
ศึกษารายละเอียดหร�อขอรับหนังสือช�ช้วนท่ี ธนาคารกรุงไทย หร�อ ผู�สนับสนุนการขาย หร�อ บลจ.กรุงไทย โทร 02 686 6100 

**เง�่อนไขการรับเง�นคืนและเง�่อนไขอื่นๆ เป�นไปตามที่ บลจ.กรุงไทย และบัตรเครดิต KTC กำหนด
***ซ�้อได� 3 เดือน ตั้งแต� 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 63 เท�านั้น หร�อตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
ป�จจัยความเส่ียงท่ีสำคัญ เช�น ความเส่ียงจากความผันผวนของมูลค�าหน�วยลงทุน/ ความเส่ียงจากความสามารถในการชำระหน้ีของผู�ออกตราสาร/
ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล�องของตราสาร/ ความเส่ียงด�านอัตราดอกเบ้ีย  เป�นต�น

กองทุน KTAM SSF Extra น�าสนใจอย�างไร

ผู�ลงทุนต�องทำความเข�าใจลักษณะสินค�า เง�่อนไขผลตอบแทน ข�อมูลเกี่ยวกับสิทธ�ประโยชน�ทางภาษี
ที่ระบุไว�ในคู�มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม และความเสี่ยง ก�อนการตัดสินใจลงทุน

KTESGS-SSFX
กองทุนเป�ดกรุงไทย ก�อการดี เพ่ือการออม ชนิดเพ่ือการออมพิเศษ

ประเภทกองทุนรวมตราสารทุน 
บร�หารกองทุนเช�งรับ ให�มีผลตอบแทนใกล�เคียงกับ
ดัชนีผลตอบแทนรวมอีเอสจ� ไทยพัฒน� (Thaipat ESG Index (TR)) 
เน�นลงทุนในหลักทรัพย�ที่มีความโดดเด�นด�านสิ่งแวดล�อม สังคม
และธรรมาภิบาล
กองทุนสามารถลงทุนในหุ�น กองทุนอสังหาร�มทรัพย�
และ/หร�อกองทุนโครงสร�างพื้นฐาน
มีการกระจายตัวและมีความหลากหลายของประเภทตราสารมากกว�า
ดัชนีตราสารทุนทั่วไป   

KT70/30S-SSFX
กองทุนเป�ดกรุงไทย 70/30 เพ่ือการออม ชนิดเพ่ือการออมพิเศษ 

ประเภทกองทุนรวมผสม
ลงทุนในหลักทรัพย�ที่จดทะเบียนใน SET และ/หร�อ MAI
โดยเฉลี่ยในรอบป�บัญช�ไม�น�อยกว�า 65 % ของ NAV  
ส�วนที่เหลือจะลงทุนในเง�นฝาก ตราสารภาครัฐ
และตราสารหนี้ที่มีคุณภาพดี 
บร�หารกลยุทธ�แบบ Active Management และทีมงาน
บร�หารเดียวกับกองทุน KTLF70/30 

(ความเสี่ยงระดับ    )(ความเสี่ยงระดับ    )

กองทุน KTAM SSF Extra เหมาะสำหรับใคร
ผู�ลงทุนที่ต�องการออมเง�นในระยะยาว 

ผู�ลงทุนที่ต�องการได�รับสิทธ�ประโยชน�ทางภาษีเพิ่มเติม
จากการลงทุนในกองทุน SSF ปกติ 
 

ไม�กำหนดจำนวน
ขั้นต่ำในการซ�้อ 
 

ระยะเวลาเสนอขาย
วันที่ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 63
เวลาเป�ดทำการ - 15.30 น.

