กองทุน มัง่ มี ศร� สุข SSF/RMF
KTMUNG-SSF/RMF
สูตร “มั่งคั่ง” เขมขน

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

35%

กองทุน SSF/RMF สูตรตนตำรับ มั่ง มี ศร� สุข จาก
KTAM มาพรอม Asset Allocation ทีม่ ผ
ี จู ดั การกองทุน
คอยปรับเปลี่ยนสัดสวนสินทรัพย ใหเหมาะสมที่สุด
ณ จ�ดที่ยืน ลดความเสี่ยง เพิ่มโอกาสในการทำกำไร

10%

15%

20%

กองทุนนี้เปนอยางไร?
• เนนการลงทุนแบบ Asset Allocation หร�อจัดสรรเง�นลงทุน
ในหลายสินทรัพยทั่วโลก
• ลงทุนแบบ Fund of Funds ภายใตบร�ษัทจัดการกองทุน
และจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งไมเกิน 79% ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธ�ของกองทุน
• มีกลยุทธการลงทุนมุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีช�้วัด
(Active Management)

กองทุน

KTMUNG-SSF
KTMUNG-RMF

ดัชนีช�้วัด (Benchmark)*

9%

ความผันผวน

สูงสุด

เหมาะกับผูที่รับความเสี่ยง

สูง

KTSUK-SSF/RMF
สูตร “สุขใจ” กลมกลอม

ปรุงสูตรลับลดหยอนภาษี
กับ กองทุน KTAM SSF/RMF
ที่มี Asset Allocation

กองทุน SSF + กองทุน RMF + กองทุนเพือ่ การเกษียณอืน่ ๆ* รวมกัน
ลดหยอนภาษีไดสงู สุดไมเกิน 500,000 บาท

20%

KTSRI-SSF/RMF
สูตร “ศร�สิร�” ขลุกขลิก

ชอบเสี่ยงมาก

มีกองทุนใหเลือก
หลากหลายระดับ
ตามความเสีย่ ง
ทีเ่ หมาะกับคุณ

ชอบเสีย่ งพอประมาณ
ชอบเสี่ยงนอย
ชอบเสี่ยงนิดๆ

กองทุนนี้เหมาะกับใคร?

• นักลงทุนทีไ่ มมเี วลาติดตามการลงทุน และอยากไดรบั ผลตอบแทน
สอดคลองกับความเสีย่ งทีร่ บั ไดในระยะยาว
• นักลงทุนทีไ่ มมคี วามเขาใจเกีย่ วกับทิศทางของตลาด และไมตอ งการ
ปรับพอรตบอยๆ
• นักลงทุนทีต่ อ งการกระจายความเสีย่ ง
• นักลงทุนทีต่ อ งการลดหยอนภาษี และสามารถลงทุนระยะยาวตามเง�อ่ นไข
ทางภาษีทก่ี รมสรรพากรกำหนด

KTSRI-SSF
KTSRI-RMF

KTSUK-SSF
KTSUK-RMF

5%

3%

สูง

ปานกลาง

ต่ำ

ปานกลาง - สูง

ปานกลาง

ต่ำ

KTMEE-SSF
KTMEE-RMF

7%

*อัตราผลตอบแทนที่ใชเปนตัวช�ว้ ดั ขางตน เปนเพียงการกำหนดตัวช�ว้ ดั ของกองทุนทีเ่ กิดจากการจัดทำแบบจำลองการลงทุนยอนหลัง 7 ป ซ�ง่ กองทุนมิไดรบั ประกันผลตอบแทนดังกลาว
ทัง้ นี้ มูลคาของทรัพยสนิ ทีก่ องทุนลงทุนอาจมีความเคลือ่ นไหวไปตามสภาวะตลาดในขณะนัน้ ดังนัน้ ผูล งทุนอาจไดรบั ผลตอบแทนนอยกวา หร�อมากกวาอัตราผลตอบแทนทีก่ ำหนด
เปนตัวช�ว้ ดั ได โดยระยะเวลาลงทุนทีเ่ หมาะสมควรเปนการลงทุนในระยะยาว

