
นโยบายการลงทุนกองทุน KTGNEXT2
กองทุนมีนโยบายท่ีจะลงทุนในหร�อมีไว�ซ�ง่หน�วยลงทุนของกองทุนรวมต�างประเทศ อาทิ
หน�วย CIS และ/หร�อ กองทุนรวมอีทีเอฟ และ/หร�อกองทุนรวมอสังหาร�มทรัพย� และ/
หร�อ ทรัสต�เพื่อการลงทุนในอสังหาร�มทรัพย� และ/หร�อกองทุนรวมโครงสร�างพื้นฐาน
(กองทุนปลายทาง) ต้ังแต� 2 กองทุนข�น้ไป โดยเฉล่ียในรอบป�บัญช� ไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 
ของมูลค�าทรัพย�สินสุทธ�ของกองทุนรวม โดยการลงทุนในกองทุนปลายทางดังกล�าว
มีนโยบายลงทุนท้ังใน ตราสารแห�งทุน ตราสารแห�งหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ทรัพย�สิน
ทางเลือก และ/หร�อ หลักทรัพย�หร�อทรัพย�สินอ่ืนใดตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด

นอกจากน้ี กองทุนจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหน่ึงโดยเฉล่ียในรอบป�บัญช�ไม�เกินร�อยละ
79 ของมูลค�าทรัพย�สินสุทธ�ของกองทุน ซ�ง่สามารถปรับเปล่ียนสัดส�วนการลงทุนในแต�
ละกองทุน และ/หร�อ สัดส�วนการลงทุนในธุรกิจ อุตสาหกรรม และประเทศใด ๆ ได�ตาม
ดุลยพินิจของผู�จัดการกองทุนท่ีเป�นไปตามภาวะเศรษฐกิจ ตลาดการเง�น ความอ�อนไหว
ของตลาด และ/หร�อ การคาดการณ� เพ่ือให�เหมาะสมกับสภาวการณ�ในแต�ละขณะ

ท่ีมา : KTAM ข�อมูล ณ วันท่ี 31 มี.ค. 65
**ผลตอบแทนท่ีผู�ลงทุนได�รับสุทธ� โดยคำนวณรวมค�าธรรมเนียมการขาย (Front End Fee)

ทำไมกองทุน KTGNEXT2 ถึงน�าสนใจ?

มีการบร�หารแบบยืดหยุ�น และกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงโดยใช�กลยุทธ�
การลงทุนแบบกําหนดธ�มการลงทุน ตามดุลยพินิจของผู�จัดการกองทุน เพื่อให�เป�นไป
ตามเป�าหมายการลงทุนที่ 6%** ในระยะเวลา 7 เดือน 
เน�นการลงทนุแบบกําหนดธ�มการลงทนุท่ีเหมาะสมกบัโอกาสในการลงทุนในแต�ละขณะ 
โดยผู�จัดการกองทุนจะว�เคราะห�แนวโน�มการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญของโลก หร�อ
การเปลีย่นแปลงไปทางเศรษฐกจิ เพ่ือการเปล่ียนแปลงในเช�งโครงสร�างของตลาดทนุและ
โลกาภวิฒัน� รวมถึงกลุ�มอุตสาหกรรมท่ีได�รับอานิสงค�ท่ีดีในแต�ละวฏัจักรทางเศรษฐกิจ 
มโีอกาสรบัประโยชน�จากแนวโน�มการฟ��นตวัของกจิกรรมทางเศรษฐกจิจากมาตรการ
กระตุ�นเศรษฐกจิของภาครัฐ ภายหลังจากสถานการณ�แพร�ระบาดโคว�ด-19 ท่ัวโลกเร�ม่
ปรับตวัเข�าสู�ระดับท่ีควบคุมได� ส�งผลให�การปรบัตวัของเง�นเฟ�อทีเ่พ่ิมข�น้อย�างรวดเร็ว
ควบคู�กบัความขัดแย�งทางการเมอืงระหว�างประเทศ (Geopolitical Risk) และป�ญหา
ทางฝ��งอปุทาน (Supply Shock) จ�งทําให�ธ�มเง�นเฟ�อ มคีวามน�าสนใจเป�นพิเศษ
มุ�งเน�นกลุ�มหุ�นวฏัจกัรท่ีเคลือ่นไหวตามแนวโน�มของภาวะเศรษฐกจิและได�รับประโยชน�
จากการปรบัตวัเพ่ิมข�น้ของเง�นเฟ�อ โดยเฉพาะหุ�นกลุ�มอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วข�องกบั
สนิค�าโภคภัณฑ� และ การลงทุนในภูมภิาคหร�อประเทศ ทีอ่าจจะได�รับประโยชน�จากราคา
สินค�าโภคภณัฑ�ทีป่รบัตวัสูงข�น้ 
ผู�จัดการกองทุนสามารถปรับเปลี่ยนธ�มการลงทุน และสัดส�วนการลงทุนได�ตาม
ความเหมาะสม และสภาวะตลาด
 

