KTAM
SSF Extra
(กองพิเศษ)

กองทุนเปดกรุงไทย

70/30
เพื่อการออม

กองทุนเปดกรุงไทย

กอการดี

ชนิดเพื่อการออมพิเศษ
(KT70/30S-SSFX)

เพื่อการออม
ชนิดเพื่อการออมพิเศษ
(KTESGS-SSFX)

สรางโอกาส
ใหลอยเดน
ลดหยอนภาษีเพิ่มไดอีก
2 แสนบาท*(เพิ่มจาก SSF ปกติ)
*เง�่อนไขทางภาษีเปนไปตามประกาศอธ�บดีกรมสรรพากร

***

ยอดลงทุนสุทธ� SSF Extra ทุกๆ 50,000 บาท (สำหรับการชำระทุกชองทาง)** ตัง้ แต 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2563
รับเง�นคืน 100 บาท เขากองทุน KTSTPLUS และสามารถซ�้อผานบัตรเครดิต KTC
หร�อใชคะแนน KTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนน แทนเง�นลงทุน 100 บาท
กองทุน KTAM SSF Extra นาสนใจอยางไร
KT70/30S-SSFX (ความเสี่ยงระดับ

)

กองทุนเปดกรุงไทย 70/30 เพือ่ การออม ชนิดเพือ่ การออมพิเศษ
ประเภทกองทุนรวมผสม
ลงทุนในหลักทรัพยที่จดทะเบียนใน SET และ/หร�อ MAI
โดยเฉลี่ยในรอบปบัญช�ไมนอยกวา 65 % ของ NAV
สวนที่เหลือจะลงทุนในเง�นฝาก ตราสารภาครัฐ
และตราสารหนี้ที่มีคุณภาพดี
บร�หารกลยุทธแบบ Active Management และทีมงาน
บร�หารเดียวกับกองทุน KTLF70/30

กองทุน KTAM SSF Extra เหมาะสำหรับใคร

ผูลงทุนที่ตองการออมเง�นในระยะยาว
ผูลงทุนที่ตองการไดรับสิทธ�ประโยชนทางภาษีเพิ่มเติม
จากการลงทุนในกองทุน SSF ปกติ

KTESGS-SSFX

(ความเสี่ยงระดับ

)

กองทุนเปดกรุงไทย กอการดี เพือ่ การออม ชนิดเพือ่ การออมพิเศษ
ประเภทกองทุนรวมตราสารทุน
บร�หารกองทุนเช�งรับ ใหมีผลตอบแทนใกลเคียงกับ
ดัชนีผลตอบแทนรวมอีเอสจ� ไทยพัฒน (Thaipat ESG Index (TR))
เนนลงทุนในหลักทรัพยที่มีความโดดเดนดานสิ่งแวดลอม สังคม
และธรรมาภิบาล
กองทุนสามารถลงทุนในหุน กองทุนอสังหาร�มทรัพย
และ/หร�อกองทุนโครงสรางพื้นฐาน
มีการกระจายตัวและมีความหลากหลายของประเภทตราสารมากกวา
ดัชนีตราสารทุนทั่วไป
ระยะเวลาเสนอขาย
วันที่ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 63
เวลาเปดทำการ - 15.30 น.

ไมกำหนดจำนวน
ขั้นต่ำในการซ�้อ

**เง�่อนไขการรับเง�นคืนและเง�่อนไขอื่นๆ เปนไปตามที่ บลจ.กรุงไทย และบัตรเครดิต KTC กำหนด
***ซ�้อได 3 เดือน ตั้งแต 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 63 เทานั้น หร�อตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
ปจจัยความเสีย่ งทีส่ ำคัญ เชน ความเสีย่ งจากความผันผวนของมูลคาหนวยลงทุน/ ความเสีย่ งจากความสามารถในการชำระหนีข้ องผูอ อกตราสาร/
ความเสีย่ งจากการขาดสภาพคลองของตราสาร/ ความเสีย่ งดานอัตราดอกเบีย้ เปนตน