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

ยอดลงทุนสุทธ� SSF Extra ทุกๆ 50,000 บาท (สำหรับการชำระทุกช�องทาง)** ต้ังแต� 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2563
รับเง�นคืน 100 บาท เข�ากองทุน KTSTPLUS และสามารถซ�้อผ�านบัตรเครดิต KTC

หร�อใช�คะแนน KTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนน แทนเง�นลงทุน 100 บาท

หลักเกณฑและเง�อนไข : (1) กองทุนที่เขารวมรายการสงเสริมการขายนี้ คือ กองทุนเปดกรุงไทย 70/30 เพ�อการออม ชนิดเพ�อการออมพิเศษ (KT70/30S-SSFX) กองทุนเปดกรุงไทย กอการดีเพ�อการออม

ชนิดเพ�อการออมพิเศษ (KTESGS-SSFX) และกองทุน SSF (กองพิเศษ) ใหมในป 2563 ท่ีบริษัทอาจประกาศภายหลัง (2) นับยอดเงินสุทธิจากรายการในกองทุน SSF (กองพิเศษ) ท่ีรวมรายการของบลจ.กรุงไทย

ตั้งแต 1 เม.ย. 2563 – 30 มิ.ย. 2563 ทั้งนี้ ยอดซื้อและสับเปลี่ยนสุทธิของกองทุนที่รวมรายการรวมกันสูงสุด 200,000 บาท (3) ยอดเงินสุทธิในการคำนวณของกำนัลพิจารณาจาก “ยอดรวมของรายการซื้อ

สับเปล่ียนเขา มายังกองทุน SSF (กองพิเศษ) ท่ีทำรายการ ต้ังแต 1 เม.ย. 2563 - 30 มิ.ย. 2563” หักดวย “ยอดรวมของรายการขายคืน สับเปล่ียนออกและโอนไปยังบลจ.อ�น ต้ังแต 1 เม.ย. 2563 – 30 เม.ย. 2564”

ของ SSF (กองพิเศษ) ท่ีเขารวมรายการของบลจ.กรุงไทย ท้ังน้ี ไมนับยอดการสับเปล่ียนภายในกลุม SSF (กองพิเศษ) ของบลจ.กรุงไทย (4) ตองคงยอดสุทธิไวจนถึง 30 เม.ย. 2564 โดยจะไดรับหนวยลงทุน

KTSTPLUS ภายใน 15 มิ.ย. 2564 (5) คิดคาธรรมเนียมบัตรเครดิตในอัตรารอยละ 2 โดยคิดเฉพาะสวนท่ีลงทุนผานบัตรเครดิต กรณีถือครองไมครบตามระยะเวลาท่ีกำหนด (6) กรณีผูลงทุนมีบัญชีมากกวา 1 บัญชี

นับยอดเงินจากทุกบัญชีของผูลงทุนรวมกัน โดยยึดเลขท่ีบัตรประชาชนเปนหลัก (7) การซ้ือหนวยลงทุน SSF (กองพิเศษ) ผานบัตรเครดิตไมไดรับคะแนนสะสม ไมลสะสม หรือเงินคืนกลับเขาบัตรฯ และไมไดรับสิทธิแบงผอนชำระ

(8) บริษัทขอสงวนสิทธิ์กรณีที่ ไดรับสิทธิในการรับของกำนัลจากโปรโมชั่น SSF (กองพิเศษ) นี้แลว จะไมสามารถรับของกำนัล/รางวัลใดๆ จากโปรโมชั่นอ�นๆ ของบริษัทอีก ในชวงระยะเวลาเดียวกันนี้ (9) บริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเง�อนไขของรายการสงเสริมการขายน้ี โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ในกรณีมีขอพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเปนท่ีสุด

กองทุนเป�ดกรุงไทย

70/30
เพื่อการออม

ชนิดเพื่อการออมพิเศษ
(KT70/30S-SSFX)

กองทุนเป�ดกรุงไทย

ก�อการดี
เพื่อการออม

ชนิดเพื่อการออมพิเศษ
(KTESGS-SSFX)

ลดหย�อนภาษีเพิ่มได�อีก
2 แสนบาท*(เพิ่มจาก SSF ปกติ)

