
โปรโมชั่นกองทุนรวมที่ลงทุนในต�างประเทศ 

ผู�ลงทุนต�องศึกษาข�อมูลของกองทุนรวม ทำความเข�าใจลักษณะสินค�า เง�อ่นไขผลตอบแทน นโยบายการลงทุน ความเส่ียงและผลการดำเนินงาน
ของกองทุนรวมท่ีเป�ดเผยไว�ในแหล�งต�างๆ หร�อให�ขอข�อมูล/คำแนะนำจากบุคคลท่ีขายหน�วยลงทุน/ผู�แนะนำการลงทุน ก�อนการตัดสินใจลงทุน 

สอบถามข�อมูลเพ่ิมเติมหร�อขอรับหนังสือช�ช้วนได�ท่ีธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ผู�สนับสนุนการขายและรับซ�อ้คืนหน�วยลงทุน
ของกองทุนท่ีระบุไว�ในโครงการ หร�อ บลจ.กรุงไทย โทร 0-2686-6100 กด 9 www.ktam.co.th

ลงทุนในกองทุนรวมท่ีลงทุนในต�างประเทศ ประเภท Feeder Fund รับหน�วยลงทุน KTSTPLUS 500 บาท 

เมื่อมียอดเง�นลงทุนสุทธ�ทุกๆ 1,000,000 บาท ตั้งแต�วันที่ 16 ตุลาคม - 28 ธันวาคม 2561 

ปจจัยความเส่ียงท่ีสำคัญ : ความเส่ียงทางตลาด (Market Risk) / ความเส่ียงจากความสามารถในการชำระหน�ข้องผูออกตราสาร (Credit Risk) / ความเส่ียงจากการขาด
สภาพคลองของหลักทรัพย (Liquidity Risk) / ความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน (FX Risk) / ความเส่ียงของประเทศท่ีลงทุน (Country Risk) / ความเส่ียงจากการดำเนินงานของ
ผูออกตราสาร (Business Risk) / ความเส่ียงจากการทำสัญญาซ้ือขายลวงหนาเพ่ือปองกันความเส่ียง 

กองทุนรวมท่ีลงทุน 
ในต�างประเทศ (FIF)

Morningstar Rating
ของกองทุนรวมหลัก 

16 ต.ค. – 28 ธ.ค 61 31 มี.ค. 62 ภายใน 15 พ.ค. 62

ช�วงการลงทุน รับเง�นคืน
เข�ากองทุน KTSTPLUS

ถือครองหน�วยถึง

KT-INDIA
KT-EURO

KT-CHINA

KT-ENERGY

KT-JAPAN
KT-PRECIOUSขอมูล Morningstar ณ วันท่ี 30 ก.ย. 61

ผลการดำเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ�งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนรวมท่ีลงทุน 
ในต�างประเทศ (FIF)

Morningstar Rating
ของกองทุนรวมหลัก 

KT-HEALTHCARE

KT-GOI
KT-BOND
KT-ASEAN

KT-US

KT-IGF

KT-PROPERTY

KT-FINANCE

หลักเกณฑและเง่ือนไข : (1) รายการสงเสริมการขายน�ใ้หสิทธิเฉพาะผูลงทุนทั�วไป (บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั�วไป) ไมใหสิทธิดังกลาวแกผูลงทุนประเภทกองทุนสำรองเล้ียงชีพ กองทุนท่ีบริหารแบบ Asset
Allocation โดย บลจ.กรุงไทย หรือการซ้ือผานผลิตภัณฑหนวยลงทุนควบประกัน (Unit Linked) (2) นับรวมยอดเงินลงทุนใหม ภายใตเลขท่ีหนวยลงทุนเดียวกัน สำหรับการลงทุนต้ังแต 16 ต.ค. - 28 ธ.ค. 2561
โดยทุกๆ 1,000,000 บาท รับหนวยลงทุน KTSTPLUS 500 บาท ท้ังน� ้ตองถือหนวยลงทุนดังกลาวไวจนถึง 31 มี.ค. 2562 และจะทำการจายเงินคืนเขากองทุน KTSTPLUS ภายใน 15 พ.ค. 2562
(3) ยอดเงินลงทุนใหม คำนวณจากยอดซ้ือและยอดสับเปล่ียนเขา หักดวยยอดขายและยอดสับเปล่ียนออก โดยไมรวมยอดสับเปล่ียนหนวยลงทุนระหวางกลุมกองทุน FIF (4) กลุมกองทุน 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 อ่ืนท่ีอาจจัดต้ังเพิ�มเติมอีกในอนาคต (5) บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน� ้คำตัดสินของบลจ.ถือเปนท่ีส้ินสุด 

