
โปรโมชั �นกองทุน บลจ.กรุงศรี LTF/RMF ปี ���� 
 
LTF | RMF 2562 ลงทุนก่อน ไม่ตอ้งจ่ายเงินกอ้นปลายปี 
รับโปรโมชั�นตลอดปี เมื�อลงทุนระหว่าง 2 ม.ค. – 30 ธ.ค. 62 รับหน่วยลงทุน KFCASH มูลค่า 100 บาท ต่อยอดเงิน
ลงทุนสะสมทุกๆ 50,000 บาท* 
 

 
 
รับโปรโมชั�นตลอดปี เมื�อลงทุนระหว่าง 2 ม.ค. – 30 ธ.ค. 62 

รับหน่วยลงทุน KFCASH มูลค่า 100 บาท ต่อยอดเงินลงทุนสะสมทุกๆ 50,000 บาท* 

 
*รายละเอียด / เงื�อนไขการลงทุน 
  
เงื�อนไขการลงทุนและการรบัสิทธิ2 ในหน่วยลงทุน KFCASH  

• รายการส่งเสริมการขายนี3สาํหรับการลงทุนในกองทุนในกลุ่ม LTF และ RMF ที�บริหารโดย บลจ.กรงุศรี (“บริษัท”) 

ทุกกองทุน ยกเว้น กองทุน KFCASHRMF, KFGOVRMF, KFLTGOVRMF, KFMTFIRMF, KFAFIXRMF และ 

RMF ใหม่ในปี 2562 ที�บริษัทอาจประกาศยกเว้นภายหลัง และมยีอดเงนิลงทุนสะสมสทุธใินช่วงระหว่างวันที�  2 

ม.ค. – 30 ธ.ค. 62 เท่านั3น 

•  ผู้ลงทุนต้องถอืหน่วยลงทุนที�ได้ลงทุนภายในช่วงเวลาส่งเสริมการขายจนถงึวันที� 31 ม.ีค. 63  ซึ�งเป็นวนัที�บริษัทจะ

ทาํการคาํนวณยอดเงินลงทุนสะสมสทุธ ิเพื�อรับสทิธิQในหน่วยลงทุน KFCASH 

•  ยอดเงนิลงทุนสะสมสทุธ ิหมายถงึ ยอดเงนิลงทุนรวมของรายการซื3อและรายการสบัเปลี�ยนเข้าจากกองทุนอื�นที�ไม่ใช่

กองทุนในกลุ่ม LTF และ RMF ของบริษัท  และรายการโอนเข้ากองทุนในกลุ่ม LTF และ RMF จาก บลจ.อื�น แต่



ไม่รวมถงึรายการโอนจาก PVD เขา้กลุ่ม RMF   หักด้วย  ยอดลงทุนรวมของรายการขายคนื รายการสบัเปลี�ยน

ออกไปยังกองทุนใดๆ ของบริษทั และรายการโอนออกจากกองทุนในกลุ่ม LTF และ RMF ของบริษัทไปยังบลจ.อื�น 

ยกเว้น  กรณกีารขายคนื สบัเปลี�ยนออก และโอนออกจากจาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ ณ วันที�  28  ธ.ค.  61  โดย

บริษัทจะใช้วิธคีาํนวณแบบเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) ซึ�งเป็นไปตามเงื�อนไขทางภาษีที�ทางกรมสรรพกรกาํหนด 

• ในกรณทีี�ผู้ลงทุนมบีญัชีกองทุนมากกว่า 1 บญัชี บริษัทจะทาํการนับเงนิยอดเงินลงทุนสะสมสทุธจิากทุกบญัชี

รวมกนั  โดยพิจารณาจากเลขบตัรประจาํตวัประชาชนเป็นหลัก 

• บริษัทจะทาํการโอนหน่วยลงทุน KFCASH ตามเงื�อนไขการลงทุนและการรับสทิธิQภายในวันที� 30 เม.ย. 63 โดยมี

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วนัที�ทาํการโอน 

• หน่วยลงทุนสุทธิที�ไดร้บัสิทธิจากรายการส่งเสริมการขายของการสมคัรลงทุนกบั LTF | RMF แบบประจํา

เท่ากนัทุกเดือน ต่อเนื�องครบ 12 เดือน ตัCงแต่  ม.ค. - ธ.ค. 62 แลว้ จะไม่เขา้ร่วมรายการส่งเสริมการขายนีC  

• หน่วยลงทุน RMF ที�รบัโอนจาก PVD จะไดร้บัสิทธิจากรายการส่งเสริมการขายของเงินโอน PVD สู่ RMF แต่

จะไม่เขา้ร่วมรายการส่งเสริมการขายนีC  

• บริษัทขอสงวนสทิธิQในการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขของรายการส่งเสริมการขายโดยมต้ิองแจ้งล่วงหน้า ในกรณมีข้ีอพิพาท 

คาํตดัสนิของบริษัทถอืเป็นที�สดุ 
เงื�อนไขการซืC อดว้ยบตัรเครดิต 

• ผู้ลงทุนสามารถใช้บตัรเครดติในเครือธนาคารกรงุศรีที�ร่วมรายการ ได้แก่ บตัรเครดติ กรงุศรี, บตัรเครดติ โฮมโปร 

วีซ่า, เซน็ทรัล เดอะวนั, ซิมเพิล วีซ่า คาร์ด, บตัรเครดติ กรงุศรีเฟิร์สช้อยส,์ บตัรเครดติ เอไอเอ วีซ่า, บตัรเครดติ 

เทสโก้ โลตสั วีซ่า และ บตัรเครดติ สยาม ทาคาชิมายะ  เพื�อซื3อหน่วยลงทุนของกองทุนในกลุ่ม LTF และ RMF ของ

บริษัท (ยกเว้น กองทุน KFCASHRMF, KFGOVRMF, KFLTGOVRMF, KFMTFIRMF,   KFAFIXRMF  และ 

RMF ใหม่ในปี 2562 ที�บริษัทอาจประกาศยกเว้นภายหลัง)   ในมูลค่าตั3งแต่ 2,000 บาท ขึ3นไป 

• การซื3อหน่วยลงทุนจะไม่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายและคะแนนสะสมกบับตัรเครดติ 

• เงื�อนไขการใช้บตัรเครดติจะเป็นไปตามที�บริษัทและบริษัทบตัรเครดติกาํหนด 

• บริษัทขอสงวนสทิธิQในการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขของการซื3อด้วยบตัรเครดติโดยมต้ิองแจ้งล่วงหน้า ในกรณมีข้ีอพิพาท 

คาํตดัสนิของบริษัทถอืเป็นที�สดุ 
LTF มนีโยบายการลงทุนในตราสารทุนในประเทศไม่น้อยกว่า 65% ของ NAV 
RMF มนีโยบายการลงทุนหลากหลาย ทั3งในตราสารหนี3  ตราสารทุนในประเทศ และตราสารทุนต่างประเทศ โดย RMF 
ประเภทกองทุนตราสารทุนจะมสีดัส่วนการลงทุนในตราสารทุนไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV 
 
คําเตือน 
  
LTF เป็นกองทุนที�ส่งเสริมการลงทุนระยะยาวในหุ้น และ RMF ลงทุนเพื�อเกษียณอายุ 
ผู้ลงทุนควรทาํความเข้าใจลักษณะสนิค้า เงื�อนไขผลตอบแทน ความเสี�ยง และศึกษาสทิธปิระโยชน์ทางภาษีในคู่มอืการ
ลงทุนก่อนตดัสนิใจลงทุน 

