
ผู�ลงทุนต�องทำความเข�าใจลักษณะสินค�า เง�่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก�อนตัดสินใจลงทุน
ศึกษารายละเอียดหร�อขอรับหนังสือช�ช้วนท่ี ผู�สนับสนุนการขาย หร�อ บลจ.กรุงไทย โทร 02 686 6100 กด 9 

กองทุนเป�ดเคแทม อีเมอร�จ�้ง มาร�เก็ตส� อิคว�ตี้ ฟ�นด� (KT-EMEQ)

ป�จจัยความเส่ียงท่ีสำคัญ : ความเส่ียงทางตลาด (Market Risk)/ ความเส่ียงของตลาดเกิดใหม� (Emerging Market Risk)/
ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน (Foreign Exchange Rate Risk) เป�นต�น

KT-EMEQ
คัดเกรดหุ�นคุณภาพ

ในตลาดเกิดใหม�

KT-EMEQ กองทุนรวมหลัก

หุ�นของบร�ษัทท่ีดำเนินกิจการ
ในกลุ�มประเทศกำลังพัฒนา

Vontobel Fund – 
mtx Sustainable Emerging

Markets Leaders 

EMERGING MARKETS

กองทุนเป�ดเคแทม
อีเมอร�จ�ง้ มาร�เก็ตส�

อิคว�ต้ี ฟ�นด�

นโยบายกองทุน KT-EMEQ

กองทุน KT-EMEQ เหมาะสำหรับใคร?
ผู�ท่ียอมรับความเส่ียงและความผันผวนของราคาหุ�นท่ีกองทุนไปลงทุนซ�ง่อาจปรับตัวเพ่ิมสูงข�น้หร�อลดลงต่ำกว�าท่ีลงทุนและทำให�ขาดทุนได�

ผู�ท่ีสามารถรับความเส่ียงด�านอัตราแลกเปล่ียนเง�นตราต�างประเทศได�

ผู�ท่ีสามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนท่ีดีกว�าการลงทุนในตราสารหน้ีท่ัวไป  

หลักการการลงทุน
ผลตอบแทนของกิจการ (ROIC) ท่ีดีและผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ�นท่ีมีความสัมพันธ�ทางบวกท่ีชัดเจนต�อราคาหุ�นของบร�ษัทท่ีมีทิศทางไปในทางเดียวกัน
สร�างพอร�ตจากความเช�อ่ม่ันในการเลือกหลักทรัพย� (Active Management) ไม�อิงกับดัชนีอ�างอิง (Benchmark) 
ว�ธ�การคัดเลือกหลักทรัพย� จะใช�ว�ธ�การคัดกรองเช�งระบบ (Matrix) และป�จจัยพ้ืนฐาน เพ่ือมองหาบร�ษัทท่ีมีคุณภาพเหนือกว�าค�าเฉล่ียในอุตสาหกรรมของผลตอบแทน
ของกิจการ (ROIC) และวางน�ำหนักในการลงทุนในแต�ละอุตสาหกรรม และตรวจสอบว�าบร�ษัทเหล�าน้ันต�องมีความรับผิดชอบต�อสังคมและส่ิงแวดล�อมท่ีดี รวมถึงจังหวะ
การเข�าซ�อ้ท่ีต�องมีมูลค�าต่ำกว�าค�าเฉล่ีย หร�อมี Upside ท่ีน�าสนใจต�อการลงทุน

กองทุนเป�ดเคแทม อีเมอร�จ�ง้ มาร�เก็ตส� อิคว�ต้ี ฟ�นด� มีนโยบายเน�นลงทุนในหน�วยลงทุนของกองทุน Vontobel Fund – mtx Sustainable Emerging Markets Leaders
(กองทุนรวมหลัก) เพียงกองเดียว โดยเฉล่ียในรอบป�บัญช�ไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 ของมูลค�าทรัพย�สินสุทธ�ของกองทุนรวม 

กองทุนหลักได�รับการจัดอันดับจาก (ข�อมูล ณ วันท่ี 31 ม.ค. 63) 



แนวคิดและว�ธ�การลงทุน

การว�เคราะห�ความยั่งยืนของธุรกิจ (ESG)

การบร�หารความเสี่ยง

ข�อมูลกองทุน KT-EMEQ

ใช�รูปแบบการว�เคราะห�ท่ียอดเย่ียมแบบ 4-Pillar เพ่ือคัดแยกหลักทรัพย�ท่ีมีคุณภาพ และคัดกรองเฉพาะหลักทรัพย�ท่ีมีมูลค�าเหมาะสม

กรอบการว�เคราะห�ท่ีช�วยจำแนกบร�ษัทท่ีมีการบร�หารในเช�ง ESG ท่ีด�อยกว�าคู�แข�งและค�นหาบร�ษัทท่ีผ�านเกณฑ� ESG ข้ันต่ำเฉพาะของแต�ละอุตสาหกรรม

