
LTF เป�นกองทุนที่ส�งเสร�มการลงทุนระยะยาวในหุ�น และ RMF ลงทุนเพื่อการเกษียณอายุ

กองทุนแนะนำ นโยบายการลงทุน โดยเน�นลงทุนใน

LTF

RMF

RMF
ที่ลงทุน

ในต�างประเทศ

KTLF หุ�นที่มีป�จจัยพื้นฐานดี ไม�น�อยกว�า 65%
KSET50LTF หลักทรัพย�ที่เป�นส�วนประกอบของดัชนีราคา SET50

RMF1 หุ�นและตราสารหนี้ 
KT-25/75RMF ตราสารหนี้และหุ�นในประเทศ 
KT-HiDiV RMF                 หุ�นไทยพื้นฐานดีที่มีประวัติการจ�ายเง�นป�นผลสม่ำเสมอ 
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ระดับความเสี่ยง
1 ต่ำ               8 สูง

Morningstar 
Rating*

ระดับความเสี่ยง
1 ต่ำ               8 สูง

กองทุนรวม

กองทุนรวมหลัก

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

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

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

6

การป�องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในรูปสกุลเง�นบาท • ตามดุลยพินิจของผู�จัดการกองทุน : KT-BOND RMF, KT-CHINA RMF, KT-HEALTHC RMF
*ข�อมูล Morningstar ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ� 2562/ ผลการดำเนินงานในอดีต มิได�เป�นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
**เง�่อนไขการรับเง�นคืนและเง�่อนไขอื่นๆ เป�นไปตามที่ บลจ.กรุงไทยและบัตรเครดิต KTC กำหนด 
ผู�ลงทุนต�องศึกษาข�อมูลของกองทุนรวม ทำความเข�าใจลักษณะสินค�า เง�อ่นไขผลตอบแทน นโยบายการลงทุนความเส่ียง ข�อมูลเก่ียวกับสิทธ�ประโยชน�ทางภาษีท่ีระบุไว�ใน
คู�มือการลงทุนในกองทุน LTF/RMF และผลการดำเนินงานของกองทุนรวมท่ีเป�ดเผยไว�ในแหล�งต�างๆ หร�อให�ขอข�อมูลจากบุคคลท่ีขายหน�วยลงทุนก�อนการตัดสินใจลงทุน

หลักเกณฑและเง�อนไข : (1) รายการสงเสริมการขายน้ีสำหรับผูลงทุนท่ีสมัครโครงการ Wealth+ ลงทุนอัตโนมัติรายเดือนผานระบบ KTAM Smart Trade หรือกรอกใบสมัครผาน บลจ.กรุงไทย หรือตัวแทนสนับสนุนการขาย ต้ังแต 1 เม.ย. – 31 พ.ค. 2562 เทาน้ัน

(2) ผูลงทุนตองลงทุนแบบประจำเทากันทุกเดือน ตอเน�องครบ 12 เดือน ต้ังแต เม.ย. 2562 – เม.ย. 2563 (3) กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหน้ีเพ�อการเล้ียงชีพ (RMF2) กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหน้ีภาครัฐเพ�อการเล้ียงชีพ (RMF3) และกองทุนเปดกรุงไทย

ตลาดเงินเพ�อการเล้ียงชีพ (RMF4) ไมเขารวมรายการสงเสริมการขายน้ี (4) กรณีท่ีผูลงทุนประสงคจะลงทุนแบบประจำเทากันทุกเดือน ตอเน�องครบ 12 เดือน มากกวา 1 กองทุน บริษัทจะนับจำนวนเงินลงทุนของแตละกองทุนรวมกัน (5) พิจารณาจำนวน

เงินลงทุนจาก “ยอดรวมของรายการซ้ือ และสับเปล่ียนเขา (ไมนับยอดสับเปล่ียนภายในกลุม RMF และ LTF)” โดยจำนวนเงินลงทุนท่ีเขาเง�อนไขรายการสงเสริมการขายน้ีรวมกันสูงสุดประเภทกองทุนละ 500,000 บาทตอปภาษี (6) กรณีผูลงทุนมีบัญชีมากกวา 1 บัญชี

