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ที่ลงทุนในตางประเทศ
พรอมรับโปรโมชั่นพิเศษ

ลงทุนในกองทุนรวมทีล่ งทุนในตางประเทศ ประเภท Feeder Fund รับหนวยลงทุน KTSTPLUS 500 บาท
เมื่อมียอดเง�นลงทุนสุทธ�ทุกๆ 1,000,000 บาท ตั้งแตวันที่ 16 ตุลาคม - 28 ธันวาคม 2561

ชวงการลงทุน

รับเง�นคืน
ถือครองหนวยถึง เขากองทุ
น KTSTPLUS
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KT-PRECIOUS

ขอมูล Morningstar ณ วันที่ 30 ก.ย. 61
ผลการดำเนินงานในอดีต มิไดเปนสิง� ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
สอบถามขอมูลเพิม่ เติมหร�อขอรับหนังสือช�ช้ วนไดทธ่ี นาคารกรุงไทยทุกสาขา ผูส นับสนุนการขายและรับซ�อ้ คืนหนวยลงทุน
ของกองทุนทีร่ ะบุไวในโครงการ หร�อ บลจ.กรุงไทย โทร 0-2686-6100 กด 9 www.ktam.co.th
ผูล งทุนตองศึกษาขอมูลของกองทุนรวม ทำความเขาใจลักษณะสินคา เง�อ่ นไขผลตอบแทน นโยบายการลงทุน ความเสีย่ งและผลการดำเนินงาน
ของกองทุนรวมทีเ่ ปดเผยไวในแหลงตางๆ หร�อใหขอขอมูล/คำแนะนำจากบุคคลทีข่ ายหนวยลงทุน/ผูแ นะนำการลงทุน กอนการตัดสินใจลงทุน
ปจจัยความเสีย่ งทีส่ ำคัญ : ความเสีย่ งทางตลาด (Market Risk) / ความเสีย่ งจากความสามารถในการชำระหน�ข้ องผูอ อกตราสาร (Credit Risk) / ความเสีย่ งจากการขาด
สภาพคลองของหลักทรัพย (Liquidity Risk) / ความเสีย่ งดานอัตราแลกเปลีย่ น (FX Risk) / ความเสีย่ งของประเทศทีล่ งทุน (Country Risk) / ความเสีย่ งจากการดำเนินงานของ
ผูอ อกตราสาร (Business Risk) / ความเสีย่ งจากการทำสัญญาซือ้ ขายลวงหนาเพือ่ ปองกันความเสีย่ ง

หลักเกณฑและเงือ่ นไข : (1) รายการสงเสริมการขายน�ใ้ หสทิ ธิเฉพาะผูล งทุนทัว� ไป (บุคคลธรรมดา นิตบิ คุ คลทัว� ไป) ไมใหสทิ ธิดงั กลาวแกผล ู งทุนประเภทกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ กองทุนทีบ่ ริหารแบบ Asset
Allocation โดย บลจ.กรุงไทย หรือการซือ้ ผานผลิตภัณฑหนวยลงทุนควบประกัน (Unit Linked) (2) นับรวมยอดเงินลงทุนใหม ภายใตเลขทีห่ นวยลงทุนเดียวกัน สำหรับการลงทุนตัง้ แต 16 ต.ค. - 28 ธ.ค. 2561
โดยทุกๆ 1,000,000 บาท รับหนวยลงทุน KTSTPLUS 500 บาท ทัง้ น�้ ตองถือหนวยลงทุนดังกลาวไวจนถึง 31 มี.ค. 2562 และจะทำการจายเงินคืนเขากองทุน KTSTPLUS ภายใน 15 พ.ค. 2562
(3) ยอดเงินลงทุนใหม คำนวณจากยอดซือ้ และยอดสับเปลีย่ นเขา หักดวยยอดขายและยอดสับเปลีย่ นออก โดยไมรวมยอดสับเปลีย่ นหนวยลงทุนระหวางกลุม กองทุน FIF (4) กลุม กองทุน FIF ประเภท
Feeder Fund ไดแก KT-AASIA, KT-AGRI, KT-ASEAN, KT-BOND, KT-CHINA, KT-CSBOND, KT-DHINCOME, KT-ENERGY, KT-EURO, KT-FINANCE, KT-GCINCOME, KT-GOI,
KT-GOLD, KT-GMO, KT-HEALTHCARE, KT-IGF, KT-INDIA, KT-JAPAN, KT-MAB, KT-MFB, KT-MFE, KT-MINING, KT-OIL, KT-PRECIOUS, KT-PROPERTY, KT-US, KT-WCORP,
KT-WEQ, KT-WTAI, และกองทุน FIF อืน่ ทีอ่ าจจัดตัง้ เพิม� เติมอีกในอนาคต (5) บริษทั ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไข โดยไมตอ งแจงใหทราบลวงหนา ทัง้ น�้ คำตัดสินของบลจ.ถือเปนทีส่ น้ ิ สุด
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ระดับความเสี่ยง

