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รหัสกองทุน 

KT-JAPAN-A : KEJ KT-JAPAN-D : KEN KT-JAPAN-SSF : KACQ 

ระดับความเสี่ยงของกองทุน 

ต ่า 1 2 3 4 5 6 7 8 8+ สูง 
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ประเภทและนโยบายการลงทนุของกองทุนรวม 
ชื่อ กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์   

KTAM Japan Equity Fund 
KT-JAPAN 

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน กองทุนรวมตราสารทุน 
ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษ - กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) 

     ช่ือกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Henderson Horizon Fund – Japanese 
Smaller Companies Fund  
- กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund : SSF) 

อายุโครงการ ไม่ก าหนดอายุโครงการ 
มูลค่าขัน้ต ่าของการสั่งซื้อคร้ังแรก ชนิดสะสมมูลค่า : 1,000 บาท 

ชนิดจ่ายเงินปันผล : 1,000 บาท 
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : 1,000 บาท 
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : 500,000 บาท 
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล: 500,000 บาท  
ชนิดเพื่อการออม : ไม่ก าหนด 

มูลค่าขัน้ต ่าของการสั่งซื้อคร้ังถัดไป ชนิดสะสมมูลค่า : 1,000.00 บาท 
ชนิดจ่ายเงินปันผล : 1,000.00 บาท 
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : 1,000.00 บาท 
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : 1,000.00 บาท 
ชนิดผู้ลงทุนกลุม่/บุคคล : 1,000 บาท 
ชนิดเพื่อการออม : ไม่ก าหนด 

มูลค่าขัน้ต ่าของการสั่งขายคนื ไม่ก าหนด 

จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการสั่งขายคืน ไม่ก าหนด 
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขัน้ต ่า ไม่ก าหนด  
จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า ไม่ก าหนด 

วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดต้ังกองทุนรวม 7 มีนาคม 2559 
วันที่จดทะเบียนกองทนุรวม 31 พฤษภาคม 2559 

 
นโยบายการลงทุนของกองทนุรวม  
กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Henderson Horizon Fund – Japanese Smaller Companies Fund – Class A2 
(กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม หรือตาม
อัตราส่วนที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศก าหนด โดยกองทุน Henderson Horizon Fund – Japanese Smaller 
Companies Fund – Class A2 อยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบิร์ก และจัดเป็น Société d’Investissement à 

สรุปข้อมูลกองทุนรวม 
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Capital Variable (SICAV) ซึ ่งอย ู ่ภายใต ้หล ักเกณฑ์ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable 
Securities) ซึ่งบริหารและจัดการโดย Henderson M anagement S.A.โดยกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ของกองทุน คือ การบรรลุ
เป้าหมายการเติบโตของเงินทุนในระยะยาวโดยลงทุน ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของสินทรัพย์รวมของกองทุน ในบริษัทญี่ปุ่นที่มีขนาดเล็ก 
(Smaller Japanese Companies) โดยบริษัทญี่ปุ่นขนาดเล็ก (Smaller Japanese Companies) หมายถึง บริษัทที่มีมูลค่าตลาดต ่า
ที่สุด 25% ของตลาดทุนของประเทศญี่ปุ่น 
 
บริษัทจัดการจะท าการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในประเทศสิงคโปร์โดยใช้สกุลเงินเยนเป็นหลัก และกองทุนหลักจะน าเงิน
เยน ไปลงทุนในหลักทรัพย์ในสกุลเงินเยน และ/หรือสกุลเงินอื่นใด อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงการซื้อ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักดังกล่าวเป็นประเทศอื่นใดนอกเหนือจากประเทศสิงคโปร์ และ/หรือสกุลเงินเยนเป็นสกุลเงินอื่นใดใน
ภายหลังได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นส าคัญ ทั้งนี้ 
บริษัทจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงการเปลี่ยนแปลงโดยเร็วนับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว โดย
จะติดประกาศ ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 
ส าหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือในต่างประเทศ กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์ อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ เงิน
ฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างท่ีไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. 
 
ส าหรับเงินลงทุนส่วนท่ีเหลือในประเทศ กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์อาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน ตราสารแห่งหนี้ ตรา
สารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน และเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ 
นอกจากน้ี ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสาร ดังต่อไปนี้ 
1. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน (efficient portfolio management) 
2. ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 
3. ตราสารแห่งหนี้ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต ่ากว่าท่ีสามารถลงทุนได้ (non – investment grade) 
ตราสารแห่งหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) หลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ (Unlisted Securities) 
 
อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือต ่ากว่าท่ีสามารถลงทุนได้ (non-investment grade) เฉพาะกรณี
ที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือท่ีสามารถลงทุนได้ (investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น 
 
กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์ อาจกู้ยืมเงิน หรือท าธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน หรือ
ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
 
กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์ อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที่ค่าเงิน
เยนมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื ่อป้องกันความเสี ่ยงที่ เกี่ยวข้องกับอัตรา
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แลกเปลี่ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี ่ยงที่
เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives)ในสัดส่วนท่ีน้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที่ค่าเงินเยนมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ่ง
การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนส าหรับการท าธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยท าให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลง
จากต้นทุนที่เพ่ิมขึ้น 
 
ในกรณีที ่ กองทุน Henderson Horizon Fund – Japanese Smaller Companies Fund – Class A2 มีการลงทุนในหลักทรัพย์ 
ตราสาร และ/หรือสัญญาของบริษัทที่มิได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted company) และ/หรือตราสารแห่งหนี้ที่ไม่ได้
รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) และ/หรือหลักทรัพย์ที่มีความน่าเชื่อถือต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-
investment grade) โดยมีอัตราส่วนรวมกันท้ังหมดมากกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศ บริษัทจัดการ
จะปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศ เพื่อให้อัตราส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวมีอัตราส่วนรวมกันไม่เกิน
ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์ 
 
ทั้งนี้ การปรับลดสัดส่วนการลงทุนดังกล่าวจะด าเนินการภายใน 15 วันท าการนับแต่วันที่รับทราบข้อมูลการลงทุนในตราสารดังกล่าว
เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศ ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้หรือกรณีจ าเป็นและสมควร
ที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาข้างต้น บริษัทจัดการจะด าเนินการให้เสร็จสิ้นโดยไม่ชักช้า หากการด าเนินการปรับ
สัดส่วนการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศข้างต้น มีผลท าให้การลงทุนในกองทุนในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยใน
รอบปีบัญชีน้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์ บริษัทจะด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
(ก) บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็นกองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศ
กองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนและมีคุณสมบัติตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด หรือมี
แนวทางให้ด าเนินการได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะด าเนินให้เสร็จสิ้นโดยไม่ชักช้า และจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบต่อไป 
(ข) หากเกิดกรณีใดๆ ที่ท าให้บริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็นกองทุนหลัก
แทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะด าเนินการเลิกกองทุน โดยจะด าเนินการจ าหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีเหลืออยู่
กองทุน (ถ้ามี) เพื่อคืนเงินตามจ านวนที่รวบรวมได้หลงัหักค่าใช้จ่ายส ารองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ 
ตามสัดส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่ถือต่อจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
 
ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการด าเนินการเปลี่ยนกองทุนหลัก จนเป็นเหตุให้การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบา ย
การลงทุน ตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะด าเนินการแกไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันท่ีสัดส่วนการลงทุนของกองทุนไม่เป็นตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมตจิากผู้ถอื
หน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนในก าหนดเวลาดังกล่าว 
 
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุน Henderson Horizon Fund – Japanese Smaller Companies Fund – Class A2 
หรือในกรณีที่กองทุนนี้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ หรือในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกอง ทุน 
Henderson Horizon Fund – Japanese Smaller Companies Fund – Class A2 ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิเช่น Henderson 
Horizon Fund – Japanese Smaller Companies Fund– Class A2 มีผลตอบแทนต ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศอืน่ๆ 
ที่มีนโยบายการบริหารจัดการใกล้เคียงกันติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือต ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศอื่นอย่างเห็นได้
ชัด และ/หรือ การลงทุนนั้นเบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และ/หรือ เมื่อพบว่าการบริหารจัดการของ
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กองทุนต่างประเทศดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่ระบุหรือสัญญาไว้กับผู้ลงทุน และ/หรือ เมื่อกองทุนต่างประเทศดังกล่าวกระท าความผิด
ร้ายแรงโดยหน่วยงานก ากับดูแลในประเทศนั้นๆ เป็นผู้ให้ความเห็น และ/หรือ เมื่อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่า จะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนโดยเกินจ าเป็น เป็นต้น บริษัท
จัดการสงวนสิทธิที่จะน าเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณา
ด าเนินการในครั้งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ่งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน
ต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน 
 
ในกรณีที่บริษัทอยู่ระหว่างด าเนินการตามข้างต้น จนเป็นเหตุให้การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการ
จัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการด าเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 
90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม บริษัท
จัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของ
กองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที่ครบก าหนด 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทนุไม่เป็นไป
ตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมนั้นเพิ่มเติม 
 
ทั้งนี้ กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน และช่วง
ระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบก าหนดอายุโครงการ รวมทั้งช่วงระยะเวลาที่กองทุนจ าเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที่ผู้
ลงทุนท าการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจ านวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันท าการในการ
ค านวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะน าเงินลงทุนบางส่วนหรือท้ังหมดกลับเข้ามาลงทุนในประเทศ หรือสงวนสิทธิท่ีจะเลิกกองทุน โดยถือว่า
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว และไม่ถือว่าปฎิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน หากเกิดเหตุการณ์
ดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม 
(2) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวงเงินท่ีได้รับอนุญาตให้น าเงินไปลงทุนในต่างประเทศ 
(3) กรณีที่ไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือ
นโยบายการลงทุนของโครงการ 
(4) กรณีที่กองทุนรวมมีจ านวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุน เพื่อน าเงินไปลงทุนใน
ต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม 
(5) กรณีมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 
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ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หากปรากฏว่า 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางที่กองทุนรวมไปลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัท
จัดการจะด าเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศก าหนด  
(1)  มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่า สองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางดังกล่าว 
(2)  ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางดังกล่าวลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันท าการใดติดต่อกันคิดเป็นจ านวนเกิน
กว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางนั้น 
 
เงื่อนไข ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
(1)  แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการด าเนินการของบริษัทจัดการโดยค านึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมให้ส านักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันท าการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที่ปรากฏเหตุ 
(2)  ปฏิบัติตามแนวทางการด าเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่
ปรากฏเหตุ  
(3) รายงานผลการด าเนินการให้ส านักงานทราบภายในสามวันท าการนับแต่วันท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ  
(4) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุนเพื่อให้ผู้ที่สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
สถานะของกองทุนรวม 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะด าเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าวด้วย 
ทั้งนี้ ระยะเวลาในการด าเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อส านักงาน 
 
เงื่อนไขอื่นๆ 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลีย่นแปลงประเภทกองทุนเป็นกองทุนรวมผสม รวมถึงช่ือกองทุนรวม เพื่อให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการก ากับตลาดทุน
ประกาศก าหนดในอนาคต ซึ่งการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนเป็นกองทุนรวมผสม รวมถึงช่ือกองทุนรวมดังกล่าวข้างต้น ให้ถือว่า
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน 
พร้อมท้ังปรับปรุงข้อมูลโครงการจดัการกองทุนรวม กับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อให้ข้อมูลในส่วนต่างๆของโครงการ
สอดคล้องกับการเปลีย่นแปลงดังกล่าว โดยกองทุนจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมผสมด้วย 
 
ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวม  
ดัชนีช้ีวัด/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทุนรวมนี้ คือ ดัชนี Russell/Nomura Small Cap Total Return Index  ซึ่งเป็นดัชนีของ
กองทุนรวมหลักปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันค านวณผลตอบแทน เปน็ดัชนีอ้างอิงในการเปรียบเทียบ
ผลการด าเนินงาน 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวช้ีวัดในการเปรยีบเทยีบตามที่บริษัทจดัการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบ
นโยบายการลงทุนที่ก าหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดิเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอยา่งชัดเจนถึงวันท่ีมีการเปลี่ยนตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายเกี่ยวกับตัวช้ีวัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวช้ีวัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ 
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อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวช้ีวัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อก าหนดของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน และ/
หรือ ประกาศ ข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ 
การเปลีย่นแปลงตัวช้ีวัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวดัชนีของตัวช้ีวัดไม่ไดจ้ัดท าหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป 
โดยบริษัทจดัการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายใน
เวลาที่ผูล้งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้ 
 

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสทิธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุแยกตามรายชนิดของหน่วยลงทุน 
กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 6 ชนิด ดังน้ี 
รายละเอียดแต่ละชนิด
หน่วยลงทุน 

ชื่อย่อ ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

1. ชนิดสะสมมลูค่า KT- JAPAN -A เหมาะส าหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้
จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการ
ลงทุน (Total return)  

2. ชนิดจ่ายเงินปันผล KT- JAPAN -D - เหมาะส าหรับผู้ลงทุนประเภทบคุคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผูล้งทุนรับรายได้
สม ่าเสมอจากเงินปันผล 
- เหมาะส าหรับนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สม ่าเสมอจาก
เงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/
เงื่อนไขที่กรมสรรพากรก าหนด 

3. ชนิดขายคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัต ิ

KT- JAPAN -R เหมาะส าหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้
สม ่าเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 

4. ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน KT- JAPAN -I เหมาะส าหรับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้
สม ่าเสมอจากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติ
เป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรก าหนด 

5. ชนิดผลูงทุนกลุม/บุคคล KT-JAPAN-P เหมาะส าหรับผลูงทุนประเภทบุคคลธรรมดา/กลมุบุคคล/นิตบิุคคล/สถาบัน ท่ี
บริษัทจัดการก าหนด โดยเปดโอกาสใหผลูงทุนรับรายไดจากสวนตางจากการ
ลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชนจากการลงทุน (Total return) 

6. ชนิดเพื่อการออม KT-JAPAN-SSF เหมาะส าหรับผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินในระยะยาว และได้รับสิทธิประโยชน์
ทางภาษี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมีอวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยผู้ลงทุน
สามารถน าไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หากปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมสรรพากร และ/หรือ หน่วยงานของทางการประกาศ
ก าหนด 

 
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเง่ือนไขท่ีกองทุนก าหนด ทั้งนี้บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงปรับปรุง หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที่ยังไม่เปิดให้บริการ เพื่อเพิ่มความสะดวกใหแ้ก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน และค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว
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ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันเปลี่ยนแปลง โดยติดประกาศ ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อ
คืนท่ีใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่จะยกเลิกหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องยกเลิกการให้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี และผู้ถือหน่วยลงทุนของชนิดเพื่อการออมที่เหลืออยู่ทั้งหมดมีการลงทุนครบเงื่อนไขตามที่กฎหมายก าหนด และ
ต้องเป็นไปตามความประสงค์ของบริษัทจัดการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันท าการทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการและแจ้งให้ส านักงาน ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
 
ลักษณะท่ีส าคัญของกองทุนรวม 
กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund ) โดยสามารถสรุปสาระส าคญัของกองทุนหลัก ดังนี ้

ชื่อ   Henderson Horizon Fund – Japanese Smaller Companies Fund – Class A2 
วัตถุประสงค์การลงทุน  การบรรลุเป้าหมายการเติบโตของเงินทุนในระยะยาว โดยลงทุนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของสินทรัพย์รวม

ของกองทุน ในบริษัทญี่ปุ่นที่มีขนาดเล็ก (Smaller Japanese Companies) โดยบริษัทญี่ปุ่นขนาด
เล็ก (Smaller Japanese Companies) หมายถึง บริษัทที่มีมูลค่าตลาดต ่าที่สุด 25% ของตลาดทุน
ของประเทศญี่ปุ ่น ทั ้งนี ้ กองทุนอาจพิจารณาการซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ (OTC 
markets) โดยตลาดดังกล่าวไม่มีศูนย์กลางในการซื้อขาย และอาจมีการด าเนินการ การก ากับดูแลที่
แตกต่างจากตลาดอื่น ดังนั้นกองทุนอาจจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเล็กน้อย  
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความ
เสี่ยงหรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 

จดทะเบียน ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG) 
วันจัดต้ัง 01/08/1985 

อายุโครงการ ไม่ก าหนดอายุโครงการ 
การจ่ายเงินปันผล  ไม่จ่ายเงินปันผล 
วันท าการซ้ือขาย ทุกวันท าการซื้อขาย (ของธนาคารในประเทศท่ีจดทะเบียน) 
Class & currency Class A2 / เยน (JPY) 

ISIN Code LU0572961604 
Bloomberg Ticker HEJSA2J LX 
Benchmark Russell/Nomura Small Cap Index 

Management 
Company 

Henderson Management S.A. 

Investment Manager 
 

Henderson Global Investors Limited 
Custodian BNP Paribas Securities Service, Luxembourg Branch 
Auditors PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative 

website www.henderson.com 
 

ค่าธรรมเนียมของกองทุน Henderson Horizon Fund – Japanese Smaller Companies Fund– Class A2 
 ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)  : 1.20 %ต่อปี (ไม่เกิน 1.50 %ต่อปี) 
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ค่าธรรมเนียมการขาย (Initial charge) : ไม่เกิน 5.00%  
 
* อน่ึง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรยีกเก็บค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนได้ 
 
ทั้งนี้ หากกองทุน Henderson Horizon Fund – Japanese Smaller Companies Fund – Class A2 มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลข้างต้นใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  
 
เง่ือนไขอื่นๆ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (class) และสกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื่นใดนอกเหนือจากสกุลเงิน
เยน โดยค านึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 
โดยจะปิดประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ  Website ของบริษัท 
www.ktam.co.th เว้นแต่ในกรณีทีมีการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอ่ืนใด โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยกองทุนรวมหลกัใน
อนาคต ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วนับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว 
 
 

ความเสี่ยงของกองทุน Henderson Horizon Fund – Japanese Smaller Companies Fund– Class A2 
1. ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) การลงทุนในกองทุนรวมหลัก ผู้ลงทุนจะเผชิญความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่า
หลักทรัพย์ ท าให้เงินลงทุนอาจมมีลูค่าลดลงต า่กว่าเงินลงทุนเริม่ต้นได้ 
2. ความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทขนาดเล็ก (Small Company Risk) กองทุนรวมหลักลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทขนาดเล็ก 
ซึ่งราคาอาจมีความผันผวนสูงกว่า และสภาพคล่องต ่ากว่าหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีขนาดใหญ่ อันเป็นผลมาจากปริมาณการซื้อขายท่ี
น้อย หรือการมีข้อจ ากัดในการซื้อขาย ทั้งนี้บริษัทขนาดเล็กมีศักยภาพในการเติบโตมากกว่าบริษัทขนาดใหญ่ แต่มีความเสี่ยงในด้าน
ความหลากหลายของตัวผลิตภัณฑ์ที่น้อย หรือแหล่งเงินทุนที่มีจ ากัด การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทขนาดเล็กอาจเผชิญกับการ
เคลื่อนไหวของราคาที่รวดเร็วและมากกว่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทขนาดใหญ่ 
3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ในสภาวะที่ตลาดไม่ปกติ หลักทรัพย์อาจมสีภาพคล่องที่ต ่า ท าให้กองทุนรวมหลักไม่
สามารถซื้อขายหลักทรัพย์ได้ในราคาและเวลาที่ต้องการ โดยราคาทีซ่ื้อขายอาจไม่ใช่ราคาที่เหมาะสมของหลักทรัพย์นั้นๆ 
4. ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) ผลตอบแทนของกองทุนรวมหลักอาจได้รับผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญจากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ถ้าสินทรัพย์กองทุนและรายได้เป็นสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินหลักของ
กองทุนรวมหลัก การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักอย่างมีนัยส าคัญ 
5. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ (Derivatives) กองทุนรวมหลักอาจมีการใช้กลยุทธ์และเครื่องมือทางการเงิน เช่น 
ตราสารอนุพันธ์ (Derivative) เพื่อการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ความผันผวน
ของตลาด และ ความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ย การใช้ตราสารอนุพันธ์ดังกล่าวอาจท าให้กองทุนรวมหลักมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คู่
ค้า และราคาตราสารอนุพันธ์ยังอาจมีความผันผวนสูง แต่ทั้งนี้ กองทุนรวมหลักจะไม่ใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าในปริมาณที่จะท าให้การ
ลงทุนผิดไปจากนโยบาย ส าหรับกองทุนรวมหลักท่ีเป็นประเภท Class A และ Class I อาจมีออกในสกุลเงนิต่างประเทศต่างๆ เช่น ยูโร 
ปอนด์สเตอร์ลิง ดอลลาร์สหรัฐฯ ดอลลาร์สิงคโปร์ สวิสฟรังก์ และโครนาสวีเดน ดังนั้น จึงมีการลงทุนในสัญญาสวอป (Swaps) และ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเงินตราต่างประเทศต่างๆ (Forward Future Option) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน แต่ต้นทุน
และผลจากการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวจะสะท้อนอยู่ในมูลค่าหน่วยลงทุนและผลตอบแทนของกองทุนรวมหลักใน Class นั้นๆ 
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ข้อมูลการลงทุนของกองทุน Henderson Horizon Fund – Japanese Smaller Companies Fund 

