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ผู�ลงทุนต�องทำความเข�าใจลักษณะสินค�า เง�อ่นไขผลตอบแทน ข�อมูลเก่ียวกับสิทธ�ประโยชน�ทางภาษีท่ีระบุไว�ในคู�มือการลงทุน
ในกองทุนรวมเพ่ือการออม/กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงช�พ และความเสี่ยง ก�อนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ หากลงทุน
ไม�เป�นไปตามเง�่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด อาจจะต�องคืนสิทธ�ประโยชน�ทางภาษีและเสียเง�นเพิ่ม

SSF เป�นกองทุนท่ีส�งเสร�มการออมระยะยาว และ RMF เพ่ือการเกษียณอายุ 

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

ปรุงสูตรลับลดหย�อนภาษี
กับกองทุน KTAM SSF/RMF
ที่มี Asset Allocation
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20% กองทุน SSF/RMF สูตรต�นตำรับ มั่ง มี ศร� สุข จาก

KTAM มาพร�อม Asset Allocation ท่ีมีผู�จัดการกองทุน
คอยปรับเปลี่ยนสัดส�วนสินทรัพย�ให�เหมาะสมที่สุด
ณ จ�ดที่ยืน ลดความเสี่ยง เพิ่มโอกาสในการทำกำไร

มีกองทุนให�เลือก
หลากหลายระดับ
ตามความเส่ียง
ท่ีเหมาะกับคุณ

ชอบเสี่ยงมาก

ชอบเส่ียงพอประมาณ

ชอบเสี่ยงน�อย

ชอบเสี่ยงนิดๆ

กองทุน SSF + กองทุน RMF + กองทุนเพ่ือการเกษียณอ่ืนๆ* รวมกัน
ลดหย�อนภาษีได�สูงสุดไม�เกิน 500,000 บาท

KTMEE-SSF/RMF
สูตร “มีทรัพย�” ถึงเคร�่องถึงใจ

KTMUNG-SSF/RMF
สูตร “มั่งคั่ง” เข�มข�น

KTSRI-SSF/RMF
สูตร “ศร�สิร�” ขลุกขลิก

KTSUK-SSF/RMF
สูตร “สุขใจ” กลมกล�อม

กองทุน ม่ัง มี ศร� สุข SSF/RMF

• เน�นการลงทุนแบบ Asset Allocation หร�อจัดสรรเง�นลงทุน
   ในหลายสินทรัพย�ทั่วโลก 
• ลงทุนแบบ Fund of Funds ภายใต�บร�ษัทจัดการกองทุน
   และจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งไม�เกิน 79% ของมูลค�า
   ทรัพย�สินสุทธ�ของกองทุน
• มีกลยุทธ�การลงทุนมุ�งหวังให�ผลประกอบการสูงกว�าดัชนีช�้วัด
   (Active Management)

กองทุนนี้เป�นอย�างไร? กองทุนนี้เหมาะกับใคร?
• นักลงทุนท่ีไม�มีเวลาติดตามการลงทุน และอยากได�รับผลตอบแทน
   สอดคล�องกับความเส่ียงท่ีรับได�ในระยะยาว
• นักลงทุนท่ีไม�มีความเข�าใจเก่ียวกับทิศทางของตลาด และไม�ต�องการ
   ปรับพอร�ตบ�อยๆ
• นักลงทุนท่ีต�องการกระจายความเส่ียง
• นักลงทุนท่ีต�องการลดหย�อนภาษี และสามารถลงทุนระยะยาวตามเง�อ่นไข
   ทางภาษีท่ีกรมสรรพากรกำหนด

*อัตราผลตอบแทนท่ีใช�เป�นตัวช�วั้ดข�างต�น เป�นเพียงการกำหนดตัวช�วั้ดของกองทุนท่ีเกิดจากการจัดทำแบบจำลองการลงทุนย�อนหลัง 7 ป� ซ�ง่กองทุนมิได�รับประกันผลตอบแทนดังกล�าว
ท้ังน้ี มูลค�าของทรัพย�สินท่ีกองทุนลงทุนอาจมีความเคล่ือนไหวไปตามสภาวะตลาดในขณะน้ัน ดังน้ัน ผู�ลงทุนอาจได�รับผลตอบแทนน�อยกว�า หร�อมากกว�าอัตราผลตอบแทนท่ีกำหนด
เป�นตัวช�วั้ดได� โดยระยะเวลาลงทุนท่ีเหมาะสมควรเป�นการลงทุนในระยะยาว

