โปรโมชัน่ โครงการ Wealth+ ลงทุนอัตโนมัตริ ายเดือน ตอเนือ่ งครบ 12 เดือน กองทุน RMF/LTF ป 2562

วางแผนบร�หารเง�น

กองทุน RMF/LTF งายๆ
พรอมรับสิทธ�พเิ ศษเพิม่
เพียงลงทุนอัตโนมัติรายเดือน
ตอเนื่องครบ 12 เดือน กับ KTAM RMF/LTF
สมัครตัง้ แต 1 เม.ย. - 31 พ.ค. 62 เทานัน้

หมายเหตุ : LTF ไดรบั สิทธ�ประโยชนทางภาษีถงึ 30 ธ.ค. 62 (วันทำการสุดทายของป 2562)

สมัครโครงการ Wealth+ ลงทุนอัตโนมัติรายเดือน ตั้งแต 1 เม.ย. – 31 พ.ค. 62
และมียอดเง�นลงทุนในกองทุน RMF/LTF (ยกเวน RMF2 RMF3 และ RMF4) แบบประจำเทากันทุกเดือน
ตอเนือ่ งครบ 12 เดือน ทุกๆ 50,000 บาท (ในชวง เม.ย. 62 – เม.ย. 63) รับหนวยลงทุน KTSTPLUS 250 บาท
LTF เปนกองทุนที่สงเสร�มการลงทุนระยะยาวในหุน และ RMF ลงทุนเพื่อการเกษียณอายุ
กองทุนแนะนำ

Morningstar
Rating*

นโยบายการลงทุน โดยเนนลงทุนใน

ระดับความเสี่ยง
1 ต่ำ
8 สูง

กองทุนรวม

LTF

KTLF
KSET50LTF

หุนที่มีปจจัยพื้นฐานดี ไมนอยกวา 65%
หลักทรัพยที่เปนสวนประกอบของดัชนีราคา SET50

6
6

RMF

RMF1
KT-25/75RMF
KT-HiDiV RMF

หุนและตราสารหนี้
ตราสารหนี้และหุนในประเทศ
หุนไทยพื้นฐานดีที่มีประวัติการจายเง�นปนผลสม่ำเสมอ

5
5
6
กองทุนรวมหลัก

KT-BOND RMF
RMF
ที่ลงทุน
ในตางประเทศ KT-CHINA RMF

KT-HEALTHC RMF

ระดับความเสี่ยง
1 ต่ำ
8 สูง

ตราสารหนี้ทั่วโลกผานกองทุนหลัก PIMCO Global Bond Fund

4

หุนทีี่จดทะเบียนทั้งในและนอกประเทศจ�นผานกองทุนหลัก BGF China Fund

6

หุนทั่วโลกที่เกี่ยวกับว�ทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับการดำเนินช�ว�ต การรักษาหร�อการพัฒนา
คุณภาพช�ว�ตผานกองทุนหลัก Janus Global Life Sciences Fund

7

การปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในรูปสกุลเง�นบาท • ตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน : KT-BOND RMF, KT-CHINA RMF, KT-HEALTHC RMF

*ขอมูล Morningstar ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2562/ ผลการดำเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
**เง�่อนไขการรับเง�นคืนและเง�่อนไขอื่นๆ เปนไปตามที่ บลจ.กรุงไทยและบัตรเครดิต KTC กำหนด

ผูล งทุนตองศึกษาขอมูลของกองทุนรวม ทำความเขาใจลักษณะสินคา เง�อ่ นไขผลตอบแทน นโยบายการลงทุนความเสีย่ ง ขอมูลเกีย่ วกับสิทธ�ประโยชนทางภาษีทร่ี ะบุไวใน
คูม อื การลงทุนในกองทุน LTF/RMF และผลการดำเนินงานของกองทุนรวมทีเ่ 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