 

หมายเหตุ : ข้อมูลจากกองทุนรวมหลัก ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 
 
ผลการด าเนินงานของกองทนุ Henderson Horizon Fund – Japanese Smaller Companies Fund 

 
 
หมายเหตุ ข้อมูลจาก Morningstar Direct ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 
- ผลการด าเนินงานในอดีต มไิดเ้ปน็สิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
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การเปรียบเทียบข้อมูลอัตราส่วนการลงทุน 
อัตราส่วนการลงทุนของทรัพย์สนิที่มุ่งเน้นลงทุนตามที่ก าหนด
ในการจัดแบ่งประเภทของกองทนุซึ่งก าหนดตามประเภทของ
ทรัพย์สิน ที่กองทุนรวมลงทุนตามประกาศการลงทุน 

อัตราส่วนการลงทุนของ ทรัพย์สินหลักตามนโยบายการลงทุน
ของกองทุนต่างประเทศ 

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

กองทุนหลักจะลงทุนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของสินทรัพย์รวมของ
กองทุน ในบริษัทญี่ปุ่นที่มีขนาดเลก็ (Smaller Japanese 
Companies)  

 
อย่างไรก็ตาม กองทุนนี้ยังมลีักษณะเป็นกองทุน Feeder Fund ซึง่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุน
เดียว (กองทุนหลัก) ซึ่งตามประกาศที่ ทน.87/2558 หรือประกาศอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องหรือท่ีจะแก้ไขเพิม่เติมต่อไป ได้อนญุาตให้กองทุน
ไทยสามารถก าหนดประเภทกองทุนตามช่ือหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักได้ ดังนั้น จึงสามารถก าหนดประเภทของกองทุนให้
เป็นกองทุนรวมตราสารทุนได้  
 

• ความผันผวนของผลการด าเนินงานของกองทุนหลัก ณ วันท่ี 31 มกราคม 2565 
  3 ปี 5 ปี 
Information ratio 0.53 0.14 

Volatility 22.00% 19.52% 
หมายเหตุ 
1) ข้อมูลจาก Morningstar ณ วันท่ี 31 มกราคม 2565 
2) ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

 
ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน 
ชนิดจ่ายเงินปันผล และชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : 

• กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั ้ง โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานสิ้นสุดตามช่วงเวลาที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร จากก าไรสะสม หรือก าไรสุทธิ หรือจากการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน ในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะ
จ่ายเงินปันผลแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลของกองทุนในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีจะจ่ายเงินปันผลใดๆ จะต้องไม่ท าให้เกิดผล
ขาดทุนสะสมของกองทุนเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีจะที่จ่ายเงินปันผลนั้น 

• ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของก าไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มจากผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนเขา้ไป
ลงทุนไวจ้ากการขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี  

 
ชนิดสะสมมูลค่า และชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล : 
ผู้ลงทุนจะได้รบัผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของก าไรจากมลูค่าหน่วยลงทุนท่ีเพิ่มจากผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนเข้าไป
ลงทุนไว้จากการขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไดร้ับการยกเว้นไม่ต้องเสยีภาษ ี
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ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 

• กองทุนจะพิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานสิ้นสุดตามช่วงเวลาที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร จากก าไรสะสม หรือก าไรสุทธิในงวดบัญชีท่ีจะจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติแล้วแต่กรณี 

• ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของก าไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มจากผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนเข้าไป
ลงทุนไว้จากการขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี 
 
ชนิดเพื่อการออม 

•  ส าหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะจ่ายเงินปันผลให้แกผู่้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปลีะ 4 ครั้ง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณา
จ่ายเงินปันผล เมื่อกองทุนรวมมีก าไรสะสม และจะต้องไม่ท าให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีมีการจ่ายเงินปัน
ผลนั้น การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกจ่าย ตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้
(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบีย้รับท่ีไดร้ับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม 
(2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของก าไรสะสมดังกลา่ว หรือก าไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีจะจ่ายเงินปันผลนั้น แล้วแต่จ านวนใดจะ
ต ่ากว่า 

•  ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของก าไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มจากผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนเขา้ไป
ลงทุนไว้จากการขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี  

•  เงินลงทุนจากการซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องรวมในการค านวณเพื่อเสียภาษเีงินได้บุคคลธรรมดาใน
ปีท่ีลงทุน หากผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิบัติตามเง่ือนไขการลงทุนตามที่กฎหมายก าหนด หากลงทุนในกองทุนครบ 10 ปี ตามที่กฎหมาย
ก าหนด เมื่อผูล้งทุนไถ่ถอนหน่วยลงทุนและมีก าไรส่วนเกินจากการลงทุน กรณีผูล้งทุนเป็นบุคคลธรรมดาจะไดร้ับการยกเว้นภาษเีงินได้
ในส่วนน้ี 
 
จ านวนเงินทนุโครงการล่าสุด 
3,000 ล้านบาท ทั้งนี้ กองทุนสามารถเพิ่มจ านวนเงินทุนของโครงการที่จดทะเบียนไว้กับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ โดยจะ
เป็นไปหลักเกณฑ์ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
 
รอบระยะเวลาบัญชี 
วันท่ีสิ้นสุดรอบบัญชี : วันท่ี 31 มกราคม 
 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทนุ  

• ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ เช่น 
ภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของแต่ละประเทศ สถานการณ์ของตลาดเงินตลาดทุน อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงนิตรา
ต่างประเทศ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาของตราสารที่กองทุน Henderson Horizon Fund – Japanese Smaller Companies 
Fund – Class A2 ลงทุนไว้ และส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน Henderson Horizon Fund – Japanese Smaller 
Companies Fund – Class A2 มีความผันผวน แต่เนื่องจากกองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์ จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุน
ขอ งกองท ุ น  Henderson Horizon Fund – Japanese Smaller Companies Fund – Class A2 ท ี ่ บ ร ิ ห า ร จ ั ด ก า ร โ ดย 
Henderson Management S.A. ซึ่งมีทีมงานด้านการลงทุนที่จะพิจารณากระบวนการลงทุนโดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ และ
กลยุทธ์การลงทุนที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และค านึงถึงเป้าหมายการลงทุนที่ก าหนดไว้เป็นหลัก  
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• ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Risk) เนื ่องจากกองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ 
ฟันด์ เป็นหน่วยลงทุนที่เน้นลงทุนในกองทุน Henderson Horizon Fund – Japanese Smaller Companies Fund – Class 
A2 ซึ่งกองทุนรวมหลักมีวัตถุประสงค์ของกองทุน คือ การบรรลุเป้าหมายการเติบโตของเงินทุนในระยะยาวโดยการลงทุนส่วนใหญ่
ในตราสารทุนประเทศญี่ปุ่น จึงอาจท าให้ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของค่าเงินและอาจท าให้มูลค่าเงินลงทุนตลอดจน
ผลตอบแทนในรูปเงินบาทเพิ่มขึ ้นหรือลดลงได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที ่มีความผันผวนในตลาดการเงิน กองทุนเปิดเคแทม            
เจแปน อิควิตี้ ฟันด์ อาจพิจารณาใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน  

 

การเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้วได้ 
เฉพาะในกรณีที่ก าหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณดีังต่อไปนี้ 
(1)  บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึง่ดังนี้ โดยไดร้ับความเห็นชอบ
ของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 
(ก)  มีเหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล 
(ข)  มีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไมไ่ดร้ับช าระเงินจากหลักทรัพยห์รือทรพัย์สินที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ 
(2)  ผู้ถือหน่วยลงทุนมีค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมมีูลคา่ตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยังไมไ่ด้รับรองข้อมูลในรายงานการแกไ้ขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา 
 

การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้างต้น บรษิัทจัดการจะปฏิบัตติามหลักเกณฑ์ตามที่ประกาศก าหนด 
 
การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งท่ีรับไว้แล้ว 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามค าสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยดุรับค าสั่งซื้อหรือค าสั่งขายคืนหนวยลง
ทุน (suspension of dealings) ไดดวยเหตุอื่นใดดังตอไปนี้ซึ่งไมเกนิกวากรณีที่ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยก าหนด  
1. เปนการไมขายหนวยลงทุนตามค าสั่งซื้อหนวยลงทุนที่รับไวแลว หรือเปนการหยุดรับค าสั่งซื้อหนวยลงทุนแกผลูงทุนเฉพาะราย 
เนื่องจากปรากฏขอเท็จจริงดังนี ้ 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายนั้น ๆ มีสวนเกี่ยวของกับการกระท าอยางใดอยางหนึ่งดังนี ้ 
(1) การกระท าท่ีเปนความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไมว่าจะ
เป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายตางประเทศ  
(2) การใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย  
(3) การกระท าท่ีเปนการปฏิบัตติามค าสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายดัทรัพยสินโดยบุคคลผมูีอ านาจตามกฎหมาย  
 
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถด าเนินการรจูักลูกคา และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาไดในสาระส าคัญ  
 
2. อยใูนระหวางด าเนินการเปลี่ยนใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเขาบริหารจัดการกองทุนรวมภายใตการจัดการของตน อัน
เนื่องมาจาก การที่บริษัทจดัการกองทุนรวมรายเดิมไมสามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดตามประกาศคณะ กรรมการก ากับ
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หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการด ารงเงินกองทุนของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ จัดการกองทุนสวนบุคคล 
การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและการคาหลักทรัพยและการจดัจ าหนายหลักทรัพยที่เปน หนวยลงทุน และการเปนผูจัดการ
เงินทุนสัญญาซื้อขายลวงหนา ซึ่งใหกระท าไดไมเกิน 3 วันท าการ 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏเิสธค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นวา่การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว
มีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ 
หรือเกิดเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ่งท าให้ไม่สามารถด าเนินการตามค าสัง่ขายคืนได ้
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติหากมีการผิดนดัช าระการจ่ายเงินปันผลจากกองทุนรวมหลกั หรือดอกเบี้ยหรือเงินต้นของหลกัทรัพย์หรือทรัพยส์ินอ่ืนๆ ท่ี
กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศใหผู้้ถือหน่วยลงทุนทราบ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ และส านักงานใหญ่และส านักงาน
สาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และจะรายงานการไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมตัิ หรือหยุด
การขายคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมัติ พร้อมทั้งแสดงเหตผุล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนให้ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน 
 
ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเหน็ว่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมผีลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม หรือกระทบต่อผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ ต่อช่ือเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับ
ค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนช่ัวคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือถาวร โดยบริษัทจะปิดประกาศ ณ ส านกังานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษทัจัดการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบโดยพลัน 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏเิสธการสั่งซื้อตามค าสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี ้
ก) ค าสั่งซื้อที่จะมีผลให้ผูล้งทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
ข) บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนหรือต่อช่ือเสียง หรือต่อความรับผดิชอบทางกฎหมายของบริษทัจัดการ 
 
ส าหรับหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุ่ม/บคุคล และชนิดเพื่อการออม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับค าสั่งซื้อ/ค าสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนเข้ากองทุน และ/หรือชนิดหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง เป็นการ ช่ัวคราว หรือถาวรก็ไดโ้ดยบริษัทจัดการจะประกาศ
ล่วงหน้าก่อนการปิดรับค าสั่งซื้อ /ค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน(ถ้ามี) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่
ประกาศปดิรับค าสั่งซื้อ /ค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร 
 
บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
กับ 
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มถีิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศ
สหรัฐอเมริกา 



 

 

P a g e  14 | หนังสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทุนรวม (Q&A) 
 

กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์ 
KTAM Japan Equity Fund 

KT-JAPAN 

2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือหา้งหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งข้ึนภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคล
ดังกล่าว 
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 
4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งค าสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือช าระ/รับช าระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุน
ดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ท้ังนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการทีต่ั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการ
ดังกล่าว 
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนติิบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1) – 4) 
 
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มคีวามจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ 
หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ให้ส านักงานมีอ านาจประกาศก าหนดให้บริษัทจดัการกองทุนรวมหยุดรับค าสั่งซื้อ 
ค าสั่งขายคืน หรือค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนเป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ ไม่เกินกว่า 20 วันท าการติดต่อกัน  
 
ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทนุ และราคาขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
ท่านสามารถติดตามมลูค่าทรัพย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของท่านได้จาก 
- Website : www.ktam.co.th  
- บริษัทจัดการ (Call Center) : 0-2686-6100 กด 9 
 
ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี ้
- Website : www.ktam.co.th  
- Call Center ของบริษัท : 0-2686-6100 กด 9  
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (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  
 
 

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม 

http://www.ktam.co.th/
http://www.ktam.co.th/
http://www.ktam.co.th/
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แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
ในส่วนของการลงทุนในประเทศ ก่อนการลงทุน บลจ.กรุงไทย จะมีการวิเคราะห์ภาวะตลาด ความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร โดย
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการลงทุนของบริษัทอีกชั้นหนึ่งซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวลงรวมถึงจะติดตามภาวะการลงทุน
รวมถึงการปรับเปลี่ยนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์อย่างสม ่าเสมอ 
 
2) ความเสี่ยงจากความสามารถในการช าระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) คือ ความเสีย่งท่ีเกิดจากการทีผู่้ออกตราสารหนี้ไม่
สามารถช าระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามที่ก าหนด เช่น บรษิัทดังกล่าวอาจประสบปัญหาทางการเงิน เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลต่อ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์  
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

• กองทุน Henderson Horizon Fund – Japanese Smaller Companies Fund – Class A2 เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ ซึ่ง
ได้ท าการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของผู้ออกหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว พร้อมทั้งเน้นการรักษาไว้ซึ่งมูลค่า
ของเงินลงทุน และบริหารภายใต้กรอบการลงทุนที่เข้มงวด และ 

• บริษัทจัดการจะมีการวิเคราะห์ภาวะตลาด ความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการลงทุนของ
บริษัทอีกชั้นหนึ่งซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวลงรวมถึงจะติดตามภาวะการลงทุนรวมถึงการปรับเปลี่ยนการลงทุนให้เหมาะสมกับ
สภาวะการณ์อย่างสม ่าเสมอ 
 
3) ความเสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนของกองทุนที่อาจ
ประสบกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในรูปเงินบาท หากค่าเงินตราสกุลต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลง 
ลักษณะความเสี่ยง 
กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี ้ ฟันด์ ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Henderson Horizon Fund – Japanese Smaller 
Companies Fund – Class A2 (กองทุนหลัก) จึงอาจท าให้กองทุนมีความเสี่ยงสูงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่
กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์ น าเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในสกุลเงินเยน และกองทุนหลักน าเงินไป
ลงทุนในหลักทรัพย์ในสกุลเงินเยน และ/หรือสกุลเงินอื่นใด กองทุนหลักก็อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินต่างๆ 
ของประเทศญี่ปุ่นด้วย ซึ่งอาจท าให้ผู้ลงทุนได้รับเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ บริษัทจัดการจึง
อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
ผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที่ค่าเงินเยนมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณา
ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการ
อาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives)ในสัดส่วนที่น้อย 
หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที่ค่าเงินเยนมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ่งการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้ นทุนส าหรับการท า
ธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยท าให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพ่ิมขึ้น 
 
4) ความเสี่ยงในเรื่องคู่สัญญาในการท าสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Counter Party Risk) คือ ความเสี่ยงท่ี
อาจเกิดขึ้นจากคู่สัญญาในการท าสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมีฐานะการเงินด้อยลงจนไม่อาจด าเนินการให้เป็นไป
ตามสัญญาได้ 
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แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
ในการพิจารณาท าสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ฐานะการเงินของคู่สัญญา และจะ
ติดตามความเสี่ยงในฐานะการเงินและของคู่สัญญาอย่างต่อเนื่อง 
 
5) ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน 
เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร, การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง หรือสาเหตุอื่นๆ จนท าให้ไม่สามารถช าระหนี้
ได้ตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์ เป็นกองทุนที่น าเงินลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Henderson Horizon Fund – 
Japanese Smaller Companies Fund – Class A2 ซึ ่งกองทุนดังกล่าวจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ ซึ ่งได้ท าการวิเคราะห์ และ
คัดเลือกและประเมินคุณภาพของผู้ออกหลักทรัพย์ รวมทั้งมีการบริหารความเสี่ยงโดยให้ความส าคัญกับกระบวนการการลงทุน ผลการ
ด าเนินงาน และทีมการลงทุน เพื่อช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าว  
 
6) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการที่หลักทรัพย์ที่กองทุนไปลงทุน
ไว้ขาดสภาพคล่องในการซื้อขาย  
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์ เป็นกองทุนที่น าเงินลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Henderson Horizon Fund – 
Japanese Smaller Companies Fund – Class A2 ซึ่งเป็นกองทุนที่เปิดเสนอขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันท าการ จึงท าให้
มีความเสี่ยงในด้านสภาพคล่องของกองทุนต ่า 
 
7) ความเสี่ยงจากข้อจ ากัดการน าเงินลงทุนกลบัประเทศ (repatriation risk) และแนวทางบริหารความเสี่ยง 
เนื่องจากการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ กฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนซึ่ง
อาจแตกต่างจากที่บังคับใช้ในประเทศไทย  ซึ่งโดยหลักการปฏิบัติงาน บริษัทจัดการฯ จะมีการศึกษาถึงกฎหมาย ระเบียบ กระบวนการ
หรือขั้นตอนในการท าธุรกรรมเพื่อลงทุน ตลอดจนประเด็นความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ย วข้องก่อนการลงทุน แต่ในภาวการณ์ลงทุนจริง 
กองทุนอาจเผชิญกับเหตุการณ์อันไม่สามารถคาดการณ์ได้ หรือนอกเหนือความควบคุม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่กระทบต่อการ
ลงทุน อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบของประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้ควบคุม
กฎระเบียบของแต่ละประเทศ ซึ่งกระทบต่อต้นทุน ค่าใช้จ่าย ภาระทางภาษี ท าให้ไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดการณ์ หรืออาจมีการ
จ ากัดการโอนเงินออกนอกประเทศ หรือจ ากัดหรือห้ามแลกเปลี่ยนเงินตรา ท าให้ไม่สามารถน าเงินลงทุนกลับเข้าประเทศหรือแปลง
กลับเป็นสกุลเงินบาทได้ เป็นต้น ในกรณีดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อมูลค่าเงินลงทุน รวมถึงกระทบต่อสภาพคล่องของ
กองทุน 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทจัดการฯ มีกระบวนการศึกษาและเตรียมการ รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยง กฎระเบียบ และขั้นตอนการลงทุนก่อนการลงทุน 
และระหว่างระยะเวลาที่ลงทุน บริษัทจัดการฯ ก าหนดให้มีฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องในการติดตาม วิเคราะห์ และทบทวนอย่างสม ่าเสมอ 
เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว ในกรณีที่มีผลกระทบเกิดขึ้นจริงจนท าให้ไม่สามารถน าเงินลงทุนกลับประเทศได้ บริษัทจัดการฯ จะพิจารณา
ด าเนินการหรือแต่งตั้งตัวแทนเพื่อการรักษาสิทธิ ตลอดจนการด าเนินการตามอ านาจทางกฎหมายเพื่อให้ได้รับเงินลงทุนคืนในโอกาส
แรกที่กระท าได้ แต่ในการด าเนินการดังกล่าวอาจเกิดค่าใช้จ่ายกับกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการฯ จะค านึงถึงความคุ้มค่า  ผลประโยชน์และ
ผลเสียที่จะเกิดกับกองทุนและผู้ถือหน่วยเป็นส าคัญ 
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8) ความเสี่ยงที่เกิดจากการย้ายการลงทุนไปกองทุนอื่น กรณีที่การลงทุนในกองทุนต่างประเทศ ไม่เหมาะสม บริษัทจัดการอาจ
พิจารณาย้ายการลงทุนไปยังกองทุนต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน  
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในกองทุนต่างประเทศอื่นๆ โดยการลงทุนดังกล่าวจะต้องพิจารณาวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆอย่างระมัดระวงั 
ตลอดจนจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการลงทุนของบริษัทจัดการอีกช้ันหนึ่ง 
 
 

 
เคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทนุรวม โดยมรีายชื่อ ชนิดหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี ้
KT-JAPAN-A 
KT-JAPAN-D 
KT-JAPAN-R 
KT-JAPAN-I 
KT-JAPAN-P 
KT-JAPAN-SSF 
 
