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นโยบายการลงทุนของกองทุนเป�ดเคแทม ธ�มเมติก ทร�กเกอร� ฟ�นด� (KT-TMT)

ทำไมกองทุน KT-TMT ถึงน�าสนใจ?

มีการบร�หารแบบยืดหยุ�น และกระจายการลงทุนเพ่ือลดความเส่ียงโดยใช�
กลยุทธ�การลงทุนแบบกำหนด ธ�มการลงทุน ตามดุลยพินิจของผู�จัดการกองทุน
เพ่ือให�เป�นไปตามเป�าหมายการลงทุนท่ี 7% ในระยะเวลา 7 เดือน 

เน�นการลงทุนแบบ Thematic Investment โดยผู�จัดการกองทุนจะว�เคราะห�
แนวโน�มการเปล่ียนแปลงท่ีสำคัญของโลก หร�อ Mega Trends เพ่ือค�นหา
กลุ�มธุรกิจท่ีได�รับประโยชน�จาก Mega Trends

การเติบโตของการเข�าถึงอินเตอร�เน็ตของประชากรจ�น และประเทศในแถบเอเซ�ย
ทำให�ประชากรในประเทศสามารถใช�เทคโนโลยีต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับช�ว�ตประจำวัน
เพ่ิมข�น้ต�อเน่ือง โดยเฉพาะการเติบโตของ E-Commerce และเทคโนโลยีด�านการเง�น
หร�อ Fin-Tech จนทำให�เทคโนโลยีเหล�าน้ี เร�ม่กลายเป�นส�วนหน่ึงของการใช�ช�ว�ต
ประจำวันของประชากรจ�น จ�งทำให�ธ�ม CHINA & ASIA Tech เป�นท่ีน�าสนใจ
และเป�นป�จจัยให�หุ�นท่ีอยู�ในธ�มน้ีมีแนวโน�มเติบโตอย�างต�อเน่ือง

ผู�ลงทุนท่ีเข�าใจว�ามูลค�าหน�วยลงทุนเป�าหมายไม�ใช�การรับประกันผลตอบแทนจาก
การลงทุน และไม�สามารถขายหน�วยลงทุนคืนได�ในช�วงเวลา 7 เดือน

ผู�ลงทุนท่ีสามารถรับความผันผวนของราคาหุ�นท่ีกองทุนรวมไปลงทุน ซ�ง่อาจจะ
ปรับตัวเพ่ิมสูงข�น้ หร�อลดลงจนต่ำกว�ามูลค�าท่ีลงทุนและทำให�ขาดทุนได�

ผู�ลงทุนท่ีคาดหวังผลตอบแทนในการลงทุนระยะส้ันจากการจับจังหวะตลาด
(Market Timing)

ผู�ลงทุนท่ีมองหาโอกาสจากกลยุทธ�การลงทุนแบบกำหนด ธ�มการลงทุน เช�น
ลงทุนใน China Tech & AI, Healthcare Innovation, Cloud Computing

ลงทุนในหร�อมีไว�ซ�่งหน�วยลงทุนของกองทุนรวมต�างประเทศ อาทิ หน�วย CIS และ/หร�อ กองทุนรวมอีทีเอฟ และ/หร�อกองทุนรวมอสังหาร�มทรัพย� และ/หร�อทรัสต�
เพื่อการลงทุนในอสังหาร�มทรัพย� และ/หร�อกองทุนรวมโครงสร�างพื้นฐาน (กองทุนปลายทาง) ตั้งแต� 2 กองทุนข�้นไปโดยการลงทุนในกองทุนปลายทางดังกล�าวมีนโยบาย
ลงทุนทั้งใน ตราสารแห�งทุน ตราสารแห�งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ทรัพย�สินทางเลือก และ/หร�อหลักทรัพย�หร�อทรัพย�สินอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต.กำหนด
กองทุนนี้จะพิจารณาปรับสัดส�วนการลงทุนได�ตั้งแต�ร�อยละ 0 ถึงร�อยละ 100 ของมูลค�าทรัพย�สินสุทธ�ของกองทุนรวม ซ�่งสัดส�วนการลงทุนข�้นอยู�กับดุลยพินิจของ
ผู�จัดการกองทุน
กองทุนจะมีการลงทุนที่ส�งผลให�มี Net Exposure ที่เกี่ยวข�องกับความเสี่ยงต�างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบป�บัญช�ไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 ของมูลค�าทรัพย�สินสุทธ�ของกองทุน
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ�้อขายล�วงหน�า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธ�ภาพการบร�หารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และ/หร�อการบร�หารความเสี่ยง
รวมทั้งกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ�้อขายล�วงหน�า (Derivatives) เพื่อป�องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู�จัดการกองทุน

กองทุน KT-TMT เหมาะสำหรับใคร?

