
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข : (1) กองทนุเปดิกรงุไทยตราสารหน้ีเพ่ือการเล้ียงชพี (RMF2) กองทุนเปิดกรงุไทยตราสารหน้ีภาครฐัเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF3) กองทนุเปดิกรุงไทยตลาดเงนิเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF4) กองทนุเปดิกรงุไทยตราสารหน้ีระยะส้ัน พลัส (ชนิด
เพ่ือการออม) (KTSTPLUS-SSF) กองทนุเปดิกรงุไทยตราสารหน้ี พลัส (ชนิดเพ่ือการออม) (KTFIXPLUS-SSF) กองทนุเพ่ือการออม ชนิดเพ่ือการออมพิเศษ (SSFX) และกองทนุใหม ่RMF/SSF (ปกติ) ในปี 2565 ท่ีบรษัิทอาจประกาศยกเวน้ภายหลัง ไม่เขา้รว่ม
รายการส่งเสรมิการขายน้ี (2) นับยอดเงนิสุทธิจากรายการในกองทนุ RMF และ SSF (ปกติ) ท่ีรว่มรายการของบลจ.กรงุไทย ต้ังแต่ 4 ม.ค. 2565 – 30 ธ.ค. 2565 ท้ังน้ี ยอดซื้อและสับเปล่ียนสุทธิของกองทุนท่ีรว่มรายการรวมกันสูงสุด 500,000 บาทต่อปภีาษี โดยไม่
จาํกัดยอดสูงสุด สําหรบัรายการโอนระหวา่งบลจ. และรายการโอนเงนิกองทุนสํารองเล้ียงชพี (PVD) มายังกองทนุรวมเพ่ือการเล้ียงชพี (3) ยอดเงนิสุทธิในการคํานวณของกํานัลพิจารณาจาก “ยอดรวมของรายการซื้อ สับเปล่ียนเขา้ มายังกองทนุ RMF และ SSF (ปกติ) 
ท่ีทํารายการ ต้ังแต่ 4 ม.ค. 2565 – 30 ธ.ค. 2565” หักด้วย “ยอดรวมของรายการขายคืน สับเปล่ียนออกและโอนไปยังบลจ.อื่น ต้ังแต่ 4 ม.ค. 2565 – 30 เม.ย. 2566” ของกองทนุ RMF และ SSF (ปกติ) ทกุกองทุนของบลจ.กรงุไทยท่ีเข้ารว่มรายการ ท้ังน้ี ไม่นับยอด
การสับเปล่ียนภายในกลุ่มกองทนุ RMF และ SSF (ปกติ) ของบลจ.กรงุไทย และการขายคืนกองทุน RMF ท่ีอยู่ภายใต้การจดัการของบลจ.กรงุไทย ณ ปี 2564 ท่ีได้ถือครองจนครบระยะเวลาการลงทนุตามเงื่อนไขทางภาษีของกรมสรรพากร (4) ต้องคงยอดสุทธิไวจ้น
ถึง 30 เม.ย. 2566 โดยจะได้รบัหน่วยลงทนุ KTSTPLUS ภายใน 30 ม.ิย. 2566 (5) คิดค่าธรรมเนียมบตัรเครดิตในอตัรารอ้ยละ 2 โดยคิดเฉพาะส่วนท่ีลงทนุผ่านบตัรเครดิตกรณีถือครองไมค่รบตามระยะเวลาท่ีกําหนด (6) กรณีผู้ลงทุนมบีญัชมีากกวา่ 1 บญัช ีนับยอดเงนิจากทุก
บญัชขีองผู้ลงทนุรวมกัน โดยยึดเลขท่ีบตัรประชาชนเปน็หลัก (7) การซื้อหน่วยลงทนุ RMF และ SSF (ปกติ) ผ่านบตัรเครดิตไมไ่ด้รบัคะแนนสะสม ไมล์สะสมหรอืเงนิคืนกลับเขา้บตัรฯ และไมไ่ด้รบัสิทธิแบ่งผ่อนชาํระ (8) บรษัิทขอสงวนสิทธ์ิกรณีท่ีได้รบัสิทธิในการรบัของกํานัล
จากโปรโมชัน่ RMF และ SSF (ปกติ) น้ีแล้ว จะไมส่ามารถรบัของกํานัล/รางวลัใดๆ จากโปรโมชัน่อื่นๆ ของบรษัิทอกี ในชว่งระยะเวลาเดียวกัน (9) บรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสรมิการขายน้ี โดยไมต้่องแจง้ให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมขีอ้พิพาท
คําตัดสินของบรษัิทถือเปน็ท่ีสุด

