กองทุนเปดเคแทม ธ�มเมติก ทร�กเกอร ฟนด (KT-TMT)

KT-TMT

เปาหมาย 7%
ภายในระยะเวลา 7 เดือน

IPO 5 - 11 พ.ย. 63
มูลคาหนวยลงทุนเปาหมายไมใชการรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน และผูล งทุน
ไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนนีใ้ นชวงเวลา 7 เดือนได ดังนัน้ หากมีปจ จัยลบทีส่ ง ผลกระทบ
ตอการลงทุนดังกลาว ผูล งทุนอาจสูญเสียเง�นลงทุนจำนวนมาก

นโยบายการลงทุนของกองทุนเปดเคแทม ธ�มเมติก ทร�กเกอร ฟนด (KT-TMT)
ลงทุนในหร�อมีไวซ�่งหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ อาทิ หนวย CIS และ/หร�อ กองทุนรวมอีทีเอฟ และ/หร�อกองทุนรวมอสังหาร�มทรัพย และ/หร�อทรัสต
เพื่อการลงทุนในอสังหาร�มทรัพย และ/หร�อกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน (กองทุนปลายทาง) ตั้งแต 2 กองทุนข�้นไปโดยการลงทุนในกองทุนปลายทางดังกลาวมีนโยบาย
ลงทุนทั้งใน ตราสารแหงทุน ตราสารแหงหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ทรัพยสินทางเลือก และ/หร�อหลักทรัพยหร�อทรัพยสินอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต.กำหนด
กองทุนนี้จะพิจารณาปรับสัดสวนการลงทุนไดตั้งแตรอยละ 0 ถึงรอยละ 100 ของมูลคาทรัพยสินสุทธ�ของกองทุนรวม ซ�่งสัดสวนการลงทุนข�้นอยูกับดุลยพินิจของ
ผูจัดการกองทุน
กองทุนจะมีการลงทุนที่สงผลใหมี Net Exposure ที่เกี่ยวของกับความเสี่ยงตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปบัญช�ไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธ�ของกองทุน
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ�้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธ�ภาพการบร�หารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และ/หร�อการบร�หารความเสี่ยง
รวมทั้งกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ�้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน

ทำไมกองทุน KT-TMT ถึงนาสนใจ?
มีการบร�หารแบบยืดหยุน และกระจายการลงทุนเพือ่ ลดความเสีย่ งโดยใช
กลยุทธการลงทุนแบบกำหนด ธ�มการลงทุน ตามดุลยพินจิ ของผูจ ดั การกองทุน
เพือ่ ใหเปนไปตามเปาหมายการลงทุนที่ 7% ในระยะเวลา 7 เดือน
เนนการลงทุนแบบ Thematic Investment โดยผูจ ดั การกองทุนจะว�เคราะห
แนวโนมการเปลีย่ นแปลงทีส่ ำคัญของโลก หร�อ Mega Trends เพือ่ คนหา
กลุม ธุรกิจทีไ่ ดรบั ประโยชนจาก Mega Trends
การเติบโตของการเขาถึงอินเตอรเน็ตของประชากรจ�น และประเทศในแถบเอเซ�ย
ทำใหประชากรในประเทศสามารถใชเทคโนโลยีตา งๆ ทีเ่ กีย่ วของกับช�วต� ประจำวัน
เพิม่ ข�น้ ตอเนือ่ ง โดยเฉพาะการเติบโตของ E-Commerce และเทคโนโลยีดา นการเง�น
หร�อ Fin-Tech จนทำใหเทคโนโลยีเหลานี้ เร�ม่ กลายเปนสวนหนึง่ ของการใชชว� ต�
ประจำวันของประชากรจ�น จ�งทำใหธม� CHINA & ASIA Tech เปนทีน่ า สนใจ
และเปนปจจัยใหหนุ ทีอ่ ยูในธ�มนีม้ แี นวโนมเติบโตอยางตอเนือ่ ง

