
นโยบายกองทุน KT-EUROTECH-SSF

ป�จจัยความเสี่ยงที่สำคัญ
ความเส่ียงทางตลาด (Market Risk)
ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล�องของหลักทรัพย� (Liquidity Risk) 
ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน (Currency Risk)
ความเส่ียงจากการลงทุนกระจ�กตัว (High Concentration Risk) 

KT-EUROTECH-SSF กองทุนรวมหลัก
JPMorgan Funds

Europe Dynamic Technologies Fund

หุ�นของบร�ษัทในยุโรป
ที่เกี่ยวข�องกับเทคโนโลยีเป�นหลักกองทุนเป�ดเคแทม ยูโรเป�ยน

เทคโนโลยี อิคว�ต้ี ฟ�นด� (ชนิดเพ่ือการออม)

กองทุนมีนโยบายเน�นลงทุนในหน�วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund (กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว ในชนิดหน�วยลงทุน
(Share Class) “I” ในสกุลเง�นยูโร โดยเฉล่ียในรอบป�บัญช�ไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 ของมูลค�าทรัพย�สินสุทธ�ของกองทุนรวม ซ�ง่กองทุนรวมหลักมีวัตถุประสงค�การลงทุน
คือ สร�างผลตอบแทนจากการเพิ่มข�้นของมูลค�าของเง�นลงทุนในระยะยาว ผ�านการลงทุนในบร�ษัทในภูมิภาคยุโรปที่เกี่ยวข�องกับเทคโนโลยีเป�นหลัก (รวมถึง แต�ไม�
จำกัดเพียงอุตสาหกรรมเทคโนโลยี สื่อ และ โทรคมนาคม)
 กองทุน KT-EUROTECH-SSF เหมาะสำหรับใคร?

ทำไมต�องลงทุนในบร�ษัทเทคโนโลยีชั้นนำของยุโรป?
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีมีความก�าวหน�าและสามารถเติบโตได�อย�างรวดเร็ว

มีบร�ษัทเทคโนโลยีชั้นนำอีกมากมายในทว�ปยุโรปที่อาจจะถูกนักลงทุน
หลงลืมไป ซ�่งบร�ษัทเหล�านี้เป�นส�วนหนึ่งของ Value Chain ที่สำคัญ
ของบร�ษัทเทคโนโลยีต�างๆ ทั่วโลก

ภาครัฐให�การสนับสนุนและพร�อมที่จะผลักดันอย�างเต็มที่ ซ�่งแตกต�างกัน
โดยสิ้นเช�งเมื่อเทียบกับหุ�นเทคโนโลยีของจ�นที่กำลังถูกภาครัฐกดดัน
อย�างหนัก
โอกาสในการลงทุนในหุ�นเทคโนโลยีของยุโรป ซ�ง่ในป�จจ�บันน้ันซ�อ้ขายอยู�ใน
ระดับราคาท่ีถูกกว�าหุ�นเทคโนโลยีของสหรัฐฯ

กองทุนรวมหลักเน�นลงทุนในบร�ษัทท่ีทำธุรกิจ หร�อจดทะเบียนอยู�ในยุโรป
และทำธุรกิจท่ีเก่ียวข�องกับเทคโนโลยีเป�นหลัก

กองทุนรวมหลักมีนโยบายการลงทุนแบบยืดหยุ�น และไม�จำกัดกรอบ
ในการลงทุน (Unconstrained Strategy)

กองทุนรวมหลักมีการว�เคราะห�การลงทุนแบบ Bottom - Up Approach
กองทุนรวมหลัก JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund
ได�รับการจัดอันดับ
 

(ข�อมูล ณ วันท่ี 31 ต.ค. 64) 

“ผลการดำเนินงานในอดีต มิได�เป�นส่ิงยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต”

ทำไมกองทุน KT-EUROTECH-SSF ถึงน�าสนใจ?

