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บร�หารเง�น

อยางมีประสิทธ�ภาพ
ผานโครงการ Wealth+

ลงทุนอัตโนมัตริ ายเดือน โครงการ Wealth+ ตัง้ แต 1 เมษายน – 30 ธันวาคม 2564

และมียอดเง�นลงทุนในกองทุนรวมผสม กองทุนรวมหุน หร�อ กองทุนรวมตางประเทศ ตอเนือ่ งอยางนอย 3 เดือน ในป 2564
ทุกๆ 10,000 บาท รับหนวยลงทุน KTSTPLUS มูลคา 0.10% ของยอดเง�นลงทุนรวมสะสมตามเง�อ่ นไขทีก่ ำหนด *
กองทุนแนะนำ
Morningstar Rating
ของกองทุนรวม

กองทุนรวมผสม
KT-PIF
KT25/75, KT-FLEX

Morningstar Rating
ของกองทุนรวม

กองทุนรวมหุน
KTBTHAICG, KTEF, KT-HiDiv, KTMSEQ, KTSF
KT-mai

กองทุนรวมตางประเทศ

Morningstar Rating
ของกองทุนรวมหลัก

KT-BOND, KT-IGF, KT-ASEAN, KT-Ashares
KT-EMEQ, KT-HEALTHCARE, KT-PROPERTY
KT-AASIA, KT-CHINA, KT-JAPAN, KT-US
KT-FINANCE, KT-MINING
KT-DHINCOME, KT-INDIA, KT-PRECIOUS

* หลักเกณฑและเง�่อนไข :
1. รายการสงเสร�มการขายนีส้ ำหรับผูล งทุนทีส่ มัครโครงการ Wealth+ ลงทุนอัตโนมัติ ผานระบบ
KTAM Smart Trade หร�อกรอกใบสมัครผาน บลจ.กรุงไทย หร�อตัวแทนสนับสนุนการขาย
ตัง้ แต 1 เม.ย. 2564 – 30 ธ.ค. 2564 และลงทุนตอเนือ่ งอยางนอย 3 เดือน ในกองทุนรวมหุน
กองทุนรวมผสม หร�อ กองทุนรวมตางประเทศ
2. นับยอดเง�นลงทุนภายใตเลขที่บัญช�ผูถือหนวยเดียวกัน
3. กรณีทผ่ี ลู งทุนประสงคจะลงทุนตอเนือ่ งอยางนอย 3 เดือน มากกวา 1 กองทุน บร�ษัทจะนับ
จำนวนเง�นลงทุนของแตละกองทุนรวมกัน
4. พิจารณาจำนวนเง�นลงทุนจาก “ยอดรวมของรายการซ�อ้ และสับเปลีย่ นเขา (ไมนบั ยอดการสับเปลีย่ น
ภายในกลุม กองทุนประเภทกองทุนรวมผสม กองทุนรวมหุน และกองทุนรวมตางประเทศ)
5. จะไดรับหนวยลงทุน KTSTPLUS ภายในวันที่ 28 ก.พ. 2565
6. บร�ษทั ขอสงวนสิทธ�กรณีทไ่ี ดรบั สิทธ�ในการรับของกำนัลจากโปรโมชัน่ นีแ้ ลว จะไมสามารถรับของ
กำนัล/รางวัลใดๆ จากโปรโมชั่นอื่นๆ ของบร�ษัทอีก ในชวงระยะเวลาเดียวกันนี้
7. บลจ.ขอสงวนสิทธ�ในการเปลีย่ นแปลงเง�อ่ นไขของรายการสงเสร�มการขายนี้ โดยไมตอ งแจง
ใหทราบลวงหนา ในกรณีมีขอพิพาท คำตัดสินของบร�ษัทถือเปนที่สุด

ขอมูล KTAM, Morningstar ณ วันที่ 31 มี.ค. 64
ผลการดำเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
หมายเหตุ : นโยบายการลงทุนและระดับความเสี่ยงของกองทุนอยูในหนาถัดไป