• ผู้ถอืหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสทิธปิระโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฎบิตัติามเงื�อนไขการลงทุน 

• สาํหรับ KFGOLDRMF 



o กองทุนป้องกนัความเสี�ยงด้านอตัราแลกเปลี�ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จงึมคีวามเสี�ยงจากอตัรา

แลกเปลี�ยน  ซึ�งอาจทาํให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยน/หรือได้รับเงินคนืตํ�ากว่าเงนิ

ลงทุนเริ�มแรกได้ 

o กองทุนนี3ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื�อ SPDR Gold Trust ซึ�งซื3อขายในตลาดหลักทรัพย์

สงิคโปร์ โดยบริษัทจัดการจะคาํนวณมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนด้วยราคาปิดของ SPDR Gold Trust ที�ซื3อ

ขายในตลาดหลักทรัพย์สงิคโปร์ ซึ�งราคาปิด ณ ตลาดหลักทรัพย์สงิคโปร์อาจจะมรีาคาที�แตกต่างจากราคาปิด

ของทองคาํ (Gold Commodities) หรือราคาปิดของ SPDR Gold Trust ที�ทาํการซื3อขายในตลาดหลักทรัพย์

อื�นๆ ดงันั3น ผู้ลงทุนอาจจะได้ราคาหน่วยลงทุนที�แตกต่างจากราคาทองคาํ หรือราคาของ SPDR Gold Trust ที�

ซื3อขายในตลาดหลักทรัพย์อื�นๆ ได้ 

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

ป้องกนัความเสี�ยงด้านอตัราแลกเปลี�ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมคีวามเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน  ซึ�ง

อาจทาํให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยน/หรือได้รับเงินคนืตํ�ากว่าเงินลงทุนเริ�มแรกได้ 

• KFINDIARMF ลงทุนในกองทุนหลักที�มกีารลงทุนกระจุกตวัในประเทศอนิเดยี ผู้ลงทุนจงึควรพิจารณาการกระจาย

ความเสี�ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย ทั3งนี3  กองทุนป้องกนัความเสี�ยงด้านอตัราแลกเปลี�ยนตาม

ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จงึมคีวามเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน  ซึ�งอาจทาํให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกาํไรจาก

อตัราแลกเปลี�ยน/หรือได้รับเงินคนืตํ�ากว่าเงนิลงทุนเริ�มแรกได้  

• KFHAPPYRMF, KFGOODRMF และ KFSUPERRMF อาจมกีารลงทุนในตราสาร non–investment 

grade/unrated ผู้ลงทุนอาจมคีวามเสี�ยงสงูขึ3นจากการไม่ได้รับชาํระคนืเงนิต้นและดอกเบี3ย 

• KFHCARERMF และ KFGTECHRMF ลงทุนกระจุกตวัในหมวดอตุสาหกรรม จึงมคีวามเสี�ยงที�ผู้ลงทุนอาจสญูเสยี

เงนิลงทุนจาํนวนมาก 

• KFHCARERMF, KFGTECHRMF และ KFGOLDRMF ผู้ลงทุนควรขอคาํแนะนาํเพิ�มเตมิก่อนทาํการลงทุน 

 



 

 
 

โครงการส่งเสริมการขายอเบอร์ดีน LTF-RMF ปี 2562 
 
 

ประเภทกองทุน 

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ (RMF) 

อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว (ABLTF) 
และ  

อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว 70/30 
(ABLTF 70/30) 

อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลีย้งชีพ (ABSC-RMF) 
และ  

อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี ้เพื่อการเลีย้งชีพ 
(ABAPAC-RMF) 

ระยะเวลาของโครงการ 2 มกราคม 2562 – 30 ธันวาคม 2562 
ผู้ลงทุนที่มีสิทธิได้รับ  ส าหรับเงินลงทนุทกุ ๆ 50,000 บาท ในหน่วยลงทนุ ABLTF, ABLTF 70/30, ABSC-RMF และ ABAPAC-RMF ตลอดทัง้ปี 2562 ทา่น

จะได้รับของสมนาคณุเป็นหน่วยลงทนุมลูคา่ 100 บาท ใน กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แคช ครีเอชัน่ (ABCC)  
เงื่อนไขในการรับของ
สมนาคุณ 
 

 ยอดเงินลงทนุ (ยอดซือ้และ/หรือสบัเปล่ียนเข้า)ในแตล่ะกองทนุท่ีร่วมโครงการสามารถน ามารวมกนัและสะสมได้ภายใต้เง่ือนไขของโครงการ     
ผู้ลงทนุต้องมียอดเงินลงทนุซึง่ลงทนุระหว่างวนัท่ี 2 มกราคม 2562 – 30 ธนัวาคม 2562 ทัง้นี ้ยอดเงินลงทนุทกุ ๆ 50,000 บาท จะได้รับหน่วย
ลงทนุกองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แคช ครีเอชัน่ (ABCC) มลูคา่ 100 บาท 

 มลูคา่ของสมนาคณุจะค านวณจากจ านวนยอดเงินลงทนุสทุธิรวมกนัของทกุกองทนุท่ีร่วมโครงการ ซึง่ผู้ลงทนุยงัถือครองอยู่จนถึง  
วันท่ี 29 มีนาคม 2563 (ยอดเงินลงทนุสทุธิ = ยอดซือ้และ/หรือสบัเปล่ียนเข้าท่ีท ารายการในช่วงระยะเวลาของโครงการ – ยอดขายและ/หรือ
สบัเปล่ียนออกของยอดซือ้และหรือสบัเปล่ียนเข้าท่ีท ารายการในช่วงระยะเวลาของโครงการ)  

 ผู้ลงทนุต้องคงยอดเงนิลงทุนท่ีได้รับสทิธิตามโครงการนีไ้ว้ นับตัง้แต่วันท่ีเร่ิมลงทุนจนถงึสิน้วันท่ี 29 มีนาคม 2563 กรณีท่ีมีการสบัเปล่ียน
ออกจากกองทนุท่ีร่วมโครงการไปยงักองทนุรวมหุ้นระยะยาวและ/หรือกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพอ่ืนท่ีร่วมโครงการหรือกองทนุอ่ืน ภายใต้บริษัท
จดัการ บริษัทขอสงวนสทิธิไม่นบัรวมยอดเงินลงทนุดงักลา่ว ถงึแม้จะมีการสบัเปล่ียนเข้าภายหลงัภายใต้เง่ือนไขระยะเวลาของโครงการ 

 ผู้ลงทนุสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุมาจากกองทนุอ่ืน ๆ ที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทฯเพ่ือรับสทิธิตามโครงการได้ ยกเว้นการสบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุมาจากกองทนุรวมหุ้นระยะยาวและ/หรือกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพทกุกองทนุท่ีอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทฯ ไม่สามารถน ามา
นบัรวมเป็นยอดเงินลงทนุเพ่ือรับสทิธิตามโครงการนี ้

 ผู้ลงทนุสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุมาจากกองทนุรวมหุ้นระยะยาวและ/หรือกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพของบริษัทจัดการอ่ืนเพ่ือรับสทิธิตาม
โครงการได้โดยไม่จ ากดัจ านวน 

