของตลาดเงินตลาดทุน อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลีย่นเงินตรา
ต่างประเทศ ซึ่งอาจมีผลกระทบตอ่ราคาของตราสารที่กองทุน Janus Henderson Global Life Sciences Fund ลงทุนไว้ และส่งผล
ให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน Janus Henderson Global Life Sciences Fund มีความผันผวน แต่เนื่องจากกองทุนเปิดเคแทม 
เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์ จะเน้นลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทุน Janus Henderson Global Life Sciences Fund ที่บริหารจดัการโดย 
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Janus Henderson Capital Funds plc ซึ่งมีทีมงานด้านการลงทนุท่ีจะพิจารณากระบวนการลงทุนโดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ 
และกลยุทธ์การลงทุนที่กำหนดไวอ้ย่างเคร่งครัด และคำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนที่กำหนดไวเ้ป็นหลกั  

• ความเสีย่งจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Risk) เนื่องจากกองทุนเปดิเคแทม เวลิด์ เฮลธ์แคร์ 
ฟันด์ เป็นหน่วยลงทุนท่ีเน้นลงทุนในกองทุน Janus Henderson Global Life Sciences Fund ซึ่งกองทุนรวมหลักจะเน้นลงทุนใน
ตราสารทุนของบริษัทต่างๆทั่วโลก ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต (Life Sciences) จึงอาจทำใหไ้ด้รับ
ผลกระทบจากความผันผวนของค่าเงินและอาจทำให้มลูค่าเงินลงทุนตลอดจนผลตอบแทนในรูปเงินบาทเพ่ิมขึ้นหรือลดลงได้ อย่างไรก็
ตาม ในกรณีทีม่ีความผันผวนในตลาดการเงิน กองทุนเปิดเคแทม เวลิด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์ อาจพิจารณาใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง
ด้านอัตราแลกเปลี่ยน  
 
การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน  
บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้วได้ 
เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้ 
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังน้ี โดยได้รับความเห็นชอบของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 
(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล 
(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือ
การควบคุมของบริษัทจัดการ 
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา 
 
การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้างต้น บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามที่ประกาศกำหนด 
 

การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามส่ัง 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยดุรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลง
ทุน (suspension of dealings) ไดดวยเหตุอื่นใดดังตอไปนี้ซึ่งไมเกนิกวากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยกําหนด  
1. เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหนวยลงทุนที่รับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนแกผลูงทุนเฉพาะราย 
เนื่องจากปรากฏขอเท็จจริงดังนี ้ 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายนั้น ๆ มีสวนเกี่ยวของกับการกระทําอยางใดอยางหนึ่งดังนี ้ 
(1) การกระทําท่ีเปนความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไมว่าจะ
เป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายตางประเทศ  
(2) การใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย  
(3) การกระทําท่ีเปนการปฏิบัตติามคําสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายดัทรัพยสินโดยบุคคลผมูีอํานาจตามกฎหมาย  
 
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการรจูักลูกคา และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาไดในสาระสาํคัญ  
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2. อยใูนระหวางดําเนินการเปลี่ยนใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเขาบริหารจัดการกองทุนรวมภายใตการจัดการของตน อัน
เนื่องมาจาก การที่บริษัทจดัการกองทุนรวมรายเดิมไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดตามประกาศคณะ กรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการดํารงเงินกองทุนของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ จัดการกองทุนสวนบุคคล 
การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและการคาหลักทรัพยและการจดัจําหนายหลักทรัพยที่เปน หนวยลงทุน และการเปนผูจัดการ
เงินทุนสัญญาซื้อขายลวงหนา ซึ่งใหกระทําไดไมเกิน 3 วันทําการ 
 
อน่ึง การไม่ขายหรือไมร่ับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรอืจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension 
of dealings) บริษัทจัดการจะปฏบิัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท่ี สน. 9/2564 เรื่อง 
หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจดัการ กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน และ/หรือประกาศอื่นใดท่ีจะมีแก้ไขหรือเพิ่มเติมต่อไป  
 
ทั้งนี้ การไม่ขายหรือไมร่ับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรอืจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension 
of dealings) ด้วยเหตุอื่นนอกจากนี้ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนท่ี ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจดัการ
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่ มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล 
และ/หรือประกาศอื่นใดที่จะมีแก้ไขหรือเพิ่มเติมต่อไป  
 
สำหรับชนิดเพื่อการออม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฎิเสธการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นมายังชนิด
หน่วยลงทุนเพื่อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ หากการสับเปลี่ยนนั้นทำใหผู้้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของ
กองทุนปลายทางภายในวันทำการซื้อขายสุดท้ายของปีนั้นๆ เพื่อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุน
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 
สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผู้ลงทุนไมส่ามารถนำหน่วยลงทุนไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำ หรอืนำไปเป็นประกันได้ 
 
บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
กับ 
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มถีิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือหา้งหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งข้ึนภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคล
ดังกล่าว 
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 
4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุน
ดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ท้ังนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการทีต่ั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการ
ดังกล่าว 
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนติิบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1) – 4) 
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏเิสธคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นวา่การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว
มีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ 
หรือเกิดเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ่งทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามคำสัง่ขายคืนได ้
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ หากมีการผิดนดัชำระการจ่ายเงินปันผลจากกองทุนรวมหลกั หรือดอกเบี้ยหรือเงินต้นของหลกัทรัพย์หรือทรัพยส์ินอ่ืนๆ ที่
กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศใหผู้้ถือหน่วยลงทุนทราบ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานใหญ่และสำนักงาน
สาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และจะรายงานการไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมตัิ หรือหยุด
การขายคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมัติ พร้อมท้ังแสดงเหตผุล และรายงานแผนการดำเนินการของกองทุนให้สำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน 
 
ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเหน็ว่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมผีลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม หรือกระทบต่อผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ ต่อช่ือเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับ
คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนช่ัวคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือถาวร โดยบริษัทจะปิดประกาศ ณ สำนกังานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษทัจัดการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบโดยพลัน 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏเิสธการสั่งซื้อตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี ้
ก) คำสั่งซื้อท่ีจะมีผลให้ผูล้งทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
ข) บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนหรือต่อช่ือเสียง หรือต่อความรับผดิชอบทางกฎหมายของบริษทัจัดการ 
 
สำหรับหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุ่ม/บคุคล และชนิดเพื่อการออม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งซื้อ/คำสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนเข้ากองทุน และ/หรือชนิดหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง เป็นการชั่วคราว หรือถาวร โดยบริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้า
ก่อนการปิดรับคำสั่งซื้อ /คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ท่ีเว็บไซต์ของบรษิัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน(ถ้ามี) ทั้งนี ้บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศปดิรับคำสั่งซือ้ 
/คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เข้าเป็นการช่ัวคราวหรือถาวร 
 
การหยุดขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มคีวามจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ 
หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ให้สำนักงานมีอำนาจประกาศกำหนดให้บริษัทจดัการกองทุนรวมหยุดรับคำสั่งซื้อ 
คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนเป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ ไม่เกินกว่า 20 วันทำการติดต่อกัน  
 
ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทนุ และราคาขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
ท่านสามารถติดตามมลูค่าทรัพย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของท่านได้จาก 
- Website : www.ktam.co.th  
- บริษัทจัดการ (Call Center) : 0-2686-6100 กด 9 
 

http://www.ktam.co.th/


 

 

P a g e  15 | หนังสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทุนรวม (Q&A) 
 

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์  
KTAM World Healthcare Fund 

KT-HEALTHCARE 

ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี ้
- Website : www.ktam.co.th  
- Call Center ของบริษัท : 0-2686-6100 กด 9  
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
  เลขท่ี 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร ์ช้ัน 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
  โทรศัพท์ 0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430 
 
ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมลูโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพนัระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จัดการ 
Website : www.ktam.co.th 
 
 
 

ลักษณะความเสี่ยง และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของกองทุน สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
1) ความเสี่ยงทางตลาด (Market Risk) คือ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์/ ทรัพย์สินในตลาดต่างประเทศที่อาจ
ปรับตัวขึ ้นลง โดยได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม หรือภาวะตลาด เช่น การเมืองของแต่ละประเทศ เศรษฐกิจ 
สถานการณ์ของตลาดเงินตลาดทุน ความผันผวนของค่าเงิน อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาของตราสารที่กองทุน
หลักลงทุนไว้ และส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนมีความผันผวน  
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
ในส่วนของการลงทุนในประเทศ ก่อนการลงทุน บลจ.กรุงไทย จะมีการวิเคราะห์ภาวะตลาด ความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร โดย
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการลงทุนของบริษัทอีกชั้นหนึ่งซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวลงรวมถึงจะติดตามภาวะการลงทุน
รวมถึงการปรับเปลี่ยนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์อย่างสม่ำเสมอ 
 
2) ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) คือ ความเสีย่งท่ีเกิดจากการทีผู่้ออกตราสารหนี้ไม่
สามารถชำระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด เช่น บรษิัทดังกล่าวอาจประสบปัญหาทางการเงิน เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลต่อ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดเคแทม เวลิด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด ์
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

• Janus Henderson Global Life Sciences Fund เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ ซึ่งได้ทำการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของผู้
ออกหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว พร้อมทั้งเน้นการรักษาไว้ซึ่งมูลค่าของเงินลงทุน และบริหารภายใต้กรอบการ
ลงทุนที่เข้มงวด  

• กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์ อาจจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ในประเทศ หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมาย
ไทย ที่มีอายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ต่ำกว่า 1 ปี โดยเป็นการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรอง
เงินไว้สำหรับดำเนินงานของกองทุน รอการลงทุนในต่างประเทศ หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน และ/หรืออาจจะลงทุนในเงนิฝาก
สถาบันการเงินต่างประเทศ ซึ่งจะมีการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการลงทุนของ
บริษัทอีกช้ันหนึ่ง ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวลง 
 

3) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการที่หลักทรัพย์ที่กองทุนไปลงทุน
ไว้ขาดสภาพคล่องในการซื้อขาย  

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม 

http://www.ktam.co.th/
http://www.ktam.co.th/
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กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์  
KTAM World Healthcare Fund 

KT-HEALTHCARE 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์ เป็นกองทุนที่นำเงินลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Janus Henderson Global 
Life Sciences Fund ซึ่งเป็นกองทุนที่เปิดเสนอขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการ จึงทำให้มีความเสี่ยงในด้านสภาพคล่อง
ของกองทุนต่ำ 
 
4) ความเสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนของกองทุนที่อาจ
ประสบกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในรูปเงินบาท หากค่าเงินตราสกุลต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลง 
ลักษณะความเสี่ยง 
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Janus Henderson Global Life Sciences Fund (กองทุน
หลัก) จึงอาจทำให้กองทุนมีความเสี่ยงสูงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์ นำ
เงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และกองทุนหลักนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศ
ต่างๆ ท่ัวโลกกองทุนหลักก็อาจได้รับผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของสกุลเงินของประเทศท่ีลงทุนด้วย ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับเงิน
คืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ บริษัทจัดการจึงอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนใน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives)ในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่
ป้องกันในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ่งการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรม
ป้องกันความเสี่ยง โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพ่ิมขึ้น 
 
5) ความเสี่ยงในเรื่องคู่สัญญาในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Counter Party Risk) คือ ความเสี่ยงท่ี
อาจเกิดขึ้นจากคู่สัญญาในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมีฐานะการเงินด้อยลงจนไม่อาจดำเนินการให้เป็นไป
ตามสัญญาได้ 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
ในการพิจารณาทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ฐานะการเงินของคู่สัญญา และจะ
ติดตามความเสี่ยงในฐานะการเงินและของคู่สัญญาอย่างต่อเนื่อง 
 
6) ความเสี่ยงที่เกิดจากการย้ายการลงทุนไปกองทุนอื่น กรณีที่การลงทุนในกองทุนต่างประเทศ ไม่เหมาะสม บริษัทจัดการอาจ
พิจารณาย้ายการลงทุนไปยังกองทุนต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน  
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในกองทุนต่างประเทศอื่นๆ โดยการลงทุนดังกล่าวจะต้องพิจารณาวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆอย่างระมัดระวงั 
ตลอดจนจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการลงทุนของบริษัทจัดการอีกช้ันหนึ่ง 
 
7) ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในอุตสาหกรรมหรือเฉพาะกลุ่มธุรกิจ (Sector Risk) คือ ความเสี่ยงของการลงทุนในอุตสาหกรรม
ใดอุตสาหกรรมหนึ่งหรือเฉพาะกลุ่มธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งของกองทุน Janus Henderson Global Life Sciences Fund (กองทุนหลัก) 
โดยเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในอุตสาหกรรม Health Care เพียงอุตสาหกรรมเดียว ซึ่งปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตลาดนั้นๆ หรือปัจจัย
ทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้น อาจมีผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีกองทุนหลักลงทุน 



 

 

P a g e  17 | หนังสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทุนรวม (Q&A) 
 

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์  
KTAM World Healthcare Fund 

KT-HEALTHCARE 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์ เป็นกองทุนที่นำเงินลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน  Janus Henderson Global 
Life Sciences Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งจะพิจารณาการลงทุนในหลักทรัพย์ ซึ่งได้ทำการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของผู้ออก
หลักทรัพย์ที่มีคุณภาพเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว พร้อมทั้งเน้นการบริหารภายใต้กรอบการลงทุนที่เข้มงวด 
 
8) ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลบัประเทศ (repatriation risk) และแนวทางบริหารความเสี่ยง 
เนื่องจากการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ กฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนซึ่ง
อาจแตกต่างจากที่บังคับใช้ในประเทศไทย ซึ่งโดยหลักการปฏิบัติงาน บริษัทจัดการฯ จะมีการศึกษาถึงกฎหมาย ระเบียบ กระบวนการ
หรือขั้นตอนในการทำธุรกรรมเพื่อลงทุน ตลอดจนประเด็นความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนการลงทุน แต่ในภาวะการณ์ลงทุนจริง 
กองทุนอาจเผชิญกับเหตุการณ์อันไม่สามารถคาดการณ์ได้ หรือนอกเหนือความควบคุม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่กระทบต่อการ
ลงทุน อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์หรือกฏระเบียบของประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้ควบคุม
กฎระเบียบของแต่ละประเทศ ซึ่งกระทบต่อต้นทุน ค่าใช้จ่าย ภาระทางภาษี ทำให้ไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดการณ์ หรืออาจมีการ
จำกัดการโอนเงินออกนอกประเทศ หรือจำกัดหรือห้ามแลกเปลี่ยนเงินตรา ทำให้ไม่สามารถนำเงินลงทุนกลับเข้าประเทศหรือแปลง
กลับเป็นสกุลเงินบาทได้ เป็นต้น ในกรณีดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อมูลค่าเงินลงทุน รวมถึงกระทบต่อสภาพคล่องของ
กองทุน 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทจัดการฯ มีกระบวนการศึกษาและเตรียมการ รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยง กฎระเบียบ และขั้นตอนการลงทุนก่อนการลงทุน 
และระหว่างระยะเวลาที่ลงทุน บริษัทจัดการฯ กำหนดให้มีฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องในการติดตาม วิเคราะห์ และทบทวนอย่างสม่ำเสมอ 
เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว ในกรณีที่มีผลกระทบเกิดขึ้นจริงจนทำให้ไม่สามารถนำเงินลงทุนกลับประเทศได้ บริษัทจัดการฯ จะพิจารณา
ดำเนินการหรือแต่งตั้งตัวแทนเพื่อการรักษาสิทธิ ตลอดจนการดำเนินการตามอำนาจทางกฎหมายเพื่อให้ได้รับเงินลงทุนคืนในโอกาส
แรกที่กระทำได้ แต่ในการดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดค่าใช้จ่ายกับกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการฯ จะคำนึงถึงความคุ้มค่า  ผลประโยชน์และ
ผลเสียที่จะเกิดกับกองทุนและผู้ถือหน่วยเป็นสำคัญ 
 
9) ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน 
เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร, การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ หรือสาเหตุอื่นๆ จนทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตรงตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 
 
10) ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า 
คือ ความเสี่ยงท่ีผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า ซึง่อาจเกิดจากความแตกต่างด้าน
เวลา วันหยุดทำการของประเทศท่ีกองทุนลงทุนหรือประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุน หรือในกรณีที่เกิดเหตุการณไ์ม่ปกติ ที่อาจส่งผล
กระทบต่อการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในประเทศ 
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เคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม โดยมีรายชื่อ ชนิดหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี้ 
1. KT-HEALTHCARE-A 
2. KT-HEALTHCARE-D   
3. KT-HEALTHCARE--R   
4. KT-HEALTHCARE-I 
5. KT-HEALTHCARE-P 
6. KT-HEALTHCARE-SSF 
 

- เคร่ืองมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย 
ค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กำหนด (liquidity fee) : 
กองทุนรวมท่ัวไป 
อัตราค่าธรรมเนียม liquidity fee ไม่เกินร้อยละ (ของมูลค่าหน่วยลงทุน) : 2.00 
 
รายละเอียดเพ่ิมเติม : 
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในวันทำการซื้อขายใด โดยมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 5 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 
2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
 
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการ
กำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนหรือสภาพตลาดของทรัพย์สินหรือ
ปัจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนโดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่
มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและ
เงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ 
 
ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการเพิ่มค่าธรรมเนียมการซื้อ
ขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับ
เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ 
 
บริษัทอาจเรียกเก็บ Liquidity fee ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ 
 
ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที่เก็บจริง โดยปรับเพิ่มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดในโครงการ 
และหรือปรับเพิ่มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และหรือปรับลดระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมนี้ ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหนังสือชี้ชวน
ส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด 

เคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทนุรวม 
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเง่ือนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่แตกต่างกันตามระยะเวลาการ
ถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรอืตัดสนิใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้
เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทำการนั้น 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ เช่น การยกเลิกก่อนระยะเวลาที่กำหนด การ
ประกาศใช้เครื่องมืออื่นแทนและ/หรือเพิ่มเติม เป็นต้น โดยจะยังคงเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/ หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุนและ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนดและ/หรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผ่อนผัน และ/หรือท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ให้บริษัทจัดการดำเนินการได้ 
 
อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุน
ต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด 
 
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการ
ให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 
 
รายละเอียดเพ่ิมเติม : 
ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์ที่จะใช้เครื่องมือตามกองทุนปลายทาง หรือกรณีกองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือดังกล่าว บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาใช้เครื่องมือให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้ โดยบริษัทจัดการจะมีการติดตามเรื่องดังกล่าวเท่าที่
สามารถทำได้ (best effort) โดยผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลในเรื่องเครื่องมือดังกล่าวของกองทุนปลายทางได้จากหนังสือชี้ชวนของ
กองทุนปลายทาง 
 
การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) : 
กองทุนรวมท่ัวไป 
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
ด้วยวิธีปฏิบัติ : Full swing pricing , Partial swing pricing 
 
รายละเอียดเพ่ิมเติม : 
บริษัทจัดการจะพิจารณา swing factor โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนดโดย
พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม ( transaction costs) ซึ่ง
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
เท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนั้นๆ 
 
ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้ังหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่
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มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 
ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจัดการกำหนด 
 