เม่ือมูลค�าหน�วยลงทุนไม�ต่ำกว�า 10.7222 บาท เป�นเวลา 2 วันทำการติดต�อกันข�น้ไป และทรัพย�สินของกองทุนท่ีจะรับซ�อ้คืนหน�วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะต�องเป�นเง�นสดหร�อ
เทียบเท�าเง�นสดท้ังหมด หร�อเม่ือมูลค�าหน�วยลงทุนไม�ต่ำกว�า 10.7222  บาท และทรัพย�สินของกองทุนเป�นเง�นสดหร�อเทียบเท�าเง�นสดท้ังหมด ณ วันทำการใด หร�อ   

กรณี ณ วันทำการใดก็ตามท่ีทรัพย�สินของกองทุนเป�นเง�นสดหร�อเทียบเท�าเง�นสดบางส�วน หร�อท้ังหมด และสามารถรับซ�อ้คืนได�ไม�ต่ำกว�าอัตราท่ีบร�ษัทจัดการกำหนด 
ท้ังน้ี เม่ือเกิดเหตุการณ�ใดเหตุการณ�หน่ึงตาม (1) หร�อ (2) แล�วแต�กรณี บร�ษัทจัดการจะพิจารณารับซ�อ้คืนหน�วยลงทุนโดยอัตโนมัติท้ังหมดภายใน 5 วันทำการนับแต�วันท่ี
เกิดเหตุการณ�ดังกล�าวข�างต�น ท้ังน้ี มูลค�าหน�วยลงทุนท่ีคืนให�ผู�ถือหน�วยลงทุนต�องไม�ต่ำกว�าร�อยละ 107 ของมูลค�าท่ีตราไว� (10 บาท)

อย�างไรก็ตาม ในกรณีท่ีไม�เกิดเหตุการณ�ท่ีมูลค�าหน�วยลงทุนเพ่ิมข�น้จนเป�นเหตุให�เลิกกองทุนภายใน 7 เดือนนับต้ังแต�วันจดทะเบียนกองทรัพย�สินเป�นกองทุนรวม บร�ษัทจัดการ
จะเป�ดให�ผู�ถือหน�วยลงทุนสามารถทำการขายคืนหน�วยลงทุนได�ทุกวันทำการซ�อ้ขาย ท่ีบร�ษัทจัดการกำหนด และหาก ณ วันใดก็ตามท่ีกองทุนเข�าเง�อ่นไขการเลิกกองทุนตาม
เง�อ่นไขท่ีบร�ษัทจัดการกำหนด บร�ษัทขอสงวนสิทธ�ท่ีจะดำเนินการเลิกกองทุนตามเหตุการณ�ดังกล�าว 

บร�ษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนภายใน 5 วันทำการ เม่ือเป�นไปตามเง�อ่นไขใดเง�อ่นไขหน่ึง ตามท่ีบร�ษัทจัดการเห็นสมควร ดังต�อไปน้ี เง�่อนไขการเลิกกองทุน

(1)

(2)

กองทุนเป�ดเคแทม ธ�มเมติก ทร�กเกอร� ฟ�นด� (KT-TMT) 

KT-TMT
เป�าหมาย 7%

ภายในระยะเวลา 7 เดือน

IPO 5 - 11 พ.ย. 63

มูลค�าหน�วยลงทุนเป�าหมายไม�ใช�การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน และผู�ลงทุน
ไม�สามารถขายคืนหน�วยลงทุนน้ีในช�วงเวลา 7 เดือนได� ดังน้ันหากมีป�จจัยลบท่ีส�งผลกระทบ

ต�อการลงทุนดังกล�าว ผู�ลงทุนอาจสูญเสียเง�นลงทุนจำนวนมาก



ข�อมูลกองทุนเป�ดเคแทม ธ�มเมติก ทร�กเกอร� ฟ�นด� (KT-TMT)