กองทุนรวมตราสารหนี้
KT-BOND
เคแทม เวิลด บอนด ฟนด

ลงทุนในกองทุนหลัก PIMCO Global Bond Fund โดยลงทุนอยางนอย
สองในสามของสินทรัพยกองทุนในตราสารหน�ส้ กุลเงินหลักของโลกทีม่ ี
อันดับความนาเชือ่ ถืออยูใ นระดับทีส่ ามารถลงทุนได เพือ่ สรางผลตอบแทนรวม
(Total Return) ใหไดมากทีส่ ดุ

KT-WCORP
เคแทม เวิลด คอปเปอรเรท
บอนด ฟนด

ลงทุนในกองทุนหลัก BGF Global Corporate Bond Fund โดยลงทุนอยางนอย
70% ในตราสารหน�ท้ ม่ ี อี นั ดับความนาเชือ่ ถือในระดับนาลงทุน (Investment
Grade Corporate Bond) ในภูมภิ าคตางๆ ทัว� โลก

กองทุนรวมผสม

ระดับความเสี่ยง

KT-GCINCOME
ลงทุนในกองทุนหลัก Allianz Income and Growth Fund มีเปาหมายใน
KT-IGF
เคแทม โกลบอล เครดิต
เคแทม อินคัม แอนด โกรท ฟนด การเติบโตของเงินทุนและรายไดในระยะยาว โดยจะลงทุนในหลักทรัพย 3
(หามขายผูลงทุนรายยอย) ประเภทหลัก (จดทะเบียนในสหรัฐฯ) ไดแก หุน สามัญและหลักทรัพยประเภท อินคัม ฟนด
(หามขายผูลงทุนรายยอย)
หนุ อืน่ ๆ ตราสารหน�ท้ ม่ี อี นั ดับความนาเชือ่ ถือต่ำกวา Investment Grade
(US High Yield Bond) และหุน กูแ ปลงสภาพ (Convertible Securities)
KT-GOI
KT-CSBOND
ลงทุนในกองทุนรวมหลัก PIMCO GIS Capital Securities Fund ทีเ่ นนลงทุนใน
เคแทม แคปปตอล ซีเคียวริต้ ี ฟนด ตราสารหน�ป้ ระเภทหุน กูด อ ยสิทธิทอ่ ี อกโดยธนาคาร บริษทั ประกันและสถาบันการเงินอืน่ ๆ เคแทม โกลบอล ออปติมอล
โดยจะเนนไปลงทุนใน Tier1, Tier 2 และ Contingent Convertible (“CoCo”) Bonds อินคัม ฟนด
KT-DHINCOME
ลงทุนในกองทุนหลัก BGF Dynamic High Income Fund เพือ่ สรางกระแสรายได KT-MFB
เคแทม ไดนามิค ไฮ อินคัม ฟนด ใหกบั นักลงทุน ผานแหลงทีม่ าของรายไดทห่ ี ลากหลายจากหลายประเภทสินทรัพย เคแทม มัลติ แมเนเจอร
เชน ตราสารหน�ท้ อ่ ี อกโดยภาครัฐบาลและภาคเอกชนทีเ่ ปนไดทง้ ั อัตราดอกเบีย้ คงที่ เฟล็กซิเบิล้ บอนด ฟนด
KT-MAB
เคแทม มัลติ แมเนเจอร
แอสเซ็ท บาลานซ ฟนด