โปรโมชัน่

ลงทุน KTAM RMF/SSF (ยกเวน RMF2, RMF3, RMF4) รับเง�นคืน 100 บาท เขากองทุน KTSTPLUS
เมือ่ มียอดลงทุนสุทธ�ทกุ ๆ 50,000 บาท (สำหรับการชำระทุกชองทาง)** ตัง้ แต 2 มกราคม - 30 ธันวาคม 2563
และสามารถชำระผานบัตรเครดิต KTC หร�อใชคะแนน KTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนน แทนเง�นลงทุน 100 บาท

*กองทุนสำรองเลี้ยงช�พ กองทุนบำเหน็จบำนำญขาราชการ กองทุนสงเคราะหตามกฎหมายวาดวยโรงเร�ยนเอกชน
กองทุนการออมแหงชาติ หร�อเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันช�ว�ตแบบบำนาญ
**เง�่อนไขโปรโมชั่นปนไปตามที่ บลจ.กรุงไทยและบัตรเครดิต KTC กำหนด

SSF เปนกองทุนทีส่ ง เสร�มการออมระยะยาว และ RMF เพือ่ การเกษียณอายุ
ผูล งทุนตองทำความเขาใจลักษณะสินคา เง�อ่ นไขผลตอบแทน ขอมูลเกีย่ วกับสิทธ�ประโยชนทางภาษีทร่ี ะบุไวในคูม อื การลงทุน
ในกองทุนรวมเพือ่ การออม/กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงช�พ และความเสี่ยง กอนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ หากลงทุน
ไมเปนไปตามเง�่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด อาจจะตองคืนสิทธ�ประโยชนทางภาษีและเสียเง�นเพิ่ม
ศึกษารายละเอียดหร�อขอรับหนังสือช�้ชวนที่ ผูสนับสนุนการขาย 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
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สินทรัพยที่กองทุนลงทุนได

ตราสารทุน

กองทุนจะกระจายน�ำหนักลงทุนในสินทรัพยเหลานี้
ผานทางกองทุนตางๆ ทีบ่ ร�ษทั ฯ บร�หารตามกลยุทธ
ทีเ่ หมาะสมภายใตภาวะตลาดตางๆ

REITs หร�อ
กองทุนรวมอสังหาฯ

• กองทุนเนนการกระจายน�ำหนักการลงทุนใหเหมาะสมกับวัฏจักร
เศรษฐกิจระยะยาวในแตละชวงเวลาและความเสีย่ งของพอรตโฟลิโอ
(Strategic Asset Allocation)
• ในขณะเดียวกัน ผูจ ดั การกองทุนสามารถเพิม่ หร�อลดน�ำหนักสินทรัพย
ไดตามความเหมาะสม ใหสอดคลองกับสภาวะของตลาดทีอ่ าจจะมีความ
ผันผวนสูงได ในระยะสัน้ (Dynamic Tactical Asset Allocation)

ประมาณน�ำหนักการลงทุนในแตละสินทรัพย

น�ำมัน

สินทรัพย
ที่ลงทุนได

กองทุนรวม
โครงสรางพื้นฐาน

สินคา
โภคภัณฑ
ตราสารหนี้
ทองคำ

ผลการดำเนินงานยอนหลังกองทุน มั่ง มี ศร� สุข
ยอนหลัง นับตัง้ แต
วันจดทะเบียน
1 ป
กองทุน*
-2.37%
-4.09%

ยอนหลัง
3 เดือน

ยอนหลัง
6 เดือน

YTD

KTMUNG-A

-1.24%

6.70%

-3.08%

Benchmark1

2.17%

4.42%

7.47%

9.00%

9.00%

KTMEE-A

-1.20%

4.30%

1.53%

-1.34%

-2.11%

Benchmark2

1.70%

3.45%

-1.87%

7.00%

7.00%

KTSRI-A

-0.80%

2.35%

-0.59%

-0.16%

0.59%

Benchmark3

1.22%

2.48%

4.16%

5.00%

5.00%

KTSUK-A

-0.53%

1.19%

0.92%

1.32%

1.80%

Benchmark4

0.74%

1.49%

2.50%

3.00%

3.00%

กองทุน

ที่มา บลจ.กรุงไทย ขอมูล ณ วันที่ 30 ต.ค. 63/ *วันจัดตั้งกองทุน 29 มี.ค. 61
Benchmark1: อัตราผลตอบแทนรอยละ 9 ตอป/ Benchmark2: อัตราผลตอบแทนรอยละ 7 ตอป
Benchmark3: อัตราผลตอบแทนรอยละ 5 ตอป/ Benchmark4: อัตราผลตอบแทนรอยละ 3 ตอป
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนีไ้ ดจดั ทำข�น้ ตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบร�ษทั จัดการกองทุน
ผลการดําเนินงานในอดีต มิไดเปนสิง่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