ผูลงทุนตองทำความเขาใจลักษณะสินคา เง�่อนไขผลตอบแทน ขอมูลเกี่ยวกับสิทธ�ประโยชนทางภาษี
ที่ระบุไวในคูมือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม และความเสี่ยง กอนการตัดสินใจลงทุน
ศึกษารายละเอียดหร�อขอรับหนังสือช�ช้ วนที่ ธนาคารกรุงไทย หร�อ ผูส นับสนุนการขาย หร�อ บลจ.กรุงไทย โทร 02 686 6100

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) ใหม ในป 2563 ทีบ่ ริษทั อาจประกาศภายหลัง (2) นับยอดเงินสุทธิจากรายการในกองทุน SSF (กองพิเศษ) ทีร่ ว มรายการของบลจ.กรุงไทย
ตั้งแต 1 เม.ย. 2563 – 30 มิ.ย. 2563 ทั้งนี้ ยอดซื้อและสับเปลี่ยนสุทธิของกองทุนที่รวมรายการรวมกันสูงสุด 200,000 บาท (3) ยอดเงินสุทธิในการคำนวณของกำนัลพิจารณาจาก “ยอดรวมของรายการซื้อ
สับเปลีย่ นเขา มายังกองทุน SSF (กองพิเศษ) ทีท่ ำรายการ ตัง้ แต 1 เม.ย. 2563 - 30 มิ.ย. 2563” หักดวย “ยอดรวมของรายการขายคืน สับเปลีย่ นออกและโอนไปยังบลจ.อ�น ตัง้ แต 1 เม.ย. 2563 – 30 เม.ย. 2564”
ของ SSF (กองพิเศษ) ทีเ่ ขารวมรายการของบลจ.กรุงไทย ทัง้ นี้ ไมนบั ยอดการสับเปลีย่ นภายในกลุม SSF (กองพิเศษ) ของบลจ.กรุงไทย (4) ตองคงยอดสุทธิไวจนถึง 30 เม.ย. 2564 โดยจะไดรบั หนวยลงทุน
KTSTPLUS ภายใน 15 มิ.ย. 2564 (5) คิดคาธรรมเนียมบัตรเครดิตในอัตรารอยละ 2 โดยคิดเฉพาะสวนทีล่ งทุนผานบัตรเครดิต กรณีถอื ครองไมครบตามระยะเวลาทีก่ ำหนด (6) กรณีผลู งทุนมีบญ
ั ชีมากกวา 1 บัญชี
นับยอดเงินจากทุกบัญชีของผูล งทุนรวมกัน โดยยึดเลขทีบ่ ตั รประชาชนเปนหลัก (7) การซือ้ หนวยลงทุน SSF (กองพิเศษ) ผานบัตรเครดิตไมไดรบั คะแนนสะสม ไมลสะสม หรือเงินคืนกลับเขาบัตรฯ และไมไดรบั สิทธิแบงผอนชำระ
(8) บริษัทขอสงวนสิทธิ์กรณีที่ ไดรับสิทธิในการรับของกำนัลจากโปรโมชั่น SSF (กองพิเศษ) นี้แลว จะไมสามารถรับของกำนัล/รางวัลใดๆ จากโปรโมชั่นอ�นๆ ของบริษัทอีก ในชวงระยะเวลาเดียวกันนี้ (9) บริษทั ขอ
สงวนสิทธิ์ ในการเปลีย่ นแปลงเง�อนไขของรายการสงเสริมการขายนี้ โดยไมตอ งแจงใหทราบลวงหนา ในกรณีมขี อ พิพาท คำตัดสินของบริษทั ถือเปนทีส่ ดุ
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หลักเกณฑและเง�่อนไขโปรโมชั่น KTAM SSF (กองพิเศษ) ป 2563

