โปรโมชั่นกองทุน KTAM LTF/RMF ป 2562

เพราะทุกวัน

คือโอกาสลงทุน
สรางผลตอบแทน

ระยะยาว
กับ KTAM LTF/RMF

ลงทุน KTAM LTF/RMF (ยกเวน RMF2 RMF3 และ RMF4) รับเง�นคืน 100 บาท เขากองทุน KTSTPLUS
เมื่อมียอดลงทุนสุทธ�ทุกๆ 50,000 บาท (สำหรับการชำระทุกชองทาง)** วันนี้ - 30 ธันวาคม 2562

และสามารถชำระผานบัตรเครดิต KTC หร�อใชคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ทุก 1,000 คะแนน แทนเง�นลงทุน 100 บาท
LTF เปนกองทุนที่สงเสร�มการลงทุนระยะยาวในหุน และ RMF ลงทุนเพื่อการเกษียณอายุ
กองทุนแนะนำ

Morningstar
Rating*

นโยบายการลงทุน โดยเนนลงทุนใน

ระดับความเสี่ยง
1 ต่ำ
8 สูง

กองทุนรวม

LTF
RMF

KSET50LTF
RMF1
KT-25/75RMF
KT-HiDiV RMF

6
5
5
6

หลักทรัพยที่เปนสวนประกอบของดัชนีราคา SET50
หุนและตราสารหนี้
ตราสารหนี้และหุนในประเทศ
หุนไทยพื้นฐานดีที่มีประวัติการจายเง�นปนผลสม่ำเสมอ
กองทุนรวมหลัก

KT-BOND RMF

RMF
KT-CHINA RMF
ที่ลงทุน
ในตางประเทศ KT-HEALTHC RMF

ระดับความเสี่ยง
1 ต่ำ
8 สูง

ตราสารหนี้ทั่วโลกผานกองทุนหลัก PIMCO Global Bond Fund

4

หุนทีี่จดทะเบียนทั้งในและนอกประเทศจ�นผานกองทุนหลัก BGF China Fund
หุนทั่วโลกที่เกี่ยวกับว�ทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับการดำเนินช�ว�ต การรักษาหร�อการพัฒนา
คุณภาพช�ว�ตผานกองทุนหลัก Janus Global Life Sciences Fund

6
7

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

*ขอมูล Morningstar ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562/ ผลการดำเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
**เง�่อนไขการรับเง�นคืนและเง�่อนไขอื่นๆ เปนไปตามที่ บลจ.กรุงไทยและบัตรเครดิต KTC กำหนด