 ส าหรับผู้ลงทนุท่ีมีการลงทนุตัง้แต ่2 บญัชีขึน้ไป บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการให้ของสมนาคณุแก่ผู้ลงทนุในบญัชีท่ีมียอดเงินลงทนุของกองทนุท่ีร่วม
รายการมากที่สดุ หากยอดเงินลงทนุของกองทนุท่ีร่วมรายการท่ีมากท่ีสดุ มียอดเทา่กนัตัง้แต ่2 บญัชีขึน้ไป บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการให้ของ
สมนาคณุแก่บญัชีท่ีมีการท ารายการลา่สดุ 

 โครงการสง่เสริมการขายนีส้ าหรับนกัลงทนุทัว่ไป ยกเว้นกองทนุส ารองเลีย้งชีพ กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบการลงทนุ  และผู้ลงทนุท่ีเปิดบญัชีและท า
รายการผ่านธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

 ยอดซือ้หน่วยลงทนุและ/หรือยอดสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุมาจากกองทนุรวมอ่ืนภายใต้การจดัการของบริษัทฯจะต้องมีจ านวนรวมกนัไม่เกินจ านวน
สูงสุดตามเงื่อนไขของกรมสรรพากรท่ีผู้ลงทนุสามารถใช้ลดหย่อนได้ในปีภาษีดงักลา่ว 

 ผู้ลงทนุต้องเป็นผู้ รับผิดชอบการลงทนุใน LTF หรือ RMF เพ่ือให้เป็นไปตามเงื่อนไขการลงทุนของกรมสรรพากร 
 

 

(รายละเอียดเพิม่เตมิตอ่หน้า 2) 
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http://www.aberdeen-asset.co.th/doc.nsf/Lit/LegalDocumentationThailandOpenOtherABLTF7030_simplify_prospectus_THTha20161028
http://www.aberdeen-asset.co.th/doc.nsf/Lit/FactsheetThailandOpenABSCTha
http://www.aberdeen-asset.co.th/doc.nsf/Lit/FactsheetThailandOpenABAPACRMFTha
http://www.aberdeen-asset.co.th/doc.nsf/Lit/FactsheetThailandOpenABCCTha


 

 
 

  ก าหนดการท ารายการซือ้หน่วยลงทนุของ ABCC เพ่ือเป็นของสมนาคณุส าหรับผู้ลงทนุท่ีมีสทิธิตามโครงการ ภายใน วันท่ี 30 เมษายน 2563 

 ของสมนาคณุจะเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ตามสทิธิท่ีได้รับเทา่นัน้ ไม่สามารถเปล่ียนแปลงประเภทของสมนาคณุ หรือเปล่ียนเป็นเงินสดได้   
 บริษัทฯ เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดในโครงการนี ้

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงของสมนาคณุ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า ทัง้นีใ้นกรณีท่ีมีข้อสงสยัหรือความไม่ชดัเจน
ประการใดเก่ียวกบักิจกรรมสง่เสริมการขายพิเศษนี ้บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแปลความถ้อยค า และความหมายในประเดน็ปัญหาดงักลา่ว โดย
ค าวินิจฉยัของบริษัทฯให้ถือเป็นท่ียตุ ิ

 
กองทุน ประเภทของกองทุน นโยบายการลงทุน ระดับความเส่ียง

ของกองทุน 
กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้น
ระยะยาว 70/30 (ABLTF 70/30) 

กองทนุรวมหุ้นระยะยาว ลงทนุในตราสารทนุโดยจะลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 และไม่เกินร้อยละ 70 
ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ ส าหรับการลงทนุในสว่นท่ีเหลือทัง้ในและ
ตา่งประเทศจะลงทนุในตราสารแหง่หนีท้ัง้ภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และ/หรือ
ภาคเอกชน และ/หรือเงินฝากหรือหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผล
โดยวิธีการอ่ืน อย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่างตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดหรือ
อนญุาตให้กองทนุรวมหุ้นระยะยาวสามารถลงทนุได้ โดยต้องไม่มีลกัษณะท่ีท า 
ให้กองทนุมี net exposure ในตราสารทนุหรือหุ้นโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีน้อย
กว่าร้อยละ 65 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  

ระดบั 6 

กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้น
ระยะยาว (ABLTF) 

กองทนุรวมหุ้นระยะยาว ลงทนุในหลกัทรัพย์ และหรือทรัพย์สนิอนัเป็นหรือท่ีเก่ียวข้องกบัตราสารแหง่ทนุ
ระยะยาวท่ีมีปัจจยัพืน้ฐานดี และมีการเจริญเตบิโตอย่างตอ่เน่ือง สดัสว่นการ
ลงทนุในหุ้นของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุสว่นท่ีเหลอืจะลงทนุ
ในตราสารทางการเงินอ่ืน ๆตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ 
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยต้องไม่มีลกัษณะท่ีท ากองทนุมี net 
exposure ในตราสารทนุหรือหุ้นโดยเฉล่ีย ในรอบปีบญัชีน้อยกว่าร้อยละ 65 
ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

ระดบั 6 

กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด 
สมาร์ทแคปปิตอล เพ่ือการเลีย้งชีพ 
(ABSC-RMF) 

กองทนุรวมหุ้นเพ่ือการเลีย้งชีพ ลงทนุในหลกัทรัพย์ และหรือทรัพย์สนิอนัเป็นหรือท่ีเก่ียวข้องกบัตราสารแหง่ทนุ 
โดยจะลงทนุเพ่ือให้มี net exposure ในตราสารทนุโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ โดยจะมุ่งเน้นลงทนุใน
ตราสารแหง่ทนุท่ีมีปัจจยัพืน้ฐานดี สว่นท่ีเหลือจะลงทนุในหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิอ่ืน หรือ การหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือ ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ระดบั 6 
 

กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย  
แปซฟิิค เอคควิตี ้เพ่ือการเลีย้งชีพ 
(ABAPAC-RMF) 

กองทนุรวมหุ้นเพ่ือการเลีย้งชีพ ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุหลกัซึง่เป็นกองทนุรวมตราสารทนุตา่งประเทศ 
(สงิคโปร์) ช่ือ Aberdeen Standard Pacific Equity 
Fund เพียงกองทนุเดียว โดยมี net exposure เฉล่ีย ในรอบปีบญัชีไม่ต ่ากว่าร้อย
ละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ โดย Aberdeen Standard Pacific 
Equity Fund (กองทนุหลกั) จะลงทนุกระจายในกลุม่หลกัทรัพย์ ของ Asia-
Pacific Equities/เอเชีย -แปซฟิิก เอคควิตี ้แตไ่ม่ครอบคลมุถงึตราสารแหง่ทนุ
ของญ่ีปุ่ น กองทนุมีนโยบายความเสีย่งจากอตัราแลกเปล่ียนตามดลุยพินิจ
ผู้จดัการกองทนุ โดยปัจจบุนักองทนุไม่ใช้เคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยงอตัรา
แลกเปล่ียน 

ระดบั 6 
 

 

 
 

ตดิตอ่สอบถามรายละเอียดได้ท่ี แผนกลกูค้าสมัพนัธ์  โทร. 0 2352 3388  
ตดิตอ่ขอรับหนงัสือชีช้วนได้ทกุวนัท าการท่ี บลจ.อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากดั หรือผู้สนบัสนนุการขายทกุราย หรือดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์ของบลจ. 
การลงทนุในกองทนุรวมท่ีลงทนุในตา่งประเทศมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียนซึง่อาจท าให้ได้รับเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทุนเร่ิมแรก  

