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ผู�ลงทุนต�องศึกษาข�อมูลของกองทุนรวม ทําความเข�าใจลักษณะสินค�า เง�อ่นไขผลตอบแทน นโยบายการลงทุน ความเส่ียง และผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
ท่ีเป�ดเผยไว�ในแหล�งต�างๆ หร�อให�ขอข�อมูลจากบุคคลท่ีขายหน�วยลงทุนก�อนการตัดสินใจลงทุน 

ป�จจัยความเส่ียงท่ีสำคัญ : ความเส่ียงทางตลาด (Market Risk)/ ความเส่ียงจากความสามารถในการชำระหน้ีของผู�ออกตราสาร (Credit Risk)/ ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล�องของหลักทรัพย�
(Liquidity Risk) / ความเส่ียงด�านอัตราแลกเปล่ียน (FX Risk) / ความเส่ียงของประเทศท่ีลงทุน (Country Risk) เป�นต�น
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กองทุนแนะนํา/
ระดับความเสี่ยง

นโยบายการลงทุน โดยเน�นลงทุนใน

กองทุน
รวมผสม

Morningstar 
Rating1

กองทุนรวมหลัก

กองทุน
รวมหุ�น

กองทุนรวม
ต�างประเทศ

KT25/75

KTMEE, KTSUK
KTMUNG, KTSRI

หน�วยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวมโครงสร�างพื้นฐาน หร�อ กองทุน Property (กองทุนปลายทาง) ทั้งในและต�างประเทศ
ตั้งแต� 2 กองทุนข�้นไป โดยเฉลี่ยในรอบป�บัญช�ไม�น�อยกว�า 80% ของ NAV

KT-PIF2

KT-CLMVT3

KTBTHAICG

KT-HiDiV

KT-mai

KTMSEQ

KTSF

KT-Ashares

KT-CHINABOND

หลักทรัพย�/ทรัพย�สินท้ังในและต�างประเทศท่ีเก่ียวข�องกับตราสารหน้ี เง�นฝาก และ/หร�อหุ�นโดยลงทุนหุ�นในประเทศไม�เกิน 25% ของ NAV

หลักทรัพย�และทรัพย�สินท้ังในและต�างประเทศท่ีเก่ียวข�องกับกลุ�มอุตสาหกรรมอสังหาร�มทรัพย� และ/หร�อ โครงสร�างพ้ืนฐาน รวมถึง
อยู�ระหว�างการกระจายการถือหน�วยลงทุนหร�อเป�ดเสนอขายคร้ังแรก โดยเฉล่ียในรอบป�บัญช�ไม�น�อยกว�า 80% ของ NAV

หุ�นท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�ในกลุ�มประเทศ กัมพูชา ลาว เมียนมา เว�ยดนาม และไทย (CLMVT)

หุ�นบร�ษัทท่ีจดทะเบียนใน SET & MAI ท่ีมีป�จจัยพ้ืนฐานดี และได�รับการรับรองเป�นสมาช�กแนวร�วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต�อต�าน
การทุจร�ตคอร�รัปช่ัน (CAC)

หุ�นไทยพ้ืนฐานดีท่ีมีประวัติการจ�ายเง�นป�นผลสม่ำเสมอ      

หุ�นบร�ษัทท่ีจดทะเบียนใน MAI ท่ีมีแนวโน�มการเจร�ญเติบโตท่ีดีในอนาคตโดยเฉล่ียในรอบป�บัญช�ไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 ของ NAV

หุ�นบร�ษัทขนาดกลาง-เล็กท่ีจดทะเบียนใน SET & MAI ท่ีมีป�จจัยพ้ืนฐานดี

หุ�นสามัญท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�ท่ีมีป�จจัยพ้ืนฐานดี มีความม่ันคง และให�ผลตอบแทนท่ีดี

หุ�นจ�นท่ีมีการเติบโตสูง คุณภาพดี คัดเลือกหุ�นแบบ High Conviction ผ�านกองทุนรวมหลัก Allianz Global Investors Fund - Allianz
China A-Shares

ตราสารหน้ีในสกุลหยวน และหลักทรัพย�ท่ีไม�ใช�สกุลหยวนท่ีมีธุรกิจในประเทศจ�น ผ�านกองทุนรวมหลัก BGF China Bond Fund 

KT-FINANCE4

KT-EUROTECH

KT-JAPAN

7 หุ�นบร�ษัทท่ัวโลกในกลุ�มการเง�น และการบร�การทางการเง�นเป�นหลัก ผ�านกองทุนรวมหลัก Fidelity Funds - Global Financial Service Fund

หุ�นของบร�ษัทท่ีทำธุรกิจหร�อจดทะเบียนอยู�ในภูมิภาคยุโรปและเก่ียวข�องกับเทคโนโลยีเป�นหลัก ผ�านกองทุนรวมหลัก JPMorgan Funds -
Europe Dynamic Technologies Fund
หุ�นบร�ษัทญ่ีปุ�นท่ีมีขนาดเล็ก ซ�ง่คือบร�ษัทท่ีมีมูลค�าตลาดต่ำท่ีสุด 25% ของตลาดทุนประเทศญ่ีปุ�น ผ�านกองทุนรวมหลัก Henderson
Horizon Fund - Japanese Smaller Companies Fund