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

โอกาสสร�างความม่ังค่ัง
กับกองทุนรวม
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7กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม

8กองทุนรวมที่ลงทุนในทรัพย�สินทางเลือก

6กองทุนรวมตราสารแห�งทุน

ลงทุนในกองทุนหลัก PIMCO Global Bond Fund โดยลงทุนอยางนอย
สองในสามของสินทรัพยกองทุนในตราสารหน�ส้กุลเงินหลักของโลกท่ีมี
อันดับความนาเช่ือถืออยูในระดับท่ีสามารถลงทุนได เพ่ือสรางผลตอบแทนรวม
(Total Return) ใหไดมากท่ีสุด

KT-BOND
เคแทม เวิลด บอนด ฟนด

ลงทุนในกองทุนหลัก BGF Global Corporate Bond Fund โดยลงทุนอยางนอย
70% ในตราสารหน�ท่ี้มีอันดับความนาเช่ือถือในระดับนาลงทุน (Investment
Grade Corporate Bond) ในภูมิภาคตาง  ๆทั�วโลก

KT-WCORP
เคแทม เวิลด คอปเปอรเรท
บอนด ฟนด

ลงทุนในกองทุนหลัก Allianz Income and Growth Fund มีเปาหมายใน
การเติบโตของเงินทุนและรายไดในระยะยาว โดยจะลงทุนในหลักทรัพย  3 
ประเภทหลัก (จดทะเบียนในสหรัฐฯ) ไดแก หุนสามัญและหลักทรัพยประเภท
หนุอ่ืนๆ ตราสารหน�ท่ี้มีอันดับความนาเช่ือถือต่ำกวา Investment Grade 
(US High Yield Bond) และหุนกูแปลงสภาพ (Convertible Securities) 

KT-IGF
เคแทม อินคัม แอนด โกรท ฟนด
(หามขายผูลงทุนรายยอย)

ลงทุนในกองทุนรวมหลัก Schroder ISF Global Credit Income มีวัตถุประสงค
เพ่ือสรางรายได (Income) และการเติบโตของเงินทุนโดยมีนโยบายลงทุนอยางนอย
2 ใน 3 ของมูลคาสินทรัพยรวมของกองทุนในตราสารหน�ท่ี้มีอันดับความนาเช่ือถือ
อยูในระดับท่ีสามารถลงทุนได (Investment Grade) และตราสารหน�ท่ี้ไดรับการ
จัดอันดับอยูต่ำกวาระดับท่ีลงทุนได (High Yield) ทั�วโลก
 

KT-GCINCOME
เคแทม โกลบอล เครดิต
อินคัม ฟนด
(หามขายผูลงทุนรายยอย)

ลงทุนในกองทุนหลัก BGF Dynamic High Income Fund เพ่ือสรางกระแสรายได
ใหกับนักลงทุน ผานแหลงท่ีมาของรายไดท่ีหลากหลายจากหลายประเภทสินทรัพย
เชน ตราสารหน�ท่ี้ออกโดยภาครัฐบาลและภาคเอกชนท่ีเปนไดท้ังอัตราดอกเบ้ียคงท่ี
และลอยตัว และเปนไดท้ังความนาเช่ือถือระดับ Investment Grade, Sub -Investment
Grade หรือ Unrated รวมถึงการใชกลยุทธ Covered Call Option และหุนบุริมสิทธิ  

KT-DHINCOME
เคแทม ไดนามิค ไฮ อินคัม ฟนด

ลงทุนในกองทุนหลัก Architas Flexible Bond เพ่ือหาโอกาสในการสรางผลตอบแทน
ผานการตัดสินใจในการจัดสรรสินทรัพยตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน โดยหนวย
ลงทุนประเภท CIS ท่ีลงทุนน้ัน จะมีการลงทุนท่ีหลากหลายซึ�งจะสะทอนถึงการลงทุน
โดยตรงในหลักทรัพย ประเภทตราสารหน� ้ตราสารตลาดเงิน สัญญาซ้ือขายลวงหนา
ดัชน�อางอิงทางการเงินและ / หรือสกุลเงินตางๆ