- เคร่ืองมือการก าหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย 
ค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่ก าหนด (Liquidity Fee) : 
กองทุนรวมทั่วไป 
อัตราค่าธรรมเนียม Liquidity Fee ไม่เกินร้อยละ (ของมูลค่าหน่วยลงทุน) : 2.00 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม 
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในวันท าการซื้อขายใด โดยมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 5 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 
2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน  
 
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการก าหนด 
โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนหรือสภาพตลาดของทรัพย์สินหรือปัจจัยอื่นใดที่
กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือ
สมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนั้น ๆ 
 
ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ด้วยสูตรการค านวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการเพิ่มค่าธรรมเนียมการซื้อ
ขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับ
เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ 
 

เคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทนุรวม 
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บริษัทอาจเรียกเก็บ Liquidity fee ทีแ่ตกต่างกันในแต่ละวันท าการที่มีการใช้เครื่องมือนี้   
 
ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี ้เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บได้จะน ากลับเข้ากองทุน  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที่เก็บจริง โดยปรับเพิ่มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที่ก าหนดในโครงการ 
และหรือปรับเพิ่มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และหรือปรับลดระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมนี้ ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูล
กองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการก าหนด   
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่ก าหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือ
ครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะน าข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรอืตัดสนิใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้
เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันท าการนั้น  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ เช่น การยกเลิกก่อนระยะเวลาที่ก าหนด การ
ประกาศใช้เครื่องมืออื่นแทนและ/หรือเพิ่มเติม เป็นต้น โดยจะยังคงเป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุนและ/หรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจอ่ืนก าหนด และ/หรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผ่อนผัน และ/หรือท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ให้บริษัทจัดการด าเนินการได้ 
 
อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุ น
ต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด 
 
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื ่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Liquidity Fee บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณา
ด าเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้ 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม 
ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์ที่จะใช้เครื่องมือดังกล่าว ตามกองทุนปลายทาง หรือกรณีที่บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด 
(best effort) ในการติดตามกองทุนปลายทางและต่อมาทราบว่ากองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะพิจารณาใช้เครื่องมือดังกล่าวให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือ
ดังกล่าวของกองทุนปลายทางได้จากหนังสือช้ีชวนของกองทุนปลายทาง 
 
การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการค านวณที่สะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing)  
กองทุนรวมทั่วไป 
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
ด้วยวิธีปฎิบัติ : Full swing Pricing / Partial swing Pricing 
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รายละเอียดเพิ่มเติม 
บริษัทจัดการจะพิจารณา swing factor โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการก าหนดโดย
พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม ( transaction costs) ซึ่ง
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
เท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนั้น ๆ  
 
บริษัทจัดการจะพิจารณา Swing Thresholds โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการก าหนด 
โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวมหรือปัจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุน
ลงทุน ทั้งนี้โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนั้น ๆ  
 
ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันท าการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วย
ลงทนุสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ที่บริษัทจัดการก าหนด  โดยที่
มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน ค านวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 
ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจัดการก าหนด 
 
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing ทีแ่ตกต่างกันในแต่ละวันท าการที่มีการใช้เครื่องมือนี้   
 
ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการ
บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะน าข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรอืตัดสนิใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้
เครื่องมือ Swing Pricing ในวันท าการนั้น  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ที่เก็บจริง ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกิน
อัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะน าค่าซื้อหน่วยลงทุนท่ีช าระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันท าการที่มีการใช้เครื่องมือ 
swing pricing และบริษัทจัดการจะน ายอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการใช้
เครื่องมือ swing pricing ในวันท าการนั้น  ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการด าเนินการใด ๆ ที่ได้ด าเนินการหรือ
ตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันท าการนั้น  แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมด
หรือบางส่วนของวันท าการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ช าระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการ
จัดสรรหน่วยลงทุน   
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ เช่น การยกเลิกก่อนระยะเวลาที่ก าหนด การ
ประกาศใช้เครื่องมืออื่นแทนและ/หรือเพิ่มเติม เป็นต้น โดยจะยังคงเป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
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บริษัทจัดการลงทุนและ/หรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจอ่ืนก าหนด และ/หรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผ่อนผัน และ/หรือท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ให้บริษัทจัดการด าเนินการได้ 
 
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื ่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Swing Pricing บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณา
ด าเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้ 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม 
กองทุนปลายทางที่กองทุนลงทุนมีการก าหนดเครื่องมือนี้ไวเ้พื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง โดยมี
หลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี ้
 
กรรมการได้ใช้นโยบายการก าหนดราคาแบบ swing pricing เพื่อปกป้องผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมจากผลกระทบจากการปรับลดสดัส่วนท่ีผู้
ถือหน่วยลงทุนอาจไดร้ับอันเป็นผลมาจากกิจกรรมการซื้อขายโดยนกัลงทุนรายอื่นในกองทุนโดยเฉพาะ โดยนโยบายการก าหนดราคา
แบบ swing pricing จะช่วยให้กรรมการมีอ านาจในการปรับราคา swing price กับมลูค่าทรัพยส์ินสุทธิต่อหน่วยลงทุน เพื่อให้
ครอบคลมุค่าใช้จ่ายในการซื้อขาย และเพื่อรักษามลูค่าของสินทรัพยอ์้างอิงของกองทุนโดยเฉพาะ ทั้งนี้ นโยบายการก าหนดราคาแบบ 
swing pricing นี้ใช้กับกองทุนทั้งหมดภายในหนังสือช้ีชวน 
 
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เกีย่วกับการใช้เครื่องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนท่ีส าคญัและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น 
ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไมส่อดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ 
 
อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลีย่นแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนยัยะส าคญั บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถอืว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็น
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ  
 
ในกรณีที่กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกลา่วให้สอดคล้องกับ
กองทุนปลายทางด้วย 
 
ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนตน้ทุนในการซ้ือขายทรัพย์สินของกองทุน (Anti-Dilution levies – ADLs) 
กองทุนรวมทั่วไป 
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม 
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน (Anti-
Dilution levies – ADLs) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการก าหนด โดยจะอยู่ภายใต้
กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของส านักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มี
อ านาจอื่น ทั้งนี้ การก าหนด ADLs factor จะค านึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายจากการซื้อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการ
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ภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้
ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนั้น ๆ 
 
การก าหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการก าหนด  โดยบริษัทจัดการจะ
ค านึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวม หรือ
ปัจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริง
ที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและ
เง่ือนไข ณ ขณะนั้น ๆ 
 
บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันท าการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของ
กองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า  ADLs threshold ที่บริษัทจัดการก าหนด โดยที่มูลค่าซื้อขาย
หน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน  ค านวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch 
in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั ้งนี้ 
รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจัดการก าหนด 
 
บริษัทจัดการก าหนด  ADLs Threshold  โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
(1)  มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลคา่การขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก  
(2)  มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก 
ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาก าหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน  
 
ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs นี ้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะน ากลับเข้ากองทุน  
 
บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ทีแ่ตกต่างกันในแต่ละวันท าการที่มีการใช้เครื่องมือนี ้
 
ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพ
คล่องอื่นได้ 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะน าข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรอืตัดสนิใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้
เครื่องมือ ADLs ในวันท าการนั้น  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะน าค่าซื้อหน่วยลงทุนท่ีช าระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันท าการที่มีการใช้เครื่องมือ 
ADLs และบริษัทจัดการจะน ายอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้
เครื่องมือ ADLs ในวันท าการนั้น  ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการด าเนินการใด ๆ ที่ได้ด าเนินการหรือตัดสินใจ
ไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันท าการนั้น  แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของ
วันท าการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ช าระด้วยเช็คท่ีเรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน  
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ที่ท ารายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 
หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัทก าหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาก าหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อก าหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บ
เฉพาะรายที่ท ารายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณ
มากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะก าหนดได้ 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัท
จัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการก าหนด  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ เช่น การยกเลิกก่อนระยะเวลาที่ก าหนด การ
ประกาศใช้เครื่องมืออื่นแทนและ/หรือเพิ่มเติม เป็นต้น โดยจะยังคงเป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุนและ/หรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจอ่ืนก าหนด และ/หรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผ่อนผัน และ/หรือท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ให้บริษัทจัดการด าเนินการได้ 
 
อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป  
เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด 
 
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาด าเนินการให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้ 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม 
กองทุนปลายทางที่กองทุนลงทุนมีการก าหนดเครื่องมือนี้ไวเ้พื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง โดยมี
หลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี ้
 
กรรมการอาจท าการปรับลดสดัส่วนตามที่เห็นสมควร หากไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ ถ้าหากเห็นว่าเป็นการกระท าไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเดิม 
 
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่ส าคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น 
ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ 
 
อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะส าคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็น
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ  
 
ในกรณีที่กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สอดคล้องกับ
กองทุนปลายทางด้วย 
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- การก าหนดเง่ือนไขหรือข้อจ ากัดในการรับค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 
ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period) 
กองทุนรวมทั่วไป 
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่า : 10 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้า
เป็นเวลา : 7 วันท าการ 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม 
บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้ Notice period สูงสุดไม่เกิน 7 วันท าการ เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกิน
กว่า ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
 
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และก าหนดระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period) โดยมีหลักการใน
การพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการก าหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การประเมินสภาพ
คล่องของกองทุนรวม สภาพคล่องของตลาด หรือปัจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการ
อาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถ
ท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนั้นๆ  
 
บริษัทจัดการอาจพิจารณาก าหนด Notice period ที่แตกต่างกันในแต่ละวันท าการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ได้   
 
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ในกรณีที่กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบรษิัท
จัดการ 
 
บริษัทจัดการอาจใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ 
 
ในกรณีที่มีการใช้ Notice period และมีเหตุที่ท าให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติกับค าสั่งที่ได้จาก 
Notice period นั้นเช่นเดียวกับค าสั่งที่ได้ตามปกติในวันที่ท ารายการด้วย ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ร่วมกับ
เครื ่องมืออื ่น ได้แก่ Liquidity Fee,  Swing pricing,  ADLs,  Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือ
เครื่องมืออื่น ๆ  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลด Notice period ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกิน Notice period 
สูงสุดที่ก าหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่าน
ทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการก าหนด 
 
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื ่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice period บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณา
ด าเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้ 
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รายละเอียดเพิ่มเติม 
ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์ที่จะใช้เครื่องมือดังกล่าว ตามกองทุนปลายทาง หรือกรณีที่บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด 
(best effort) ในการติดตามกองทุนปลายทางและต่อมาทราบว่ากองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะพิจารณาใช้เครื่องมือดังกล่าวให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือ
ดังกล่าวของกองทุนปลายทางได้จากหนังสือช้ีชวนของกองทุนปลายทาง 
 
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) 
กองทุนรวมทั่วไป 
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน ไมต่ ่ากว่าร้อยละ : 10 ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุน  
โดยบริษัทจดัการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วลงทุนไมเ่กิน : 7 วันท าการ  
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม 
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณไ์ม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไมป่กติ โดย
พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความผันผวนในตลาดซื้อ ขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพ
คล่องของกองทุนผิดปกติ, สภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ, เกิดการไถ่
ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่ก าหนดไว้ หรือปัจจัยอื่นๆที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน  โดยบริษัท
จัดการอาจก าหนดเง่ือนไขเพื่อบ่งช้ีสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้ 
 
ในกรณีที่บริษัทจัดการก าหนดเง่ือนไขเพื่อบ่งช้ีสถานการณท์ี่ไมป่กติด้วย Gate threshold  ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้
เฉพาะวันท าการซื้อขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มี
ค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจัดการก าหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน  ค านวณจากมูลค่า
การซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน 
(redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)  
 
บริษัทจัดการจะพิจารณาก าหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของ
ค าสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันท่ีใช้ Redemption Gate  
 
บริษัทจัดการอาจพิจารณาก าหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่
ต ่ากว่า Redemption Gate ขั้นต ่า และ  gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ 
 
ค าสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะน าไปท ารายการในวันท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป 
รวมกับค าสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดล าดับก่อน-หลังของค าสั่งรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกค าสั่งส่วนที่เหลือได้เมื่อ
บริษัทจัดการมีระบบงานส าหรับรองรับการยกเลิกค าสั่งดังกล่าว และเมื่อบริษัทจัดการเริ่มเปิดใช้ ระบบ บริษัทจัดการจะเปิดเผยให้
ทราบในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 
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บริษัทจัดการจะท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันท า
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้ 
 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า  
 
ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้  
 
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันท าการที่มีการใช้เครื่องมือนี้   
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร  โดยจะปรับลดไม่ต ่ากว่า 
Redemption Gate ขั้นต ่าที่ระบุในโครงการและหรือปรับเพิ่มหรือลด gate period ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับเพิ่มได้
ไม่เกินกว่าท่ีระบุไว้ในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจัดการก าหนด 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate  ได้แก่ การยกเลิก Redemption 
Gate ก่อนระยะเวลาที่ก าหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถช าระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนในส่วนท่ีเหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่ถูกยกเลิกค าสั่งโดยไม่ชักช้า  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะน าข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรอืตัดสนิใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้
เครื่องมือ Redemption Gate ในวันท าการนั้น  
 
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณา
ด าเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้ 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม 
กองทุนปลายทางที่กองทุนลงทุนมีการก าหนดเครื่องมือนี้ไวเ้พื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง โดยมี
หลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี ้
 
หากค าขอไถ่ถอนทั้งหมด (รวมถึงสับเปลี่ยน) ในวันซื้อขายใดๆ เมื่อรวมกับค าขอไถ่ถอนที่ได้รับในวันซือ้ขายก่อนหน้าในสัปดาหเ์ดียวกัน 
เกินกว่า 10% ของจ านวนหน่วยลงทุนท้ังหมดของกองทุนใดๆ ณ ตน้สัปดาห์นั้น กรรมการมสีิทธิที่จะเลื่อนการขอไถ่ถอนทั้งหมดหรือ
บางส่วนได้ เพื่อไม่ให้เกินระดับ 10% 
 
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่ส าคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น 
ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ 
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อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะส าคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็น
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ  
 
ในกรณีที่กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สอดคล้องกับ
กองทุนปลายทางด้วย 
 
- การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งท่ีรับไว้หรือจะหยุดรับค าสั่งซื้อหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (Suspension of 
Dealings) 
โดยบริษัทจดัการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 1 วันท าการ  
 
เว้นแต่จะได้รบัการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากส านักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและ
สมเหตุสมผล ว่าจ าเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยไดร้ับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกดิเหตตุามประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด 
 
- การด าเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดช าระหนี้หรือตราสารที่ลงทุน ประสบปัญหาขาด
สภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาท่ีสมเหตุสมผล (side pocket)  
บริษัทจัดการจะก าหนดวิธีการค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนในกรณีทรพัย์สินที่กองทุนรวมมีการลงทุนโดยมีนัยส าคัญต่อมูลค่าทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไมส่ามารถจ าหนา่ยไดด้้วยราคาที่สมเหตสุมผล เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ โดยบริษัทจดัการสามารถใช้วิธีการค านวณมูลคา่หน่วยลงทุนโดยบันทึกมลูค่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็น 0 และใหผู้้ถือหน่วย
ลงทุนที่มีช่ืออยู่ในทะเบียน ณ วันที่ได้บันทึกมูลค่าดังกล่าวเป็นผูม้ีสทิธิที่จะได้รบัเงินภายหลังจากท่ีสามารถจ าหน่ายทรัพยส์ินนั้นได้ 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด 
 
 
 
เง่ือนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถกูจ ากัดสิทธ ิ

• หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดังกล่าว  เว้นแตเ่ป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหนว่ยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด
ดังกล่าวมผีู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถอืหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจ านวนที่ถืออยู่  

• ส าหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผู้ลงทุนไมส่ามารถน าหน่วยลงทุนไปจ าหน่าย จ่ายโอน จ าน า หรอืจ าไปเป็นประกันได้ 

• ส าหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนอย่างน้อย 10 ปี เพ่ือให้เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายก าหนด 

• ส าหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม การขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั้น ผูถ้ือหน่วยลงทุนมีภาระผูกพันท่ี
จะต้องปฏิบัตติามเงื่อนไขและวิธีการที่ก าหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที่การขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทนุมีหน้าที่ต้องเสยีภาษีเพิ่มเติมตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายภาษี
อากรด้วย 

สิทธิและข้อจ ากัดของผู้ถือหนว่ยลงทุน 
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ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดในการใช้สิทธิออกเสียงท่ีมแีนวโน้มว่าจะเกิดขึน้ (ถ้ามี) 
ไม่มี ท้ังนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดในการใช้สิทธิออกเสียง ไดท้ี่ www.ktam.co.th 
 
วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดการโอนหน่วยลงทุน 

• วิธีการโอนหน่วยลงทุน 
(ก) ผู้โอนและผู้รับโอน จะต้องมายื่นค าขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่ส านักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้รบัโอนไม่ได้เป็น
ผู้ใช้บริการกองทุนเปิดกับบริษัทจดัการ ผูร้ับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบเปิดบัญชีกองทุนและยื่นต่อนายทะเบยีนหน่วยลงทุน
พร้อมค าขอโอนหน่วยลงทุน 
(ข) ในการโอนหน่วยลงทุน ผู้โอนซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา จะต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน บัตรข้าราชการ 
บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกสารแสดงตนอื่นของทางราชการ และผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทนิติบคุคลจะต้องแสดงเอกสารส าคัญที่
แสดงถึงการท านิติกรรมในนามของนิติบุคคลนั้น เช่น หนังสือรับรองหนังสือมอบอ านาจกระท าการ และหนังสือบริคณหส์นธิของนิติ
บุคคลนั้น ต่อบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
(ค) ผู้โอนหน่วยลงทุนจะต้องเสียคา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอัตราที่นายทะเบยีนหน่วยลงทุนก าหนด และหลังจากท่ีนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนไดร้ับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบเสรจ็รับเงินและใบก ากับภาษี 
พร้อมหลักฐานการรับค าขอโอนหน่วยลงทุนแก่ผู้โอนและผูร้ับโอนไวเ้ป็นหลักฐาน 
(ง) ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากท่ีนายทะเบยีนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมลูการโอนหน่วยลงทุนของผู้โอนและผู้รบั
โอนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่าน้ัน โดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกและจดัส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนทาง
ไปรษณีย์ แก่ผู้โอนและผู้รับโอนภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดร้ับค าขอโอนหน่วยลงทุนพร้อม
เอกสารครบถ้วนตามที่ก าหนด 

• กองทุนมีข้อจ ากัดการการโอนกรณีที่การจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได้   

• ส าหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถน าหน่วยลงทุนไปจ าหน่าย จ่าย โอน จ าน า หรือน าไปเป็นประกันได ้

• บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
กับ  
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มถีิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐ 
อเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 
2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือหา้งหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งข้ึนภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคล
ดังกล่าว 
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 
4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งค าสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือช าระ/รับช าระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุน
ดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ท้ังนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการทีต่ั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการ
ดังกล่าว 
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนติิบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1) – 4) 

 
 
 

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

• หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน  
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั้งท่ีมีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันท าการนับตั้งแต่วันท าการถัดจากวันค านวณมลูค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลีย่นแปลงการรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เป็นสมดุ
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ้นอยู่กับดลุยพินิจของบริษัทจัดการ 
 

• สมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  
ในกรณีที่บริษัทจัดการขาย หรือรบัซื้อคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียน 
หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะออกสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในวันท าการ
นับตั้งแต่วันถัดจากวันค านวณมลูค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หรือภายในวันท าการที่บริษัทจัดการ
หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนก าหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ในการมารับสมดุบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนด้วยตนเอง ณ ท่ีท าการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเปดิบัญชี หรือแจ้งร้องขอรับสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว ้

 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้กับผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือ
หน่วยลงทุน เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการท ารายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยผูส้ั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถร้องขอหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไดภ้ายหลัง ตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไขท่ีบริษัทจัดการ
ก าหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และ
ระยะเวลาการส่งมอบ เพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเพื่ออ านวยความ
สะดวกให้แกผู่้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขโครงการจัดการกองทุนรวม และไมถ่ือว่าเป็นการด าเนินการที่ผดิ
ไปจากรายละเอียดโครงการเดมิ 

 
ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของ
บริษัทจัดการกองทุนรวม 
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ส านักงานของบริษัทจัดการหรือเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ (http://www.ktam.co.th) 
 
ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการตลอดจนวิธีเข้าสู่
กระบวนการดังกล่าวของกองทนุรวม 

• ท่านสามารถน าส่งข้อร้องเรยีนไดท้ี่ 
 - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) โทร. 0-2686-6100 
 - ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help center) โทร. 0-2263-6000 
    - ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน  โทรศัพท์ : 0-2544-3935 

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


 

 