และลอยตัว และเปนไดทง้ ั ความนาเชือ่ ถือระดับ Investment Grade, Sub -Investment
Grade หรือ Unrated รวมถึงการใชกลยุทธ Covered Call Option และหุน บุรมิ สิทธิ
ลงทุนในกองทุนหลัก Architas Multi - Asset Balanced มีเปาหมายทีจ่ ะถือครอง
สินทรัพยสทุ ธิอยางนอย 50% และไมเกิน 100% ของมูลคาทรัพยสนิ สุทธิ ในหนวย
ลงทุนประเภท CIS โดยผูจ ดั การกองทุนจะใชความรูค วามเขาใจในการวิเคราะห
ขอมูลเชิงลึกของตลาด เพือ่ หาโอกาสในการสรางผลตอบแทน จากการตัดสินใจ
ในการจัดสรรสินทรัพยตามทีผ่ จ ู ดั การกองทุนกำหนด โดยพิจารณาตามทีเ่ ห็นสมควร

KT-EURO
เคแทม ยูโรเปยน อิควิต้ ี ฟนด
KT-ASEAN
เคแทม อาเซียน อิควิต้ ี ฟนด
KT-JAPAN
เคแทม เจแปน อิควิต้ ี ฟนด
KT-CHINA
เคแทม ไชนา อิควิต้ ี ฟนด

ลงทุนในกองทุนหลัก Architas Flexible Bond เพือ่ หาโอกาสในการสรางผลตอบแทน
ผานการตัดสินใจในการจัดสรรสินทรัพยตามดุลยพินจิ ของผูจ ดั การกองทุน โดยหนวย
ลงทุนประเภท CIS ทีล่ งทุนนัน้ จะมีการลงทุนทีห่ ลากหลายซึง� จะสะทอนถึงการลงทุน
โดยตรงในหลักทรัพย ประเภทตราสารหน�้ ตราสารตลาดเงิน สัญญาซือ้ ขายลวงหนา
ดัชน�อา งอิงทางการเงินและ / หรือสกุลเงินตางๆ
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ลงทุนในกองทุนหลัก Templeton Global Fund มีเปาหมายทีก่ ารเติบโตของเงินลงทุน
ในระยะยาว โดยจะลงทุนในตราสารทุนทัว� โลก รวมถึงกลุม ประเทศกำลังพัฒนา
ซึง� จะเนนลงทุนในหนุ สามัญเปนหลัก
ลงทุนในกองทุนหลัก Invesco Continental European Small Cap Equity Fund
โดยลงทุนในตราสารทุนทีจ่ ดทะเบียนและตราสารทุนทีเ่ กีย่ วของของบริษทั ขนาดเล็ก
ในตลาดยุโรป (ไมรวมสหราชอาณาจักร) รวมถึงประเทศในสหภาพยุโรป บัลแกเรีย
สวิสเซอรแลนด สแกนดิเนเวีย โรมาเน�ย โครเอเชีย ตุรกีและประเทศ เครือรัฐเอกราช
ลงทุนในกองทุนหลัก JPMorgan Asean Equity Fund โดยลงทุนในหุน ของบริษทั
ทีม่ ภี มู ลิ ำเนาอยูใ นหรือมีผลการดำเนินงานหลักของบริษทั มาจากประเทศทีเ่ ปน
สมาชิกในกลุม อาเซียน
ลงทุนในกองทุนหลัก Henderson Horizon Fund - Japanese Smaller
Companies Fund มีเปาหมายการเติบโตของเงินทุนในระยะยาว เนนลงทุน
ในบริษทั ญีป่ น ุ ทีม่ ขี นาดเล็ก ซึง� คือบริษทั ทีม่ มี ลู คาตลาดต่ำทีส่ ดุ 25%
ของตลาดทุนประเทศญีป่ นุ 

