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กองทุนรวมตราสารทุน
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)
การเขารวมการตอตานการทุจริต :
กองทุนรวมฟดเดอร (Feeder Fund)
ไดรับการรับรอง CAC
FIF (ลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ)
กองทุนนี้มีการลงทุนกระจุกตัวในกลุมอุตสาหกรรมประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของกับ Healthcare
จึงมีความเสี่ยงที่ผูลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก

คุณกําลังจะลงทุนอะไร ?
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทุน
คาธรรมเนียม
ผลการดําเนินงาน
ขอมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน
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คุณกําลังจะลงทุนอะไร?
 ทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุน
กองทุนเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน Janus Global Life Sciences Fund (Master Fund) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบ
ปบัญชี ไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม หรือตามอัตราสวนที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะ
ประกาศกําหนด
กองทุนเปดเคแทม เวิลด เฮลธแคร เพื่อการเลี้ยงชีพ อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) ที่มีตัว
แปรเปนอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเสี่ยงตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณในแตละขณะ
- นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก
กองทุน Janus Global Life Sciences Fund มีวัตถุประสงคการลงทุนเพื่อการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว โดยเนนลงทุนใน
ตราสารทุนของบริษัทตางๆทั่วโลก ที่มีความเกี่ยวของกับวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิต (Life Sciences) โดยทั่วไป Life
Sciences จะเกี่ยวของกับการรักษาหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งหมายรวมถึงบริษัทที่เกี่ยวของกับการวิจัย พัฒนา ผลิตและจัด
จําหนายผลิตภัณฑและบริการที่เกี่ยวของกับสุขภาพ และผลิตภัณฑเพื่อการดูแลตนเอง (Personal Care) การแพทยหรือเภสัชกรรม
รวมถึงบริษัทที่เชื่อวามีศักยภาพในการเติบโตสวนใหญเปนผลมาจาก ผลิตภัณฑ เทคโนโลยี การจดสิทธิบัตร หรือตลาดอื่นใดที่ไดรับ
ประโยชนจากวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิต (Life Sciences)
คุณสามารถศึกษาขอมูลกองทุนหลักไดจาก www.janusinternational.com
 กลยุทธในการบริหารกองทุนรวม กองทุนเปดเคแทม เวิลด เฮลธแคร เพื่อการเลี้ยงชีพ มุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตาม
กองทุนหลัก (Passive Management) กองทุน Janus Global Life Sciences Fund มุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชี้วัด
(Active Management)

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
• ผูลงทุนยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพยประเภทหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ รวมถึงความเสี่ยงดานอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
• ผูลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุนที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนตํ่ากวามูลคาที่ลงทุนและ
ทําใหขาดทุนได
• ผูที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกวาการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
• เนื่องจากเปนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ผูลงทุนควรลงทุนในกองทุนอยางนอย 5 ป และถือหนวยลงทุนจนครบอายุ 55 ปบริบูรณ
เพื่อใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด

• ผูลงทุนที่ตองการกระจายการลงทุน ไปยังหุนที่มีความเกี่ยวของกับวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิต (Life Sciences)

กองทุนรวมนี้ไมเหมาะกับใคร
- ผูลงทุนที่เนนการไดรับผลตอบแทนในจํานวนเงินที่แนนอน หรือรักษาเงินตนใหอยูครบ

ทําอยางไรหากยังไมเขาใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
 อานหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูสนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
 อยาลงทุนหากไมเขาใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณตองระวังอะไรเปนพิเศษ?
คําเตือนที่สําคัญ
• ผูลงทุนไมสามารถนําหนวยลงทุนของกองทุนเปดเคแทม เวิลด เฮลธแคร เพื่อการเลี้ยงชีพ ไปจําหนาย จาย โอน จํานําหรือนําไป
•
•
•
•