กองทุน KT-BOND, KT-ASEAN, KT-Ashares, KT-EMEQ, KT-HEALTHCARE, KT-PROPERTY, KT-AASIA, KT-CHINA, KT-JAPAN, KT-US, KT-FINANCE, KT-MINING,
KT-DHINCOME, KT-INDIA, KT-PRECIOUS มีนโยบายปองกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น ตามดุลยพินจิ ของผูจ ดั การกองทุน / กองทุน KT-IGF มีนโยบายปองกันความเสีย่ งจากอัตรา
แลกเปลีย่ น โดยเฉลีย่ ในรอบปบญั ชีไมนอ ยกวารอยละ 80 ของมูลคาเงินลงทุนในตางประเทศ
ปจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ : ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย (Market Risk) / ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหน�้ของผูออกตราสาร (Credit Risk) /
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของหลักทรัพย (Liquidity Risk) / ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน (FX Risk) / ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) เปนตน
KT-BOND กองทุนน�ล้ งทุนกระจุกตัวในผูอ อก / KT-FINANCE กองทุนน�ม้ กี ารกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมการใหบริการทางดานการเงิน/ KT-MINING กองทุนน�ม้ กี ารลงทุนกระจุกตัวในกลุม
อุตสาหกรรมประกอบธุรกิจทีเ่ กีย่ วของกับโลหะ และเหมืองแร / KT-PIF มีการกระจุกตัวในกลุม อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย และ/หรือ โครงสรางพืน้ ฐาน/ กองทุน KT-PROPERTY มีการกระจุกตัวใน
กลุม อุตสาหกรรมการประกอบธุรกิจทีเ่ กีย่ วของกับภาคอสังหาริมทรัพย/ KT-HEALTHCARE มีการกระจุกตัวในกลุม อุตสาหกรรมประกอบธุรกิจทีเ่ กีย่ วของกับ Healthcare/ KT-PRECIOUS มีการกระจุก
ตัวในกลุม อุตสาหกรรมประกอบธุรกิจทีเ่ กีย่ วของกับทองคำและโลหะมีคา ดังนัน้ จึงมีความเสีย่ งทีผ่ ลู งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก
ผูลงทุนตองศึกษาขอมูลของกองทุนรวม ทําความเขาใจลักษณะสินคา เง�่อนไขผลตอบแทน นโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดําเนินงาน
ของกองทุนรวมที่เปดเผยไวในแหลงตางๆ หร�อใหขอขอมูลจากบุคคลที่ขายหนวยลงทุนกอนการตัดสินใจลงทุน
ศึกษารายละเอียดหร�อขอรับหนังสือช�ช้ วนที่ ธนาคารกรุงไทย หร�อ ผูส นับสนุนการขาย หร�อ บลจ.กรุงไทย โทร 02 686 6100 กด 9 หร�อ www.ktam.co.th

CALL CENTER 02 686 6100 www.ktam.co.th
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กองทุนรวมผสม