ดัชนีช�้วัด (Benchmark)*

ความผันผวน

เหมาะกับผู�ที่รับความเสี่ยง

สูงสุด

สูง

KTMUNG-SSF
KTMUNG-RMF

สูง

ปานกลาง - สูง

KTMEE-SSF
KTMEE-RMF

ปานกลาง

ปานกลาง

KTSRI-SSF
KTSRI-RMF

ต่ำ

ต่ำ

KTSUK-SSF
KTSUK-RMFกองทุน

9% 7% 5% 3%

ลงทุน KTAM RMF/SSF (ยกเว�น RMF2, RMF3, RMF4) 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

**เง�่อนไขโปรโมชั่นป�นไปตามที่ บลจ.กรุงไทยและบัตรเครดิต KTC กำหนด

โปรโมช่ัน

*กองทุนสำรองเลี้ยงช�พ กองทุนบำเหน็จบำนำญข�าราชการ กองทุนสงเคราะห�ตามกฎหมายว�าด�วยโรงเร�ยนเอกชน
กองทุนการออมแห�งชาติ หร�อเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันช�ว�ตแบบบำนาญ



ทองคำ

REITs หร�อ
กองทุนรวมอสังหาฯ

กองทุนรวม
โครงสร�างพื้นฐาน

น�ำมัน

สินค�า
โภคภัณฑ�

ตราสารทุน

ตราสารหนี้

สินทรัพย�
ที่ลงทุนได�

สินทรัพย�ที่กองทุนลงทุนได�
กองทุนจะกระจายน�ำหนักลงทุนในสินทรัพย�เหล�าน้ี
ผ�านทางกองทุนต�างๆ ท่ีบร�ษัทฯ บร�หารตามกลยุทธ�
ท่ีเหมาะสมภายใต�ภาวะตลาดต�างๆ 
• กองทุนเน�นการกระจายน�ำหนักการลงทุนให�เหมาะสมกับวัฏจักร
 เศรษฐกิจระยะยาวในแต�ละช�วงเวลาและความเส่ียงของพอร�ตโฟลิโอ
 (Strategic Asset Allocation)
• ในขณะเดียวกัน ผู�จัดการกองทุนสามารถเพ่ิมหร�อลดน�ำหนักสินทรัพย�
 ได�ตามความเหมาะสม ให�สอดคล�องกับสภาวะของตลาดท่ีอาจจะมีความ
 ผันผวนสูงได�ในระยะส้ัน (Dynamic Tactical Asset Allocation)   

ป�จจัยความเส่ียงท่ีสำคัญ : ความเส่ียงทางตลาด (Market Risk)/ ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล�องของหลักทรัพย� (Liquidity Risk)/ ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลง
ของอัตราแลกเปล่ียน (Foreign Exchange Rate Risk)/ ความเส่ียงจากการกระจ�กตัวลงทุน (High Concentration Risk) เป�นต�น
ท้ังน้ี กองทุนมีนโนบายป�องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนโดยดุลยพินิจของผู�จัดการกองทุน 

ประมาณน�ำหนักการลงทุนในแต�ละสินทรัพย� ผลการดำเนินงานย�อนหลังกองทุน มั่ง มี ศร� สุข

*อัตราผลตอบแทนท่ีใช�เป�นตัวช�วั้ดข�างต�น เป�นเพียงการกำหนดตัวช�วั้ดของกองทุนท่ีเกิดจากการจัดทำแบบจำลองการลงทุนย�อนหลัง 7 ป� ซ�ง่กองทุนมิได�รับประกัน
ผลตอบแทนดังกล�าว ทั้งนี้ มูลค�าของทรัพย�สินที่กองทุนลงทุนอาจมีความเคลื่อนไหวไปตามสภาวะตลาดในขณะนั้น ดังนั้น ผู�ลงทุนอาจได�รับผลตอบแทนน�อยกว�า
หร�อมากกว�าอัตราผลตอบแทนท่ีกำหนดเป�นตัวช�วั้ดได� โดยระยะเวลาลงทุนท่ีเหมาะสมควรเป�นการลงทุนในระยะยาว