1. กองทุนทีเ่ ขารวมรายการสงเสริมการขายน�้ คือ กองทุนเปดกรุงไทย 70/30 เพือ่ การออม ชนิดเพือ่ การออมพิเศษ (KT70/30S-SSFX) กองทุนเปดกรุงไทย กอการดีเพือ่ การออม
ชนิดเพือ่ การออมพิเศษ (KTESGS-SSFX) และกองทุน SSF (กองพิเศษ) ใหมในป 2563 ทีบ่ ริษทั อาจประกาศภายหลัง
2. นับยอดเงินสุทธิจากรายการในกองทุน SSF (กองพิเศษ) ทีร่ ว มรายการของบลจ.กรุงไทย ตัง้ แต 1 เม.ย. 2563 – 30 มิ.ย. 2563 ทัง้ น�้ ยอดซือ้ และสับเปลีย่ นสุทธิ
ของกองทุนทีร่ ว มรายการรวมกันสูงสุด 200,000 บาท
3. ยอดเงินสุทธิในการคำนวณของกำนัลพิจารณาจาก “ยอดรวมของรายการซือ้ สับเปลีย่ นเขา มายังกองทุน SSF (กองพิเศษ) ทีท่ ำรายการ ตัง้ แต 1 เม.ย. 2563–30 มิ.ย. 2563”
หักดวย “ยอดรวมของรายการขายคืน สับเปลีย่ นออกและโอนไปยังบลจ.อืน่ ตัง้ แต 1 เม.ย. 2563 – 30 เม.ย. 2564” ของ SSF (กองพิเศษ) ทีเ่ ขารวมรายการของบลจ.กรุงไทย
ทัง้ น�้ ไมนบั ยอดการสับเปลีย่ นภายในกลุม 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. บริษทั ขอสงวนสิทธิก์ รณ�ทไ่ี ดรบั สิทธิในการรับของกำนัลจากโปรโมชัน� SSF (กองพิเศษ) น�แ้ ลว จะไมสามารถรับของกำนัล/รางวัลใดๆ จากโปรโมชัน� อืน่ ๆ ของบริษทั อีก
ในชวงระยะเวลาเดียวกันน�้ี
9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการสงเสริมการขายน�้ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ในกรณ�มีขอพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเปนที่สุด
เง�่อนไขการใชบัตรเครดิต เพื่อชำระคาซ�้อกองทุน KTAM SSF (กองพิเศษ)

1. เจาของบัตรเครดิตและชื่อบัญชีผูถือหนวยลงทุนตองเปนบุคคลเดียวกัน
2. สำหรับ SSF (กองพิเศษ) หากลูกคาถือหนวยลงทุนทีซ่ อ้ื ผานบัตรเครดิตไวไมครบ 5 ปปฏิทนิ และขายคืนแบบผิดเงือ่ นไขกรมสรรพากรหรือโอนออกไปยังบลจ.อืน่
และทำใหยอดคงเหลือนอยกวายอดทีซ่ อ้ื ดวยบัตรเครดิต โดยทัง้ 2 กรณ�ดงั กลาวลูกคาตกลงชำระคาปรับเมือ่ ทำรายการในอัตรารอยละ 2 (ไมรวม VAT) ขัน้ ต่ำ 200 บาท
คิดเฉพาะสวนทีล่ งทุนผานบัตรเครดิต
3. การชำระคาซื้อหนวยลงทุนอยูภายใตวงเงินบัตรเครดิตที่สามารถใชได หากวงเงินในบัญชีบัตรเครดิตของทานมีไมเพียงพอ คำสั�งซื้อน�้จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
ดังนั้น ทุกครั้งกอนทำรายการซื้อ ทานสมาชิกบัตรเครดิตโปรดตรวจสอบวงเงินบัตรเครดิตคงเหลือ ไดที่หมายเลขโทรศัพทดานหลังบัตรเครดิต
4. สมาชิกบัตรฯ ลูกคาขอสละสิทธิท์ จ่ี ะเรียกรองคาเสียหายจาก บลจ.กรุงไทย หรือ KTC ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากขอขัดของทางระบบอิเล็กทรอนิกสหรือปญหาจากสถานะบัตรฯ
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
เง�่อนไขการแลกคะแนน KTC FOREVER เพื่อชำระคาซ�้อกองทุน KTAM SSF (กองพิเศษ)