KTMUNG/ KTMEE/
KTSRI/ KTSUK

KTWP/ KTWG

KTHH

หุน ตราสารหน�้ ตราสารกึง� หน�ก้ ง�ึ ทุน เงินฝาก ตราสารการเงิน ตลอด
หนวยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวมโครงสรางพืน้ ฐาน หรือ KT-CARE
จนหลักทรัพยหรือทรัพยสนิ อืน่ โดยกองทุนจะพิจารณาปรับสัดสวน
กองทุน Property (กองทุนปลายทาง) ทัง้ ในและตางประเทศ
การลงทุนไดตง้ั แต 0-100 % ของมูลคาทรัพยสนิ สุทธิของกองทุนรวม
ตัง้ แต 2 กองทุนขึน้ ไป โดยเฉลีย่ ในรอบปบญั ชีไมนอ ยกวา
80% ของมูลคาทรัพยสนิ สุทธิของกองทุน
หุน ในประเทศไดไมเกิน 25% และตราสารหน�้
KT25/75
หุนผสม ตราสารหน�้ โดยสามารถปรับสัดสวนการลงทุนไดตั้งแต
หุน ตราสารหน�้ ตราสารกึ�งหน�้กึ�งทุน เงินฝาก
KT-FLEX
0-100% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
หนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย และ/หรือหนวย
ของทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย กองทุนรวม
หลักทรัพยและทรัพยสินทั้งในและตางประเทศที่เกี่ยวของกับ
KT-PIF
โครงสรางพื้นฐาน และ/หรือหนวยลงทุนของกองทุนรวม
กลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย และ/หรือโครงสรางพื้นฐาน
ตราสารหน�้ตางประเทศ สัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อปองกัน
(กองทุนน�เ้ ปนกองทุนรวมผสมทีม่ ี Net Exposure ในสินทรัพยทางเลือก โดยเฉลีย่
ความเสี่ยง
ในรอบปบญั ชีไมนอ ยกวา 80% ของมูลคาทรัพยสนิ สุทธิของกองทุนรวม)
หนวยลงทุนของกองทุนรวมทัง้ ในและตางประเทศ อาทิ หนวย CIS และ/หรือ กองทุนรวมอีทเี อฟ และ/หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและ/หรือทรัสตเพือ่ การลงทุนในอสังหา ริมทรัพย และ/หรือกองทุนรวมโครงสรางพืน้ ฐาน (กองทุนปลายทาง) ตัง้ แต 2 กองทุนขึน้ ไป โดยเฉลีย่ ในรอบปบญั ชีไมนอ ยกวา 80% ของมูลคาทรัพยสนิ สุทธิของกองทุน

กองทุนรวมหุน

KT-BRAIN
KTBTHAICG
KT-CLMVT
KTEF
KT-HiDiv

หุนที่จดทะเบียนใน SET & MAI ใชระบบ AI ในการวิเคราะห
ปจจัยพื้นฐานจากขอมูลทางการเงินเปนรายบริษัท
หุนบริษัทที่จดทะเบียนใน SET & MAI ที่มีปจจัยพื้นฐานดี
และไดรบั การรับรองเปนสมาชิกแนวรวมปฎิบตั ขิ องภาคเอกชนไทย
ในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั�น (CAC)
หุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในกลุมประเทศ กัมพูชา
ลาว เมียนมา เวียดนามและไทย (CLMVT)
หุนทั้งขนาดเล็ก / กลาง / ใหญ
หุนที่มีประวัติและแนวโนมการจายเงินปนผลที่ดี

KT-ESG
KT-mai
KTMSEQ
KTSE
KT-SET50
KTSF

ทรัพยสนิ ประเภทตราสารแหงทุน โดยเฉลีย่ ในรอบปบญั ชีไมนอ ยกวา
80% ของมูลคาทรัพยสนิ สุทธิของกองทุน เพือ่ ใหสามารถสราง
ผลตอบแทนที่ใกลเคียงกับดัชน�ผลตอบแทนรวม อีเอสจี ไทยพัฒน
หุน บริษทั ขนาดกลาง-เล็ก ไมตำ่ กวา 80% ทีจ่ ดทะเบียนใน MAI
หุนบริษัทขนาดกลาง-เล็กในประเทศ
คัดสรรหุนไมเกิน 30 หลักทรัพย
หลักทรัพยที่เปนสวนประกอบของดัชน�ราคา SET50
หุนที่มีปจจัยพื้นฐานดี 30-40 หลักทรัพย