เง�่อนไขการเลิกกองทุน

กองทุน KT-TMT เหมาะสำหรับใคร?
ผูล งทุนทีเ่ ขาใจวามูลคาหนวยลงทุนเปาหมายไมใชการรับประกันผลตอบแทนจาก
การลงทุน และไมสามารถขายหนวยลงทุนคืนได ในชวงเวลา 7 เดือน
ผูล งทุนทีส่ ามารถรับความผันผวนของราคาหุน ทีก่ องทุนรวมไปลงทุน ซ�ง่ อาจจะ
ปรับตัวเพิม่ สูงข�น้ หร�อลดลงจนต่ำกวามูลคาทีล่ งทุนและทำใหขาดทุนได
ผูล งทุนทีค่ าดหวังผลตอบแทนในการลงทุนระยะสัน้ จากการจับจังหวะตลาด
(Market Timing)
ผูล งทุนทีม่ องหาโอกาสจากกลยุทธการลงทุนแบบกำหนด ธ�มการลงทุน เชน
ลงทุนใน China Tech & AI, Healthcare Innovation, Cloud Computing

บร�ษทั จัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนภายใน 5 วันทำการ เมือ่ เปนไปตามเง�อ่ นไขใดเง�อ่ นไขหนึง่ ตามทีบ่ ร�ษทั จัดการเห็นสมควร ดังตอไปนี้

(1) เมือ่ มูลคาหนวยลงทุนไมตำ่ กวา 10.7222 บาท เปนเวลา 2 วันทำการติดตอกันข�น้ ไป และทรัพยสนิ ของกองทุนทีจ่ ะรับซ�อ้ คืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัตจิ ะตองเปนเง�นสดหร�อ
เทียบเทาเง�นสดทัง้ หมด หร�อเมือ่ มูลคาหนวยลงทุนไมตำ่ กวา 10.7222 บาท และทรัพยสนิ ของกองทุนเปนเง�นสดหร�อเทียบเทาเง�นสดทัง้ หมด ณ วันทำการใด หร�อ
(2) กรณี ณ วันทำการใดก็ตามทีท่ รัพยสนิ ของกองทุนเปนเง�นสดหร�อเทียบเทาเง�นสดบางสวน หร�อทัง้ หมด และสามารถรับซ�อ้ คืนไดไมตำ่ กวาอัตราทีบ่ ร�ษทั จัดการกำหนด
ทัง้ นี้ เมือ่ เกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึง่ ตาม (1) หร�อ (2) แลวแตกรณี บร�ษทั จัดการจะพิจารณารับซ�อ้ คืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัตทิ ง้ั หมดภายใน 5 วันทำการนับแตวนั ที่
เกิดเหตุการณดงั กลาวขางตน ทัง้ นี้ มูลคาหนวยลงทุนทีค่ นื ใหผถู อื หนวยลงทุนตองไมตำ่ กวารอยละ 107 ของมูลคาทีต่ ราไว (10 บาท)
อยางไรก็ตาม ในกรณีทไ่ี มเกิดเหตุการณทม่ี ลู คาหนวยลงทุนเพิม่ ข�น้ จนเปนเหตุใหเลิกกองทุนภายใน 7 เดือนนับตัง้ แตวนั จดทะเบียนกองทรัพยสนิ เปนกองทุนรวม บร�ษทั จัดการ
จะเปดใหผถู อื หนวยลงทุนสามารถทำการขายคืนหนวยลงทุนไดทกุ วันทำการซ�อ้ ขาย ทีบ่ ร�ษทั จัดการกำหนด และหาก ณ วันใดก็ตามทีก่ องทุนเขาเง�อ่ นไขการเลิกกองทุนตาม
เง�อ่ นไขทีบ่ ร�ษทั จัดการกำหนด บร�ษทั ขอสงวนสิทธ�ทจ่ี ะดำเนินการเลิกกองทุนตามเหตุการณดงั กลาว