KT-MFB
เคแทม มัลติ แมเนเจอร
เฟล็กซิเบ้ิล บอนด ฟนด

ลงทุนในกองทุนหลัก Architas Multi - Asset Balanced มีเปาหมายท่ีจะถือครอง
สินทรัพยสุทธิอยางนอย 50% และไมเกิน 100% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ ในหนวย
ลงทุนประเภท CIS โดยผูจัดการกองทุนจะใชความรูความเขาใจในการวิเคราะห
ขอมูลเชิงลึกของตลาด เพ่ือหาโอกาสในการสรางผลตอบแทน จากการตัดสินใจ
ในการจัดสรรสินทรัพยตามท่ีผูจัดการกองทุนกำหนด โดยพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร

KT-MAB
เคแทม มัลติ แมเนเจอร
แอสเซ็ท บาลานซ ฟนด

KT-GOI
เคแทม โกลบอล ออปติมอล
อินคัม ฟนด

ลงทุนในกองทุนหลัก AXA World Funds - Global Optimal Income เนนการบริหาร
เชิงรุก ลงทุนในตราสารทุน และตราสารหน�ท่ี้ออกและจดทะเบียนโดยประเทศในกลุม
OECD เพ่ือการเจริญเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว และสรางผลตอบแทนท่ีมั�นคง

KT-CSBOND
เคแทม แคปปตอล ซีเคียวริต้ี ฟนด

ลงทุนในกองทุนรวมหลัก PIMCO GIS Capital Securities Fund ท่ีเนนลงทุนใน
ตราสารหน�ป้ระเภทหุนกูดอยสิทธิท่ีออกโดยธนาคาร บริษัทประกันและสถาบันการเงินอ่ืนๆ
โดยจะเนนไปลงทุนใน Tier1, Tier 2 และ Contingent Convertible (“CoCo”) Bonds 

ลงทุนในกองทุนหลัก Templeton Global Fund มีเปาหมายท่ีการเติบโตของเงินลงทุน
ในระยะยาว โดยจะลงทุนในตราสารทุนทั�วโลก รวมถึงกลุมประเทศกำลังพัฒนา
ซึ�งจะเนนลงทุนในหนุสามัญเปนหลัก

KT-WEQ
เคแทม เวิลด อิควิต้ี ฟนด

ลงทุนในกองทุนหลัก AB American Growth Portfolio เนนลงทุนในหุนสามัญของ
บริษัทสหรัฐฯ ท่ีจดทะเบียน หรือมีการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยท่ีอยูภายใตการกำกับ
ดูแลในประเทศสหรัฐอเมริกา 

KT-US
เคแทม ยูเอส โกรท อิควิต้ี ฟนด

ลงทุนในกองทุนหลัก Invesco Continental European Small Cap Equity Fund
โดยลงทุนในตราสารทุนท่ีจดทะเบียนและตราสารทุนท่ีเก่ียวของของบริษัทขนาดเล็ก
ในตลาดยุโรป (ไมรวมสหราชอาณาจักร) รวมถึงประเทศในสหภาพยุโรป บัลแกเรีย 
สวิสเซอรแลนด สแกนดิเนเวีย โรมาเน�ย โครเอเชีย ตุรกีและประเทศ เครือรัฐเอกราช

KT-EURO
เคแทม ยูโรเปยน อิควิต้ี ฟนด 

ลงทุนในกองทุนหลัก Fidelity Funds - Pacific Fund โดยลงทุนแบบเชิงรุกใน
ตราสารทุนในกลุมประเภทภูมิภาคเอเชียแปซิฟก โดยการลงทุนจะไมจำกัดเพียง
ญ่ีปุน ออสเตรเลีย จีน ฮองกง อินเดีย อินโดน�เซีย เกาหลี มาเลเซีย นิวซีแลนด
สิงคโปร ฟลิปปนส ไตหวัน ไทย และอ่ืนๆ 

KT-AASIA
เคแทม ออล เอเชีย แปซิฟก
อิควิตี้ ฟนด

ลงทุนในกองทุนหลัก JPMorgan Asean Equity Fund โดยลงทุนในหุนของบริษัท
ท่ีมีภูมิลำเนาอยูในหรือมีผลการดำเนินงานหลักของบริษัทมาจากประเทศท่ีเปน
สมาชิกในกลุมอาเซียน

KT-ASEAN
เคแทม อาเซียน อิควิต้ี ฟนด 

ลงทุนในกองทุนหลัก Invesco India Equity Fund มุงเนนการเติบโตของเงินทุน
ในระยะยาวโดยลงทุนสวนใหญในตราสารทุนและหลักทรัพยท่ีเก่ียวของกับ
ตราสารทุนท่ีออกโดยบริษัทอินเดีย 

