
โปรโมชั�นกองทุน บลจ.กรุงศรี  LTF/RMF  ปี ���� 

 

LTF | RMF ลงทุนก่อน ไม่ต้องจ่ายเงนิก้อนปลายปี 

รับสิทธิลดภาษีและโปรโมชั�นตลอดปี เมื�อลงทุนระหวา่ง 3 ม.ค. – 28 ธ.ค. 61 รับหน่วยลงทุน KFCASH มูลค่า 100 บาท ต่อ
ยอดเงินลงทุนสะสมทุกๆ 50,000 บาท* 

 

รับสิทธิลดภาษีและโปรโมชั�นตลอดปี   เมื�อลงทุนระหวา่ง 3 ม.ค. – 28 ธ.ค. 61 

รับหน่วยลงทุน KFCASH มูลค่า 100 บาท   ต่อยอดเงินลงทุนสะสมทุกๆ 50,000 บาท* 

 
*รายละเอยีด / เงื!อนไขการลงทุน 
  
เงื!อนไขการลงทุนและการรับสิทธิ(ในหน่วยลงทุน KFCASH  

• รายการส่งเสริมการขายนีBสาํหรับการลงทุนในกองทุนในกลุ่ม LTF และ RMF ที�บริหารโดย บลจ.กรุงศรี (“บริษทั”) 

ทุกกองทุน ยกเวน้ กองทุน KFCASHRMF, KFGOVRMF, KFLTGOVRMF , KFMTFIRMF และ RMF ใหม่ในปี 

2561 ที�บริษทัอาจประกาศยกเวน้ภายหลงั และมียอดเงินลงทุนสะสมสุทธิในช่วงระหวา่งวนัที�  3 ม.ค. – 28 ธ.ค. 61 

เท่านัBน 

•  ผูล้งทุนตอ้งถือหน่วยลงทุนที�ไดล้งทุนภายในช่วงเวลาส่งเสริมการขายจนถึงวนัที� 29 มี.ค. 62  ซึ�งเป็นวนัที�บริษทัจะทาํ

การคาํนวณยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิ เพื�อรับสิทธิW ในหน่วยลงทุน KFCASH 

•  ยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิ หมายถึง ยอดเงินลงทุนรวมของรายการซืBอและรายการสบัเปลี�ยนเขา้จากกองทุนอื�นที�ไม่ใช่

กองทุนในกลุ่ม LTF และ RMF ของบริษทั  และรายการโอนเขา้กองทุนในกลุ่ม LTF และ RMF จาก บลจ.อื�น แต่ไม่

รวมถึงรายการโอนจาก PVD เข้ากลุ่ม RMF หกัดว้ย ยอดลงทุนรวมของรายการขายคืน รายการสบัเปลี�ยนออกไปยงั



กองทุนใดๆ ของบริษทั และรายการโอนออกจากกองทุนในกลุ่ม LTF และ RMF ของบริษทัไปยงับลจ.อื�น 

ยกเวน้  กรณีการขายคืน สบัเปลี�ยนออก และโอนออกจากจาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ ณ วนัที�  29  ธ.ค.  60  โดย

บริษทัจะใชว้ธีิคาํนวณแบบเขา้ก่อนออกก่อน (FIFO) ซึ�งเป็นไปตามเงื�อนไขทางภาษีที�ทางกรมสรรพกรกาํหนด 

• ในกรณีที�ผูล้งทุนมีบญัชีกองทุนมากกวา่ 1 บญัชี บริษทัจะทาํการนบัเงินยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิจากทุกบญัชี

รวมกนั  โดยพิจารณาจากเลขบตัรประจาํตวัประชาชนเป็นหลกั 

• บริษทัจะทาํการโอนหน่วยลงทุน KFCASH ตามเงื�อนไขการลงทุนและการรับสิทธิW ภายในวนัที� 30 เม.ย. 62 โดยมีมูลค่า

หน่วยลงทุน ณ วนัที�ทาํการโอน 

• หน่วยลงทุนสุทธิที!ได้รับสิทธิจากรายการส่งเสริมการขายของการสมคัรลงทุนกบั LTF | RMF แบบประจาํเท่ากนัทุก

เดอืน ต่อเนื!องครบ 12 เดอืน ตั;งแต่  ม.ค. - ธ.ค. 61 แล้ว จะไม่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี; 

• หน่วยลงทุน RMF ที!รับโอนจาก PVD จะได้รับสิทธิจากรายการส่งเสริมการขายของเงนิโอน PVD สู่ RMF แต่จะไม่

เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี; 

• บริษทัขอสงวนสิทธิW ในการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขของรายการส่งเสริมการขายโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ ในกรณีมีขอ้พิพาท 

คาํตดัสินของบริษทัถือเป็นที�สุด 
เงื!อนไขการซื;อด้วยบตัรเครดติ 

• ผูล้งทุนสามารถใชบ้ตัรเครดิตในเครือธนาคารกรุงศรีที�ร่วมรายการ ไดแ้ก่ บตัรเครดิต กรุงศรี, บตัรเครดิต โฮมโปร วี

ซ่า, เซ็นทรัล เดอะวนั, ซิมเพิล วีซ่า คาร์ด, บตัรเครดิต กรุงศรีเฟิร์สชอ้ยส์, บตัรเครดิต เอไอเอ วซ่ีา และบตัรเครดิต เทส

โก ้ โลตสั วีซ่า เพื�อซืBอหน่วยลงทุนของกองทุนในกลุ่ม LTF และ RMF ของบริษทั (ยกเวน้ กองทุน KFCASHRMF, 

KFGOVRMF, KFLTGOVRMF, KFMTFIRMF และ RMF ใหม่ในปี 2561 ที�บริษทัอาจประกาศยกเวน้ภายหลงั) ใน

มูลค่าตัBงแต่ 2,000 บาท ขึBนไป 

• การซืBอหน่วยลงทุนจะไม่เขา้ร่วมรายการส่งเสริมการขายและคะแนนสะสมกบับตัรเครดิต 

• เงื�อนไขการใชบ้ตัรเครดิตจะเป็นไปตามที�บริษทัและบริษทับตัรเครดิตกาํหนด 

• บริษทัขอสงวนสิทธิW ในการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขของการซืBอดว้ยบตัรเครดิตโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ ในกรณีมีขอ้พิพาท 

คาํตดัสินของบริษทัถือเป็นที�สุด 
 
LTF มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนในประเทศไม่นอ้ยกวา่ 65% ของ NAV 
RMF มีนโยบายการลงทุนหลากหลาย ทัBงในตราสารหนีB  ตราสารทุนในประเทศ และตราสารทุนต่างประเทศ โดย RMF 
ประเภทกองทุนตราสารทุนจะมีสดัส่วนการลงทุนในตราสารทุนไม่นอ้ยกวา่ 80% ของ NAV 
  

คาํเตอืน 
  
LTF เป็นกองทุนที�ส่งเสริมการลงทุนระยะยาวในหุน้ และ RMF ลงทุนเพื�อเกษียณอาย ุ
ผูล้งทุนควรทาํความเขา้ใจลกัษณะสินคา้ เงื�อนไขผลตอบแทน ความเสี�ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการ
ลงทุนก่อนตดัสินใจลงทุน 

• ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไม่ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฎิบติัตามเงื�อนไขการลงทุน 