ท าความเข้าใจลกัษณะสนิค้า เง่ือนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตดัสนิใจลงทนุ ผู้ลงทนุควรศกึษาข้อมลูเก่ียวกบัสทิธิประโยชน์ทางภาษีท่ีระบไุว้ในคูมื่อการลงทนุในกองทนุรวม

ดงักลา่วด้วย 
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รายละเอียดกองทุน LTF และกองทุน RMF ของ บลจ.ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 

 รายละเอียดนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิด ระดับความเส่ียง 

LTF 

 ยูโอบี หุ้นระยะยาว (UOBLTF) 
ลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุรวม เน้นหุ้นกลุม่ธุรกิจที่มีแนวโน้มการเจริญเติบโตสงู  

 

 บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว (CG-LTF) 
ลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ที่มีระบบธรรมาภิบาลที่ดี ตามกรอบการจดัเกณฑ์บรรษัทภิบาล
ของหน่วยงานตา่งๆ   

 

 แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว (VALUE-D LTF) 
ลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยจะคัดเลือกบริษัทที่ มีปัจจัยพืน้ฐานและผล
ประกอบการดี มีแนวโน้มการเติบโตที่สม ่าเสมอ และมีเสีียรภาพทางการเงิน มีนโยบายจา่ยเงินปันผล 

 

 Big Cap ปันผล หุ้นระยะยาว (BIG CAP-D LTF)  
ลงทนุในตราสารแหง่ทนุของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ที่มีมลูค่าตามราคาตลาดมากกวา่ 2% เม่ือเทียบกบัขนาด
ของตลาดหลักทรัพย์รวม และ/หรือตราสารแห่งทุนของบริษัทที่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ ซึ่งมีมูลค่า
หลกัทรัพย์ตามราคาตลาดสงูสดุ 25 อนัดบัแรกในตลาดหลกัทรัพย์ มีนโยบายจา่ยเงินปันผล 

 

 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว (70/30-D LTF) 
ลงทนุในตราสารแหง่ทนุของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ โดยก าหนดสดัสว่นการลงทนุในหุ้นและตราสารกึ่งหนีก้ึ่ง
ทนุ โดยเฉลี่ยรอบปีบญัชีไมเ่กิน 70% ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 

 

 ยูไนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาว (UTSME-LTF) 
ลงทุนในตราสารทนุของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มี
ปัจจยัพืน้ฐานและผลการด าเนินงานที่ดี มีแนวโน้มการเจริญเติบโตในอตัราสงู ทัง้นี ้กองทนุจะเน้นลงทนุในหุ้นขนาดกลาง
และขนาดเล็ก  

6 
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 รายละเอียดนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิด ระดับความเส่ียง 

RMF 

 ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลีย้งชีพ (UOBGBRMF) 

 พันธบัตรเพื่อการเลีย้งชีพ (GBRMF) 
 ลงทนุในพนัธบตัรรัฐบาล ตัว๋เงินคลงั และตราสารภาครัฐที่กระทรวงการคลงัค า้ประกนั 

 

3 

 ยูโอบี สมาร์ท แวลู เพื่อการเลีย้งชีพ (UOBSVRMF) 
 สมาร์ท แวลู เพื่อการเลีย้งชีพ (SVRMF) 

 ลงทนุในเงินฝาก ตราสารแห่งหนีร้ะยะสัน้ ธุรกรรมการเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ตัว๋แลกเงินหรือตราสารการเงินอ่ืนใดที่มีความ
มัน่คง โดยคาดหวงัผลตอบแทนระยะยาวที่สงูกวา่เงินฝากของธนาคารพาณิชย์ 

 

4 
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 รายละเอียดนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิด ระดับความเส่ียง 

RMF 

 กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงนิต้นเพื่อการเลีย้งชีพ 1 (CPRMF1) 

 กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงนิต้นเพื่อการเลีย้งชีพ 2 (CPRMF2) 

 กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงนิต้นเพื่อการเลีย้งชีพ 3 (CPRMF3) 

 กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงนิต้นเพื่อการเลีย้งชีพ 4 (CPRMF4) 

 กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงนิต้นเพื่อการเลีย้งชีพ 5 (CPRMF5) 

 การลงทนุของกองทนุ จะแบง่เงินลงทนุออกเป็น 2 สว่น คือ  
- ส่วนที่ 1 คือส่วนมุ่งรักษาเงินต้น : จะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลงัค า้
ประกนัในสดัสว่นไมต่ ่ากวา่ 80% 

- ส่วนที่ 2 คือส่วนสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสม: ลงทุนไม่เกิน 20% ในหลักทรัพย์ที่ดีมีคุณภาพและอัตราการ
เติบโตสงู และี้าเกิดก าไรจากการลงทนุในส่วนนี ้(capital gain) ก็จะน าก าไรนัน้กลบัมาไว้ที่ส่วนแรกในอตัราที่
เหมาะสมกบัสีานการณ์การลงทนุในขณะนัน้ เพ่ือท าให้สว่นแรกเติมเต็มครบ 100%  

 ยูโอบี โกลบอล แอลโลเคช่ัน เพื่อการเลีย้งชีพ (UOBGARMF) 

 ลงทุนในกองทุน BGF Global Allocation Fund (Class A) เฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม ซึง่เป็นกองทนุเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไปเพียงกองทนุเดียว เน้นลงทนุในตราสารทนุและตรา
สารหนีท้ัง้ภาครัฐและเอกชนในตา่งประเทศทัว่โลกในสภาวการณ์ปกติไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมลูค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทนุ บริหารจดัการโดย BlackRock (Luxembourg)S.A และมีการป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน
ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 

 ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์ เพื่อการเลีย้งชีพ (UIFRMF) 

 ลงทนุในกองทนุ UNITED GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIOS – United Income Focus Trust - Class USD Dist 
(กองทนุหลกั) โดยกองทนุหลกัมีวตัีปุระสงค์ในการลงทนุเพื่อสร้างรายรับอยา่งสม ่าเสมอให้แก่ผู้ลงทนุและการเติบโต
ของเงินลงทนุในระยะกลางและระยะยาว กองทนุหลกัจะลงทนุในทรัพย์สินที่หลากหลายซึ่งรวมีึงทรัพย์สินประเภท
ดัง้เดิม (เช่น ตราสารทนุ และตราสารหนีเ้ป็นต้น) และทรัพย์สินทางเลือกต่างๆ ทัว่โลก (เช่น หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือ
การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ ตราสารหนีแ้ปลงสภาพ หุ้นกู้บุริมสิทธิและสกุลเงิน เป็นต้น) และมีการป้องกันความ
เส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 
 ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทจีิค บอนด์ ฟันด์ เพื่อการเลีย้งชีพ (UGISRMF) 

 เน้นลงทุนผ่านกองทุนหลัก คือ กองทุน  PIMCO GIS Income Fund (Class I) (กองทุนหลัก) โดยกองทุนหลักมี
เป้าหมายสร้างกระแสรายได้ โดยเน้นการบริหารลงทนุเชิงรุก มีความยืดหยุน่ในการปรับพอร์ตการลงทนุ มีการกระจาย
ไปยังตราสารหนีท้ัว่โลกที่หลากหลาย เช่น ตราสารหนีท้ี่มีรายได้จากสินเชื่อจ านองอสังหาริมทรัพย์ หรือรายได้จาก
สินทรัพย์อ่ืนๆ เพ่ือโอกาสสร้างรายได้ที่สม ่าเสมอในระยะยาวจากการลงทนุตราสารหนีท้ัว่โลกที่สอดคล้องกบัการลงทนุ
เพ่ือวางแผนเกษียณอาย ุและมีการป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
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 รายละเอียดนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิด ระดับความเส่ียง 

