โปรโมชั่น RMF/SSF สาหรับลูกค้าปี 2565
กองทุน SSF และ RMF โดย บลจ.เกียรตินาคินภัทร
สร้างโอกาสรับผลตอบแทนพร้อมลดหย่อนภาษี
• ดูแลอย่างมืออาชีพ โดยผู้จ ัดการกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุน
• สร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

กองทุนที่ร่วมโครงการ
1.
2.

KKP SGAA-SSF
KKP SGAA Extra-SSF

3.
4.

KKP INCOME-H-SSF
KKP DIVIDEND-SSF

5.
6.

KKP ACT EQ-SSF
KKP SM CAP-SSF

7.
8.

KKP SMART MV-SSF
KKP TQG-SSF

9. KKP G-UBOND-H-SSF
10. KKP G-THEME-H-SSF

11. KKP GIMPACT-H-SSF
12. KKP GNP-H-SSF
13. KKP GNP-SSF
14. KKP SEMICON-H-SSF
15. KKP PROP-D-SSF
16. KKP SGAA RMF

เงื่อนไขการจ่าย
ของสมนาคุณ

ของสมนาคุณ

ยอดลงทุนสะสม
ทุก ๆ 50,000 บาท

รับหน่วยลงทุน
ในกองทุน

(ซื้อ/สั บเปลี่ยนเข้า/
โอนเข้า
หักด้ว ย

KKP MP
100 บาท

ช่วงระยะเวลาที่
ร่วมโปรโมชั่น

กาหนดการจ่าย
ของสมนาคุณ

ตั้งแต่วันทาการ
แรกของเดือน

ภายใน
มกราคม 2565 ถึง
30 มิ.ย. 2566
วันทาการสุดท้าย

ของปี 2565

ขาย/สั บเปลี่ยนออก/
โอนออก)

17. KKP BLRMF
18. KKP EQRMF
19. KKP GNP RMF-H
20. KKP GNP RMF-UH
21. KKP PROPRMF

(โปรดพิจารณาเงื่อนไขที่ร ะบุ
ไว้ในส่วนท้ายของเอกสาร)

กองทุน SSF : ลดหย่อนสูงสุด 30% ของเงินได้และไม่เกิน 200,000 บาท เมื่อรวมกับ RMF กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ประกันบานาญ และกองทุนเพื่ อการเกษี ยณอายุอื่น ๆ แล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท โดยต้องถือครอง 10 ปี นับจากวันซื้อ
กองทุน RMF : ลดหย่อนสูงสุด 30% ของเงินได้และไม่เกิน 500,000 บาท เมื่อรวมกับ SSF กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ประกันบานาญ และกองทุนเพื่ อการเกษี ยณอายุอื่น ๆ แล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท โดยต้องถือครอง 5 ปี และอายุครบ
55 ปี

สอบถามรายละเอียดเพิม
่ เติม โทร 02 305 9800

• Promotion ส าหรับลูก ค้าที่ลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่ร่วมโครงการ ยกเว้นยอดชาระผ่านบัตรเครดิต
• รับเฉพาะบัตรเครดิตธนาคารกรุงศรี ยกเว้นบัตร Central Card, Tesco Visa และ First Choice
• เงื่อนไขเป็ นไปตามที่ บลจ. ก าหนด