• สาํหรับ KFGOLDRMF 



o กองทุนนีBจะไม่ใชเ้ครื�องมือป้องกนัความเสี�ยงดา้นอตัราแลกเปลี�ยนเงินต่างประเทศจึงอาจจะทาํใหผู้ล้งทุนขาดทุน

หรือไดรั้บกาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยน และ/หรือไดรั้บเงินคืนตํ�ากวา่เงินลงทุนเริ�มแรกได ้ และเนื�องจากกองทุนมี

การลงทุนในต่างประเทศเป็นหลกั กองทุนจึงมีความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ การเมือง และ

สงัคมของประเทศที�กองทุนไปลงทุนได ้

o กองทุนนีBลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื�อ SPDR Gold Trust ซึ�งซืBอขายในตลาดหลกัทรัพย์

สิงคโปร์ โดยบริษทัจดัการจะคาํนวณมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนดว้ยราคาปิดของ SPDR Gold Trust ที�ซืBอขาย

ในตลาดหลกัทรัพยสิ์งคโปร์ ซึ�งราคาปิด ณ ตลาดหลกัทรัพยสิ์งคโปร์อาจจะมีราคาที�แตกต่างจากราคาปิดของ

ทองคาํ (Gold Commodities) หรือราคาปิดของ SPDR Gold Trust ที�ทาํการซืBอขายในตลาดหลกัทรัพยอื์�นๆ ดงันัBน 

ผูล้งทุนอาจจะไดร้าคาหน่วยลงทุนที�แตกต่างจากราคาทองคาํ หรือราคาของ SPDR Gold Trust ที�ซืBอขายในตลาด

หลกัทรัพยอื์�นๆ ได ้

• KFJAPANRMF, KFEURORMF, KFHCARERMF, KFGBRANRMF, KFLTFAST-D และ KFGTECHRMF จะไม่ใช้

เครื�องมือป้องกนัความเสี�ยงดา้นอตัราแลกเปลี�ยนเงินต่างประเทศ จึงอาจจะทาํใหผู้ล้งทุนขาดทุนหรือไดรั้บกาํไรจาก

อตัราแลกเปลี�ยน และ/หรือ ไดรั้บเงินคืนตํ�ากวา่เงินลงทุนเริ�มแรกไดแ้ละเนื�องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ

เป็นหลกั  กองทุนจึงมีความเสี�ยง จากการเปลี�ยนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ การเมือง และสงัคมของประเทศที�กองทุนไป

ลงทุนได ้

• KFHAPPYRMF มีการลงทุนในตราสาร non–investment grade/unrated ผูล้งทุนอาจมีความเสี�ยงสูงขึBนจากการไม่ได้

รับชาํระคืนเงินตน้และดอกเบีBย 

• KFHCARERMF, KFGTECHRMF และ KFGOLDRMF ผูล้งทุนควรขอคาํแนะนาํเพิ�มเติมก่อนทาํการลงทุน 
  

 



 

 

 

 

 
โครงการส่งเสริมการขายอเบอร์ดีน LTF-RMF ปี ���� 
 
 

ประเภทกองทุน 
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) กองทุนรวมเพื(อการเลี *ยงชีพ (RMF) 

อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว (ABLTF) และ  
อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว 70/30 (ABLTF 70/30) 

อเบอร์ดีน สมาร์ทแคปปิตอล เพื(อการเลี *ยงชีพ (ABSC-RMF) และ  
อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี * เพื(อการเลี *ยงชีพ (ABAPAC-RMF) 

ระยะเวลาของโครงการ � มกราคม �	
� – � ธันวาคม �	
� 
ผู้ลงทุนที(มีสิทธิได้รับ • สําหรับเงินลงทนุทกุ ๆ 	�,��� บาท ในหน่วยลงทนุ ABLTF, ABLTF 70/30, ABSC-RMF และ ABAPAC-RMF ตลอดทั 6งปี �	
� ทา่น

จะได้รับของสมนาคณุเป็นหน่วยลงทนุมลูคา่ ��� บาท ใน กองทนุเปิด อเบอร์ดีน แคช ครีเอชัBน (ABCC)  
เงื(อนไขในการรับของ
สมนาคุณ 
 

• ยอดเงินลงทนุ (ยอดซื 6อและ/หรือสบัเปลีBยนเข้า)ในแตล่ะกองทนุทีBร่วมโครงการสามารถนํามารวมกนัและสะสมได้ภายใต้เงืBอนไขของโครงการ     
ผู้ลงทนุต้องมียอดเงินลงทนุซึBงลงทนุระหว่างวนัทีB � มกราคม �	
� – � ธนัวาคม �	
� ทั 6งนี 6 ยอดเงินลงทนุทกุ ๆ 	�,��� บาท จะได้รับหน่วย
ลงทนุกองทนุเปิด อเบอร์ดีน แคช ครีเอชัBน (ABCC) มลูคา่ ��� บาท 

• มลูคา่ของสมนาคณุจะคํานวณจากจํานวนยอดเงินลงทนุสทุธิรวมกนัของทกุกองทนุทีBร่วมโครงการ ซึBงผู้ลงทนุยงัถือครองอยู่จนถึง  
วันที( �C มีนาคม ���� (ยอดเงินลงทนุสทุธิ = ยอดซื 6อและ/หรือสบัเปลีBยนเข้าทีBทํารายการในช่วงระยะเวลาของโครงการ – ยอดขายและ/หรือ
สบัเปลีBยนออกของยอดซื 6อและหรือสบัเปลีBยนเข้าทีBทํารายการในช่วงระยะเวลาของโครงการ)  

• ผู้ลงทนุต้องคงยอดเงนิลงทุนทีBได้รับสทิธิตามโครงการนี 6ไว้ นับตั *งแต่วันที(เริ(มลงทุนจนถงึสิ *นวันที( �C มีนาคม ���� กรณีทีBมีการสบัเปลีBยน
ออกจากกองทนุทีBร่วมโครงการไปยงักองทนุรวมหุ้นระยะยาวและ/หรือกองทนุรวมเพืBอการเลี 6ยงชีพอืBนทีBร่วมโครงการหรือกองทนุอืBน ภายใต้บริษัท
จดัการ บริษัทขอสงวนสทิธิไม่นบัรวมยอดเงินลงทนุดงักลา่ว ถงึแม้จะมีการสบัเปลีBยนเข้าภายหลงัภายใต้เงืBอนไขระยะเวลาของโครงการ 

• ผู้ลงทนุสามารถสบัเปลีBยนหน่วยลงทนุมาจากกองทนุอืBน ๆ ทีBอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทฯเพืBอรับสทิธิตามโครงการได้ ยกเว้นการสบัเปลีBยน
หน่วยลงทนุมาจากกองทนุรวมหุ้นระยะยาวและ/หรือกองทนุรวมเพืBอการเลี 6ยงชีพทกุกองทนุทีBอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทฯ ไม่สามารถนํามา
นบัรวมเป็นยอดเงินลงทนุเพืBอรับสทิธิตามโครงการนี 6 

• ผู้ลงทนุสามารถสบัเปลีBยนหน่วยลงทนุมาจากกองทนุรวมหุ้นระยะยาวและ/หรือกองทนุรวมเพืBอการเลี 6ยงชีพของบริษัทจัดการอื(นเพืBอรับสทิธิตาม
โครงการได้โดยไม่จํากดัจํานวน 