กองทุนเป�ดเคแทม โกลบอล เนกซ� เทรนด� ทร�กเกอร� ฟ�นด� 2 (KTGNEXT2) 

KTGNEXT2
จากการปรับตัวเพ่ิมข�น้ของเง�นเฟ�อ*

เป�าหมาย 6% ใน 7 เดือน

โอกาสรับประโยชน�

มูลค�าหน�วยลงทุนเป�าหมายไม�ใช�การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน และผู�ลงทุนไม�สามารถขายคืนหน�วยลงทุนน้ีในช�วงเวลา 7 เดือนได�
ดังน้ันหากมีป�จจัยลบท่ีส�งผลกระทบต�อการลงทุนดังกล�าว ผู�ลงทุนอาจสูญเสียเง�นลงทุนจำนวนมาก

*ผู�จัดการกองทุนสามารถปรับเปล่ียนธ�มการลงทุนและสัดส�วนการลงทุนได�ตามความเหมาะสม

IPO 28 เม.ย. - 6 พ.ค. 65
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ท้ังน้ีกองทุนสามารถปรับสัดส�วนลงทุน
ได�ต้ังแต�ร�อยละ 0 ถึงร�อยละ 100 ของ NAV”

 
ผู�จัดการกองทุนสามารถปรับเปล่ียนธ�มการลงทุน

และสัดส�วนการลงทุนได�ตามความเหมาะสม

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

กองทุนอาจมีความเสี่ยงด�านอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้กองทุนมีนโยบายป�องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู�จัดการกองทุน/ ในกรณีที่กองทุนไม�ได�มีนโยบาย
ป�องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู�ลงทุนอาจจะขาดทุนหร�อจะได�รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หร�อได�รับเง�นคืนต่ำกว�าเง�นลงทุนเร�่มแรกได�
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ตัวอย�างธ�มการลงทุน 



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

ผู�ลงทุนที่เข�าใจว�ามูลค�าหน�วยลงทุนเป�าหมายไม�ใช�การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน และไม�สามารถขายหน�วยลงทุนคืนได�ในช�วงเวลา 7 เดือน

ผู�ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ�นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซ�่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงข�้น หร�อลดลงจนต่ำกว�ามูลค�าที่ลงทุนและทำให�ขาดทุนได�

ผู�ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนในการลงทุนระยะสั้นจากการจับจังหวะตลาด (Market Timing) 

กองทุน KTGNEXT2 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�อ้ขายท่ีบร�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)

ป�จจัยความเส่ียงท่ีสำคัญ : ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค�าหน�วยลงทุน (Market Risk)/ ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู�ออกตราสาร (Credit Risk)/
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล�องของหลักทรัพย� (Liquidity Risk)/ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk)/
ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจ�กตัว (High Concentration Risk) เป�นต�น
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กองทุนอาจมีความเสี่ยงด�านอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้กองทุนมีนโยบายป�องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู�จัดการกองทุน/ ในกรณีที่กองทุนไม�ได�มีนโยบาย
ป�องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู�ลงทุนอาจจะขาดทุนหร�อจะได�รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หร�อได�รับเง�นคืนต่ำกว�าเง�นลงทุนเร�่มแรกได�
 