•

•

•
•

เปนประกัน
ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปดเคแทม เวิลด เฮลธแคร เพื่อการเลี้ยงชีพ จะไมไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีหากไมปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขการลงทุน และจะตองคืนสิทธิประโยชนทางภาษีที่เคยไดรับภายในกําหนดเวลา มิฉะนั้นจะตองชําระเงินเพิ่ม และ/หรือ
เบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชนทางภาษีที่ระบุไวในคูมือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพรวมทั้งสอบถาม
และขอรับคูมือการลงทุนไดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)
ผูลงทุนควรลงทุนในกองทุนอยางนอย 5 ป และถือหนวยลงทุนจนครบอายุ 55 ปบริบูรณ เพื่อใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กฎหมาย
กําหนด
กองทุนเปดเคแทม เวิลด เฮลธแคร เพื่อการเลี้ยงชีพ มีความเสี่ยงจากการลงทุนเฉพาะกลุมอุตสาหกรรม (Specific sectors)
เนื่องจากกองทุน Janus Global Life Sciences Fund (กองทุนหลัก) เนนลงทุนในตราสารทุนของบริษัทตางๆทั่วโลก ที่มีความ
เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิต (Life Sciences) จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกวา
กองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายกลุมอุตสาหกรรม และอาจไดรับผลกระทบที่เกิดจากวงจรการเปลี่ยนแปลง
(cyclical changes) อยางรวดเร็วของพฤติกรรมผูลงทุน การลงทุนในกลุมธุรกิจการดูแลสุขภาพ(Healthcare) จึงอาจไดรับ
ผลกระทบจากปจจัยที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมดังกลาวเปนพิเศษ
กองทุนเปดเคแทม เวิลด เฮลธแคร เพื่อการเลี้ยงชีพ อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) ที่มีตัว
แปรเปนอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเสี่ยง โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนตามความ
เหมาะสมกับสภาวการณในแตละขณะ จึงอาจยังมีความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู ซึ่งอาจทําใหผูลงทุนไดรับผลการ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเริ่มแรกได อีกทั้ง การใชเครื่องมือปองกันความเสี่ยงอาจมีตนทุน
สําหรับการทําธุรกรรมปองกันความเสี่ยง โดยทําใหผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากตนทุนที่เพิ่มขึ้น
โดยปกติกองทุนหลักจะไมลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา เพื่อวัตถุประสงคในการลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน อยางไรก็ตาม
ในอนาคตกองทุนหลักอาจพิจารณาใชเครื่องมือปองกันความเสี่ยงได โดยขึ้นอยูกับสภาวการณในแตละขณะ ดังนั้น ผูลงทุนจึงยังคงมี
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับ กองทุนเปดเคแทม เวิลด เฮลธแคร เพื่อการเลี้ยงชีพ นําเงินบาทไปลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนหลัก
ในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ และกองทุนหลักนําเงินดอลลารสหรัฐ ไปลงทุนในหลักทรัพยในสกุลเงินดอลลารสหรัฐหรือสกุลเงินอื่นใดซึ่ง
อาจทําใหผูลงทุนไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเริ่มแรกหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อแสวงหาผลประโยชนหรือผลตอบแทน (Efficient Portfolio Management)
จึงมีความเสี่ยงมากกวากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผูลงทุนที่ตองการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงไดสูงกวาผูลงทุน
ทั่วไป
เนื ่ องจากกองทุ นเป ดเคแทม เวิ ล ด เฮลธ แ คร เพื ่ อการเลี ้ย งชี พ มี การลงทุนในหน วยลงทุนของกองทุ น Janus Global Life
Sciences Fund (กองทุนหลัก) ที่ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทตางๆทั่วโลก ที่มีความเกี่ยวของกับวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินชีวิต (Life Sciences) กองทุนจึงมีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการลงทุนในตางประเทศ เชน การเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ
การเมือง ตลาดการเงิน อัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับกฎหมายภาษีอากร ความเสี่ยงดานการเมืองในระดับนานาชาติ
และระดับภูมิภาค ความเสี่ยงในการบังคับใชขอกําหนดเกี่ยวกับการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนและการเขา-ออกของเงินลงทุนหรือ
กฎหมายหรือขอกําหนดอื่นๆ ผลกระทบจากภาวะเงินฝดหรือ เงินเฟอ รวมถึงความจํากัดของความคุมครองจากกฎหมายที่มีตอ
กองทุน เปนตน

KT-HEALTHC RMF

3

หมายเหตุ มี net exposure มุงลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ในตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ย
รอบระยะเวลาบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV

ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลคาหนวยลงทุน (market risk)
ความผันผวนของ
ผลการดําเนินงาน (SD)