• สําหรับผู้ลงทนุทีBมีการลงทนุตั 6งแต ่� บญัชีขึ 6นไป บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิQในการให้ของสมนาคณุแก่ผู้ลงทนุในบญัชีทีBมียอดเงินลงทนุของกองทนุทีBร่วม
รายการมากทีBสดุ หากยอดเงินลงทนุของกองทนุทีBร่วมรายการทีBมากทีBสดุ มียอดเทา่กนัตั 6งแต ่� บญัชีขึ 6นไป บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิQในการให้ของ
สมนาคณุแก่บญัชีทีBมีการทํารายการลา่สดุ 

• โครงการสง่เสริมการขายนี 6สําหรับนกัลงทนุทัBวไป ยกเว้นกองทนุสํารองเลี 6ยงชีพ กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบการลงทนุ และผู้ลงทนุทีBเปิดบญัชีและทํา
รายการผ่านธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

• ยอดซื 6อหน่วยลงทนุและ/หรือยอดสบัเปลีBยนหน่วยลงทนุมาจากกองทนุรวมอืBนภายใต้การจดัการของบริษัทฯจะต้องมีจํานวนรวมกนัไม่เกินจํานวน

สูงสุดตามเงื(อนไขของกรมสรรพากรทีBผู้ลงทนุสามารถใช้ลดหย่อนได้ในปีภาษีดงักลา่ว 

• ผู้ลงทนุต้องเป็นผู้ รับผิดชอบการลงทนุใน LTF หรือ RMF เพืBอให้เป็นไปตามเงื(อนไขการลงทุนของกรมสรรพากร 
 

 

 

(รายละเอียดเพิBมเตมิตอ่หน้า �) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 • กําหนดการทํารายการซื 6อหน่วยลงทนุของ ABCC เพืBอเป็นของสมนาคณุสําหรับผู้ลงทนุทีBมีสทิธิตามโครงการ ภายใน วันที( KL เมษายน ���� 

• ของสมนาคณุจะเป็นไปตามเงืBอนไขทีBระบไุว้ตามสทิธิทีBได้รับเทา่นั 6น ไม่สามารถเปลีBยนแปลงประเภทของสมนาคณุ หรือเปลีBยนเป็นเงินสดได้   
• บริษัทฯ เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายทีBเกิดขึ 6นทั 6งหมดในโครงการนี 6 

• บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิQในการเปลีBยนแปลงของสมนาคณุ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า ทั 6งนี 6ในกรณีทีBมีข้อสงสยัหรือความไม่ชดัเจน
ประการใดเกีBยวกบักิจกรรมสง่เสริมการขายพิเศษนี 6 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิQในการแปลความถ้อยคํา และความหมายในประเดน็ปัญหาดงักลา่ว โดย
คําวินิจฉยัของบริษัทฯให้ถือเป็นทีBยตุ ิ

 

กองทนุ นโยบายการลงทนุ ระดบัความเสีBยงของกองทนุ 
กองทนุเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว T�/�� 
(ABLTF T�/��) 

เน้นลงทนุในหุ้นสามญัทีBจดทะเบียนในตลท. ไม่เกินร้อยละ T� ของ 
NAV และสว่นทีBเหลือลงทนุในตราสารหนี 6 

ระดบั 
 

กองทนุเปิด อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว 
 (ABLTF) 

เน้นลงทนุในหุ้นไทยในกลุม่บริษัทขนาดใหญ่ 150 บริษัทแรกทีBมี
มลูคา่ตามราคาตลาดสงูและมีปัจจยัพื 6นฐานดี 

ระดบั 
 

กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สมาร์ทแคปปิตอล  
เพืBอการเลี 6ยงชีพ (ABSC-RMF) 

เน้นลงทนุในหุ้นไทยในกลุม่บริษัทขนาดใหญ่ กลาง และเลก็ ทีBมี
แนวโน้มการเตบิโตทางธุรกิจสงูและมีปัจจยัพื 6นฐานดี 

ระดบั 
  
 

*กองทนุเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซฟิิค เอคควิตี 6 
เพืBอการเลี 6ยงชีพ (ABAPAC-RMF) 

เน้นลงทนุในหุ้นกลุม่เอเชีย แปซฟิิคไมร่วมญีBปุ่ นผ่านกองทนุหลกั  
อเบอร์ดีน แปซฟิิค เอคควิตี 6 ฟันด์ กองทนุไม่มีการป้องกนัความเสีBยง
จากอตัราแลกเปลีBยน 

ระดบั 
  
 

 

 
 

ตดิตอ่สอบถามรายละเอียดได้ทีB แผนกลกูค้าสมัพนัธ์  โทร. 0 2352 3388  
ตดิตอ่ขอรับหนงัสือชี 6ชวนได้ทกุวนัทําการทีBบลจ.อเบอร์ดีน จํากดั หรือผู้สนบัสนนุการขายทกุราย หรือดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์ของบลจ. 
ผู้ลงทนุควรศกึษาข้อมลูเกีBยวกบัสทิธิประโยชน์ทางภาษีทีBระบไุว้ในคูมื่อการลงทนุในกองทนุรวมดงักลา่วด้วย 
โปรดทําความเข้าใจลกัษณะสนิค้า เงืBอนไขผลตอบแทน และความเสีBยงก่อนตดัสนิใจลงทนุ  
*การลงทนุในกองทนุรวมทีBลงทนุในตา่งประเทศมีความเสีBยงจากอตัราแลกเปลีBยน ซึBงอาจทําให้ได้รับเงินคืนตํBากว่าเงินลงทนุเริBมแรก 
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รายละเอียดกองทุน LTF และกองทุน RMF ของ บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกัด 

 

ประเภท รายละเอยีดนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิด ระดับ

ความเสียง 

LTF 

 ยูโอบี หุ้นระยะยาว (UOBLTF) 

ลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เฉลียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกวา่ร้อยละ  ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ

ของกองทนุรวม เน้นหุ้นกลุม่ธุรกิจทีมีแนวโน้มการเจริญเติบโตสงู  

 บรรษทัภิบาล หุ้นระยะยาว (CG-LTF) 

ลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ทีมีระบบธรรมาภิบาลทีดี ตามกรอบการจดัเกณฑ์บรรษัทภิบาล

ของหน่วยงานตา่งๆ   

 แวลพูลัส ปันผล หุ้นระยะยาว (VALUE-D LTF) 

ลงทนุในตราสารแห่งทนุของบริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ โดยจะคดัเลือกบริษัททีมีปัจจยัพนืฐานและผลประกอบการ

ดี มีแนวโน้มการเติบโตทีสมาํเสมอ และมีเสถียรภาพทางการเงนิ มนีโยบายจา่ยเงินปันผล 

 Big Cap ปันผล หุ้นระยะยาว (BIG CAP-D LTF)  

ลงทุนในตราสารแห่งทนุของบริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ทีมีมลูค่าตามราคาตลาดมากกว่า % เมือเทียบกับขนาด

ของตลาดหลกัทรัพย์รวม และ/หรือตราสารแห่งทนุของบริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ขนาดใหญ่ ซึงมีมลูค่าหลกัทรัพย์

ตามราคาตลาดสงูสดุ  อนัดบัแรกในตลาดหลกัทรัพย์ มนีโยบายจา่ยเงนิปันผล 

 /  ปันผล หุ้นระยะยาว ( / -D LTF) 

ลงทนุในตราสารแหง่ทนุของบริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ โดยกําหนดสดัส่วนการลงทนุในหุ้นและตราสารกงึหนีกึงทนุ 

