โปรโมชั่นกองทุน KTAM RMF/SSF (ปกติ) ป 2563

ควาโอกาส
ลดหยอนภาษี*

พรอมผลตอบแทนจาก

การลงทุนระยะยาว

กับ KTAM RMF/SSF (ปกติ)

*เง�่อนไขทางภาษีเปนไปตามประกาศอธ�บดีกรมสรรพากร

ลงทุน KTAM RMF/SSF (ปกติ) (ยกเวน RMF2, RMF3, RMF4 และ SSFX (พิเศษ**)) รับเง�นคืน 100 บาท เขากองทุน KTSTPLUS
เมือ่ มียอดลงทุนสุทธ�ทกุ ๆ 50,000 บาท (สำหรับการชำระทุกชองทาง)*** ตัง้ แต 2 มกราคม - 30 ธันวาคม 2563
และสามารถชำระผานบัตรเครดิต KTC หร�อใชคะแนน KTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนน แทนเง�นลงทุน 100 บาท
RMF ลงทุนเพื่อการเกษียณอายุ และ SSF เปนกองทุนที่สงเสร�มการออมระยะยาว
กองทุนแนะนำ
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ตราสารหนี้ทั่วโลกผานกองทุนหลัก PIMCO Global Bond Fund
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หุนทีี่จดทะเบียนทั้งในและนอกประเทศจ�นผานกองทุนหลัก BGF China Fund
หุนทั่วโลกที่เกี่ยวกับว�ทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับการดำเนินช�ว�ต การรักษาหร�อการพัฒนา
คุณภาพช�ว�ตผานกองทุนหลัก Janus Global Life Sciences Fund
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การปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในรูปสกุลเง�นบาท • ตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน : KT-BOND RMF, KT-CHINA RMF, KT-HEALTHC RMF

1
ขอมูล Morningstar ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563/ ผลการดำเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
2
KT-PIF RMF กองทุนนีล้ งทุนแบบกระจ�กตัวในกลุม อุตสาหกรรมอสังหาร�มทรัพยและ/หร�อโครงสรางพืน้ ฐาน จ�งมีความเสีย่ งทีผ่ ลู งทุนอาจสูญเสียเง�นลงทุนจำนวนมาก
3
4

KT-BOND กองทุนนีล้ งทุนกระจ�กตัวในผูอ อก จ�งมีความเสีย่ งทีผ่ ลู งทุนอาจสูญเสียเง�นลงทุนจำนวนมาก/ KT-HEALTHCARE กองทุนนีล้ งทุนแบบกระจ�กตัวในกลุม
อุตสาหกรรมประกอบธุรกิจทีเ่ กีย่ วของกับ Healthcare จ�งมีความเสีย่ งทีผ่ ลู งทุนอาจสูญเสียเง�นลงทุนจำนวนมาก

**มีโปรโมชั่นเฉพาะสำหรับกองทุน SSF Extra ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 63 เทานั้น หร�อตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
***เง�่อนไขการรับเง�นคืนและเง�่อนไขอื่นๆ เปนไปตามที่ บลจ.กรุงไทยและบัตรเครดิต KTC กำหนด
ปจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ เชน ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย/ ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผูออกตราสาร เปนตน