ผู้ ล งทุ น ส ามาร ถ ศึ ก ษารายล ะ เอี ย ดข้ อ มู ล ก องทุ น รวม น โยบายก องทุ นรวม ความ เสี่ ยงแ ละ ผลก ารด าเนิ น งา นเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่
https://am.kkpfg.com/th/home หรือขอรับข้อมูลจากผู้ส นับสนุนการขายหรือรั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น ที่ ไ ด้ รั บ ก ารแ ต่ ง ตั้ ง ทุ ก แ ห่ ง
เพิม
่ เติมก่อนตัดสิ นใจลงทุน  การลงทุนมีความเสี่ ยง ผู้ลงทุนควรศึก ษาข้อมูลของกองทุน โดยเฉพาะอย่างยิง
่ นโยบายการลงทุน ความ
เสี่ ยง และผลการดาเนินงานของกองทุนที่เปิ ดเผยไว้ในแหล่งต่างๆ ก่อนตัดสิ นใจลงทุน และควรศึกษาข้อมูลสิ ทธิประ โยชน์ ท างภาษี ใ น
คู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมก่อนตัดสิ นใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องลงทุนอย่า ง
ต่อเนื่องระยะยาวตามที่ก ฎหมายที่เกี่ยวข้องและประมวลรัษฎากรกาหนด ซึ่งผู้ลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื่ อ นไขแ ละ วิ ธี ก ารก าหนดไว้ ใ น
กฎหมายภาษีอากร โดยผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิ ทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิ ทธิประโยชน์ทางภาษี
ที่เคยได้รับภายในก าหนดเวลาที่ก ฎหมายก าหนด มิฉะนั้นจะต้องชาระเงินเพิ่มและหรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร ทั้ง นี้ สิ ทธิ ป ระ โยชน์
ทางภาษีที่ผู้ลงทุนพึงได้รับจะสิ้ นสุ ดลงเมื่อผู้ลงทุนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน

ข้อมูลกองทุนลดหย่อนภาษี ที่เข้าร่วมโปรโมชั่น
กองทุนรวมผสม
ชื่อกองทุน

นโยบายการลงทุน1

KKP SG-AA-SSF
2 กองทุนผสม แบบ Asset Allocation ที่กระจายการลงทุนในทรัพย์สินต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
KKP SG-AA Extra-SSF ได้แก่ ตราสารทุน ตราสารหนี้ ตลอดจนทรัพย์สินทางเลือก เช่น กองทุนอสังหาริมทรัพย์ ทองคา และ
ระดับความเสี่ยง : 5
สินค้าโภคภัณฑ์ กองทุนป้องกันความเสี่ ยงตามดุลพิ นิจผู้จ ัดการกองทุน โดยทั้ง 2 กองทุน มีการลงทุน
ในทรัพย์สินแต่ละประเภทในสัดส่ วนที่แตกต่างกั นตามระดั บความเสี่ยงของผู้ลงทุ นแต่ละกลุ่ม
KKP SG-AA RMF
ระดับความเสี่ยง : 5

กองทุนผสม แบบ Asset Allocation ที่กระจายการลงทุนในทรัพย์สินต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่
ตราสารทุน ตราสารหนี้ ตลอดจนทรัพย์สินทางเลือก เช่น กองทุนอสังหาริมทรัพย์ ทองคา และสินค้า
โภคภัณฑ์ กองทุนป้องกันความเสี่ยงตามดุลพิ นิจผู้จ ัดการกองทุ น

KKP BLRMF
ระดับความเสี่ยง : 5

ลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ และหุ้นในประเทศ ในสัดส่วน 0 - 100% ของ NAV โดยผู้จัดการกองทุนจะ
ปรับเปลี่ยนสัดส่วนตามสภาวะตลาด

กองทุนรวมตราสารทุน
ชื่อกองทุน

นโยบายการลงทุน1

KKP DIVIDEND-SSF
ระดับความเสี่ยง : 6

ลงทุ นในหุ้ นที่ มี นโยบายการจ่ ายเงิ น ปันผลอย่ างสม่ าเสมอ มี ป ัจ จั ยพื้ นฐานที่ ดี และมี แนวโน้ มการ
เจริญเติบโตสูง

KKP ACT EQ-SSF
ระดับความเสี่ยง : 6

ลงทุนในหุ้นที่มีปจ
ั จัยพื้ นฐานที่ดีและมีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูงในระยะปานกลางถึ งระยะยาว

KKP SM CAP-SSF
ระดับความเสี่ยง : 6

ลงทุนในหุ้นของบริษั ทขนาดกลางและขนาดเล็กใน SET หรื อ MAI ที่ ไ ม่ ไ ด้ เป็นองค์ ประกอบของดั ชนี SET
50 ที่มีปจ
ั จัยพื้ นฐานดี มีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูง

KKP SMART MV-SSF
ระดับความเสี่ยง : 6

คัดเลือกหุ้นไทยด้วยกลยุทธ์การลงทุนอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์ผ่านโมเดลทางคณิ ตศาสตร์ เพื่ อลดความ
ผันผวนของพอร์ตการลงทุนให้อยู่ ในระดั บต่าที่สุด ภายใต้ข้อจากัดการลงทุนที่กาหนด