โดยเฉลียรอบปีบญัชีไมเ่กิน % ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ  

 ยูไนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาว (UTSME-LTF) 

ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ทีมี

ปัจจยัพืนฐานและผลการดําเนินงานทีดี มีแนวโน้มการเจริญเติบโตในอตัราสงู ทงันี กองทนุจะเน้นลงทนุในหุ้นขนาดกลางและ

ขนาดเล็ก  

6 

RMF 

 ยูโอบี พันธบัตรเพือการเลยีงชพี (UOBGBRMF) 

 พันธบัตรเพือการเลยีงชพี (GBRMF) 

ลงทนุในพนัธบตัรรัฐบาล ตวัเงินคลงั และตราสารภาครัฐทีกระทรวงการคลงัคําประกนั 

3 

 

 ยูโอบี ออมทรัพย์เพือการเลยีงชพี (UOBSVRMF) 

 ออมทรัพย์เพือการเลยีงชพี (SVRMF) 

ลงทนุในเงินฝาก ตราสารแหง่หนีระยะสนั ธุรกรรมการเงิน ตวัสญัญาใช้เงิน ตวัแลกเงินหรือตราสารการเงนิอืนใดทีมีความมนัคง 

โดยคาดหวงัผลตอบแทนระยะยาวทีสงูกวา่เงินฝากของธนาคารพาณิชย์ 

4 

 ยูโอบี โกลบอล แอลโลเคชัน เพือการเลยีงชพี (UOBGARMF) 

ลงทนุในกองทนุ BGF Global Allocation Fund (Class A) ทีจดทะเบียนในประเทศลกัเซมเบิร์ก ซึงเป็นกองทนุเพือผู้ลงทนุทวัไป

เพียงกองทนุเดียว เน้นลงทนุในตราสารทนุและตราสารหนีทงัภาครัฐและเอกชนในตา่งประเทศทวัโลกในสภาวการณ์ปกติไมน้่อย

กว่า ร้อยละ 70 ของมูลค่าท รัพย์สินสุทธิของกองทุน บ ริหารจัดการโดย BlackRock (Luxembourg)S.A. โดยกองทุน 

UOBGARMF จะลงทุนใน BGF Global Allocation Fund (Class A) เฉลียในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ  ของ

มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม  

และมีการป้องกนัความเสียงจากอตัราแลกเปลียนตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ 

 

5 
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ประเภท รายละเอยีดนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิด ระดับ

ความเสียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RMF 

 ยูไนเต็ด อนิคัม โฟกสั ฟันด์ เพือการเลยีงชพี (UIFRMF) 

ล ง ทุ น ใ น ก อ ง ทุ น  UNITED GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIOS – United Income Focus Trust - Class USD Dist 

(กองทุนหลกั) โดยกองทนุหลกัมีวตัถปุระสงค์ในการลงทนุเพือสร้างรายรับอย่างสมําเสมอให้แก่ผู้ลงทนุและการเติบโตของเงิน

ลงทนุในระยะกลางและระยะยาว กองทนุหลกัจะลงทนุในทรัพย์สินทีหลากหลายซงึรวมถึงทรัพย์สินประเภทดงัเดิม (เชน่ ตราสาร

ทนุ และตราสารหนีเป็นต้น) และทรัพย์สินทางเลือกต่างๆ ทวัโลก (เช่น หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 

ตราสารหนีแปลงสภาพ หุ้นกู้บุริมสิทธิและสกลุเงนิ เป็นต้น)  

และมีการป้องกนัความเสียงจากอตัราแลกเปลียนตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ 

5 

 ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทจีิค บอนด์ ฟันด์ เพือการเลยีงชพี (UGISRMF) 

เน้นลงทุนผ่านกองทุนหลัก คือ กองทุน PIMCO GIS Income Fund (Class I) (กองทุนหลกั) โดยกองทุนหลกัมีเป้าหมายสร้าง

กระแสรายได้ โดยเน้นการบริหารลงทนุเชิงรุก มีความยืดหยุน่ในการปรับพอร์ตการลงทนุ มกีารกระจายไปยงัตราสารหนีทวัโลกที

หลากหลาย เชน่ ตราสารหนีทีมีรายได้จากสินเชือจํานองอสงัหาริมทรัพย์ หรือรายได้จากสินทรัพย์อืนๆ เพอืโอกาสสร้างรายได้ที

สมาํเสมอในระยะยาวจากการลงทนุตราสารหนีทวัโลกทสีอดคล้องกบัการลงทนุเพือวางแผนเกษียณอาย ุ 

และมีการป้องกนัความเสียงจากอตัราแลกเปลียนไมน้่อยกวา่ร้อยละ   

5 

 ยูโอบี ตราสารทุนเพือการเลยีงชพี (UOBEQRMF) 

 หุ้นทนุเพอืการเลยีงชพี (ERMF)  

ลงทนุในตราสารแห่งทนุทีมีแนวโน้มหรือปัจจยัพืนฐานดีเป็นหลกัเพือสร้างผลตอบแทนทีดีและคํานึงถึงความเสียงทีจะเกิดขึน

เป็นสําคญั   

 บรรษทัภิบาล หุ้นระยะยาว (CG-RMF) 

ลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ทีมีระบบธรรมาภิบาลทีดี ตามกรอบการจดัเกณฑ์บรรษัทภิบาล

ของหน่วยงานตา่งๆ   

6 

 ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ เพือการเลยีงชพี (UHCRMF) 

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ  กองทุน UNITED GLOBAL 

HEALTHCARE FUND (Bloomberg code: UNIGHCU:SP) ซึงมีวตัถุประสงค์ทีจะเน้นในการลงทุนทีเน้นลงทนุในตราสารทุน

ของบริษัททีดําเนินธุรกิจ Healthcare ในตลาดหลกัทรัพย์ทวัโลก  

และมีการป้องกนัความเสียงจากอตัราแลกเปลียนตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ 

7 

 ยูโอบี โกลด์ เพือการเลยีงชพี –H (UOBGRMF-H) 

ลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust (กองทุนหลกั) ทีจดทะเบียนซือขายในตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์ โดยเฉลีย

รอบปีบัญชีไม่ตํากว่า % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักจะเน้นลงทุนในทองคําแท่ง เพือสร้าง

ผลตอบแทนของกองทนุให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคําในตลาดโลกหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทังหมดของ

กองทนุ  

และมีการป้องกนัความเสียงจากอตัราแลกเปลียนตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนา้ 3 จาก 3 

 

  

 

 

เงือนไขการรับของสมนาคุณ 

1. บลจ. ยูโอบี ขอมอบสิทธิในการรับหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด ยูโอบี อินคมั เดลี (UOBID) โดยจะคํานวณจากยอดเงินลงทนุสทุธิสะสม ภายใน

ช่วงเวลาสง่เสริมการขาย (ระหว่างวนัที  กมุภาพนัธ์   -  มกราคม ) 

2. ยอดเงินลงทุนสุทธิสะสม หมายถึง ผลรวมของยอดซือและยอดสบัเปลียนเข้าจากกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี, กองทุนเปิด ยูโอบี อินคมั เดลี, 

กองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์, กองทนุเปิด ไทย เทรเชอรี, กองทนุเปิด ไทย ตราสารหนี หรือกองทนุอืนใดภายใต้การจดัการของ บลจ. ยโูอบี ที