ผูล งทุนตองศึกษาขอมูลของกองทุนรวม ทำความเขาใจลักษณะสินคา เง�อ่ นไขผลตอบแทน นโยบายการลงทุนความเสีย่ ง
ขอมูลเกีย่ วกับสิทธ�ประโยชนทางภาษีทร่ี ะบุไวในคูม อื การลงทุนในกองทุน LTF/RMF และผลการดำเนินงานของกองทุนรวม
ทีเ่ 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) กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนีเ้ พ�อการเลีย้ งชีพ (RMF2) กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนีภ้ าครัฐเพ�อการเลีย้ งชีพ (RMF3) และกองทุนเปดกรุงไทยตลาดเงินเพ�อการเลีย้ งชีพ (RMF4) และกองทุน RMF ใหม ในป 2562
ทีบ่ ริษทั อาจประกาศยกเวนภายหลัง ไมเขารวมรายการสงเสริมการขายนี้ (2) นับยอดเงินสุทธิจากรายการในกองทุน RMF และ LTF ของบลจ.กรุงไทย ทัง้ ป 2562 ตัง้ แต 2 ม.ค. – 30 ธ.ค. 2562 ทัง้ นี้ ยอดซือ้ และสับเปลีย่ นสุทธิของกองทุนทีร่ ว มรายการรวม
กันสูงสุดประเภทกองทุนละ 500,000 บาทตอปภาษี โดยไมจำกัดยอดสูงสุด สำหรับรายการโอนระหวางบลจ. ตอประเภทกองทุน สำหรับรายการโอนระหวางบลจ. และรายการโอนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) มายังกองทุนรวมเพ�อการเลี้ยงชีพ
(3) ยอดเงินสุทธิในการคำนวณของกำนัลพิจารณาจาก “ยอดรวมของรายการซือ้ สับเปลีย่ นเขา และโอนมาจากบลจ.อ�น รวมถึงรายการโอนเงินกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ (PVD) มายังกองทุนรวมเพ�อการเลีย้ งชีพทีท่ ำรายการ ตัง้ แต 2 ม.ค. – 30 ธ.ค. 2562”
หักดวย “ยอดรวมของรายการขายคืนสับเปลีย่ นออกและโอนไปยังบลจ.อ�น ตัง้ แต 2 ม.ค. 2562 – 30 เม.ย. 2563” ของ RMF และ LTF ทุกกองทุนของบลจ.กรุงไทยทีเ่ ขารวมรายการ ทัง้ นี้ ไมนบั ยอดการสับเปลีย่ นภายในกลุม RMF และ LTF ของ
บลจ.กรุงไทย และการขายคืนกองทุน RMF และ LTF ทีอ่ ยูภ ายใตการจัดการของบลจ.กรุงไทย ณ ป 2561 ที่ ไดถอื ครองจนครบระยะเวลาการลงทุนตามเง�อนไขทางภาษีของกรมสรรพากร (4) ตองคงยอดสุทธิไวจนถึง 30 เม.ย. 2563 โดยจะไดรบั หนวย
ลงทุน KTSTPLUS ภายใน 15 มิ.ย. 2563 (5) หนวยลงทุนสุทธิท่ี ไดรบั สิทธิจากรายการสงเสริมการขายของโครงการ Wealth+ ลงทุนอัตโนมัตริ ายเดือน แบบประจำเทากันทุกเดือน ตอเน�องครบ 12 เดือน ในชวง เม.ย. 2562 – เม.ย. 2563 แลว จะไมเขา
ั ชีมากกวา 1 บัญชี นับยอดเงินจากทุกบัญชีของผูล งทุนรวมกัน
รวมรายการสงเสริมการขายนี้ (6) คิดคาธรรมเนียมบัตรเครดิตในอัตรารอยละ 2 โดยคิดเฉพาะสวนทีล่ งทุนผานบัตรเครดิต กรณีถอื ครองไมครบตามระยะเวลาทีก่ ำหนด (7) กรณีผลู งทุนมีบญ
โดยยึดเลขทีบ่ ตั รประชาชนเปนหลัก (8) การซือ้ หนวยลงทุน RMF/LTF ผานบัตรเครดิตไมไดรบั คะแนนสะสม ไมลสะสมหรือเงินคืนกลับเขาบัตรฯ และไมไดรบั สิทธิแ์ บงผอนชำระ (9) บริษทั ขอสงวนสิทธิก์ รณีท่ีไดรบั สิทธิ์ในการรับของกำนัลจากโปรโมชัน่ RMF/LTF นีแ้ ลว
จะไมสามารถรับของกำนัล/รางวัลใดๆ จากโปรโมชัน่ อ�นๆ ของบริษทั อีก ในชวงระยะเวลาเดียวกัน (10) บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงเง�อนไขของรายการสงเสริมการขายนี้ โดยไมตอ งแจงใหทราบลวงหนา ในกรณีมขี อ พิพาท คำตัดสินของบริษทั ถือเปนทีส่ ดุ
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โปรโมชั่นกองทุน KTAM LTF/RMF ป 2562
หลักเกณฑและเง�่อนไขโปรโมชั่นกองทุน KTAM LTF/RMF

1. กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหน�เ้ พือ่ การเลีย้ งชีพ (RMF2) กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหน�ภ้ าครัฐเพือ่ การเลีย้ งชีพ (RMF3) กองทุนเปดกรุงไทยตลาดเงินเพือ่ การเลีย้ งชีพ (RMF4)
และกองทุน RMF ใหมในป 2562 ที่บริษัทอาจประกาศยกเวนภายหลัง ไมเขารวมรายการสงเสริมการขายน�้ี
2. นับยอดเงินสุทธิจากรายการในกองทุน RMF และ LTF ของบลจ.กรุงไทย ทัง้ ป 2562 ตัง้ แต 2 ม.ค. - 30 ธ.ค. 2562 ทัง้ น�้ ยอดซือ้ และสับเปลีย่ นสุทธิของกองทุน
ทีร่ ว มรายการรวมกันสูงสุดประเภทกองทุนละ 500,000 บาทตอปภาษี โดยไมจำกัดยอดสูงสุดตอประเภทกองทุน สำหรับรายการโอนระหวางบลจ. และรายการ
โอนเงินกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ (PVD) มายังกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ
3. ยอดเงินสุทธิในการคำนวณของกำนัลพิจารณาจาก “ยอดรวมของรายการซือ้ สับเปลีย่ นเขา และโอนมาจากบลจ.อืน่ รวมถึงรายการโอนเงินกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ (PVD)
มายังกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพทีท่ ำรายการ ตัง้ แต 2 ม.ค. – 30 ธ.ค. 2562” หักดวย “ยอดรวมของรายการขายคืน สับเปลีย่ นออกและโอนไปยังบลจ.อืน่ ตัง้ แต 2 ม.ค. 2562
– 30 เม.ย. 2563” ของ RMF และ LTF ทุกกองทุนของบลจ.กรุงไทยทีเ่ ขารวมรายการ ทัง้ น�้ ไมนบั ยอดการสับเปลีย่ นภายในกลุม RMF และ LTF ของบลจ.กรุงไทย
และการขายคืนกองทุน RMF และ LTF ทีอ่ ยูภ ายใตการจัดการของบลจ.กรุงไทย ณ ป 2561 ทีไ่ ดถอื ครองจนครบระยะเวลาการลงทุนตามเงือ่ นไขทางภาษีของกรมสรรพากร
4. ตองคงยอดสุทธิไวจนถึง 30 เม.ย. 2563 โดยจะไดรับหนวยลงทุน KTSTPLUS ภายใน 15 มิ.ย. 2563
5. หนวยลงทุนสุทธิที่ไดรับสิทธิจากรายการสงเสริมการขายของโครงการ Wealth+ ลงทุนอัตโนมัติรายเดือน แบบประจำเทากันทุกเดือน ตอเน��องครบ 12 เดือน
ในชวง เม.ย. 2562 - เม.ย. 2563 แลว จะไมเขารวมรายการสงเสริมการขายน�้
6. คิดคาธรรมเน�ยมบัตรเครดิตในอัตรารอยละ 2 โดยคิดเฉพาะสวนที่ลงทุนผานบัตรเครดิต กรณ�ถือครองไมครบตามระยะเวลาที่กำหนด
7. กรณ�ผูลงทุนมีบัญชีมากกวา 1 บัญชี นับยอดเงินจากทุกบัญชีของผูลงทุนรวมกัน โดยยึดเลขที่บัตรประชาชนเปนหลัก
8. การซื้อหนวยลงทุน RMF/LTF ผานบัตรเครดิต ไมไดรับคะแนนสะสม ไมลสะสม หรือเงินคืนกลับเขาบัตรฯ และไมไดรับสิทธิแบงผอนชำระ
9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์กรณ�ที่ไดรับสิทธิในการรับของกำนัลจากโปรโมชั�น RMF/LTF น�้แลว จะไมสามารถรับของกำนัล/รางวัลใดๆจากโปรโมชั�นอื่นๆ ของบริษัทอีก
ในชวงระยะเวลาเดียวกันน�้
10. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการสงเสริมการขายน�้ 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�่อนไขการแลกคะแนนสะสม Forever Rewards เพื่อชำระคาซ�้อกองทุน KTAM RMF/LTF

1. สงวนสิทธิการชำระคาซือ้ หนวยลงทุน KTAM LTF/RMF ดวยการแลกคะแนนสะสม Forever Rewards เปนเฉพาะบัตรเครดิตเคทีซี KTC ทีม่ คี ะแนนสะสม Forever Rewards เทานัน้
โดยยกเวนบัตรเครดิต KTC Cash Back ทุกประเภท บัตรเครดิต KTC ศูนยบริการโลหิตแหงชาติสภากาชาดไทย บัตรเครดิต KTC Visa Corporate Gold
บัตร KTC เพื่อหนวยงานรัฐ บัตรเครดิต KTC Visa SME Commercial Gold และสินเชื่อพรอมใช KTC PROUD ไมสามารถแลกคะแนนสะสมได
2. จำกัดการชำระคาซื้อหนวยลงทุนดวยการแลกคะแนนสะสม Forever Rewards ในอัตรา 1,000 คะแนน เทากับเงินลงทุน 100 บาทในกองทุน KTAM LTF/RMF
โดยตองทำการแลกขั้นต่ำ 5,000 คะแนนขึ้นไป
3. การชำระคาซื้อหนวยลงทุนดวยการแลกคะแนนสะสมอยูภายใตคะแนนสะสมบัตรเครดิตที่สามารถใชได หากคะแนนสะสมในบัญชีบัตรเครดิตของทานมีไมเพียงพอ
คำสั�งซื้อน�้จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ ดังนั้น สมาชิกบัตร/ลูกคาโปรดตรวจสอบคะแนนสะสมคงเหลือ ทุกครั้งกอนทำรายการซื้อ
4. สมาชิกบัตร/ ลูกคา ขอสละสิทธิ์ที่จะเรียกรองคาเสียหายจาก บลจ.กรุงไทย หรือผูใหบริการบัตรเครดิต ที่อาจเกิดขึ้นจากขอขัดของทางระบบอิเล็กทรอนิกส
หรือปญหาจากสถานะบัตรที่อาจทำใหผูใหบริการบัตรเครดิตไมสามารถหักคะแนนสะสมจากบัญชีบัตรเครดิตตามคำสั�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