P a g e  29 | หนังสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทุนรวม (Q&A) 
 

กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์ 
KTAM Japan Equity Fund 

KT-JAPAN 

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการของกองทุนรวม 

• กองทุนรวมไม่มีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
 

ภูมิล าเนาเพ่ือการวางทรัพย ์ส าหรับผู้ถอืหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิล าเนาในประเทศไทย (ถ้ามี)  
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไมม่ีภูมลิ าเนาในประเทศไทยและไมไ่ด้แจง้ไว้เป็นอย่างอ่ืน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัท
จัดการกองทุนรวมเป็นภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์  

 
 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
 

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 
1 นายวัชรา  ตันตรยิานนท์         ประธานกรรมการ  

2 นายสุรพล  โอภาสเสถยีร กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
3 พลต ารวจเอก จารุวัฒน ์ ไวศยะ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ  
4 นายลือชัย  ชัยปริญญา กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
5 นายอนามัย  ด าเนตร กรรมการ 

6 นางสาวกุลยา ตันติเตมิท กรรมการ 

7 นางลัดดาวลัย์ เมฆสภุะ กรรมการ 

8 นางชวินดา  หาญรัตนกลู         กรรมการผู้จดัการ 
 

รายชื่อผู้บริหาร 
ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1 นางชวินดา    หาญรัตนกูล กรรมการผู้จดัการ และรักษาการผู้บริหารสายงานจัดการลงทุน 

2 นายวิโรจน ์     ตั้งเจริญ รองกรรมการผู้จดัการอาวุโส  ผู้บริหารสายงาน ธุรกิจเครือข่ายธนาคาร 
3 นางสาวหัสวรา    แสงรุจ ิ รองกรรมการผู้จดัการ  ผูบ้ริหารสายงาน กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

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

• จ านวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใตก้ารบริหารจัดการของบริษัท มีทั้งหมด 177 กองทุน (ข้อมูล ณ สิ้นวนัท่ี 31 สิงหาคม 2565) 

• มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 486,032,277,674.36 บาท (ข้อมูล ณ สิ้นวันท่ี 31 สิงหาคม 2565) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

P a g e  30 | หนังสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทุนรวม (Q&A) 
 

กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์ 
KTAM Japan Equity Fund 

KT-JAPAN 

รายชื่อคณะกรรมการจัดการลงทุน 
 

รายชื่อคณะกรรมการจัดการลงทุน 
ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1 นางชวินดา หาญรัตนกลู 
กรรมการผู้จดัการและผู้บริหารสูงสุดสายงานจัดการลงทุน  
ด ารงต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการจัดการลงทุน 

2 นางแสงจันทร์ ล ี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุน 
ด ารงต าแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน 

3 นายศรชัย เตรียมวรกุล 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายลงทุนตราสารหนี ้
ด ารงต าแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน  

4 นายสมชัย อมรธรรม 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกลยทุธ์การลงทุนและลูกค้าสัมพันธ์ 
ด ารงต าแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน 

5 นายพีรพงศ์ กิจจาการ 
ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนทางเลือก 
ด ารงต าแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน 

6 นายยืนยง เทพจ านงค ์
ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนตราสารทุน 
ด ารงต าแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน 

7 นายวีระ วุฒิคงศิริกลู 
ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การลงทุน 
ด ารงต าแหน่ง ผูส้ังเกตการณ ์

8 นายกิตติศักดิ์ บุญราศร ี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง 
ด ารงต าแหน่ง ผูส้ังเกตการณ ์

9 นางสาวทิพวัลย์ ภัทรกิจนิธิกุล 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ส านักก ากับดูแลการปฏิบัติงาน 
ด ารงต าแหน่ง ผูส้ังเกตการณ ์

 
รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม 

 
รายชื่อผู้จัดการกองทุน 

ล าดับ รายชื่อ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การท างาน หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
1 คุณพีรพงศ์ กิจจาการ - MS in Economics 

University of 
Southampton 
- ศิลปศาสตร์บัณฑิต 
(เศรษฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

1. ผู้อ านวยการอาวุโส, ฝ่ายลงทุนทางเลือก,  
บลจ.กรุงไทย 
2.ผู้อ านวยการ, ฝ่ายลงทุนทางเลือก, บลจ.กรุงไทย 
3. รองผู้อ านวยการ, ฝ่ายลงทุนทางเลือก,  
บลจ.กรุงไทย 
4. ผู้ช่วยผู้อ านวยการ, ฝ่ายลงทุนตราสารหนี,้  
บลจ.กรุงไทย 
5. ผู้จัดการ , ฝ่ายลงทุนตราสารหน้ี, บลจ.กรุงไทย 
6. เจ้าหน้าท่ีอาวุโส, ฝ่ายลงทุนตราสารหน้ี,  
บลจ.กรุงไทย 
7. เจ้าหน้าท่ีอาวุโส, ฝ่ายวิจัย, บลจ.กรุงไทย 

ผู้จัดการกองทุนหลัก 
ฝ่ายลงทุนทางเลือก 



 

 

P a g e  31 | หนังสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทุนรวม (Q&A) 
 

กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์ 
KTAM Japan Equity Fund 

KT-JAPAN 

รายชื่อผู้จัดการกองทุน 

ล าดับ รายชื่อ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การท างาน หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
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) 

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 เทพจ านงค์ - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, 
University of Houston, 
U.S.A. 
-รัฐศาสตร์บัณฑิต
,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

1. ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนตราสารทุน 
2. ผู้อ านวยการ ฝ่ายลงทุน - งานลงทุนในตราสารทุน 
3. ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บลจ. เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) 
4. ผู้จัดการกองทุน - ตราสารทุน 
5. ผู้จัดการกองทุน - ตราสารทุน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
6. เจ้าหน้าท่ีส่วนพัฒนาตราสารหน้ี บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

ผู้จัดการกองทุนรองที่ 1 
ฝ่ายลงทุนตราสารทุน 

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    

ผู้จัดการกองทุนรองที่ 1 
ฝ่ายลงทุนตราสารหน้ี 



 

 

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

กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์ 
KTAM Japan Equity Fund 

KT-JAPAN 

รายชื่อผู้จัดการกองทุน 

ล าดับ รายชื่อ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การท างาน หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
    Limited:  September 2004 – August 2006 
    Position: Investment Analyst / Investment 
    Research and Strategic Department 

5. ดร.สมชัย อมรธรรม - Ph.D. (Economics) 
University of Hawaii at 
Manoa 
 - M.A. (Economics) 
California State 
University, Hayward 
- เศรษฐศาสตร์บัณฑิต 
(เศรษฐมิติ)  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

1. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนและ
ลูกค้าสัมพันธ์, บลจ. กรุงไทย 

2. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, ฝ่ายวิจัย, บลจ. กรุงไทย 
3. ผู้อ านวยการอาวุโส, ฝ่ายวิจัย, บลจ. กรุงไทย 
4. ผู้อ านวยการ, 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. 
นักวิจัย, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย (TDRI) 

ผู้จัดการกองทุนรองที่ 1 
ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน

และลูกค้าสัมพันธ์ 

6. คุณศรชัย  
เตรียมวรกุล 

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

1. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายลงทุนตราสารหน้ี,  
    บลจ.กรุงไทย   
2. ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.ภัทร  
3. ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนและบริหารสภาพคล่อง, 

ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 
4. ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนและนักลงทุน

สัมพันธ,์ บลจ.กรุงไทย  
5. ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนลงตราสารหน้ี, บลจ.  

กรุงไทย  
6. ผู้จัดการ ฝ่ายวิจัย, บลจ.กรุงไทย  
7. ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์, บล.ซิกโก้ จ ากัด 

(มหาชน)  
8. ผู้วิจัย ฝ่ายเศรษฐกิจรายภาค, สถาบันเพื่อการพัฒนา

ประเทศไทย (TDRI)  
9. เจ้าหน้าท่ีการตลาด ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ บล.เคจีไอ 

ผู้จัดการกองทุนรองที่ 2 
ฝ่ายลงทุนตราสารหน้ี 

7. คุณแสงจันทร์ ลี - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, 
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ    
 ศศินทร์ 
- บริหารธุรกิจบัณฑิต,
การเงินการธนาคาร (เกียรติ
นิยมอันดับ 2) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

1. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายลงทุนตราสารทุน 
2. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บลจ. เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) 
3. ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายบริหารการลงทุนตราสารทุน  
บลจ.กรุงไทย 
4. ผู้จัดการกองทุนอาวุโส- งานลงทุนตราสารทุน  
บลจ.กรุงไทย 
5. ผู้จัดการกองทุน บลจ. มหานคร จ ากัด  
6. ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล บล. เอกธ ารง 

ผู้จัดการกองทุนรองที่ 2 
ฝ่ายลงทุนตราสารทุน 
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รายชื่อผู้จัดการกองทุน 

ล าดับ รายชื่อ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การท างาน หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
7. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ สถาบันวิจัยภัทร บงล.ภัทรธนกิจ 

 
รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

• ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 0 2111 1111 

• ธนาคารซิตี้แบงก ์ 0 2232 2484 

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

• ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ ากัด (มหาชน) 0 2697 5454 

• ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 0 2633 6000 

• ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน)   0 2359 0000 

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

• บริษัท แอ๊ดวานซ ์ไลฟ์ ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 0 2648 3333 

• บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จ ากัด 0 2223 2288 

• บริษัทหลักทรัพย ์เกยีรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) 0 2305 9000 

• บริษัทหลักทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด(มหาชน) 0 2658 8888 

• บริษัทหลักทรัพย ์เคทีบีเอสที จ ากดั (มหาชน) 0 2648 1111 

• บริษัทหลักทรัพย ์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  0 2363 6736 

• บริษัทหลักทรัพย ์เอเชีย เวลท์ จ ากัด   0 2680 5000 และ 0 2034 4700 

• บริษัทหลักทรัพย ์เอเซีย พลสั จ ากัด  0 2680 1111 

• บริษัทหลักทรัพย ์เอเอสแอล จ ากดั  02 508 1567 

• บริษัทหลักทรัพย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ากัด 0 2108 8666 

• บริษัทหลักทรัพย ์โกลเบล็ก จ ากัด 0 2672 5999 

• บริษัทหลักทรัพย ์โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด(มหาชน) 0 2287 6950 

• บริษัทหลักทรัพย ์ไทยพาณิชย์ จ ากัด 0 2949 1999 

• บริษัทหลักทรัพย ์ไพน์ เวลท์ โซลช่ัูน (จ ากัด) 0 2129 3825 

• บริษัทหลักทรัพย ์ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) 0 2658 5800 

• บริษัทหลักทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากัด 0 2863 8333 

• บริษัทหลักทรัพย ์กรุงศรี จ ากัด (มหาชน) 0 2659 7000 

• บริษัทหลักทรัพย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  0 2696 0000 

• บริษัทหลักทรัพย ์คันทรี่ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 0 2231 8600 

• บริษัทหลักทรัพย ์คิงส์ฟอร์ด จ ากดั (มหาชน) 0 2829 6292, 0 2829 6293 
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• บริษัทหลักทรัพย ์ซีจเีอส-ซไีอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั 0 2841 9000 

• บริษัทหลักทรัพย ์ดบีีเอส วิคเคอรส์(ประเทศไทย) จ ากัด 0 2857 7000 

• บริษัทหลักทรัพย ์ทรีนตีี้ จ ากัด 0 2343 9555 

• บริษัทหลักทรัพย ์ทิสโก้ จ ากัด 0 2633 6000 

• บริษัทหลักทรัพย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 0 2217 8888 

• บริษัทหลักทรัพย ์บัวหลวง จ ากัด(มหาชน) 0 2231 3777 

• บริษัทหลักทรัพย ์ฟินันเซยี ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 0 2831 8300 

• บริษัทหลักทรัพย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 0 2635 1700 

• บริษัทหลักทรัพย ์ยโูอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 0 2222 5900 

• บริษัทหลักทรัพย ์สยามเวลธ์ จ ากดั    094 5696 667 

• บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัด 0 2009 8000 

• บริษัทหลักทรัพย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  0 2088 9999 

• บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จ ากัด 0 6220 6677 

• บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน เอเชีย เวลท์ จ ากัด  0 2680 5000 

• บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เทรเชอรสิต์ จ ากัด 0 2061 9621 

• บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับบลิค จ ากดั 0 2266 6697-8 

• บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จ ากัด  0 2861 4820 ต่อ 544,545,546 

• บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จ ากดั  0 2107 1664 

• บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จ ากัด 0 2026 5100 
 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเตมิหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนในภายหลังได้ โดยผู้สนใจลงทุนสามารถสอบถามรายชื่อผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัท
จัดการ 

 
รายชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทนุของกองทุน 
บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  
เลขท่ี 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์  ช้ัน 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์ 0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430 
 
รายชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน 
ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. จ ากัด 
ที่อยู่ : เลขท่ี 399 อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์ 0 2788 2000 โทรสาร 0 2788 4851 
นอกจากหน้าท่ีตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย 
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ข้อมูลอ่ืน  

รายชื่อผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุน 
นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ และ/หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร และ/หรือนางสาวชมภูนุช แซ่แต้ และ/หรือนาย อุดม  
ธนูรัตน์พงศ์ และ/หรือนางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย 
บริษัท พีวี ออดิท จ ากัด 
เลขท่ี 100/19 ช้ัน 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310  
โทรศัพท์  0 2645 0080  โทรสาร 0 2645 0020 ในฐานะผู้สอบบญัช ี

 
หรือบุคคลอื่นทีไ่ด้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงาน
คณะกรรมการก.ล.ต. ทราบ 

 
 

 
ข้อก าหนดการซ้ือ ขายคืน และสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
ข้อก าหนดการซ้ือหน่วยลงทุน 
มูลค่าขั้นต ่าของการสั่งซื้อคร้ังแรก : 
ชนิดสะสมมูลค่า : 1,000 บาท 
ชนิดจ่ายเงินปันผล : 1,000 บาท 
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : 1,000 บาท 
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : 500,000 บาท 
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล: 500,000 บาท  
ชนิดเพื่อการออม : ไม่ก าหนด 
 
มูลค่าขั้นต ่าของการสั่งซื้อคร้ังถัดไป :    
ชนิดสะสมมูลค่า : 1,000 บาท 
ชนิดจ่ายเงินปันผล : 1,000 บาท 
ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : 1,000 บาท 
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : 1,000 บาท 
ชนิดผู้ลงทุนกลุม่/บุคคล : 1,000 บาท 
ชนิดเพื่อการออม : ไม่ก าหนด 
 
ส าหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม บริษัทจัดการจะจัดให้มีคู่มือการลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออมให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อ
ท าการศึกษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขของการลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนด 
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถท าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันท าการซื้ อ
ขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดท าการ – 14.00 น. โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่มิใช่วันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนให้
ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ 
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ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงวันท่ีมิใช่วันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ในกรณีที่กองทุนได้รับผลกระทบจาก
การช าระหรือรับช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก หรือกรณีอื่นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 
โดยปิดประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 
วันท าการซื้อขาย หมายถึง วันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการก าหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึ่งเป็นวันท่ีตามปฏิทินที่เป็น
วันท าการตามปกติของบริษัทจัดการ และวันท าการของประเทศที่กองทุนหลักลงทุน และวันท าการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการ
ลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) หรือตามที่บริษัทจัดการจะประกาศก าหนดเพิ่มเติม  
 
ผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ดังนี้ 
1. กรณีที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่าน บมจ.ธนาคารกรุงไทย ผู้สั่งซื้อต้องช าระเป็นเงินสด ค าสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือดราฟต์ สั่งจ่ายใน
นาม “บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิต้ี ฟันด์” และน าฝาก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

• ส าหรับจองซื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (KT-JAPAN-A) 
    - บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาสวนมะลิ  
    - เลขท่ี 153-6-11153-8 
 

• ส าหรับจองซื้อหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล (KT-JAPAN-D) 
    - บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาสวนมะลิ  
    - เลขท่ี 153-6-11055-8  
 

•  ส าหรับจองซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KT-JAPAN-SSF) 
สั่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิต้ี ฟันด์ ชนิดเพ่ือการออม” 
    - บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาสวนมะลิ  
    - เลขท่ี 153-6-11813-3 
 
2. กรณีที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่าน ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็นเอ สาขากรุงเทพฯ ผู้สั่งซื้อต้องช าระเป็นเงินสด ค าสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือ
ดราฟต์ สั่งจ่ายในนาม “KRUNG THAI ASSET MANAGEMENT PCL.- FUNDSUBSCRIPTION ACCOUNT” และน าฝากได้ที่  
    - บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็นเอ สาขากรุงเทพฯ 
    - เลขท่ี 080-0-56700-9 
 
3. กรณีที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่าน ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ผู้สั่งซื้อต้องช าระเป็นเงินสด ค าสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือดราฟต์สั่ง
จ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย”และน าฝากได้ที่  
    - บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 
    - เลขท่ี 0001-114-0050423 
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4. กรณีที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) ผู้สั่งซื้อต้องช าระเป็นเงินสด ค าสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค 
หรือดราฟต์ สั่งจ่ายในนาม“บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย”และน าฝากได้ที่  
    - บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) ส านักลุมพินี   
    - เลขท่ี 889-1-01226-1 
 
5. กรณีที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่าน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
ดังต่อไปนี้ รายละเอียดตามตารางด้านล่าง ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือ
ยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในภายหลังได้ โดยผู้สนใจลงทุนสามารถสอบถามรายช่ือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ 

• ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) • บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

• ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จ ากัด (มหาชน) • บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด 

• บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน)  • บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 

• บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) • บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จ ากัด 

• บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จ ากัด • บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด 

• บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) • บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ ากัด (มหาชน) 

• บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด(มหาชน) • บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด(มหาชน) 

• บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จ ากัด (มหาชน) • บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 

• บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จ ากัด (มหาชน) • บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

• บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  • บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

• บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากัด   • บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จ ากัด    

• บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ากัด  • บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัด 

• บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จ ากัด  • บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  

• บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จ ากัด • บริษัทหลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ากัด 

• บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จ ากัด 

• บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จ ากัด  

• บริษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูชั่น (จ ากัด) • บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต์ จ ากัด 

• บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) • บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับบลิค จ ากัด 

• บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากัด • บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จ ากัด  

• บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จ ากัด (มหาชน) • บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จ ากัด  

• บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  • บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จ ากัด 
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ผู้สั่งซื้อต้องช าระเป็นเงินสด ค าสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือดราฟต ์สั่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซ้ือหนว่ยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์
จัดการกองทุน กรุงไทย” และ/หรือบัญชีอ่ืนใดที่บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป ซึ่งบริษัทจดัการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ 
ดังต่อไปนี ้

- ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาสวนมะล ิ   เลขท่ีบัญช ี153-6-09908-2 
  - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ส านักพระราม3    เลขท่ีบัญช ี777-0-04854-1 
  - ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขาย่อยอาคาร เอส วี ซิตี้ (พระราม3)  เลขท่ีบัญชี 295-3-00099-9 
  - ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาถนนพระรามที่ 3   เลขท่ีบัญช ี057-1-07543-1 
  - ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขาถนนรัชดา-สี่แยกสาธุประดษิฐ์  เลขท่ีบัญช ี195-3-05057-0 
  - ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) สาขาช่องนนทรี                        เลขท่ีบัญชี 028-1-05955-0 
    - ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) สาขาถนนนางลิ้นจี ่               เลขท่ีบัญชี 838-1-00322-0  

- ธนาคารพาณิชย์อื่นใดท่ีบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
 
การเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก : 
บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกในราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายหน่วยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกด้วยค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ หากยอดรวมการสั่งซื้อหน่วยลงทุนมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าจ านวนเงินทุนของโครงการจัดการหรือตาม
จ านวนวงเงินที่ได้รับการจัดสรรให้ลงทุนในต่างประเทศก่อนสิ้นระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการจะปิดเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครั้งแรกและจะด าเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวมก่อนได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 
 
1. การขอรับหนังสือช้ีชวนและเอกสารการสั่งซื้อหน่วยลงทุน 
ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์” สามารถติดต่อขอรับหนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ใบ
ค าสั่งซื้อหน่วยลงทุน และใบค าขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และสามารถท าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ทุกวันท าการ ตั้งแต่เวลาเปิดท าการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จนถึง
เวลา 15.30 น. 
 