กองทุนรวมผสม, กองทุนรวมหน�วยลงทุน (Fund of Funds), กองทุนรวมท่ีเน�นลงทุนแบบมีความเส่ียงต�างประเทศ

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

6

ตามดุลยพินิจผู�จัดการกองทุน

มูลค�าขั้นต่ำของการซ�้อครั้งแรก : 10,000 บาท 

 

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

ไม�เกิน 2.00% (เร�ยกเก็บจร�ง 1.07%)

ไม�เกิน 2.00% (ป�จจ�บันไม�เร�ยกเก็บ)

ช�วง IPO ระหว�างวันที่ 28 เม.ย. - 6 พ.ค. 2565 ในระหว�างเวลาเร�่มเป�ดทำการ - 15.30 น.

ไม�เกิน 2.14% ต�อป� (เร�ยกเก็บจร�ง 1.07% ต�อป�**)

ประเภทของกองทุนรวม

ระดับความเสี่ยง

นโยบายการป�องกันความเสี่ยงด�านอัตราแลกเปลี่ยน

เง�นลงทุนขั้นต่ำ

วันเป�ดรับคำสั่งซ�้อ

ค�าธรรมเนียมการจัดการ

ค�าธรรมเนียมนายทะเบียน

ค�าธรรมเนียมการขายหน�วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน�วยลงทุนเข�า

ค�าธรรมเนียมการรับซ�อ้คืนหน�วยลงทุนและสับเปล่ียนหน�วยลงทุนออก

**อัตราค�าธรรมเนียมเป�นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค�าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหร�อภาษีอ่ืนใดแล�ว

ข�อมูลกองทุน KTGNEXT2

ในระยะเวลา 7 เดือนแรกนับจากวันท่ีจดทะเบียนทรัพย�สินเป�นกองทุนรวม บร�ษัทจัดการจะเร�ยกเก็บค�าธรรมเนียมการจัดการ ไม�เกินร�อยละ 2.14 ต�อป�ของมูลค�าหน�วยลงทุนท่ี
เสนอขายได�แล�วท้ังหมด ณ วันจดทะเบียน (ป�จจ�บันเร�ยกเก็บร�อยละ 1.07 ต�อป�ของมูลค�าหน�วยลงทุนท่ีเสนอขายได�แล�วท้ังหมด ณ วันจดทะเบียน) โดยทางบัญช�จะรับรู�ท้ังจำนวน
และเร�ยกเก็บจากกองทุนภายในระยะเวลาไม�เกิน 90 วัน นับจากวันท่ีจดทะเบียนกองทุน และภายหลังระยะเวลา 7 เดือนแรก บร�ษัทจัดการจะเร�ยกเก็บเป�นร�อยละต�อป�ของมูลค�า
ทรัพย�สินท้ังหมด หักด�วยมูลค�าหน้ีสินท้ังหมด เว�นแต�ค�าธรรมเนียมการจัดการ ค�าธรรมเนียมผู�ดูแลผลประโยชน� และค�าธรรมเนียมนายทะเบียน หร�อค�าธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีมีการ
คำนวณในลักษณะเดียวกันกับค�าธรรมเนียมดังกล�าวข�างต�น ณ วันท่ีคำนวณ   

หากกองทุนลงทุนในหน�วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต�การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บร�ษัทจัดการจะไม�เร�ยกเก็บค�าธรรมเนียมการจัดการซ�ำซ�อนกับกองทุนปลายทาง
เช�น หากกองทุนต�นทางมีมูลค�าทรัพย�สินสุทธ� 1,000 ล�านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจำนวน 100 ล�านบาท บร�ษัทจัดการจะเร�ยกเก็บค�าธรรมเนียมการจัดการ
จาก (1) เง�นลงทุน 900 ล�านบาท ในอัตราท่ีกองทุนต�นทางกำหนด และ (2) เง�นลงทุน 100 ล�านบาทในอัตราท่ีกองทุนปลายทางกำหนด เป�นต�น 

(1)

(2)