CALL CENTER 02 686 6100 www.ktam.co.th KTAM Smart Trade @KTAM KTAM TV Online

กองทุนน้ีมีความเส่ียงด�านอัตราแลกเปล่ียน ท้ังน้ี กองทุนมีนโยบายป�องกันความเส่ียงตามดุลยพินิจของผู�จัดการกองทุน/ ในกรณีท่ีกองทุนไม�ได�มีนโยบาย
ป�องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนท้ังจำนวน ผู�ลงทุนอาจจะขาดทุนหร�อจะได�รับกำไรจากอัตราแลกเปล่ียน/หร�อได�รับเง�นคืนต่ำกว�าเง�นลงทุนเร�ม่แรกได�

ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมหร�อขอรับหนังสือช�ช้วนท่ี ธนาคารกรุงไทย ผู�สนับสนุนการขาย หร�อ บลจ.กรุงไทย โทร 02 686 6100 กด 9 

กองทุนเป�ดเคแทม ยูโรเป�ยน เทคโนโลยี อิคว�ตี้ ฟ�นด� (ชนิดเพื่อการออม) (KT-EUROTECH-SSF)

ผู�ลงทุนต�องทำความเข�าใจลักษณะสินค�า เง�่อนไขผลตอบแทน ข�อมูลเกี่ยวกับสิทธ�ประโยชน�ทางภาษีที่ระบุไว�ในคู�มือการลงทุนในกองทุนเพื่อการออม
และความเสี่ยง ก�อนตัดสินใจลงทุน

ผู�ลงทุนท่ียอมรับความเส่ียงและความผันผวนของราคาหุ�นท่ีกองทุนรวม
ไปลงทุน ซ�ง่อาจจะปรับตัวเพ่ิมสูงข�น้หร�อลดลงจนต่ํากว�ามูลค�าท่ีลงทุน
และทำให�ขาดทุนได�

ผู�ลงทุนท่ีสามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทน
ในระยะยาวท่ีดีกว�าการลงทุนในตราสารหน้ีท่ัวไป

ผู�ลงทุนท่ีสามารถรับความเส่ียงด�านอัตราแลกเปล่ียนเง�นตราต�างประเทศได�

เน่ืองจากเป�นกองทุนรวมเพ่ือการออม ผู�ลงทุนควรลงทุนในกองทุน
อย�างน�อย 10 ป� เพ่ือให�เป�นไปตามเง�อ่นไขท่ีกฎหมายกำหนด

ผู�ลงทุนท่ีต�องการลดหย�อนภาษีเง�นได�บุคคลธรรมดาตามมติคณะรัฐมนตร�
เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562

กองทุนลดหย�อนภาษี

โอกาสเติบโตไปกับเทคโนโลยีใน

เร�ม่เสนอขายต้ังแต�
วันท่ี 23พ.ย. 64 เป�นต�นไป

หุ�นยุโรปหุ�นยุโรป



ธ�มการลงทุนป� 2021ของกองทุน KT-EUROTECH-SSF

การมุ�งสู�เศรษฐกิจ “สังคมสีเข�ยว” และ “สังคมดิจ�ทัล”
ด�วยวงเง�นจากมาตรการกระตุ�นเศรษฐกิจยุโรปในระยะยาว มูลค�ากว�า 1.8 ล�านล�านยูโร
(ซ�ง่รวมถึงโครงการ Next Generation EU วงเง�นกว�า 7.5 แสนล�านยูโร)
แสดงให�เห็นถึงความมุ�งม่ันของทว�ปยุโรปในการมุ�งสู� “สังคมสีเข�ยว” และ “สังคมดิจ�ทัล”

ที่มา : J.P. Morgan Asset Management ณ วันที่ 31 มี.ค. 64

ที่มา : J.P. Morgan Asset Management

ข�อมูลกองทุน KT-EUROTECH-SSF

ประเภทกองทุน

ระดับความเส่ียงกองทุน
สกุลเง�น (กองทุนรวมหลัก)
นโยบายการป�องกัน
ความเส่ียงด�านอัตราแลกเปล่ียน
เง�นลงทุนข้ันต่ำ
วันเป�ดรับคำส่ังซ�อ้และขายคืน