ประเภทของกองทุนรวม

ระดับความเสี่ยง

นโยบายการป�องกันความเสี่ยงด�านอัตราแลกเปลี่ยน

เง�นลงทุนขั้นต่ำ

วันเป�ดรับคำสั่งซ�้อ

ค�าธรรมเนียมการขาย

ค�าธรรมเนียมรับซ�้อคืน

ค�าธรรมเนียมจัดการกองทุน

ค�าธรรมเนียมนายทะเบียน

กองทุนรวมผสม, กองทุนรวมหน�วยลงทุน (Fund of Funds)

กองทุนท่ีมีนโยบายเป�ดให�มีการลงทุนในกองทุนรวมอ่ืนภายใต� บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund)

6

ตามดุลยพินิจผู�จัดการกองทุน

มูลค�าขั้นต่ำของการซ�้อครั้งแรก : 10,000 บาท 

 

ไม�เกิน 2.00% (ป�จจ�บันไม�เร�ยกเก็บ)

ไม�เกิน 2.14% ต�อป� (ป�จจ�บันเร�ยกเก็บที่ 1.07% ต�อป�*)

ไม�เกิน 0.535% ต�อป� (ป�จจ�บันเร�ยกเก็บที่ 0.107% ต�อป�*)

 *อัตราค�าธรรมเนียมเป�นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค�าเพ่ิม

ผู�ลงทุนต�องทำความเข�าใจลักษณะสินค�า เง�่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก�อนการตัดสินใจลงทุน
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ช�วง IPO ระหว�างวันที่ 5 - 11 พ.ย. 2563 ในระหว�างเวลาเร�่มเป�ดทำการ - 15.30 น.

เป�นรูปแบบการลงทุนที่จะเน�นธ�มการเปลี่ยนแปลงโครงสร�างของเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว เช�น การเข�าสู�สังคมผู�สูงอายุ เทรนด�เทคโนโลยี
การพัฒนาของสังคมเมือง (Urbanization) การพัฒนาด�านสาธารณสุขและการแพทย� FinTech เป�นต�น และนำมากำหนดทิศทางการลงทุน
นโยบายการลงทุน รวมถึงกลยุทธ�การลงทุน เป�นหลัก ซ�่งการลงทุนในธ�มเหล�านี้จะมุ�งหวังผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว โดยลักษณะการลงทุน
หร�อ กองทุนที่เป�นธ�มนั้น อาจจะเน�นไปที่ธ�มใดธ�มหนึ่งเท�านั้น หร�อกำหนดธ�มหลายธ�ม แล�วรวมอยู�ในกลยุทธ�เดียวหร�อกองทุนเดียวก็เป�นได�

Thematic Investing คืออะไร? 

ไม�เกิน 2.00% (ป�จจ�บันเร�ยกเก็บ 1.07%*)

ป�จจัยความเส่ียงท่ีสำคัญ : ความเสี่ยงทางตลาด (Market Risk)/ ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู�ออกตราสาร (Credit Risk)/
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล�องของหลักทรัพย� (Liquidity Risk)/ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk)/
ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจ�กตัว (High Concentration Risk) เป�นต�น

กองทุนมีความเสี่ยงด�านอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนป�องกันความเสี่ยงตามดุลพินิจผู�จัดการกองทุน
 
 

ข�อมูลผลการดำเนินงานข�างต�นจัดทำเพ่ือให�ผู�ลงทุนเข�าใจกลยุทธ�การลงทุนเท�าน้ัน และไม�ใช�ผลตอบแทนในอนาคตท่ีกองทุนจะได�รับ
ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปร�ยบเทียบผลการดำเนินงานท่ีเก่ียวข�องกับผลิตภัณฑ� มิได�เป�นส่ิงยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ตัวอย�างธ�มการลงทุน “CHINA Technology & AI” 

75%
EQ

25%
Cash

33.33%

33.33%

CQQQ

ASIA

KWEB

33.33%

“ประมาณน�ำหนักการลงทุนในธ�ม CHINA Technology & AI
เร�ม่ต�นท่ี 75% และถือเง�นสด 25% ของ NAV เพ่ือสภาพคล�อง” 