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้  
 
ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือใน
การบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้
เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ที่เก็บจริง ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกิน
อัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนท่ีชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ 
swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการใช้
เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใดๆ ที่ได้ดำเนินการหรือ
ตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมด
หรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการ
จัดสรรหน่วยลงทุน 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ เช่น การยกเลิกก่อนระยะเวลาที่กำหนด การ
ประกาศใช้เครื่องมืออื่นแทนและ/หรือเพิ่มเติม เป็นต้น โดยจะยังคงเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุนและ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนดและ/หรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผ่อนผัน และ/หรือท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ให้บริษัทจัดการดำเนินการได้ 
 
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการ
ให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 
 
รายละเอียดเพ่ิมเติม : 
กองทุนปลายทางที่กองทุนลงทุนมีการกำหนดเครื่องมือนี้ไว้เพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง โดยมี
หลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี้ 
 
การปรับลดสัดส่วน (หรือท่ีเรียกว่า swing pricing) อาจสะท้อนให้เห็นในราคาซื้อและราคาขายของหน่วยลงทุนโดยผลรวมดังกล่าวอาจ
แสดงถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นกับกองทุนที่เกี่ยวข้องภายใต้บางสถานการณ์ 
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ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น 
ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ 
 
อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็น
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 
 
ในกรณีที่กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สอดคล้องกั บ
กองทุนปลายทางด้วย 
 
ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies- ADLs) : 
กองทุนรวมท่ัวไป 
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
 
รายละเอียดเพ่ิมเติม : 
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน ( Anti-
Dilution levies – ADLs) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะอยู่ภายใต้
กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงานก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มี
อำนาจอื่น ทั้งนี้ การกำหนด ADLs factor จะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนแค่าใช้จ่าย
จากการซื้อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ 
ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายใน
เวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ 
 
การกำหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนดโดยบริษัทจัดการจะ
คำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวมหรือ
ปัจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริง
ที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและ
เงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ 
 
บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของ
กองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขาย
หน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch 
in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ 
รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจัดการกำหนด 
 
บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
(1) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก 
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(2) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก 
ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน 
 
ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน 
 
บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ 
 
ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
สภาพคล่องอื่นได้ 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้
เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ 
ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้
เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจ
ไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของ
วันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คท่ีเรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการ
เรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
ในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้ 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัท
จัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ เช่น การยกเลิกก่อนระยะเวลาที่กำหนด การ
ประกาศใช้เครื่องมืออื่นแทนและ/หรือเพิ่มเติม เป็นต้น โดยจะยังคงเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุนและ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนดและ/หรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผ่อนผัน และ/หรือท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ให้บริษัทจัดการดำเนินการได้ 
 
อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป 
เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด 
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กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื ่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 
 
รายละเอียดเพ่ิมเติม : 
กองทุนปลายทางที่กองทุนลงทุนมีการกำหนดเครื่องมือนี้ไว้เพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง โดยมี
หลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี้ 
 
การปรับลดสัดส่วนของกองทุนอาจนำไปใช้กับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนของกองทุนในวันท่ีซื้อขาย 
(i) หากคำสั่งซื้อหรือขายหน่วยลงทุนสุทธิเกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งเกี่ยวข้องกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (โดยที่เกณฑ์
ดังกล่าว ได้รับการกำหนดล่วงหน้าสำหรับแต่ละกองทุนเป็นครั้งคราวโดยผู้จัดการ) หรือ 
(ii) ในกรณีอื่นใดท่ีมีคำสั่งซื่อหรือขายหน่วยลงทุนสุทธิ และผู้จัดการหรือผู้แทนของกองทุนมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการปรับลดสัดส่วน จะ
เป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม 
 
โดยในกรณีที่มีการใช้การปรับลดสัดส่วน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนของกองทุนเมื่อมีเงินไหลเข้าสุทธิจะเพิ่มขึ้น และมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนของกองทุนเมื่อมีเงินไหลออกสุทธิจะลดลง ซึ่งมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนของกองทุน เมื่อมีการใช้
การปรับลดสัดส่วนใด จะมีผลบังคับใช้กับธุรกรรมทั้งหมดของหน่วยลงทุนหรือกองทุนที่เกี่ยวข้องในวันซื้อขายท่ีเกี่ยวข้อง 
 
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น 
ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ 
 
อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็น
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 
 
ในกรณีที่กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สอดคล้องกับ
กองทุนปลายทางด้วย 
 
- การกำหนดเง่ือนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 
ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 
กองทุนรวมท่ัวไป 
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 10.00 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 7 วันทำการ 
 
รายละเอียดเพ่ิมเติม : 
บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้ Notice period สูงสุดไม่เกิน 7 วันทำการ เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกิน
กว่า ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
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บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกำหนดระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period) โดยมีหลักการใน
การพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การประเมินสภาพ
คล่องของกองทุนรวม สภาพคล่องของตลาด หรือปัจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการ
อาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน จากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่
สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนั้นๆ 
 
บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Notice period ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ได้ 
 
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ในกรณีที่กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบรษิัท
จัดการ 
 
บริษัทจัดการอาจใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ 
 
ในกรณีที่มีการใช้ Notice period และมีเหตุที่ทำให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติกับคำสั่งที่ได้จาก 
Notice period นั้นเช่นเดียวกับคำสั่งท่ีได้ตามปกติในวันท่ีทำรายการด้วย ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ร่วมกับ
เครื่องมืออ่ืน ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือ
เครื่องมืออ่ืน ๆ 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลด Notice period ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกิน Notice 
period สูงสุดที่กำหนดไวใ้นโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุน
รวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด 
 
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ notice period บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณา
ดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้ 
 
รายละเอียดเพ่ิมเติม : 
ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์ที่จะใช้เครื่องมือตามกองทุนปลายทาง หรือกรณีกองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือดังกล่าว บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาใช้เครื่องมือให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้ โดยบริษัทจัดการจะมีการติดตามเรื่องดังกล่าวเท่าที่
สามารถทำได้ (best effort) โดยผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลในเรื่องเครื่องมือดังกล่าวของกองทุนปลายทางได้จากหนังสือชี้ชวนของ
กองทุนปลายทาง 
 
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 
กองทุนรวมท่ัวไป 
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ : 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วันทำการ 
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน 
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รายละเอียดเพ่ิมเติม : 
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ 
โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความผันผวนในตลาดซื้อ ขายทรัพย์สิน,สภาพคล่องของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพ
คล่องของกองทุนผิดปกติ, สภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ, เกิดการไถ่
ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กำหนดไว้ หรือปัจจัยอื่นๆที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัท
จัดการอาจกำหนดเง่ือนไขเพื่อบ่งช้ีสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้ 
 
ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเง่ือนไขเพื่อบ่งช้ีสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้
เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่า
เท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการ
ซื ้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน 
(redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 
 
บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) 
ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันท่ีใช้ Redemption Gate 
 
บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะ
ไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั้นตํ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ 
 
คำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถั ดไป 
รวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำสั่งรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคำสั่งส่วนที่เหลือได้เมื่อ
บริษัทจัดการมีระบบงานสำหรับรองรับการยกเลิกคำสั่งดังกล่าว และเมื่อบริษัทจัดการเริ่มเปิดใช้ระบบ บริษัทจัดการจะเปิดเผยให้
ทราบในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 
 
บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำ
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้ 
 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า 
 
ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ 
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ตํ่ากว่า 
Redemption Gate ขั้นตํ่าที่ระบุในโครงการและหรือปรับเพิ่มหรือลด gate period ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับเพิ่มได้
ไม่เกินกว่าท่ีระบุไว้ในโครงการ ท้ังนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจัดการกำหนด 
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้ 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption 
Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนในส่วนท่ีเหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้
เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น 
 
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื ่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณา
ดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 
 
รายละเอียดเพ่ิมเติม : 
กองทุนปลายทางที่กองทุนลงทุนมีการกำหนดเครื่องมือนี้ไว้เพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง โดยมี
หลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี้ 
 
บริษัทและ/หรือผู้จัดการกองทุนมีสิทธิที่จะจำกัดจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนใด ๆ ที่ถูกไถ่ถอนในวันทำการใดๆ (รวมถึงหน่วยลงทุน
ที่ถูกไถ่ถอนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนหนึ่งไปยังอีกกองทุนหนึ่ง) ถึง 10% ของจำนวนหน่วยลงทุน
ทั้งหมดที่ออกโดยกองทุนดังกล่าว โดยในกรณีนี้ คำสั่งไถ่ถอนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะถูกลดสัดส่วนลงตามจำนวนหน่วยลงทุนที่ถูกร้องขอ
เพื่อไถ่ถอน ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติต่อคำสั่งรับซื้อคืนที่ถูกเลื่อนออกไปเสมือนว่าได้รับในวันทำการซื้อขายถัดไป (ที่เกี่ยวข้องกับการที่
บริษัทมีอำนาจในการเลื่อนเวลาออกไปตามขีดจำกัดในขณะนั้น) จนกว่าจะมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนคืนท้ังหมดตามคำขอเดิมที่ได้รับ 
 
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น 
ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ 
 
อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็น
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 
 
ในกรณีที่กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สอดคล้องกับ
กองทุนปลายทางด้วย 
 

- การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งท่ีรับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซ้ือหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (Suspension of 
Dealings) 
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 1 วันทำการ  
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เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผล ว่าจำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด 
 
- การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือตราสารที่ลงทุน ประสบปัญหาขาด
สภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาท่ีสมเหตุสมผล (side pocket)  
บริษัทจัดการจะกำหนดวิธีการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนในกรณีทรัพย์สินที่กองทุนรวมมีการลงทุนโดยมีนัยสำคัญต่อมูลค่าทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการสามารถใช้วิธีการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนโดยบันทึกมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็น 0 และให้ผู้ถือหนว่ย
ลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันที่ได้บันทึกมูลค่าดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินภายหลังจากที่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินนั้ นได้ 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด 
 
 
 
 

เง่ือนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถกูจำกัดสิทธ ิ

• หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดังกล่าว  เว้นแตเ่ป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหนว่ยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด
ดังกล่าวมผีู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถอืหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่  

• สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผู้ลงทุนไมส่ามารถนำหน่วยลงทุนไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำ หรอืจำไปเป็นประกันได้ 

• สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนอย่างน้อย 10 ปี เพ่ือให้เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายกำหนด 

• สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม การขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั้น ผูถ้ือหน่วยลงทุนมีภาระผูกพันท่ี
จะต้องปฏิบัตติามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที่การขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทนุมีหน้าที่ต้องเสยีภาษีเพิ่มเติมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษี
อากรด้วย 
 

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียงท่ีมแีนวโน้มว่าจะเกิดขึน้ (ถ้ามี) 
ไม่มี ท้ังนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง ไดท้ี่ www.ktam.co.th 
 
 

วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน 
วิธีการโอนหน่วยลงทุน 
(ก) ผู้โอนและผู้รับโอน จะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่สำนักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้รบัโอนไม่ได้เป็น
ผู้ใช้บริการกองทุนเปิดกับบริษัทจดัการ ผูร้ับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบเปิดบัญชีกองทุนและยื่นต่อนายทะเบยีนหน่วยลงทุน
พร้อมคำขอโอนหน่วยลงทุน 
(ข) ในการโอนหน่วยลงทุน ผู้โอนซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ 
บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกสารแสดงตนอื่นของทางราชการ และผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทนิติบคุคลจะต้องแสดงเอกสารสำคัญที่

สิทธิและข้อจำกัดของผู้ถือหนว่ยลงทุน 
 

http://www.ktam.co.th/
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แสดงถึงการทำนิติกรรมในนามของนิติบุคคลนั้น เช่น หนังสือรับรองหนังสือมอบอำนาจกระทำการ และหนังสือบริคณหส์นธิของนิติ
บุคคลนั้น ต่อบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
(ค) ผู้โอนหน่วยลงทุนจะต้องเสียคา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอัตราที่นายทะเบยีนหน่วยลงทุนกำหนด และหลังจากท่ีนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนไดร้ับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบเสรจ็รับเงินและใบกำกับภาษี 
พร้อมหลักฐานการรับคำขอโอนหน่วยลงทุนแก่ผู้โอนและผูร้ับโอนไวเ้ป็นหลักฐาน 
(ง) ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากท่ีนายทะเบยีนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมลูการโอนหน่วยลงทุนของผู้โอนและผู้รบั
โอนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่าน้ัน โดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกและจดัส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้โอน
และผูร้ับโอนภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันท่ีนายทะเบียนหนว่ยลงทุนไดร้ับคำขอโอนหน่วยลงทุนพร้อมเอกสารครบถ้วนตามที่
กำหนด 
 
ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน 

• กรณีที่การจัดสรรและการโอนหนว่ยลงทุนดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจดัการไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีที่เกีย่วข้องกับกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได้   

• บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
กับ  
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มถีิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา  
2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือหา้งหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งข้ึนภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคล
ดังกล่าว  
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา  
4) ผู้ลงทนุซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าว
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จดัการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว 
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนติิบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1) – 4) 

• สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้ 
 
การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

• หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั้งท่ีมีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันทำการถดัจากวนัคำนวณมลูค่าทรัพยส์ินสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลีย่นแปลงการรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เป็นสมดุบัญชี
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ้นอยู่กับดลุยพินิจของบรษิัทจัดการ 
 
• สมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 
ในกรณีที่บริษัทจัดการขาย หรือรบัซื้อคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียน 
หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะออกสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในวันทำการ
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นับตั้งแต่วันถัดจากวันคำนวณมลูค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หรือภายในวันทำการที่บริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกำหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ในการมารับสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วย
ตนเอง ณ ท่ีทำการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดบญัชี หรือแจ้งร้องขอรับสมุดบญัชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนไว ้
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้กับผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือ
หน่วยลงทุน เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยผูส้ั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ
ร้องขอหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไขท่ีบริษัทจัดการกำหนด และ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่ง
มอบ เพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวม และไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ
เดิม 
 
ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของ
บริษัทจัดการกองทุนรวม 
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนนิการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ (http://www.ktam.co.th) 
 
ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการตลอดจนวิธีเข้าสู่
กระบวนการดังกล่าวของกองทนุรวม 

• ท่านสามารถนำส่งข้อร้องเรยีนไดท้ี่ 
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2686-6100 
- สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help center) โทร. 0-2263-6000 
- ธนาคารสแตนดารด์ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุน โทร. 0-2724-5265  

                   และ 0-2724-5263 

•   กองทุนรวมไม่มีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ 
 

ภูมิลำเนาเพ่ือการวางทรัพย ์สำหรับผู้ถอืหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย (ถ้ามี)  
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไมม่ีภูมลิำเนาในประเทศไทยและไมไ่ด้แจง้ไว้เป็นอย่างอ่ืน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัท
จัดการกองทุนรวมเป็นภูมลิำเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ktam.co.th/
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ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม  
 
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
 

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง 
1 นายวัชรา  ตันตรยิานนท์         ประธานกรรมการ  
2 นายสุรพล  โอภาสเสถยีร กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

3 พลตำรวจเอก จารุวัฒน์  ไวศยะ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

4 นายลือชัย  ชัยปริญญา กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

5 นายอนามัย  ดำเนตร กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

6 นางลัดดาวลัย์ เมฆสภุะ กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

7 นางชวินดา  หาญรัตนกลู         กรรมการผู้จดัการ 
 
 

 

รายชื่อผู้บริหาร 
ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง 

1 นางชวินดา    หาญรัตนกูล กรรมการผู้จดัการ และรักษาการผู้บริหารสายงานจัดการลงทุน 
2 นายวิโรจน ์     ตั้งเจริญ รองกรรมการผู้จดัการอาวุโส  ผู้บริหารสายงาน ธุรกิจเครือข่ายธนาคาร 
3 นางสาวหัสวรา    แสงรุจ ิ รองกรรมการผู้จดัการ  ผูบ้ริหารสายงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

4 นางสาวดารบุษป์ ปภาพจน ์ รองกรรมการผู้จดัการ  ผูบ้ริหารสายงาน ธุรกิจลูกค้าสถาบัน 
5 นางสาววรวรรณี  ตั้งศิริกศุลวงศ ์ รองกรรมการผู้จดัการ  ผูบ้ริหารสายงาน กลยุทธ์และปฏิบัติการ 

• จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใตก้ารบริหารจัดการของบริษัท มีทั้งหมด 175 กองทุน (ข้อมูล ณ สิ้นวนัท่ี 31 ตุลาคม 2565) 

• มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 457,579,042,542.92 บาท (ข้อมูล ณ สิ้นวันท่ี 31 ตุลาคม 2565) 
 

รายชื่อคณะกรรมการจัดการลงทุน 
 

รายชื่อคณะกรรมการจัดการลงทุน 
ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง 

1 นางชวินดา หาญรัตนกลู 
กรรมการผู้จดัการและผู้บริหารสูงสุดสายงานจัดการลงทุน  
ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการจัดการลงทุน 

2 นางแสงจันทร์ ล ี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุน 
ดำรงตำแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน 

3 นายศรชัย เตรียมวรกุล 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายลงทุนตราสารหนี ้
ดำรงตำแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน  

4 นายสมชัย อมรธรรม 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกลยทุธ์การลงทุนและลูกค้าสัมพันธ์ 
ดำรงตำแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน 

5 นายพีรพงศ์ กิจจาการ 
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนทางเลือก 
ดำรงตำแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน 
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รายชื่อคณะกรรมการจัดการลงทุน 

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง 

6 นายยืนยง เทพจำนงค ์
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนตราสารทุน 
ดำรงตำแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน 

7 นายวีระ วุฒิคงศิริกลู 
ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การลงทุน 
ดำรงตำแหน่ง ผูส้ังเกตการณ ์

8 นายกิตติศักดิ์ บุญราศร ี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง 
ดำรงตำแหน่ง ผูส้ังเกตการณ ์

9 นางสาวทิพวัลย์ ภัทรกิจนิธิกุล 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกำกับดูแลการปฏิบัติงาน 
ดำรงตำแหน่ง ผูส้ังเกตการณ ์

 
รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม 

 

รายชื่อผู้จัดการกองทุน 

ลำดับ รายชื่อ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1 คุณพีรพงศ์ กิจจาการ - MS in Economics 
University of 
Southampton 
- ศิลปศาสตร์บัณฑิต 
(เศรษฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

1. ผู้อำนวยการอาวุโส, ฝ่ายลงทุนทางเลือก, บลจ.กรุงไทย 
2. ผู้อำนวยการ, ฝ่ายลงทุนทางเลือก, บลจ.กรุงไทย 
3. รองผู้อำนวยการ, ฝ่ายลงทุนทางเลือก, บลจ.กรุงไทย 
4. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ, ฝ่ายลงทุนตราสารหนี,้ บลจ.กรุงไทย 
5. ผู้จัดการ , ฝ่ายลงทุนตราสารหน้ี, บลจ.กรุงไทย 
6. เจ้าหน้าท่ีอาวุโส, ฝ่ายลงทุนตราสารหน้ี, บลจ.กรุงไทย 
7. เจ้าหน้าท่ีอาวุโส, ฝ่ายวิจัย, บลจ.กรุงไทย 
8. ผู้ช่วยผู้จัดการ, ฝ่ายวิจัย, Merchant Partners Securities 
9. เจ้าหน้าท่ีอาวุโส, ฝ่ายลงทุน, Thailand Privilege Card 
10. เจ้าหน้าท่ี, Office of Venture Capital Fund 
 Management Office of SMEs Promotion 
11. นักวิเคราะห์, ฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์, SME Development 

Bank of Thailand 
12. นักวิจัย, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 

ผู้จัดการกองทุนหลัก 
ฝ่ายลงทุนทางเลือก 

2 คุณวรรกมล ลีวาณิชย์ - เศรษฐศาสตร์บัณฑิต  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

1. ผู้จัดการ, ฝ่ายลงทุนตราสารทางเลือก, บลจ.กรุงไทย  
2. ผู้จัดการ, ฝ่ายจัดการลงทุนต่างประเทศ, บลจ.กสิกรไทย  
3. ผู้จัดการ, ฝ่ายลงทุนตราสารทางเลือก, บลจ.กรุงไทย  
4. เจ้าหน้าท่ีอาวุโส, ฝ่ายลงทุนตราสารทางเลือกบลจ.กรุงไทย  
5. เจ้าหน้าท่ีอาวุโส, ฝ่ายลงทุนต่างประเทศ, บลจ.ฟินันซ่า 
6. เจ้าหน้าท่ี, ฝ่ายลงทุนต่างประเทศ, บลจ.ฟินันซ่า 

ผู้จัดการกองทุนหลัก 
ฝ่ายลงทุนทางเลือก 

3 คุณยืนยง เทพจำนงค์ - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, 
University of Houston, 
U.S.A. 

1. ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนตราสารทุน 
2. ผู้อำนวยการ ฝ่ายลงทุน - งานลงทุนในตราสารทุน 
3. ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 
4. ผู้จัดการกองทุน - ตราสารทุน 

ผู้จัดการกองทุนรองที1่ 
ฝ่ายลงทุนตราสารทุน 



 

 

P a g e  32 | หนังสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทุนรวม (Q&A) 
 

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์  
KTAM World Healthcare Fund 

KT-HEALTHCARE 

รายชื่อผู้จัดการกองทุน 

ลำดับ รายชื่อ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ 

-รัฐศาสตร์บัณฑิต
,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

5. ผูจ้ัดการกองทุน - ตราสารทุน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
6. เจ้าหน้าท่ีส่วนพัฒนาตราสารหน้ี บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

4 คุณกุลณัฐฐา  
อภิปริกิตต์ิชัย 

- Master of Science 
Program in Finance 
(International Program), 
Thammasat University 
- Bachelor of Art in 
Economics (International 
Program), Thammasat 
University 

1. Krung Thai Asset Management Public Company 
    Limited:  June 2013 – Current 
    Position : Fund Manager / Investment Department 
2. Kiatnakin Fund Management Company Limited: 
    June 2011 – May 2013 
    Position: Fund Manager / Investment Department 
3. Krung Thai Asset Management Public Company  
    Limited: February 2010 – June 2011 
    Position: Fund Manager / Investment Department 
    September 2008 – January 2010 
    Position: Assistant Fund Manager / Investment        
    Department 
4. MFC Asset Management Public Company    
    Limited:  September 2004 – August 2006 
    Position: Investment Analyst / Investment 
    Research and Strategic Department 

ผู้จัดการกองทุนรองที่ 1 
ฝ่ายลงทุนตราสารหน้ี 

5 คุณสมชัย อมรธรรม - Ph.D. (Economics) 
University of Hawaii at 
Manoa 
 - M.A. (Economics) 
California State 
University, Hayward 

- เศรษฐศาสตร์บัณฑิต 
(เศรษฐมิติ)  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

1. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนและลูกค้า
สัมพันธ,์ บลจ. กรุงไทย 

2. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, ฝ่ายวิจัย, บลจ. กรุงไทย 
3. ผู้อำนวยการอาวุโส, ฝ่ายวิจัย, บลจ. กรุงไทย 
4. ผู้อำนวยการ, ฝ่ายวิจัย, บลจ. กรุงไทย 
5. Research Specialist, University of Hawaii Economic 

Research Organization (UHERO), U.S. 
6. Research Assistant, University of Hawaii Economic 

Research Organization (UHERO), U.S. 
7. Instructor, University of Hawaii at Manoa, U.S. 

8. นักวิจัย, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย (TDRI) 

ผู้จัดการกองทุนรองที่ 1
ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน

และลูกค้าสัมพันธ์ 

6 คุณศรชัย  
เตรียมวรกุล 

- เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต, 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การ
บัญชี),  สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล 

1. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายลงทุนตราสารหน้ี, บลจ.กรุงไทย   
2. ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.ภัทร  
3. ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนและบริหารสภาพคล่อง, ธนาคาร

ทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) 
4. ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนและนักลงทุน

สัมพันธ,์ บลจ.กรุงไทย  
5. ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนลงตราสารหน้ี, บลจ.กรุงไทย  
6. ผู้จัดการ ฝ่ายวิจัย, บลจ.กรุงไทย  

ผู้จัดการกองทุนรองที่2 
ฝ่ายลงทุนตราสารหน้ี 



 

 

P a g e  33 | หนังสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทุนรวม (Q&A) 
 

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์  
KTAM World Healthcare Fund 

KT-HEALTHCARE 

รายชื่อผู้จัดการกองทุน 

ลำดับ รายชื่อ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ 

7. ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์, บล.ซิกโก้ จำกัด 
(มหาชน)  

8. ผู้วิจัย ฝ่ายเศรษฐกิจรายภาค, สถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศ
ไทย (TDRI)  

9. เจ้าหน้าท่ีการตลาด ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ บล.เคจีไอ  

7 คุณแสงจันทร์ ลี - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, 
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ    
 ศศินทร์ 
- บริหารธุรกิจบัณฑิต,การเงิน
การธนาคาร (เกียรตินิยม
อันดับ 2) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

1. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายลงทุนตราสารทุน,บลจ.กรุงไทย 
2. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 
3. ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายบริหารการลงทุนตราสารทุน  

บลจ.กรุงไทย 
4. ผู้จัดการกองทุนอาวุโส- งานลงทุนตราสารทุน  

บลจ.กรุงไทย 
5. ผู้จัดการกองทุน บลจ. มหานคร จำกัด  
6. ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล บล. เอกธำรง 
7. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ สถาบันวิจัยภัทร บงล.ภัทรธนกิจ 

ผู้จัดการกองทุนรองที่ 2 
ฝ่ายลงทุนตราสารทุน 

 
รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

• ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกดั (มหาชน)   0 2359 0000 

• ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) 0 2697 5454 

• ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 0 2111 1111 

• ธนาคารซิตี้แบงค์ เอ็น เอ 0 2232 2484 

• ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) 0 2638 8000, 02 626 7000 

• ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) 0 2299 1111 

• ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) 0 2633 6000 

• ธนาคารออมสิน 0 2299 8000 

• บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกดั (มหาชน) 0 2274 9400, 0 2276 1025 

• บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 0 2648 3333 

• บริษัท ไพน์ เวลท์ โซลูช่ัน จำกัด 0 2095 8999 

• บริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จำกัด (มหาชน) 0 2305 9000 

• บริษัท หลักทรัพย์จดัการกองทุนเอ็กซ์สปริง จำกัด 0 2030 3730 กด 2 

• บริษัท หลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเทรเชอริสต์ จำกัด 0 2061 9621 

• บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด 0 2223 2288 

• บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด Contact@dime.co.th 

• บริษัทหลักทรพัย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) 0 2658 8888 

mailto:Contact@dime.co.th


 

 

P a g e  34 | หนังสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทุนรวม (Q&A) 
 

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์  
KTAM World Healthcare Fund 

KT-HEALTHCARE 

• บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  0 2363 6736 

• บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลสั จำกัด  0 2680 1111 

• บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกดั 0 2508 1567 

• บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด 0 2108 8666 

• บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด 0 2672 5999 

• บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด(มหาชน) 0 2287 6950 

• บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) 0 2658 5800 

• บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด 0 2695 5000 

• บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 0 2659 7000 

• บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกดั (มหาชน)  0 2696 0000 

• บริษัทหลักทรัพย ์ซีจเีอส-ซไีอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกดั  0 2841 9000 

• บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  0 2648 1111 

• บริษัทหลักทรัพย์ ดบีีเอส วิคเคอรส์(ประเทศไทย) จำกัด 0 2857 7000 

• บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนตีี้ จำกัด 0 2343 9555 

• บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด 0 2633 6000 

• บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกดั (มหาชน) 0 2217 8888 

• บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด(มหาชน) 0 2231 3777 

• บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกดั (มหาชน) 0 2231 8600 

• บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซยี ไซรัส จำกัด (มหาชน) 0 2831 8300 

• บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 0 2635 1700 

• บริษัทหลักทรัพย์ ยโูอบ ีเคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกดั (มหาชน) 0 2222 5900 

• บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกดั 094 5696 667 

• บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด 0 2009 8000 

• บริษัทหลักทรัพย์ อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  0 2088 9999 

• บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ 0 2949 1999 

• บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด 0 6220 6677 

• บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด  0 2680 5000 

• บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับบลิค จำกดั 0 2266 6697-8 

• บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ ์เมจิก จำกัด  0 2861 4820 ต่อ 544,545,546 

• บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกดั  0 2107 1664 

• บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด  0 2026 5100 

• บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกดั (มหาชน)  0 2829 6292, 0 2829 6293 



 

 

P a g e  35 | หนังสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทุนรวม (Q&A) 
 

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์  
KTAM World Healthcare Fund 

KT-HEALTHCARE 

ข้อมูลอ่ืน  

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเตมิหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนในภายหลังได้ โดยผู้สนใจลงทุนสามารถสอบถามรายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนืหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ 
 
รายชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทนุของกองทุน 
บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
เลขท่ี 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์  ช้ัน 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์ 0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430 
 
รายชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน 
ธนาคารสแตนดาร์ดชารเ์ตอรด์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) 
เลขท่ี 90 ถนนสาทรเหนือ สลีม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท์ 0-2724-5265 และ 0-2724-5263 โทรสาร 0-2724-5277  
 
นอกจากหน้าท่ีตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ด้วย 
 
รายชื่อผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุน 
นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ และ/หรือนายเทอดทอง เทพมังกร และ/หรือนางสาวชมภูนุช แซ่แต้ และ/หรือนาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์ 
และ/หรือนางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย 
บริษัท พีวี ออดิท จำกัด 
เลขท่ี 100/19 ช้ัน 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310  
โทรศัพท์  0–2645–0080 โทรสาร 0-2645-0020 ในฐานะผู้สอบบัญช ี
 
 
 
 

ข้อกำหนดการซ้ือ ขายคืน และสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
 

ข้อกำหนดการซ้ือหน่วยลงทุน 
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อคร้ังแรก : 
ชนิดสะสมมูลค่า : 1,000 บาท 
ชนิดจ่ายเงินปันผล : 1,000 บาท 
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : 1,000 บาท 
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : 500,000 บาท 
ชนิดผู้ลงทุนกลุม่/บุคคล : 50,000,000 บาท 
ชนิดเพื่อการออม : ไม่กำหนด 
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มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อคร้ังถัดไป :    
ชนิดสะสมมลูค่า : 1,000 บาท 
ชนิดจ่ายเงินปันผล : 1,000 บาท 
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : 1,000 บาท 
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : 1,000 บาท 
ชนิดผู้ลงทุนกลุม่/บุคคล : 1,000 บาท 
ชนิดเพื่อการออม : ไม่กำหนด 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัลด ยกเว้นมูลค่าขั้นต่ำข้างต้น โดยมีมลูค่าขั้นตำ่น้อยกว่าท่ีระบไุว้ในโครงการในบางกรณีได้ เพื่อ
รองรับการส่งเสริมการขาย การรองรับ การลงทุนในรูปแบบการจัดสัดส่วนตามประเภททรัพยส์ิน และบริการต่างๆ ของบริษัทจัดการ 
โดยเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดลุยพินิจของบริษัทจัดการ 
 
สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม บริษัทจัดการจะจัดให้มีคู่มือการลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออมให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อ
ทำการศึกษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขของการลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด 
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทำการซื้อ
ขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทำการ – 14.00 น. โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่มิใช่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนให้
ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ  
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันท่ีมิใช่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ในกรณีที่กองทุนได้รับผลกระทบจาก
การชำระหรือรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก หรือกรณีอื่นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 
โดยปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันท่ีมิใช่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ในกรณีที่กองทุนได้รับผลกระทบจาก
การชำระหรือรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก หรือกรณีอื่นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 
โดยปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 
วันทำการซื้อขาย หมายถึง วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึ่งเป็นวันท่ีตามปฏิทินที่เป็น
วันทำการตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทำการของประเทศที่กองทุนหลักลงทุน และวันทำการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการ
ลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) หรือตามที่บริษัทจัดการจะประกาศกำหนดเพิ่มเติม  
 
ผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ดังนี้ 
1. กรณีที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่าน บมจ.ธนาคารกรุงไทย ผู้สั่งซื้อต้องชำระเป็นเงินสด คำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือดราฟต์  

• สำหรับจองซ้ือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (KT-HEALTHCARE-A) 
สั่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์” และนำฝากได้ที่  

 - บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสวนมะลิ  
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 - เลขท่ี 153-6-11060-4 
 

• สำหรับจองซ้ือหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม (KT-HEALTHCARE-SSF) 
สั่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์ ชนิดเพ่ือการออม” และนำฝากได้ที ่
 - บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสวนมะลิ  
 - เลขท่ี 153-6-11816-8 

 
2. กรณีที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่าน ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ผู้สั่งซื้อต้องชำระเป็นเงินสด คำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือดราฟต์ สั่ง
จ่ายในนาม “บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนของ บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย” และนำฝากได้ที่  

- บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารทสิโก้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ ่
- เลขท่ี 0001-114-0050423 
 

3. กรณีที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ผู้สั่งซื้อต้องชำระเป็นเงินสด คำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค  
หรือดราฟต์ สั่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนของ บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย”และนำฝากได้ที่  

- บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สำนักลมุพินี   
- เลขท่ี 889-1-01226-1 
 

4. กรณีที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่าน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
ดังต่อไปนี้ รายละเอียดตามตารางด้านล่าง ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือ
ยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในภายหลังได้ โดยผู้สนใจลงทุนสามารถสอบถามรายช่ือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ 
 

• ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)   • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 

• ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) • บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  

• ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) • บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี  (ประเทศไทย) จำกัด  

• ธนาคารซิตี้แบงค์ เอ็น เอ • บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  

• ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) • บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส(ประเทศไทย) จำกัด 

• ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) • บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด 

• ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) • บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด 

• ธนาคารออมสิน • บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) 

• บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) • บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด(มหาชน) 

• บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) • บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) 

• บริษัท ไพน์ เวลท์ โซลูชั่น จำกัด • บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) 

• บริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) • บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

• บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็กซ์สปริง จำกัด • บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
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• บริษัท หลักทรัพย์ท่ีปรึกษาการลงทุนเทรเชอริสต์ จำกัด • บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด 

• บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด • บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด 

• บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด • บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  

• บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) • บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ 

• บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด 

• บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด  • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด  

• บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด • บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับบลิค จำกัด 

• บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด • บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จำกัด  

• บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด • บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด  

• บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด(มหาชน) • บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด  

• บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) • บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)  

• บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด  

 
ผู้สั่งซื้อต้องชำระเป็นเงินสด คำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือดราฟต์ สั่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บมจ.

หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย” และ/หรือบัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป ซึ่งบริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคาร
พาณิชย์ ดังต่อไปนี้ 

 - ธนาคารกรุงไทย จำกดั (มหาชน) สาขาสวนมะล ิ   เลขท่ีบัญช ี153-6-09908-2 
  - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักพระราม3    เลขท่ีบัญช ี777-0-04854-1 
  - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยอาคาร เอส วี ซิตี้ (พระราม3)  เลขท่ีบัญชี 295-3-00099-9 
  - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนพระรามที่ 3   เลขท่ีบัญช ี057-1-07543-1 
  - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนรัชดา-สี่แยกสาธุประดษิฐ์  เลขท่ีบัญช ี195-3-05057-0 
  - ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จำกดั (มหาชน) สาขาช่องนนทรี                        เลขท่ีบัญชี 028-1-05955-0 
    - ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จำกดั (มหาชน) สาขาถนนนางลิ้นจี ่               เลขท่ีบัญชี 838-1-00322-0  

- ธนาคารพาณิชย์อื่นใดท่ีบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรอืรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนในภายหลังได้ โดยผู้สนใจลงทุนสามารถสอบถามรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ 
 
การเสนอขายหน่วยลงทนุครั้งแรก : 
1. การขอรับหนังสือช้ีชวนและเอกสารการสั่งซื้อหน่วยลงทุน 
ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์” สามารถติดต่อขอรับหนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 
ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และสามารถทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผูส้นับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จนถึง
เวลา 15.30 น. 

 



 

 

P a g e  39 | หนังสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทุนรวม (Q&A) 
 

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์  
KTAM World Healthcare Fund 

KT-HEALTHCARE 

ในกรณีที่ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบญัชีดงักล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วย
ลงทุน และเอกสารที่กำหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พรอ้มแนบเอกสารหลักฐาน ตามที่บริษัทจัดการกำหนดในการเปิด
บัญชีซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ท้ังนี้ ผู้ลงทุนต้องเป็นบุคคลธรรมดา 

 
ผู้จองซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ีกำหนดในใบคำขอเปดิบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และแบบ
คำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล รวมทั้งเงื่อนไขอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกำหนดต่อไปซึ่งจะติดประกาศไว้ท่ีบริษัทจัดการ 
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธใินการกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเปดิบัญชีโดยถือว่า
ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

 
ในกรณีที่มียอดสั่งซื้อหน่วยลงทุนซึ่งเมื่อแปลงเป็นสกุลเงินดอลลา่รส์หรัฐฯ แล้วอาจมผีลทำใหเ้กินวงเงินท่ีบริษัทจัดการได้รับอนุมตัิให้
สามารถนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนก่อนครบกำหนดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้ โดยไมจ่ำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนหรอืผู้ซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

 
2. วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน 
2.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องสั่งซื้อเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อท่ีบริษัทจัดการกำหนด ในราคาหน่วยลงทุนที่เสนอ
ขายหน่วยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทุน (ถ้ามี) โดยผูส้ั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ใน “ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน” และ “คำขอเปิดบัญชผีู้ถือหน่วยลงทุน” (เฉพาะผูส้ั่งซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดที่จัดตั้งและจดัการ
โดยบริษัทจดัการเป็นครั้งแรก) ใหค้รบถ้วนถูกต้องและชัดเจน พร้อมชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนท่ีบริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) โดยเริ่มตั้งแตเ่วลาเปิดทำการถึงเวลา 15.30 น. 

