โปรโมชั่นโอนยาย LTF ป 2565

เพิม่ ทางเลือกการลงทุน
KTAM

โอนเง�นลงทุนใน LTF ของบลจ.อืน่ มายัง LTF ภายใตการจัดการของ บลจ.กรุงไทย
ตัง้ แต 4 ม.ค. – 30 ธ.ค. 2565 ทุกๆ 50,000 บาท
รับหนวยลงทุน KTSTPLUS 100 บาท (เทียบเทาลานละ 2,000 บาท)
“การลงทุนในกองทุนรวมหุน ระยะยาวตัง้ แตวนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เปนตนไป ผูล งทุนไมสามารถนํามาลดหยอนภาษีได”
กองทุน LTF/
ระดับความเสี่ยง

นโยบายการลงทุน โดยเนนลงทุนใน

KSET50LTF-L

หลักทรัพยที่เปนสวนประกอบของดัชนีราคา SET50

KSLTF-L

หุนที่ผานเกณฑการคัดเลือกตามหลักศาสนาอิสลามที่มีผลประกอบการและมีแนวโนมการเจร�ญเติบโตอยูในเกณฑดี

KTLF70/30-L

หุน ทีม่ ปี จ จัยพีน้ ฐานดี มีความมัน่ คง และโอกาสรับผลตอบแทนทีด่ ี โดยกระจายการลงทุนในหุน ไมตำ่ กวา 65% และไมเกิน 70%
และตราสารอืน่ ๆ ไมเกิน 30%

KTEF-LTF-L

หุน บร�ษทั จดทะเบียนทีม่ ปี จ จัยพืน้ ฐานดี มีแนวโนมการเจร�ญเติบโตทางธุรกิจสูง และใหผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมเมือ่ เทียบกับระดับความเสีย่ ง

KTLF-L

หุน ทีจ่ ดทะเบียนใน SET ทีม่ ปี จ จัยพืน้ ฐานดี โดยเฉลีย่ ในรอบปบญ
ั ช�ไมนอ ยกวารอยละ 65 ของ NAV

KTSE-LTF-L

เนนลงทุนในหุน ทีม่ ปี จ จัยพืน้ ฐานดี และมีโอกาสเติบโตสูงในอนาคต บร�หารแบบเช�งรุก โดยเฉลีย่ ในรอบปบญ
ั ช�ไมนอ ยกวารอยละ 65 ของ NAV

KSET50LTF-L กองทุนนีล้ งทุนกระจ�กตัวในผูอ อก จ�งมีความเสีย่ งทีผ
่ ลู งทุนอาจสูญเสียเง�นลงทุนจำนวนมาก/ ปจจัยความเสีย่ งทีส่ ำคัญ : ความเสีย่ งทางตลาด (Market Risk)/ ความเสีย่ งจากความสามารถ
ในการชำระหนีข้ องผูอ อกตราสาร (Credit Risk)/ ความเสีย่ งจากการดำเนินงานของผูอ อกตราสาร (ฺBusiness Risk)/ ความเสีย่ งจากการขาดสภาพคลองของหลักทรัพย (Liquidity Risk) เปนตน

ผูล งทุนตองศึกษาขอมูลของกองทุนรวม ทําความเขาใจลักษณะสินคา เง�อ่ นไขผลตอบแทน นโยบายการลงทุน ความเสีย่ ง 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

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข : (1) รายการส่งเสริมการขายนี้สําหรับการโอนเงินลงทุนจาก LTF ของบลจ.อื่น มายัง LTF ภายใต้การจัดการของ บลจ.กรุงไทย โดยนับยอดโอนเงินลงทุนในช่วงระหว่างวันที่
4 ม.ค. 2565 – 30 ธ.ค. 2565 เท่านัน
้ (2) ยอดเงินลงทุนสุทธิที่ใช้คํานวณของกํานัลคิดจาก “ยอดเงินลงทุนรวมของรายการโอนจาก LTF ของบลจ.อื่น มาลงทุนในกลุ่มกองทุน LTF ภายใต้การจัดการ
ของ บลจ.กรุงไทย ที่ทํารายการ ตั้งแต่ 4 ม.ค. 2565 – 30 ธ.ค. 2565” หักด้วย “ยอดลงทุนรวมของรายการขายคืน และรายการโอนออกจากกองทุนในกลุ่ม LTF ของ บลจ.กรุงไทย ไปยังบลจ.อื่น
ตั้งแต่ 4 ม.ค. 2565 – 30 เม.ย. 2566” ทั้งนี้ ไม่นบ
ั ยอดการสับเปลี่ยนภายในกลุ่มกองทุน LTF ของบลจ.กรุงไทย และการขายคืนกองทุน LTF ที่อยูภ
่ ายใต้การจัดการของบลจ.กรุงไทย ณ ปี 2564 ที่ได้
ถือครองจนครบระยะเวลาการลงทุนตามเงื่อนไขทางภาษีของกรมสรรพากร (3) ต้องคงยอดเงินลงทุนสุทธิไว้จนถึง 30 เม.ย. 2566 โดยจะได้รบ
ั หน่วยลงทุน KTSTPLUS ภายใน 30 มิ.ย. 2566
(4) กรณีผล
ู้ งทุนมีบญ
ั ชีมากกว่า 1 บัญชี นับยอดเงินลงทุนจากทุกบัญชีของผูล
้ งทุนรวมกัน โดยยึดเลขทีบ
่ ต
ั รประชาชนเป็นหลัก (5) บริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริม
การขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิ พาท คําตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด

CALL CENTER 02 686 6100 www.ktam.co.th

KTAM Smart Trade

@KTAM

KTAM TV Online