RMF 

 ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลีย้งชีพ (UOBEQRMF) 

 หุ้นทุนเพื่อการเลีย้งชีพ (ERMF)  

 ลงทนุในตราสารแหง่ทนุที่มีแนวโน้มหรือปัจจยัพืน้ฐานดีเป็นหลกัเพ่ือสร้างผลตอบแทนที่ดีและค านึงีึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้
เป็นส าคญั   
 

 บรรษัทภิบาล เพื่อการเลีย้งชีพ บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว (CG-RMF) 

 ลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ที่มีระบบธรรมาภิบาลที่ดี ตามกรอบการจดัเกณฑ์บรรษัทภิ
บาลของหน่วยงานตา่งๆ  
 

 กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี ้โกรท ฟันด์ เพื่อการเลีย้งชีพ (UGQGRMF) 

 ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ  United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc) (กองทุน
หลกั) เพียงกองทนุเดียว ซึ่งกองทนุหลกัมุ่งเน้นลงทนุในหุ้นของบริษัทที่ผ่านการคดัสรรแล้ววา่เป็นบริษัทชัน้น าที่มีการเติบโต
ของส่วนแบ่งทางการตลาด มีฐานะการเงิน และมีทีมผู้ บริหารที่แข็งแกร่ง และมีการป้องกันความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน  

 
 กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ เพื่อการเลีย้งชีพ (UJSMRMF) 
ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศ ชื่อ United Japan Small And Mid Cap Fund (Class JPY) (กองทนุหลกั) 
เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนหลักเป็น
กองทนุที่จดัตัง้และบริหารจดัการโดย UOB Asset Management Ltd (Singapore) เน้นการลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทตรา
สารทนุของบริษัทที่มีมลูคา่ตลาดขนาดเล็กีึงกลาง และมีแนวโน้มการลงทนุในระยะยาวที่ดี และมีการป้องกันความเส่ียง
จากอัตราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน  
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 ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ เพื่อการเลีย้งชีพ (UHCRMF) 

 ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ กองทุน UNITED GLOBAL 
HEALTHCARE FUND (Bloomberg code: UNIGHCU:SP) ซึ่งมีวตัีปุระสงค์ที่จะเน้นในการลงทนุที่เน้นลงทนุในตราสาร
ทนุของบริษัทที่ด าเนินธุรกิจ Healthcare ในตลาดหลกัทรัพย์ทัว่โลก และมีการป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน  
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 ยูโอบี โกลด์ เพื่อการเลีย้งชีพ –H (UOBGRMF-H) 

 ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ SPDR Gold Trust (กองทนุหลกั) ที่จดทะเบียนซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์สิงคโปร์ โดยเฉลี่ย
รอบปีบัญชีไม่ต ่ากว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักจะเน้นลงทุนในทองค าแท่ง เพื่อสร้าง
ผลตอบแทนของกองทนุให้ใกล้เคียงกบัผลตอบแทนของราคาทองค าในตลาดโลกหกัคา่ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมดของ
กองทนุ และมีการป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 
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__________________________________________________________________________________________________________ 

 
ลงทุนในกลุ่มกองทุน LTF และ/หรือRMF ทุก ๆ 50,000 บาท  

รับฟรี ของสมนาคุณมูลค่า 100 บาท  
ทัง้นี ้เป็นไปตามเงื่อนไขที่บลจ.และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุนที่บลจ.แต่งตัง้ก าหนด   

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

เงื่อนไขการรับของสมนาคุณ 

1. รายการสง่เสริมการขายนีใ้ห้สทิธิลกูค้าบคุคลธรรมดาทีล่งทนุในกลุม่กองทนุ LTF และ/หรือ  RMF ทกุกองทนุภายใต้การบริหารจดัการ ของ บลจ.
ยโูอบี ระหวา่งชว่งเวลาสง่เสริมการขาย วนัที่ 1 กมุภาพนัธ์ 2562 - 30 ธันวาคม 2562 (หรือวนัท าการสดุท้ายของเดือน ธันวาคม 2562) ทัง้นี ้ส าหรับ
ลกูค้าที่เปิดบญัชีซือ้ขายหนว่ยลงทนุกบั บลจ. ยโูอบี และ/หรือ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ได้รับการแตง่ตัง้ ยกเว้น ธนาคารทหาร
ไทย จ ากดั (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั  
2. บลจ.ยโูอบีจะค านวณยอดเงินลงทนุสทุธิสะสมเพ่ือรับสิทธิรับของสมนาคณุ  โดยมีเงื่อนไข ดงันี ้

2.1 ลกูค้าที่ลงทนุผา่นบลจ. ยโูอบี และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุทกุรายตามเง่ือนไขที่ระบใุนข้อ 1 ยกเว้น ลกูค้าที่
ลงทนุผ่านผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ได้แก่ ธนาคารซิตีแ้บงก์  บลจ. ยโูอบีจะค านวณยอดเงินลงทนุสทุธิสะสมรวมของทกุบญัชีเพ่ือ
สิทธิในการรับหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด ยโูอบี อินคมั เดลี  
2.2 ลกูค้าที่ลงทนุผ่าน ธนาคารซิตีแ้บงก์  บลจ. ยโูอบีจะค านวณยอดเงินลงทนุสทุธิสะสมรวมทกุบญัชีเฉพาะของธนาคารซิตีแ้บงก์ เพ่ือ
สิทธิในการรับหน่วยลงทนุกองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป (TCMF) 

 
3. ยอดเงินลงทนุสทุธิสะสม หมายถึง ผลรวมของยอดซือ้และ/หรือยอดสบัเปลี่ยนเข้าจากกองทนุอ่ืนๆ ที่ไมใ่ชก่องทนุกลุม่ LTF และกลุม่ RMF ภายใต้
การบริหารจดัการ ของ บลจ. ยโูอบีและ/หรือยอดสบัเปลี่ยนเข้าจาก บลจ.อ่ืนและ/หรือยอดรายการโอนจาก PVD เข้ากลุม่ RMF ลบด้วย ผลรวมของ
ยอดขายคืนที่ไมเ่ป็นไปตามเง่ือนไขทางภาษีที่กรมสรรพากรก าหนด และยอดสบัเปลี่ยนออกไป บลจ.อ่ืน ในชว่งเวลาสง่เสริมการขาย 
 
