
RMF ลงทุนเพื่อการเกษียณอายุ และ SSF เป�นกองทุนที่ส�งเสร�มการออมระยะยาว

หลักเกณฑและเง�อนไข : (1) กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหน้ีเพ�อการเล้ียงชีพ (RMF2) กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหน้ีภาครัฐเพ�อการเล้ียงชีพ (RMF3) กองทุนเปดกรุงไทยตลาดเงินเพ�อการเล้ียงชีพ (RMF4) กองทุนเพ�อการออม ชนิดเพ�อการออมพิเศษ (SSFX)

และกองทุนใหม RMF/SSF (ปกติ) ในป 2563 ท่ีบริษัทอาจประกาศยกเวนภายหลัง ไมเขารวมรายการสงเสริมการขายน้ี (2) นับยอดเงินสุทธิจากรายการในกองทุน RMF และ SSF (ปกติ) ท่ีรวมรายการของบลจ.กรุงไทย ต้ังแต 2 ม.ค. – 30 ธ.ค. 2563 ท้ังน้ี ยอดซ้ือ

และสับเปล่ียนสุทธิของกองทุนท่ีรวมรายการรวมกันสูงสุด 500,000 บาทตอปภาษี โดยไมจำกัดยอดสูงสุด สำหรับรายการโอนระหวางบลจ. และรายการโอนเงินกองทุนสำรองเล้ียงชีพ (PVD) มายังกองทุนรวมเพ�อการเล้ียงชีพ (3) ยอดเงินสุทธิในการคำนวณของกำนัล

พิจารณาจาก “ยอดรวมของรายการซ้ือ สับเปล่ียนเขา มายังกองทุน RMF และ SSF (ปกติ) ท่ีทำรายการ ต้ังแต 2 ม.ค. – 30 ธ.ค. 2563” หักดวย “ยอดรวมของรายการขายคืน สับเปล่ียนออกและโอนไปยังบลจ.อ�น ต้ังแต 2 ม.ค. 2563 – 30 เม.ย. 2564”

ของกองทุน RMF และ SSF (ปกติ) ทุกกองทุนของบลจ.กรุงไทยท่ีเขารวมรายการ ท้ังน้ี ไมนับยอดการสับเปล่ียนภายในกลุมกองทุน RMF และ SSF (ปกติ) ของบลจ.กรุงไทย และการขายคืนกองทุน RMF ท่ีอยูภายใตการจัดการของบลจ.กรุงไทย ณ ป 2562

ท่ีไดถือครองจนครบระยะเวลาการลงทุนตามเง�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

การป�องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในรูปสกุลเง�นบาท • ตามดุลยพินิจของผู�จัดการกองทุน : KT-BOND RMF, KT-CHINA RMF, KT-HEALTHC RMF
1ข�อมูล Morningstar ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563/ ผลการดำเนินงานในอดีต มิได�เป�นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
2KT-PIF RMF กองทุนน้ีลงทุนแบบกระจ�กตัวในกลุ�มอุตสาหกรรมอสังหาร�มทรัพย�และ/หร�อโครงสร�างพ้ืนฐาน จ�งมีความเส่ียงท่ีผู�ลงทุนอาจสูญเสียเง�นลงทุนจำนวนมาก
3KT-BOND กองทุนน้ีลงทุนกระจ�กตัวในผู�ออก จ�งมีความเส่ียงท่ีผู�ลงทุนอาจสูญเสียเง�นลงทุนจำนวนมาก/ 4KT-HEALTHCARE กองทุนน้ีลงทุนแบบกระจ�กตัวในกลุ�ม
อุตสาหกรรมประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข�องกับ Healthcare จ�งมีความเส่ียงท่ีผู�ลงทุนอาจสูญเสียเง�นลงทุนจำนวนมาก