ผูล งทุนตองศึกษาขอมูลของกองทุนรวม ทำความเขาใจลักษณะสินคา เง�อ่ นไขผลตอบแทน นโยบายการลงทุน ความเสีย่ งขอมูลเกีย่ วกับสิทธ�ประโยชนทางภาษีทร่ี ะบุไวใน
คูม อื การลงทุนในกองทุน RMF/SSF และผลการดำเนินงานของกองทุนรวมทีเ่ ปดเผยไวในหนังสือช�ช้ วนหร�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) กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนีเ้ พ�อการเลีย้ งชีพ (RMF2) กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนีภ้ าครัฐเพ�อการเลีย้ งชีพ (RMF3) กองทุนเปดกรุงไทยตลาดเงินเพ�อการเลีย้ งชีพ (RMF4) กองทุนเพ�อการออม ชนิดเพ�อการออมพิเศษ (SSFX)
และกองทุนใหม RMF/SSF (ปกติ) ในป 2563 ทีบ่ ริษทั อาจประกาศยกเวนภายหลัง ไมเขารวมรายการสงเสริมการขายนี้ (2) นับยอดเงินสุทธิจากรายการในกองทุน RMF และ SSF (ปกติ) ทีร่ ว มรายการของบลจ.กรุงไทย ตัง้ แต 2 ม.ค. – 30 ธ.ค. 2563 ทัง้ นี้ ยอดซือ้
และสับเปลีย่ นสุทธิของกองทุนทีร่ ว มรายการรวมกันสูงสุด 500,000 บาทตอปภาษี โดยไมจำกัดยอดสูงสุด สำหรับรายการโอนระหวางบลจ. และรายการโอนเงินกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ (PVD) มายังกองทุนรวมเพ�อการเลีย้ งชีพ (3) ยอดเงินสุทธิในการคำนวณของกำนัล
พิจารณาจาก “ยอดรวมของรายการซือ้ สับเปลีย่ นเขา มายังกองทุน RMF และ SSF (ปกติ) ทีท่ ำรายการ ตัง้ แต 2 ม.ค. – 30 ธ.ค. 2563” หักดวย “ยอดรวมของรายการขายคืน สับเปลีย่ นออกและโอนไปยังบลจ.อ�น ตัง้ แต 2 ม.ค. 2563 – 30 เม.ย. 2564”
ของกองทุน RMF และ SSF (ปกติ) ทุกกองทุนของบลจ.กรุงไทยทีเ่ ขารวมรายการ ทัง้ นี้ ไมนบั ยอดการสับเปลีย่ นภายในกลุม กองทุน RMF และ SSF (ปกติ) ของบลจ.กรุงไทย และการขายคืนกองทุน RMF ทีอ่ ยูภ ายใตการจัดการของบลจ.กรุงไทย ณ ป 2562
ที่ ไดถอื ครองจนครบระยะเวลาการลงทุนตามเง�อนไขทางภาษีของกรมสรรพากร (4) ตองคงยอดสุทธิไวจนถึง 30 เม.ย. 2564 โดยจะไดรับหนวยลงทุน KTSTPLUS ภายใน 15 มิ.ย. 2564 (5) คิดคาธรรมเนียมบัตรเครดิตในอัตรารอยละ 2 โดยคิด
เฉพาะสวนที่ลงทุนผานบัตรเครดิต กรณีถือครองไมครบตามระยะเวลาที่กำหนด (6) กรณีผูลงทุนมีบัญชีมากกวา 1 บัญชี นับยอดเงินจากทุกบัญชีของผูลงทุนรวมกัน โดยยึดเลขที่บัตรประชาชนเปนหลัก (7) การซื้อหนวยลงทุน RMF และ SSF (ปกติ)
ผานบัตรเครดิตไมไดรับคะแนนสะสม ไมลสะสมหรือเงินคืนกลับเขาบัตรฯ และไมไดรับสิทธิ์แบงผอนชำระ (8) บริษัทขอสงวนสิทธิ์กรณีที่ ไดรับสิทธิ์ ในการรับของกำนัลจากโปรโมชั่น RMF และ SSF (ปกติ) นี้แลวจะไมสามารถรับของกำนัล/รางวัลใดๆ
จากโปรโมชั่นอ�นๆ ของบริษัทอีก ในชวงระยะเวลาเดียวกัน (9) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงเง�อนไขของรายการสงเสริมการขายนี้ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ในกรณีมีขอพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเปนที่สุด
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โปรโมชั่นกองทุน KTAM RMF/SSF (ปกติ) ป 2563
หลักเกณฑและเง�่อนไขโปรโมชั่นกองทุน KTAM RMF/SSF (ปกติ)

1. กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหน�้เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF2) กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหน�้ภาครัฐเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF3) กองทุนเปดกรุงไทยตลาดเงินเพื่อ
การเลี้ยงชีพ (RMF4) กองทุนเพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ (SSFX) และกองทุนใหม RMF/SSF (ปกติ) ในป 2563 ที่บริษัทอาจประกาศยกเวนภายหลัง
ไมเขารวมรายการสงเสริมการขายน�้
2. นับยอดเงินสุทธิจากรายการในกองทุน RMF และ SSF (ปกติ) ทีร่ ว มรายการของบลจ.กรุงไทย ตัง้ แต 2 ม.ค. 2563 - 30 ธ.ค. 2563 ทัง้ น�้ ยอดซือ้ และสับเปลีย่ นสุทธิ
ของกองทุนทีร่ ว มรายการรวมกันสูงสุด 500,000 บาทตอปภาษี โดยไมจำกัดยอดสูงสุด สำหรับรายการโอนระหวางบลจ. และรายการโอนเงินกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ (PVD)
มายังกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ
3. ยอดเงินสุทธิในการคำนวณของกำนัลพิจารณาจาก “ยอดรวมของรายการซื้อ สับเปลี่ยนเขา มายังกองทุน RMF และ SSF (ปกติ) ที่ทำรายการ
ตั้งแต 2 ม.ค. 2563– 30 ธ.ค. 2563” หักดวย “ยอดรวมของรายการขายคืน สับเปลีย่ นออกและโอนไปยังบลจ.อืน่ ตัง้ แต 2 ม.ค. 2563 – 30 เม.ย. 2564” ของกองทุน
RMF และ SSF (ปกติ) ทุกกองทุนของบลจ.กรุงไทยทีเ่ ขารวมรายการ ทัง้ น�้ ไมนบั ยอดการสับเปลีย่ นภายในกลุม กองทุน RMF และ SSF (ปกติ) ของบลจ.กรุงไทย
และการขายคืนกองทุน RMF ทีอ่ ยูภ ายใตการจัดการของบลจ.กรุงไทย ณ ป 2562 ทีไ่ ดถอื ครองจนครบระยะเวลาการลงทุนตามเงือ่ นไขทางภาษีของกรมสรรพากร
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 RMF และ SSF (ปกติ) ผานบัตรเครดิต ไมไดรับคะแนนสะสม ไมลสะสม หรือเงินคืนกลับเขาบัตรฯ และไมไดรับสิทธิแบงผอนชำระ
8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์กรณ�ที่ไดรับสิทธิในการรับของกำนัลจากโปรโมชั�น RMF และ SSF (ปกติ) น�้แลว จะไมสามารถรับของกำนัล/รางวัลใดๆจากโปรโมชั�นอื่นๆ
ของบริษัทอีกในชวงระยะเวลาเดียวกันน�้
9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการสงเสริมการขายน�้ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ในกรณ�มีขอพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเปนที่สุด