4. บลจ.ยโูอบี จะนบัยอดเงินลงทนุสทุธิสะสม โดยพิจารณาจาก 

4.1 ลกูค้าที่ลงทนุผ่านบลจ. ยโูอบี และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุทกุรายตามเงื่อนไขที่ระบใุนข้อ 1  ยกเว้น ลกูค้าที่
ลงทนุผ่านผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ได้แก่ ธนาคารซิตีแ้บงก์ บลจ. ยโูอบีจะค านวณยอดเงินลงทนุสทุธิสะสมแยกตามเลขที่บญัชีผู้
ถือหน่วยลงทนุภายใต้แตล่ะผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยจะพิจารณาจากหมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้
ถือหน่วยลงทนุเป็นหลกั ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้แตล่ะผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ราย
ใดมากกวา่ 1 บญัชี บริษัทจดัการจะนบัยอดเงินลงทนุสทุธิจากทกุเลขทีบ่ญัชีผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใต้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ ดงักลา่วรวมกนั และมอบหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด ยโูอบี อินคมั เดลี เข้าบญัชีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มียอดเงินลงทนุสทุธิ
สงูสดุ ในกรณีที่มียอดเงินลงทนุสทุธิเทา่กนัทกุบญัชีผู้ ถือหนว่ยลงทนุ จะมอบหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด ยโูอบี อินคมั เดลี เข้าในบญัชีที่
มีการท ารายการซือ้ลา่สดุ 
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4.2 ลกูค้าที่ลงทนุผา่น ธนาคารซิตีแ้บงก์   บลจ. ยโูอบี จะค านวณยอดเงินลงทนุสทุธิสะสมแยกตามเลขทีบ่ญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้
ธนาคารซิตีแ้บงก์ โดยจะพิจารณาจากหมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นหลกั ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีบญัชี
ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้ธนาคารซิตีแ้บงก์มากกวา่ 1 บญัชี บริษัทจดัการจะนบัยอดเงินลงทนุสทุธิจากทกุเลขทีบ่ญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ภายใต้ธนาคารซิตีแ้บงก์รวมกนั และมอบหน่วยลงทนุกองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป (TCMF) เข้าบญัชีที่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุที่มียอดเงินลงทนุสทุธิสงูสดุ ในกรณีที่มียอดเงินลงทนุสทุธิเทา่กนัทกุบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ จะมอบหน่วยลงทนุกองทนุเปิด 
ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป (TCMF) เข้าในบญัชีที่มีการท ารายการซือ้ลา่สดุ   

 
5.ยอดเงินลงทนุสทุธิของผู้ ถือหน่วยเพ่ือรับสิทธิรับของสมนาคณุ บลจ. ยโูอบี จะค านวณจาก 

5.1 ยอดเงินลงทนุสทุธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุในกองทนุกลุม่ LTF และ กองทนุกลุม่ RMF ทกุประเภทของ บลจ.ยโูอบี ซึง่มียอดเงินลงทนุที่
ไมเ่กินสิทธิประโยชน์ทางภาษีทีผู่้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิได้รับในแตล่ะประเภท ตามที่กฎหมายก าหนด (ไมเ่กิน 15% ของเงินได้ที่ต้องเสีย
ภาษี แตไ่มเ่กิน 500,000 บาทตอ่ปี) รวมกบั 
5.2 ยอดเงินลงทนุที่สบัเปลี่ยนมาจากกองทนุกลุม่ LTF และ กองทนุกลุม่ RMF ของ บลจ.อ่ืน และรายการโอนจาก PVD เข้ากลุม่ RMF 
โดยไมจ่ ากดัจ านวนเงินลงทนุ 

 
6.เพ่ือรับสิทธิในของสมนาคณุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องไมท่ าการขาย สบัเปลีย่น หรือโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทนุที่ใช้ในการค านวณยอดเงินลงทนุสทุธิ
สะสม หรือท าการโอนหน่วยลงทนุดงักลา่วไปยงับลจ.อ่ืน ไมว่า่กรณีใดๆ จนถงึวนัที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 บลจ. ยโูอบี จะมอบของสมนาคณุให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทนุที่ได้รับสิทธิตามรายการสง่เสริมการขายตามเง่ือนไขข้างต้น ภายในวนัที่ 30 เมษายน 2563  
 
7.รายการสง่เสริมการขายนีจ้ดัท าขึน้เพื่อสง่เสริมการขายส าหรับลกูค้าที่เปิดบญัชีซือ้ขายหน่วยลงทนุกบั บลจ. ยโูอบี และ/หรือ ผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ได้รับการแตง่ตัง้ ยกเว้น ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั โดยรายการสง่เสริมการขาย
นีไ้มส่ามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้ อ่ืนได้ 
 
8.ผู้ลงทนุที่ได้รับสิทธิประโยชน์ในรายการสง่เสริมการขายนี ้จะไมส่ามารถรับสิทธิประโยชน์ในรายการสง่เสริมการขายอ่ืนๆ ในชว่งเวลาเดียวกนั และ/
หรือ ยอดเงินลงทนุเดียวกนั  
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หมายเหต ุ 

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (TCMF) – ระดบัความเสี่ยง  1  

กองทนุมุง่ลงทนุในหรือมีไว้ซึ่ง ตราสารแหง่หนี,้ เงินฝาก, ตราสารเทียบเทา่เงินฝาก (แตไ่มร่วมีึงเงินฝากอิสลาม) โดยการลงทนุในตราสารแหง่หนีน้ัน้ 
กองทนุจะลงทนุในตราสารทัง้ภาครัฐ และ/หรือภาครัฐวิสาหกิจ ที่มีความมัน่คงและมีสภาพคลอ่งสงูเป็นหลกั 

กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี (UOBID) – ระดบัความเสี่ยง  4  

กองทนุรวมตราสารหนี ้มีนโยบายเน้นการลงทนุในตราสารหนีใ้นประเทศ ได้แก่ พนัธบตัรรัฐบาล ตัว๋แลกเงินของธนาคารพาณิชย์ เงินฝากในธนาคาร
พาณิชย์ ตราสารหนีภ้าคเอกชนที่มีอนัดบัความน่าเชื่อีือระดบั Investment Grade 

เงื่อนไขการรับการลดหย่อนภาษี 

 ขึน้อยูก่บัฐานภาษีผู้ลงทนุแตล่ะราย 

 RMF สงูสดุ 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี แต่ไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี เม่ือรวมกับเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทนุส ารองเลีย้งชีพกองทนุบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ (กบข.) และ  ประกนับ านาญ  

 LTF สงูสดุ 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี แตไ่มเ่กิน 500,000 บาทตอ่ปี 
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ธนาคารยูโอบีทุกสาขา ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ที่ บลจ.แต่งตัง้หรือที่บลจ.ยูโอบี 
(ประเทศไทย) จ ากัด โทร. 0-2786-2222 เว็บไซต์ www.uobam.co.th 

ค าเตือน :  การลงทนุมีความเสี่ยง ผู้ลงทนุควรท าความเข้าใจลกัษณะกองทนุ นโยบายกองทนุ เง่ือนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการ
ด าเนินงานของกองทนุก่อนตดัสินใจลงทนุ ผู้ลงทนุควรศกึษาข้อมลูเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบไุว้ในคูมื่อการลงทนุในกองทนุ LTF/RMF 
กองทนุ UGISRMF กองทนุ UGQGRMF UOBGARMF UHCRMF UIFRMF UOBGRMF-H และ UJSMRMF มีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนที่
อาจเกิดขึน้จากการลงทนุในตา่งประเทศ ผู้ลงทนุอาจจะขาดทนุหรือได้รับก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคนืต ่ากวา่เงินลงทนุเร่ิมแรกได้ 

วิธีการรับช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนของลูกค้า ธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) เท่านัน้ 
ผู้ลงทนุสามารีช าระด้วยบตัรเครดิตธนาคารยโูอบีหรือเช็ค ระหวา่งวนัที่ 1 กมุภาพนัธ์ 2562 – 30 ธันวาคม 2562 กรณีช าระเงินด้วยบตัรเครดติ 
ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิในการผ่อนช าระ UOB i-Plan และการให้คะแนนสะสม UOB Rewards Plus ส าหรับการซือ้หน่วยลงทนุทกุประเภทเพื่อให้
เป็นไปตามระเบียบ กลต. 