กําหนด รวมกับยอดสบัเปลียนเข้าจาก บลจ.อืน  ลบด้วยผลรวมของยอดขายและยอดสบัเปลียนออกจากกองทุน LTF และ กองทุน RMF ทุก

ประเภทของ บลจ. ยโูอบี ในช่วงเวลาสง่เสริมการขาย  

3. บลจ. ยโูอบี จะคํานวณยอดเงินลงทนุสทุธิแยกตามเลขทบีญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้แตล่ะผู้สนบัสนนุการขาย โดยจะพิจารณาจากหมายเลขบตัร

ประชาชนของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นหลกั  ในกรณีทีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้แตล่ะผู้สนบัสนนุการขายรายใดมากกว่า  บญัชี

บริษัทจดัการจะนบัยอดเงินลงทนุสทุธิจากทกุเลขทบีญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้ผู้สนบัสนนุการขายดงักลา่วรวมกัน และจะมอบของสมนาคณุเข้า

บญัชีทีผู้ ถือหน่วยลงทนุทีมียอดเงินลงทุนสทุธิสงูสดุ ในกรณีทีมียอดเงินลงทนุสุทธิเท่ากันทกุบญัชีผู้ถือหน่วยลงทนุ จะมอบของสมนาคณุเข้าใน

บญัชีทีมีการทํารายการซือลา่สดุ 

4. ยอดเงินลงทนุสะสมของผู้ถือหน่วยเพือรับสทิธิรับของสมนาคณุ  บลจ.ยโูอบี จะคํานวณจาก 

.  ยอดเงินลงทนุสะสมของผู้ ถือหน่วยลงทนุในกองทนุ LTF และ กองทนุ RMF ทกุประเภทของ บลจ. ซงึมียอดเงินลงทนุทีไม่เกินสิทธิประโยชน์

ทางภาษีทีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสทิธิได้รับในแตล่ะประเภทตามทีกฎหมายกําหนด (ไม่เกิน % ของเงินได้ทีต้องเสียภาษีแตไ่ม่เกิน ,  บาทต่อ

ปี) รวมกบั 

.  ยอดเงินลงทนุทีสบัเปลียนมาจากกองทนุ LTF และกองทนุ RMF ของ บลจ.อืน (โดยไม่จํากดัจํานวนเงินลงทนุทีสบัเปลียนจากบริษัทจดัการอืน) 

5. เพือรับสิทธิในของสมนาคณุ   ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องไม่ทําการขาย สบัเปลียน หรือโอนเปลียนมือหน่วยลงทนุทีใช้ในการคํานวณยอดเงินลงทนุสทุธิ

สะสม หรือทําการโอนหน่วยลงทนุดงักล่าวไปยงับลจ.อืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ก่อนวนัที  กมุภาพนัธ์  

6. บลจ. ยโูอบี จะทําการซือหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด ยโูอบี อนิคมั เดลี (UOBID)ให้แก่ผู้ลงทนุทีได้รับสทิธิตามรายการสง่เสริมการขาย ภายในวนัที 

30 เมษายน   

7. รายการส่งเสริมการขายนีจดัทําขนึเพือสง่เสริมการขายสําหรับลกูค้าทีเปิดบญัชีซอืขายหน่วยลงทนุกบั บลจ. ยโูอบี และ/หรือ ผู้สนบัสนนุการขายที

ได้รับการแต่งตงั ยกเว้น ธนาคารทหารไทย และธนาคารซติแีบงก์ทกุสาขา โดยรายการส่งเสริมการขายนีไม่สามารถแลกเปลียนเป็นเงินสดหรือโอน

ให้ผู้ อืนได้ 

8. ผู้ลงทนุทีได้รับสทิธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี จะไม่สามารถรับสทิธิประโยชน์ในรายการสง่เสริมการขายอืนๆ ในช่วงเวลาเดียวกนั และ/

หรือ ยอดเงินลงทนุเดียวกนั  

หมายเหต ุกองทุนเปิด ยูโอบี อนิคัม เดลี (UOBID) – ระดบัความเสียง    

กองทนุรวมตราสารหนี มีนโยบายเน้นการลงทนุในตราสารหนีในประเทศ ได้แก่ พนัธบตัรรัฐบาล ตวัแลกเงินของธนาคารพาณิชย์ เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ 

ตราสารหนีภาคเอกชนทีมีอนัดบัความน่าเชือถือระดบั Investment Grade 

เงือนไขการรับการลดหย่อนภาษี 

1. ขนึอยู่กบัฐานภาษีผู้ลงทนุแตล่ะราย 

2. RMF สงูสดุ % ของเงินได้ทีต้องเสียภาษี แตไ่ม่เกิน ,  บาทตอ่ปี เมือรวมกบัเงินสะสมทีจ่ายเข้ากองทนุสํารองเลียงชีพ และ กบข. 

3. LTF สงูสดุ % ของเงินได้ทีต้องเสียภาษี แตไ่ม่เกิน ,  บาทต่อปี 

 

สอบถามข้อมูลเพิมเติม ติดต่อ ธนาคารยูโอบีทุกสาขา ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนที บลจ.แต่งตังหรือทีบลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด 

โทร. - -  เวบ็ไซต์ www.uobam.co.th 

คําเตือน  การลงทุนมีความเสียง ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะกองทุน นโยบายกองทุน เงือนไข ผลตอบแทน ความเสียง และผลการ

ดาํเนนิงานของกองทนุก่อนตัดสินใจลงทนุ ผู้ลงทนุควรศึกษาข้อมลูเกียวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีทีระบุไว้ในคู่มอืการลงทนุในกองทนุ LTF/RMF 

กองทุน UGISRMF มีการป้องกันความเสียงจากอัตราแลกเปลียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  กองทุน UOBGARMF UHCRMF UIFRMF และ 

UOBGRMF-H มีความเสียงจากอตัราแลกเปลียนทีอาจเกิดขึนจากการลงทนุในต่างประเทศ ถงึแม้ว่ากองทนุอาจป้องกันความเสียงตามดุลยพนิิจ

ของผู้จัดการกองทุนรวม แต่เนืองจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสียงอัตราแลกเปลียนทังจํานวนผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกําไรจากอัตรา

แลกเปลียน/หรือได้รับเงนิคืนตาํกว่าเงนิลงทนุเริมแรกได้ 

ยอดเงนิลงทุนสุทธิสะสมในกองทุน LTF และ กองทนุ RMF ทุกๆ ,  บาท  

รับฟรี หน่วยลงทุน ยูโอบี อินคัม เดล ีมูลค่า  บาท 



TMBAM : โปรโมชันกองทุนรวมเพือการประหยดัภาษี (LTF & RMF) ปี 2018 
ตั�งแต่วนัที� 3 มกราคม – 28 ธนัวาคม 2561 

โอกาสสู่ความมั�งคั�งในอนาคตและความสุขที�เพิ�มมากขึ�นกบักองทุน LTF และ RMF ของ TMBAM 
เพียงสะสมยอดเงินลงทุนสุทธิใน LTF/RMF ของ TMBAM ทุกๆ 50,000 บาท รับเงินลงทุนพิเศษในกองทุนเปิดทหารไทยธนบดี 100 บาท* (ตามเงื�อนไขที� TMBAM กาํหนด) 