เง�่อนไขการใชบัตรเครดิต เพื่อชำระคาซ�้อกองทุน KTAM RMF/SSF (ปกติ)

1. เจาของบัตรเครดิตและชื่อบัญชีผูถือหนวยลงทุนตองเปนบุคคลเดียวกัน
2. การซือ้ หนวยลงทุน KTAM RMF และ SSF (ปกติ) ดวยบัตรเครดิต หากขายคืน / โอนออก ผิดเงือ่ นไข ตามทีบ่ ริษทั จัดการกำหนด* และทำใหยอดคงเหลือนอยกวา
ยอดที่ซื้อดวยบัตรเครดิต ผูลงทุนตองชำระคาปรับเมื่อทำรายการในอัตรารอยละ 2 (ไมรวม VAT) ขั้นต่ำ 200 บาท คิดเฉพาะสวนที่ลงทุนผานบัตรเครดิต
*เงื่อนไขของบริษัทจัดการมีดังน�้
- สำหรับ RMF ถือหนวยไวครบ 5 ป (คิดแบบวันชนวัน) หรือถือหนวยลงทุนครบเงือ่ นไขตามทีก่ รมสรรพากรกำหนด
- สำหรับ SSF ถือหนวยลงทุนไวครบ 5 ปปฏิทนิ หรือถือหนวยลงทุนครบเงือ่ นไขตามทีก่ รมสรรพากรกำหนด
- สำหรับการโอน RMF/SSF ออกไปยัง บลจ.อืน่ ยอดหนวยคงเหลือตองมากกวายอดทีซ่ อ้ื ดวยบัตรเครดิต
หมายเหตุ ระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุนทีบ่ ริษทั กำหนดน�้ ไมเกีย่ วของกับเงือ่ นไขการถือครองเพือ่ รับสิทธิประโยชนทางภาษีตามทีก่ รมสรรพากรกำหนด
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�้เพื่อใหเปนไป
ตามที่สำนักงาน 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 RMF/SSF (ปกติ)

1. สงวนสิทธิการชำระคาซือ้ หนวยลงทุน KTAM RMF และ SSF (ปกติ) ดวยการแลกคะแนน KTC FOREVER เปนเฉพาะบัตรเครดิต KTC ทีม่ คี ะแนน KTC FOREVER เทานัน้
โดยยกเวนบัตรเครดิต KTC Cash Back ทุกประเภท บัตรเครดิต KTC ศูนยบริการโลหิตแหงชาติสภากาชาดไทย บัตรเครดิต KTC VISA COPRORATE
บัตร KTC เพื่อหนวยงานรัฐ บัตรเครดิต KTC VISA SME COMMERCIAL และบัตรกดเงินสด KTC PROUD ไมสามารถแลกคะแนนได
2. จำกัดการชำระคาซือ้ หนวยลงทุนดวยการแลกคะแนน KTC FOREVER ในอัตรา 1,000 คะแนน เทากับเงินลงทุน 100 บาทในกองทุน KTAM RMF และ SSF (ปกติ)
โดยตองทำการแลกขั้นต่ำ 5,000 คะแนนขึ้นไป
3. การชำระคาซื้อหนวยลงทุนดวยการแลกคะแนนอยูภายใตคะแนนบัตรเครดิตที่สามารถใชได หากคะแนนในบัญชีบัตรเครดิตของทานมีไมเพียงพอ
คำสั�งซื้อน�้จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ ดังนั้น สมาชิกบัตร/ลูกคาโปรดตรวจสอบคะแนนคงเหลือ ทุกครั้งกอนทำรายการซื้อ
4. สมาชิกบัตร/ ลูกคา ขอสละสิทธิที่จะเรียกรองคาเสียหายจาก 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. 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