 
2.2 การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีบริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนและ
สมัครใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทนุผ่านระบบอินเทอร์เนต็ (Internet) ของบริษัทจัดการเรยีบร้อยแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่ง
คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการอนิเทอร์เน็ต (Internet) ที่เวบ็ไซต์ของบริษัทจัดการได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และ
ขั้นตอนวิธีการขอใช้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 
2.3 การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธรุกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื่น 
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือ
ผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์อื่นใดในทำนองเดียวกัน เพื่อ
เป็นการอำนวยความสะดวกให้แกผู่้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติด
ประกาศ ณ ท่ีทำการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรอืรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

 
3. เอกสารหลักฐานในการขอเปดิบัญชี 
3.1. กรณีบุคคลธรรมดา 
สำเนาบตัรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบตัรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบตัรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาหนังสือ
เดินทางซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง 
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3.2. กรณีนิติบุคคล 
(1) สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย ์
(2) สำเนาหนังสือบริคณหส์นธิ และข้อบังคับของบริษัท 
(3) ตัวอย่างลายมือช่ือผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และเง่ือนไขการลงนาม 
(4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนติิบุคคล 
ทั้งนี้ เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

 
4. การรับชำระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน 
4.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน (ถ้ามี) ภายในระยะเวลา
เสนอขายครั้งแรก โดยชำระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคำสั่งโอนเงนิจากบัญชีเงินฝากของธนาคารกรงุไทย ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้
ในเขตหักบัญชีเดยีวกันกับท่ีทำการของบริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทยท่ีรับการสั่งซื้อภายในวันเดยีวกับวันท่ีสั่งซื้อเท่าน้ัน หรือบัญชี
จองซื้อท่ีบริษัทจัดการเปดิไว้กับธนาคารพาณิชย์อื่น หรือวิธีการอื่นใดท่ีบริษัทจัดการอาจกำหนดเพิ่มเติมต่อไป 

 
ทั้งนี้ สำหรับการซื้อหน่วยลงทุนผา่นธนาคารกรุงไทย สาขาท่ีอยู่นอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผูส้ั่งซื้อต้องชำระเป็นเงินสด เช็ค 
หรือดราฟต์ของธนาคารกรุงไทยของสาขานั้นเท่านั้น 
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์จะต้องลงวันท่ีที่สั่งซื้อและขดีคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บัญชีจอง
ซื้อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรพัย์จัดการกองทุน กรุงไทย” เมื่อชำระที่บริษัทจดัการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทยธนชาต หรือบัญชีจองซื้อท่ีบริษัทจัดการเปิดไว้กับ
ธนาคารพาณิชย์อื่นๆ โดยบญัชีจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรอืบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ่ง
บริษัทจัดการจะนำเงินท่ีได้รับจากการสั่งซื้อหน่วยลงทุนนี้เก็บรักษาไว้ในบัญชีดังกล่าว และหากมีดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ 
เกิดขึ้น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มบญัชีจองซื้อหน่วยลงทุนที่เปิดไว้กับ
ธนาคารพาณิชย์อื่นๆ โดยเป็นไปตามที่บริษัทจัดการกำหนด 

 
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ จะต้องยื่นชำระใหเ้สร็จสิ้นก่อนเวลาเคลียริ่งของธนาคารพาณิชย์
ภายในวันทำการก่อนวันทำการสดุท้ายที่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน โดยในวันทำการสุดท้ายของการเปิดเสนอขายครั้งแรก บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน เฉพาะเงินสดหรือเงินโอน (เงินสดหรือเช็ค TR) เท่านั้น 

 
ในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผูส้ั่งซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการ เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องชำระด้วยเงินจนเตม็ค่าจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้ และผู้
สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ทำการสั่งซือ้หน่วยลงทุนและได้ชำระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน
และขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะไดร้ับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ 

 
หลังจากท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้
สั่งซื้อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสำเนาคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผูส้ั่งซือ้
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หน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน โดยคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบรูณต์่อเมื่อบริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้
เรียกเก็บเงินตามคำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ และได้รบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเตม็ตามจำนวนแล้ว 

 
ในกรณีที่การชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น และจะดำเนินการส่งเช็คหรอืดราฟต์นั้นคืนให้กับผู้สั่งซื้อหน่วย
ลงทุนภายใน 15 วันทำการนับแตว่ันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 

 
4.2 อินเทอร์เน็ต (Internet) 
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนอาจสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอรเ์น็ต (Internet) ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่บริษัทจัดการกำหนด โดยผู้
สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการที่บรษิัทจัดการกำหนด ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าโดยจะปดิประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ 

 
4.3 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์อื่นๆ 
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนอาจสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอรเ์น็ต (Internet) หรือผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือผ่าน
บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกสอ์ื่นใดในทำนองเดียวกันตาม
หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการกำหนด โดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจดัการ
กำหนด ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจดัการก่อนเปิดให้บริการ 

 
5. การจัดสรรหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ตามที่สั่งซื้อและได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว ยกเว้นใน
กรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจดทะเบียนไว้ต่อสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อ โดยใช้หลักการ “สั่งซื้อก่อนไดก้่อน” ตามวันท่ีได้รับคำสั่งซื้อ
หน่วยลงทุนและได้ชำระค่าซื้อหนว่ยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนท่ีเสนอขายครั้ง
แรกก่อนสิ้นสดุระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการเสนอขายก่อนครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว 
โดยบริษัทจดัการจะดำเนินการปดิประกาศแจ้งให้ผูส้ั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบที่บริษัทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) 
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

 
ในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วน
จำนวนหน่วยลงทุนท่ีสามารถจัดสรรได้ให้แก่ผูส้ั่งซื้อ ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือ
ทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า 
 
ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากท่ีนายทะเบียนหนว่ยลงทุนได้บันทึกข้อมลูการซื้อหนว่ยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน
ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่าน้ัน โดยนายทะเบยีนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบยืนยัน/
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (ถ้าม)ี ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณยี์ ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครั้งแรก 
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ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 
หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อความรบัผดิชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทุน
แต่บางส่วนหรือท้ังหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผูจ้องซื้อทราบล่วงหน้า 

 
6. การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน 
ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนมผีลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไวต้่อสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามข้อ “การจัดสรรหน่วยลงทุน” และบริษทัจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือไมจ่ัดสรรทั้งหมด บริษัท
จัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทนุส่วนท่ีไมไ่ด้รบัการจดัสรรแตบ่างส่วนหรือท้ังหมดโดยไมม่ีดอกเบี้ย เป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะผู้
สั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณียล์งทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยให้แก่ผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามที่ระบุในคำ
ขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 

 
7. เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน 
(1) ในกรณีที่บริษัทจัดการยตุิโครงการเนื่องจากหลังสิ้นสดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไมส่ามารถ
ขายหน่วยลงทุนให้แก่ผูล้งทุนได้ถงึ 35 ราย หรือในกรณีที่มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดเกินกว่า
หนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมด หรือในกรณีที่บริษัทจดัการประสงค์จะยตุโิครงการ เนื่องจากขายหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย แต่มีมลูค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ทั้งหมดต่ำกว่า 50,000,000 บาท บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุนท้ังหมดพร้อมท้ังดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) เป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณยี์
ลงทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยให้แก่ผูส้ั่งซื้อหน่วยลงทุน ตามที่อยู่ทีร่ะบใุนคำขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน 
1 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกตามสดัส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่
สามารถคืนเงินและดอกเบี้ยทีเ่กิดขึ้นในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) อันเนื่องจากความผดิพลาดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชำระดอกเบีย้
ในอัตราไมต่่ำกว่าร้อยละเจ็ดครึ่งตอ่ปีนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลานัน้จนถึงวันท่ีบริษัทจัดการชำระเงินค่าจองซื้อจนครบถ้วน 

 
(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะยกเลิกการจดัตั้งกองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก โดย
บริษัทจัดการอาจยุติการขายหน่วยลงทุนได ้
 
โดยบริษัทจดัการกองทุนรวมจะรายงานให้สำนักงานทราบถึงการยตุกิารขายหน่วยลงทุนตามวรรคหนึง่ภายใน 7 วันนับแต่วันท่ียุติการ
ขายหน่วยลงทนุนั้น และให้การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสดุลงในวันท่ีแจ้งให้สำนักงานทราบ 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินท่ีไดร้ับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนตามสดัส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสดุลงตามวรรค
สอง และหากบริษัทจัดการกองทนุรวมไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื่องจากความผิดของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเอง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละเจด็ครึง่ต่อปีนับแต่วันท่ีครบ
กำหนดเวลานั้นจนถึงวันท่ีชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน 
 
การเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก  
1. การขอรับหนังสือช้ีชวนและเอกสารการสั่งซื้อ 
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ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสอืช้ีชวน และเอกสารการจองซื้อไดท้ี่บริษัทจัดการ หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ตาม
วันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด 
 
2. วิธีการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน 
ในกรณีที่ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบญัชีดงักล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วย
ลงทุน และเอกสารที่กำหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พรอ้มแนบเอกสารหลักฐาน ตามที่บริษัทจัดการกำหนดในการเปิด
บัญชีซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 
 
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัตติามเงื่อนไขท่ีกำหนดในใบคำขอเปิดบัญชผีู้ถือหน่วยลงทุน 
และแบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆ ท่ีบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกำหนดต่อไปซึ่งจะตดิประกาศไว้ ณ บริษัท
จัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื้อคืน (ถ้ามี) เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกำหนด
และแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเปิดบัญชีโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถอืหน่วยลงทุนแล้ว 
 
3. เอกสารหลักฐานในการขอเปดิบัญชี 
3.1. กรณีบุคคลธรรมดา 
สำเนาบตัรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบตัรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบตัรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาหนังสือ
เดินทางซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง 
 
3.2. กรณีนิติบุคคล 
(1) สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย ์
(2) สำเนาหนังสือบริคณหส์นธิ และข้อบังคับ 
(3) ตัวอย่างลายมือช่ือผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และเง่ือนไขการลงนาม 
(4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนติิบุคคล 
ทั้งนี้ เอกสารต่าง ๆ ต้องลงนามรบัรองสำเนาถูกต้อง 
 
4. วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน 
4.1. วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่าน บริษัทจัดการ หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) 
• ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านบริษัทจดัการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื (ถ้ามี) โดยกรอกใบคำสั่งซื้อ
หน่วยลงทุนให้ครบถ้วน พร้อมท้ังจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อท่ีบริษัทจัดการกำหนด 
• ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องส่งใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน (ถ้ามี) พร้อมท้ังชำระค่า
สั่งซื้อหน่วยลงทุนเตม็จำนวน 
 
4.2. การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนอัตโนมตัิ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย 
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธีการดังต่อไปนี้ เมื่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซื้อ-ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมตัิ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยแล้ว 
สามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยรหสัประจำตัว โดยปฏิบตัิตามขั้นตอนการทำรายการที่กำหนดในหน้าจอของเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมตัิ 
(ATM) หรือตามที่ระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) จนครบขั้นตอนการ
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สั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนก่อนเวลา 14.00 น.ของวันทำการซื้อขายใดเป็นรายการสั่งซื้อหน่วย
ลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น และการสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 14.00 น. ของวันทำการซื้อขายใดหรือในเวลาใดๆ ของวันหยุด
ทำการ บริษัทจัดการถือว่าเป็นการทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายถัดไป ท้ังนี้ ให้ใช้เวลาที่บันทึกของเครื่องฝากถอน
เงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยที่บันทึกรายการเป็นหลัก 
 
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไมส่ามารถยกเลิกรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมตัิ (ATM) ดังกล่าวได้ หากผูส้ั่งซื้อและ
เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ได้ยืนยันการทำรายการแล้วไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 
ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องจดัเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยที่สั่งให้หักเงินเพื่อซือ้หน่วยลงทุนให้เพียงพอสำหรับ
ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับข้องกับการซื้อหน่วยลงทุนในแต่ละครั้ง มิฉะนั้นบรษิัทจัดการจะไม่ทำรายการซื้อ
หน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนในครั้งนั้น 
 
บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจดัสรรหน่วยลงทุนที่ส่งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน เมื่อนายทะเบยีนได้ทำการจัดสรรหน่วยลงทุนให้
เรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานในการทำรายการทีส่มบรูณ์ที่ใช้อ้างอิงได ้และสิทธิของผูส้ั่งซื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากท่ีนายทะเบียน
ได้บันทึกข้อมูลการขายและจดัสรรหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวช่ัวคราวหรือตลอดไปตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผูล้งทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนที่จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีบริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษทัจัดการ 
 
4.3. การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย 
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศพัท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยไดโ้ดยวิธีการ
ดังต่อไปนี้ เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนไดร้ับการตอบรับการขอใช้บริการซื้อขายคืนหน่วยลงทุนผา่นบริการธนาคารทางโทรศัพท์จาก
ธนาคารกรุงไทยแล้ว สามารถสั่งซือ้หน่วยลงทุนด้วยรหสัประจำตัวเพื่อใช้บริการธนาคารทางโทรศัพทไ์ด้ โดยปฏิบตัิตามขั้นตอนการทำ
รายการทีไ่ดร้ับฟังจากระบบซื้อหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ หรือตามที่ระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านบริการ
ธนาคารทางโทรศัพท์จนครบขั้นตอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยบริษทัจัดการจะถือว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนก่อนเวลา 14.00 น. ของวัน
ทำการซื้อขายใด เป็นการทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซือ้ขายนั้น และการสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 14.00 น. ของ
วันทำการซื้อขายใดหรือในเวลาใดๆ ของวันหยุดทำการ บริษัทจัดการถือว่าเป็นการทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขาย
ถัดไป ท้ังนี้ ให้ใช้เวลาที่บันทึกของระบบโทรศัพท์ของธนาคารกรุงไทยที่บันทึกรายการเป็นหลัก 
 
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไมส่ามารถยกเลิกรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ดังกลา่วได้ หากผู้สั่งซื้อและระบบ
บริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ยืนยันการทำรายการแล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 
ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องจดัเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยที่สั่งให้หักเงินเพื่อซือ้หน่วยลงทุนให้เพียงพอสำหรับ
ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวข้องกับการซื้อหน่วยลงทุนในแต่ละครั้ง มิฉะนั้น บริษัทจัดการจะไม่ทำรายการซื้อหน่วย
ลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนในครั้งนั้น 
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บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจดัสรรหน่วยลงทุนที่ส่งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเมื่อนายทะเบียนได้ทำรายการจัดสรรหน่วยลงทุนให้
เรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานในการทำรายการทีส่มบรูณ์ที่ใช้อ้างอิงได ้และสิทธิของผูส้ั่งซื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากท่ีนายทะเบียน
ได้บันทึกข้อมูลการขายและจดัสรรหน่วยลงทุนให้แล้วเท่านั้น 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวช่ัวคราวหรือตลอดไปตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผูล้งทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนที่จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีบริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษทัจัดการ 
 
4.4. การสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยการหักบัญชีเงินฝากโดยอตัโนมตัิ 
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอใช้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภท
ออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันท่ีธนาคารกรุงไทย สำหรับธนาคารหรือสถาบันการเงินอ่ืนบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในอนาคต 
 
โดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดำเนินการดังนี ้
1. กรอก “หนังสือยินยอมให้หักบญัชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนและใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ตามความเป็นจริงให้ครบถ้วน
และถูกต้องและยื่นให้บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
2. ในกรณีที่เงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในงวดใดมไีม่เพียงพอที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงินอ่ืน (ถ้ามี) 
ระบบจะไม่หักเงินฝากย้อนหลังสำหรับงวดที่บัญชีเงินฝากมีเงินไม่เพยีงพอท่ีหักชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนซึ่งรวมค่าธรรมเนยีมที่เกี่ยวข้อง
กับการซื้อหน่วยลงทุนนั้น 
3. ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไขการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื่อซื้อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องยกเลิกการใช้
บริการเดิม กรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนและใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ฉบับใหม่ยื่นให้แก่
บริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) 
4. ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการยกเลิกการหักบญัชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอก “ใบคำขอยกเลิก
หนังสือยินยอมให้บัญชีเงินฝากเพือ่ซื้อหน่วยลงทุนและใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ยื่นให้แก่บรษิัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) 
 
4.5. การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เนต็ (Internet) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด 
 
4.6. การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธรุกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื่น 
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรอืผ่านบริการทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอรเ์น็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์อื่นใด
ในทำนองเดียวกัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ท่ีทำการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ 
 
4.7. การสั่งซื้อผ่านไปรษณีย ์
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บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณยีไ์ด้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการ
กำหนด 
 
5. การรับชำระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน 
5.1. บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั่งซื้ออาจชำระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคำสั่งหักบญัชีธนาคาร หรือวิธีอ่ืนใดที่บริษัทจัดการยอมรับ โดยกรณีชำระเป็นเช็ค 
ดราฟต์ ผู้สั่งซื้อต้องขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จดัการกองทุน กรุงไทย” เมื่อชำระที่บริษัท
จัดการ 
 
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทยธนชาต หรือ
บัญชีจองซื้อท่ีบริษัทจัดการเปดิไวก้ับธนาคารพาณิชย์อื่นๆ โดยบญัชจีองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/
หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ่งบริษัทจัดการจะนำเงินท่ีได้รับจากการสั่งซื้อหน่วยลงทุนนี้เก็บรักษาไว้ในบัญชีดังกล่าว และหากมี
ดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ้น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มบญัชี
จองซื้อหน่วยลงทุนที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อ่ืนๆ โดยเป็นไปตามที่บริษัทจัดการกำหนด 
 
ทั้งนี้ สำหรับการซื้อหน่วยลงทุนผา่นธนาคารกรุงไทยสาขาที่อยู่นอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผู้สั่งซื้อต้องชำระเป็นเงินสด หรือ
ชำระเป็นเช็ค ดราฟต์ ของธนาคารกรุงไทยสาขานั้นเท่านั้น 
 
ในกรณีที่ผูส้ั่งซื้อหน่วยลงทุนชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรอืดราฟต์ ภายหลังกำหนดเวลารับฝากเพื่อเรยีกเก็บเงินภายในวัน
เดียวกันของบริษัทจัดการ หรือในกรณีที่เช็ค หรือดราฟต์ ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันท่ีสัง่ซื้อไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการ
จะถือว่าผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ 
ณ สิ้นวันทำการซื้อขายที่เรยีกเก็บเงินได ้
 
หลังจากท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้
สั่งซื้อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสำเนาคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผูส้ั่งซื้อ
หน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน โดยคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบรูณต์่อเมื่อบริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้รับ
เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเตม็ตามจำนวนแล้ว ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้ เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาต
จากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ 
 
5.2. เครื่องฝากถอนอัตโนมตัิ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย 
ในกรณีที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนอัตโนมตัิ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย บริษัทจัดการจะหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีเงินฝากตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้เมื่อขอใช้บริการ โดยบริษทัจัดการจะนำเงินท่ีไดร้ับจากการสั่งซื้อหน่วยลงทุนนี้เก็บรักษาไว้
ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์” โดยบญัชจีองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็น
บัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ่งหากมีดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ้น บริษัทจดัการจะ
ดำเนินการใหเ้ป็นผลประโยชน์ของกองทุน  
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5.3. บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย 
ในกรณีที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยบริษัทจัดการจะหักเงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้เมื่อขอใช้บริการ โดยบริษัทจดัการจะนำเงินที่ได้รับจากการสั่งซื้อหน่วย
ลงทุนนี้เก็บรักษาไว้ในบญัชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์” โดยบญัชีจองซื้อหน่วย
ลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ่งหากมดีอกเบี้ยรบัหรือผลประโยชน์ใดๆ เกดิขึ้น 
บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน  
 