ในกรณีที่ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบค าขอเปิดบัญชีผู้ถือหนว่ย
ลงทุน และเอกสารที่ก าหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที่บริษัทจัดการก าหนดในการเปิด
บัญชีซึ่งลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง ท้ังนี้ ผู้ลงทุนต้องเป็นบุคคลธรรมดา 
 
ผู้จองซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีก าหนดในใบค าขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และแบบ
ค าขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล รวมทั้งเงื่อนไขอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะก าหนดต่อไปซึ่งจะติดประกาศไว้ที่บริษัทจัดการ 
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่ อนไขการเปิดบัญชีโดยถือ
ว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
 
ในกรณีที่มียอดสั่งซื้อหน่วยลงทุนซึ่งเมื่อแปลงเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ แล้วอาจมีผลท าให้เกินวงเงินที่บริษัทจัดการได้รับอนมุัติ ให้
สามารถน าเงินไปลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิดรับค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนก่อนครบก าหนดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนหรือผู้ซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 
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2. วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน 
2.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องสั่งซื้อเป็นจ านวนเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าขั้นต ่าของการสั่งซื้อที่บริษัทจัดการก าหนด ในราคาหน่วยลงทุนที่เสนอ
ขายหน่วยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอยีด
ต่างๆ ใน “ใบค าสั่งซื้อหน่วยลงทุน” และ “ค าขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน” (เฉพาะผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดที่จัดตั้งและจัดการ
โดยบริษัทจัดการเป็นครั้งแรก) ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน พร้อมช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจ านวนที่บริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) โดยเริ่มตั้งแต่เวลาเปิดท าการถึงเวลา 15.30 น. 

 
2.2 การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีบริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนและ
สมัครใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ของบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่ง
ค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต ( Internet) ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
ขั้นตอนวิธีการขอใช้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการก าหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
2.3 การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื่น 
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือ
ผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์อื่นใดในท านองเดียวกัน เพื่อ
เป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติด
ประกาศ ณ ท่ีท าการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 
3. เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี 
3.1. กรณีบุคคลธรรมดา 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาบัตรประจ าตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือส าเนาหนังสือ
เดินทางซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง 
 

3.2. กรณีนิติบุคคล 
(1) ส าเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ 
(2) ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท 
(3) ตัวอย่างลายมือช่ือผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล และเง่ือนไขการลงนาม 
(4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ทั้งนี้ เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

 
4. การรับช าระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน 
4.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรอืรับซื้อคืน (ถ้ามี) ภายในระยะเวลา
เสนอขายครั้งแรก โดยช าระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือค าสั่งโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้



 

 

P a g e  40 | หนังสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทุนรวม (Q&A) 
 

กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์ 
KTAM Japan Equity Fund 

KT-JAPAN 

ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับที่ท าการของบริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทยท่ีรับการสั่งซื้อภายในวันเดียวกับวันท่ีสั่งซื้อเท่าน้ัน หรือบัญชี
จองซื้อท่ีบริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อ่ืน หรือวิธีการอื่นใดท่ีบริษัทจัดการอาจก าหนดเพิ่มเติมต่อไป 

 
ทั้งนี้ ส าหรับการซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาที่อยู่นอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผู้สั่งซื้อต้องช าระเป็นเงินสด เช็ค 
หรือดราฟต์ของธนาคารกรุงไทยของสาขานั้นเท่านั้น 

 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์จะต้องลงวันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บัญชีจอง
ซื้อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย” เมื่อช าระที่บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทยธนชาต หรือบัญชีจองซื้อที่บริษัทจัดการเปิดไว้กับ
ธนาคารพาณิชย์อื่นๆ โดยบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ่ง
บริษัทจัดการจะน าเงินที่ได้รับจากการสั่งซื้อหน่วยลงทุนนี้เก็บรักษาไว้ในบัญชีดังกล่าว และหากมีดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ 
เกิดขึ้น บริษัทจัดการจะด าเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนที่เปิดไว้กับ
ธนาคารพาณิชย์อื่นๆ โดยเป็นไปตามที่บริษัทจัดการก าหนด 

 
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ จะต้องยื่นช าระให้เสร็จสิ้นก่อนเวลาเคลียริ่งของธนาคารพาณิชย์
ภายในวันท าการก่อนวันท าการสุดท้ายที่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน โดยในวันท าการสุดท้ายของการเปิดเสนอขายครั้งแรก บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน เฉพาะเงินสดหรือเงินโอน (เงินสดหรือเช็ค TR) เท่านั้น 

 
ในการช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการ เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องช าระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้ และผู้
สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ท าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจ านวนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน
และขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ 

 
หลังจากที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้รับค าสั่งซื้อหน่วยลงทุน พร้ อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้
สั่งซื้อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบส าเนาค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่ง ซื้อ
หน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน โดยค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้
เรียกเก็บเงินตามค าสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ และได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจ านวนแล้ว 

 
ในกรณีที่การช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น และจะด าเนินการส่งเช็คหรือดราฟต์นั้นคืนให้กับผู้สั่งซื้อหน่วย
ลงทุนภายใน 15 วันท าการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 
 
4.2 อินเทอร์เน็ต (Internet) 
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนอาจสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีบริษัทจัดการก าหนด โดยผู้
สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดการก าหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ 
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ก่อนเปิดให้บริการ 
 
4.3 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์อื่นๆ 
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนอาจสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต ( Internet) หรือผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือผ่าน
บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์อื่นใดในท านองเดียวกันตาม
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการก าหนด โดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดการ
ก าหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ 

 
 5. การจัดสรรหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ตามที่สั่งซื้อและได้ช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจ านวนแล้ว ยกเว้นใน
กรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุน เกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อ โดยใช้หลักการ “สั่งซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวันที่ได้รับค าสั่งซื้ อ
หน่วยลงทุนและได้ช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจ านวนแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจ านวนที่เสนอขายครั้ง
แรกก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการเสนอขายก่อนครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว 
โดยบริษัทจัดการจะด าเนินการปิดประกาศแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) 
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

 
ในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วน
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีสามารถจัดสรรได้ให้แก่ผูส้ั่งซื้อ ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอื
ทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จ าเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า 

 
ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน
ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบยืนยัน/
ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษี (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันท าการนับแต่วันปิดการเสนอขายหนว่ย
ลงทุนครั้งแรก 

 
ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 
หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุน
แต่บางส่วนหรือท้ังหมดก็ได้ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื้อทราบล่วงหน้า 

 
6. การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน 
ในกรณีที ่การสั่งซื ้อหน่วยลงทุนมีผลให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามข้อ 5 และบริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือไม่จัดสรรทั้งหมด บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรแต่บางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่มีดอกเบี้ย เป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ตามที่ระบุในค าขอเปิดบัญชีกองทุน 
ภายใน 15 วันท าการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 
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7. เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน 
(1) ในกรณีที่บริษัทจัดการยุติโครงการเนื่องจากหลังสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่สามารถ
ขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที่มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่า
หนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะยุติโครงการ เนื่องจากขายหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย แต่มีมูลค่าหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดต ่ากว่า 50,000,000 บาท บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุนทั้งหมดพร้อมทั้งดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) เป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ตามที่อยู่ที่ระบุในค าขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน 
1 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่
สามารถคืนเงินและดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) อันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะช าระดอกเบี้ย
ในอัตราไม่ต ่ากว่าร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันท่ีครบก าหนดเวลานั้นจนถึงวันท่ีบริษัทจัดการช าระเงินค่าจองซื้อจนครบถ้วน 

 
(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแร ก โดย
บริษัทจัดการอาจยุติการขายหน่วยลงทุนได้ 

 
โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะรายงานให้ส านักงานทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่งภายใน 7 วันนับแต่วันที่ยุติการ
ขายหน่วยลงทุนนั้น และให้การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสุดลงในวันท่ีแจ้งให้ส านักงานทราบ 

 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสุดลงตามวรรค
สอง และหากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื่องจากความผิดของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเอง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมช าระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต ่ากว่าร้อยละเจ็ดครึ ่งต่อปีนับแต่วันที่ครบ
ก าหนดเวลานั้นจนถึงวันท่ีช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน 

 
การเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก :  
1. การขอรับหนังสือช้ีชวนและเอกสารการสั่งซื้อ 
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวน และเอกสารการจองซื้อได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ตาม
วันและเวลาที่บริษัทจัดการก าหนด 
 
2. วิธีการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน 
ในกรณีที่ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบค าขอเปิดบัญชีผู้ถือหนว่ย
ลงทุน และเอกสารที่ก าหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที่บริษัทจัดการก าหนดใน การเปิด
บัญชีซึ่งลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

 
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมท่ีจะปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในใบค าขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน 
และแบบค าขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆ ที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะก าหนดต่อไปซึ่งจะติดประกาศไว้ ณ บริษัท
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จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการก าหนด
และแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเปิดบัญชีโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

 
3. เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี 
3.1. กรณีบุคคลธรรมดา 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาบัตรประจ าตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือส าเนาหนังสือ
เดินทางซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง 
 
3.2. กรณีนิติบุคคล 
(1) ส าเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ 
(2) ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ 
(3) ตัวอย่างลายมือช่ือผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล และเง่ือนไขการลงนาม 
(4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ทั้งนี้ เอกสารต่าง ๆ ต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
 
4. วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน 
4.1. วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทนุผ่าน บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) 
• ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) โดยกรอกใบค าสั่งซื้ อ
หน่วยลงทุนให้ครบถ้วน พร้อมท้ังจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นจ านวนเงินไม่ต ่ากว่ามูลค่าขั้นต ่าของการสั่งซื้อท่ีบริษัทจัดการก าหนด 
• ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องส่งใบค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) พร้อมทั้งช าระค่า
สั่งซื้อหน่วยลงทุนเต็มจ านวน 

 
4.2. การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย 
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธีการดังต่อไปนี้ เมื่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซื้อ-ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยแล้ว 
สามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยรหัสประจ าตัว โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการท ารายการที่ก าหนดในหน้าจอของเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ 
(ATM) หรือตามที่ระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) จนครบขั้นตอนการ
สั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนก่อนเวลา 14.00 น.ของวันท าการซื้อขายใดเป็นรายการสั่งซื้อหน่วย
ลงทุนในวันท าการซื้อขายนั้น และการสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 14.00 น. ของวันท าการซื้อขายใดหรือในเวลาใดๆ ของวันหยุด
ท าการ บริษัทจัดการถือว่าเป็นการท ารายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของวันท าการซื้อขายถัดไป ทั้งนี้ ให้ใช้เวลาที่บันทึกของเครื่องฝากถอน
เงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยที่บันทึกรายการเป็นหลัก 

 
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ดังกล่าวได้ หากผู้สั่งซื้อและ
เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ได้ยืนยันการท ารายการแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
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ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยที่สั่งให้หักเงินเพื่อซื้อหน่วยลงทุนให้เพียงพอส าหรับ
ช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับข้องกับการซื้อหน่วยลงทุนในแต่ละครั้ง มิฉะนั้นบริษัทจัดการจะไม่ท ารายการซื้อ
หน่วยลงทุนตามค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนในครั้งนั้น 

 
บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุนที่ส่งให้ผู ้สั่งซื้อหน่วยลงทุน เมื่อนายทะเบียนได้ท าการจัดสรรหน่วยลงทุนให้
เรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานในการท ารายการที่สมบูรณ์ที่ใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียน
ได้บันทึกข้อมูลการขายและจัดสรรหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น 

 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวช่ัวคราวหรือตลอดไปตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันท าการก่อนที่จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ที ่บริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

 
4.3. การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย 
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธีการ
ดังต่อไปนี้ เมื ่อผู ้ถือหน่วยลงทุนได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซื้อขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์จาก
ธนาคารกรุงไทยแล้ว สามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยรหัสประจ าตัวเพื่อใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการท า
รายการที่ได้รับฟังจากระบบซื้อหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ หรือตามที่ระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านบริการ
ธนาคารทางโทรศัพท์จนครบขั้นตอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนก่อนเวลา 14.00 น. ของวัน
ท าการซื้อขายใด เป็นการท ารายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันท าการซื้อขายนั้น และการสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 14.00 น. ของ
วันท าการซื้อขายใดหรือในเวลาใดๆ ของวันหยุดท าการ บริษัทจัดการถือว่าเป็นการท ารายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของวันท าการซื้อขาย
ถัดไป ท้ังนี้ ให้ใช้เวลาที่บันทึกของระบบโทรศัพท์ของธนาคารกรุงไทยที่บันทึกรายการเป็นหลัก 

 
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ดังกล่าวได้ หากผู้สั่งซื้อและระบบ
บริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ยืนยันการท ารายการแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

 
ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยที่สั่งให้หักเงินเพื่อซื้อหน่วยลงทุนให้เพียงพอส าหรับ
ช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวข้องกับการซื้อหน่วยลงทุนในแต่ละครั้ง มิฉะนั้น บริษัทจัดการจะไม่ท ารายการซื้อหน่วย
ลงทุนตามค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนในครั้งนั้น 

 
บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุนที่ส่งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเมื่อนายทะเบียนได้ท ารายการจัดสรรหน่วยลงทุนให้
เรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานในการท ารายการที่สมบูรณ์ที่ใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียน
ได้บันทึกข้อมูลการขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แล้วเท่าน้ัน 

 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวช่ัวคราวหรือตลอดไปตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันท าการก่อนที่จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ที ่บริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
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4.4. การสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยการหักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ 
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอใช้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภท
ออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันท่ีธนาคารกรุงไทย ส าหรับธนาคารหรือสถาบันการเงินอ่ืนบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในอนาคต 

 
โดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องด าเนินการดังนี้ 
1. กรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนและใบค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ตามความเป็นจริงให้ครบถ้วน
และถูกต้องและยื่นให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) 
2. ในกรณีที่เงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในงวดใดมีไม่เพียงพอที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น (ถ้ามี)  
ระบบจะไม่หักเงินฝากย้อนหลังส าหรับงวดที่บัญชีเงินฝากมีเงินไม่เพียงพอที่หักช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนซึ่งรวมค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
กับการซื้อหน่วยลงทุนนั้น 
3. ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไขการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื่อซื้อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องยกเลิกการใช้
บริการเดิม กรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนและใบค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ฉบับใหม่ ยื่นให้แก่
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) 
4. ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการยกเลิกการหักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอก “ใบค าขอยกเลิก
หนังสือยินยอมให้บัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนและใบค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ยื่นให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) 

 
4.5. การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต ( Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ 
 
4.6. การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื่น 
บริษัทจัดการอาจจัดให้ม ีว ิธ ีการสั่ งซื ้อหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์ ( IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์อื่นใด
ในท านองเดียวกัน เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ 

 
4.7. การสั่งซื้อผ่านไปรษณีย์ 
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการ
ก าหนด 
 
5. การรับช าระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน 
5.1. บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั่งซื้ออาจช าระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือค าสั่งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีอ่ืนใดที่บริษัทจัดการยอมรับ โดยกรณีช าระเป็นเช็ค ดราฟต์ 
ผู้สั่งซื้อต้องขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย” เมื่อช าระที่บริษัทจัดการ 
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ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทยธนชาต หรือ
บัญชีจองซื้อท่ีบริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อ่ืนๆ โดยบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/
หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ่งบริษัทจัดการจะน าเงินที่ได้รับจากการสั่งซื้อหน่วยลงทุนนี้เก็บรักษาไว้ในบัญชีดังกล่าว และหากมี
ดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ้น บริษัทจัดการจะด าเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มบัญชี
จองซื้อหน่วยลงทุนที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อ่ืนๆ โดยเป็นไปตามที่บริษัทจัดการก าหนด 
 
ทั้งนี้ ส าหรับการซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาที่อยู่นอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผู้สั่งซื้อต้องช าระเป็นเงินสด หรือ
ช าระเป็นเช็ค ดราฟต์ ของธนาคารกรุงไทยสาขานั้นเท่านั้น 
 
ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ ภายหลังก าหนดเวลารับฝากเพื่อเรียกเก็บเงินภายในวัน
เดียวกันของบริษัทจัดการ หรือในกรณีที่เช็ค หรือดราฟต์ ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นวันท่ีสั่งซื้อไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการ
จะถือว่าผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนท าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันท าการซื้อขายท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ ในราคาขายหน่วยลงทุนท่ีค านวณได้ 
ณ สิ้นวันท าการซื้อขายท่ีเรียกเก็บเงินได้ 
 
หลังจากที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้รับค าสั่งซื้อหน่วยลงทุน พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้
สั่งซื้อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบส าเนาค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อ
หน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน โดยค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้รับ
เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจ านวนแล้ว ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
จากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ 
 
5.2. เครื่องฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย 
ในกรณีที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย บริษัทจัดการจะหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีเงินฝากตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้เมื่อขอใช้บริการ โดยบริษัทจัดการจะน าเงินที่ได้รับจากการสั่งซื้อหน่วยลงทุนนี้เก็บรักษาไว้
ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์” โดยบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็น
บัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ่งหากมีดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ้น บริษัทจัดการจะ
ด าเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งช่ือธนาคารและเลขท่ีบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ 
 
5.3. บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย 
ในกรณีที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยบริษัทจัดการจะหักเงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้เมื่อขอใช้บริการ โดยบริษัทจัดการจะน าเงินที่ได้รับจากการสั่งซื้อหน่วย
ลงทุนนี้เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์” โดยบัญชีจองซื้อหนว่ย
ลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ่งหากมีดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ้น 
บริษัทจัดการจะด าเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครั้งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งช่ือธนาคารและเลขท่ีบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ 
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5.4 หักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ 
บริษัทจะหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบัน
การเงินอื่นซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในอนาคต ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ โดยบริษัทจัดการจะน าเงินที่ได้รับจากการสั่งซื้อ
หน่วยลงทุนนี้เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์” โดยบัญชีจองซื้อ
หน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ่งหากมีดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ 
เกิดขึ้น บริษัทจัดการจะด าเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครั้งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งช่ือธนาคารและเลขท่ีบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ 

 
5.5 อินเทอร์เน็ต (Internet) 
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนอาจสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีบริษัทจัดการก าหนด โดยผู้
สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดการก าหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ 

 
5.6 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์อื่นๆ 
ผู ้ส ั ่งซื ้อหน่วยลงทุนอาจสั ่งซื ้อหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัต ิ ( IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์อื่นใดในท านองเดียวกันตามหลักเกณฑ์ และ
เงื่อนไขที่บริษัทจัดการก าหนด โดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดการก าหนด ทั้งนี้ บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ 

 
5.7. การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดย เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัท
จัดการก าหนด โดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดการก าหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ก่อน
เปิดให้บริการ 

 
6. การจัดสรรหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อโดยค านวณจากจ านวนเงินท่ีได้รับช าระหารด้วยราคาเสนอขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันท่ี
จ านวนเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนจ านวนนั้นปรากฏในบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยจ านวนหน่วยลงทุนที่ได้รับจัดสรรจะ
ค านวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ต าแหน่งแต่ใช้ทศนิยม 4 ต าแหน่งโดยตัดทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ท้ิง 

 
ในกรณีที่จ านวนเงินท่ีระบุในใบค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจ านวนเงินท่ีบริษัทจัดการได้รับช าระ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุน
ให้ตามจ านวนเงินที่ได้รับช าระเป็นเกณฑ์ 
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออม
ทรัพย์ หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น ก่อนค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ซื้อด้วยวิธีอื่นๆ 
ส าหรับค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีอ่ืนๆ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการ “สั่งซื้อก่อนได้ก่อน” 

 
ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลท าให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจ านวนหน่วยลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “สั่งซื้อก่อนได้ก่อน” ทั้งนี้ จะให้สิทธิแก่ค าสั่งซื้อหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย ธนาคาร หรือสถาบัน
การเงินอื่นก่อนค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ซื้อด้วยวิธีอื่น ในกรณีที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดส รร 
บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่สั่งซื้อพร้อมกันนั้นตามสัดส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้
สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายสั่งซื้อเข้ามา (Pro Rata) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วน
หรือท้ังหมดก็ได้ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 
ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 
หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่
บางส่วนหรือท้ังหมดก็ได้ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

 
7. การคืนเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน 
ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนและจ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อรวมกันเกินจ านวนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการจดทะเบียนกับส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการสั่งซื้อก่อนได้ก่อน และหากมีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกัน 
และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่ให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่สั่งซื้อพร้อม
กันนั้นตามสัดส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายสั่งซื้อเข้ามา (Pro Rata) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที ่จะ
จัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าสั่งซื้อ
หน่วยลงทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อหน่วย
ลงทุนระบุไว้ในใบค าขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 15 วันท าการนับตั้งแต่วันท่ีสั่งซื้อหน่วยลงทุน 

 
8. เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน 
ในการช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นที่จัดตั้งโดยบริษัทจัดการเพื่อ
สั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่า จะหักกลบลบหนี้กับบริษัท
จัดการไม่ได้ 

 
การสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนครบถ้วนและได้ท ารายการขายหน่วยลงทุนแล้ว 
เพื่อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
จากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ 

 
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสั่งซื้อตามค าสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
ก) ค าสั่งซื้อที่จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
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ข) บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ 

 
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่าน้ัน 

 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะก าหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว 

 
ข้อก าหนดการขายคนืหน่วยลงทนุ 
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :  
- บริษัทจัดการ 
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื (ถ้ามี) 
 
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
- แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน 
- แบบอัตโนมัต ิ
 
1. กรณีแบบดลุยพินิจของผูล้งทุน  
KT-JAPAN-A มี  
KT-JAPAN-D มี  
KT-JAPAN-R มี  
KT-JAPAN-I มี  
KT-JAPAN-P มี  
KT-JAPAN-SSF มี  

 
ส าหรับการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถท ารายการขายคนืหน่วยลงทุน โดยในการขายคืน
หน่วยลงทุนในแต่ละรายการบริษทัจัดการจะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวธิีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) โดย
เรียงล าดับรายการ ตามวันและเวลาที่ปรากฏในระบบนายทะเบียน ทั้งนี้ การขายคืนหน่วยลงทุน อาจส่งผลใหผู้้ถือหน่วยลงทุนต้อง
ช าระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดงันั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องศึกษา และปฏิบตัิตามข้อก าหนดในกฎหมายภาษีอากร อย่างไรก็
ตาม ส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จะตอ้งถือหน่วยลงทุนครบตามระยะเวลาที่กฎหมายภาษีอากรก าหนด 
ณ วันท่ีขายหน่วยลงทุน 
 
1.1 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
ในการขายคืนหน่วยลทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี้ 
 (1) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) 
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ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ตามรายละเอียด
วันท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในข้อ ระยะเวลาในการรับซื้อคืน โดยกรอกใบค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุรายละเอียด ให้
ครบถ้วนและยื่นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ตั้งแต่เวลาเปิดท าการ จนถึงเวลา 14.00 น. 