กองทุนที�เขา้ร่วมโครงการ 
 ประเภทกองทุน ชื�อกองทุน สินทรัพย ์

ที�ลงทุน 
นโยบายกองทุน นโยบายป้องกนัความเสี�ยง

จากอตัราแลกเปลี�ยน 
ความเสี�ยง 

ผูล้งทุน กองทุน 

LTF JUMBO 25 หุน้ใหญ่ไทย หุน้ไทยขนาดใหญ่ 25 บริษทัแรกที�เขา้หลกัเกณฑข์อง 
TMBAM (ลงทุนในหุน้ 100%) 

- 4 6 

JUMBO Plus หุน้ใหญ่ไทย หุน้ไทยขนาดใหญ่ 25 บริษทัแรกที�เขา้หลกัเกณฑข์อง 
TMBAM และส่วนที�เหลือลงทุนในตราสารหนี�อายไุม่เกิน 1 ปี 

- 4 6 

Mid-Small Minimum Varience หุน้ไทยกลาง-เลก็ หุน้ไทยที�มีขนาดกลางและขนาดเลก็ (ตามนิยาม FTSE) - 4 6 

RMF ธนบดี RMF ตลาดเงิน ตราสารหนี�ระยะสั�น ภาครัฐ ภาคสถาบนัการเงิน ภาคเอกชน
ชั�นดีในประเทศและเงินฝาก 

- 1 1 

ธนไพศาล RMF ตราสารหนี�  ตราสารหนี�  ภาครัฐ ภาคสถาบนัการเงิน ภาคเอกชนชั�นดีใน
ประเทศและต่างประเทศ และเงินฝาก 

ป้องกนัเตม็จาํนวน 2 4 

ธนไพบูลย ์RMF** ตราสารหนี�  ตราสารหนี�ทั�งในประเทศและต่างประเทศ โดยจาํกดั
ต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 

ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 2 4 

Global Bond RMF** ตราสารหนี�ทั�วโลก กองทุนหลกั คือ PIMCO GIS Global Bond Fund โดย PIMCO ตามดุลพินิจของผูจ้ดัการ
กองทุน 

2 4 

Global Income RMF** ตราสารหนี�ทั�วโลก กองทุนหลกั คือ PIMCO GIS Income Fund โดย PIMCO ตามดุลพินิจของผูจ้ดัการ
กองทุน 

3 5 

Mid-Small Minimum Variance 
RMF 

หุน้ไทยกลาง-เลก็ กองทุนผสมหุน้ไทย อสงัหาริมทรัพย ์โครงสร้างพื�นฐาน ที�มี
ขนาดกลาง-เลก็ (ตามนิยามของ FTSE) 

- 3 5 

SET50 RMF หุน้ใหญ่ไทย หุน้ไทยขนาดใหญ่ 50 บริษทั โดยเลียนแบบสดัส่วนตามดชันี 
SET50 

- 4 6 

JUMBO 25 RMF หุน้ใหญ่ไทย หุน้ไทยขนาดใหญ่ 25 บริษทัแรกที�เขา้หลกัเกณฑข์อง 
TMBAM 

- 4 6 



US500 RMF** หุน้ใหญ่สหรัฐฯ กองทุนหลกั คือ iShare S&P 500 Index Fund โดย BlackRock 
Fund Advisors 

ตามดุลพินิจของผูจ้ดัการ
กองทุน 

4 6 

European Growth RMF หุน้ยโุรป กองทุนหลกั คือ WMP (Dublin) – Strategic European Equity 
Portfolio โดย Wellington 

ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 4 6 

Asian Growth Leaders RMF** หุน้เอเชีย กองทุนหลกั คือ BGF Asian Growth Leaders Fund Class A2 
Acc USD โดย BlackRock (Luxembourg) S.A. 

ตามดุลพินิจของผูจ้ดัการ
กองทุน 

4 6 

China Opportunity RMF** หุน้จีน กองทุนหลกั คือ UBS (LUX) Equity Fund-China Opportunity 
(USD) Class I-A1-acc โดย UBS 

ตามดุลพินิจของผูจ้ดัการ
กองทุน 

4 6 

Japan Equity RMF** หุน้ใหญ่ญี�ปุ่น กองทุนหลกั คือ Nikkei 225 Exchange Trade Fund โดย 
Nomura 

ตามดุลพินิจของผูจ้ดัการ
กองทุน 

4 6 

Global Quality Growth RMF** หุน้ทั�วโลก กองทุนหลกั คือ Global Quality Growth Portfolio USD Class 
S Accumulating Unhedged โดย Wellington 

ตามดุลพินิจของผูจ้ดัการ
กองทุน 

4 6 

Property Income Plus RMF** อสงัหาริมทรัพย ์ หลกัทรัพยห์รือตราสารที�อยูใ่นหมวดอุตสาหกรรม
อสงัหาริมทรัพย ์(Property Sector) ที�จดทะเบียนทั�งในและ

ต่างประเทศ 

ตามดุลพินิจของผูจ้ดัการ
กองทุน 

5 8 

Gold Singapore RMF** ทองคาํ กองทุน SPDR Gold Trust ซึ�งทาํการซื�อขายในตลาด
หลกัทรัพยส์ิงคโปร์ 

ตามดุลพินิจของผูจ้ดัการ
กองทุน 

5 8 

สนใจลงทุนหรือต้องการข้อมูลเพิมเตมิในหนังสือชี3ชวน สามารถดูได้ที www.tmbam.com หรือตดิต่อศูนย์ลูกค้าสัมพนัธ์ โทร. 1725 

 
                                                                   กองทุนที�ไดร้ับตามโปรโมชั�นส่งเสริมการขาย 

ประเภท
กองทุน 

ชื�อกองทุน สินทรัพย ์
ที�ลงทุน 

นโยบายกองทุน นโยบายป้องกนั
ความเสี�ยงจาก 

อตัราแลกเปลี�ยน 

ความเสี�ยง 
ผูล้งทุน กองทุน 

ตราสาร
ตลาดเงิน 

ธนบดี ตราสาร
ตลาดเงิน 

ลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี�ภาครัฐ ตราสารหนี�ภาค
สถาบนัการเงิน และตราสารหนี�ภาคเอกชนชั�นดีใน
ประเทศ 

- 1 1 

 
* เงือนไขการลงทุนต้องเป็นไปตามเงือนไขทางภาษีทีกรมสรรพากรกาํหนด / เงือนไขโปรโมชันตามที TMBAM กาํหนด 