5.4 หักบัญชีเงินฝากโดยอตัโนมตั ิ
บริษัทจะหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันท่ีธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบัน
การเงินอ่ืนซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในอนาคต ตามทีผู่้ถือหนว่ยลงทุนแจ้งไว้ โดยบริษัทจัดการจะนำเงินท่ีไดร้ับจากการสั่งซื้อ
หน่วยลงทุนนี้เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเคแทม เวลิด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์” โดยบญัชีจองซื้อ
หน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบญัชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ่งหากมีดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ 
เกิดขึ้น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน  
 
5.5 อินเทอร์เน็ต (Internet) 
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนอาจสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอรเ์น็ต (Internet) ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่บริษัทจัดการกำหนด โดยผู้
สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการที่บรษิัทจัดการกำหนด  
 
5.6 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์อื่นๆ 
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนอาจสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์อื่นใดในทำนองเดียวกันตามหลักเกณฑ์ และ
เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด โดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ท้ังนี้ บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปดิประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปดิให้บริการ 
 
5.7. การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย ์
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณียไ์ด้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีบริษัท
จัดการกำหนด โดยผูส้ั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด  
 
6. การจัดสรรหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อโดยคำนวณจากจำนวนเงินท่ีได้รับชำระหารด้วยราคาเสนอขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันที่
จำนวนเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนจำนวนนั้นปรากฏในบัญชีจองซื้อหนว่ยลงทุนของกองทุน โดยจำนวนหน่วยลงทุนท่ีได้รับจัดสรรจะ
คำนวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตำแหน่งแต่ใช้ทศนิยม 4 ตำแหน่งโดยตดัทศนิยมตำแหนง่ที่ 5 ทิ้ง 
 
ในกรณีที่จำนวนเงินท่ีระบุในใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทจัดการได้รบัชำระ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุน
ให้ตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระเปน็เกณฑ ์
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออม
ทรัพย์ หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงินอ่ืน ก่อนคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนท่ีซื้อด้วยวิธีอื่นๆ 
สำหรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวธิีอ่ืนๆ บริษัทจัดการจะจัดสรรหนว่ยลงทุนตามหลักการ “สั่งซื้อก่อนได้ก่อน” 
 
ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลทำใหจ้ำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจำนวนหน่วยลงทุนท่ีได้รับอนุมัตจิากสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจดัสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลกัการ “สั่งซื้อก่อนได้ก่อน” ท้ังนี้ จะให้สิทธิแก่คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมตัิจากบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย ธนาคาร หรือสถาบัน
การเงินอ่ืนก่อนคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ซื้อด้วยวิธีอ่ืน ในกรณีที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจดัสรร 
บริษัทจัดการจะพิจารณาจดัสรรหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่ใหผู้้สั่งซื้อหนว่ยลงทุนที่สั่งซื้อพร้อมกันนั้นตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนท่ีผู้
สั่งซื้อหน่วยลงทุนแตล่ะรายสั่งซื้อเข้ามา (Pro Rata) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะจดัสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วน
หรือท้ังหมดก็ได้ โดยไมจ่ำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 
ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 
หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อความรบัผดิชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่
บางส่วนหรือท้ังหมดกไ็ด้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า 
 
7. การคืนเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน 
ในกรณีที่ผูส้ั่งซื้อหน่วยลงทุนและจำนวนหน่วยลงทุนท่ีผู้สั่งซื้อรวมกันเกินจำนวนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการจดทะเบียนกับสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว้ บริษัทจดัการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการสั่งซื้อก่อนได้ก่อน และหากมีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกัน 
และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ใหผู้้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่สั่งซื้อพร้อม
กันน้ันตามสดัส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแตล่ะรายสั่งซื้อเข้ามา (Pro Rata) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะ
จัดสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือท้ังหมดก็ได้โดยไมต่้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบรษิัทจัดการจะคืนเงินค่าสั่งซื้อ
หน่วยลงทุนท่ีไมไ่ด้รบัการจดัสรรพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้ผูส้ั่งซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนท่ีผูส้ั่งซื้อหน่วย
ลงทุนระบุไว้ในใบคำขอเปดิบัญชีกองทุนภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันท่ีสั่งซื้อหน่วยลงทุน 
 
8. เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน 
ในการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผูส้ั่งซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นที่จัดตั้งโดยบริษัทจัดการเพื่อ
สั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่า จะหักกลบลบหนี้กับบริษัท
จัดการไม่ได ้
 
การสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ตอ่เมื่อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนครบถ้วนและได้ทำรายการขายหน่วยลงทุนแล้ว 
เพื่อให้บริษัทจัดการจดัสรรหน่วยลงทุน และผูส้ั่งซื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
จากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ 
 
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีดังตอ่ไปนี้ 
ก) คำสั่งซื้อที่จะมีผลให้ผูล้งทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
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ข) บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบรษิัทจัดการ 
 
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะกำหนด แก้ไข เปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในการสั่งซื้อหน่วยลงทนุ โดยถือว่าไดร้ับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว 
 
ข้อกำหนดการขายคนืหน่วยลงทนุ 
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :  
- บริษัทจัดการ 
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื (ถ้ามี) 
 
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
- แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน 
- แบบอัตโนมัต ิ
 
รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเตมิ : 
1. กรณีแบบดลุยพินิจของผูล้งทุน 
1) KT-HEALTHCARE-A ม ี
2) KT-HEALTHCARE-D มี   
3) KT-HEALTHCARE-R มี   
4) KT-HEALTHCARE-I มี 
5) KT-HEALTHCARE-P มี 
6) KT-HEALTHCARE-SSF มี 

 
สำหรับการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถทำรายการขายคนืหน่วยลงทุน โดยในการขายคืน
หน่วยลงทุนในแต่ละรายการบริษทัจัดการจะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวธิีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) โดย
เรียงลำดับรายการ ตามวันและเวลาที่ปรากฏในระบบนายทะเบียน ทั้งนี้ การขายคืนหน่วยลงทุน อาจส่งผลใหผู้้ถือหน่วยลงทุนต้อง
ชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดงันั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องศึกษา และปฏิบตัิตามข้อกำหนดในกฎหมายภาษีอากร อย่างไรก็
ตาม สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จะตอ้งถือหน่วยลงทุนครบตามระยะเวลาที่กฎหมายภาษีอากรกำหนด 
ณ วันท่ีขายหน่วยลงทุน 

 
1.1 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
ในการขายคืนหน่วยลทุน ผู้ถือหนว่ยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี ้
(1) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีบรษิัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) 
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ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ตามรายละเอียด
วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในข้อ  “ระยะเวลาในการรับซื้อคืน” โดยกรอกใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดให้
ครบถ้วนและยื่นต่อบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ จนถึงเวลา 14.00 น. 
 
บริษัทถือว่าคำสั่งขายคืนท่ีได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคำสั่งขายคืนสำหรับวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนครั้งถัดไป 
 
ทั้งนี้ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที่มผีู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นมูลคา่ตั้งแต่ 10 ล้านบาทข้ึนไป 
 
(2) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผา่นเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมตัิ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมตัิ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปดิประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปดิให้บริการ 
 
(3) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผา่นบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของ
ธนาคารกรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบลว่งหน้าโดยจะปดิประกาศ ณ สำนกังานของบริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษทัจัดการก่อนเปิดให้บริการ 
 
(4) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผา่นระบบอินเทอร์เนต็ (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบรษิัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจดัการก่อนเปดิให้บริการ 
 
(5) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลค็ทรอนิกส์อื่น 
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมตัิ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื่ออิเลค็ทรอนิกส์อื่นใดในทำนองเดียวกัน 
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทัง้นี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหนว่ยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติด
ประกาศ ณ ท่ีทำการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรอืรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 
(6) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผา่นไปรษณีย ์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการ
กำหนด 
 
1.2 เงื่อนไขในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบรูณ์ต่อเมื่อบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้าม)ี ได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
จากผู้ถือหน่วยลงทุนและได้ทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้ว 
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ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนไมส่ามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะไดร้ับอนุญาตจากบริษทัจัดการเป็นกรณีพเิศษหรือเป็น
กรณีที่บริษัทจดัการอยู่ในระหว่างการดำเนินการตามข้อ "การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหนว่ยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจะลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นที่จัดการโดยบริษัทจัดการ 
 
อน่ึง ในกรณีที่บัญชีกองทุนไม่มีมลูค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั้นไมม่ีการตดิต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดบญัชีดังกล่าวโดยไมต่้องแจ้งให้ผู้ถือหนว่ยลงทุนทราบล่วงหน้า 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏเิสธคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นวา่การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว
มีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ 
หรือเกิดเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ่งทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามคำสัง่ขายคืนได้ 
 
1.3 การจัดสรรเงินให้แก่ผูส้ั่งขายคืนหน่วยลงทุน 
การจัดสรรการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนจะจัดสรรตามหลักการ “สั่งขายคืนก่อนได้ก่อน” ในกรณีทีส่ั่งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกันและมี
เงินสดไม่เพียงพอต่อการจัดสรรใหทุ้กคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินท่ีมีในขณะนั้นให้ผูส้ั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนพร้อมกันนั้นตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุน หรือจำนวนเงินที่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละรายสั่งขายคืนมานั้น 
 
ยกเว้นในกรณตีามข้อ "การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายไมร่ับซื้อคืนไม่
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง" หรือ "การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แกผู่้สั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดย
คำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันท่ีบริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
 
ในกรณีที่ผูส้ั่งขายคืนเป็นจำนวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคำนวณจำนวนเงินท่ีสั่งขายคืนโดย คณูจำนวนหน่วยลงทุนด้วยราคารบั
ซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนน้ัน 
 
ในกรณีที่ผูส้ั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนเงิน บริษัทจัดการจะคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนด้วย ราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนที่คำนวณได้ ณ วันทำการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น ท้ังนี้ จำนวนหน่วยลงทุนท่ีคำนวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตำแหน่ง โดย
ตัดทศนิยมตำแหน่งท่ี 5 ทิ้ง 
 
การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผูส้ั่งขายคืนหน่วยลงทุนมีจำนวนหน่วย
ลงทุนตามทะเบยีนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจำนวนหน่วยลงทุนท่ีสั่งขายคืน 
 
ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถอืหน่วยลงทุนสั่งขายคืนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ผู้ถือหนว่ยลงทุนมีอยู่ตามทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ตามทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน 
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ในกรณีที่ผูส้ั่งขายคืนหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีมลูค่าตำ่กว่ามูลค่าขั้นต่ำของการดำรงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่
เหลืออยู่ทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่ทั้งหมดนั้นด้วยวิธีการ
เดียวกับหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนและทำให้เกดิการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนท้ังหมดนั้น ทัง้นี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงมลูค่า
ขั้นต่ำของการดำรงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพ่ือให้
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ติดประกาศให้ผูล้งทุนทราบ 
 
บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผูส้ั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์ ซึ่งเป็นไปตามเง่ือนไขข้างต้นเท่าท่ี
บริษัทจัดการสามารถรับซื้อคืนไดจ้ากจำนวนเงินสดของกองทุน 
 
บริษัทจัดการจะยกเลิกจำนวนหนว่ยลงทุนที่รับซื้อคืนในทะเบียนหนว่ยลงทุนในวันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำนวน
นั้น 
 
2. กรณีแบบอัตโนมัต ิ
1) KT-HEALTHCARE-A ไมม่ ี
2) KT-HEALTHCARE-D ไม่ม ี   
3) KT-HEALTHCARE-R มี   
4) KT-HEALTHCARE-I ไม่ม ี
5) KT-HEALTHCARE-P ไม่ม ี
6) KT-HEALTHCARE-SSF ไม่ม ี

 
หลักเกณฑ์การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 
1. กองทุนจะพิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตไิมเ่กินปีละ 2 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานสิ้นสดุตามช่วงเวลาที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร จากกำไรสะสม หรือกำไรสุทธิในงวดบัญชทีี่จะจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติแล้วแต่กรณี 
2. การพิจารณาจ่ายเงินค่ารับซื้อคนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจดัการ 
 
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมัติ 
(1) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมตัิใหแ้ก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมตัิ ไม่เกินปีละ 2 
ครั้ง ในอัตราที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าท่ี Website ของบริษัทจดัการก่อนวันรับซื้อคืนหน่วยลงทนุโดยอัตโนมัติที่บริษัทจัดการกำหนด หากในกรณีที่วันท่ีกำหนดใน
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยดุทำการซื้อขาย บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคนืหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขาย
ถัดไป ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะดำเนนิการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จากรายได้จากการลงทุนสทุธิบวก/หักกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่
เกิดขึ้น (ถ้ามี) โดยการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมตัิดังกล่าวจะไม่เกินจำนวนเงินสดที่มีอยู่ ณ ขณะนัน้ 
(2) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทีม่ีรายชื่ออยู่ตามหลักฐาน
ที่ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทำการนบัตั้งแต่วันถัดจากวันคำนวณมลูค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุน
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ต่างประเทศท่ีมีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธรุกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อการชำระราคา ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลีย่นแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอ่ืนใดที่บริษัท
จัดการเปดิให้บริการสับเปลีย่นหนว่ยลงทุนภายหลังไดโ้ดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
โดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนนุการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) 
และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนไดต้กลงสั่งขายคืนหนว่ยลงทุน และบริษัทจดัการจะ
ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แกผู่้ถือหน่วยลงทุนที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนตามที่บริษัทจดัการกำหนด โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณไดเ้มื่อสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการ
คำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณตีามทีส่ำนักงานคณะกรรมการกลต.ประกาศกำหนด 
(3) บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหนว่ยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ทุกรายตกลงยินยอมใหบ้ริษัทจัดการดำเนินการขายคืน
หน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิ โดยบริษทัจัดการไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบหรือขอความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนอีกแต่อย่างใด และผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะไม่โต้แย้งหรือยับยั้งการดำเนินการดังกลา่ว ทั้งนี้ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตจิะทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง 
(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไมร่ับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ หากมีการผิดนดัชำระการจ่ายเงินปันผลจากกองทุนรวมหลกั หรือดอกเบี้ยหรือเงินต้นของหลกัทรัพย์หรือทรัพยส์ินอ่ืนๆ ท่ี
กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศใหผู้้ถือหน่วยลงทุนทราบ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานใหญ่และสำนักงาน
สาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และจะรายงานการไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมตัิ หรือหยุด
การขายคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมัติ พร้อมทั้งแสดงเหตผุล และรายงานแผนการดำเนินการของกองทุนให้สำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน 
 
3. การชำระเงินค่ารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนบัตั้งแต่วันถัดจากวันคำนวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยดุทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน
ต่างประเทศท่ีมีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธรุกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อการชำระราคา ในการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชผีู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีรบัซื้อคืนหนวย
ลงทุนโดยอัตโนมัตโิดยการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอ่ืนใดที่บริษัทจัดการเปดิให้บรกิารสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ภายหลังได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะตดิประกาศไว้ ณ สำนักงาน
ของบริษัทจัดการ และสถานท่ีตดิต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ ท้ังนี้ 
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว้น
แต่ในกรณตีามทีส่ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 
 
ในการชำระคืนค่าขายหน่วยลงทุนโดยการโอนหรือนำเข้าบัญชีเงินฝากนี้ ถ้าหากบริษัทจัดการไมส่ามารถโอนหรือนำเงินเข้าบัญชีตามที่
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกเช็คขีดครอ่มค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั่งจ่ายผู้
ถือหน่วยลงทุนและจดัส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ในสมดุทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
ระยะเวลาในการรับซ้ือคืน : ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน 
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รายละเอียดระยะเวลาในการรับซ้ือคืน 
- กรณีแบบดลุยพินิจของผูล้งทุน 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทำการ
ซื้อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทำการ – 14.00 น. โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันท่ีมิใช่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนให้
ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ 
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลีย่นแปลงวันท่ีมิใช่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ในกรณีที่กองทุนได้รับผลกระทบจาก
การชำระหรือรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก หรือกรณีอื่นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 
โดยปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรอืเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 
วันทำการซื้อขาย หมายถึง วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ในรายละเอยีดโครงการ ซึ่งเป็นวันท่ีตามปฏิทินท่ีเป็น
วันทำการตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทำการของประเทศท่ีกองทุนหลักลงทุน และวันทำการของประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) หรือตามที่บริษัทจัดการจะประกาศกำหนดเพิ่มเติม  
 
- กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอตัโนมัติ 
บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมตัิให้แกผู่้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมตัิ ไมเ่กินปีละ 2 ครั้ง 
ในอัตราที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตใิห้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนวนัรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมตัิที่บริษัทจัดการกำหนด หากในกรณีที่วันท่ีกำหนดในการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิเป็นวันหยุดทำการซื้อขาย บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป โดย
บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที่มีรายชื่ออยู่ตามหลักฐานที่
ปรากฎในทะเบยีนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทำการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนโดยอัตโนมตัิของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทำการนบัตั้งแต่วันถัดจากวันคำนวณมลูค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุน
ต่างประเทศท่ีมีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธรุกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อการชำระราคา ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลีย่นแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอ่ืนใดที่บริษัท
จัดการเปดิให้บริการสับเปลีย่นหนว่ยลงทุนภายหลังไดโ้ดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
โดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนนุการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) 
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไดร้ับหนว่ยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่
วันถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพยส์ินสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจ
การจัดการกองทุนต่างประเทศท่ีมลีักษณะในทำนองเดยีวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องใน
ต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชำระราคา ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดำเนินการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยัง
กองทุนอื่นได้ โดยเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในหนังสือช้ีชวนของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน กองทุนรวมตลาดเงินอ่ืนใดที่
บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะไมค่ิดค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่
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จะเปลีย่นแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอ่ืนใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดย
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ ณ สำนักงานของบริษัท
จัดการ และสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 
ข้อกำหนดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : 
การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน คือ การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่ง (“กองทุนต้นทาง”) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมอีกกองทุนหนึ่ง (“กองทุนปลายทาง”) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) จะดำเนินการนำ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามราคารับซื้อคืน จากกองทุนต้นทางซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไปชำระค่าซื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามราคาขาย และเงื่อนไขที่ระบไุว้ในโครงการ รวมถึงการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างชนิดของ
หน่วยลงทุนภายในกองเดียวกันด้วย ท้ังนี้ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน 
 
ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเหน็ว่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมผีลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม หรือกระทบต่อผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ ต่อช่ือเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับ
คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนช่ัวคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือถาวร โดยบริษัทจะปิดประกาศ ณ สำนกังานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษทัจัดการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบโดยพลัน 
 
บริษัทจัดการจะเปดิบริการการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับกองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที่บริษัทจัดการเปิด
ให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้เท่าน้ัน 
 
สำหรับการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม บริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง/ชนิด
หน่วยลงทุนต้นทาง แล้วนำไปชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง/ชนิดหน่วยลงทุนปลายทางโดยบริษัทจดัการจะหักเงิน
ลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) โดยเรียงลำดับรายการ ตามวันและเวลาที่ปรากฏในระบบ
นายทะเบียน การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก อาจเป็นผลใหผู้้ถือหนว่ยลงทุนต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั้น ผู้ถือหน่วย
ลงทุนมีหน้าที่ต้องศึกษาและปฏิบตัิตามข้อกำหนดของกฎหมายภาษอีากร 
 