ผู�ลงทุนต�องศึกษาข�อมูลของกองทุนรวม ทำความเข�าใจลักษณะสินค�า เง�อ่นไขผลตอบแทน นโยบายการลงทุน ความเส่ียงข�อมูลเก่ียวกับสิทธ�ประโยชน�ทางภาษีท่ีระบุไว�ใน
คู�มือการลงทุนในกองทุน RMF/SSF และผลการดำเนินงานของกองทุนรวมท่ีเป�ดเผยไว�ในหนังสือช�ช้วนหร�อให�ขอข�อมูลจากบุคคลท่ีขายหน�วยลงทุนก�อนการตัดสินใจลงทุน
ศึกษารายละเอียดหร�อขอรับหนังสือช�ช้วนท่ี ธนาคารกรุงไทย หร�อ ผู�สนับสนุนการขาย หร�อ บลจ.กรุงไทย โทร 02 686 6100 กด 9 หร�อ www.ktam.co.th

กองทุนแนะนำ นโยบายการลงทุน โดยเน�นลงทุนใน
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ระดับความเสี่ยง
1 ต่ำ               8 สูง

Morningstar 
Rating1

ระดับความเสี่ยง
1 ต่ำ               8 สูงกองทุนรวมหลัก

KT-BOND RMF3 ตราสารหนี้ทั่วโลกผ�านกองทุนหลัก PIMCO Global Bond Fund 4

KT-CHINA RMF หุ�นทีี่จดทะเบียนทั้งในและนอกประเทศจ�นผ�านกองทุนหลัก BGF China Fund

7KT-HEALTHC RMF4 หุ�นทั่วโลกที่เกี่ยวกับว�ทยาศาสตร�ที่เกี่ยวข�องกับการดำเนินช�ว�ต การรักษาหร�อการพัฒนา
 คุณภาพช�ว�ตผ�านกองทุนหลัก Janus Global Life Sciences Fund

6

หลักทรัพย�และทรัพย�สินทั้งในและต�างประเทศที่เกี่ยวข�องกับกลุ�มอุตสาหกรรม
อสังหาร�มทรัพย� และ/หร�อโครงสร�างพื้นฐาน 

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

ลงทุน KTAM RMF/SSF (ปกติ) (ยกเว�น RMF2, RMF3, RMF4 และ SSFX (พิเศษ**)) รับเง�นคืน 100 บาท เข�ากองทุน KTSTPLUS
เม่ือมียอดลงทุนสุทธ�ทุกๆ 50,000 บาท (สำหรับการชำระทุกช�องทาง)*** ต้ังแต� 2 มกราคม - 30 ธันวาคม 2563

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

พร�อมผลตอบแทนจาก
การลงทุนระยะยาว
กับ KTAM RMF/SSF (ปกติ)

คว�าโอกาส
ลดหย�อนภาษี

โปรโมชั่นกองทุน KTAM RMF/SSF (ปกติ) ป� 2563 

*เง�่อนไขทางภาษีเป�นไปตามประกาศอธ�บดีกรมสรรพากร

*

ป�จจัยความเสี่ยงที่สำคัญ เช�น ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย�/ ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู�ออกตราสาร เป�นต�น

**มีโปรโมชั่นเฉพาะสำหรับกองทุน SSF Extra ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต� 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 63 เท�านั้น หร�อตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
***เง�่อนไขการรับเง�นคืนและเง�่อนไขอื่นๆ เป�นไปตามที่ บลจ.กรุงไทยและบัตรเครดิต KTC กำหนด