กองทุนรวมตางประเทศ

ตราสารหน�ท้ ว�ั โลกผานกองทุนรวมหลัก PIMCO Global Bond Fund KT-EURO
หุน ขนาดกลางและขนาดเล็กกลุม ประเทศในแถบยูโรโซน ไมรวม UK
ผานกองทุนหลัก Invesco Continental European Small Cap Equity Fund
ตราสารหน�้เอกชนทั�วโลกผานกองทุนรวมหลัก BGF Global
Corporate Bond Fund
KT-EMEQ
หุนในกลุมประเทศตลาดเกิดใหม และดำเนินกิจการที่สงเสริม
ตราสารหน�้ ประเภทหุน กูด อ ยสิทธิทอ่ี อกโดยธนาคาร บริษทั ประกัน
KT-CSBOND
ธุรกรรมทางเศรษฐกิจที่ยั�งยืน ผานกองทุนรวมหลัก Vontobel Fundและสถาบันการเงินอืน่ ๆ โดยจะเนนไปลงทุนใน Tier1, Tier 2 และ
mtx Sustainable Emerging Markets Leaders
Contingent Convertible (“CoCo”) Bonds ผานกองทุนรวมหลัก
KT-GMO
ใชกลยุทธ Long/Short ผาน หุน ตราสารหน�้ ตราสารอนุพนั ธ และ
PIMCO GIS Capital Securities Fund
เครือ่ งมือทางการเงินประเภทอืน่ ๆ ผานกองทุนรวมหลัก JPMorgan
สรางกระแสรายไดระดับสูงผานสินทรัพยหลากหลายประเภท เชน
KT-DHINCOME
Investment Funds – Global Macro Opportunities Fund
ตราสารหน�ท้ ม่ี ดี อกเบีย้ แบบคงทีแ่ ละลอยตัว ตราสารหน�ป้ ระเภท
KT-INDIA
หุน ของบริษทั อินเดีย ผานกองทุนรวมหลัก Invesco India Equity Fund
High Yield หรือ Unrated, Covered call options และหุน บุรมิ สิทธิ
หุน บริษทั ญีป่ นุ ทีม่ ขี นาดเล็ก ซึง� คือบริษทั ทีม่ มี ลู คาตลาดต่ำทีส่ ดุ 25%
KT-JAPAN
ผานกองทุนรวมหลัก BGF Dynamic High Income
ของตลาดทุนประเทศญีป่ นุ ผานกองทุนรวมหลัก Henderson Horizon
ลงทุนอยางนอยสองในสามของมูลคาสินทรัพยรวมของกองทุนใน
Fund - Japanese Smaller Companies Fund
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KT-GCINCOME
หุน ทีเ่ ปนสวนประกอบของดัชน�นคิ เคอิ 225 ในสัดสวนเดียวกับจำนวน
KT-JPFUND
และตราสารหน�ป้ ระเภท High Yield ทัว� โลกผานกองทุนรวมหลัก
หุน ในดัชน�นคิ เคอิ 225 ผานกองทุนรวมหลัก iShares Core Nikkei 225 ETF
Schroder SF Global Credit Income
หุน ทีม่ คี วามผันผวนเชิงพืน้ ฐานในระดับตํา่ รวมถึงมีความเสีย่ งทีร่ าคา
หุน และตราสารหน�ท้ อ่ี อกและจดทะเบียนโดยประเทศในกลุม OECD KT-LVTR
KT-GOI
ปรับตัวลง (Downside risk) ในระดับตํา่ ในอนาคต ผานกองทุนหลัก
ผานกองทุนหลัก AXA World Funds - Global Optimal Income
AB Low Volatility Total Return Equity Portfolio
หลักทรัพย 3 ประเภทหลัก (จดทะเบียนในสหรัฐฯ) ไดแก
KT-IGF
หุน ของบริษทั สหรัฐฯ ทีม่ กี ารเติบโตสูง (Growth Stock) โดยไมจำกัด
KT-US
หุน สามัญและหลักทรัพยประเภทหนุ อืน่ ๆ ตราสารหน�ป้ ระเภท
ขนาดของบริษทั ผานกองทุนหลัก AB AMERICAN Growth Portfolio
High Yield และหุน กูแ ปลงสภาพ (Convertible Securities)
หุน ทัว� โลกทีม่ พี น้ื ฐานดี และความผันผวนต่ำ (Low Volatility)
ผานกองทุนรวมหลัก Allianz Income and Growth Fund
KT-WEQ
ผานกองทุนรวมหลัก AB Low Volatility Equity Portfolio
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KT-SAGA
หุน ทัว� โลกทีธ่ รุ กิจของบริษทั จะไดรบั ประโยชนววิ ฒั นาการของปญญาประดิษฐ
และ/หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยตา งประเทศ และ/หรือทรัสต