นับยอดเงินจากทุกบัญชีของผูลงทุนรวมกัน โดยยึดเลขท่ีบัตรประชาชนเปนหลัก (7) หากไมมีรายการซ้ือ/สับเปล่ียนหนวยลงทุนในเดือนใด ไมวาจะเกิดจากการท่ีผูลงทุนไมไดทำรายการซ้ือ/สับเปล่ียนกองทุน หรือบริษัทไมสามารถหักบัญชีเงินฝาก และ/หรือ บัญชี

บัตรเครดิตท่ีผูลงทุนระบุไวในใบสมัครใชบริการโครงการ Wealth+ ลงทุนอัตโนมัติรายเดือน เปนเหตุใหการลงทุนในกองทุนน้ันขาดความตอเน�อง ไมครบ 12 เดือน จะถือวาผิดเง�อนไขของรายการสงเสริมการขายน้ี จำนวนเงินลงทุนในกองทุนดังกลาวท้ังจำนวน

จะไมถูกนำมารวมคำนวณในสิทธ์ิท่ีจะไดรับหนวยลงทุน KTSTPLUS ตามโปรโมช่ันน้ี (8) หากผูลงทุนทำรายการสมัครโครงการ Wealth+ ลงทุนอัตโนมัติรายเดือน ตอเน�องครบ 12 เดือน แตยอดเงินลงทุนไมเทากันทุกเดือน บริษัทจะนำจำนวนเงินในเดือนท่ีลงทุน

นอยท่ีสุดเปนฐานคำนวณ คูณดวย 12 เดือน เชน มีเดือนท่ีลงทุนดวยจำนวนเงินนอยกวาเดือนอ�นๆ ไมวาดวยเหตุใดก็ตาม เพ�อเปนยอดเงินลงทุนรวมสะสมสำหรับการคำนวณสิทธ์ิท่ีจะไดรับหนวยลงทุน KTSTPLUS ตามโปรโมช่ันน้ี เน�องจากเปนยอดเงินท่ีถือวา

มีการลงทุนตอเน�องครบ 12 เดือน (9) ยอดเงินลงทุนท่ีไดรับสิทธ์ิจากรายการสงเสริมการขายน้ีแลวจะไมเขารวมรายการสงเสริมการขายอ�นๆ ในป 2562 อีก แตหากจำนวนเงินลงทุนท่ีผิดเง�อนไขโปรโมช่ันน้ี เงินลงทุนดังกลาวจะนำไปรวมคำนวณในโปรโมช่ัน RMF/LTF ป 2562

“ยอดซ้ือของกองทุน RMF/LTF ท่ีรวมรายการ ป 2562” (ถามี) ตอไปตามเง�อนไขท่ีกำหนด (10) จะไดรับหนวยลงทุน KTSTPLUS ภายในวันท่ี 15 มิ.ย. 2563 (11) บริษัทขอสงวนสิทธ์ิกรณีท่ีไดรับสิทธิในการรับของกำนัลจากโปรโมช่ันน้ีแลว จะไมสามารถรับ

ของกำนัล/รางวัลใดๆ จากโปรโมช่ันอ�นๆ ของบริษัทอีก ในชวงระยะเวลาเดียวกันน้ี (12) บลจ.ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเง�อนไขของรายการสงเสริมการขายน้ี โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ในกรณีมีขอพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเปนท่ีสุด

สมัครโครงการ Wealth+ ลงทุนอัตโนมัติรายเดือน ตั้งแต� 1 เม.ย. – 31 พ.ค. 62 
และมียอดเง�นลงทุนในกองทุน RMF/LTF (ยกเว�น RMF2 RMF3 และ RMF4) แบบประจำเท�ากันทุกเดือน

ต�อเน่ืองครบ 12 เดือน ทุกๆ 50,000 บาท (ในช�วง เม.ย. 62 – เม.ย. 63) รับหน�วยลงทุน KTSTPLUS 250 บาท    