กองทุนรวมเพื่อการออม
กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวม Feeder Fund
กองทุนรวมท่ีเน�นลงทุนแบบมีความเส่ียงต�างประเทศ

6

EUR

T+5

ตามดุลยพินิจผู�จัดการกองทุน

ไม�กำหนด

Biofuel : CropEnergies, Neste, Verbio
EVs & charging : Alfen
Wind & solar power : Orsted, Scatec, 
Vestas Wind Systems

Big data : Exasol
E-commerce : Zalando
Video gaming : Sumo Group

5G : Spirent Communications
IT Consulting : Alten, Capgemini
Semis & Foundry : Infineon Technologies, 
ASM International, ASML

Sustainability Digitalisation Sustainable & digital enablers

กว�า 30% ของวงเง�น 1.8 ล�านล�านยูโร
จะเป�นการใช�จ�ายเพื่อรับมือกับป�ญหา
การเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ

EU Green Deal

30 %
กว�า

ในแต�ละมาตรการกระตุ�นและ
ฟ��นฟูเศรษฐกิจ จะต�องมีการใช�จ�าย
อย�างน�อย 20% เพื่อสนับสนุน
การเปลี่ยนแปลงสู�สังคมดิจ�ทัล

Digital EU

20 %
อย�างน�อย

ตัวอย�างอุตสาหกรรมที่คาดว�าจะได�รับประโยชน�
จากมาตรการกระตุ�นและฟ��นฟูเศรษฐกิจ

Power up
Clean tech

& renewables

Recharge & refuel 
Sustainable transport
& charging stations

Modernise
Digitalisation

of public administration

Reskill & upskill 
Education & training

to support digital skills

Renovate
Energy efficiency

of buildings

Connect 
Roll-out of rapid

broadband services

Scale-up 
Data cloud capacities

& sustainable
processors

ที่มา : J.P. Morgan Asset Management

ผลการดำเนินงานย�อนหลังของกองทุนรวมหลัก

ที่มา : J.P. Morgan Asset Management ข�อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค. 64
*(เฉล่ียต�อป�)/ **Benchmark : MSCI Europe Investable Marketing Information Technology 10/40 Index

1 เดือน 3 เดือน 1 ป� ตั้งแต�
จัดตั้งกองทุน*

JPM Europe Dynamic Technologies

Benchmark**

กองทุนรวมหลัก

5.55%

4.93%

5.77%

4.52%

60.44%

53.26%

29.37%

22.75%

24.31%

17.17%

3 ปี*

ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมหร�อขอรับหนังสือช�ช้วนท่ี ธนาคารกรุงไทย ผู�สนับสนุนการขาย หร�อ บลจ.กรุงไทย โทร 02 686 6100 กด 9 

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได�เป�นส่ิงยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

วันรับเง�นค�าขายคืน 

ทุกวันทำการซ�้อขาย 
ตั้งแต�เวลาเริ่มเป�ดทำการ - 14.00 น.

กองทุนน้ีมีความเส่ียงด�านอัตราแลกเปล่ียน ท้ังน้ี กองทุนมีนโยบายป�องกันความเส่ียงตามดุลยพินิจของผู�จัดการกองทุน/ ในกรณีท่ีกองทุนไม�ได�มีนโยบาย
ป�องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนท้ังจำนวน ผู�ลงทุนอาจจะขาดทุนหร�อจะได�รับกำไรจากอัตราแลกเปล่ียน/หร�อได�รับเง�นคืนต่ำกว�าเง�นลงทุนเร�ม่แรกได�

ผู�ลงทุนต�องทำความเข�าใจลักษณะสินค�า เง�่อนไขผลตอบแทน ข�อมูลเกี่ยวกับสิทธ�ประโยชน�ทางภาษีที่ระบุไว�ในคู�มือการลงทุนในกองทุนเพื่อการออม
และความเสี่ยง ก�อนตัดสินใจลงทุน