สร�างโอกาส
ให�ลอยเด�น

*เง�่อนไขทางภาษีเป�นไปตามประกาศอธ�บดีกรมสรรพากร

KTAM
SSF Extra

(กองพิเศษ)

***



หลักเกณฑ�และเง�่อนไขโปรโมชั่น KTAM SSF (กองพิเศษ) ป� 2563
1.  กองทุนท่ีเขารวมรายการสงเสริมการขายน� ้คือ กองทุนเปดกรุงไทย 70/30 เพ่ือการออม ชนิดเพ่ือการออมพิเศษ (KT70/30S-SSFX) กองทุนเปดกรุงไทย กอการดีเพ่ือการออม
    ชนิดเพ่ือการออมพิเศษ (KTESGS-SSFX) และกองทุน SSF (กองพิเศษ) ใหมในป 2563 ท่ีบริษัทอาจประกาศภายหลัง
2.  นับยอดเงินสุทธิจากรายการในกองทุน SSF (กองพิเศษ) ท่ีรวมรายการของบลจ.กรุงไทย ต้ังแต 1 เม.ย. 2563 – 30 มิ.ย. 2563 ท้ังน� ้ยอดซ้ือและสับเปล่ียนสุทธิ
    ของกองทุนท่ีรวมรายการรวมกันสูงสุด 200,000 บาท 
3.  ยอดเงินสุทธิในการคำนวณของกำนัลพิจารณาจาก “ยอดรวมของรายการซ้ือ สับเปล่ียนเขา มายังกองทุน SSF (กองพิเศษ) ท่ีทำรายการ ต้ังแต 1 เม.ย. 2563–30 มิ.ย. 2563”
    หักดวย “ยอดรวมของรายการขายคืน สับเปล่ียนออกและโอนไปยังบลจ.อ่ืน ต้ังแต 1 เม.ย. 2563 – 30 เม.ย. 2564” ของ SSF (กองพิเศษ) ท่ีเขารวมรายการของบลจ.กรุงไทย
    ท้ังน� ้ไมนับยอดการสับเปล่ียนภายในกลุม SSF (กองพิเศษ) ของบลจ.กรุงไทย  
4.  ตองคงยอดสุทธิไวจนถึง 30 เม.ย. 2564 โดยจะไดรับหนวยลงทุน KTSTPLUS ภายใน 15 มิ.ย. 2564   
5.  คิดคาธรรมเน�ยมบัตรเครดิตในอัตรารอยละ 2 โดยคิดเฉพาะสวนที่ลงทุนผานบัตรเครดิต กรณ�ถือครองไมครบตามระยะเวลาที่กำหนด
6.  กรณ�ผูลงทุนมีบัญชีมากกวา 1 บัญชี นับยอดเงินจากทุกบัญชีของผูลงทุนรวมกัน โดยยึดเลขที่บัตรประชาชนเปนหลัก 
7.  การซื้อหนวยลงทุน SSF (กองพิเศษ) ผานบัตรเครดิต ไมไดรับคะแนนสะสม ไมลสะสม หรือเงินคืนกลับเขาบัตรฯ และไมไดรับสิทธิแบงผอนชำระ
8.  บริษัทขอสงวนสิทธ์ิกรณ�ท่ีไดรับสิทธิในการรับของกำนัลจากโปรโมชั�น SSF (กองพิเศษ) น�แ้ลว จะไมสามารถรับของกำนัล/รางวัลใดๆ จากโปรโมชั�นอ่ืนๆ ของบริษัทอีก
    ในชวงระยะเวลาเดียวกันน�้ี้
9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการสงเสริมการขายน�้ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ในกรณ�มีขอพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเปนที่สุด