หลักเกณฑและเง�อนไข : (1) รายการสงเสริมการขายนีส้ ำหรับผูล งทุนทีส่ มัครโครงการ Wealth+ ลงทุนอัตโนมัตริ ายเดือนผานระบบ KTAM Smart Trade หรือกรอกใบสมัครผาน บลจ.กรุงไทย หรือตัวแทนสนับสนุนการขาย ตัง้ แต 1 เม.ย. – 31 พ.ค. 2562 เทานัน้
(2) ผูล งทุนตองลงทุนแบบประจำเทากันทุกเดือน ตอเน�องครบ 12 เดือน ตัง้ แต เม.ย. 2562 – เม.ย. 2563 (3) กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนีเ้ พ�อการเลีย้ งชีพ (RMF2) กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนีภ้ าครัฐเพ�อการเลีย้ งชีพ (RMF3) และกองทุนเปดกรุงไทย
ตลาดเงินเพ�อการเลีย้ งชีพ (RMF4) ไมเขารวมรายการสงเสริมการขายนี้ (4) กรณีทผ่ี ลู งทุนประสงคจะลงทุนแบบประจำเทากันทุกเดือน ตอเน�องครบ 12 เดือน มากกวา 1 กองทุน บริษทั จะนับจำนวนเงินลงทุนของแตละกองทุนรวมกัน (5) พิจารณาจำนวน
เงินลงทุนจาก “ยอดรวมของรายการซือ้ และสับเปลีย่ นเขา (ไมนบั ยอดสับเปลีย่ นภายในกลุม RMF และ LTF)” โดยจำนวนเงินลงทุนทีเ่ ขาเง�อนไขรายการสงเสริมการขายนีร้ วมกันสูงสุดประเภทกองทุนละ 500,000 บาทตอปภาษี (6) กรณีผลู งทุนมีบญ
ั ชีมากกวา 1 บัญชี
นับยอดเงินจากทุกบัญชีของผูล งทุนรวมกัน โดยยึดเลขทีบ่ ตั รประชาชนเปนหลัก (7) หากไมมรี ายการซือ้ /สับเปลีย่ นหนวยลงทุนในเดือนใด ไมวา จะเกิดจากการทีผ่ ลู งทุนไมไดทำรายการซือ้ /สับเปลีย่ นกองทุน หรือบริษทั ไมสามารถหักบัญชีเงินฝาก และ/หรือ บัญชี
บัตรเครดิตทีผ่ ลู งทุนระบุไวในใบสมัครใชบริการโครงการ Wealth+ ลงทุนอัตโนมัตริ ายเดือน เปนเหตุใหการลงทุนในกองทุนนัน้ ขาดความตอเน�อง ไมครบ 12 เดือน จะถือวาผิดเง�อนไขของรายการสงเสริมการขายนี้ จำนวนเงินลงทุนในกองทุนดังกลาวทัง้ จำนวน
จะไมถกู นำมารวมคำนวณในสิทธิท์ จ่ี ะไดรบั หนวยลงทุน KTSTPLUS ตามโปรโมชัน่ นี้ (8) หากผูล งทุนทำรายการสมัครโครงการ Wealth+ ลงทุนอัตโนมัตริ ายเดือน ตอเน�องครบ 12 เดือน แตยอดเงินลงทุนไมเทากันทุกเดือน บริษทั จะนำจำนวนเงินในเดือนทีล่ งทุน
นอยทีส่ ดุ เปนฐานคำนวณ คูณดวย 12 เดือน เชน มีเดือนทีล่ งทุนดวยจำนวนเงินนอยกวาเดือนอ�นๆ ไมวา ดวยเหตุใดก็ตาม เพ�อเปนยอดเงินลงทุนรวมสะสมสำหรับการคำนวณสิทธิท์ จ่ี ะไดรบั หนวยลงทุน KTSTPLUS ตามโปรโมชัน่ นี้ เน�องจากเปนยอดเงินทีถ่ อื วา
มีการลงทุนตอเน�องครบ 12 เดือน (9) ยอดเงินลงทุนที่ไดรบั สิทธิจ์ ากรายการสงเสริมการขายนีแ้ ลวจะไมเขารวมรายการสงเสริมการขายอ�นๆ ในป 2562 อีก แตหากจำนวนเงินลงทุนทีผ่ ดิ เง�อนไขโปรโมชัน่ นี้ เงินลงทุนดังกลาวจะนำไปรวมคำนวณในโปรโมชัน่ RMF/LTF ป 2562
“ยอดซือ้ ของกองทุน RMF/LTF ทีร่ ว มรายการ ป 2562” (ถามี) ตอไปตามเง�อนไขทีก่ ำหนด (10) จะไดรบั หนวยลงทุน KTSTPLUS ภายในวันที่ 15 มิ.ย. 2563 (11) บริษทั ขอสงวนสิทธิก์ รณีท่ี ไดรบั สิทธิในการรับของกำนัลจากโปรโมชัน่ นีแ้ ลว จะไมสามารถรับ
ของกำนัล/รางวัลใดๆ จากโปรโมชัน่ อ�นๆ ของบริษทั อีก ในชวงระยะเวลาเดียวกันนี้ (12) บลจ.ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลีย่ นแปลงเง�อนไขของรายการสงเสริมการขายนี้ โดยไมตอ งแจงใหทราบลวงหนา ในกรณีมขี อ พิพาท คำตัดสินของบริษทั ถือเปนทีส่ ดุ
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โปรโมชัน่ โครงการ Wealth+ ลงทุนอัตโนมัตริ ายเดือน ตอเนือ่ งครบ 12 เดือน กองทุน RMF/LTF ป 2562
หลักเกณฑและเง�่อนไขโปรโมชั่น