 
เงื�อนไขโปรโมชั�น 
1. รายการส่งเสริมการขายนี�  จะคาํนวณตามยอดซื�อและสบัเปลี�ยนเขา้สุทธิตั�งแต่วนัที� 3 มกราคม – 28 ธนัวาคม 2561 ในกองทุน LTF และ/หรือ RMF ภายใตก้ารบริหารจดัการของ บลจ.ทหาร
ไทย (TMBAM) ทั�งนี�  ยอดเงินลงทุนสุทธิตามรายการส่งเสริมการขายดงักล่าวไม่สามารถทาํการขาย สบัเปลี�ยน หรือโอนเปลี�ยนมือ หรือโอนหน่วยลงทุนไปยงั บลจ.อื�นได ้ไม่วา่กรณีใดๆ ก่อน
วนัที� 30 เมษายน 2562 ยกเวน้การสบัเปลี�ยนระหวา่งกองทุน LTF ดว้ยกนั หรือ RMF ดว้ยกนัภายใตก้ารบริหารจดัการของ TMBAM เท่านั�น 
2. สิทธิ| ในการรับเงินลงทุนพิเศษในกองทุนเปิดทหารไทยธนบดี (เป็นกองทุนรวมตลาดเงิน) จะคาํนวณตามเลขที�ผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยนบัจากยอดซื�อ และสบัเปลี�ยนเขา้สุทธิในกองทุน LTF 
และ/หรือ RMF หกัดว้ยยอดการขายคืนหน่วย สบัเปลี�ยนออก หรือโอนหน่วยลงทุน LTF และ RMF ไปยงั บลจ.อื�น ยกเวน้การขายคืนที�ถูกตอ้งตามเงื�อนไขทางภาษีตามเกณฑข์อง
กรมสรรพากร 
3. TMBAM จะทาํการโอนเงินลงทุนพิเศษเขา้ในกองทุนเปิดทหารไทยธนบดีใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนที�ไดร้ับสิทธิ| ตามรายการส่งเสริมการขายดงักล่าวภายในวนัที� 30 มิถุนายน 2562 
4. รายการส่งเสริมการขายนี�จดัทาํขึ�นสาํหรับลูกคา้ที�เปิดบญัชีซื�อขายหน่วยลงทุนกบั TMBAM ผูส้นบัสนุนการขายและรับซื�อคืนหน่วยลงทุนที�ร่วมโครงการกบั TMBAM ยกเวน้ลูกคา้ที�เปิด
บญัชีผา่นธนาคารทหารไทย (TMB) ทุกสาขา ซึ�งจะมีโครงการสนบัสนุนการขายต่างหากโดยไดร้ับการสนบัสนุนจาก TMBAM 
5. TMBAM ขอสงวนสิทธิ| เปลี�ยนแปลงหลกัเกณฑแ์ละเงื�อนไข วนัทาํการสั�งซื�อหน่วยลงทุน หรือเปลี�ยนแปลงของสมนาคุณที�มีมูลค่าเทียบเท่า และกาํหนดระยะเวลาดาํเนินการ โดยมิตอ้งแจง้
ใหท้ราบล่วงหนา้ และคาํตดัสินของ TMBAM ไม่วา่ประเด็นใดๆ ใหถ้ือเป็นที�สุด 
คาํเตอืน: เนื�องจากกองทุนที�มีเครื�องหมาย **กาํกบั เป็นกองทุนที�ไม่ไดป้้องกนัความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนทั�งจาํนวน ผูล้งทุนอาจจะขาดทุนหรือไดก้าํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนหรือไดร้ับ
เงินทุนตํ�ากวา่เงินลงทุนเริ�มแรกได ้/ การลงทุนไม่ใช่การฝากเงินและมีความเสี�ยงในการลงทุนผูถ้ือหน่วยลงทุนอาจไดร้ับเงินลงทุนมากกวา่หรือนอ้ยกวา่การลงทุนเริ�มแรกก็ได ้และอาจไม่ได้
รับชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลา ที�กาํหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนไดต้ามที�มีคาํสั�งไว ้/ ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลสาํคญัของกองทุน โดยเฉพาะนโยบายการ
ลงทุน ความเสี�ยง และผลการดาํเนินงานของกองทุนที�เปิดเผยไวใ้นแหล่งต่างๆ เช่น เวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ โดยขอรับหนงัสือชี�ชวนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญัไดท้ี� TMBAM, TMB ทุกสาขา 
และผูส้นบัสนุนการขายและรับซื�อคืนหน่วยลงทุนที�ไดร้ับการแต่งตั�ง 
 
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกียวกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีทีระบุไว้ในคู่มอืการลงทุนในกองทุนรวมดงักล่าว และควรทาํความเข้าใจลกัษณะสินค้า เงือนไขผลตอบแทน และความเสียงก่อนการ

ตดัสินใจลงทุน 
  
  
 



โปรโมชั�นกองทนุ  ONEAM  LTF/RMF ปี 2561   
ระหวา่งวันที� 3 ม.ค. – 28 ธ.ค.2561 
 

 



โปรโมชั่นกองทุน KTAM LTF/RMF ป� 2561 

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%
KTLF70/30 หุ�นที่มีป�จจัยพื้นฐานดี 65% - 70%

RMF1 หุ�นและตราสารหนี้ 
KT-25/75RMF ตราสารหนี้และหุ�นในประเทศ 
KT-HiDiV RMF                 หุ�นไทยพื้นฐานดีที่มีประวัติการจ�ายเง�นป�นผลสม่ำเสมอ 

6
6

5
5
6

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� 2561/ ผลการดำเนินงานในอดีต มิได�เป�นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
**เง�่อนไขการรับเง�นคืนและเง�่อนไขอื่นๆ เป�นไปตามที่ บลจ.กรุงไทยและบัตรเครดิต KTC กำหนด 
ผู�ลงทุนต�องศึกษาข�อมูลของกองทุนรวม ทำความเข�าใจลักษณะสินค�า เง�่อนไขผลตอบแทน นโยบายการลงทุนความเสี่ยง 
ข�อมูลเกี่ยวกับสิทธ�ประโยชน�ทางภาษีที่ระบุไว�ในคู�มือการลงทุนในกองทุน LTF/RMF และผลการดำเนินงานของกองทุนรวม
ที่เป�ดเผยไว�ในแหล�งต�างๆ หร�อให�ขอข�อมูลจากบุคคลที่ขายหน�วยลงทุนก�อนการตัดสินใจลงทุน
หลักเกณฑและเง�อนไข : (1) กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหน้ีเพ�อการเล้ียงชีพ (RMF2) กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหน้ีภาครัฐเพ�อการเล้ียงชีพ (RMF3) และกองทุนเปดกรุงไทยตลาดเงินเพ�อการเล้ียงชีพ (RMF4) ไมเขารวมรายการสงเสริมการขายน้ี้ี 

(2) นับยอดเงินสุทธิจากรายการในกองทุน RMF และ LTF ของบลจ.กรุงไทย ทั้งป 2561 ตั้งแต 3 ม.ค. – 28 ธ.ค. 2561 ทั้งนี้ ยอดซื้อและสับเปลี่ยนสุทธิของกองทุนที่รวมรายการรวมกันสูงสุดประเภทกองทุนละ 500,000 บาทตอปภาษี โดยไม

จำกัดยอดสูงสุดสำหรับรายการโอนระหวางบลจ. ตอประเภทกองทุน (3) ยอดเงินสุทธิในการคำนวณของกำนัลพิจารณาจาก “ยอดรวมของรายการซ้ือ สับเปล่ียนเขา และโอนมาจากบลจ.อ�น ท่ีทำรายการ ต้ังแต 3 ม.ค. – 28 ธ.ค. 2561” หักดวย

“ยอดรวมของรายการขายคืน สับเปล่ียนออกและโอนไปยังบลจ.อ�น ต้ังแต 3 ม.ค. 2561 – 31 มี.ค. 2562” ของ RMF และ LTF ทุกกองทุนของบลจ.กรุงไทยท่ีเขารวมรายการ ท้ังน้ี ไมนับยอดการสับเปล่ียนภายในกลุม RMF และ LTF ของ

บลจ.กรุงไทย และการขายคืนกองทุน RMF และ LTF ท่ีอยูภายใตการจัดการของบลจ.กรุงไทย ณ ป 2560 ท่ีไดถือครองจนครบระยะเวลาการลงทุนตามเง�อนไขทางภาษีของกรมสรรพากร (4) ตองคงยอดสุทธิไวจนถึง 31 มี.ค. 2562 โดยจะไดรับ