 
บริษัทถือว่าค าสั่งขายคืนท่ีได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นค าสั่งขายคืนส าหรับวันท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนครั้งถัดไป 
 
ทั้งนี้ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นมูลค่าตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป 
 
(2) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ 

 
(3) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนผา่นบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย 
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ 
 
(4) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต ( Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู ้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ 
 
(5) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื่น 
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ ( IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต ( Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์อื่นใดในท านองเดียวกัน 
เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติด
ประกาศ ณ ท่ีท าการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 
(6) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์ 
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการ
ก าหนด 
 
1.2 เงื่อนไขในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้รับค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
จากผู้ถือหน่วยลงทุนและได้ท ารายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้ว 
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ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษหรือเป็น
กรณีที่บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการด าเนินการตามข้อ "การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจะลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นที่จัดการโดยบริษัทจัดการ 
อนึ่ง ในกรณีที่บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั้นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกั นเกิน 1 ปี บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว
มีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ 
หรือเกิดเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ่งท าให้ไม่สามารถด าเนินการตามค าสั่งขายคืนได้ 
 
1.3 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุน 
การจัดสรรการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะจัดสรรตามหลักการ “สั่งขายคืนก่อนได้ก่อน” ในกรณีที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกันและมี
เงินสดไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้ทุกค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินท่ีมีในขณะนั้นให้ผู้สั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนพร้อมกันนั้นตามสัดส่วนจ านวนหน่วยลงทุน หรือจ านวนเงินที่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละรายสั่งขายคืนมานั้น 

 
ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืน
หน่วยลงทุนตามค าสั่งซื้อหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั่งขาย
คืนหน่วยลงทุน โดยค านวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันท่ีบริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

 
ในกรณีที่ผู้สั่งขายคืนเป็นจ านวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะค านวณจ านวนเงินที่สั่งขายคืนโดย คูณจ านวนหน่วยลงทุนด้วยราคารับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ สิ้นวันท าการรับซื้อคืนนั้น 

 
ในกรณีที่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจ านวนเงิน บริษัทจัดการจะค านวณจ านวนหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนด้วย ราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนที่ค านวณได้ ณ วันท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น ทั้งนี้ จ านวนหน่วยลงทุนที่ค านวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ต าแหน่ง โดย
ตัดทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิ้ง 
 
การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนมีจ านวนหน่วย
ลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจ านวนหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืน 
 
ในกรณีที่จ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตามทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ตามทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน 
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ในกรณีที่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าต ่ากว่ามูลค่าขั้นต ่าของการด ารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจด าเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่
เหลืออยู่ทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมดนั้นด้วยวิธีการ
เดียวกับหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนและท าให้เกิดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดนั้น ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ขั้นต ่าของการด ารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื่อให้
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ 
 
บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้นเท่าที่
บริษัทจัดการสามารถรับซื้อคืนได้จากจ านวนเงินสดของกองทุน 
 
บริษัทจัดการจะยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันท าการถัดจากวันท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจ านวน
นั้น 
 
2. กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ 
KT-JAPAN-A ไม่มี  
KT-JAPAN-D ไมม่ ี
KT-JAPAN-R มี  
KT-JAPAN-I ไมม่ี  
KT-JAPAN-P ไมม่ ี
KT-JAPAN-SSF ไมม่ ี
 
หลักเกณฑ์การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 
1. กองทุนจะพิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานสิ้นสุดตามช่วงเวลาที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร จากก าไรสะสม หรือก าไรสุทธิในงวดบัญชีท่ีจะจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติแล้วแต่กรณี 
2. การพิจารณาจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 
 
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 
(1) บริษัทจัดการจะด าเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่เกินปีละ 4 
ครั้ง ในอัตราที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าที่ Website ของบริษัทจัดการก่อนวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที่บริษัทจัดการก าหนด หากในกรณีที่วันที่ก าหนดใน
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยุดท าการซื้อขาย บริษัทจัดการจะด าเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันท าการซื้อขาย
ถัดไป ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะด าเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จากรายได้จากการลงทุนสุทธิบวก/หักก าไรหรือขาดทุนสุทธิ
ที่เกดิขึ้น (ถ้ามี) โดยการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวจะไม่เกินจ านวนเงินสดที่มีอยู่ ณ ขณะนั้น 
(2) บริษัทจัดการจะด าเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที่มีรายช่ืออยู่ตามหลักฐาน
ที่ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันท าการนับตั้งแต่วันถัดจากวันค านวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดท าการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน
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ต่างประเทศที่มีลักษณะในท านองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อการช าระราคา ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัท
จัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
โดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) 
และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะ
ด าเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันท าการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนตามที่บริษัทจัดการก าหนด โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ค านวณได้เมื่อสิ้นวันท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการ
ค านวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามที่ส านักงานก าหนด 
(3) บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ทุกรายตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการด าเนินการขายคืน
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบหรือขอความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนอีกแต่อย่างใด และผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะไม่โต้แย้งหรือยับยัง้การด าเนินการดงักล่าว ทั้งนี้ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะท าให้จ านวนหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง 
(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ หากมีการผิดนัดช าระการจ่ายเงินปันผลจากกองทุนรวมหลัก หรือดอกเบี้ยหรือเงินต้นของหลั กทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่
กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ และส านักงานใหญ่และส านักงาน
สาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และจะรายงานการไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุด
การขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ พร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนให้ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน 

 
3 การช าระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการจะด าเนินการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันท าการนับตั้งแต่วันถัดจากวันค านวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดท าการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน
ต่างประเทศที่มีลักษณะในท านองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อการช าระราคา ในการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะช าระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบค าขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีรับซื้อคืนหนวย
ลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ภายหลังได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ ณ ส านักงาน
ของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว้น
แต่ในกรณีตามที่ส านักงานก าหนด 
 
ในการช าระคืนค่าขายหน่วยลงทุนโดยการโอนหรือน าเข้าบัญชีเงินฝากนี้ ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือน าเงินเข้าบัญชีตามที่
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะด าเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั่งจ่ายผู้
ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
ระยะเวลาในการรับซ้ือคืน : ทุกวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุน 
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รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน : 
- กรณีแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถท าการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันท าการ
ซื้อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดท าการ – 14.00 น. โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่มิใช่วันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนให้
ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ 

 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันท่ีมิใช่วันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ในกรณีที่กองทุนได้รับผลกระทบจาก
การช าระหรือรับช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก หรือกรณีอื่นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 
โดยปิดประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

 
วันท าการซื้อขาย หมายถึง วันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการก าหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึ่งเป็นวันท่ีตามปฏิทินที่เป็น
วันท าการตามปกติของบริษัทจัดการ และวันท าการของประเทศที่กองทุนหลักลงทุน และวันท าการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการ
ลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) หรือตามที่บริษัทจัดการจะประกาศก าหนดเพิ่มเติม 
 
- กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ 
บริษัทจัดการจะด าเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่เกินปีละ 4 
ครั้ง ในอัตราที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าท่ีเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที่บริษัทจัดการก าหนด หากในกรณีที่วันที่ก าหนดในการ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยุดท าการซื้อขาย บริษัทจัดการจะด าเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันท าการซื้อขายถัดไป 
โดยบริษัทจัดการจะด าเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที่มีรายช่ืออยู่ตามหลักฐาน
ที่ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันท าการนับตั้งแต่วันถัดจากค านวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดท าการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน
ต่างประเทศที่มีลักษณะในท านองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อการช าระราคา ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัท
จัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
โดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) 
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

 
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันท าการนับตั้งแต่
วันถัดจากวันค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดท าการของผู้ประกอบธุรกิจ
การจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในท านองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี ่ยวข้องใน
ต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถด าเนินการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยัง
กองทุนอื่นได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน กองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดท่ี
บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่
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จะเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุ นภายหลังได้โดย
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั โดยจะติดประกาศไว้ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ 
และสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

 
ข้อก าหนดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : 
การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน คือ การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่ง (“กองทุนต้นทาง”) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมอีกกองทุนหนึ่ง (“กองทุนปลายทาง”) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) จะด าเนินการน า
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามราคารับซื้อคืน จากกองทุนต้นทางซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไปช าระค่าซื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามราคาขาย และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการ รวมถึงการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดของ
หน่วยลงทุนภายในกองเดียวกันด้วย ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบหลักฐานการรับค าสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน 

 
ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม หรือกระทบต่อผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ ต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับ
ค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนช่ัวคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือถาวร โดยบริษัทจะปิดประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบโดยพลัน 
 
ส าหรับการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม บริษัทจัดการจะด าเนินการน าเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง/ชนิด
หน่วยลงทุนต้นทาง แล้วน าไปช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง/ชนิดหน่วยลงทุนปลายทางโดยบริษัทจดัการจะหักเงิน
ลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) โดยเรียงล าดับรายการ ตามวันและเวลาที่ปรากฏในระบบ
นายทะเบียน การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก อาจเป็นผลใหผู้้ถือหนว่ยลงทุนต้องช าระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั้น ผู้ถือหน่วย
ลงทุนมีหน้าที่ต้องศึกษาและปฏิบตัิตามข้อก าหนดของกฎหมายภาษอีากร 
 
บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏเิสธการท ารายการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นมายังกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือชนิด
เพื่อการออมภายใต้การจดัการของบริษัทจัดการ หากการสับเปลี่ยนนั้นท าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไมไ่ดร้ับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง
ภายในวันท าการสุดท้ายของปีนั้นๆ เพื่อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
 
บริษัทจัดการจะเปิดบริการการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนส าหรับกองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที่บริษัทจัดการเปิด
ให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้เท่านั้น 
1 วิธีการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน  
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดร้ะหว่างกองทุนที่ระบุ ดังต่อไปนี ้
1) การสับเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดภายใต้การจดัการของบริษัทจัดการตามเง่ือนไขท่ีบรษิัทจัดการก าหนด 
2) การสับเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ 
3) การสับเปลีย่นจากกองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการมายังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม 
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการก าหนด 
4) การสับเปลีย่นหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การจดัการของบริษัทจัดการไปยังกองทุน
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รวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น 
 
ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะเปิดให้สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออมไปยังกองทุน
เปิดใดๆ ภายใต้การจัดการของบรษิัทจัดการตามเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการก าหนดได้ในอนาคต ตามดลุยพินิจของบริษัทจัดการ โดยไม่ถือ
ว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจดัการจะปิดประกาศไวท้ี่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผา่นช่องทางอื่นที่เหมาะสมก่อน
เปิดให้บริการ 
 
1) การสับเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจดัการของบริษัทจัดการ 
บริษัทจัดการจะด าเนินการสับเปลีย่นการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี ้
1.1) การสับเปลีย่นหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)  
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดตอ่ขอรับใบค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) 
ภายในวันและเวลาทีร่ะบุในข้อวันและเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชดัเจน 
โดยระบุชื่อกองทุนต้นทาง และชื่อกองทุนปลายทางที่ต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทั้งจ านวนเงิน หรือจ านวนหน่วยลงทุนที่จะ
ออกจากกองทุนต้นทาง และรายละเอียดอื่นๆ ที่บริษัทจัดการก าหนด และยื่นค าสั่งต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบหลักฐานการสับเปลี่ยนให้แก่ผู้ถื อ
หน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน 
(3) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนครั้งละไม่ต ่ากว่าจ านวนหน่วยลงทุนขั้นต ่า
ของการสั่งขายคืนท่ีก าหนดไว้ในโครงการจัดการ 
(4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีต ่ากว่าจ านวนหน่วยลงทุน
คงเหลือในบัญชีขั้นต ่าที่บริษัทจัดการก าหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่
ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น 
(5) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนท ารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ หากจ านวนเงินทั้งหมดที่ได้ จากการขายคืนหน่วย
ลงทุนมีไม่เพียงพอที่จะน าไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอ่ืน ตามมูลค่าขั้นต ่าที่ระบุไว้ในโครงการของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะ
ไม่น าเงินไปซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ แต่ะจะช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามเง่ือนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
ระบุไว้ในค าขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันท าการนับตั้งแต่วันถัดจากวันค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดท าการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในท านองเดียวกับธุรกิจการ
จัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา 
(6) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนท ารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุนอื่นมายังกองทุนนี้ และจ านวนเงินที่ได้ไม่เพียงพอที่ จะ
น าไปซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่น าเงินดังกล่าวมาซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ตามที่ระบุไว้ในค าสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน 
(7) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้า
มี) และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรอืรับซื้อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถสับเปลีย่นหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได ้เนื่องจาก
อยู่ในระหว่างการด าเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ  “การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง”  “การหยุดขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะถือว่าค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของวันแรกที่จะ
เปิดท าการสับเปลี่ยนครั้งต่อไป 
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(8) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั้น บริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ได้ท ารายการจนเสร็จสิ้นสมบรูณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 
ทั้งนี้ เงื่อนไขการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายใต้วิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

 
1.2) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต ( Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ 

 
1.3) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื่น 
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) 
หรือผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์อื่นใดในท านองเดียวกัน 
เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติด
ประกาศ ณ ท่ีท าการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 
2.) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรอืหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การบรหิารจดัการของบริษัท
จัดการอื่น มายังกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของบริษัทจัดการ 
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีความประสงคจ์ะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหนว่ยลงทุนชนิดเพื่อการออม มายัง
กองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรอืหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของบริษัทจัดการ สามารถท าไดโ้ดยกรอกรายละเอียดในใบค าสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือใบค าสั่งอื่นใดท่ีบริษัทจัดการจะก าหนดเพิ่มเตมิ โดยระบุจ านวนเงิน/จ านวนหน่วยลงทุนที่ต้องการ
สับเปลี่ยน ช่ือกองทุน และรายละเอียดอื่นๆ ตามเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการก าหนด เพื่อประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยื่นท่ีบริษัท
จัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื้อคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) จะส่งมอบส าเนา
หลักฐานการรับค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน 
 
บริษัทจัดการจะถือวันที่ท ารายการสับเปลี่ยนเข้าให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อ 2. เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทจัดการของกองทุนรวมเพื่อ
การออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (กองทุนต้นทาง) น าส่งเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวีธีการอื่นใด ล่าช้ากว่าเงื่อนไข
ที่ระบุในข้อ 2. แต่ยังไม่เกินกว่าวนัท่ีก าหนดในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาวันท่ีท ารายการสับเปลี่ยน
เข้าให้นอกเหนือจากเงื่อนไขที่ระบไุว้ในข้อ 2. ได้โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ อย่างไรกต็าม ในกรณีที่บริษัทจดัการของ
กองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรอืหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (กองทุนต้นทาง) น าส่งเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวีธีการอื่นใด 
ล่าช้ากว่าวันท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจดัการจะถือว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการซื้อ มใิช่รายการสับเปลีย่นหน่วย
ลงทุน โดยระบุไว้ในหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม เพื่อแนบเป็นหลักฐานประกอบการยื่นแบบแสดง
รายการภาษีเงินได้ประจ าป ี
 
3.) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรอืหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ภายใต้การจดัการของบริษัท
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จัดการไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น 
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีความประสงคจ์ะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อ
การออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่นสามารถท าไดโ้ดยกรอกรายละเอียดในใบค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุน หรือใบค าสั่งอื่น
ใดท่ีบริษัทจัดการจะก าหนดเพิ่มเตมิ โดยระบุจ านวนเงิน/จ านวนหนว่ยลงทุนที่ต้องการไดร้ับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื่อไปลงทุน
ในกองทุนปลายทางหรือจ านวนหน่วยลงทุนท่ีต้องการจะสับเปลี่ยนออกจากกองทุนต้นทาง ช่ือบริษัทจัดการของกองทุนปลายทาง
พร้อมท้ังเอกสารอื่นใดท่ีบริษัทจัดการก าหนด และชื่อบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางเพื่อประกอบการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยื่นท่ีบรษิัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบส าเนาหลักฐานการรับค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนมีหน้าที่ท่ีจะต้องแจ้งต่อบริษทัจัดการของกองทุนปลายทางนั้นถึงการท ารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเอง 
 
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุนหรือจ านวนเงินท่ีต้องการสับเปลี่ยนมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนหรือมลูค่าหน่วย
ลงทุนคงเหลือในทะเบียนผู้ถือหนว่ยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถอืหน่วยลงทุนประสงศ์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่
ปรากฎอยู่ในทะเบยีนผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีต า่กว่าจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บัญชีข้ันต ่าที่บริษัทจัดการก าหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลีย่นหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ใน
รายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น 
 

บริษัทจัดการจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนส าหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (โอนเงินลงทุนและผลประโยชน์) ซึ่งหักค่าธรรมเนยีม
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ในกรณีดังกลา่วให้แก่กองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมที่ผู้ถือหน่วย
ประสงค์จะซื้อหน่วยลงทุนหรือบรษิัทจัดการที่รับผิดชอบด าเนินการกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรอืหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม 
ดังกล่าวตามทีร่ะบไุว้ในใบค าขอสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายในระยะเวลาที่ไม่เกินกว่าวันท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ กฎหมายภาษีอากรก าหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับมลูค่าขั้นต ่าใน
การขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางด้วย หากมูลค่าเงินโอนไปเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพือ่การออม และ/หรือหน่วยลงทุน
ชนิดเพื่อการออม ไมเ่พียงพอต่อมลูค่าขั้นต ่าของการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเสยีสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีได ้
 
4.) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (การโอนย้ายการลงทุน กรณีหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม) เมื่อเกิดเหตกุารณ์เลิกกองทุนรวม 
เมื่อเกิดเหตุการณเ์ลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการโอนย้ายการลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุน
ชนิดเพื่อการออม ไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมที่มีนโยบายการลงทุนที่ใกล้เคียงกับกองทุนรวมเดมิ หรอื
ที่มีความเสี่ยงต ่าสุด ภายใต้การจดัการของบริษัทจัดการก่อน 
 
ทั้งนี้ หากไม่มีกองทุนรวมเพื่อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ภายใต้การจัดการของบริษทัจัดการข้างต้น บริษัทจดัการขอ
สงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการโอนย้ายกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ภายใต้การจดัการ
ของบริษัทจัดการอื่น โดยถือว่าไดร้ับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะด าเนินการโอนย้ายกองทุนโดยเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในหัวข้อ “การด าเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิก
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กองทุนรวม” (ส่วนข้อผูกพัน) 
 
2. ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้เป็นเกณฑ์ในการก าหนดราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน ดังนี้ 
2.1 การก าหนดราคารับซื้อคืนกรณีเป็นกองทุนต้นทาง จะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันท าการซื้อขายที่บริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้รับค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนได้ท ารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
2.2 การก าหนดราคาขายหน่วยลงทุนกรณีเป็นกองทุนปลายทาง จะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันท าการซื้อขายที่บริษัทจัดการ
ก าหนดขึ้นเป็นการทั่วไป ท้ังนี้ วันท าการซื้อขายดังกล่าวจะต้องไม่เกินวันท าการที่กองทุนได้รับเงินจากกองทุนต้นทาง  

