โครงการ Wealth+ ลงทุ น อั ต โนมั ต ิ ร ายเดื อ น

บร� หารเง� น

ให ม ี ป ระสิ ท ธ� ภ าพ
ไม ย าก…แค ล งทุ น
อัตโนมัติรายเดือน
กับกองทุนรวม KTAM

10
Date

ลงทุนอัตโนมัติ
รายเดือนผาน
กองทุนรวม
KTAM

ิ
ัตโนมัต
ลงทุนบอบออนไลน

ผานระ Smart Trade
KTAM 1 ชองทาง
ไดอีก

สรางว�นยั การลงทุนผานกองทุนรวม โดยลงทุนอัตโนมัตริ ายเดือน

รับฟร� กระเปาอเนกประสงคแพ็คคู เมือ่ มียอดลงทุนครบตามทีก่ ำหนด วันนี้ - 29 ธ.ค. 60

2560
KTSE
KT-HIDIV
KTLFT70/30
KSET50LTF
KTLF
KSLTF
RMF4
RMF3
RMF2
KT25/75RMF
RMF1
KT-PIF RMF
KTSET50RMF
KSRMF
KTSE-RMF
KT-HIDIV RMF

คัดสรรหุนไมเกิน 30 หลักทรัพย
หุนปนผลคุณภาพดี
หุนที่มีปจจัยพื้นฐานดี 65% - 70%
หุนตามดัชน� SET50
หุนที่มีปจจัยพื้นฐานดี ไมนอยกวา 65%
หุนตามหลักศาสนาอิสลาม
ตราสารภาครัฐระยะสั้นไมเกิน 1 ป
ตราสารภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหน�้ภาคเอกชน
หุนในประเทศไมเกิน 25%
และตราสารหน�้
หุนและตราสารหน�้
หลักทรัพยและทรัพยสินทั้งในและ
ตางประเทศที่เกี่ยวของกับกลุม
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย
และหรือโครงสรางพื้นฐาน
หุนตามดัชน� SET 50

หุนตามหลักศาสนาอิสลาม
คัดสรรหุนไมเกิน 30 หลักทรัพย
หุนปนผลคุณภาพดี

KT-GOLD

ทองคำแทงผานกองทุน
SPDR Gold Trust

KTSE-LTF
KTEF-LTF

หุนที่จดทะเบียนใน SET & MAI
หุนทั้งขนาดเล็ก / กลาง / ใหญ

KT-BOND RMF

ตราสารหน�้ทั�วโลกผานกองทุน

KT-WEQ RMF

หุนทั�วโลกผานกองทุน

KT-HEALTHC RMF

KT-GOLD RMF
KT-PROPERTY RMF

รวมตั้งแต
100,000 บาทขึ้นไป

PIMCO Global Bond Fund
Templeton Global Fund
7

หุนทั�วโลกที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตร์
ที่เกี่ยวของกับการดำเนินชีวิต
การรักษาหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผานกองทุน Janus Global Life

รวมตั้งแต
50,000 บาทขึ้นไป

Sciences Fund

ทองคำแทงผานกองทุน
SPDR Gold Fund

อสังหาริมทรัพยทั�วโลก ผานกองทุน
Henderson Global Property
Equities Fund

การปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในรูปสกุลเง�นบาท • ไมนอยกวา 25% : KT-GOLD RMF, KT-GOLD • ตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน : KT-BOND RMF, KT-WEQ RMF, KT-HEALTHC RMF, KT-PROPERTY RMF

สอบถามขอมูลเพิ�มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนไดที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
ผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุน หรือ บลจ. กรุงไทย
โทร 0-2686-6100 กด 9 ตางจังหวัด (โทรฟรี) 1 800 295 592 www.ktam.co.th

ผูลงทุนตองศึกษาขอมูลของกองทุนรวม ทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื่อนไขผลตอบแทน นโยบายการลงทุน ความเสี่ยง
คูมือภาษี RMF/LTF และผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่เปดเผยไวในแหลงตางๆ หรือใหขอมูลจากบุคคลที่ขายหนวยลงทุนกอนการตัดสินใจลงทุน

ปจจัยความเสีย่ งทีส่ ำคัญ : ความเสีย่ งทางตลาดจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย (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 งจากการดำเนินงานของผูอ อกตราสาร (Business Risk)
หลักเกณฑและเงือ่ นไข : (1) นับยอดเงินลงทุนภายใตเลขทีบ่ ตั รประชาชนเดียวกันตัง้ แต 4 ม.ค.-29 ธ.ค. 60 และจำกัดของกำนัล 1 ชิน้ ตอทาน (2) ตองลงทุนอัตโนมัตริ ายเดือนตอเน�อ� งอยางนอย 3 เดือน (3) จะจัดสงของ
กำนัลใหภายในวันที่ 28 ก.พ. 61 (4) คิดคาธรรมเน�ยมบัตรเครดิตในอัตรารอยละ 2 โดยคิดเฉพาะสวนทีล่ งทุนผานบัตรเครดิต กรณ�ถอื ครองกองทุน RMF/LTF ไมครบตามระยะเวลาทีบ่ ริษทั กำหนด (5) การซือ้ หนวยลงทุน
RMF/LTF ผานบัตรเครดิต KTC ไมไดรบั คะแนนสะสมไมลสะสม หรือเงินคืนกลับเขาบัตร (6) บริษทั ขอสงวนสิทธิก์ รณ�ท่ไี ดรบั สิทธิในการรับของกำนัลจากโปรโมชัน� น�แ้ ลว จะไมสามารถรับของกำนัล/รางวัลใดๆ
จากโปรโมชัน� อืน่ ๆ ของบริษทั อีกในชวงระยะเวลาเดียวกันน�้ (7) บลจ.ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขของรายการสงเสริมการขายน�้ โดยไมตอ งแจงใหทราบลวงหนา