KT-US
เคแทม ยูเอส โกรท อิควิต้ ี ฟนด

ลงทุนในกองทุนหลัก BGF China Fund มีนโยบายเพือ่ สรางผลตอบแทนสูงกวา
ดัชน�ชว้ ี ดั และจะลงทุนอยางนอย 70% ของสินทรัพยรวมของกองทุนในตราสารทุน
ของบริษทั ทีม่ ภี มู ลิ ำเนาอยูใ น หรือเปนสวนหนึง� ทีไ่ ดรบั ผลประโยชนจากการเติบโต
ทางเศรษฐกิจในสาธารณรัฐประชาชนจีน

ลงทุนในกองทุนหลัก Architas Flexible Equity มีเปาหมายทีจ่ ะถือครองสินทรัพยสทุ ธิ
อยางนอย 50% และไมเกิน 100% ของมูลคาทรัพยสนิ สุทธิในหนวยลงทุนประเภท CIS
โดยผูจ ดั การกองทุนจะใชความรูค วามเขาใจในการวิเคราะหขอ มูลเชิงลึกของตลาด
เพือ่ หาโอกาสในการสรางผลตอบแทนจากการตัดสินใจในการจัดสรรสินทรัพยตามที่
ผูจ ดั การกองทุนกำหนด โดยพิจารณาตามทีเ่ ห็นสมควร
*เปนกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซอนผูลงทุน จึงควรขอคำแนะนำเพิ�มเติม
จากผูแนะนำการลงทุนกอนทำการลงทุน

ลงทุนในกองทุนรวมหลัก Allianz Global Artificial Intelligence Fund
KT-WTAI
เคแทม เวิลด เทคโนโลยี อารทฟิ เ ชียล ทีเ่ นนลงทุนในตลาดตราสารทุนทัว� โลกทีธ่ รุ กิจของบริษทั จะไดรบั ประโยชน
จาก หรือในปจจุบนั เกีย่ วของกับวิวฒั นาการของปญญาประดิษฐ หรือ AI
อินเทลลิเจนซ อิควิต้ ี ฟนด

KT-AASIA
เคแทม ออล เอเชีย แปซิฟก
อิควิตี้ ฟนด
KT-INDIA
เคแทม อินเดีย อิควิต้ ี ฟนด
KT-GMO*
เคแทม โกลบอล แม็คโคร
ออพเพอทูนติ ส้ ี  ฟนด
(หามขายผูล งทุนรายยอย)
KT-MFE
เคแทม มัลติ แมเนเจอร
เฟล็กซิเบิล้ อิควิต้ี ฟนด

ลงทุนในกองทุนหลัก AB American Growth Portfolio เนนลงทุนในหุน สามัญของ
บริษทั สหรัฐฯ ทีจ่ ดทะเบียน หรือมีการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพยทอ่ ี ยูภ ายใตการกำกับ
ดูแลในประเทศสหรัฐอเมริกา
ลงทุนในกองทุนหลัก Fidelity Funds - Pacific Fund โดยลงทุนแบบเชิงรุกใน
ตราสารทุนในกลุม ประเภทภูมภิ าคเอเชียแปซิฟก โดยการลงทุนจะไมจำกัดเพียง
ญีป่ นุ ออสเตรเลีย จีน ฮองกง อินเดีย อินโดน�เซีย เกาหลี มาเลเซีย นิวซีแลนด
สิงคโปร ฟลปิ ปนส ไตหวัน ไทย และอืน่ ๆ
ลงทุนในกองทุนหลัก Invesco India Equity Fund มุง เนนการเติบโตของเงินทุน
ในระยะยาวโดยลงทุนสวนใหญในตราสารทุนและหลักทรัพยทเ่ี กีย่ วของกับ
ตราสารทุนทีอ่ อกโดยบริษทั อินเดีย
ลงทุนในกองทุนหลัก JPMorgan Investment Funds - Global Macro
Opportunities Fund โดยลงทุนในตราสารทัว� โลกทัง้ ตราสารหน�แ้ ละตราสารทุน
เนนสรางผลตอบแทนใหเปนบวกในทุกสภาวะตลาด รวมถึงการควบคุมความผันผวน
จากการบริหารกองทุนรวมหลักและเนนปองกันความเสีย่ งจากตลาดขาลง
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กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม
KT-PRECIOUS
เคแทม เวิลด โกลด แอนด
เพรเชียส เอคควิต้ ี
KT-FINANCE
เคแทม เวิลด ไฟแนนเชียล
เซอรวสิ ฟนด
KT-ARGI
เคแทม เวิลด อะกริคลั เจอร ฟนด

