โปรโมชั่นโครงการ Wealth+ ลงทุนอัตโนมัติ ป 2565 สำหรับกองทุนรวมผสม กองทุนรวมหุน และกองทุนรวมตางประเทศ

บร�หารเง�น

อยางมีประสิทธ�ภาพ
ผานการลงทุนอัตโนมัตริ ายเดือน

โครงการ Wealth+

ในกองทุนรวมผสม กองทุนรวมหุน หร�อ กองทุนรวมตางประเทศ

ลงทุนอัตโนมัตริ ายเดือน โครงการ Wealth+

และมียอดเง�นลงทุนในกองทุนรวมผสม กองทุนรวมหุน
 หร�อ กองทุนรวมตางประเทศ
ตอเนือ่ งอยางนอย 3 เดือน ในป 2565 ตัง้ แต 4 ม.ค. – 30 ธ.ค. 2565

ทุกๆ 10,000 บาท รับหนวยลงทุน KTSTPLUS มูลคา 0.10%
ของยอดเง�นลงทุนรวมสะสมตามเง�อ่ นไขทีก่ าํ หนด

กองทุนแนะนํา/
ระดับความเสี่ยง
กองทุน
รวมผสม

กองทุน
รวมหุน

Morningstar
Rating1

นโยบายการลงทุน โดยเนนลงทุนใน

KTMEE, KTSUK
KTMUNG, KTSRI

หนวยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน หร�อ กองทุน Property (กองทุนปลายทาง) ทั้งในและตางประเทศ
ตั้งแต 2 กองทุนข�้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปบัญช�ไมนอยกวา 80% ของ NAV

KT25/75
KT-PIF2

หลักทรัพย/ทรัพยสนิ ทัง้ ในและตางประเทศทีเ่ กีย่ วของกับตราสารหนี้ เง�นฝาก และ/หร�อหุน โดยลงทุนหุน ในประเทศไมเกิน 25% ของ NAV

KT-CLMVT3

หุน ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในกลุม ประเทศ กัมพูชา ลาว เมียนมา เว�ยดนาม และไทย (CLMVT)

KTBTHAICG
KT-HiDiV

หุน บร�ษทั ทีจ่ ดทะเบียนใน SET & MAI ทีม่ ปี จ จัยพืน้ ฐานดี และไดรบั การรับรองเปนสมาช�กแนวรวมปฎิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการตอตาน
การทุจร�ตคอรรปั ชัน่ (CAC)
หุน ไทยพืน้ ฐานดีทม่ี ปี ระวัตกิ ารจายเง�นปนผลสม่ำเสมอ

KT-mai

หุน บร�ษทั ทีจ่ ดทะเบียนใน MAI ทีม่ แี นวโนมการเจร�ญเติบโตทีด่ ีในอนาคตโดยเฉลีย่ ในรอบปบญ
ั ช�ไมนอ ยกวารอยละ 80 ของ NAV

หลักทรัพยและทรัพยสนิ ทัง้ ในและตางประเทศทีเ่ กีย่ วของกับกลุม อุตสาหกรรมอสังหาร�มทรัพย และ/หร�อ โครงสรางพืน้ ฐาน รวมถึง
อยูร ะหวางการกระจายการถือหนวยลงทุนหร�อเปดเสนอขายครัง้ แรก โดยเฉลีย่ ในรอบปบญ
ั ช�ไมนอ ยกวา 80% ของ NAV

KTMSEQ

หุน บร�ษทั ขนาดกลาง-เล็กทีจ่ ดทะเบียนใน SET & MAI ทีม่ ปี จ จัยพืน้ ฐานดี

KTSF

หุน สามัญทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยทม่ี ปี จ จัยพืน้ ฐานดี มีความมัน่ คง และใหผลตอบแทนทีด่ ี

*

กองทุนรวมหลัก
KT-Ashares

กองทุนรวม
ตางประเทศ

หุน จ�นทีม่ กี ารเติบโตสูง คุณภาพดี คัดเลือกหุน แบบ High Conviction ผานกองทุนรวมหลัก Allianz Global Investors Fund - Allianz
China A-Shares
ตราสารหนี้ในสกุลหยวน และหลักทรัพยทไ่ี มใชสกุลหยวนทีม่ ธี รุ กิจในประเทศจ�น ผานกองทุนรวมหลัก BGF China Bond Fund

KT-CHINABOND
KT-FINANCE4
KT-EUROTECH
KT-JAPAN

7

หุน บร�ษทั ทัว่ โลกในกลุม การเง�น และการบร�การทางการเง�นเปนหลัก ผานกองทุนรวมหลัก Fidelity Funds - Global Financial Service Fund
หุน ของบร�ษทั ทีท่ ำธุรกิจหร�อจดทะเบียนอยูในภูมภิ าคยุโรปและเกีย่ วของกับเทคโนโลยีเปนหลัก ผานกองทุนรวมหลัก JPMorgan Funds Europe Dynamic Technologies Fund
หุน บร�ษทั ญีป่ นุ ทีม่ ขี นาดเล็ก ซ�ง่ คือบร�ษทั ทีม่ มี ลู คาตลาดต่ำทีส่ ดุ 25% ของตลาดทุนประเทศญีป่ นุ ผานกองทุนรวมหลัก Henderson
Horizon Fund - Japanese Smaller Companies Fund