เง�่อนไขการใช�บัตรเครดิต เพื่อชำระค�าซ�้อกองทุน KTAM SSF (กองพิเศษ)  
1.  เจาของบัตรเครดิตและชื่อบัญชีผูถือหนวยลงทุนตองเปนบุคคลเดียวกัน
2.  สำหรับ SSF (กองพิเศษ) หากลูกคาถือหนวยลงทุนท่ีซ้ือผานบัตรเครดิตไวไมครบ 5 ปปฏิทิน และขายคืนแบบผิดเง่ือนไขกรมสรรพากรหรือโอนออกไปยังบลจ.อ่ืน
    และทำใหยอดคงเหลือนอยกวายอดท่ีซ้ือดวยบัตรเครดิต โดยท้ัง 2 กรณ�ดังกลาวลูกคาตกลงชำระคาปรับเม่ือทำรายการในอัตรารอยละ 2 (ไมรวม VAT) ข้ันต่ำ 200 บาท
    คิดเฉพาะสวนท่ีลงทุนผานบัตรเครดิต  
3.  การชำระคาซื้อหนวยลงทุนอยูภายใตวงเงินบัตรเครดิตที่สามารถใชได หากวงเงินในบัญชีบัตรเครดิตของทานมีไมเพียงพอ คำสั�งซื้อน�้จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
    ดังนั้น ทุกครั้งกอนทำรายการซื้อ ทานสมาชิกบัตรเครดิตโปรดตรวจสอบวงเงินบัตรเครดิตคงเหลือ ไดที่หมายเลขโทรศัพทดานหลังบัตรเครดิต      
4.  สมาชิกบัตรฯ ลูกคาขอสละสิทธ์ิท่ีจะเรียกรองคาเสียหายจาก บลจ.กรุงไทย หรือ KTC ท่ีอาจเกิดข้ึนจากขอขัดของทางระบบอิเล็กทรอนิกสหรือปญหาจากสถานะบัตรฯ
    ที่อาจทำให KTC ไมสามารถหักเงินจากบัญชีบัตรเครดิตตามคำสั�งได
5.  ทานจะไมไดรับคะแนนจากการซื้อกองทุน (หรืออาจจะเปนในรูปแบบตางๆ อาทิ เชน ไมลสะสม หรือเครดิตเงินคืน) จากบริษัทบัตรเครดิต ทั้งน�้เพื่อใหเปนไปตาม
    ที่สำนักงาน ก.ล.ต. / สมาคมบริษัทจัดการกำหนด 
6.  บลจ.กรุงไทย และ KTC ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบริการน�้ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
7.  โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขเพิ�มเติม สอบถามที่ KTAM Call Center โทร 02-686-6100 กด 9

1.  สงวนสิทธิการชำระคาซ้ือหนวยลงทุน KTAM SSF (กองพิเศษ) ดวยการแลกคะแนน KTC FOREVER เปนเฉพาะบัตรเครดิต KTC ท่ีมีคะแนน KTC FOREVER เทาน้ัน
    โดยยกเวนบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท บัตรเครดิต KTC - ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE 
    บัตร KTC เพื่อหนวยงานรัฐ บัตรเครดิต KTC VISA SME COMMERCIAL และบัตรกดเงินสด KTC PROUD ไมสามารถแลกคะแนนสะสมได
2.  จำกัดการชำระคาซื้อหนวยลงทุนดวยการแลกคะแนน KTC FOREVER ในอัตรา 1,000 คะแนน เทากับเงินลงทุน 100 บาทในกองทุน KTAM SSF (กองพิเศษ)
    โดยตองทำการแลกขั้นต่ำ 5,000 คะแนนขึ้นไป
3.  การชำระคาซื้อหนวยลงทุนดวยการแลกคะแนนอยูภายใตคะแนนบัตรเครดิตที่สามารถใชได หากคะแนนในบัญชีบัตรเครดิตของทานมีไมเพียงพอ คำสั�งซื้อน�้จะถูก
    ยกเลิกโดยอัตโนมัติ ดังนั้น สมาชิกบัตร/ลูกคาโปรดตรวจสอบคะแนนคงเหลือ ทุกครั้งกอนทำรายการซื้อ
4.  สมาชิกบัตร/ลูกคา ขอสละสิทธิ์ที่จะเรียกรองคาเสียหายจาก บลจ.กรุงไทย หรือผูใหบริการบัตรเครดิต ที่อาจเกิดขึ้นจากขอขัดของทางระบบอิเล็กทรอนิกส
    หรือปญหาจากสถานะบัตรที่อาจทำใหผูใหบริการบัตรเครดิตไมสามารถหักคะแนนจากบัญชีบัตรเครดิตตามคำสั�งได
5.  โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขเพิ�มเติม สอบถามที่ KTAM Call Center โทร 0-2686-6100 กด 9 แฟกซ 0-2670-0430 หรือ 0-2670-0428