KT-INDIA
เคแทม อินเดีย อิควิต้ี ฟนด

ลงทุนในกองทุนหลัก JPMorgan Investment Funds - Global Macro 
Opportunities Fund โดยลงทุนในตราสารทั�วโลกท้ังตราสารหน�แ้ละตราสารทุน 
เนนสรางผลตอบแทนใหเปนบวกในทุกสภาวะตลาด รวมถึงการควบคุมความผันผวน
จากการบริหารกองทุนรวมหลักและเนนปองกันความเส่ียงจากตลาดขาลง

KT-GMO*
เคแทม โกลบอล แม็คโคร
ออพเพอทูนิต้ีส ฟนด
(หามขายผูลงทุนรายยอย)

ลงทุนในกองทุนหลัก Henderson Horizon Fund - Japanese Smaller
Companies Fund มีเปาหมายการเติบโตของเงินทุนในระยะยาว เนนลงทุน
ในบริษัทญ่ีปุนท่ีมีขนาดเล็ก ซึ�งคือบริษัทท่ีมีมูลคาตลาดต่ำท่ีสุด 25%
ของตลาดทุนประเทศญ่ีปนุ

KT-JAPAN
เคแทม เจแปน อิควิต้ี ฟนด

KT-CHINA
เคแทม ไชนา อิควิต้ี ฟนด

ลงทุนในกองทุนหลัก BGF China Fund มีนโยบายเพ่ือสรางผลตอบแทนสูงกวา
ดัชน�ช้ีวัดและจะลงทุนอยางนอย 70% ของสินทรัพยรวมของกองทุนในตราสารทุน
ของบริษัทท่ีมีภูมิลำเนาอยูใน หรือเปนสวนหนึ�งท่ีไดรับผลประโยชนจากการเติบโต
ทางเศรษฐกิจในสาธารณรัฐประชาชนจีน

ลงทุนในกองทุนหลัก Architas Flexible Equity มีเปาหมายท่ีจะถือครองสินทรัพยสุทธิ
อยางนอย 50% และไมเกิน 100% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิในหนวยลงทุนประเภท CIS
โดยผูจัดการกองทุนจะใชความรูความเขาใจในการวิเคราะหขอมูลเชิงลึกของตลาด
เพ่ือหาโอกาสในการสรางผลตอบแทนจากการตัดสินใจในการจัดสรรสินทรัพยตามท่ี
ผูจัดการกองทุนกำหนด โดยพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร

KT-MFE
เคแทม มัลติ แมเนเจอร
เฟล็กซิเบ้ิล อิควิต้ี ฟนด

ลงทุนในกองทุนรวมหลัก Allianz Global Artificial Intelligence Fund 
ท่ีเนนลงทุนในตลาดตราสารทุนทั�วโลกท่ีธุรกิจของบริษัทจะไดรับประโยชน
จาก หรือในปจจุบันเก่ียวของกับวิวัฒนาการของปญญาประดิษฐ หรือ AI

KT-WTAI
เคแทม เวิลด เทคโนโลยี อารทิฟเชียล
อินเทลลิเจนซ อิควิต้ี ฟนด

ลงทุนในกองทุนหลัก BGF World Agriculture Fund โดยมุงเนนลงทุนในหุนของ
บริษัททั�วโลกท่ีประกอบธุรกิจหลักดานการเกษตร สารเคมีทางการเกษตร อุปกรณ
และโครงสรางพ้ืนฐานสินคาโภคภัณฑทางการเกษตรและอาหาร ซึ�งรวมถึง
เช้ือเพลิงชีวภาพวิทยาศาสตรการเพาะปลูกท่ีดินทำการเกษตรและการปาไม

KT-ARGI
เคแทม เวิลด อะกริคัลเจอร ฟนด 

KT-HEALTHCARE
เคแทม เวิลด เฮลธแคร ฟนด 

ลงทุนในกองทุนหลัก Franklin Gold and Precious Metals Fund สราง
ผลตอบแทนระยะยาวจากการเติบโตของเงินลงทุนตามศักยภาพการลงทุน
ในหุนของบริษัททั�วโลกท่ีดำเนินธุรกิจท่ีเก่ียวของกับทรัพยากรธรรมชาติ
เปนทองคำและโลหะมีคา เชน แพลทินัม พาลาเดียม และเงินเปนหลัก