5

ลงทุนในกองทุนรวมหลัก Schroder ISF Global Credit Income มีวตั ถุประสงค
เพือ่ สรางรายได (Income) และการเติบโตของเงินทุนโดยมีนโยบายลงทุนอยางนอย
2 ใน 3 ของมูลคาสินทรัพยรวมของกองทุนในตราสารหน�ท้ ม่ ี อี นั ดับความนาเชือ่ ถือ
อยูใ นระดับทีส่ ามารถลงทุนได (Investment Grade) และตราสารหน�ท้ ไ่ ี ดรบั การ
จัดอันดับอยูต ำ่ กวาระดับทีล่ งทุนได (High Yield) ทัว� โลก
ลงทุนในกองทุนหลัก AXA World Funds - Global Optimal Income เนนการบริหาร
เชิงรุก ลงทุนในตราสารทุน และตราสารหน�ท้ อ่ ี อกและจดทะเบียนโดยประเทศในกลุม
OECD เพือ่ การเจริญเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว และสรางผลตอบแทนทีม่ น� ั คง

กองทุนรวมตราสารแหงทุน
KT-WEQ
เคแทม เวิลด อิควิต้ ี ฟนด

4

ลงทุนในกองทุนหลัก Franklin Gold and Precious Metals Fund สราง
ผลตอบแทนระยะยาวจากการเติบโตของเงินลงทุนตามศักยภาพการลงทุน
ในหุน ของบริษทั ทัว� โลกทีด่ ำเนินธุรกิจทีเ่ กีย่ วของกับทรัพยากรธรรมชาติ
เปนทองคำและโลหะมีคา เชน แพลทินมั พาลาเดียม และเงินเปนหลัก
ลงทุนในกองทุนหลัก Fidelity Funds - Global Financial Services Funds
มีนโยบายทีจ่ ะสรางผลตอบแทนบนเงินลงทุนในระยะยาวจากการลงทุนในหนุ
ของบริษทั ทัว� โลกซึง� เกีย่ วของกับการใหบริการดานการเงินแกผบู ริโภคและ
ภาคอุตสาหกรรม
ลงทุนในกองทุนหลัก BGF World Agriculture Fund โดยมุง เนนลงทุนในหุน ของ
บริษทั ทัว� โลกทีป่ ระกอบธุรกิจหลักดานการเกษตร สารเคมีทางการเกษตร อุปกรณ
และโครงสรางพืน้ ฐานสินคาโภคภัณฑทางการเกษตรและอาหาร ซึง� รวมถึง
เชือ้ เพลิงชีวภาพวิทยาศาสตรการเพาะปลูกทีด่ นิ ทำการเกษตรและการปาไม

KT-MINING
เคแทม เวิลด เมทัล แอนด
ไมนนง� ิ ฟนด
KT-ENERGY
เคแทม เวิลด เอ็นเนอรจี ฟนด
KT-HEALTHCARE
เคแทม เวิลด เฮลธแคร ฟนด