ตํ่า
< 5%

5-10%

10-15%

15-25%

สูง
> 25%

* กรณีกองทุนจัดตั้งไมครบ 5 ป จะแสดงคาที่เกิดขึ้นนับตั้งแตวันที่จดั ตั้งกองทุนรวม

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
การปองกันความเสี่ยง fx

ตํ่า

ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด

สูง
บางสวน

ดุลยพินิจ

ไมปองกัน

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการปองกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ประมาณ 50-100% ของเงินลงทุนใน
ตางประเทศ

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุน
High Issuer
Concentration Risk
High Sector
Concentration Risk

ตํ่า

สูง
<= 10%

10%-20%

20%-50%

50%-80%

>80%

ตํ่า

สูง
< 20%

20%-50%

50%-80%

>80%

หมายเหตุ : กองทุนหลักมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Biotechnology และ Pharmaceuticals

High Country
Concentration Risk

ตํ่า

สูง
< 20%

20%-50%

50%-80%

>80%

*คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.ktam.co.th
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สัดสวนของประเภททรัพยสินที่ลงทุน

หมายเหตุ เปนขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ขอมูลการลงทุนของกองทุน Janus Global Life Sciences Fund

หมายเหตุ เปนขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
- แหลงขอมูล : ขอมูลจาก FACTSHEET กองทุนรวมหลัก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
https://www.janushenderson.com
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คาธรรมเนียม
* คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนที่คุณจะไดรับ ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน *

หมายเหตุ :
* เปนอัตราที่รวมภาษีมลู คาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน
** สามารถดูคาธรรมเนียมยอนหลัง 3 ป ในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q & A) ไดที่ www.ktam.co.th

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)
รายการ
สูงสุดไมเกิน
เก็บจริง
คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (1)
5.00%
ยังไมเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (1)
3.00%
ยังไมเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหนวยลงทุนเขา (1) (2)
5.00%
ยังไมเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก(1) (2)
ยังไมเรียกเก็บ
(1) สับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนภายใตการบริหารของ
3.00%
บริษัทจัดการ
200 บาทตอ
(2) สับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ บริษัทจะเรียกเก็บดวยวิธีการใดวิธกี ารหนึ่ง ดังตอไปนี้
- ไมเกิน 3.00% ของมูลคาหนวยลงทุนของวันทําการกอน
รายการ
ของ บลจ.อื่น
หนาวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ขั้นตํ่า 200 บาท หรือ
- 200 บาทตอรายการ
คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน
ไมมี
คาธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิในหนวยลงทุน
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
หมายเหตุ : คาธรรมเนียมดังกลาวเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน, สามารถดูคาธรรมเนียม
ยอนหลัง 3 ป ในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q & A) ไดที่ www.ktam.co.th
(1)
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกับผูลงทุนแตละกลุมไมเทากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบ
รายละเอียดลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)
และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ
(2)
ปจจุบันบริษัทจัดการเปดใหบริการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนระหวางกองทุนเปดเคแทม เวิลด เฮลธแคร เพื่อการเลี้ยงชีพ กับกองทุนเปด
กรุงไทยตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF4) เทานั้น

KT-HEALTHC RMF

6

หมายเหตุ : คาธรรมเนียมของกองทุนหลัก Janus Global Life Sciences Fund
คาธรรมเนียมการขาย (Entry Charge) : ไมเกิน 2.00%
คาธรรมเนียมการขายคืน (Exit Charge) : ไมมี
Ongoing charge* : 1.58%
* อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแกไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บคาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ ของกองทุนได
- ขอมูลจาก FACTSHEET ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
https://www.janushenderson.com
*คาตอบแทนที่ไดรับจากบริษัทจัดการตางประเทศ (Rebate fee) 0.00% ของ NAV
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ผลการดําเนินงานในอดีต
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *

กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในชวงเวลา 5 ป คือ -26.77%
ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (standard deviation) คือ 18.78% ตอป
ประเภทกองทุนรวมเพื่อใชเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Health care
* คุณสามารถดูขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่ https://www.aimc.or.th
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ผลการดําเนินงานยอนหลังของกองทุนหลัก

- แหลงขอมูล : ขอมูลจาก FACTSHEET กองทุนรวมหลัก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ที่มา https://www.janushenderson.com
- ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
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ขอมูลอื่น ๆ
นโยบายการจายเงินปนผล ไมจายเงินปนผล
ผูดูแลผลประโยชน
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหนวย
ลงทุน

ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
27 พฤศจิกายน 2558
ไมกําหนด
วันทําการซื้อ
ผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการสั่งซื้อหนวยลงทุนไดที่บริษทั จัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืน (ถามี) ไดทุกวันทําการซือ้ ขายหนวยลงทุน ในระหวางเวลาเริ่มเปดทําการ – 14.00 น. โดย
บริษัทจัดการจะประกาศวันที่มิใชวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใหทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษทั จัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของ
บริษัทจัดการ
ทั้งนี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันที่มิใชวนั ทําการซื้อขายหนวยลงทุนดังกลาว ใน
กรณีที่กองทุนไดรับผลกระทบจากการชําระหรือรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากกองทุนหลัก หรือ
กรณีอื่นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ
มูลคาขั้นตํา่ ของการซื้อ: 500 บาท
วันทําการขายคืน :
ผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการสั่งขายคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน (ถามี) ไดทุกวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ในระหวางเวลาเริ่มเปดทําการ – 14.00 น.
โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่ม ิใชว ันทํา การซื้ อขายหนว ยลงทุน ใหท ราบลว งหนา โดยปด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือ
เว็บไซตของบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันที่มิใชวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนดังกลาว ใน
กรณีที่กองทุนไดรับผลกระทบจากการชําระหรือรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากกองทุนหลัก หรือ
กรณีอื่นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ
- มูลคาขั้นตํา่ ของการสั่งขายคืน : ไมกําหนด
- จํานวนหนวยลงทุนขัน้ ตํ่าของการสั่งขายคืน : ไมกําหนด
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- มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า : ไมกําหนด
- จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า : ไมกําหนด

รายชื่อผูจัดการกองทุน

อัตราสวนหมุนเวียนการ
ลงทุนของกองทุนรวม
(PTR)
ผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน
ติดตอสอบถาม
รับหนังสือชีช้ วน
รองเรียน

ธุรกรรมที่อาจกอใหเกิด
ความขัดแยงทาง
ผลประโยชน

- ระยะเวลาการรับเงินคาขายคืน : ไมเกิน 5 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันคํานวณมูลคาทรัพยสิน
สุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน โดยมิใหนับรวม
วันหยุดทําการในตางประเทศ แตโดยทั่วไปจะไดรับเงินภายใน 5
วันทําการนับตัง้ แตวันถัดจากวันทําการขายคืนหนวยลงทุน โดยมิ
ใหนับรวมวันหยุดทําการในตางประเทศ (T+5)
คุณสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินรายวันไดที่: www.ktam.co.th
ชื่อ-นามสกุล
วันที่เริ่มบริหารกองทุนรวมนี้
คุณ พีรพงศ กิจจาการ
27/11/2558
คุณ เขมรัฐ ทรงอยู
28/09/2561
ในรอบระยะเวลายอนหลัง 1 ปเทากับ 1.14%
(ปริมาณการซื้อขายทรัพยสินของกองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวม)
ทั้งนี้ บริษทั จัดการอาจแตงตั้งผูส นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการ
แตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนในภายหลังได โดยผูสนใจลงทุนสามารถสอบถาม
รายชื่อผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดทบี่ ริษัทจัดการ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ที่อยู : เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร ชั้น 32 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขต
สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท : 0-2686-6100
website : www.ktam.co.th
email : callcenter@ktam.co.th
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนไดที่ website :
www.ktam.co.th

 การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทั้งไมไดอยูภายใตความคุมครองของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุน
ซึ่งผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
 ไดรับอนุมัติจัดตั้ง และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต
 การพิจารณารางหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน ก.ล.ต. ไดรับรองถึงความ
ถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัท
จัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 แลวดวยความระมัดระวังในฐานะ
ผูรับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตอง ไมเปนเท็จ และไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด
KT-HEALTHC RMF
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คำอธิบายเพิ่มเติม
ความเสี ่ ย งทางตลาด (Market Risk) คื อ ความเสี ่ ย งจากความผั น ผวนของราคาหลั กทรั พ ย / ทรั พ ย ส ิ น ในตลาด
ตางประเทศที่อาจปรับตัวขึ้นลง โดยไดรับผลกระทบจากปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม หรือภาวะตลาด เชน การเมืองของแต
ละประเทศ เศรษฐกิจ สถานการณของตลาดเงินตลาดทุน ความผันผวนของคาเงิน อัตราดอกเบี้ย เปนตน ซึ่งอาจมี
ผลกระทบตอราคาของตราสารที่กองทุนหลักลงทุนไว และสงผลใหมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนมีความผันผวน
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผูออกตรา
สารหนี้ไมสามารถชําระคืนเงินตน และ/หรือดอกเบี้ยไดตามที่กําหนด เชน บริษัทดังกลาวอาจประสบปญหาทางการเงิน
เปนตน ซึ่งจะสงผลตอมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนเปดเคแทม เวิลด เฮลธแคร เพื่อการเลี้ยงชีพ
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของหลักทรัพย (liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่หลักทรัพยที่กองทุน
ไปลงทุนไวขาดสภาพคลองในการซื้อขาย
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบตอมูลคาของหนวยลงทุน เชน กองทุนรวมลงทุนดวยสกุลเงินดอลลารในชวงที่เงินบาทออน แต
ขายทํากําไรในชวงทีบ่ าทแข็ง กองทุนรวมจะไดเงินบาทกลับมานอยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนใน ชวงทีบ่ าท
แข็งและขายทํากําไรในชวงทีบ่ าทออนก็อาจไดผลตอบแทนมากขึ้นกวาเดิมดวยเชนกัน ดังนัน้ การปองกัน ความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกลาว
• อาจปองกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวม : ผูลงทุนอาจมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยน
เนื่องจากการปองกันความเสีย่ งขึ้นอยูกับดุลยพินจิ ของผูจัดการกองทุนรวมในการพิจารณาวาจะปองกันความเสีย่ ง
หรือไม
ความเสี่ยงในเรื่องคูสัญญาในการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Counter Party Risk) คือ ความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากคูสัญญาในการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมีฐานะการเงินดอยลงจนไมอาจ
ดําเนินการใหเปนไปตามสัญญาได
ความเสี่ยงที่เกิดจากการยายการลงทุนไปกองทุนอื่น กรณีที่การลงทุนในกองทุนตางประเทศ ไมเหมาะสม บริษัทจัดการ
อาจพิจารณายายการลงทุนไปยังกองทุนตางประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนสอดคลองกับวัตถุประสงคของกองทุน
ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในอุตสาหกรรมหรือเฉพาะกลุมธุรกิจ (Sector Risk) คือ ความเสี่ยงของการลงทุนใน
อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งหรือเฉพาะกลุมธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งของกองทุน Janus Global Life Sciences Fund
(กองทุนหลัก) โดยเปนกองทุนที่เนนลงทุนในอุตสาหกรรม Health Care เพียงอุตสาหกรรมเดียว ซึ่งปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ
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กับตลาดนั้นๆ หรือปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบตออุตสาหกรรมนั้น อาจมีผลกระทบโดยตรงตอมูลคาของหลักทรัพย
หรือทรัพยสินที่กองทุนหลักลงทุน
ความเสี่ยงจากขอจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (repatriation risk)
เนื่องจากการลงทุนในตางประเทศ กองทุนจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ กฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวของกับ
การลงทุนซึ่งอาจแตกตางจากที่บังคับใชในประเทศไทย ซึ่งโดยหลักการปฏิบัติงาน บริษัทจัดการฯ จะมีการศึกษาถึง
กฎหมาย ระเบียบ กระบวนการหรือขั้นตอนในการทําธุรกรรมเพื่อลงทุน ตลอดจนประเด็นความเสี่ยงตางๆ ที่เกี่ยวของกอน
การลงทุน แตในภาวะการณลงทุนจริง กองทุนอาจเผชิญกับเหตุการณอันไมสามารถคาดการณได หรือนอกเหนือความ
ควบคุม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่กระทบตอการลงทุน อาทิเชน การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑหรือกฏระเบียบของ
ประเทศที่เกี่ยวของกับการลงทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผูควบคุมกฎระเบียบของแตละประเทศ ซึ่งกระทบตอตนทุน
คาใชจาย ภาระทางภาษี ทําใหไมไดรับผลตอบแทนตามทีค่ าดการณ หรืออาจมีการจํากัดการโอนเงินออกนอกประเทศ หรือ
จํากัดหรือหามแลกเปลี่ยนเงินตรา ทําใหไมสามารถนําเงินลงทุนกลับเขาประเทศหรือแปลงกลับเปนสกุลเงินบาทได เปนตน
ในกรณีดังกลาวอาจสงผลกระทบในเชิงลบตอมูลคาเงินลงทุน รวมถึงกระทบตอสภาพคลองของกองทุน
ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเขาไป
ลงทุน เชน การเปลี่ยนแปลงผูบริหาร, การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางดานเศรษฐกิจ หรือสาเหตุอื่นๆ จนทําใหไมสามารถ
ชําระหนี้ไดตรงตามระยะเวลาที่กําหนด
ความเสี่ยงที่เกิดจากการไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนกองทุนรวมตางประเทศลาชา
คือ ความเสี่ยงที่ผูลงทุนอาจไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมตางประเทศลาชา ซึ่งอาจเกิดจากความ
แตกตางดานเวลา วันหยุดทําการของประเทศที่กองทุนลงทุนหรือประเทศที่เกี่ยวของกับการลงทุน หรือในกรณีที่เกิด
เหตุการณไมปกติ ที่อาจสงผลกระทบตอการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนในประเทศ
ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในผูออกตราสารรายใด ๆ มากกวา 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตอการดําเนินงาน
ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผูออกตราสารรายดังกลาว กองทุนอาจมีผลการดําเนินงานที่ผนั ผวนมากกวากองทุนที่
กระจายการลงทุนในหลายผูออกตราสาร
(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรม
นั้น กองทุนดังกลาวอาจมีผลการดําเนินงานทีผ่ ันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
(3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนใน
ประเทศใดประเทศหนึ่งมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตอประเทศดังกลาว เชน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เปนตน กองทุนดังกลาวอาจมีผลการดําเนินงานทีผ่ ันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนใน
หลายประเทศ
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ขอมูลกองทุนรวมหลัก
สรุปสาระสําคัญของกองทุน Janus Global Life Sciences Fund
ชื่อ
วัตถุประสงคและนโยบาย