1. รายการสงเสริมการขายน�ส้ ำหรับผูล งทุนทีส่ มัครโครงการ Wealth+ ลงทุนอัตโนมัตริ ายเดือนผานระบบ KTAM Smart Trade หรือกรอกใบสมัครผาน บลจ.กรุงไทย
หรือตัวแทนสนับสนุนการขาย ตัง้ แต 1 เม.ย. – 31 พ.ค. 2562 เทานัน้
2. ผูลงทุนตองลงทุนแบบประจำเทากันทุกเดือน ตอเน��องครบ 12 เดือน ตั้งแต เม.ย. 2562 – เม.ย. 2563 (LTF ไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีถึง 30 ธ.ค. 62
ซึง� เปนวันทำการสุดทายของป 2562)
3. กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหน�เ้ พือ่ การเลีย้ งชีพ (RMF2) กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหน�ภ้ าครัฐเพือ่ การเลีย้ งชีพ (RMF3) และกองทุนเปดกรุงไทยตลาดเงินเพือ่ การเลีย้ งชีพ (RMF4)
ไมเขารวมรายการสงเสริมการขายน�้
4. กรณ�ที่ผูลงทุนประสงคจะลงทุนแบบประจำเทากันทุกเดือน ตอเน��องครบ 12 เดือน มากกวา 1 กองทุน บริษัทจะนับจำนวนเงินลงทุนของแตละกองทุนรวมกัน
5. พิจารณาจำนวนเงินลงทุนจาก “ยอดรวมของรายการซือ้ และสับเปลีย่ นเขา (ไมนบั ยอดสับเปลีย่ นภายในกลุม RMF และ LTF)” โดยจำนวนเงินลงทุนทีเ่ ขาเงือ่ นไข
รายการสงเสริมการขายน�้รวมกันสูงสุดประเภทกองทุนละ 500,000 บาทตอปภาษี
6. กรณ�ผูลงทุนมีบัญชีมากกวา 1 บัญชี นับยอดเงินจากทุกบัญชีของผูลงทุนรวมกัน โดยยึดเลขที่บัตรประชาชนเปนหลัก
7. หากไมมีรายการซื้อ/สับเปลี่ยนหนวยลงทุนในเดือนใด ไมวาจะเกิดจากการที่ผูลงทุนไมไดทำรายการซื้อ/สับเปลี่ยนกองทุน หรือบริษัทไมสามารถหักบัญชีเงินฝาก
และ/หรือ บัญชีบัตรเครดิตที่ผูลงทุนระบุไวในใบสมัครใชบริการโครงการ Wealth+ ลงทุนอัตโนมัติรายเดือน เปนเหตุใหการลงทุนในกองทุนนั้นขาดความตอเน��อง
ไมครบ 12 เดือน จะถือวาผิดเงื่อนไขของรายการสงเสริมการขายน�้ จำนวนเงินลงทุนในกองทุนดังกลาวทั้งจำนวนจะไมถูกนำมารวมคำนวณในสิทธิ์ที่จะไดรับ
หนวยลงทุน KTSTPLUS ตามโปรโมชั�นน�้
8. หากผูลงทุนทำรายการสมัครโครงการ Wealth+ ลงทุนอัตโนมัติรายเดือน ตอเน��องครบ 12 เดือน แตยอดเงินลงทุนไมเทากันทุกเดือน บริษัทจะนำจำนวนเงิน
ในเดือนที่ลงทุนนอยที่สุดเปนฐานคำนวณ คูณดวย 12 เดือน เชน มีเดือนที่ลงทุนดวยจำนวนเงินนอยกวาเดือนอื่นๆ ไมวาดวยเหตุใดก็ตาม เพื่อเปนยอดเงิน
ลงทุนรวมสะสมสำหรับการคำนวณสิทธิ์ที่จะไดรับหนวยลงทุน KTSTPLUS ตามโปรโมชั�นน�้ เน��องจากเปนยอดเงินที่ถือวามีการลงทุนตอเน��องครบ 12 เดือน
9. ยอดเงินลงทุนที่ไดรับสิทธิ์จากรายการสงเสริมการขายน�้แลวจะไมเขารวมรายการสงเสริมการขายอื่นๆ ในป 2562 อีก แตหากจำนวนเงินลงทุนที่ผิดเงื่อนไข
โปรโมชั�นน�้ เงินลงทุนดังกลาวจะนำไปรวมคำนวณในโปรโมชั�น RMF/LTF ป 2562 “ยอดซื้อของกองทุน RMF/LTF ที่รวมรายการ ป 2562” (ถามี) ตอไปตาม
เงื่อนไขที่กำหนด
10. จะะไดรับหนวยลงทุน KTSTPLUS ภายในวันที่ 15 มิ.ย. 2563
11. บริษัทขอสงวนสิทธิกรณ�ที่ไดรับสิทธิในการรับของกำนัลจากโปรโมชั�นน�้แลว จะไมสามารถรับของกำนัล/รางวัลใดๆ จากโปรโมชั�นอื่นๆ ของบริษัทอีก
ในชวงระยะเวลาเดียวกันน�้
12. บลจ.ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการสงเสริมการขายน�้ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ในกรณ�มีขอพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเปนที่สุด
เง�่อนไขการใชบัตรเครดิต เพื่อชำระคาซ�้อกองทุน KTAM RMF/LTF