1ข�อมูล Morningstar ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564/ ผลการดำเนินงานในอดีต มิได�เป�นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
2KT-PIF กองทุนน้ีการลงทุนแบบกระจ�กตัวในกลุ�มอุตสาหกรรมอสังหาร�มทรัพย� และ/หร�อ โครงสร�างพ้ืนฐาน/ 3KT-CLMVT กองทุนน้ีลงทุนกระจ�กตัวในผู�ออก/ 4KT-FINANCE กองทุนน้ีมีการกระจ�กตัวในหมวด
อุตสาหกรรมการให�บร�การทางด�านการเง�น ท้ังน้ี จ�งมีความเส่ียงท่ีผู�ลงทุนอาจสูญเสียเง�นลงทุนจำนวนมาก
กองทุน KT25/75, KT-PIF, KT-CLMVT, KT-Ashares, KT-CHINABOND, KT-FINANCE, KT-EUROTECH, KT-JAPAN มีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน ท้ังน้ี กองทุนมีนโยบายป�องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน
ตามดุลยพินิจของผู�จัดการกองทุน ในกรณีท่ีกองทุนไม�ได�มีนโยบายป�องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนท้ังจำนวน ผู�ลงทุนอาจจะขาดทุน หร�อจะได�รับกำไรจากอัตราแลกเปล่ียน/หร�อได�รับเง�นคืนต่ำกว�าเง�นลงทุนเร�ม่แรกได�

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข : (1) รายการส่งเสรมิการขายน้ีสําหรบัผู้ท่ีลงทุนอตัโนมัติรายเดือน โครงการ Wealth+ ผ่านระบบ KTAM Smart Trade หรอืกรอกใบสมัครผ่าน บลจ.กรุงไทย หรอืตัวแทนสนับสนุน
การขาย ต้ังแต่ 4 ม.ค. 2565 – 30 ธ.ค. 2565 และลงทุนต่อเน่ืองอย่างน้อย 3 เดือน ในกองทุนรวมหุ้น กองทุนรวมผสม หรอื กองทุนรวมต่างประเทศ (2) นับยอดเงนิลงทุนภายใต้เลขท่ีบัญชีผู้ถือหน่วยเดียวกัน
(3) กรณีท่ีผู้ลงทุนประสงค์จะลงทุนต่อเน่ืองอย่างน้อย 3 เดือน มากกวา่ 1 กองทุน บรษัิทจะนับจํานวนเงินลงทุนของแต่ละกองทุนรวมกัน (4) พิจารณาจํานวนเงินลงทุนจาก “ยอดรวมของรายการซ้ือ และ
สับเปล่ียนเข้า (ไมนั่บยอดการสับเปล่ียนภายในกลุ่มกองทุนประเภทกองทนุรวมผสม กองทุนรวมหุ้น และกองทุนรวมต่างประเทศ)” (5) จะได้รบัหน่วยลงทุน KTSTPLUS ภายในวนัท่ี 28 ก.พ. 2566 (6) บรษัิทขอ
สงวนสิทธ์ิกรณีท่ีได้รบัสิทธิในการรบัของกํานัลจากโปรโมชั่นน้ีแล้ว จะไม่สามารถรบัของกํานัล/รางวลัใดๆ จากโปรโมชั่นอื่นๆ ของบรษัิทอกี ในช่วงระยะเวลาเดียวกันน้ี (7) บลจ.ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลง
เงื่อนไขของรายการส่งเสรมิการขายน้ี โดยไม่ต้องแจง้ให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาท คําตัดสินของบรษัิทถือเป็นท่ีสุด

บร�หารเง�น
อย�างมีประสิทธ�ภาพ

ผ�านการลงทุนอัตโนมัติรายเดือน
โครงการ Wealth+

ในกองทุนรวมผสม กองทุนรวมหุ�น หร�อ กองทุนรวมต�างประเทศ

ลงทนุอัตโนมัตริายเดือน โครงการ Wealth+
และมียอดเง�นลงทุนในกองทนุรวมผสม กองทนุรวมหุ�น หร�อ กองทุนรวมต�างประเทศ

ต�อเน่ืองอย�างน�อย 3 เดือน ในป� 2565 ตัง้แต� 4 ม.ค. – 30 ธ.ค. 2565 

ทุกๆ 10,000 บาท รับหน�วยลงทุน KTSTPLUS มูลค�า 0.10%
ของยอดเง�นลงทุนรวมสะสมตามเง�อ่นไขทีกํ่าหนด 

โปรโมชั่นโครงการ Wealth+ ลงทุนอัตโนมัติ ป� 2565 สำหรับกองทุนรวมผสม กองทุนรวมหุ�น และกองทุนรวมต�างประเทศ 