หนวยลงทุน KTPLUS ภายใน 15 พ.ค. 2562 (5) คิดคาธรรมเนียมบัตรเครดิตในอัตรารอยละ 2 โดยคิดเฉพาะสวนท่ีลงทุนผานบัตรเครดิต กรณีถือครองไมครบตามระยะเวลาท่ีกำหนด (6) กรณีผูลงทุนมีบัญชีมากกวา 1 บัญชี นับยอดเงินจากทุกบัญชี

ของผูลงทุนรวมกัน โดยยึดเลขที่บัตรประชาชนเปนหลัก (7) การซื้อหนวยลงทุน RMF/LTF ผานบัตรเครดิต ไมไดรับคะแนนสะสม ไมลสะสมหรือเงินคืนกลับเขาบัตรฯ และไมไดรับสิทธิ์แบงผอนชำระ (8) บริษัทขอสงวนสิทธิ์กรณีที่ ไดรับสิทธิ์ ในการรับ

ของกำนัลจากโปรโมช่ัน RMF/LTF น้ีแลว จะไมสามารถรับของกำนัล/รางวัลใดๆ จากโปรโมช่ันอ�นๆ ของบริษัทอีก ในชวงระยะเวลาเดียวกันน (9) บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเง�อนไขของรายการสงเสริมการขายน้ี โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ลงทุน KTAM LTF/RMF (ยกเว�น RMF2 RMF3 และ RMF4) รับเง�นคืน 100 บาท เข�ากองทุน KTPLUS
เมื่อมียอดลงทุนสุทธ�ทุกๆ 50,000 บาท (สำหรับการชำระทุกช�องทาง)** วันนี้ - 28 ธันวาคม 2561

และสามารถชำระผ�านบัตรเครดิต KTC หร�อใช�คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ทุก 1,000 คะแนน แทนเง�นลงทุน 100 บาท



หลักเกณฑ�และเง�่อนไขโปรโมชั่นกองทุน KTAM LTF/RMF 
1. กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหน�้เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF2) กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหน�้ภาครัฐเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF3) และกองทุนเปดกรุงไทยตลาดเงินเพื่อ
   การเลี้ยงชีพ (RMF4) ไมเขารวมรายการสงเสริมการขายน�้
2. นับยอดเงินสุทธิจากรายการในกองทุน RMF และ LTF ของบลจ.กรุงไทย ท้ังป 2561 ต้ังแต 3 ม.ค. - 28 ธ.ค. 2561 ท้ังน� ้ยอดซ้ือและสับเปล่ียนสุทธิของกองทุน
   ที่รวมรายการรวมกันสูงสุดประเภทกองทุนละ 500,000 บาทตอปภาษี โดยไมจำกัดยอดสูงสุดสำหรับรายการโอนระหวางบลจ. ตอประเภทกองทุน
3. ยอดเงินสุทธิในการคำนวณของกำนัลพิจารณาจาก “ยอดรวมของรายการซ้ือ สับเปล่ียนเขา และโอนมาจากบลจ.อ่ืน ท่ีทำรายการ ต้ังแต 3 ม.ค. - 28 ธ.ค. 2561” 
   หักดวย “ยอดรวมของรายการขายคืน สับเปล่ียนออกและโอนไปยังบลจ.อ่ืน ต้ังแต 3 ม.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562” ของ RMF และ LTF ทุกกองทุนของบลจ.กรุงไทย
   ที่เขารวมรายการ ทั้งน�้ ไมนับยอดการสับเปลี่ยนภายในกลุม RMF และ LTF ของบลจ.กรุงไทย และการขายคืนกองทุน RMF และ LTF ที่อยูภายใตการจัดการ
   ของบลจ.กรุงไทย ณ ป 2560 ที่ไดถือครองจนครบระยะเวลาการลงทุนตามเงื่อนไขทางภาษีของกรมสรรพากร 
4. ตองคงยอดสุทธิไวจนถึง 31 มี.ค. 2562 โดยจะไดรับหนวยลงทุน KTPLUS ภายใน 15 พ.ค. 2562 
5. คิดคาธรรมเน�ยมบัตรเครดิตในอัตรารอยละ 2 โดยคิดเฉพาะสวนที่ลงทุนผานบัตรเครดิต กรณ�ถือครองไมครบตามระยะเวลาที่กำหนด
6. กรณ�ผูลงทุนมีบัญชีมากกวา 1 บัญชี นับยอดเงินจากทุกบัญชีของผูลงทุนรวมกัน โดยยึดเลขที่บัตรประชาชนเปนหลัก 
7. การซื้อหนวยลงทุน RMF/LTF ผานบัตรเครดิต ไมไดรับคะแนนสะสม ไมลสะสม หรือเงินคืนกลับเขาบัตรฯ และไมไดรับสิทธิแบงผอนชำระ
8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์กรณ�ที่ไดรับสิทธิในการรับของกำนัลจากโปรโมชั�น RMF/LTF น�้แลว จะไมสามารถรับของกำนัล/รางวัลใดๆจากโปรโมชั�นอื่นๆ ของบริษัทอีก
   ในชวงระยะเวลาเดียวกันน�้
9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการสงเสริมการขายน�้ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

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

1. สงวนสิทธิการชำระคาซ้ือหนวยลงทุน KTAM LTF/RMF ดวยการแลกคะแนนสะสม Forever Rewards เปนเฉพาะบัตรเครดิตเคทีซี KTC ท่ีมีคะแนนสะสม Forever Rewards เทาน้ัน
   โดยยกเวนบัตรเครดิต KTC Cash Back ทุกประเภท บัตรเครดิต KTC ศูนยบริการโลหิตแหงชาติสภากาชาดไทย บัตรเครดิต KTC Visa Corporate Gold 
   บัตร KTC เพื่อหนวยงานรัฐ บัตรเครดิต KTC Visa SME Commercial Gold และสินเชื่อพรอมใช KTC PROUD ไมสามารถแลกคะแนนสะสมได
2. จำกัดการชำระคาซื้อหนวยลงทุนดวยการแลกคะแนนสะสม Forever Rewards ในอัตรา 1,000 คะแนน เทากับเงินลงทุน 100 บาทในกองทุน KTAM LTF/RMF
   โดยตองทำการแลกขั้นต่ำ 5,000 คะแนนขึ้นไป
3. การชำระคาซื้อหนวยลงทุนดวยการแลกคะแนนสะสมอยูภายใตคะแนนสะสมบัตรเครดิตที่สามารถใชได หากคะแนนสะสมในบัญชีบัตรเครดิตของทานมีไมเพียงพอ
   คำสั�งซื้อน�้จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ ดังนั้น สมาชิกบัตร/ลูกคาโปรดตรวจสอบคะแนนสะสมคงเหลือ ทุกครั้งกอนทำรายการซื้อ
4. สมาชิกบัตร/ ลูกคา ขอสละสิทธิ์ที่จะเรียกรองคาเสียหายจาก บลจ.กรุงไทย หรือผูใหบริการบัตรเครดิต ที่อาจเกิดขึ้นจากขอขัดของทางระบบอิเล็กทรอนิกส
   หรือปญหาจากสถานะบัตรที่อาจทำใหผูใหบริการบัตรเครดิตไมสามารถหักคะแนนสะสมจากบัญชีบัตรเครดิตตามคำสั�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�่อนไขการแลกคะแนนสะสม Forever Rewards เพื่อชำระค�าซ�้อกองทุน KTAM RMF/LTF 

โปรโมชั่นกองทุน KTAM LTF/RMF ป� 2561 