1. เจาของบัตรเครดิตและชื่อบัญชีผูถือหนวยลงทุนตองเปนบุคคลเดียวกัน
2. สำหรับ RMF หากลูกคาถือหนวยลงทุนทีซ่ อ้ื ผานบัตรเครดิตไวไมครบ 5 ป (คิดแบบวันชนวัน) และขายคืนแบบผิดเงือ่ นไขกรมสรรพากรหรือโอนออกไปยังบลจ.อืน่
และทำใหยอดคงเหลือนอยกวายอดที่ซื้อดวยบัตรเครดิต
สำหรับ LTF หากลูกคาถือหนวยลงทุนที่ซื้อผานบัตรเครดิตไวไมครบ 5 ปปฏิทิน และขายคืนแบบผิดเงื่อนไขกรมสรรพากรหรือโอนออกไปยังบลจ.อื่น และทำให
ยอดคงเหลือนอยกวายอดที่ซื้อดวยบัตรเครดิต โดยทั้ง 2 กรณ�ดังกลาวลูกคาตกลงชำระคาปรับเมื่อทำรายการในอัตรารอยละ 2 (ไมรวม VAT) ขั้นต่ำ 200 บาท
คิดเฉพาะสวนที่ลงทุนผานบัตรเครดิต
3. การชำระคาซื้อหนวยลงทุนอยูภายใตวงเงินบัตรเครดิตที่สามารถใชได หากวงเงินในบัญชีบัตรเครดิตของทานมีไมเพียงพอ คำสั�งซื้อน�้จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
ดังนั้น ทุกครั้งกอนทำรายการซื้อ ทานสมาชิกบัตรเครดิตโปรดตรวจสอบวงเงินบัตรเครดิตคงเหลือ ไดที่หมายเลขโทรศัพทดานหลังบัตรเครดิต
4. สมาชิกบัตร/ ลูกคาขอสละสิทธิท์ จ่ี ะเรียกรองคาเสียหายจาก บลจ.กรุงไทย หรือ KTC ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากขอขัดของทางระบบอิเล็กทรอนิกสหรือปญหาจากสถานะบัตร
ที่อาจทำให KTC ไมสามารถหักเงินจากบัญชีบัตรเครดิตตามคำสั�งได
5. ทานจะไมไดรับคะแนนสะสมจากการซื้อกองทุน (หรืออาจจะเปนในรูปแบบตางๆ อาทิ เชน ไมลสะสม หรือเครดิตเงินคืน) จากบริษัทบัตรเครดิต ทั้งน�้เพื่อให
เปนไปตามที่สำนักงาน 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�่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. หรือ 14.00 น.
(ทัง้ น�้ ขึน้ อยูก บั เวลาปดรับคำสัง� ของกองทุนตนทางหรือปลายทาง ฝง ใดฝง หนึง� ทีป่ ด รับคำสัง� เร็วกวา) สำหรับการขายคืนกองทุนเปดกรุงไทยสะสมทรัพย กองทุนเปด
กรุงไทยเซฟวิง� ฟนด หรือกองทุนอืน่ ใดทีม่ ลี กั ษณะเดียวกันกับกองทุนเปดกรุงไทยสะสมทรัพย
4. การลงทุนไมใชการฝากเงินและมีความเสีย่ งในการลงทุน ผูล งทุนอาจไดรบั เงินลงทุนมากกวาหรือนอยกวาเงินลงทุนเริม� แรกก็ได และอาจไมไดรบั ชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน
ภายในระยะเวลาทีก่ ำหนดหรืออาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนไดตามทีไ่ ดมคี ำสัง� ไว