1
ขอมูล Morningstar ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564/ ผลการดำเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
2
3

KT-PIF กองทุนนีก้ ารลงทุนแบบกระจ�กตัวในกลุม อุตสาหกรรมอสังหาร�มทรัพย และ/หร�อ โครงสรางพืน้ ฐาน/ KT-CLMVT กองทุนนีล้ งทุนกระจ�กตัวในผูอ อก/ 4KT-FINANCE กองทุนนีม้ กี ารกระจ�กตัวในหมวด
อุตสาหกรรมการใหบร�การทางดานการเง�น ทัง้ นี้ จ�งมีความเสีย่ งทีผ่ ลู งทุนอาจสูญเสียเง�นลงทุนจำนวนมาก
กองทุน KT25/75, KT-PIF, KT-CLMVT, KT-Ashares, KT-CHINABOND, KT-FINANCE, KT-EUROTECH, KT-JAPAN มีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น ทัง้ นี้ กองทุนมีนโยบายปองกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
ตามดุลยพินจิ ของผูจ ดั การกองทุน ในกรณีทก่ี องทุนไมไดมนี โยบายปองกันความเสีย่ งอัตราแลกเปลีย่ นทัง้ จำนวน ผูล งทุนอาจจะขาดทุน หร�อจะไดรบั กำไรจากอัตราแลกเปลีย่ น/หร�อไดรบั เง�นคืนต่ำกวาเง�นลงทุนเร�ม่ แรกได
ปจจัยความเสีย่ งทีส่ ำคัญ : ความเสีย่ งทางตลาด (Market Risk)/ ความเสีย่ งจากความสามารถในการชำระหนีข้ องผูอ อกตราสาร (Credit Risk)/ ความเสีย่ งจากการขาดสภาพคลองของหลักทรัพย
(Liquidity Risk) / ความเสีย่ งดานอัตราแลกเปลีย่ น (FX Risk) / ความเสีย่ งของประเทศทีล่ งทุน (Country Risk) เปนตน

ผูล งทุนตองศึกษาขอมูลของกองทุนรวม ทําความเขาใจลักษณะสินคา เง�อ่ นไขผลตอบแทน นโยบายการลงทุน ความเสีย่ ง และผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
ทีเ่ ปดเผยไวในแหลงตางๆ หร�อใหขอขอมูลจากบุคคลทีข่ ายหนวยลงทุนกอนการตัดสินใจลงทุน
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
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข : (1) รายการส่งเสริมการขายนี้สําหรับผู้ที่ลงทุนอัตโนมัติรายเดือน โครงการ Wealth+ ผ่านระบบ KTAM Smart Trade หรือกรอกใบสมัครผ่าน บลจ.กรุงไทย หรือตัวแทนสนับสนุน
การขาย ตั้งแต่ 4 ม.ค. 2565 – 30 ธ.ค. 2565 และลงทุนต่อเนื่องอย่างน้อย 3 เดือน ในกองทุนรวมหุ้น กองทุนรวมผสม หรือ กองทุนรวมต่างประเทศ (2) นับยอดเงินลงทุนภายใต้เลขที่บัญชีผู้ถือหน่วยเดียวกัน
(3) กรณีที่ผู้ลงทุนประสงค์จะลงทุนต่อเนื่องอย่างน้อย 3 เดือน มากกว่า 1 กองทุน บริษัทจะนับจํานวนเงินลงทุนของแต่ละกองทุนรวมกัน (4) พิ จารณาจํานวนเงินลงทุนจาก “ยอดรวมของรายการซื้อ และ
สับเปลีย
่ นเข้า (ไม่นบ
ั ยอดการสับเปลีย
่ นภายในกลุม
่ กองทุนประเภทกองทุนรวมผสม กองทุนรวมหุ้น และกองทุนรวมต่างประเทศ)” (5) จะได้รบ
ั หน่วยลงทุน KTSTPLUS ภายในวันที่ 28 ก.พ. 2566 (6) บริษัทขอ
สงวนสิทธิ์กรณีที่ได้รบ
ั สิทธิในการรับของกํานัลจากโปรโมชั่นนี้แล้ว จะไม่สามารถรับของกํานัล/รางวัลใดๆ จากโปรโมชั่นอื่นๆ ของบริษัทอีก ในช่วงระยะเวลาเดียวกันนี้ (7) บลจ.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิ พาท คําตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด
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