1. สงวนสิทธิการชำระคาซือ้ หนวยลงทุน KTAM SSF (กองพิเศษ) ดวยการแลกคะแนน KTC FOREVER เปนเฉพาะบัตรเครดิต KTC ทีม่ คี ะแนน KTC FOREVER เทานัน้
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�้อผานเว็ปไซต KTAM ดวยบัตรเครดิต

1. การสัง� ซือ้ ขาย หรือสับเปลีย่ นกองทุนทางอินเตอรเน็ต อาจไมมกี ารทำรายการ ซือ้ ขายหรือสับเปลีย่ น ในกรณ�ทม่ี เี หตุขดั ของทางเทคนิคเกิดขึน้
2. ทานผูล งทุนสามารถเรียกดูหนังสือชีช้ วนสวนสรุปขอมูลสำคัญทีผ่ ลู งทุนควรทราบได ในหัวขอ "ขอมูลกองทุน" สำหรับหนังสือชีช้ วนสวนขอมูลโครงการ ผูล งทุนสามารถ
ขอรับไดท่ี บริษทั จัดการ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือทีท่ ำการของตัวแทนสนับสนุนการขายทุกแหง
3. ทานสามารถทำรายการซือ้ ขาย หรือสับเปลีย่ นหนวยลงทุนไดทกุ วันตลอด 24 ชม. โดยมีเงือ่ นไขในการดำเนินการดังน�้
3.1 การทำรายการทางอินเตอรเน็ต จะใชเวลาของระบบดังทีแ่ สดงไวในมุมบนดานขวาเปนเกณฑ
3.2 รายการทีท่ ำระหวางนอกเวลาทำการของวันทำการใด หรือมีผลในวันหยุดทำการ หรือวันหยุดทำการซือ้ / ขายคืน/ สับเปลีย่ น หนวยลงทุนเปนการชัว� คราว อาทิ
วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหนวยลงทุน รายการดังกลาวจะถูกเก็บไวเพือ่ ดำเนินการในวันทำการถัดไป
3.3 หากบริษทั ไมสามารถหักเงินคาซือ้ หนวยลงทุนจากบัญชีเงินฝากหรือบัตรเครดิตตามทีท่ า นระบุไว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกรายการซือ้ หนวยลงทุนนัน้ ๆ
และทานตกลงสละสิทธิเรียกรองคาเสียหายใดๆ ทีเ่ กิดจากการทีบ่ ริษทั ดำเนินการดังกลาว
3.4 รายการซือ้ หนวยลงทุนใดๆ เมือ่ บริษทั จัดการไดรบั ชำระเงินคาจองซือ้ แลวไมสามารถเปลีย่ นแปลงหรือยกเลิกได
3.5 การเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขหรือรายละเอียดเพิม� เติมของรายการขายคืนหรือสับเปลีย่ นกองทุนเพือ่ ใหมผี ลในวันทีท่ ำรายการ จะตองทำภายใน 15.30 น.
(ทัง้ น�้ ขึน้ อยูก บั เวลาปดรับคำสัง� ของกองทุนตนทางหรือปลายทาง ฝง ใดฝง หนึง� ทีป่ ด รับคำสัง� เร็วกวา)
4. การลงทุนไมใชการฝากเงินและมีความเสี่ยงในการลงทุน ผูลงทุนอาจไดรับเงินลงทุนมากกวาหรือนอยกวาเงินลงทุนเริ�มแรกก็ได และอาจไมไดรับชำระเงิน
คาขายคืนหนวยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดหรืออาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนไดตามที่ไดมีคำสั�งไว