ขอมูลกองทุน
ช�่อกองทุน / ระดับความเสี่ยง
ช�่อยอ
ดัชนีช�้วัด *

กองทุนเปดกรุงไทย
มัง่ คัง่ เพือ่ การออม
กองทุนเปดกรุงไทย
มัง่ คัง่ เพือ่ การเลีย้ งช�พ
KTMUNG-SSF
KTMUNG-RMF
9%

5

กองทุนเปดกรุงไทย
มีทรัพย เพือ่ การออม
กองทุนเปดกรุงไทย
มีทรัพย เพือ่ การเลีย้ งช�พ
KTMEE-SSF
KTMEE-RMF
7%

5

กองทุนเปดกรุงไทย
ศร�สริ � เพือ่ การออม
กองทุนเปดกรุงไทย
ศร�สริ � เพือ่ การเลีย้ งช�พ
KTSRI-SSF
KTSRI-RMF
5%

นโยบายการปองกัน
ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน

ตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน

มูลคาขั้นต่ำในการซ�้อหนวยลงทุน

กองทุน SSF : ไมกำหนดขั้นต่ำ | กองทุน RMF : 500 บาท

วันเปดรับคำสั่งซ�้อ
ระยะเวลาการรับเง�นคาขายคืน

5

กองทุนเปดกรุงไทย
สุขใจ เพือ่ การออม
กองทุนเปดกรุงไทย
สุขใจ เพือ่ การเลีย้ งช�พ
KTSUK-SSF
KTSUK-RMF
3%

5

ทุกวันทำการ ตั้งแตเวลาเปดทำการ - 12.00 น.
T+6

*อัตราผลตอบแทนที่ใชเปนตัวช�ว้ ดั ขางตน เปนเพียงการกำหนดตัวช�ว้ ดั ของกองทุนทีเ่ กิดจากการจัดทำแบบจำลองการลงทุนยอนหลัง 7 ป ซ�ง่ กองทุนมิไดรบั ประกัน
ผลตอบแทนดังกลาว ทั้งนี้ มูลคาของทรัพยสินที่กองทุนลงทุนอาจมีความเคลื่อนไหวไปตามสภาวะตลาดในขณะนั้น ดังนั้น ผูลงทุนอาจไดรับผลตอบแทนนอยกวา
หร�อมากกวาอัตราผลตอบแทนทีก่ ำหนดเปนตัวช�ว้ ดั ได โดยระยะเวลาลงทุนทีเ่ หมาะสมควรเปนการลงทุนในระยะยาว

ปจจัยความเสีย่ งทีส่ ำคัญ : ความเสีย่ งทางตลาด (Market Risk)/ ความเสีย่ งจากการขาดสภาพคลองของหลักทรัพย (Liquidity Risk)/ ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลง
ของอัตราแลกเปลีย่ น (Foreign Exchange Rate Risk)/ ความเสีย่ งจากการกระจ�กตัวลงทุน (High Concentration Risk) เปนตน
ทัง้ นี้ กองทุนมีนโนบายปองกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นโดยดุลยพินจิ ของผูจ ดั การกองทุน

ผูล งทุนตองทำความเขาใจลักษณะสินคา เง�อ่ นไขผลตอบแทน ขอมูลเกีย่ วกับสิทธ�ประโยชนทางภาษีทร่ี ะบุไวในคูม อื การลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การออม/
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงช�พ และความเสี่ยง กอนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ หากลงทุนไมเปนไปตามเง�่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด
อาจจะตองคืนสิทธ�ประโยชนทางภาษีและเสียเง�นเพิ่ม