เง�่อนไขการซ�้อผ�านเว็ปไซต� KTAM ด�วยบัตรเครดิต 
1.  การสั�งซ้ือ ขาย หรือสับเปล่ียนกองทุนทางอินเตอรเน็ต อาจไมมีการทำรายการ ซ้ือ ขายหรือสับเปล่ียน ในกรณ�ท่ีมีเหตุขัดของทางเทคนิคเกิดข้ึน 
2.  ทานผูลงทุนสามารถเรียกดูหนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสำคัญท่ีผูลงทุนควรทราบได ในหัวขอ "ขอมูลกองทุน" สำหรับหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลโครงการ ผูลงทุนสามารถ
    ขอรับไดท่ี บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือท่ีทำการของตัวแทนสนับสนุนการขายทุกแหง 
3.  ทานสามารถทำรายการซ้ือ ขาย หรือสับเปล่ียนหนวยลงทุนไดทุกวันตลอด 24 ชม. โดยมีเง่ือนไขในการดำเนินการดังน� ้
       3.1 การทำรายการทางอินเตอรเน็ต จะใชเวลาของระบบดังท่ีแสดงไวในมุมบนดานขวาเปนเกณฑ 
      3.2 รายการท่ีทำระหวางนอกเวลาทำการของวันทำการใด หรือมีผลในวันหยุดทำการ หรือวันหยุดทำการซ้ือ/ ขายคืน/ สับเปล่ียน หนวยลงทุนเปนการชั�วคราว อาทิ 
          วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหนวยลงทุน รายการดังกลาวจะถูกเก็บไวเพ่ือดำเนินการในวันทำการถัดไป 
      3.3 หากบริษัทไมสามารถหักเงินคาซ้ือหนวยลงทุนจากบัญชีเงินฝากหรือบัตรเครดิตตามท่ีทานระบุไว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกรายการซ้ือหนวยลงทุนน้ันๆ
          และทานตกลงสละสิทธิเรียกรองคาเสียหายใดๆ ท่ีเกิดจากการท่ีบริษัทดำเนินการดังกลาว 
      3.4 รายการซ้ือหนวยลงทุนใดๆ เม่ือบริษัทจัดการไดรับชำระเงินคาจองซ้ือแลวไมสามารถเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกได 
      3.5 การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขหรือรายละเอียดเพิ�มเติมของรายการขายคืนหรือสับเปล่ียนกองทุนเพ่ือใหมีผลในวันท่ีทำรายการ จะตองทำภายใน 15.30 น.
          (ท้ังน� ้ข้ึนอยูกับเวลาปดรับคำสั�งของกองทุนตนทางหรือปลายทาง ฝงใดฝงหนึ�งท่ีปดรับคำสั�งเร็วกวา) 
4.  การลงทุนไมใชการฝากเงินและมีความเสี่ยงในการลงทุน ผูลงทุนอาจไดรับเงินลงทุนมากกวาหรือนอยกวาเงินลงทุนเริ�มแรกก็ได และอาจไมไดรับชำระเงิน
    คาขายคืนหนวยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดหรืออาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนไดตามที่ไดมีคำสั�งไว 

เง�่อนไขการแลกคะแนน KTC FOREVER เพื่อชำระค�าซ�้อกองทุน KTAM SSF (กองพิเศษ) 