1 วิธีการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน  
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดร้ะหว่างกองทุนที่ระบุ ดังต่อไปนี ้
1) การสับเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดภายใต้การจดัการของบริษัทจัดการตามเง่ือนไขท่ีบรษิัทจัดการกำหนด 
2) การสับเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ 
3) การสับเปลีย่นจากกองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการมายังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม 
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด 
4) การสับเปลีย่นหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การจดัการของบริษัทจัดการไปยังกองทุน
รวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น 
 
ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะเปิดให้สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออมไปยังกองทุน
เปิดใดๆ ภายใต้การจัดการของบรษิัทจัดการตามเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการกำหนดได้ในอนาคต ตามดลุยพินิจของบริษัทจัดการ โดยไม่ถือ
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ว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจดัการจะปิดประกาศไวท้ี่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผา่นช่องทางอื่นที่เหมาะสมก่อน
เปิดให้บริการ 
 
1. วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
1) การสับเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจดัการของบริษัทจัดการ 
บริษัทจัดการจะดำเนินการสับเปลีย่นการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี ้
1.1 การสับเปลีย่นหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) 
1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) 
ภายในวันและเวลาทีร่ะบุในข้อ “วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน”  
2) ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน 
โดยระบุชื่อกองทุนต้นทาง และชื่อกองทุนปลายทางที่ต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทั้งจำนวนเงิน หรือจำนวนหน่วยลงทุนที่จะ
ออกจากกองทุนต้นทาง และรายละเอียดอื่นๆ ท่ีบริษัทจัดการกำหนด และยื่นคำสั่งต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบหลักฐานการสับเปลี่ยนให้แกผู่้ถือ
หน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน 
3) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนครั้งละไมต่ำ่กว่าจำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำ
ของการสั่งขายคืนท่ีกำหนดไว้ในโครงการจัดการ 
4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ
ในบัญชีข้ันต่ำที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหนว่ยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่
ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น 
5) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ หากจำนวนเงินท้ังหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วย
ลงทุนมีไมเ่พียงพอท่ีจะนำไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอื่น ตามมูลค่าขั้นต่ำที่ระบไุว้ในโครงการของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะ
ไม่นำเงินไปซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ แต่ะจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามเง่ือนไขท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้
ระบุไว้ในคำขอเปดิบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคำนวณมลูค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศท่ีมีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกจิการ
จัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชำระราคา 
6) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุนอื่นมายังกองทุนนี้ และจำนวนเงินท่ีได้ไม่เพียงพอที่ จะ
นำไปซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่นำเงินดังกล่าวมาซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ตามที่ระบไุว้ในคำสั่งสับเปลีย่นหน่วย
ลงทุน 
7) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนต่อบรษิัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
และบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถสับเปลีย่นหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื่องจากอยู่
ในระหว่างการดำเนินการของบริษทัจัดการตามข้อ  “การไม่ขายไมร่บัซื้อคืนไมส่ับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง” และ “การหยุดขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะถือว่าคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของวันแรกที่จะเปิด
ทำการสับเปลี่ยนครั้งต่อไป 
8) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนรายการสบัเปลีย่นไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั้น บริษัทจดัการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ได้ทำรายการจนเสรจ็สิ้นสมบรูณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
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ทั้งนี้ เงื่อนไขการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายใต้วิธีการที่บริษัทจดัการเห็นสมควร โดยไมต่้องแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 
 
1.2 การสับเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เนต็ (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบรษิัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจดัการก่อนเปดิให้บริการ 
 
1.3 การสับเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเลค็ทรอนิกส์อื่น 
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการอนิเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมตัิ (ATM) 
หรือผ่านบริการธนาคารทางโทรศพัท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื่ออิเลค็ทรอนิกส์อื่นใดในทำนองเดียวกัน 
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทัง้นี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหนว่ยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติด
ประกาศ ณ ท่ีทำการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรอืรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 
2.) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรอืหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การบรหิารจดัการของบริษัท
จัดการอื่น มายังกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของบริษัทจัดการ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีความประสงคจ์ะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหนว่ยลงทุนชนิดเพื่อการออม มายัง
กองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรอืหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของบริษัทจัดการ สามารถทำไดโ้ดยกรอกรายละเอียดในใบคำสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือใบคำสั่งอื่นใดท่ีบริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเตมิ โดยระบุจำนวนเงิน/จำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการ
สับเปลี่ยน ช่ือกองทุน และรายละเอียดอื่นๆ ตามเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการกำหนด เพื่อประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยื่นท่ีบริษัท
จัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื้อคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสำเนา
หลักฐานการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน 
 
บริษัทจดัการจะถือวันท่ีทำรายการสับเปลี่ยนเข้าให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อ 2. เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทจัดการของกองทุนรวมเพื่อ
การออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (กองทุนต้นทาง) นำส่งเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวีธีการอื่นใด ล่าช้ากว่าเงื่อนไข
ที่ระบุในข้อ 2. แต่ยังไม่เกินกว่าวนัท่ีกำหนดในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาวันท่ีทำรายการสับเปลี่ยน
เข้าให้นอกเหนือจากเงื่อนไขที่ระบไุว้ในข้อ 2. ได้โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ อย่างไรกต็าม ในกรณีที่บริษัทจดัการของ
กองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรอืหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (กองทุนต้นทาง) นำส่งเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวีธีการอื่นใด 
ล่าช้ากว่าวันท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจดัการจะถือว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการซื้อ มใิช่รายการสับเปลีย่นหน่วย
ลงทุน โดยระบุไว้ในหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม เพื่อแนบเป็นหลักฐานประกอบการยื่นแบบแสดง
รายการภาษีเงินได้ประจำป ี
 
3.) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรอืหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ภายใต้การจดัการของบริษัทจัดการ
ไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจดัการอื่น 
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีความประสงคจ์ะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อ
การออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่นสามารถทำไดโ้ดยกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุน หรือใบคำสั่งอื่น
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ใดท่ีบริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเตมิ โดยระบุจำนวนเงิน/จำนวนหนว่ยลงทุนที่ต้องการไดร้ับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื่อไปลงทุน
ในกองทุนปลายทางหรือจำนวนหน่วยลงทุนท่ีต้องการจะสับเปลี่ยนออกจากกองทุนต้นทาง ช่ือบริษัทจัดการของกองทุนปลายทาง
พร้อมท้ังเอกสารอื่นใดท่ีบริษัทจัดการกำหนด และชื่อบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางเพื่อประกอบการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยื่นท่ีบรษิัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสำเนาหลักฐานการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนมีหน้าที่ท่ีจะต้องแจ้งต่อบริษทัจัดการของกองทุนปลายทางนั้นถึงการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเอง 
 
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนหรือจำนวนเงินท่ีต้องการสับเปลี่ยนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมลูค่าหน่วย
ลงทุนคงเหลือในทะเบียนผู้ถือหนว่ยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถอืหน่วยลงทุนประสงศ์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่
ปรากฎอยู่ในทะเบยีนผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีตำ่กว่าจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บัญชีข้ันต่ำที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลีย่นหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ใน
รายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น 
 
บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (โอนเงินลงทุนและผลประโยชน์) ซึ่งหักค่าธรรมเนยีม
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ในกรณีดังกลา่วให้แก่กองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมที่ผู้ถือหน่วย
ประสงค์จะซื้อหน่วยลงทุนหรือบรษิัทจัดการที่รับผิดชอบดำเนินการกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรอืหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม 
ดังกล่าวตามทีร่ะบไุว้ในใบคำขอสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายในระยะเวลาที่ไม่เกินกว่าวันท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ กฎหมายภาษีอากรกำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับมลูค่าขั้นต่ำใน
การขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางด้วย หากมูลค่าเงินโอนไปเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพือ่การออม และ/หรือหน่วยลงทุน
ชนิดเพื่อการออม ไมเ่พียงพอต่อมลูค่าขั้นต่ำของการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเสยีสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีได ้
 
4.) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (การโอนย้ายการลงทุน กรณีหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม) เมื่อเกิดเหตกุารณ์เลิกกองทุนรวม 
เมื่อเกิดเหตุการณเ์ลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการโอนย้ายการลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุน
ชนิดเพื่อการออม ไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมที่มีนโยบายการลงทุนที่ใกล้เคียงกับกองทุนรวมเดมิ หรอื
ที่มีความเสี่ยงต่ำสุด ภายใต้การจดัการของบริษัทจัดการก่อน 
 
ทั้งนี้ หากไม่มีกองทุนรวมเพื่อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ภายใต้การจัดการของบริษทัจัดการข้างต้น บริษัทจดัการขอ
สงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการโอนย้ายกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ภายใต้การจดัการ
ของบริษัทจัดการอื่น โดยถือว่าไดร้ับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนย้ายกองทุนโดยเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในหัวข้อ “การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิก
กองทุนรวม” (ส่วนข้อผูกพัน) 
 
2. ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
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บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณสีับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน ดังนี้ 
2.1 การกำหนดราคารับซื้อคืนกรณีเป็นกองทุนต้นทาง จะใช้ราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขายที่บริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไดร้ับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนได้ทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
2.2 การกำหนดราคาขายหน่วยลงทุนกรณีเป็นกองทุนปลายทาง จะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขายที่บริษัทจัดการ
กำหนดขึ้นเป็นการทั่วไป ท้ังนี้ วันทำการซื้อขายดังกลา่วจะต้องไม่เกนิวันทำการที่กองทุนได้รับเงินจากกองทุนต้นทาง  
 
3. วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
- กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแบบปกติ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจดัการ และ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทำการ
ซื้อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทำการ – 14.00 น. โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันท่ีมิใช่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนให้
ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ 
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลีย่นแปลงวันท่ีมิใช่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ในกรณีที่กองทุนได้รับผลกระทบจาก
การชำระหรือรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก หรือกรณีอื่นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 
โดยปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนนุการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 
วันทำการซื้อขาย หมายถึง วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ในรายละเอยีดโครงการ ซึ่งเป็นวันท่ีตามปฏิทินท่ีเป็น
วันทำการตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทำการของประเทศท่ีกองทุนหลักลงทุน และวันทำการของประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) หรือตามที่บริษัทจัดการจะประกาศกำหนดเพิ่มเติม 
 
- กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัต ิ
บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมตัิให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยจะทำการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมตัิของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมตัิทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาด
เงิน (กองทุนปลายทาง) ตามที่ระบุไว้ในข้อ “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลีย่นแปลง
กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอ่ืนใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหลังไดโ้ดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะตดิประกาศไว้ ณ สำนักงานของบรษิัทจัดการ และสถานท่ีติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ 
 
รายละเอียดเพิ่มเติมข้อกำหนดการซื้อ ขาย และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลีย่นแปลง วัน เวลา และวิธีการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลีย่นหน่วยลงทุน ดังนี ้
(1) บริษัทจัดการอาจจะทำการแกไ้ข เปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลด วันและเวลาในการรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
หรือกำหนดใหส้่งคำสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลีย่นหน่วยลงทุนล่วงหน้า หากเห็นว่าเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการส่งคำสั่ง
ซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ หรืออาจมีผลกระทบต่อระยะเวลาการชำระเงินหรือรับชำระเงิน
ค่าซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ หรืออาจมีผลให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที่จะลงทุนเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
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และนโยบายการลงทุนได้ หรือกรณีที่เห็นว่าอาจก่อเกดิผลเสียหายใดๆ แก่กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือเห็นว่ากองทุน
อยู่ในภาวะที่ไมส่ามารถคำนวณมลูค่าทรัพยส์ินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม เป็นตน้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยปดิประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรอืรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ท้ังนี้ บรษิัทจัดการจะคำนึงถึงผลประโยชนข์องผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก 
 
(2) ในกรณีที่วันทำการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลีย่นหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันท่ีสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดที่มีอำนาจตามกฎหมายมีคำสั่งให้เป็นวันหยุดการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
(ซึ่งอาจเป็นวันท่ีบริษัทจัดการเปิดทำการแต่มีคำสั่งให้เป็นวันหยดุการซื้อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื่อนการซื้อหรือขายคืนหรือ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทำการซื้อขายถัดไป หรืออ่ืนๆ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 
 

ข้อกำหนดอื่นๆ 
1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเตมิโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามทีเ่ห็นสมควรในกรณีที่
ส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/
หรือหน่วยงานอ่ืนใดที่มีอำนาจตามกฎหมายได้มีการปรับเปลี่ยน แกไ้ขเพิ่ม/ลด ประกาศกำหนด เห็นชอบ สั่งการ ผ่อนผันในเรื่องต่างๆ 
ที่เกี่ยวเนื่องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เง่ือนไข วิธีการจัดตั้งจดัการ และ/หรือ
วิธีการบริหารจัดการและการทำประกันภัยความรับผิดของบริษัทจดัการ บริษัทจัดการจะเปลี่ยนให้บรษิัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการ
กองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสำนักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วย
ลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื่อนไข หรือ
รายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ทั้งนี้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว อาทิเช่น เรื่องที่เกี่ยวกับการเพิม่/ลด 
และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต การแต่งตั้งผู้จดัการกองทุนรว่ม การคำนวณมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน การเพิ่มหรือยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุน และการชำระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน การกำหนดเหตุเพิ่มเติมกรณไีม่ขายหรือไม่รับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรอืขายคืนหน่วยลงทุน หรือการหยดุรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหนว่ยลงทุน เป็นต้น ทั้งนี้ การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมดังกล่าว จะตอ้งเป็นไปตามทีส่ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ผอ่นผัน สั่งการ ให้สามารถกระทำ
ได ้
 
2) บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าว
ในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเปน็ไปตามหลักเกณฑด์ังต่อไปนี ้
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไวน้ั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มมีูลคา่ในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุน
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ 
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเปน็เพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จาก
บุคคลดังกลา่ว (churning) 
 
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทำด้วยความเป็น
ธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมไีว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย 
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บริษัทจัดการไมส่ามารถรับ soft commission เพื่อประโยชน์ของบริษัทได้ เนื่องจากเป็นข้อหา้มที่โดยกฎและโดยวิชาชีพเป็นเรื่องที่ไม่
พึงกระทำ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที่ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษทัจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตามเทศกาลที่เป็นประเพณี
นิยมตามแนวทางปฏบิัติที่บริษัทจดัการประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางนี้ได้ที่ www.ktam.co.th " 
 
3) ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลักษณะเดียวกัน 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรยีกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า 
FATCA) โดยมผีลบังคับใช้วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกำหนดใหส้ถาบันการเงินท่ีไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสยีภาษี
ให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สญัชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นท่ีอยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่
อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมไีว้กับ FFI นั้น นอกจากน้ียังปรากฎด้วยวา่ในปัจจุบันมรีัฐบาลในหลายประเทศกำลัง
ดำเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมาย
ดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง”) 
 
กองทุนรวมและบริษัทจดัการถือวา่เป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าทีต่้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสญัชาติอเมริกนัและบุคคลที่มลีักษณะตาม
หลักเกณฑ์ที่ FATCA กำหนด หนา้ทีใ่นการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพือ่หาความสมัพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึง
หน้าท่ีในการกำหนดใหลู้กค้าบางประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เปน็ต้น 
 
ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพือ่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-
Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะไดร้ับผลกระทบทีส่ำคญัในสองกรณี คือ 
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินท่ีกองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพยส์ินทางการเงินใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมใน
ทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึง่อาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอ่ืนๆ นอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่ป ีพ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กำหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่
เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผูร้ับฝากทรัพยส์ิน ผูส้นับสนุนการ
ขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ดำเนินการหักเงิน ณ ท่ีจ่ายดังกล่าวก่อนชำระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFFI 
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผูส้นับสนุนการ
ขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ท่ีเข้าร่วมผูกพันตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทำธุรกรรมทางการเงินหรือยุติ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำให้กองทุนรวมไมส่ามารถดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือ
ดำเนินการลงทุนได้อยา่งไม่มปีระสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไมส่ามารถทำรายการผา่นทางผู้สนับสนุนการขายและรบั
ซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป 
 
เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดำเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 
บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ี
เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบตัิตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
ต่างประเทศท่ีเกีย่วข้องได้ บริษัทจดัการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผูท้ี่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ผู้รับฝากทรัพยส์ิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังนี้ 
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(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง
กำหนด) ให้คำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำส่งข้อมูล (เช่น ช่ือ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา 
จำนวนและมลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลทีไ่ด้รับ เป็นต้น) ที่มีอยู่ในบัญชีท้ังหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพ่ิมเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจนท์ราบความเกี่ยวข้องกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสยีสิทธิในสญัชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมรกิา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมือ่ข้อมูลที่เคยให้ไวม้ีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนำส่งหลักฐาน
เพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวขอ้ง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ท้ังนี้ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายดังกลา่ว 
(3) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
 
เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อใหก้องทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการทีส่อดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ปฏิเสธการดำเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการ
ดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งน้ีแล้ว และ/หรือได้ดำเนินการตามข้อตกลงที่ไดร้ะบุไว้ในคำขอเปิดบญัช ี
(1) ไม่รับคำสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว 
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลคา่หน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว 
(3) ดำเนินการหักเงิน ณ ท่ีจ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินท่ีชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้น
ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายตา่งประเทศท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย 
(4) ดำเนินการอื่นใดอันเป็นการปอ้งกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมี
การดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเกีย่วข้องข้างต้น 
 
การดำเนินการดังกลา่วถือเป็นความจำเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้
บริษัทจัดการและกองทุนมีการดำเนินการที่ไมส่อดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องอันจะทำให้กองทุน
อาจต้องถูกหัก ณ ท่ีจ่าย หรือถูกปดิบัญชีธนาคารตามที่กลา่วแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผู้ถือ
หน่วยลงทุนท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกำหนด) เท่านั้น 
 
ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรบัการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการไดส้งวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัท
จัดการ (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยัง
หน่วยงาน หรือดำเนินการอื่นใดทีร่าชการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
4) ข้อมูลเพิ่มเตมิสำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม 
(1) การบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนและการหักเงินลงทุนเมื่อมีการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการจะบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายแยกรายการตามวันท่ีลงทุน และเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน หรือ
โอนย้ายหน่วยลงทุนออกจากกองทุน บริษัทจัดการจะคำนวณต้นทนุ และผลประโยชน์ และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ"เข้า
ก่อน ออกก่อน" (first in first out :FIFO) โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด 
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ทั้งนี้ วันท่ีลงทุนหมายถึง วันท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออมในแต่ละ
รายการ และในกรณีที่เป็นการรับโอนจากกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น ให้หมายความถึง วันท่ีผู้
ถือหน่วยลงทุนลงทุนเริ่มแรกในกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของรายการทีร่ับโอนนั้น 
 
(2) หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการจะจัดทำหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม โดยมี
รายการอยา่งน้อยตามแบบทีส่มาคมประกาศกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจัดส่งหนังสือ
ดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมือ่มีรายการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละปี 
 
บริษัทจัดการจะยุติการจดัทำหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหนว่ยลงทุนชนิดเพื่อการออม 
สำหรับยอดซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่วนัท่ีสิ้นสุดการได้รับสิทธิประโยชนท์างภาษีเงินไดส้ำหรับเงินไดเ้ท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุน
รวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม 
 