ลงทุนในกองทุนหลัก Allianz Global Metals and Mining Fund โดยจะลงทุนทัว� โลก
ในหุน บริษทั ซึง� มียอดขายและกำไรจากการสำรวจการสกัดหรือการแปรรูปทรัพยากร
ธรรมชาติ (เชน นิเกิล ทองแดง อลูมเิ น�ยม) เหล็กและแรอน่ ื ๆ เหล็กกลา ถานหิน
โลหะมีคา (เชน ทอง เพลตตินมั ) เพชร เกลือ และแรอตุ สาหกรรม
ลงทุนในกองทุนหลัก BGF World Energy Fund โดยมุง เนนลงทุนในหุน ของบริษทั
ทัว� โลกทีป่ ระกอบธุรกิจหลักดานการสำรวจ พัฒนา ผลิตและจำหนายพลังงาน
รวมถึง อาจลงทุนในบริษทั ทีม่ ธี รุ กิจทีเ่ กีย่ วเน�อ� งกับพลังงานทางเลือกเพิม� เติมดวย
ลงทุนในกองทุนหลัก Janus Global Life Sciences Fund ซึง� มีวตั ถุประสงค
การลงทุนเพือ่ การเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว โดยเนนลงทุนในตราสารทุนของ
บริษทั ตางๆ ทัว� โลก ทีม่ คี วามเกีย่ วของกับวิทยาศาสตรทเ่ ี กีย่ วของกับการดำเนินชีวติ
(Life Sciences) ซึง� เกีย่ วของกับการรักษาหรือการพัฒนาคุณภาพชีวติ
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กองทุนรวมที่ลงทุนในทรัพยสินทางเลือก
KT-PROPERTY
เคแทม เวิลด พร็อพเพอรต้ ี ฟนด

ลงทุนในกองทุนหลัก Henderson Global Property Equities Fund มีนโยบาย
ทีจ่ ะสรางผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนในหุน ของบริษทั หรือกองทรัสต
เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพยทจ่ ี ดทะเบียนหรือมีการซือ้ ขายในตลาด
หลักทรัพยทม่ ี กี ารกำกับดูแล โดยมีรายไดหลักจากการเปนเจาของบริหารจัดการ
และ/หรือพัฒนาอสังหาฯ ทัว� โลก

KT-OIL*
เคแทม ออยล ฟนด

KT-GOLD
เคแทม โกลด ฟนด

ลงทุนในกองทุนหลัก SPDR Gold Trust โดยลงทุนในทองคำแทงเพือ่ สราง
ผลตอบแทนของกองทุนใหใกลเคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคำหลังหัก
คาธรรมเน�ยมและคาใชจา ยในการจัดการทัง้ หมดของกองทุน

*เปนกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซอนผูลงทุน จึงควรขอคำแนะนำเพิ�มเติม

ลงทุนในกองทุนหลัก Power Share DB Oil Fund โดยลงทุนในสัญญาซือ้ ขาย
ลวงหนาของน้ำมันดิบ (light sweet crude oil - WTI) เพือ่ ใหสามารถสราง
ผลตอบแทนทีใ่ กลเคียงกับดัชน� Deutsche Bank Liquid Commodity Index Optimum Yield Crude Oil Excess Return™ และใหผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในตัว� เงินคลังสหรัฐฯ หักดวยคาใชจา ยของกองทุน

จากผูแนะนำการลงทุนกอนทำการลงทุน

การปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในรูปสกุลเง�นบาท : สำหรับ KT-IGF ประมาณ 80% | สำหรับ KT-GOLD ไมนอยกวา 25% | สำหรับ KT-BOND, KT-WCORP,
KT-GCINCOME, KT-CSBOND, KT-GOI, KT-DHINCOME, KT-MFB, KT-MAB, KT-MFE, KT-WEQ, KT-US, KT-EURO, KT-AASIA, KT-ASEAN, KT-INDIA, KT-JAPAN, KT-GMO,
KT-CHINA, KT-WTAI, KT-PRECIOUS, KT-MINING, KT-FINANCE, KT-HEALTHCARE, KT-ENERGY, KT-ARGI, KT-PROPERTY, KT-OIL ตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน