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

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

ผู�ลงทุนต�องทำความเข�าใจลักษณะสินค�า เง�อ่นไขผลตอบแทน ข�อมูลเก่ียวกับสิทธ�ประโยชน�ทางภาษีท่ีระบุไว�ในคู�มือการลงทุนในกองทุนรวม RMF/SSF ความเส่ียง
และผลการดำเนินงานของกองทุนรวมท่ีเป�ดเผยไว�ในแหล�งต�างๆ หร�อให�ขอข�อมูลจากบุคคลท่ีขายหน�วยลงทุนก�อนการตัดสินใจลงทุน ท้ังน้ี หากลงทุนไม�เป�นไป
ตามเง�อ่นไขท่ีกรมสรรพากรกำหนด อาจจะต�องคืนสิทธ�ประโยชน�ทางภาษีและเสียเง�นเพ่ิม

ป�จจัยความเส่ียงท่ีสำคัญ เช�น ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย�/ความเส่ียงจากความสามารถในการชำระหน้ีของผู�ออกตราสาร/ป�จจัยความเส่ียงด�านอัตราแลกเปล่ียน เป�นต�น

RMF ลงทุนเพื่อการเกษียณอายุ และ SSF เป�นกองทุนที่ส�งเสร�มการออมระยะยาว

กองทุน KT-25/75RMF, KT-BOND RMF, KT-CHINA RMF, KT-HEALTHC RMF, KT-CLIMATE-SSF/RMF, KT-EUROTECH-SSF มคีวามเสีย่งจากอัตราแลกเปล่ียน ทัง้นี ้กองทนุมีนโยบายป�องกนัความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน
ตามดุลยพินิจของผู�จัดการกองทนุ ในกรณทีีก่องทนุไม�ได�มีนโยบายป�องกันความเสีย่งอตัราแลกเปล่ียนท้ังจํานวน ผู�ลงทนุอาจจะขาดทุน หร�อจะได�รบักําไรจากอตัราแลกเปล่ียน/หร�อได�รบัเง�นคืนต่ํากว�าเง�นลงทนุเร�ม่แรกได�
1ข�อมูล Morningstar ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565/ ผลการดําเนินงานในอดีต มิได�เป�นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
2KT-BOND RMF กองทุนรวมนีล้งทนุกระจ�กตวัในประเทศสหรฐัอเมร�กา ผู�ลงทนุจ�งควรพิจารณาการกระจายความเส่ียงของพอร�ตการลงทนุโดยรวมของตนเองด�วย/
3KT-HEALTHC RMF กองทุนน้ีลงทุนแบบกระจ�กตวัในกลุ�มอตุสาหกรรมประกอบธรุกิจท่ีเกีย่วข�องกับ Healthcare จ�งมีความเส่ียงท่ีผู�ลงทนุอาจสูญเสียเง�นลงทนุจํานวนมาก

กองทุนแนะนำ นโยบายการลงทุน โดยเน�นลงทุนใน

RMF

Morningstar 
Rating1

กองทุนรวมหลัก

KT-BOND RMF2 ตราสารหน้ีท่ัวโลกผ�านกองทุนรวมหลัก PIMCO FUNDS : GLOBAL INVESTORS SERIES PLC -
                                  Global Bond Fund 

ระดับความเสี่ยง
1 ต่ำ               8 สูง

5

5

6

4

KT-CHINA RMF หุ�นทีี่จดทะเบียนทั้งในและนอกประเทศจ�นผ�านกองทุนรวมหลัก BGF China Fund 6

KT-HEALTHC RMF3 หุ�นทั่วโลกที่เกี่ยวกับว�ทยาศาสตร�ที่เกี่ยวข�องกับการดำเนินช�ว�ต การรักษาหร�อการพัฒนา
 คุณภาพช�ว�ตผ�านกองทุนรวมหลัก Janus Global Life Sciences Fund

7

KT-CLIMATE RMF หุ�นท่ัวโลกท่ีได�ประโยชน�จากพฤติกรรมในการส�งเสร�มเร�อ่งการเปล่ียนทางภูมิอากาศ
                                  (Climate Change) ผ�านกองทุนรวมหลัก Schroder ISF Global Climate Change Equity Fund 6

KT-EUROTECH-SSF หุ�นของบร�ษัทท่ีทำธุรกิจหร�อจดทะเบียนอยู�ในภูมิภาคยุโรปและเก่ียวข�องกับเทคโนโลยีเป�นหลัก
                                  ผ�านกองทุนรวมหลัก JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund 

6

KT-CLIMATE-SSF หุ�นท่ัวโลกท่ีได�ประโยชน�จากพฤติกรรมในการส�งเสร�มเร�อ่งการเปล่ียนทางภูมิอากาศ
                                  (Climate Change) ผ�านกองทุนรวมหลัก Schroder ISF Global Climate Change Equity Fund