(3) หนังสือรับรองการโอน 
บริษัทจัดการจะจัดทำหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ท่ีผู้ถือ
หน่วยลงทุนขายคืนเพื่อไปลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น โดยมรีายการอย่าง
น้อยตามแบบที่สมาคมประกาศกำหนด โดยไดร้ับความเห็นชอบจากสำนักงานก.ล.ต. และจัดส่งหนังสอืดังกล่าวพร้อมเช็คค่าขายคืน
หน่วยลงทุน หรือเงินโอนค่าขายคนืหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื่นใดในการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม และ/
หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอ่ืน ภายใน 5 วันทำการนับแต่
วันท่ีได้รับคำสั่งจากผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเนื่อง และเพื่อให้เก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อม
ที่จะให้เจ้าพนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้ 
 
(4) บริษัทจัดการจะจดัทำหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหนว่ยลงทุนชนิดเพื่อการออม โดยมี
รายการอยา่งน้อยตามแบบทีส่มาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศกำหนด และจดัส่งหนังสือดังกล่าวใหก้ับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อมีรายการ
ขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อเป็นข้อมลูแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการดำเนินการยื่นแบบแสดงรายการภาษเีงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติม หรือเก็บ
ไว้เป็นหลักฐานให้เจ้าพนักงานของกรมสรรพากรตรวจสอบได ้
 
(5) บริษัทจัดการจะจดัให้มีระบบงานในการตรวจสอบการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงจะจัดให้มรีะบบงาน
ในการขายคืนหน่วยลงทุน โดยบรษิัทจัดการจะจัดทำและส่งรายงานเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีขายคืน
หน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด 
 
 
 
 
 
 



 

 

P a g e  64 | หนังสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทุนรวม (Q&A) 
 

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์  
KTAM World Healthcare Fund 

KT-HEALTHCARE 

รายงานสถานะการลงทนุการกู้ยมืเงินและการก่อภาระผูกพัน 
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์ 

มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 
รายละเอียดการลงทุน KT-HEALTHCARE มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
 หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   1,500,592,099.30 99.96  
 หน่วยลงทุนของกองทุน Janus Henderson Global Life Sciences Fund              1,500,592,099.30 99.96 
 สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า(กำไร/ขาดทุนจากสัญญา)   -49,546,970.58 -3.30 
 สัญญาท่ีอ้างอิงกับอัตราแลกเปลีย่น เพ่ือป้องกันความเสี่ยง (Hedging)  
 สัญญาสวอป/ สัญญาฟอร์เวริ์ด มี 6 คู่สัญญา 
        - ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA-         -3,823,968.00 -0.25 
        - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+         -6,103,677.25 -0.41 
        - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถอื : AAA         71,302.99 0.00 
        - ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) อันดับความน่าเชือ่ถือ : A           -9,127,244.67 -0.61 
        - ธนาคารทหารไทยธนชาตธนชาต จำกัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA-         -4,870,802.56 -0.32 
        - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกดั (มหาชน) (SCB) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+         -25,692,581.09 -1.71 
 อื่นๆ   50,163,371.96 3.34  
 ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ              55,515,351.75 3.70  
 ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สนิอ่ืนๆ              -5,351,979.79 -0.36 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ 1,501,208,500.68 100.00 

 
 

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์ 

มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 
กลุ่มของตราสาร         มูลค่าตามราคาตลาด       %NAV 
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 0.00 0.00 
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน ธนาคารพาณิชย์  0.00 0.00 
   หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รบัรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน 
(ค) ตราสารหรือผู้ออกท่ีมีบริษัททีไ่ด้รับ rating ในระดับ investment grade  0.00 0.00 
   เป็นผู้ออก/ผู้รบัรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน 
(ง) ตราสารหรือผู้ออกท่ีมีบริษัทท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ตำ่กว่า  0.00 0.00 
   investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก/ผู้รบัรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน 
สัดส่วนสูงสุด (upper limit) ที่บริษัทจัดการ คาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% NAV 
 
 
 
 



 

 

P a g e  65 | หนังสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทุนรวม (Q&A) 
 

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์  
KTAM World Healthcare Fund 

KT-HEALTHCARE 

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port 
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์ 

มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 
 ประเภท ผู้ออก    มูลค่าตาม 
  ราคาตลาด 

หน่วยลงทุนของกองทุน Janus Henderson 
Global Life Sciences Fund 

Janus Henderson Capital Funds plc 1,500,592,099.30 

 
ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ 
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์ 

 กองทุน 
วันจดทะเบียน/ 
วันเปลี่ยนแปลง

นโยบายการลงทุน 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2565) 

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

YTD 
ย้อนหลัง 
3 เดือน 

ย้อนหลัง 
6 เดือน 

ย้อนหลัง 
1 ปี 

ย้อนหลัง 
3 ปี 

ย้อนหลัง 
5 ปี 

ย้อนหลัง 
10 ปี 

ตั้งแต่วันจด
ทะเบียน
กองทุน 

KT-HEALTHCARE-A 27 พฤศจิกายน 2558 13.3367 -14.99% -1.90% -9.50% -12.86% 8.15% 5.39% N/A 4.29% 

Benchmark   -5.60% -0.23% -1.96% 0.60% 16.75% 10.32% N/A 8.04% 

ความผันผวนของ 
ผลการดำเนินงาน 

  22.45% 19.93% 23.71% 21.05% 22.74% 20.02% N/A 19.15% 

ความผันผวนของ
ตัวชี้วัด 

  18.87% 19.49% 19.86% 17.33% 19.14% 16.76% N/A 15.62% 

Benchmark = คำนวณจาก MSCI World/Health Care NR USD ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ คำนวณโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท 
ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี 

 
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน 
 เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD) 

ปี 
% ต่อป ี

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
KT-HEALTHCARE-A N/A N/A N/A 0.83% -15.30% 17.21% -0.81% 24.22% 19.35% 6.58% 

Benchmark N/A N/A N/A 2.31% -8.27% 9.23% 0.72% 15.43% 12.75% 33.86% 
ความผันผวนของ 
ผลการดำเนินงาน 

N/A N/A N/A 15.08% 20.11% 10.90% 16.64% 14.30% 30.27% 14.24% 

ความผันผวนของ
ตัวช้ีวัด 

N/A N/A N/A 12.65% 13.98% 8.53% 13.44% 11.70% 26.04% 11.28% 

* ผลการดำเนินงานปี 2558 เป็น % ตามช่วงเวลา 
Benchmark = คำนวณจาก MSCI World/Health Care NR USD ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ คำนวณโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุล
บาท 
ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี 



 

 

P a g e  66 | หนังสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทุนรวม (Q&A) 
 

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์  
KTAM World Healthcare Fund 

KT-HEALTHCARE 

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทนุรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน 
 

ผลขาดทุนสูงสุดท่ีเกิดขึ้นจริงของกองทุนรวม (maximum drawdown) ย้อนหลัง 
ต้ังแต่วันจดทะเบียนจนถึงวันสิน้รอบปีบัญชีที่ผ่านมาของ 

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์ 
KT-HEALTHCARE-A คือ -26.62%  

 
การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์ 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล 

ได้ที่ website ของ บลจ.ที่  http://www.ktam.co.th 
 

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์ 

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 
PTR = N/A 

 
บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก 

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์ 
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์ เป็นกองทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศ 
ดังนั้น จึงไม่มีค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย ์

 
อัตราส่วนการลงทุนของกองทนุเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์ 

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จำกดัอัตราส่วน 

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกข้ึนไป 

ไม่จำกดัอัตราส่วน 

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แตต่่ำกว่า 
2 อันดับแรก 

ไม่เกิน 35% 

http://www.ktam.co.th/


 

 

P a g e  67 | หนังสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทุนรวม (Q&A) 
 

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์  
KTAM World Healthcare Fund 

KT-HEALTHCARE 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

3 หน่วย CIS ไม่จำกดัอัตราส่วน 

4 เงินฝากหรือตราสารเทยีบเท่าเงินฝากท่ีผู้รบัฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอยา่งใดอย่างหนึ่งดังนี้ 
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารทีร่ัฐบาลเป็น
ประกัน  

ไม่เกิน 20% 
(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนใน

ต่างประเทศหรือผูม้ีภาระผูกพันมภีูมิลำเนาอยู่
ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ 

credit rating แบบ national scale) 

5 ตราสารที่มลีักษณะครบถ้วนดังน้ี 
5.1 เป็นตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ท่ีผู้ออกจัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศท่ีไดร้ับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 
  
5.2 เป็นตราสารที่มลีักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังนี้ 
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเปน็การทั่วไปโดยมีรายละเอียด
ตาม แบบ filing 
5.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารทีม่ีกำหนดวันชำระหนี้น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 397 วันนับแต่วันทีล่งทุน และไมไ่ด้มลีักษณะตาม 5.2.1 
หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้ 
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดติฟองซิเอร ์
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน 
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศัย 
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
แห่งประเทศไทย 
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย ์
  
5.3 เสนอขายในประเทศไทย 
 
5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
  

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 

1. 10%หรือ 
2. น้ำหนักของตราสารที่ลงทุน 

ใน benchmark + 5% 

  



 

 

P a g e  68 | หนังสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทุนรวม (Q&A) 
 

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์  
KTAM World Healthcare Fund 

KT-HEALTHCARE 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
5.5 ในกรณีที่เป็นตราสารทีม่ีกำหนดวันชำระหนี้มากกว่า 397 วันนับ
แต่วันท่ีลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรอือยู่ในระบบของ regulated 
market 

6 ทรัพย์สินดังนี ้
6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบยีนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (แตไ่ม่
รวมถึงตราสารทุนทีผู่้ออกตราสารอยู่ระหว่างดำเนินการแกไ้ขเหตุที่
อาจทำให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย) 
  
6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทท่ีจัดตั้งขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรอื
กฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อ
ขายหลักทรัพยส์ำหรับผูล้งทุนทั่วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (แต่ไม่รวมถึงบริษัทท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการแกไ้ขเหตุที่อาจทำให้มี
การเพิกถอนหุ้นออกจากการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย) 
  
6.3 หุ้นท่ีอยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1 
  
6.4 ตราสารทีม่ีลักษณะครบถ้วนดงันี้ 
6.4.1 เป็นตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้ก่ึงทุน ท่ีผู้ออกจัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผู้ออก
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกจิ ธนาคารพาณชิย์
ในประเทศไทย) 
6.4.2 มี credit rating* อยู่ในระดบั investment grade 
6.4.3 เป็นตราสารที่มีลักษณะอยา่งใดอย่างหนึ่งดังนี้ 
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย หรือในตลาดซื้อขายหลักทรพัย์ต่างประเทศ 
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทั่วไปโดยมี รายละเอียด
ตามแบบ filing 
6.4.3.3 ในกรณีที่เปน็ตราสารที่มกีำหนดวันชำระหนีน้้อย กว่าหรือ
เท่ากับ 397 วัน นบัแต่วันท่ีลงทุน และไม่ไดม้ีลักษณะตาม 6.4.3.1 
หรือ 6.4.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้ 
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตัราใดจะสูงกว่า 
1. 10% หรือ 
2. น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน 
benchmark + 5% 

  



 

 

P a g e  69 | หนังสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทุนรวม (Q&A) 
 

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์  
KTAM World Healthcare Fund 

KT-HEALTHCARE 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
6.4.3.3.3สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคล 
ตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 
6.4.4 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้มากกว่า 397 วันนับแต่
วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 
  
6.5 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) ที่มี issuer 
rating อยู่ในระดับ investment grade 
  
6.6 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สญัญามี credit rating** อยู่ในระดับ 
investment grade 
6.6.1 reverse repo 
6.6.2 OTC derivatives 
  
6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี ้
6.7.1 จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียน
ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรพัย์สำหรับผูล้งทุนทั่วไปของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวท่ีอยู่ระหวา่ง
ดำเนินการแกไ้ขเหตุที่อาจทำให้มกีารเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจาก
การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย) 
6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหารมิทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่
กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด 
  
หมายเหตุ : 
*กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มภีาระผูกพันมภีูมลิำเนาอยู่
ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale 

**กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศท่ีคู่สัญญาในฐานะผูม้ีภาระผูกพัน
มีภูมลิำเนาอยูต่่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ 
national scale 

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจาย
การลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการ
เช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด 
และมลีักษณะตาม 6.7.1 

ไม่จำกดัอัตราส่วน 

8 ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากท่ีระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5% 



 

 

P a g e  70 | หนังสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทุนรวม (Q&A) 
 

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์  
KTAM World Healthcare Fund 

KT-HEALTHCARE 

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สญัญา แล้วแต่
กรณ ี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนรวม 
2. derivatives on organized exchange 
 
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกจิการ (group limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว 

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 
(1) 25% หรือ 
(2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน ใน benchmark + 
10% 

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนรวม 
2. derivatives on organized exchange 
 
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทยีบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือ ตั๋วสญัญาใช้เงินท่ี
นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไมร่วมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบคุคล
ดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผูส้ั่งจ่าย หรอืคู่สัญญา ดังนี้ 
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น 
1.2 ธนาคารพาณิชย ์
1.3 บริษัทเงินทุน 
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศัย 
(ไม่รวมถึงทรัพยส์ินท่ีกองทุนรวมได้รับโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคูส่ัญญา
ตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี เว้นแต่
เป็นกองทุนรวมที่มีอายุโครงการนอ้ยกว่า 1 ปี ให้
เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน 
  
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนที่อายุกองทุนคงเหลือ
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน ท้ังนี้เฉพาะกองทุนที่มี
อายุโครงการ มากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี 

2 ทรัพย์สินดังนี ้
2.1 ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสญัญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่
กองทุนรวมได้ดำเนินการใหม้ีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารไดต้าม
วิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเง่ือนไขให้กองทุนรวมสามารถขายคนืผู้
ออกตราสารได ้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 
เดือน 
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ แต่ไมร่วมถึงตราสารหนี้ หรือตราสาร
กึ่งหนี้กึ่งทุน ที่มีลักษณะครบถ้วนดงันี้ 

รวมกันไม่เกิน 25% 
  



 

 

P a g e  71 | หนังสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทุนรวม (Q&A) 
 

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์  
KTAM World Healthcare Fund 

KT-HEALTHCARE 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
2.3.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในส่วนที่ 1 : อัตราสว่น
การลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญัญา (single entity limit) 
2.3.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไมม่ี 
credit rating 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 

4 securities lending ไม่เกิน 25% 

5 total SIP ซึ่งได้แก ่
5.1 ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในส่วนท่ี 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้
ออกทรัพย์สินหรือคูส่ัญญา (single entity limit) 
5.2 ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อที่ตัวตรา
สารและผู้ออกตราสารที่ตำ่กว่าท่ีสามารถลงทุนได้ (non-investment 
grade / unrated) 

รวมกันไม่เกิน 15% 
  

6 หนว่ย CIS ที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ไม่เกิน 20% 

7 หน่วย property ไม่เกิน 15% 

หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนรวม ไมม่ีข้อกำหนดเกีย่วกับ 
product limit 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน 

8 derivatives ดังนี ้

8.1 การเข้าทำธุรกรรมderivatives ที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging) 

ไม่เกินมลูค่าความเสี่ยงท่ีมีอยู ่

 
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน 

1   
หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง  

  

ทุกกองทุนรวมรวมกันภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดยีวกันต้องมี
จำนวนหุ้นของบริษัทรวมกันน้อยกว่า 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงท้ังหมด
ของบริษัทน้ัน 

2 ตราสารหนี้ และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของผู้ออก
รายใดรายหนึ่ง (ไมร่วมถึงตราสารหนี้ภาครัฐ
ไทยหรือตราสารหนีภ้าครัฐต่างประเทศ) 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนีส้ินทางการเงิน (financial liability) ของผู้
ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปดิเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลา
บัญชีล่าสดุ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนีส้ินทางการเงินท่ีออกใหม่ก่อน
ครบรอบระยะเวลาบญัชีถัดไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสดุ บลจ. 
อาจนำมูลค่าหนี้สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมลูค่าหนีส้ินทางการเงิน
ตามงบการเงินล่าสดุด้วยกไ็ดโ้ดยขอ้มูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็น
ข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป และในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มหีนี้สิน
ทางการเงินตามที่เปดิเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด 



 

 

P a g e  72 | หนังสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทุนรวม (Q&A) 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน 
(รวมถึงกรณียังไม่ครบกำหนดการจัดทำงบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตรา
สาร) ให้ใช้อัตราส่วนไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสาร
ตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารไดม้ี
การยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้
พิจารณาเป็นรายโครงการ 

2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อน้ีโดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และ
มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกวา่ investment grade หรือไมม่ี credit 
rating ให้ บริษัทจัดการลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของบริษทัจัดการ
รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสาร
ดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณทีี่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ใน
ลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นราย
โครงการ 
  
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดย บุคคลดังนี้ 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9. บริษัทหลักทรัพย ์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรอืกองทุน 
CIS ต่างประเทศ ท่ีออกหน่วยนั้น  

- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะ
ครบถ้วนดังนี้โดยไดร้ับความเห็นชอบจากสำนักงาน 
(1)  มีขนาดเล็ก 

(2)  จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายไุมเ่กิน 2 ปี 
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 
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กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์  
KTAM World Healthcare Fund 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน 

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออก
หน่วยนั้น  เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดย
ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน 

(1)  มีขนาดเล็ก 
(2)  จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายไุมเ่กิน 2 ปี 
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง  

5 
  

หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน property 
ที่ออกหน่วยนั้น  เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะ
ครบถ้วนดังนี้ โดยไดร้ับความเห็นชอบจากสำนักงาน 

(1)  มีขนาดเล็ก 
(2)  จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายไุมเ่กิน 2 ปี 
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง  

ทั้งนี้ การคำนวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วย
การลงทุนของกองทุน และ/หรือท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

 
สถาบันการจัดอันดับความน่าเชือ่ถือ Tris Rating 

ทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวท่ีมีอายุตั้งแต่ 1 ปี 
ขึน้ไป จำนวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็นอันดับต่ำสุดซึ่งแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้ 
AAA  อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน

เกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 
AA  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก 

แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA 
A  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑส์ูง 

แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 
BBB  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน

เกณฑ์ที ่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการชำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 

BB  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ
กว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (Adverse changes) ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอ่ืนๆซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ 

B  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์ต่ำและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 
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C องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและ
คืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ อย่างมากจึงจะ
มีความสามารถในการชำระหนี้ได้ 

D  องค์กรหรือตราสารหนี้อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด 
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับ
เครดิตภายในระดับเดียวกัน 
สำหรับการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้น ทริสเรทติ้งจะเน้นการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดการผิดนัดชำระหนี้ (Default 

Probability) เป็นสำคัญโดยมิได้คำนึงถึงระดับของการชดเชยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการผิดนัดชำระหนี้ ( Recovery After 
Default) แต่อย่างใด โดยตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปี สัญลักษณ์และนิยามอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นจำแนกเป็น 5 
ระดับ ดังน้ี 
T1  ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะ

ได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าว
ซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น 

T2  ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้น
ในระดับที่น่าพอใจ 

T3  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้ 
T4  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นท่ีค่อนข้างอ่อนแอ 
D เป็นระดับท่ีอยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด 
 อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริสเรทติ้งเป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในสกุลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชำระ
หนี้ของผู้ออกตราสารหนี้โดยไม่รวมความเสี่ยงจากการแปลงค่าเงินสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

นอกจากน้ีทริสเรทติ้งยังใช้เครื่องหมาย “(sf)” ต่อท้ายสัญลักษณ์อันดับเครดิตตราสารหนี้เพื่อระบุว่าตราสารหนี้ท่ีมีเครื่องหมาย
ดังกล่าวเป็นตราสารที่มีโครงสร้างซับซ้อน (Structured Finance Product) ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ด้วย โดยที่ความหมายของสัญลักษณ์อันดับเครดิตยังคงเหมือนเดิมตามนิยามข้างต้น 
 ทริสเรทติ้งยังกำหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับ
เครดิตของผู้ออกตราสารหนี้ในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรทติ้งจะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะ
อุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารหนี้ท่ีอาจกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ส่วนแนวโน้ม
อันดับเครดิตของตราสารหนี้โดยส่วนใหญ่จะเท่ากับแนวโน้มอันดับเครดิตขององค์กรผู้ออกตราสารนั้นๆ หรือองค์กรซึ่งรับภาระผูกพัน
ในการชำระหนี้ของตราสารนั้นๆ ท้ังนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น 
Stable หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง 
Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง 
Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง 

ทริสเรทติ้งอาจประกาศ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการทบทวนอันดับเครดิตที่ทริสเรทติ้งประกาศ
ผลต่อสาธารณะไปแล้วในกรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญซึ่งทริสเรทติ้งพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงินของ
องค์กรที่ทริสเรทติ้งจัดอันดับ แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ชัดเจน หรืออาจจะยังสรุปผลไม่ได้ เช่น การควบรวมกิจการ การลงทุนใหม่ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน หรือแผนงานต่างๆ ฯลฯ โดยจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลอันดับเครดิตเดิมแต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่อเตอืน
ให้นักลงทุนระมัดระวังในการที่จะลงทุนในตราสารหนี้ขององค์กรนั้นๆ รายงานเครดิตพินิจประกอบด้วย เหตุผล (Rationale) ที่แจ้ง
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เหตุในการออกประกาศเตือนพร้อมระบุ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert Designation) ไว้พร้อมกับอันดับเครดิตปัจจุบัน โดยงดการระบุ 
“แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook)  

 
เครดิตพินิจ เป็นการบอกทิศทางการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตในระยะอันใกล้ ซึ่งมี3 รูปแบบ คือ (1) Positive (บวก) (2) Negative 
(ลบ) และ (3) Developing (ยังไม่ชัดเจน) 
 
สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating 
คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรับประเทศไทย 
AAA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกำหนดโดย Fitch โดยอันดับ

ความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเช่ือถือที่มีความเสี่ยง “น้อยท่ีสุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือ
ตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล 

AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั ้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความ
น่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้น
สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย     

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีมีความเปน็ไป
ได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรง
ตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อ่ืนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือในประเภทท่ีสูง
กว่า   

BB (tha)  แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเง่ือนไข
ของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้นๆมีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้คืนตาม
กำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทยการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผกูพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ในระดับ
หนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตาม
กำหนดอยา่งต่อเนื่องนั้น ไม่แน่นอนข้ึนอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ   

CCC (tha), CC (tha), C (tha) แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือข้ันต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศ
ไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินข้ึนอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว 

  D (tha) อันดับความน่าเช่ือถือเหล่านี้ จะถกูกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนีซ้ึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนดัชำระหนี้ใน
ปัจจุบัน      

 
คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย 

F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออก
ตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเช่ือถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเช่ือถือที่มีความ
เสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสาร
ทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้
เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด 
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F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบ
กับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่
ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือท่ีสูงกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าว
จะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูง
กว่า 

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื ่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที ่ไม่แน่นอน เมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น  

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื ่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูง เมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินข้ึนอยู่กับสภาวะที่
เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น  

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น    
 

 
หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสัน้ สำหรับประเทศไทย 
      เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจาก
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับ
ประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ 
ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC (tha)”   
      สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเช่ือถือในระยะสั้น 
นอกเหนือจาก “F1(tha)”  
      สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุน
ทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณ
ดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งช้ีแนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงข้ึน “สัญญาณลบ” จะบ่งช้ีแนวโน้มในการ
ปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับขึ้นปรับลงหรือคงที่โดย
ปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ 
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ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก
กองทุนรวม (1) 

 อัตราตามโครงการ  
อัตราเรียกเก็บจริง 

(1 ต.ค.62-30 ก.ย.63)   
อัตราเรียกเก็บจริง 

(1 ต.ค.63-30 ก.ย.64)   
อัตราเรียกเก็บจริง 

(1 ต.ค.64-30 ก.ย.65) 

(% NAV) 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่
ประมาณการได้ (2) 
    - ชนิดสะสมมูลค่า     
    - ชนิดจ่ายเงินปันผล 
    - ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 
    - ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 
    - ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล 
    - ชนิดเพื่อการออม 

 
 

ไม่เกิน 5.35 
ไม่เกิน 5.35 
ไม่เกิน 5.35 
ไม่เกิน 5.35 
ไม่เกิน 5.35 
ไม่เกิน 5.35 

 
 

1.59 
ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

- 
- 

 
 

1.54 
ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

- 
- 

 
 

1.55 
ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

N/A 

• ค่าธรรมเนียมการจัดการ (3) 
    - ชนิดสะสมมูลค่า 
    - ชนิดจ่ายเงินปันผล 
    - ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 

 - ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 
    - ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล 

 - ชนิดเพื่อการออม 

 
ไม่เกิน 2.675 
ไม่เกิน 2.675 
ไม่เกิน 2.675 
ไม่เกิน 1.605 
ไม่เกิน 1.605 
ไม่เกิน 2.675 

 
1.07 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

- 
- 

 
1.07 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

- 
- 

 
1.07 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

   1.07 (5) 

• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (3) 
    - ชนิดสะสมมูลค่า 
    - ชนิดจ่ายเงินปันผล 
    - ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 

- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 
    - ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล 

 - ชนิดเพื่อการออม 
(ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินใน
ตปท. ไม่เกินร้อยละ 0.0535) 

 
ไม่เกิน 0.0749 
ไม่เกิน 0.0749  
ไม่เกิน 0.0749 
ไม่เกิน 0.0749 
ไม่เกิน 0.0749 
ไม่เกิน 0.0749 

  

 
0.03 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

- 
- 

 
0.03 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

- 
- 

 
0.03 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

0.03(5) 

• ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (3) 
    - ชนิดสะสมมูลค่า     
    - ชนิดจ่ายเงินปันผล 
    - ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 

 - ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 
    - ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล 

 - ชนิดเพื่อการออม 

 
ไม่เกิน 0.535 
ไม่เกิน 0.535 
ไม่เกิน 0.535  
ไม่เกิน 0.535 
ไม่เกิน 0.535  
ไม่เกิน 0.535 

 
0.21 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

- 
- 

 
0.21 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

- 
- 

 
0.21 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

0.21(5) 

• ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 2.675 
- ค่าสอบบัญชี ตามท่ีจ่ายจริง 0.02 - - 

- ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ภายหลังเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ตามท่ีจ่ายจริง 0.02 - - 



 

 

P a g e  78 | หนังสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทุนรวม (Q&A) 
 

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์  
KTAM World Healthcare Fund 

KT-HEALTHCARE 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก
กองทุนรวม (1) 

 อัตราตามโครงการ  
อัตราเรียกเก็บจริง 

(1 ต.ค.62-30 ก.ย.63)   
อัตราเรียกเก็บจริง 

(1 ต.ค.63-30 ก.ย.64)   
อัตราเรียกเก็บจริง 

(1 ต.ค.64-30 ก.ย.65) 

(% NAV) 

- ค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ ตามท่ีจ่ายจริง 0.20 0.19 0.22 

- ค่าธรรมเนียมธนาคาร ตามท่ีจ่ายจริง 0.02 - - 

- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(4) ตามท่ีจ่ายจริง 0.02 0.04 0.02 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้ 

- - - - - 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด     

• ชนิดสะสมมูลค่า ไม่เกิน 5.35 1.59 1.54 1.55 

• ชนิดจ่ายเงินปันผล ไม่เกิน 5.35 ยังไม่เปิดให้บริการ ยังไม่เปิดให้บริการ ยังไม่เปิดให้บริการ 

• ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่เกิน 5.35 ยังไม่เปิดให้บริการ ยังไม่เปิดให้บริการ ยังไม่เปิดให้บริการ 

• ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ไม่เกิน 5.35 ยังไม่เปิดให้บริการ ยังไม่เปิดให้บริการ ยังไม่เปิดให้บริการ 

• ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล ไม่เกิน 5.35 - - ยังไม่เปิดให้บริการ 

• ชนิดเพ่ือการออม ไม่เกิน 5.35 - - N/A 

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ ตามท่ีจ่ายจริง - - - 

หมายเหตุ 
(1) เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน 
(2) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สามารถประมาณการได้ซึ่งเรียกเก็บจากกองทุน เมื่อรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สิ น
ทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคำนวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันท่ีคำนวณ ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถประมาณการได้ โดยจะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง 
(3) มูลค่าทรัพย์สินทีใช้ในการคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หมายถึง ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียม นาย
ทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ท่ีมีการคำนวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันท่ีคำนวณ 
(4) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่แต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
(5) หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป โดยค่าธรรมเนียมที่เก็บจริงดังกล่าวเป็น
เพียงประมาณการ ไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงของสิ้นรอบท่ีผ่านมา  
 
 
 

 



 

 

P a g e  79 | หนังสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทุนรวม (Q&A) 
 

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์  
KTAM World Healthcare Fund 

KT-HEALTHCARE 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้
ถือหน่วยลงทุน 

อัตราตามโครงการ  
 

อัตราเรียกเก็บจริง  
(1 ต.ค.62-30 ก.ย.63) 

อัตราเรียกเก็บจริง  
 (1 ต.ค.63-30 ก.ย.64) 

อัตราเรียกเก็บจริง  
(1 ต.ค.64-30 ก.ย.65) 

(ร้อยละของมูลคาซื้อขาย) 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (1) 
     - ชนิดสะสมมูลค่า 
     - ชนิดจ่ายเงินปันผล 
     - ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 
     - ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 
     - ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล 

 - ชนิดเพื่อการออม 

 
ไม่เกิน 5.00 
ไม่เกิน 5.00  
ไม่เกิน 5.00 
ไม่เกิน 5.00 
ไม่เกิน 5.00 
ไม่เกิน 5.00 

 
1.50 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

- 
- 

 
1.50 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

- 
- 

 
1.50 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

ยังไม่เรียกเก็บ(7) 

ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (1) 
- ชนิดสะสมมูลค่า 
- ชนิดจ่ายเงินปันผล 
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (2)  
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 

   - ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล 
 - ชนิดเพื่อการออม 

 
ไม่เกิน 3.00 
ไม่เกิน 3.00  
ไม่เกิน 3.00 
ไม่เกิน 3.00 
ไม่เกิน 3.00 
ไม่เกิน 3.00 

 
ยังไม่เรียกเก็บ 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

- 
- 

 
ยังไม่เรียกเก็บ 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

- 
- 

 
ยังไม่เรียกเก็บ 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

ยังไม่เรียกเก็บ(7) 

ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า (1) (3) 
- ชนิดสะสมมูลค่า 
- ชนิดจ่ายเงินปันผล 
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (2)  
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 

   - ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล 
- ชนิดเพ่ือการออม 

 
ไม่เกิน 5.00 
ไม่เกิน 5.00  
ไม่เกิน 5.00 
ไม่เกิน 5.00 
ไม่เกิน 5.00 
ไม่เกิน 5.00 

 
1.50 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

- 
- 

 
1.50 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

- 
- 

 
1.50 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

ยังไม่เรียกเก็บ(7) 

ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (1) (3) 
- ชนิดสะสมมูลค่า 
- ชนิดจ่ายเงินปันผล 
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (2)  
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล 
 

 
ไม่เกิน 3.00 
ไม่เกิน 3.00  
ไม่เกิน 3.00 
ไม่เกิน 3.00 
ไม่เกิน 3.00 

 

 
ยังไม่เรียกเก็บ 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

- 
 

 
ยังไม่เรียกเก็บ 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

- 
 

 
ยังไม่เรียกเก็บ 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

 



 

 

P a g e  80 | หนังสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทุนรวม (Q&A) 
 

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์  
KTAM World Healthcare Fund 

KT-HEALTHCARE 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้
ถือหน่วยลงทุน 

อัตราตามโครงการ  
 

อัตราเรียกเก็บจริง  
(1 ต.ค.62-30 ก.ย.63) 

อัตราเรียกเก็บจริง  
 (1 ต.ค.63-30 ก.ย.64) 

อัตราเรียกเก็บจริง  
(1 ต.ค.64-30 ก.ย.65) 

(ร้อยละของมูลคาซื้อขาย) 

- ชนิดเพ่ือการออม 
▪ สับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนภายใต้การบริหารของ

บริษัทจัดการ 
▪ สับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวมเพ่ือการออมหรือหน่วย

ลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการอื่น 

 
 

 
ไม่เกิน 3.00 

 
- ในอัตราไม่เกินร้อย
ละ 3.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุนของวัน
ทำการก่อนหน้าวัน

ทำการซื้อขาย
หน่วยลงทุน ขั้นต่ำ 

200 บาท หรือ 
- 200 บาทต่อ

รายการ 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 

ยังไม่เรียกเก็บ(7) 

 

200 บาทต่อรายการ(7) 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการซ้ือหรือขาย
หลักทรัพย์เมื่อมีการสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปล่ียน (4) 

- ชนิดสะสมมูลค่า 
- ชนิดจ่ายเงินปันผล 
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (2)  
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 

   - ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล 
- ชนิดเพ่ือการออม 

 
 

ไม่เกิน 0.50 
 ไม่เกิน 0.50  
ไม่เกิน 0.50  
ไม่เกิน 0.50  
ไม่เกิน 0.50  
ไม่เกิน 0.50 

 
 

ยังไม่เรียกเก็บ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

- 
- 

 
 

ยังไม่เรียกเก็บ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

- 
- 

 
 

ยังไม่เรียกเก็บ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

ยังไม่เรียกเก็บ(7) 

ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่
กำหนดในโครงการ (Exit Fee) (5) 

• สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม 

บริษัทจะเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ
ด้วยวิธีการใดวิธีการหน่ึงดังต่อไปน้ี 

- ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้าวันทำการซ้ือขาย
หน่วยลงทุน ขั้นตํ่า 200 บาท หรือ 

- 200 บาทต่อรายการ (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ) 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามท่ีนายทะเบียนกำหนด 

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซ้ือและขายคืนหน่วยลงทุน(6) ตามอัตราท่ีสถาบันการเงินกำหนด 

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุน  ตามอัตราท่ีสถาบันการเงินกำหนด 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการ หรือ
นายทะเบียน ดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษ
นอกเหนือจากกรณีปกติ 

ตามท่ีนายทะเบียนกำหนด 

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน 
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุ นทราบ
รายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
(2) เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว 
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(3) บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แค ร์ 
ฟันด์ 
(4) ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์จะคำนวณเข้าไปในราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อนำเงินดังกล่าวไปชำระเป็นค่าใช้จ่ายหรือ
ค่าธรรมเนียมในการสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย์ ตามที่กองทุนถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย์  
(5) บริษัทจะประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 
วนั 

(6) ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน กรณีทำธุรกรรมที่สถาบันการเงิน โดยจะเป็นอัตราตามที่สถาบันการเงินเรียกเก็บ 
(7) หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป โดยค่าธรรมเนียมที่เก็บจริงดังกล่าวเป็นเพียง
ประมาณการ ไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงของสิ้นรอบท่ีผ่านมา  
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 กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์ มีความเสี่ยงจากการลงทุนเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม (Specific sectors) เนื่องจากกองทุน 
Janus Henderson Global Life Sciences Fund (กองทุนหลัก) เน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่างๆ ทั่วโลก ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต (Life Sciences) จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่า
กองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม และอาจได้รับผลกระทบที่เกิดจากวงจรการเปลี่ยนแปลง 
(cyclical changes) อย่างรวดเร็วของพฤติกรรมผู้ลงทุน การลงทุนในกลุ่มธุรกิจการดูแลสุขภาพ(Healthcare) จึงอาจได้รับ
ผลกระทบจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นพิเศษ 

 สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือ
นำไปเป็นประกัน 

 สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนนี้จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข 
การลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตาม
ประมวลรัษฎากร 

 สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม รวมทั้งสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมและขอรับคู่มือการลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

 กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์ อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็น
อัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะ จึงอาจยังมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู่ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลการขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ อีกทั้ง การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสำหรับการทำ
ธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพ่ิมขึ้น 

 โดยปกติกองทุนหลักจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายลว่งหน้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการลดความเสีย่งจากอัตราแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ตาม 
ในอนาคตกองทุนหลักอาจพิจารณาใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงได้ โดยขึ้นอยู่กับกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ดังนั้น ผู้ลงทุนจึง
ยังคงมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับ กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์ นำเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักใน
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และกองทุนหลักนำเงินดอลลาร์สหรัฐ ไปลงทุนในหลักทรัพย์ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐหรือสกุลเงินอ่ืนใด ซึ่ง
อาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์หรือผลตอบแทน (Efficient Portfolio Management) 
จึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุน
ทั่วไป  

 เนื ่องจากกองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์ มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Janus Henderson Global Life 
Sciences Fund (กองทุนหลัก) ที่ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่างๆทั่วโลก ที่มีความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินชีวิต (Life Sciences) กองทุนจึงมีความเสี ่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง ตลาดการเงิน อัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายภาษีอากร ความเสี่ยงด้านการเมืองใน
ระดับนานาชาติและระดับภูมิภาค ความเสี่ยงในการบังคับใช้ข้อกำหนดเกี่ยวกับการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนและการเข้า-ออกของ
เงินลงทุนหรือกฎหมายหรือข้อกำหนดอื่นๆ ผลกระทบจากภาวะเงินฝืดหรือ เงินเฟ้อ รวมถึงความจำกัดของความคุ้มครองจาก
กฎหมายที่มีต่อกองทุน เป็นต้น 

 ในกรณีที่กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์ ไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วย
ลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ 

คำเตือนและข้อแนะนำ 
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 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ 
ฟันด์ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นจากการลงทุนได้ 

  ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือช้ีชวน 

 ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุนและเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต หากต้องการ
ทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน 

 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 ท่านสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่นการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Connected Person) ได้ที่
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย internet ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http//:www.sec.or.th) 

 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแ ย้งทาง
ผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ผู้ที่สนใจจะลงทุน ที่ต้องการทราบข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัท
จัดการในรายละเอียด สามารถขอดูข้อมูลได้ที ่บริษัทจัดการ ผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  และสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่าง ๆ ที่สมาคม
บริษัทจัดการลงทุนกำหนดและจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและ
ดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ 

 กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) จึงไม่มี
ภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเคแทม 
เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด 
(มหาชน) 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือเวป
ไซต์ของบริษัทจัดการ (http//:www.ktam.co.th) 

 บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง ขอสงวนสิทธิที่จะขอข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 
เพิ่มเติมจากผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไป
ตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงหรือป้องกันการใช้บริการ
ธุรกิจหลักทรัพย์เป็นช่องทางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และ/หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความ
ถูกต้องของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวมหรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนั้น 
 

ข้อมูลนี้รวบรวมโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่  23 พฤศจิกายน 2565 
  

 
 

 