หลักเกณฑและเง�่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) ทีร่ ว มรายการของบลจ.กรุงไทย ตัง้ แต 2 ม.ค. 2563 - 30 ธ.ค. 2563 ทัง้ น�้ ยอดซือ้ และสับเปลีย่ นสุทธิ
ของกองทุนทีร่ ว มรายการรวมกันสูงสุด 500,000 บาทตอปภาษี โดยไมจำกัดยอดสูงสุด สำหรับรายการโอนระหวางบลจ. และรายการโอนเงินกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ (PVD)
มายังกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ
3. ยอดเงินสุทธิในการคำนวณของกำนัลพิจารณาจาก “ยอดรวมของรายการซื้อ สับเปลี่ยนเขา มายังกองทุน RMF และ SSF (ปกติ) ที่ทำรายการ
ตั้งแต 2 ม.ค. 2563– 30 ธ.ค. 2563” หักดวย “ยอดรวมของรายการขายคืน สับเปลีย่ นออกและโอนไปยังบลจ.อืน่ ตัง้ แต 2 ม.ค. 2563 – 30 เม.ย. 2564” ของกองทุน
RMF และ SSF (ปกติ) ทุกกองทุนของบลจ.กรุงไทยทีเ่ ขารวมรายการ ทัง้ น�้ ไมนบั ยอดการสับเปลีย่ นภายในกลุม กองทุน RMF และ SSF (ปกติ) ของบลจ.กรุงไทย
และการขายคืนกองทุน RMF ทีอ่ ยูภ ายใตการจัดการของบลจ.กรุงไทย ณ ป 2562 ทีไ่ ดถอื ครองจนครบระยะเวลาการลงทุนตามเงือ่ นไขทางภาษีของกรมสรรพากร
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�่อนไขการใชบัตรเครดิต เพื่อชำระคาซ�้อกองทุน KTAM RMF/SSF (ปกติ)

1. เจาของบัตรเครดิตและชื่อบัญชีผูถือหนวยลงทุนตองเปนบุคคลเดียวกัน
2. การซือ้ หนวยลงทุน KTAM RMF และ SSF (ปกติ) ดวยบัตรเครดิต หากขายคืน / โอนออก ผิดเงือ่ นไข ตามทีบ่ ริษทั จัดการกำหนด* และทำใหยอดคงเหลือนอยกวา
ยอดที่ซื้อดวยบัตรเครดิต ผูลงทุนตองชำระคาปรับเมื่อทำรายการในอัตรารอยละ 2 (ไมรวม VAT) ขั้นต่ำ 200 บาท คิดเฉพาะสวนที่ลงทุนผานบัตรเครดิต
*เงื่อนไขของบริษัทจัดการมีดังน�้
- สำหรับ RMF ถือหนวยไวครบ 5 ป (คิดแบบวันชนวัน) หรือถือหนวยลงทุนครบเงือ่ นไขตามทีก่ รมสรรพากรกำหนด
- สำหรับ SSF ถือหนวยลงทุนไวครบ 5 ปปฏิทนิ หรือถือหนวยลงทุนครบเงือ่ นไขตามทีก่ รมสรรพากรกำหนด
- สำหรับการโอน RMF/SSF ออกไปยัง บลจ.อืน่ ยอดหนวยคงเหลือตองมากกวายอดทีซ่ อ้ื ดวยบัตรเครดิต
หมายเหตุ ระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุนทีบ่ ริษทั กำหนดน�้ ไมเกีย่ วของกับเงือ่ นไขการถือครองเพือ่ รับสิทธิประโยชนทางภาษีตามทีก่ รมสรรพากรกำหนด
3. การชำระคาซื้อหนวยลงทุนอยูภายใตวงเงินบัตรเครดิตที่สามารถใชได หากวงเงินในบัญชีบัตรเครดิตของทานมีไมเพียงพอ คำสั�งซื้อน�้จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
ดังนั้น ทุกครั้งกอนทำรายการซื้อ ทานสมาชิกบัตรเครดิตโปรดตรวจสอบวงเงินบัตรเครดิตคงเหลือ ไดที่หมายเลขโทรศัพทดานหลังบัตรเครดิต
4. สมาชิกบัตรฯ ลูกคาขอสละสิทธิท์ จ่ี ะเรียกรองคาเสียหายจาก บลจ.กรุงไทย หรือ KTC ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากขอขัดของทางระบบอิเล็กทรอนิกสหรือปญหาจากสถานะบัตรฯ
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

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

1. สงวนสิทธิการชำระคาซือ้ หนวยลงทุน KTAM RMF และ SSF (ปกติ) ดวยการแลกคะแนน KTC FOREVER เปนเฉพาะบัตรเครดิต KTC ทีม่ คี ะแนน KTC FOREVER เทานัน้
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. จำกัดการชำระคาซือ้ หนวยลงทุนดวยการแลกคะแนน 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�้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