6

หลักทรัพย�/ทรัพย�สินทั้งในและต�างประเทศที่เกี่ยวข�องกับตราสารหนี้ เง�นฝาก และ/หร�อหุ�น
โดยลงทุนหุ�นในประเทศไม�เกิน 25% ของ NAV

RMF1 หุ�นและตราสารหนี้

KT-25/75RMF

RMF
ท่ีลงทุน

ในต�างประเทศ

SSF
ท่ีลงทุน

ในต�างประเทศ

KT-HiDiV RMF                 หุ�นไทยพื้นฐานดีที่มีประวัติการจ�ายเง�นป�นผลสม่ำเสมอ

โปรโมช่ันกองทุน KTAM RMF/SSF (ปกติ) ป� 2565

รับสิทธ�ลดหย�อนภาษี*รับสิทธ�ลดหย�อนภาษี*
พร�อมโอกาสสร�างผลตอบแทนพร�อมโอกาสสร�างผลตอบแทน
จากการลงทุนระยะยาว
ในกองทุน RMF/SSF
จากการลงทุนระยะยาว
ในกองทุน RMF/SSF

*เง�อ่นไขทางภาษีเป�นไปตามประกาศกรมสรรพากรกำหนด ท้ังน้ีผู�ถือหน�วยอาจไม�ได�รับสิทธ�ประโยชน�ทางภาษี หากปฎิบัติไม�เป�นไปตามเง�อ่นไขดังกล�าว

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

เม่ือมียอดลงทุนสุทธ�ทุกๆ 50,000 บาท
รับหน�วยลงทุนกองทุน KTSTPLUS มูลค�า 100 บาทรับหน�วยลงทุนกองทุน KTSTPLUS มูลค�า 100 บาท

ลงทุนกองทุน KTAM RMF/SSF (ปกติ)
(ยกเว�น RMF2, RMF3, RMF4, KTSTPLUS-SSF, KTFIXPLUS-SSF)

ต้ังแต� 4 ม.ค. - 30 ธ.ค. 2565

และ



หลักเกณฑ�และเง�่อนไขโปรโมชั่นกองทุน KTAM RMF/SSF (ปกติ) 
1.  กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหน�้เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF2) กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหน�้ภาครัฐเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF3) กองทุนเปดกรุงไทยตลาดเงินเพื่อ
    การเลี้ยงชีพ (RMF4) กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหน�้ระยะสั้น พลัส (ชนิดเพื่อการออม) (KTSTPLUS-SSF) กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหน�้ พลัส (ชนิดเพื่อ
    การออม) (KTFIXPLUS-SSF) กองทุนเพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ (SSFX) และกองทุนใหม RMF/SSF (ปกติ) ในป 2565 ที่บริษัทอาจประกาศ
    ยกเวนภายหลัง ไมเขารวมรายการสงเสริมการขายน�้
2.  นับยอดเงินสุทธิจากรายการในกองทุน RMF และ SSF (ปกติ) ท่ีรวมรายการของบลจ.กรุงไทย ต้ังแต 4 ม.ค. 2565 - 30 ธ.ค. 2565 ท้ังน� ้ยอดซ้ือและสับเปล่ียนสุทธิ
    ของกองทุนท่ีรวมรายการรวมกันสูงสุด 500,000 บาทตอปภาษี โดยไมจำกัดยอดสูงสุด สำหรับรายการโอนระหวางบลจ. และรายการโอนเงินกองทุนสำรองเล้ียงชีพ (PVD)
    มายังกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ
3.  ยอดเงินสุทธิในการคำนวณของกำนัลพิจารณาจาก “ยอดรวมของรายการซื้อ สับเปลี่ยนเขา มายังกองทุน RMF และ SSF (ปกติ) ที่ทำรายการ
    ตั้งแต 4 ม.ค. 2565 - 30 ธ.ค. 2565” หักดวย “ยอดรวมของรายการขายคืน สับเปล่ียนออกและโอนไปยังบลจ.อ่ืน ต้ังแต 4 ม.ค. 2565 - 30 เม.ย. 2566” ของกองทุน
    RMF และ SSF (ปกติ) ทุกกองทุนของบลจ.กรุงไทยท่ีเขารวมรายการ ท้ังน� ้ไมนับยอดการสับเปล่ียนภายในกลุมกองทุน RMF และ SSF (ปกติ) ของบลจ.กรุงไทย
    และการขายคืนกองทุน RMF ท่ีอยูภายใตการจัดการของบลจ.กรุงไทย ณ ป 2564 ท่ีไดถือครองจนครบระยะเวลาการลงทุนตามเง่ือนไขทางภาษีของกรมสรรพากร 
4.  ตองคงยอดสุทธิไวจนถึง 30 เม.ย. 2566 โดยจะไดรับหนวยลงทุน KTSTPLUS ภายใน 30 มิ.ย. 2566
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 ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบริการน�้ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
7.  โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขเพิ�มเติม สอบถามที่ KTAM Call Center โทร 02-686-6100 กด 9