 
3. วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
- กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแบบปกติ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันท าการ
ซื้อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดท าการ – 14.00 น. โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่มิใช่วันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนให้
ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ 
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันท่ีมิใช่วันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ในกรณีที่กองทุนได้รับผลกระทบจาก
การช าระหรือรับช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก หรือกรณีอื่นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 
โดยปิดประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

 
วันท าการซื้อขาย หมายถึง วันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการก าหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึ่งเป็นวันท่ีตามปฏิทินที่เป็น
วันท าการตามปกติของบริษัทจัดการ และวันท าการของประเทศที่กองทุนหลักลงทุน และวันท าการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการ
ลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) หรือตามที่บริษัทจัดการจะประกาศก าหนดเพิ่มเติม 
 
- กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ 
บริษัทจัดการจะด าเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยจะท าการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาด
เงิน (กองทุนปลายทาง) ตามที่ระบุไว้ในข้อ “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง
กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหลังได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ และสถานท่ีติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ 
 
รายละเอียดเพิ่มเติมข้อก าหนดการซื้อ ขาย และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ดังนี้ 
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(1) บริษัทจัดการอาจจะท าการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลด วันและเวลาในการรับค าสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
หรือก าหนดให้ส่งค าสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนล่วงหน้า หากเห็นว่าเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการส่งค าสั่ง
ซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ หรืออาจมีผลกระทบต่อระยะเวลาการช าระเงินหรือรับช าระเงิน
ค่าซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ หรืออาจมีผลให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที่จะลงทุนเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และนโยบายการลงทุนได้ หรือกรณีที่เห็นว่าอาจก่อเกิดผลเสียหายใดๆ แก่กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือเห็นว่ากองทุน
อยู่ในภาวะที่ไม่สามารถค านวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งใหผู้้
ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก 
(2) ในกรณีที่วันท าการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดที่มีอ านาจตามกฎหมายมีค าสั่งให้เป็นวันหยุดการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
(ซึ่งอาจเป็นวันที่บริษัทจัดการเปิดท าการแต่มีค าสั่งให้เป็นวันหยุดการซื้อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื่อนการซื้อหรือขายคืน
หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันท าการซื้อขายถัดไป หรืออ่ืนๆ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 
 
ข้อก าหนดอื่นๆ 
1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามที่เห็นสมควรในกรณีที่
ส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/
หรือหน่วยงานอ่ืนใดที่มีอ านาจตามกฎหมายได้มีการปรับเปลี่ยน แก้ไขเพิ่ม/ลด ประกาศก าหนด เห็นชอบ สั่งการ ผ่อนผันในเรื่องต่างๆ 
ที่เกี่ยวเนื่องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการจัดตั้งจัดการ และ/หรือ
วิธีการบริหารจัดการและการท าประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี่ยนให้ บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการ
กองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากส านักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ านวนหน่วย
ลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื ่องของกฎหมาย ประกาศ ข้อก าหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื ่อนไข หรือ
รายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ทั้งนี้ โดยถือว่าได้รับความเหน็ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว อาทิเช่น เรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่ม/ลด และ/
หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต การแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนร่วม การค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน การเพิ่มหรือยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุน และการช าระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน การก าหนดเหตุเพิ่มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับค าสั่งซื้อหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น ทั้งนี้ การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ผ่อนผัน สั่งการ ให้สามารถกระท า
ได้ 
 
2) บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าว
ในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุน
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ 
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจ าเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จาก
บุคคลดังกล่าว (churning) 
 
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนท่ีอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระท าด้วยความเป็น
ธรรมและค านึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย 
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บริษัทจัดการไม่สามารถรับ soft commission เพื่อประโยชน์ของบริษัทได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามที่โดยกฎและโดยวิชาชีพเป็นเรื่องที่ไม่
พึงกระท า เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ท่ีผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตามเทศกาลที่เป็นประเพณี
นิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทจัดการประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางนี้ได้ที่ www.ktam.co.th " 
 
3) ข้อก าหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า 
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวก าหนดให้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษี
ให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นท่ี
อยู ่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศก าลัง
ด าเนินการออกกฎหมายที่มีข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมาย
ดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง”) 
 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกก าหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตาม
หลักเกณฑ์ที่ FATCA ก าหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึง
หน้าท่ีในการก าหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดท าเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น 
 
ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-
Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะได้รับผลกระทบที่ส าคัญในสองกรณี คือ 
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมใน
ทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA ก าหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่
เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อก าหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ด าเนินการหักเงิน ณ ท่ีจ่ายดังกล่าวก่อนช าระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFFI 
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อก าหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการท าธุรกรรมทางการเงินหรือยุติ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจท าให้กองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือ
ด าเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจท าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถท ารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป 
 
เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการด าเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรกัษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 
บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
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ต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการด าเนินการดังนี้ 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
ก าหนด) ให้ค ายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตวัแทนในการน าส่งข้อมูล (เช่น ช่ือ ที่อยู่ เลขประจ าตัวผู้เสยีภาษีของสหรฐัอเมรกิา 
จ านวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จ านวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น) ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนน าส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือค ายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี่ยวข้องกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่ก าหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงน าส่งหลักฐาน
เพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี ่ยวข้อง (ในกรณีที ่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั ้งนี ้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายดังกล่าว 
(3) ด าเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
 
เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการด าเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ปฏิเสธการด าเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการก าหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการด าเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจ า เป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการ
ด าเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ด าเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในค าขอเปิดบัญชี 
(1) ไม่รับค าสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว 
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และด าเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว 
(3) ด าเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินท่ีช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้น
ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย 
(4) ด าเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือท าให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมี
การด าเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องข้างต้น 
 
การด าเนินการดังกล่าวถือเป็นความจ าเปน็ และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระท าเพื่อหลีกเลีย่งมิให้
บริษัทจัดการและกองทุนมีการด าเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องอันจะท าให้กองทุน
อาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผู้ถือ
หน่วยลงทุนท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องก าหนด) เท่านั้น 
 

ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดเพื่อรองรับการด าเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัท
จัดการ (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะด าเนินการตามข้อก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยัง
หน่วยงาน หรือด าเนินการอื่นใดที่ราชการก าหนด โดยไม่จ าเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

4)  การระบุภูมิล าเนาในประเทศไทยเพื่อการวางทรัพย์ส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิล าเนาในประเทศไทย (ถ้ามี)  
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิล าเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัท
จัดการกองทุนรวมเป็นภูมิล าเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์ 
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5) ข้อมูลเพิ่มเตมิส าหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม 
(1) การบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนและการหักเงินลงทุนเมื่อมีการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการจะบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายแยกรายการตามวันท่ีลงทุน และเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน หรือ
โอนย้ายหน่วยลงทุนออกจากกองทุน บริษัทจัดการจะค านวณต้นทนุ และผลประโยชน์ และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ"เข้า
ก่อน ออกก่อน" (first in first out :FIFO) โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนด 
 
ทั้งนี้ วันท่ีลงทุนหมายถึง วันท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออมในแต่ละ
รายการ และในกรณีที่เป็นการรับโอนจากกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น ให้หมายความถึง วันท่ีผู้
ถือหน่วยลงทุนลงทุนเริ่มแรกในกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของรายการทีร่ับโอนนั้น 
 
(2) หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการจะจัดท าหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม โดยมี
รายการอยา่งน้อยตามแบบทีส่มาคมประกาศก าหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจัดส่งหนังสือ
ดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมือ่มีรายการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละปี 
 
บริษัทจัดการจะยุติการจดัท าหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหนว่ยลงทุนชนิดเพื่อการออม 
ส าหรับยอดซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่วนัท่ีสิ้นสุดการได้รับสิทธิประโยชนท์างภาษีเงินไดส้ าหรับเงินไดเ้ท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุน
รวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม 
 
(3) หนังสือรับรองการโอน 
บริษัทจัดการจะจัดท าหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ท่ีผู้ถือ
หน่วยลงทุนขายคืนเพื่อไปลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น โดยมรีายการอย่าง
น้อยตามแบบที่สมาคมประกาศก าหนด โดยไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงานก.ล.ต. และจัดส่งหนังสอืดังกล่าวพร้อมเช็คค่าขายคืน
หน่วยลงทุน หรือเงินโอนค่าขายคนืหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื่นใดในการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม และ/
หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอ่ืน ภายใน 5 วันท าการนับแต่
วันท่ีได้รับค าสั่งจากผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดท าทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเนื่อง และเพื่อให้เก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อม
ที่จะให้เจ้าพนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้ 
 
(4) บริษัทจัดการจะจดัท าหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหนว่ยลงทุนชนิดเพื่อการออม โดยมี
รายการอยา่งน้อยตามแบบทีส่มาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศก าหนด และจดัส่งหนังสือดังกล่าวใหก้ับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อมีรายการ
ขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อเป็นข้อมลูแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการด าเนินการยื่นแบบแสดงรายการภาษเีงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติม หรือเก็บ
ไว้เป็นหลักฐานให้เจ้าพนักงานของกรมสรรพากรตรวจสอบได ้
(5) บริษัทจัดการจะจดัให้มีระบบงานในการตรวจสอบการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงจะจัดให้มรีะบบงาน
ในการขายคืนหน่วยลงทุน โดยบรษิัทจัดการจะจัดท าและส่งรายงานเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีขายคืน
หน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนด 
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รายงานสถานะการลงทนุการกู้ยมืเงินและการก่อภาระผูกพัน 
กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิต้ี ฟันด์ 

มูลค่า ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 
รายละเอียดการลงทุน  มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
 หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   1,534,617,075.31 95.48  
 หน่วยลงทุนของกองทุน Henderson Horizon Fund – Japanese Smaller Companies Fund        1,534,617,075.31 95.48 
 สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า(ก าไร/ขาดทุนจากสัญญา)   36,856,912.00 2.29 
 สัญญาท่ีอ้างอิงกับอัตราแลกเปลีย่น เพ่ือป้องกันความเสี่ยง (Hedging)  
 สัญญาสวอป/ สัญญาฟอร์เวริ์ด มี 6 คู่สัญญา 
   - ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA-         2,650,714.39 0.16 
   - ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+         3,274,448.43 0.20 
   - ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) (KTB) อันดับความน่าเช่ือถือ : AA+         4,637,059.97 0.29 
   - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA         722,080.70 0.04 
   - ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA-         20,933,548.40 1.30 
   - ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) (SCB) อันดับความน่าเช่ือถือ : AA+         4,639,060.11 0.29 
 อื่นๆ   35,849,522.98 2.23  
 ประเภทหลักทรัพยห์รือทรัพยส์ินอื่นตามที่ส านักงานก าหนด              7,373,930.30 0.46  
 ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ              56,811,757.27 3.53  
 ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สนิอ่ืนๆ              -28,336,164.59 -1.76 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ 1,607,323,510.29 100.00 

 
 

รายงานสรุปจ านวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิต้ี ฟันด์ 

มูลค่า ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 
กลุ่มของตราสาร         มูลค่าตามราคาตลาด      %NAV 
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 0.00 0.00 
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน ธนาคารพาณิชย์  0.00 0.00 
   หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รบัรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค ้าประกัน 
(ค) ตราสารหรือผู้ออกท่ีมีบริษัททีไ่ด้รับ rating ในระดับ investment grade  0.00 0.00 
   เป็นผู้ออก/ผู้รบัรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค ้าประกัน 
(ง) ตราสารหรือผู้ออกท่ีมีบริษัทท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต า่กว่า  0.00 0.00 
   investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก/ผู้รบัรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค ้าประกัน 
สัดส่วนสูงสุด (upper limit) ที่บริษัทจัดการ คาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% NAV 
 
 
 



 

 

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

กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์ 
KTAM Japan Equity Fund 

KT-JAPAN 

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port 
กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิต้ี ฟันด์ 

มูลค่า ณ วันที่ 31 มกราคม 2565  
 ประเภท ผู้ออก    มูลค่าตาม 
  ราคาตลาด 
หน่วยลงทุนของกองทุน Henderson 
Horizon Fund – Japanese Smaller 
Companies Fund 

Henderson Management S.A. 1,534,617,075.31 

 

บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก 

กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิต้ี ฟันด์ 

ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 

กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์ เป็นกองทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศ 

ดังนั้น จึงไม่มีค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย ์

 

 

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio, PTR) 

กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิต้ี ฟันด์ 

ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 

PTR = N/A 
 
 

การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 
กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิต้ี ฟันด์ 

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 
ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนของบุคคล  

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

 
ผลขาดทุนสูงสุดท่ีเกิดขึ้นจริงของกองทุนรวม (maximum drawdown) ย้อนหลัง 

ต้ังแต่วันจดทะเบียนจนถึงวันสิน้รอบปีบัญชีที่ผ่านมาของ 
กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิต้ี ฟันด์ 

KT-JAPAN-A       -38.93% 

KT-JAPAN-D -38.97% 
 
 

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


 

 

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

กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์ 
KTAM Japan Equity Fund 

KT-JAPAN 

  ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของ 
กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิต้ี ฟันด์ (ชนิดสะสมมลูค่า) 

กองทุน  
วันจดทะเบียน/ 
วันเปลี่ยนแปลง

นโยบายการลงทุน 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน (สิ้นสุด ณ 31 มกราคม 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-JAPAN-A 31 พฤษภาคม 2559 13.7616 -4.93% -7.30% -5.57% 2.65% 10.52% 3.65% N/A 5.79% 

Benchmark - - -5.83% -9.95% -8.52% 2.31% 4.76% 2.92% N/A 3.96% 

ความผันผวนของ 
ผลการด าเนินงาน 

- - 19.78% 17.12% 16.56% 16.70% 23.11% 19.89% N/A 19.61% 

ความผันผวนของ
ตัวชี้วัด 

- - 19.05% 16.11% 15.97% 15.66% 17.45% 16.18% N/A 16.13% 

Benchmark = ค ำนวณจำก Russell/Nomura Small Cap Total Return Index ในสกลุเงินเยน ค ำนวณโดยปรับส่วนต่ำงของอตัรำแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกลุบำท 
ความผันผวนค านวณเป็น % ต่อปี 
 

การแสดงผลการด าเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน 
 เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD) 

ปี 
% ต่อป ี

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
KT-JAPAN-A N/A N/A N/A N/A 13.03% 16.27% -25.83% 30.61% 2.55% 10.89% 
Benchmark N/A N/A N/A N/A 6.93% 22.78% -18.84% 10.15% 4.66% 7.77% 

ความผันผวนของ 
ผลการด าเนินงาน 

N/A N/A N/A N/A 18.29% 10.12% 17.45% 15.16% 32.73% 16.10% 

ความผันผวนของ
ตัวช้ีวัด 

N/A N/A N/A N/A 16.39% 9.92% 16.87% 12.98% 22.62% 15.04% 

* ผลการด าเนินงานปี 2559 เป็น % ตามช่วงเวลา 
Benchmark = ค านวณจาก Russell/Nomura Small Cap Total Return Index ในสกุลเงินเยน ค านวณโดยปรับส่วนต่างของอัตรา
แลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท 
ความผันผวนค านวณเป็น % ต่อปี 

 

- เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบับนี้ได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน 
 
 
 



 

 

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

กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์ 
KTAM Japan Equity Fund 

KT-JAPAN 

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของ 
กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิต้ี ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) 

 กองทุน  
วันจดทะเบียน/ 
วันเปลี่ยนแปลง

นโยบายการลงทุน 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน (สิ้นสุด ณ 31 มกราคม 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-JAPAN-D* 31 พฤษภาคม 2559 12.3510 -4.93% -7.31% -5.58% 2.94% 10.60% 3.67% N/A 5.79% 

Benchmark - - -5.83% -9.95% -8.52% 2.31% 4.76% 2.92% N/A 3.96% 

ความผันผวนของ 
ผลการด าเนินงาน 

- - 19.78% 17.12% 16.56% 16.70% 23.11% 19.89% N/A 19.61% 

ความผันผวนของ
ตัวชี้วัด 

- - 19.05% 16.11% 15.97% 15.66% 17.45% 16.18% N/A 16.13% 

*กองทุนจ่ายเงินปันผล 3 ครั้ง รวมเป็นเงิน 1.35 บาทต่อหน่วย 
Benchmark = ค านวณจาก Russell/Nomura Small Cap Total Return Index  ในสกุลเงินเยน ค านวณโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท 
ความผันผวนค านวณเป็น % ต่อปี 

 

การแสดงผลการด าเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน 
 เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD) 

ปี 
% ต่อป ี

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

KT-JAPAN-D N/A N/A N/A N/A 12.97% 16.13% -25.85% 30.57% 2.50% 11.21% 

Benchmark N/A N/A N/A N/A 6.93% 22.78% -18.84% 10.15% 4.66% 7.77% 
ความผันผวนของ 
ผลการด าเนินงาน 

N/A N/A N/A N/A 18.29% 10.12% 17.45% 15.16% 32.72% 16.10% 

ความผันผวนของ
ตัวช้ีวัด 

N/A N/A N/A N/A 16.39% 9.92% 16.87% 12.98% 22.62% 15.04% 

*กองทุนจ่ายเงินปันผล 3 ครั้ง รวมเป็นเงิน 1.35 บาทต่อหน่วย 
ผลการด าเนินงานปี 2559 เป็น % ตามช่วงเวลา 
Benchmark = ค านวณจาก Russell/Nomura Small Cap Total Return Index ในสกุลเงินเยน ค านวณโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
เป็นเงินสกุลบาท 
ความผันผวนค านวณเป็น % ต่อปี 

 

- เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน 

 



 

 

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

กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์ 
KTAM Japan Equity Fund 

KT-JAPAN 

อัตราส่วนการลงทุนของกองทนุเปิดเคแทม เจแปน อิควิต้ี ฟันด์  
อัตราส่วนการลงทุน 

อัตราส่วนการลงทุนในผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญารายใดรายหนึ่ง (single entity limit) 
การลงทุนในตราสารภาครัฐไทย ลงทุน ไม่จ ากดัอัตราส่วน 

การลงทุนในตราสารภาครัฐต่างประเทศ 
-  กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป  

ลงทุน ไม่จ ากดัอัตราส่วน 

- กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
แต่ต่ากว่า 2 อันดับแรก  

ลงทุนไม่เกินร้อยละ 35 

การลงทุนในหน่วย CIS ตามที่ระบุในภาคผนวก 3 ส่วนที่ 2 
ข้อ 1.1 หรือ ข้อ 2.1 ของประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน 

ลงทุน ไม่จ ากดัอัตราส่วน 

การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ใน
อันดับที่สามารถลงทุนได้ 

ลงทุนไม่เกินร้อยละ 20 

การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของ
สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ใน
อันดับที่สามารถลงทุนได 

ลงทุนไม่เกินร้อยละ 20 

การลงทุนในตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือศุกูก 
ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคาร 
พาณิชย์ต ่างประเทศที ่ได้ร ับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
ธนาคาร พาณิชย์ในประเทศไทย 

ลงทุนไม่เกินร้อยละ 10 

การลงทุนในทรัพย์สินของผู้ออก/คู่สัญญาในประเทศที่มี
อันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ 

ลงทุนไม่เกินร้อยละ 10 

การลงทุนในทรัพย์สินของผู้ออก/คู่สัญญาในต่างประเทศที่มี
อันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ 

ลงทุนไม่เกินร้อยละ 10 

อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามกลุม่กิจการ (group limit) 
การลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่มกิจการใดกลุ่มกิจการหนึ่ง ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25 

อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 
การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 
ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ของธนาคารหรือ 
สถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน ธนาคาร 
พาณิชย์บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ และ 
บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย 

ลงทุนรวมกันไม่เกินร้อยละ 45 เฉลี่ยในรอบปีบัญชี     
 

  

การลงทุนในตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไข
ห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนรวมได้ด าเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด 

รวมกันไม่เกินร้อยละ 25 
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กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์ 
KTAM Japan Equity Fund 

KT-JAPAN 

อัตราส่วนการลงทุน 

หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนรวมสามารถขายคืนผู้ออกตราสาร
ได้/เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการ
ฝากเกิน 12 เดือน / Total SIP 

การเข้าท าธุรกรรม reverse repo ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25 
การเข้าท าธุรกรรม securities lending   ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25 
total SIP ซึ่งให้รวมถึง ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่ง
ทุน ที่มีอันดับความน่าเชื่อที่ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที่
ต  ่ากว่าที ่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / 
unrated) ด้วย 

ลงทุนรวมกันไม่เกินร้อยละ 15 
 

การเข้าท าธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการ
ลดความเสี่ยง (hedging) 