ข�อมูลกองทุน

ช�่อย�อ

ดัชนีช�้วัด*

นโยบายการป�องกัน
ความเสี่ยงด�านอัตราแลกเปลี่ยน

มูลค�าขั้นต่ำในการซ�้อหน�วยลงทุน

วันเป�ดรับคำสั่งซ�้อ

ระยะเวลาการรับเง�นค�าขายคืน

9% 7% 5% 3%

ตามดุลยพินิจของผู�จัดการกองทุน

กองทุน SSF : ไม�กำหนดขั้นต่ำ | กองทุน RMF : 500 บาท

ทุกวันทำการ ตั้งแต�เวลาเป�ดทำการ - 12.00 น.

 T+6

ผู�ลงทุนต�องทำความเข�าใจลักษณะสินค�า เง�อ่นไขผลตอบแทน ข�อมูลเก่ียวกับสิทธ�ประโยชน�ทางภาษีท่ีระบุไว�ในคู�มือการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออม/
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงช�พ และความเสี่ยง ก�อนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ หากลงทุนไม�เป�นไปตามเง�่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด 
อาจจะต�องคืนสิทธ�ประโยชน�ทางภาษีและเสียเง�นเพิ่ม

กองทุนเป�ดกรุงไทย
ม่ังค่ัง เพ่ือการออม
กองทุนเป�ดกรุงไทย

ม่ังค่ัง เพ่ือการเล้ียงช�พ

กองทุนเป�ดกรุงไทย
มีทรัพย� เพ่ือการออม
กองทุนเป�ดกรุงไทย

มีทรัพย� เพ่ือการเล้ียงช�พ

กองทุนเป�ดกรุงไทย
ศร�สิร� เพ่ือการออม
กองทุนเป�ดกรุงไทย

ศร�สิร� เพ่ือการเล้ียงช�พ

กองทุนเป�ดกรุงไทย
สุขใจ เพ่ือการออม
กองทุนเป�ดกรุงไทย

สุขใจ เพ่ือการเล้ียงช�พ

5 5 5 5

KTMUNG-SSF
KTMUNG-RMF

KTMEE-SSF
KTMEE-RMF

KTSRI-SSF
KTSRI-RMF

KTSUK-SSF
KTSUK-RMF

ช�่อกองทุน / ระดับความเสี่ยง

ผลการดําเนินงานในอดีต มิได�เป�นส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีได�จัดทำข�น้ตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบร�ษัทจัดการกองทุน

ที่มา บลจ.กรุงไทย ข�อมูล ณ วันที่ 30 ต.ค. 63/ *วันจัดตั้งกองทุน 29 มี.ค. 61 

KTMUNG-A

Benchmark1

KTMEE-A

Benchmark2 

KTSRI-A

Benchmark3

KTSUK-A

Benchmark4

ย�อนหลัง
3 เดือน

กองทุน ย�อนหลัง
6 เดือน YTD ย�อนหลัง

1 ป�

นับต้ังแต�
วันจดทะเบียน

กองทุน*

-1.24%

2.17%

-1.20%

1.70%

-0.80%

1.22%

-0.53%

0.74%

6.70%

4.42%

4.30%

3.45%

2.35%

2.48%

1.19%

1.49%

-3.08%

7.47%

1.53%

-1.87%

-0.59%

4.16%

0.92%

2.50%

-2.37%

9.00%

-1.34%

7.00%

-0.16%

5.00%

1.32%

3.00%

-4.09%

9.00%

-2.11%

7.00%

0.59%

5.00%

1.80%

3.00%

Benchmark1: อัตราผลตอบแทนร�อยละ 9 ต�อป�/ Benchmark2: อัตราผลตอบแทนร�อยละ 7 ต�อป�
Benchmark3: อัตราผลตอบแทนร�อยละ 5 ต�อป�/ Benchmark4: อัตราผลตอบแทนร�อยละ 3 ต�อป�



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) 