โปรโมช่ันโครงการ Wealth+ ลงทุนอัตโนมัติรายเดือน ต�อเน่ืองครบ 12 เดือน กองทุน RMF/LTF ป� 2562 

วางแผนบร�หารเง�น
กองทุน RMF/LTF ง�ายๆ
พร�อมรับสิทธ�พิเศษเพ่ิม

เพียงลงทุนอัตโนมัติรายเดือน
ต�อเนื่องครบ 12 เดือน กับ KTAM RMF/LTF

สมัครต้ังแต� 1 เม.ย. - 31 พ.ค. 62 เท�าน้ัน

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

ศึกษารายละเอียดหร�อขอรับหนังสือช�ช้วนท่ี ธนาคารกรุงไทย หร�อ ผู�สนับสนุนการขาย หร�อ บลจ.กรุงไทย โทร 02 686 6100 กด 9 หร�อ www.ktam.co.th

หมายเหตุ : LTF ได�รับสิทธ�ประโยชน�ทางภาษีถึง 30 ธ.ค. 62 (วันทำการสุดท�ายของป� 2562)    



หลักเกณฑ�และเง�่อนไขโปรโมชั่น 

1.  รายการสงเสริมการขายน�ส้ำหรับผูลงทุนท่ีสมัครโครงการ Wealth+ ลงทุนอัตโนมัติรายเดือนผานระบบ KTAM Smart Trade หรือกรอกใบสมัครผาน บลจ.กรุงไทย
     หรือตัวแทนสนับสนุนการขาย ต้ังแต 1 เม.ย. – 31 พ.ค. 2562 เทาน้ัน
2.  ผูลงทุนตองลงทุนแบบประจำเทากันทุกเดือน ตอเน��องครบ 12 เดือน ตั้งแต เม.ย. 2562 – เม.ย. 2563 (LTF ไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีถึง 30 ธ.ค. 62
    ซึ�งเปนวันทำการสุดทายของป 2562)
3.  กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหน�เ้พ่ือการเล้ียงชีพ (RMF2) กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหน�ภ้าครัฐเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF3) และกองทุนเปดกรุงไทยตลาดเงินเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF4)
    ไมเขารวมรายการสงเสริมการขายน� ้
4.  กรณ�ที่ผูลงทุนประสงคจะลงทุนแบบประจำเทากันทุกเดือน ตอเน��องครบ 12 เดือน มากกวา 1 กองทุน บริษัทจะนับจำนวนเงินลงทุนของแตละกองทุนรวมกัน 
5.  พิจารณาจำนวนเงินลงทุนจาก “ยอดรวมของรายการซ้ือ และสับเปล่ียนเขา (ไมนับยอดสับเปล่ียนภายในกลุม RMF และ LTF)” โดยจำนวนเงินลงทุนท่ีเขาเง่ือนไข
    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�่อนไขการใช�บัตรเครดิต เพื่อชำระค�าซ�้อกองทุน KTAM RMF/LTF  

1.  เจาของบัตรเครดิตและชื่อบัญชีผูถือหนวยลงทุนตองเปนบุคคลเดียวกัน
2.  สำหรับ RMF หากลูกคาถือหนวยลงทุนท่ีซ้ือผานบัตรเครดิตไวไมครบ 5 ป (คิดแบบวันชนวัน) และขายคืนแบบผิดเง่ือนไขกรมสรรพากรหรือโอนออกไปยังบลจ.อ่ืน
    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/ ลูกคาขอสละสิทธ์ิท่ีจะเรียกรองคาเสียหายจาก บลจ.กรุงไทย หรือ KTC ท่ีอาจเกิดข้ึนจากขอขัดของทางระบบอิเล็กทรอนิกสหรือปญหาจากสถานะบัตร
    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�้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 

โปรโมช่ันโครงการ Wealth+ ลงทุนอัตโนมัติรายเดือน ต�อเน่ืองครบ 12 เดือน กองทุน RMF/LTF ป� 2562 