หลักเกณฑ�และเง�่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) ท่ีรวมรายการของบลจ.กรุงไทย ต้ังแต 2 ม.ค. 2563 - 30 ธ.ค. 2563 ท้ังน� ้ยอดซ้ือและสับเปล่ียนสุทธิ
    ของกองทุนท่ีรวมรายการรวมกันสูงสุด 500,000 บาทตอปภาษี โดยไมจำกัดยอดสูงสุด สำหรับรายการโอนระหวางบลจ. และรายการโอนเงินกองทุนสำรองเล้ียงชีพ (PVD)
    มายังกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ
3.  ยอดเงินสุทธิในการคำนวณของกำนัลพิจารณาจาก “ยอดรวมของรายการซื้อ สับเปลี่ยนเขา มายังกองทุน RMF และ SSF (ปกติ) ที่ทำรายการ
    ตั้งแต 2 ม.ค. 2563– 30 ธ.ค. 2563” หักดวย “ยอดรวมของรายการขายคืน สับเปล่ียนออกและโอนไปยังบลจ.อ่ืน ต้ังแต 2 ม.ค. 2563 – 30 เม.ย. 2564” ของกองทุน
    RMF และ SSF (ปกติ) ทุกกองทุนของบลจ.กรุงไทยท่ีเขารวมรายการ ท้ังน� ้ไมนับยอดการสับเปล่ียนภายในกลุมกองทุน RMF และ SSF (ปกติ) ของบลจ.กรุงไทย
    และการขายคืนกองทุน RMF ท่ีอยูภายใตการจัดการของบลจ.กรุงไทย ณ ป 2562 ท่ีไดถือครองจนครบระยะเวลาการลงทุนตามเง่ือนไขทางภาษีของกรมสรรพากร 
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�่อนไขการใช�บัตรเครดิต เพื่อชำระค�าซ�้อกองทุน KTAM RMF/SSF (ปกติ) 
1.  เจาของบัตรเครดิตและชื่อบัญชีผูถือหนวยลงทุนตองเปนบุคคลเดียวกัน
2.  การซ้ือหนวยลงทุน KTAM RMF และ SSF (ปกติ) ดวยบัตรเครดิต หากขายคืน / โอนออก ผิดเง่ือนไข ตามท่ีบริษัทจัดการกำหนด* และทำใหยอดคงเหลือนอยกวา
    ยอดที่ซื้อดวยบัตรเครดิต ผูลงทุนตองชำระคาปรับเมื่อทำรายการในอัตรารอยละ 2 (ไมรวม VAT) ขั้นต่ำ 200 บาท คิดเฉพาะสวนที่ลงทุนผานบัตรเครดิต
       *เงื่อนไขของบริษัทจัดการมีดังน�้
           - สำหรับ RMF ถือหนวยไวครบ 5 ป (คิดแบบวันชนวัน) หรือถือหนวยลงทุนครบเง่ือนไขตามท่ีกรมสรรพากรกำหนด
           - สำหรับ SSF ถือหนวยลงทุนไวครบ 5 ปปฏิทิน หรือถือหนวยลงทุนครบเง่ือนไขตามท่ีกรมสรรพากรกำหนด
           - สำหรับการโอน RMF/SSF ออกไปยัง บลจ.อ่ืน ยอดหนวยคงเหลือตองมากกวายอดท่ีซ้ือดวยบัตรเครดิต
        หมายเหตุ ระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุนท่ีบริษัทกำหนดน� ้ไมเก่ียวของกับเง่ือนไขการถือครองเพ่ือรับสิทธิประโยชนทางภาษีตามท่ีกรมสรรพากรกำหนด
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�้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

1.  สงวนสิทธิการชำระคาซ้ือหนวยลงทุน KTAM RMF และ SSF (ปกติ) ดวยการแลกคะแนน KTC FOREVER เปนเฉพาะบัตรเครดิต KTC ท่ีมีคะแนน KTC FOREVER เทาน้ัน
    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.  จำกัดการชำระคาซ้ือหนวยลงทุนดวยการแลกคะแนน 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�้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. หรือ 14.00 น. 
          (ท้ังน� ้ข้ึนอยูกับเวลาปดรับคำสั�งของกองทุนตนทางหรือปลายทาง ฝงใดฝงหนึ�งท่ีปดรับคำสั�งเร็วกวา) สำหรับการขายคืนกองทุนเปดกรุงไทยสะสมทรัพย กองทุนเปด
          กรุงไทยเซฟวิ�งฟนด หรือกองทุนอ่ืนใดท่ีมีลักษณะเดียวกันกับกองทุนเปดกรุงไทยสะสมทรัพย 
4.  การลงทุนไมใชการฝากเงินและมีความเส่ียงในการลงทุน ผูลงทุนอาจไดรับเงินลงทุนมากกวาหรือนอยกวาเงินลงทุนเริ�มแรกก็ได และอาจไมไดรับชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน
    ภายในระยะเวลาท่ีกำหนดหรืออาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนไดตามท่ีไดมีคำสั�งไว 

เง�่อนไขการแลกคะแนน KTC FOREVER เพื่อชำระค�าซ�้อกองทุน KTAM RMF/SSF (ปกติ) 

โปรโมชั่นกองทุน KTAM RMF/SSF (ปกติ) ป� 2563 