ลงทุนไม่เกิน มูลค่าความเสี่ยงท่ีมีอยู ่

หน่วย CIS ที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ลงทุนไม่เกินร้อยละ ไม่เกิน 20% 
หน่วย property ลงทุนไม่เกินร้อยละ ไม่เกิน 15% 
อัตราส่วนการลงทนุที่ค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกจิการที่ลงทุน (Concentration Limit) 
หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25 
การลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ กึ ่งทุน ตราสาร 
Basel III และศุกูก ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง 

ลงทุนไม่เกินร้อยละ 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้ สินทางการเงิน 
(financial liability) ของผู้ออกตราสาร

รายนั้น 
หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ลงทุนไม่เกินร้อยละ - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS 

ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS 
ต่างประเทศ ท่ีออกหน่วยนั้น   

- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดงันี้ 
   (1)  การลงทุนในหน่วย CIS ของ
กองทุนที่มีลักษณะครบถ้วน ดังนี ้โดย
ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน  
         (1.1)  มีขนาดเล็ก  
         (1.2)  จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่
เกิน 2 ป ี
         (1.3)  เสนอขายต่อผู้ลงทนุในวง
กว้าง 

หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ลงทุนไม่เกินร้อยละ ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย infra 
ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วย
นั้น  เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุน
ที่มีลักษณะครบถ้วนดังน้ี โดยได้รบั
ความเห็นชอบจากส านักงาน 
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กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์ 
KTAM Japan Equity Fund 

KT-JAPAN 

อัตราส่วนการลงทุน 

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

หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ลงทุนไม่เกินร้อยละ ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย 
property ทั้งหมดของกองทุน 
property ที่ออกหน่วยนั้น  เว้นแต่เป็น
หน่วย property ของกองทุนที่มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความ
เห็นชอบจากส านักงาน 
(1)  มีขนาดเล็ก  
(2)  จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายไุมเ่กิน 2 ปี 
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

ทั้งนี้ การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ว่าด้วย
การลงทุนของกองทุน และ/หรือท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 
สถาบันการจัดอันดับความน่าเชือ่ถือ Tris Rating 

ทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจดัอันดับเครดติองค์กรและตราสารหนีร้ะยะกลางและระยะยาวท่ีมีอายตุั้งแต่ 1 ปี 
ขึ้นไป จ านวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสดุ จนถึง D ซึ่งเป็นอันดับต ่าสุดซึ่งแต่ละสัญลักษณม์ีความหมายดังนี ้
AAA  อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต ่าที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน

เกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 
AA  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต ่ามาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก 

แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA 
A  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับต ่า ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑส์ูง 

แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 
BBB  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเ งินต้นใน

เกณฑ์ที ่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการช าระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า 

BB  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต ่า
กว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (Adverse changes) ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอ่ืนๆซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการช าระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ 

B  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์ต ่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการช าระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 

C องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดช าระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและ
คืนเงินต้นตามก าหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออ านวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ อย่างมากจึงจะ
มีความสามารถในการช าระหนี้ได้ 
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D  องค์กรหรือตราสารหนี้อยู่ในสภาวะผิดนัดช าระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถช าระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามก าหนด 
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับ
เครดิตภายในระดับเดียวกัน 
 
ส าหรับการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้น ทริสเรทติ้งจะเน้นการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดการผิดนัดช าระหนี้ (Default 

Probability) เป็นส าคัญโดยมิได้ค านึงถึงระดับของการชดเชยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการผิดนัดช าระหนี้ ( Recovery After 
Default) แต่อย่างใด โดยตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต ่ากว่า 1 ปี สัญลักษณ์และนิยามอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นจ าแนกเป็น 5 
ระดับ ดังน้ี 
T1  ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะ

ได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดช าระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าว
ซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดช าระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น 

T2  ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการช าระหนี้ระยะสั้น
ในระดับที่น่าพอใจ 

T3  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้ 
T4  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช าระหนี้ระยะสั้นท่ีค่อนข้างอ่อนแอ 
D เป็นระดับท่ีอยู่ในสภาวะผิดนัดช าระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถช าระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามก าหนด 
 อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริสเรทติ้งเป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในสกุลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการช าระ
หนี้ของผู้ออกตราสารหนี้โดยไม่รวมความเสี่ยงจากการแปลงค่าเงินสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

นอกจากน้ีทริสเรทติ้งยังใช้เครื่องหมาย “(sf)” ต่อท้ายสัญลักษณ์อันดับเครดิตตราสารหนี้เพื่อระบุว่าตราสารหนี้ท่ีมีเครื่องหมาย
ดังกล่าวเป็นตราสารที่มีโครงสร้างซับซ้อน (Structured Finance Product) ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ด้วย โดยที่ความหมายของสัญลักษณ์อันดับเครดิตยังคงเหมือนเดิมตามนิยามข้างต้น 
 ทริสเรทติ้งยังก าหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับ
เครดิตของผู้ออกตราสารหนี้ในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรทติ้งจะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะ
อุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารหนี้ท่ีอาจกระทบต่อความสามารถในการช าระหนี้ ส่วนแนวโน้ม
อันดับเครดิตของตราสารหนี้โดยส่วนใหญ่จะเท่ากับแนวโน้มอันดับเครดิตขององค์กรผู้ออกตราสารนั้นๆ หรือองค์กรซึ่งรับภาระผูกพัน
ในการช าระหนี้ของตราสารนั้นๆ ท้ังนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

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

ทริสเรทติ้งอาจประกาศ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการทบทวนอันดับเครดิตที่ทริสเรทติ้งประกาศ
ผลต่อสาธารณะไปแล้วในกรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์ส าคัญซึ่งทริสเรทติ้งพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงินของ
องค์กรที่ทริสเรทติ้งจัดอันดับ แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ชัดเจน หรืออาจจะยังสรุปผลไม่ได้ เช่น การควบรวมกิจการ การลงทุนใหม่ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน หรือแผนงานต่างๆ ฯลฯ โดยจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลอันดับเครดิตเดิมแต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่อเตอืน
ให้นักลงทุนระมัดระวังในการที่จะลงทุนในตราสารหนี้ขององค์กรนั้นๆ รายงานเครดิตพินิจประกอบด้วย เหตุผล (Rationale) ที่แจ้ง
เหตุในการออกประกาศเตือนพร้อมระบุ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert Designation) ไว้พร้อมกับอันดับเครดิตปัจจุบัน โดยงดการระบุ 
“แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook)  
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เครดิตพินิจ เป็นการบอกทิศทางการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตในระยะอันใกล้ ซึ่งมี3 รูปแบบ คือ (1) Positive (บวก) (2) Negative 
(ลบ) และ (3) Developing (ยังไม่ชัดเจน) 
 
สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating 
ค าอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว ส าหรับประเทศไทย 
AAA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งก าหนดโดย Fitch โดยอันดับ

ความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเช่ือถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือ
ตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะก าหนดให้แก่ตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค ้าประกันโดยรัฐบาล 

AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั ้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความ
น่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้น
สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย     

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีมีความเปน็ไป
ได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหนี้ได้ตรง
ตามก าหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อ่ืนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือในประเภทที่สูง
กว่า   

BB (tha)  แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือค่อนข้างต ่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การช าระหนี้ตามเง่ือนไข
ของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้นๆมีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการช าระหนี้คืนตาม
ก าหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต ่าอย่างมีนัยส าคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทยการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผกูพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจ ากัดอยู่ในระดับ
หนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการช าระหนี้ตามก าหนดอย่างต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถในการช าระหนี้ตาม
ก าหนดอย่างต่อเนื่องนั้น ไม่แน่นอนข้ึนอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการด าเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ   

CCC (tha), CC (tha), C (tha) แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือข้ันต ่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศ
ไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการด าเนินธุรกิจและการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว 

  D (tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถกูก าหนดให้ส าหรับองค์กรหรือตราสารหนีซ้ึ่งก าลังอยู่ในภาวะผิดนดัช าระหนี้ใน
ปัจจุบัน   

 
ค าอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น ส าหรับประเทศไทย 
F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามก าหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออก

ตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเช่ือถือนี้จะมอบให้ส าหรับอันดับความน่าเช่ือถือที่มีความ
เสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะก าหนดให้กับตราสาร
ทางการเงินที่ออกหรือค ้าประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้
เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่ก าหนด 



 

 

P a g e  73 | หนังสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทุนรวม (Q&A) 
 

กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์ 
KTAM Japan Equity Fund 

KT-JAPAN 

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงินตามก าหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบ
กับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่
ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือท่ีสูงกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามก าหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการช าระหนี้ดังกล่าว
จะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูง
กว่า 

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหนี ้ตามเงื ่อนไขของตราสารการเงินตามก าหนดเวลาที่ไม่แน่นอน เมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการช าระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น  

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการช าระหนี้ตามเงื ่อนไขของตราสารการเงินตามก าหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูง เมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินข้ึนอยู่กับสภาวะที่
เอื้อต่อการด าเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น  

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดช าระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือก าลังจะเกิดขึ้น    
 
หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสัน้ ส าหรับประเทศไทย 
      เครื่องบ่งชี้พิเศษส าหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจาก
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือส าหรับ
ประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ 
ต่อท้ายดังกล่าวส าหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ต ่ากว่า “CCC (tha)”   
      ส าหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวส าหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น 
นอกเหนือจาก “F1(tha)”  
      สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุน
ทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณ
ดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งช้ีแนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงข้ึน “สัญญาณลบ” จะบ่งช้ีแนวโน้มในการ
ปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต ่าลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับขึ้นปรับลงหรือคงที่โดย
ปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้ส าหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ 
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ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก
กองทุนรวมทั้ง 6 ชนิด(1)  

อัตราตามโครงการ 
(% NAV) 

อัตราเรียกเก็บจริง 
(1 ก.พ.62 - 31 ม.ค.63) 

อัตราเรียกเก็บจริง 
(1 ก.พ.63 - 31 ม.ค.64) 

อัตราเรียกเก็บจริง 
(1 ก.พ.64 - 31 ม.ค.65) 

KT-JAPAN-SSF 
ตั้งแต่ 26 ต.ค.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 

 
 

1.14 
1.14 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

- 
- 

 
 

1.1488 
1.1500 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

- 
- 

 
 

1.15 
1.15 

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 

 
0.86 
0.86 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

- 
- 

 
0.8551 
0.8559 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

- 
- 

 
0.85 
0.85 

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 

 

 
0.04 
0.04 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

- 
- 

 
0.0428 
0.0428 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

- 
- 

 
0.04 
0.04 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

0.04(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 
0.21 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

- 
- 

 
0.2138 
0.2140 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

- 
- 

 
0.21 
0.21 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

0.2675 (5) 

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 2.675 



 

 

P a g e  75 | หนังสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทุนรวม (Q&A) 
 

กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์ 
KTAM Japan Equity Fund 

KT-JAPAN 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก
กองทุนรวมทั้ง 6 ชนิด(1)  

อัตราตามโครงการ 
(% NAV) 

อัตราเรียกเก็บจริง 
(1 ก.พ.62 - 31 ม.ค.63) 

อัตราเรียกเก็บจริง 
(1 ก.พ.63 - 31 ม.ค.64) 

อัตราเรียกเก็บจริง 
(1 ก.พ.64 - 31 ม.ค.65) 

KT-JAPAN-SSF 
ตั้งแต่ 26 ต.ค.65 

(% NAV) 

▪ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 

 
ตามท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 

1,070,000 บาท 

 
 

0.00 

 
 
- 

 
 

0.00 

- ภายหลังช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่เกิน 1.07 0.00 - 0.00 

▪ ค่าสอบบัญชี ตามท่ีจ่ายจริง 0.01 - 0.00 

▪ ค่าธรรมเนียมธนาคาร ตามท่ีจ่ายจริง 0.00 - 0.00 

▪ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(4) 
- ชนิดสะสมมูลค่า 
- ชนิดจ่ายเงินปันผล 
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 

 - ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 
    - ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล 
    - ชนิดเพื่อการออม 

 
ตามท่ีจ่ายจริง 
ตามท่ีจ่ายจริง 
ตามท่ีจ่ายจริง 
ตามท่ีจ่ายจริง 
ตามท่ีจ่ายจริง 
ตามท่ีจ่ายจริง 

 
 

 

0.02 
0.02 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

- 
- 

 

0.0371 
0.0373 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

- 
- 

 

0.05 
0.05 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

N/A 
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้  

- - - - - 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่เกิน 5.35 

    - ชนิดสะสมมูลค่า 

ตามท่ีจ่ายจริง 

1.14 1.1488 1.15 

    - ชนิดจ่ายเงินปันผล 1.14 1.1500 1.15 
    - ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ยังไม่เปิดให้บริการ ยังไม่เปิดให้บริการ ยังไม่เปิดให้บริการ 
    - ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 
    - ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล 
    - ชนิดเพื่อการออม 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
- 
- 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
- 
- 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

N/A 

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ ตามท่ีจ่ายจริง - - - 

หมายเหตุ : เป็นอัตราที่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกัน 
(1) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 
(2) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สามารถประมาณการได้ซึ่งเรียกเก็บจากกองทุน เมื่อรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถประมาณการได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการขอมติผู้
ถือหน่วย/แก้ไขโครงการ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น โดยจะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง   
(3) มูลค่าทรัพย์สินทีใช้ในการค านวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หมายถึง ของ
มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ท่ีมีการค านวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันท่ีค านวณ 
(4) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่แต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 



 

 

P a g e  76 | หนังสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทุนรวม (Q&A) 
 

กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์ 
KTAM Japan Equity Fund 

KT-JAPAN 

(5) หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป โดยค่าธรรมเนียมที่เก็บจริงดังกล่าวเป็นเพียง
ประมาณการ ไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงของสิ้นรอบท่ีผ่านมา  
 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อ
หรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

อัตราตามโครงการ  อัตราเรียกเก็บจริง 
(1 ก.พ.62 - 31 ม.ค.63) 

อัตราเรียกเก็บจริง 
(1 ก.พ.63 - 31 ม.ค.64) 

อัตราเรียกเก็บจริง 
(1 ก.พ.64 - 31 ม.ค.65) 

KT-JAPAN-SSF 
ตั้งแต่ 26 ต.ค.65 

(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

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 
1.50 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

- 
- 

 
1.50 
1.50 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

- 
- 

 
1.50 
1.50 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เรียกเก็บ(6) 

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 
ยังไม่เรียกเก็บ 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

- 
 - 

 
ยังไม่เรียกเก็บ 
ยังไม่เรียกเก็บ 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

- 
- 

 
ยังไม่เรียกเก็บ 
ยังไม่เรียกเก็บ 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 
 ยังไม่เรียกเก็บ(6) 

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 
1.50 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

- 
- 

 
1.50 
1.50 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 

- 
- 

 
1.50 
1.50 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เรียกเก็บ(6) 

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 
ยังไม่เรียกเก็บ 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
- 
- 

 
ยังไม่เรียกเก็บ 
ยังไม่เรียกเก็บ 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
- 
- 

 
ยังไม่เรียกเก็บ 
ยังไม่เรียกเก็บ 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เรียกเก็บ(6) 

    - ชนิดเพื่อการออม 
▪ สับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนภายใต้การบริหาร

ของบริษัทจัดการ 

 
ไม่เกิน 3.00  

บริษัทจะเรียกเก็บด้วย
วิธีการใดวิธีการหนึ่ง 

 
- 

 
- 

  
ยังไม่เรียกเก็บ(6) 

 
 



 

 

P a g e  77 | หนังสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทุนรวม (Q&A) 
 

กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์ 
KTAM Japan Equity Fund 

KT-JAPAN 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อ
หรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

อัตราตามโครงการ  อัตราเรียกเก็บจริง 
(1 ก.พ.62 - 31 ม.ค.63) 

อัตราเรียกเก็บจริง 
(1 ก.พ.63 - 31 ม.ค.64) 

อัตราเรียกเก็บจริง 
(1 ก.พ.64 - 31 ม.ค.65) 

KT-JAPAN-SSF 
ตั้งแต่ 26 ต.ค.65 

(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

▪ สับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวมเพ่ือการออม
หรือหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการอื่น 

ดังต่อไปน้ี 
- ในอัตราไม่เกินร้อยละ 
3.00 ของมูลค่าหน่วย

ลงทุนของวันท าการก่อน
หน้าวันท าการซื้อขาย

หน่วยลงทุน ขั้นต ่า 200 
บาท หรือ 

- 200 บาทต่อรายการ 

ปัจจุบันเก็บ 200 บาท
ต่อรายการ(6) 

ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือ
ครองที่ก าหนดในโครงการ (Exit Fee)  

 

ส าหรับหน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออมบริษัทจะเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือ
ครองที่ก าหนดในโครงการด้วยวิธีการใดวิธีการหน่ึงดังต่อไปน้ี 

- ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.0 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันท าการก่อนหน้าวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุน 
ขั้นต ่า 200 บาท หรือ 

- 200 บาทต่อรายการ (ยังไม่เรียกเก็บ) 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการซ้ือ
หรือขายหลักทรัพย์เมื่อมีการสั่งซ้ือหรือขายคืนหรือ
สับเปลี่ยน(4) 

- ชนิดสะสมมูลค่า 
- ชนิดจ่ายเงินปันผล 
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (2)  
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 

    - ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล 
    - ชนิดเพื่อการออม 

 
 
 

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

 
 
 

ยังไม่เรียกเก็บ 
ยังไม่เรียกเก็บ 
ยังไม่เรียกเก็บ 
ยังไม่เรียกเก็บ 

- 
- 

 
 
 

ยังไม่เรียกเก็บ 
ยังไม่เรียกเก็บ 
ยังไม่เรียกเก็บ 
ยังไม่เรียกเก็บ 

- 
- 

 
 
 

ยังไม่เรียกเก็บ 
ยังไม่เรียกเก็บ 
ยังไม่เรียกเก็บ 
ยังไม่เรียกเก็บ 

ยังไม่เปิดให้บริการ 
ยังไม่เรียกเก็บ(6) 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามท่ีนายทะเบียนก าหนด 

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซ้ือและขายคืนหน่วย
ลงทุน 

ตามอัตราท่ีสถาบันการเงินก าหนด 

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุน  ตามท่ีนายทะเบียนก าหนด 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัท
จัดการ หรือนายทะเบียน ด าเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ 

ตามท่ีนายทะเบียนก าหนด 

หมายเหตุ : เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกัน 
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ
รายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
(2) เว้นแต่ เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมตัิโดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิ จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกลา่ว 
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(3) บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทนุภายในกองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์  
(4) ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์จะค านวณเข้าไปในราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อน าเงินดังกล่าวไปช าระเป็นค่าใช้จ่ายหรือ
ค่าธรรมเนียมในการสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย์ ตามที่กองทุนถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย์  
(5) บริษัทจะประกาศหลักเกณฑ์เงือ่นไขและวิธีการเรยีกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนดังกลา่วให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน 
(6) หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป โดยค่าธรรมเนียมที่เก็บจริงดังกล่าวเป็นเพียง
ประมาณการ ไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงของสิ้นรอบท่ีผ่านมา  
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 กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศญี่ปุ่น ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของ
ตนเองด้วย 

 ส าหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผู้ลงทุนไม่สามารถน าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมไปจ าหน่าย โอน จ าน า หรือ
น าไปเป็นประกัน 

 ส าหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนนี้จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข 
การลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในก าหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องช าระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตาม
ประมวลรัษฎากร 

 ส าหรับหน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออม ผู้ลงทุนควรศึกษาเง่ือนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม รวมทั้งสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมและขอรับคู่มือการลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

 ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุนและเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต หาก
ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน 

 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผูข้ายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 ท่านสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่นการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Connected Person) ได้ที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย internet ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http//:www.sec.or.th) 

 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานก าหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจจะลงทุน ที่ต้องการทราบข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัท
จัดการในรายละเอียด สามารถขอดูข้อมูลได้ที่บริษัทจัดการ ผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่าง ๆ ที่
สมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนดและจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถ
ก ากับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ 

 กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) จึงไม่มี
ภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์  

 ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงิน หรือผลการด าเนินงานของ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ส านักงานของบริษัทจัดการหรอืเวป
ไซต์ของบริษัทจัดการ (http//:www.ktam.co.th) 

 บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง ขอสงวนสิทธิที่จะขอข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 
เพิ่มเติมจากผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้
เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงหรือป้องกันการ
ใช้บริการธุรกิจหลักทรัพย์เป็นช่องทางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และ/หรือกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

ค าเตือนและข้อแนะน า 
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 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงานได้รับรองถึงความ
ถูกต้องของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น 

 
ข้อมูลนี้รวบรวม ณ วันที ่26 ตุลาคม 2565   