file://///iim-th-filesvc1/artwork/Promotion/2019/LTFRMF%20Promotion/2019/www.uobam.co.th


 



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%
KSET50LTF หลักทรัพย�ที่เป�นส�วนประกอบของดัชนีราคา SET50

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

7
KT-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� 2562/ ผลการดำเนินงานในอดีต มิได�เป�นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

หลักเกณฑและเง�อนไข : (1) กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหน้ีเพ�อการเล้ียงชีพ (RMF2) กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหน้ีภาครัฐเพ�อการเล้ียงชีพ (RMF3) และกองทุนเปดกรุงไทยตลาดเงินเพ�อการเล้ียงชีพ (RMF4) และกองทุน RMF ใหมในป 2562 

ท่ีบริษัทอาจประกาศยกเวนภายหลัง ไมเขารวมรายการสงเสริมการขายน้ี (2) นับยอดเงินสุทธิจากรายการในกองทุน RMF และ LTF ของบลจ.กรุงไทย ท้ังป 2562 ต้ังแต 2 ม.ค. – 30 ธ.ค. 2562 ท้ังน้ี ยอดซ้ือและสับเปล่ียนสุทธิของกองทุนท่ีรวมรายการรวม

กันสูงสุดประเภทกองทุนละ 500,000 บาทตอปภาษี โดยไมจำกัดยอดสูงสุด สำหรับรายการโอนระหวางบลจ. ตอประเภทกองทุน สำหรับรายการโอนระหวางบลจ. และรายการโอนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) มายังกองทุนรวมเพ�อการเลี้ยงชีพ

(3) ยอดเงินสุทธิในการคำนวณของกำนัลพิจารณาจาก “ยอดรวมของรายการซ้ือสับเปล่ียนเขา และโอนมาจากบลจ.อ�น รวมถึงรายการโอนเงินกองทุนสำรองเล้ียงชีพ (PVD) มายังกองทุนรวมเพ�อการเล้ียงชีพท่ีทำรายการ ต้ังแต 2 ม.ค. – 30 ธ.ค. 2562”

หักดวย “ยอดรวมของรายการขายคืนสับเปล่ียนออกและโอนไปยังบลจ.อ�น ต้ังแต 2 ม.ค. 2562 – 30 เม.ย. 2563” ของ RMF และ LTF ทุกกองทุนของบลจ.กรุงไทยท่ีเขารวมรายการ ท้ังน้ี ไมนับยอดการสับเปล่ียนภายในกลุม RMF และ LTF ของ

บลจ.กรุงไทย และการขายคืนกองทุน RMF และ LTF ท่ีอยูภายใตการจัดการของบลจ.กรุงไทย ณ ป 2561 ท่ีไดถือครองจนครบระยะเวลาการลงทุนตามเง�อนไขทางภาษีของกรมสรรพากร (4) ตองคงยอดสุทธิไวจนถึง 30 เม.ย. 2563 โดยจะไดรับหนวย

ลงทุน KTSTPLUS ภายใน 15 มิ.ย. 2563 (5) หนวยลงทุนสุทธิท่ีไดรับสิทธิจากรายการสงเสริมการขายของโครงการ Wealth+ ลงทุนอัตโนมัติรายเดือน แบบประจำเทากันทุกเดือน ตอเน�องครบ 12 เดือน ในชวง เม.ย. 2562 – เม.ย. 2563 แลว จะไมเขา

รวมรายการสงเสริมการขายน้ี (6) คิดคาธรรมเนียมบัตรเครดิตในอัตรารอยละ 2 โดยคิดเฉพาะสวนท่ีลงทุนผานบัตรเครดิต กรณีถือครองไมครบตามระยะเวลาท่ีกำหนด (7) กรณีผูลงทุนมีบัญชีมากกวา 1 บัญชี นับยอดเงินจากทุกบัญชีของผูลงทุนรวมกัน

โดยยึดเลขท่ีบัตรประชาชนเปนหลัก (8) การซ้ือหนวยลงทุน RMF/LTF ผานบัตรเครดิตไมไดรับคะแนนสะสม ไมลสะสมหรือเงินคืนกลับเขาบัตรฯ และไมไดรับสิทธ์ิแบงผอนชำระ (9) บริษัทขอสงวนสิทธ์ิกรณีท่ีไดรับสิทธ์ิในการรับของกำนัลจากโปรโมช่ัน RMF/LTF น้ีแลว

จะไมสามารถรับของกำนัล/รางวัลใดๆ จากโปรโมช่ันอ�นๆ ของบริษัทอีก ในชวงระยะเวลาเดียวกัน (10) บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเง�อนไขของรายการสงเสริมการขายน้ี โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ในกรณีมีขอพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเปนท่ีสุด

ลงทุน KTAM LTF/RMF (ยกเว�น RMF2 RMF3 และ RMF4) รับเง�นคืน 100 บาท เข�ากองทุน KTSTPLUS
เมื่อมียอดลงทุนสุทธ�ทุกๆ 50,000 บาท (สำหรับการชำระทุกช�องทาง)** วันนี้ - 30 ธันวาคม 2562

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

โปรโมชั่นกองทุน KTAM LTF/RMF ป� 2562 

เพราะทุกวัน
คือโอกาสลงทุน
สร�างผลตอบแทน
ระยะยาว
กับ KTAM LTF/RMF

**เง�่อนไขการรับเง�นคืนและเง�่อนไขอื่นๆ เป�นไปตามที่ บลจ.กรุงไทยและบัตรเครดิต KTC กำหนด 
ผู�ลงทุนต�องศึกษาข�อมูลของกองทุนรวม ทำความเข�าใจลักษณะสินค�า เง�อ่นไขผลตอบแทน นโยบายการลงทุนความเส่ียง ข�อมูลเก่ียวกับสิทธ�ประโยชน�ทางภาษีท่ีระบุไว�ใน
คู�มือการลงทุนในกองทุน LTF/RMF และผลการดำเนินงานของกองทุนรวมท่ีเป�ดเผยไว�ในแหล�งต�างๆ หร�อให�ขอข�อมูลจากบุคคลท่ีขายหน�วยลงทุนก�อนการตัดสินใจลงทุน
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 Smart Trade KTAM TV Online



หลักเกณฑ�และเง�่อนไขโปรโมชั่นกองทุน KTAM LTF/RMF 
1.  กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหน�เ้พ่ือการเล้ียงชีพ (RMF2) กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหน�ภ้าครัฐเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF3) กองทุนเปดกรุงไทยตลาดเงินเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF4)
    และกองทุน RMF ใหมในป 2562 ที่บริษัทอาจประกาศยกเวนภายหลัง ไมเขารวมรายการสงเสริมการขายน�้ี้
2.  นับยอดเงินสุทธิจากรายการในกองทุน RMF และ LTF ของบลจ.กรุงไทย ท้ังป 2562 ต้ังแต 2 ม.ค. - 30 ธ.ค. 2562 ท้ังน� ้ยอดซ้ือและสับเปล่ียนสุทธิของกองทุน
    ท่ีรวมรายการรวมกันสูงสุดประเภทกองทุนละ 500,000 บาทตอปภาษี โดยไมจำกัดยอดสูงสุดตอประเภทกองทุน สำหรับรายการโอนระหวางบลจ. และรายการ
    โอนเงินกองทุนสำรองเล้ียงชีพ (PVD) มายังกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ
3.  ยอดเงินสุทธิในการคำนวณของกำนัลพิจารณาจาก “ยอดรวมของรายการซ้ือ สับเปล่ียนเขา และโอนมาจากบลจ.อ่ืน รวมถึงรายการโอนเงินกองทุนสำรองเล้ียงชีพ (PVD)
    มายังกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพท่ีทำรายการ ต้ังแต 2 ม.ค. – 30 ธ.ค. 2562” หักดวย “ยอดรวมของรายการขายคืน สับเปล่ียนออกและโอนไปยังบลจ.อ่ืน ต้ังแต 2 ม.ค. 2562
    – 30 เม.ย. 2563” ของ RMF และ LTF ทุกกองทุนของบลจ.กรุงไทยท่ีเขารวมรายการ ท้ังน� ้ไมนับยอดการสับเปล่ียนภายในกลุม RMF และ LTF ของบลจ.กรุงไทย
    และการขายคืนกองทุน RMF และ LTF ท่ีอยูภายใตการจัดการของบลจ.กรุงไทย ณ ป 2561 ท่ีไดถือครองจนครบระยะเวลาการลงทุนตามเง่ือนไขทางภาษีของกรมสรรพากร 
4.  ตองคงยอดสุทธิไวจนถึง 30 เม.ย. 2563 โดยจะไดรับหนวยลงทุน KTSTPLUS ภายใน 15 มิ.ย. 2563
5.  หนวยลงทุนสุทธิที่ไดรับสิทธิจากรายการสงเสริมการขายของโครงการ Wealth+ ลงทุนอัตโนมัติรายเดือน แบบประจำเทากันทุกเดือน ตอเน��องครบ 12 เดือน
    ในชวง เม.ย. 2562 - เม.ย. 2563 แลว จะไมเขารวมรายการสงเสริมการขายน�้  
6.  คิดคาธรรมเน�ยมบัตรเครดิตในอัตรารอยละ 2 โดยคิดเฉพาะสวนที่ลงทุนผานบัตรเครดิต กรณ�ถือครองไมครบตามระยะเวลาที่กำหนด
7.  กรณ�ผูลงทุนมีบัญชีมากกวา 1 บัญชี นับยอดเงินจากทุกบัญชีของผูลงทุนรวมกัน โดยยึดเลขที่บัตรประชาชนเปนหลัก 
8.  การซื้อหนวยลงทุน RMF/LTF ผานบัตรเครดิต ไมไดรับคะแนนสะสม ไมลสะสม หรือเงินคืนกลับเขาบัตรฯ และไมไดรับสิทธิแบงผอนชำระ
9.  บริษัทขอสงวนสิทธิ์กรณ�ที่ไดรับสิทธิในการรับของกำนัลจากโปรโมชั�น RMF/LTF น�้แลว จะไมสามารถรับของกำนัล/รางวัลใดๆจากโปรโมชั�นอื่นๆ ของบริษัทอีก
    ในชวงระยะเวลาเดียวกันน�้
10. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการสงเสริมการขายน�้ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ในกรณ�มีขอพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเปนที่สุด

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� 2562



สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมพรอมขอรับหนังสือชี้ชวนไดที่ LHFund หรือผูสนับสนุนการขายท่ีไดรับการแตงต้ัง

*ปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน
**สิทธิประโยชนทางภาษีเปนไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด

เงื�อนไข : 1.รายการสงเสริมการขายน้ีสำหรับกองทุนในกลุม LTF และ RMF ท่ีบริหารโดย LHFund และมียอดเงินลงทุนสะสมสุทธิในชวงระหวางวันท่ี 3 ม.ค. - 30 ธ.ค. 62 เทาน้ัน 2.ผูลงทุนตองถือหน)วยลงทุนดังกลาว

ไวจนถึงวันที่ 31 ม.ค. 63 โดย LHFund จะทำการจายของสมนาคุณให ในอัตรา 0.20% ของยอดการลงทุนสะสมสุทธิรวมในกลุม LTF และ RMF สูงสุดไมเกิน 2,000 บาทตอทาน ภายในวันที่ 28 ก.พ. 63 3.ยอดเงิน

ลงทุนสะสมสุทธิ หมายถึง ยอดลงทุนรวมรายการซื้อและรายการสับเปลี่ยนเขาจากกองทุนอื<นที่ ไม ใชกลุม LTF และ RMF ของ LHFund และรายการโอนเขากองทุนในกลุม LTF และ RMF จาก บลจ.อื<น หักดวยยอด

รายการขายคืน รายการสับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนใดๆ ของ LHFund และรายการโอนออกจากกองทุนในกลุม LTF และ RMF ของ LHFund ไปยัง บลจ. อื<นๆ โดย บลจ.จะใชวิธีคำนวนแบบเขากอนออกกอน (FIFO)

ซึ่งเปนไปตามเงื<อนไขทางภาษีที่ทางกรมสรรพากรกำหนด 4.หากผูลงทุนมีมากกวา 1 บัญชี LHFund จะคำนวนยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิจากเลขที่บัตรประชาชนเปนหลัก 5.กองทุนเปด แอล เอช ตลาดเงิน (LHMM) 

เปนกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงตามเกณฑของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ในระดับ 2 โดยกองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีคุณภาพสูงหรือตราสารทางการเงินอื<นๆ ที่จะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุ

สัญญาไมเกิน 397 วัน นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในตางประเทศ โดยจะทำการปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน (Fully Hedge) 6.บลจ.ขอสงวนสิทธิ์ในการ

เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑและเงื<อนไข โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา และถือคำตัดสินของ LHFund เปนสิ้นสุด

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑ ในตลาดทุนมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

LHACTLTF เนนลงทุนในหุนที่อยู SET และ/หรือ ตลาด MAI ที่มีอัตราการเติบโตสูง (Growth Stock) ในระยะปานกลาง

ถึงระยะยาวเปนอันดับแรก ไมนอยกวา 65% ของ NAV

กองทุน นโยบายการลงทุน ความเสี่ยง

LTF

RMF

LHSMART-LTF ลงทุนในหุนที่มีปจจัยพื้นฐานดีและ/หรือ มีแนวโนมการจายปนผลสูงไมนอยกวา 65% ของ NAV

LHSTGLTF ลงทุนในหุนที่อยู ใน SET และ/หรือ ตลาด MAI โดยเนนลงทุนดวยการสรางกลุมหลักทรัพย ใหมีความผันผวนต่ำ 

ไมนอยกวา 80% ของ NAV

LHGOVRMF ลงทุนในตราสารหน้ีภาครัฐไมนอยกวา 80% ของ NAV

LHFLRMF ลงทุนในตราสารหน้ี หุน เงินฝาก ปรับสัดสวนได 0-100% ของ NAV

LHGINCOMERMF* เนนลงทุนในหน)วยลงทุนของกองทุนตางประเทศ (Fund of Fund) อยางนอย 2 กองทุน โดยเฉล่ียไมนอยกวา 80% ของ NAV

LHTPROPRMF เนนลงทุนในหน)วยลงทุนอสังหาริมทรัพย ในประเทศไมนอยกวา80% ของ NAV

“ป4นี้....เรายังใหคุณอยางตอเนื8อง”
โอกาสรับผลตอบแทนระยะยาวและสิทธิประโยชนทางภาษี**

Promotion
LTF-RMF

ทำความเขาใจลักษณะสินคา เงื8อนไขผลตอบแทน ความเส่ียง และศึกษาสิทธิประโยชนทางภาษีในคูมือการลงทุนกอนตัดสินใจลงทุน
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