KT-PRECIOUS
เคแทม เวิลด โกลด แอนด
เพรเชียส เอคควิต้ี 

ลงทุนในกองทุนหลัก Allianz Global Metals and Mining Fund โดยจะลงทุนทั�วโลก
ในหุนบริษัทซึ�งมียอดขายและกำไรจากการสำรวจการสกัดหรือการแปรรูปทรัพยากร
ธรรมชาติ (เชน นิเกิล ทองแดง อลูมิเน�ยม) เหล็กและแรอ่ืนๆ เหล็กกลา ถานหิน
โลหะมีคา (เชน ทอง เพลตตินัม) เพชร เกลือ และแรอุตสาหกรรม 

KT-MINING
เคแทม เวิลด เมทัล แอนด 
ไมนนิ�ง ฟนด 

ลงทุนในกองทุนหลัก Fidelity Funds - Global Financial Services Funds
มีนโยบายท่ีจะสรางผลตอบแทนบนเงินลงทุนในระยะยาวจากการลงทุนในหนุ
ของบริษัททั�วโลกซึ�งเก่ียวของกับการใหบริการดานการเงินแกผูบริโภคและ
ภาคอุตสาหกรรม

KT-FINANCE
เคแทม เวิลด ไฟแนนเชียล
เซอรวิส ฟนด

ลงทุนในกองทุนหลัก BGF World Energy Fund โดยมุงเนนลงทุนในหุนของบริษัท
ทั�วโลกท่ีประกอบธุรกิจหลักดานการสำรวจ พัฒนา ผลิตและจำหนายพลังงาน
รวมถึง อาจลงทุนในบริษัทท่ีมีธุรกิจท่ีเก่ียวเน��องกับพลังงานทางเลือกเพิ�มเติมดวย

KT-ENERGY
เคแทม เวิลด เอ็นเนอรจี ฟนด 

ลงทุนในกองทุนหลัก Janus Global Life Sciences Fund ซึ�งมีวัตถุประสงค
การลงทุนเพ่ือการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว โดยเนนลงทุนในตราสารทุนของ
บริษัทตางๆ ทั�วโลก ท่ีมีความเก่ียวของกับวิทยาศาสตรท่ีเก่ียวของกับการดำเนินชีวิต
(Life Sciences) ซึ�งเก่ียวของกับการรักษาหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลงทุนในกองทุนหลัก Henderson Global Property Equities Fund มีนโยบาย
ท่ีจะสรางผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนในหุนของบริษัทหรือกองทรัสต
เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยท่ีจดทะเบียนหรือมีการซ้ือขายในตลาด
หลักทรัพยท่ีมีการกำกับดูแล โดยมีรายไดหลักจากการเปนเจาของบริหารจัดการ
และ/หรือพัฒนาอสังหาฯ ทั�วโลก

KT-PROPERTY
เคแทม เวิลด พร็อพเพอรต้ี ฟนด 

ลงทุนในกองทุนหลัก Power Share DB Oil Fund โดยลงทุนในสัญญาซ้ือขาย
ลวงหนาของน้ำมันดิบ (light sweet crude oil - WTI) เพ่ือใหสามารถสราง
ผลตอบแทนท่ีใกลเคียงกับดัชน� Deutsche Bank Liquid Commodity Index - 
Optimum Yield Crude Oil Excess Return™ และใหผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในตั�วเงินคลังสหรัฐฯ หักดวยคาใชจายของกองทุน

KT-OIL*
เคแทม ออยล ฟนด 

KT-GOLD
เคแทม โกลด ฟนด 

ลงทุนในกองทุนหลัก SPDR Gold Trust โดยลงทุนในทองคำแทงเพ่ือสราง
ผลตอบแทนของกองทุนใหใกลเคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคำหลังหัก
คาธรรมเน�ยมและคาใชจายในการจัดการท้ังหมดของกองทุน

การป�องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในรูปสกุลเง�นบาท : สำหรับ KT-IGF ประมาณ 80% | สำหรับ KT-GOLD ไม�น�อยกว�า 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 ตามดุลยพินิจของผู�จัดการกองทุน 

*เปนกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซอนผูลงทุน จึงควรขอคำแนะนำเพิ�มเติม
 จากผูแนะนำการลงทุนกอนทำการลงทุน

*เปนกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซอนผูลงทุน จึงควรขอคำแนะนำเพิ�มเติม
 จากผูแนะนำการลงทุนกอนทำการลงทุน