อายุกองทุน
วันจัดตั้ง
ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง
Class & currency
ISIN Code
Bloomberg Ticker
Benchmark
Management Company
Custodian
Independent Auditors
แหลงขอมูล

Janus Global Life Sciences Fund
กองทุน Janus Global Life Sciences Fund มีวัตถุประสงคการลงทุนเพื่อการเติบโต
ของเงินลงทุนในระยะยาว โดยเนนลงทุนในตราสารทุนของบริษทั ตางๆทัว่ โลก ที่มีความ
เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิต (Life Sciences) โดยทั่วไป Life
Sciences จะเกี่ยวของกับการรักษาหรือการพัฒนาคุณภาพชีวติ ซึ่งหมายรวมถึงบริษัทที่
เกี่ยวของกับการวิจัย พัฒนา ผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑและบริการที่เกี่ยวของกับ
สุขภาพ และผลิตภัณฑเพื่อการดูแลตนเอง (Personal Care) การแพทยหรือเภสัชกรรม
รวมถึงบริษัทที่เชื่อวามีศักยภาพในการเติบโตสวนใหญเปนผลมาจาก ผลิตภัณฑ
เทคโนโลยี การจดสิทธิบัตร หรือตลาดอื่นใดที่ไดรับประโยชนจากวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินชีวิต (Life Sciences)
กองทุนอาจใชเทคนิคการบริหารจัดการกองทุน หรือใชตราสารเพื่อการลงทุน เชน การ
ซื้อขายสัญญาฟวเจอรส สัญญาออปชัน สวอป และหรือ สัญญาซื้อขายลวงหนาอื่นใดได
ไมเกิน 10% ของมูลคาทรัพยสนิ สุทธิ ภายใตเงื่อนไขและขอจํากัดของธนาคารกลาง
(The Central Bank) ในชวงเวลานัน้ ๆ และกองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพยหรือ
ทรัพยสินอื่นที่ซื้อขายในตลาดทีก่ ําลังพัฒนาตลาดใดตลาดหนึ่งไดไมเกิน 10% ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิ และเมื่อรวมแลวไมเกิน 20% ของมูลคาทรัพยสนิ สุทธิของกองทุน
ไมกําหนดอายุโครงการ
31 มีนาคม 2543
ประเทศไอรแลนด
Class I acc / ดอลลารสหรัฐ (USD)
IE0002141913
JANGLII
MSCI World/Health Care NR USD
Janus Capital Management LLC
Citibank International Limited
PricewaterhouseCoopers
www.janusinternational.com

KT-HEALTHC RMF

15