KT-WTAI
หรือ AI ผานกองทุนรวมหลัก Allianz Global Artificial Intelligence Fund
เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพยตา งประเทศ และ/หรือกองทุนรวม
โครงสรางพืน้ ฐานตางประเทศ (กองทุนปลายทาง) ตัง้ แต 2 กองทุนขึน้ ไป KT-AGRI
หุน บริษทั ทัว� โลกทีท่ ำธุรกิจเกษตร หรือไดประโยชนจากกการทำการเกษตร
7
และราคาสินคาเกษตร ผานกองทุนหลัก BGF World Agriculture Fund
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KT-AASIA
หุน ของบริษทั ทัว� โลก กลุม พลังงาน ผานกองทุนหลัก BGF World Energy Fund
เอเชียแปซิฟก ผานกองทุนหลัก Fidelity Funds - Pacific Fund
7
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JPMorgan
หุน บริษทั ทัว� โลกในกลุม การเงิน และการบริการทางการเงินเปนหลัก
KT-FINANCE
7
KT-ASEAN
ASEAN Equity Fund
ผานกองทุนหลัก Fidelity Funds - Global Financial Service Fund
หุน จีนทีม่ กี ารเติบโตสูง คุณภาพดี คัดเลือกหุน แบบ High Conviction KT-HEALTHCARE 7
หุน ทัว� โลกทีเ่ กีย่ วของกับวิทยาศาสตร ทีเ่ กีย่ วของกับการดำเนินชีวติ
KT-Ashares
ผานกองทุนหลัก Allianz Global Investors Fund - Allianz
การรักษาหรือการพัฒนาคุณภาพชีวติ ผานกองทุนหลัก Janus Global
China A-Shares
Life Sciences Fund
หุน บริษทั ขนาดใหญทว�ั โลกทีป่ ระกอบธุรกิจเหมืองแร ผานกองทุนหลัก
7
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KT-ASIAG
Aliianz Global Metal and Mining ่
เศรษฐกิจเอเชีย ไมรวมประเทศญีป่ นุ ผานกองทุนหลัก
JPMorgan Funds – Asia Growth Fund
KT-PRECIOUS 7
หุน ขนาดใหญทป่ี ระกอบธุรกิจเหมืองแรทองคำและโลหะมีคา เทานัน้
ผานกองทุนหลัก Franklin Gold and Precious Metal Fund
หุนของบริษทั ทีม่ ภี มู ลิ ำเนาอยูใ นหรือเปนสวนหนึง� ทีไ่ ดรบั
KT-CHINA
ผลประโยชนจากการเติบโตทางเศรษฐกิจในสาธารณรัฐประชาชนจีน KT-PROPERTY 7
อสังหาริมทรัพยทว�ั โลก ผานกองทุนหลัก Henderson Global Property
ผานกองทุนหลัก BGF China Fund
Equities Fund
การสรางผลตอบแทนจากการเติบโตของเงินลงทุนผานการลงทุน
KT-GOLD
ทองคำแทงผานกองทุนหลัก SPDR Gold Fund
KT-CLIMATE
ในหุน หรือหลักทรัพยทเ่ี กีย่ วของกับหุน ของบริษทั ทัว� โลกทีไ่ ดรบั
สัญญาซือ้ ขายลวงหนาของน้ำมันดิบ (Light Sweet Crude Oil - WTI)
ประโยชนจากพฤติกรรมในการสงเสริมเรือ่ งการเปลีย่ นทางภูมอิ ากาศ KT-OIL
ผานกองทุนหลัก PowerShares DB Oil Fund
หรือจำกัดผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงกองทุนหลัก Schroder
ISF Global Climate Change Equity Fund
การปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในรูปสกุลเงินบาท : สำหรับ KT-IGF ประมาณ 80% | สำหรับ KT-GOLD ไมนอยกวา 25% | สำหรับกองทุนรวมที่เหลือมีนโยบายปองกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน | “ในกรณ�ที่กองทุนไมไดมีนโยบายปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผูลงทุนอาจจะขาดทุนหรือจะไดรับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/
หรือไดรับเงินคืนต่ำกวาเงินลงทุนเริ�มแรกได”
KT-BOND
KT-WCORP