1.  สงวนสิทธ์ิการชำระคาซ้ือหนวยลงทุน 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.  ไมกำหนดจำนวนขั้นต่ำในการแลกคะแนน KTC FOREVER ทั้งน�้ มูลคาขั้นต่ำในการซื้อกองทุนรวมเปนตามที่หนังสือชี้ชวนกำหนด
3.  การชำระคาซื้อหนวยลงทุนดวยการแลกคะแนนอยูภายใตคะแนนบัตรเครดิตที่สามารถใชได หากคะแนนในบัญชีบัตรเครดิตของทานมีไมเพียงพอ
    คำสั�งซื้อน�้จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ ดังนั้น สมาชิกบัตร/ลูกคาโปรดตรวจสอบคะแนนคงเหลือ ทุกครั้งกอนทำรายการซื้อ
4.  สมาชิกบัตร/ ลูกคา ขอสละสิทธิที่จะเรียกรองคาเสียหายจาก บลจ.กรุงไทย หรือ KTC ที่อาจเกิดขึ้นจากขอขัดของทางระบบอิเล็กทรอนิกส
    หรือปญหาจากสถานะบัตรที่อาจทำให KTC ไมสามารถหักคะแนนจากบัญชีบัตรเครดิตตามคำสั�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 หรือสับเปล่ียนกองทุนทางอินเทอรเน็ต อาจไมมีการทำรายการ ซ้ือ ขายหรือสับเปล่ียน ในกรณ�ท่ีมีเหตุขัดของทางเทคนิคเกิดข้ึน 
2.  ทานผูลงทุนสามารถเรียกดูหนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสำคัญท่ีผูลงทุนควรทราบได ในหัวขอ "ขอมูลกองทุน" สำหรับหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลโครงการ ผูลงทุนสามารถ
    ขอรับไดท่ี บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือท่ีทำการของตัวแทนสนับสนุนการขายทุกแหง 
3.  ทานสามารถทำรายการซ้ือ ขาย หรือสับเปล่ียนหนวยลงทุนไดทุกวันตลอด 24 ชม. โดยมีเง่ือนไขในการดำเนินการดังน� ้
       3.1 การทำรายการทางอินเทอรเน็ต จะใชเวลาของระบบดังท่ีแสดงไวเปนเกณฑ 
      3.2 รายการท่ีทำระหวางนอกเวลาทำการของวันทำการใด หรือมีผลในวันหยุดทำการ หรือวันหยุดทำการซ้ือ/ ขายคืน/ สับเปล่ียน หนวยลงทุนเปนการชั�วคราว อาทิ 
          วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหนวยลงทุน รายการดังกลาวจะถูกเก็บไวเพ่ือดำเนินการในวันทำการถัดไป 
      3.3 หากบริษัทไมสามารถหักเงินคาซ้ือหนวยลงทุนจากบัญชีเงินฝากหรือบัตรเครดิตตามท่ีทานระบุไว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกรายการซ้ือหนวยลงทุนน้ันๆ
          และทานตกลงสละสิทธิเรียกรองคาเสียหายใดๆ ท่ีเกิดจากการท่ีบริษัทดำเนินการดังกลาว 
      3.4 รายการซ้ือหนวยลงทุนใดๆ เม่ือบริษัทจัดการไดรับชำระเงินคาจองซ้ือแลวไมสามารถเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกได 
      3.5 การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขหรือรายละเอียดเพิ�มเติมของรายการขายคืนหรือสับเปล่ียนกองทุนเพ่ือใหมีผลในวันท่ีทำรายการ จะตองทำภายใน 15.30 น. หรือ 14.00 น. 
          (ท้ังน� ้ข้ึนอยูกับเวลาปดรับคำสั�งของกองทุนตนทางหรือปลายทาง ฝงใดฝงหนึ�งท่ีปดรับคำสั�งเร็วกวา) 
4.  การลงทุนไมใชการฝากเงินและมีความเส่ียงในการลงทุน ผูลงทุนอาจไดรับเงินลงทุนมากกวาหรือนอยกวาเงินลงทุนเริ�มแรกก็ได และอาจไมไดรับชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน
    ภายในระยะเวลาท่ีกำหนดหรืออาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนไดตามท่ีไดมีคำสั�งไว 

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

โปรโมชั่นกองทุน KTAM RMF/SSF (ปกติ) ป� 2565