ผูลงทุนตองทำความเขาใจลักษณะสินคา เง�่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง กอนการตัดสินใจลงทุน
ศึกษารายละเอียดหร�อขอรับหนังสือช�้ชวนที่ ผูสนับสนุนการขาย หร�อ บลจ.กรุงไทย โทร 02 686 6100 กด 9
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Thematic Investing คืออะไร?
เปนรูปแบบการลงทุนที่จะเนนธ�มการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว เชน การเขาสูสังคมผูสูงอายุ เทรนดเทคโนโลยี
การพัฒนาของสังคมเมือง (Urbanization) การพัฒนาดานสาธารณสุขและการแพทย FinTech เปนตน และนำมากำหนดทิศทางการลงทุน
นโยบายการลงทุน รวมถึงกลยุทธการลงทุน เปนหลัก ซ�่งการลงทุนในธ�มเหลานี้จะมุงหวังผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว โดยลักษณะการลงทุน
หร�อ กองทุนที่เปนธ�มนั้น อาจจะเนนไปที่ธ�มใดธ�มหนึ่งเทานั้น หร�อกำหนดธ�มหลายธ�ม แลวรวมอยูในกลยุทธเดียวหร�อกองทุนเดียวก็เปนได

ตัวอยางธ�มการลงทุน “CHINA Technology & AI”
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“ประมาณน�ำหนักการลงทุนในธ�ม CHINA Technology & AI
เร�ม่ ตนที่ 75% และถือเง�นสด 25% ของ NAV เพือ่ สภาพคลอง”
ขอมูลผลการดำเนินงานขางตนจัดทำเพือ่ ใหผลู งทุนเขาใจกลยุทธการลงทุนเทานัน้ และไมใชผลตอบแทนในอนาคตทีก่ องทุนจะไดรบั
ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปร�ยบเทียบผลการดำเนินงานทีเ่ กีย่ วของกับผลิตภัณฑ มิไดเปนสิง่ ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ขอมูลกองทุนเปดเคแทม ธ�มเมติก ทร�กเกอร ฟนด (KT-TMT)
ประเภทของกองทุนรวม
ระดับความเสี่ยง
นโยบายการปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนรวมผสม, กองทุนรวมหนวยลงทุน (Fund of Funds)
กองทุนทีม่ นี โยบายเปดใหมกี ารลงทุนในกองทุนรวมอืน่ ภายใต บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund)
6
ตามดุลยพินิจผูจัดการกองทุน

เง�นลงทุนขั้นต่ำ

มูลคาขั้นต่ำของการซ�้อครั้งแรก : 10,000 บาท

วันเปดรับคำสั่งซ�้อ

ชวง IPO ระหวางวันที่ 5 - 11 พ.ย. 2563 ในระหวางเวลาเร�่มเปดทำการ - 15.30 น.

คาธรรมเนียมการขาย

ไมเกิน 2.00% (ปจจ�บันเร�ยกเก็บ 1.07%*)

คาธรรมเนียมรับซ�้อคืน

ไมเกิน 2.00% (ปจจ�บันไมเร�ยกเก็บ)

คาธรรมเนียมจัดการกองทุน

ไมเกิน 2.14% ตอป (ปจจ�บันเร�ยกเก็บที่ 1.07% ตอป*)

คาธรรมเนียมนายทะเบียน

ไมเกิน 0.535% ตอป (ปจจ�บันเร�ยกเก็บที่ 0.107% ตอป*)

*อัตราคาธรรมเนียมเปนอัตราทีร่ วมภาษีมลู คาเพิม่

ปจจัยความเสีย่ งทีส่ ำคัญ : ความเสี่ยงทางตลาด (Market Risk)/ ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk)/
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของหลักทรัพย (Liquidity Risk)/ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk)/
ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจ�กตัว (High Concentration Risk) เปนตน
กองทุนมีความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนปองกันความเสี่ยงตามดุลพินิจผูจัดการกองทุน

ผูลงทุนตองทำความเขาใจลักษณะสินคา เง�่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง กอนการตัดสินใจลงทุน
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