ใช�วัฐจักรเศรษฐกิจและการว�เคราะห�ความเส่ียงพ้ืนฐาน
เพ่ือควบคุมความเส่ียงของพอร�ตโฟลิโอ

ที่มา : Vontobel Asset Management
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4 ความสามารถในการทำกำไร (ROIC)
ว�เคราะห�อัตราผลตอบแทนของกิจการ (ROIC) เพ่ือเฟ�นหาบร�ษัทท่ีโดดเด�นท่ีสุด
และความสามารถในการทำกำไรท่ียอดเย่ียมท่ีสุดในอุตสาหกรรมต�างๆ

ความสามารถการแข�งขันในอุตสาหกรรม
บร�ษัทท่ีเป�นผู�ครองตลาด และมีความได�เปร�ยบในการแข�งขันสูงท่ีสุด เพ่ือสร�างกำไร
ในอันดับต�นๆ ของอุตสาหกรรม

มูลค�าท่ีแท�จร�งในการลงทุน
หุ�นที่มีราคาที่ต่ำกว�ามูลค�าที่แท�จร�ง

ความย่ังยืนของธุรกิจ (ESG)
บร�ษัทท่ีเป�นผู�นำในอุตสาหกรรมท่ีให�ความสำคัญกับแนวคิดเร�อ่งการพัฒนา
อย�างย่ังยืนได�อย�างมีประสิทธ�ภาพ
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คะแนน 1-5 สามารถลงทุนในบร�ษัทท่ีมีคะแนนถ�วงน�ำหนักมากกว�า > 2.4

การใช�สิทธ�ออกเสียงในการประชุมผู�ถือหุ�น

- ระบบการบร�หารสภาพแวดล�อม
- การทำงานท่ีมีประสิทธ�ภาพ
  ต�อส่ิงแวดล�อม
- การให�บร�การดูแลผลิตภัณฑ�

- ความมีประสิทธ�ภาพ
  ของคณะกรรมการ
- สิทธ�ของผู�ถือหุ�น
- ค�าตอบแทนของผู�บร�หาร

ทรัพยากรภายใน
- บทว�เคราะห�และงานว�จัย
  เก่ียวกับ ESG Sector 
- ฐานข�อมูลของ Vontobel
  Proprietary ESG
- คณะกรรมการลงทุน
  ด�าน ESG

ทรัพยากรภายนอก
- Sustainalytics
- มาตรวัดการกำกับดูแล
  โดย MSCI ESG Research
- Vigeo Eiris
- Hermes EOS

- ความสัมพันธ�ของพนักงาน
- การพัฒนาเช�งสังคมและ
  เศรษฐกิจ
- ห�วงโซ�อุปทาน

สภาพ
แวดล�อม

สังคม

การกำกับ
ดูแล
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1 Recovery

Expansion

Slowdown

Contraction

1%

48%
การลงทุนใน

วัฐจักรเศรษฐกิจ
ของพอร�ตโฟลิโอ 51%

ผลการดำเนินงานย�อนหลังของกองทุนรวมหลัก

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได�เป�นส่ิงยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
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ประเภทกองทุน
ระดับความเส่ียงกองทุน
สกุลเง�น (กองทุนรวมหลัก)
นโยบายการป�องกัน
ความเส่ียงด�านอัตราแลกเปล่ียน
เง�นลงทุนข้ันต่ำ
วันเป�ดรับคำส่ังซ�อ้และขายคืน

วันรับเง�นค�าขายคืน
ค�าธรรมเนียมการขาย                  
ค�าธรรมเนียมการรับซ�อ้คืน
ค�าธรรมเนียมจัดการกองทุน
ค�าธรรมเนียมนายทะเบียน                  
                
                  

กองทุนตราสารทุน
6
USD

1,000 บาท

T+5
ไม�เกิน 3.21% (ป�จจ�บันเร�ยกเก็บ 1.50%)
ไม�เกิน 3.21% ต�อป� (ป�จจ�บันไม�เร�ยกเก็บ)
ไม�เกิน 2.14% ต�อป� (ป�จจ�บันเร�ยกเก็บ 1.07% ต�อป�)
ไม�เกิน 0.535% ต�อป� (ป�จจ�บันเร�ยกเก็บ 0.214% ต�อป�)

ตามดุลยพินิจผู�จัดการกองทุน

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปร�ยบเทียบผลการดำเนินงานท่ีเก่ียวข�องกับผลิตภัณฑ� มิได�เป�นส่ิงยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ทุกวันทำการซ�้อขาย โดยต�องส�งคําสั่งล�วงหน�า
ไม�น�อยกว�า 1 วันทําการ ก�อนวันทําการซ�้อขาย
ตั้งแต�เวลาเป�ดทําการ ถึง 15:30 น.