KKP TQG-SSF
ระดับความเสี่ยง : 6

ลงทุนในหุ้นไทยที่มีศั กยภาพในการเติบโต มีความสามารถในการท าก าไร โดยพิ จารณาจากปัจ จั ยพื้ นฐาน
ด้วยการใช้ระบบวิเคราะห์เชิงปริมาณควบคู่การวิเคราะห์ของผู้จัดการกองทุ น

KKP EQRMF
ระดับความเสี่ยง : 6

ลงทุนในหุ้นที่มีปจ
ั จัยพื้ นฐานที่ดีและมีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูงในระยะปานกลางถึ งระยะยาว

กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สินอื่น ๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน รวมถึง ประเภทหลักทรัพย์ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน และหนัง สือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครง การ
โปรดศึกษารายละเอียดทั้ง หมดเพิ่มเติม https://am.kkpfg.com
1

เงื่อนไข
1. ยอดเงินลงทุนสะสมทุกๆ 50,000 บาท ในกองทุน RMF และ SSF ตามที่บลจ.เกียรตินาคินภัทรกาหนด ตั้ง แต่วันทาการแรกของเดือนมกราคม 2565 ถึง วันทาการสุดท้ายของปี 2565
สาหรับช่องทางการชาระผ่านเงินสด เงินโอน เช็ค และยอดสับเปลี่ยนเข้าจากกองทุนอื่นเท่านั้น จะได้รับหน่วยลงทุนในกองทุน KKP MP มูลค่า 100 บาท
2. ผู้ลงทุนต้องถือหน่วยลงทุนที่ได้ลงทุนภายในช่วงเวลาส่ง เสริมการขาย จนถึง วันทาการสุดท้ายของปี 2565 ซึ่ง เป็นวันที่ บริษ ัทจะคานวณยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิ เพื่อรับสิทธิในรายการ
ส่ง เสริมการขายนี้
3. ยอดเงินลงทุนสะสม หมายถึง ยอดเงินลงทุนสุทธิที่คานวณจาก ยอดรวมของรายการ 1) ซื้อ 2) สับเปลี่ยนเข้าจากกองทุนใดๆ ที่ไม่ใช่กองทุนภาษีของบลจ. เกียรตินาคินภัทร และ 3)
โอนเข้ามาจาก บลจ. อื่น หักด้วย ยอดรวมของรายการ 1) ขายคืนกองทุนแบบผิดเงื่อนไขทางภาษี (ถือครองไม่ครบระยะเวลาการลงทุนตามเงื่อนไขทางภาษีของกรมสรรพากร) 2)
สับเปลี่ยนออกไปยัง กองที่ไม่ได้เข้าร่วม Promotion และ 3) โอนออกไปยัง บลจ. อื่น
4. ในกรณีที่ผู้ลงทุนมีบัญชีมากกว่า 1 บัญชี บริษ ัทฯ จะนับเงินจากยอดเงินลงทุนสะสมจากทุกบัญชีรวมกัน โดยพิจ ารณาจากเลขบัตรประจ าตัวประชาชนเป็นหลัก ทั้ง นี้ บริษท
ั ฯ จะทาการ
ซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด KKP MP เข้าบัญชีใดบัญชีหนึ่ง โดยจะไม่มีการแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า โดยภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 บริษ ัทฯ จะทาการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด KKP
MP สาหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการส่ง เสริมการขายดัง กล่าว เว้นแต่บลจ.เกียรตินาคินภัทร จะอนุญ าตเป็นอย่างอื่น
5. บริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขของรายการส่ง เสริมการขาย โดยมิ ต้องแจ้ง ล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาท คาตัดสินของบริษ ัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด

ผู้ ล งทุ นส า ม า ร ถศึ กษ า ร า ย ล ะ เอี ยด ข้ อ มู ล กอ งทุ นร วม น โย บา ยก อง ทุ น ร ว ม คว า ม เสี่ ยง แล ะผ ล ก า ร ด า เนิ นง า น เพิ่ มเ ติ ม ได้ ที่
https://am.kkpfg.com/th/home หรือขอรับข้อมูลจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้ร ับการแต่งตั้งทุกแห่งเพิ่ ม เติ ม ก่ อ น
ตัดสินใจลงทุน  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจผลิตภัณฑ์ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ ย ง และควร
ศึกษาข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อกา ร ออมก่ อ นตั ด สิ น ใจ
ลงทุน รวมทั้งศึกษาเงื่อนไขการลงทุน และผลกระทบในกรณีลงทุนผิดเงื่อนไข

ข้อมูลกองทุนลดหย่อนภาษี ที่เข้าร่วมโปรโมชั่น
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ

ชื่อกองทุน
KKP INCOME-H-SSF
ระดับความเสี่ยง : 5

KKP G-UBOND-H-SSF
ระดับความเสี่ยง : 6

นโยบายการลงทุน1
ลงทุนในกองทุนรวมหลั ก BGF Global Multi-Asset Income Fund ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดย
ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90%
กองทุนหลักเน้นลงทุนแบบผสม โดยจะลงทุนในทรัพย์สินต่าง ๆ ทั่วโลก ตราสารทุน ตราสารที่เกี่ยวข้อง
กับตราสารทุน ตราสารหนี้ มีเป้าหมายเพื่ อสร้างรายได้ และสร้างโอกาสเติบโตของเงินทุนระยะยาว
ลงทุนในกองทุนรวมหลั ก Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond ไม่น้อยกว่า 80%
ของ NAV โดยป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90%
กองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก แบบ Active Management มีความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้
ตลอดเวลา กองทุนมีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน (Risky/Complex Product)

KKP G-THEME-H-SSF
ระดับความเสี่ยง : 6
KKP GIMPACT-H-SSF
ระดับความเสี่ยง : 6

ลงทุนในหุ้นทั่วโลก โดยกระจายการลงทุนในธีมการลงทุนสาคัญที่ไ ด้ รั บ ประโยชน์ จ ากเทรนด์ ก าร
เปลี่ยนแปลงของโลกในระยะยาว โดยป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90%
ลงทุนในกองทุนรวมหลั ก Wellington Global Impact Fund ไม่ น้ อยกว่ า 80% ของ NAV โดยป้องกั น
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90%
กองทุนหลักเน้นลงทุนในธุ รกิ จทั่ วโลกที่ สร้ างผลิ ตภั ณฑ์ หรื อให้ บริ การที่ ช่ วยสร้ างผลกระทบด้ านบวก
ควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดี

KKP GNP-H-SSF
KKP GNP-SSF
ระดับความเสี่ยง : 6

ลงทุนในกองทุนรวมหลั ก Capital Group New Perspective Fund (LUX) ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
กองทุนหลักคัดสรรหุ้นของบริษัทชั้นนาทั่ วโลก ที่เติบโตตามเทรนด์เศรษฐกิจการค้าโลก
KKP GNP-H-SSF ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90%
KKP GNP-SSF ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพิ นิจผู้จัดการกองทุน

KKP GNP RMF-H
KKP GNP RMF-UH
ระดับความเสี่ยง : 6

ลงทุนในกองทุนรวมหลั ก Capital Group New Perspective Fund (LUX) ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
กองทุนหลักคัดสรรหุ้นของบริษั ทชั้นนาทั่ วโลก ที่เติบโตตามเทรนด์เศรษฐกิจการค้าโลก
KKP GNP RMF-H ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90%
KKP GNP RMF-UH ไม่ปอ
้ งกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ ยน
ลงทุนในกองทุนรวมหลัก iShares Semiconductor ETF ไม่น้อยกว่ า 80% ของ NAV โดยป้องกั นความ
เสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90% กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรม
เซมิคอนดักเตอร์โดยใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ Passive Management

KKP SEMICON-H-SSF
ระดับความเสี่ยง : 7

กองทุนรวมหน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์
ชื่อกองทุน
KKP PROP-D-SSF
ระดับความเสี่ยง : 8
KKP PROPRMF
ระดับความเสี่ยง : 8

นโยบายการลงทุน1
ลงทุนในหลักทรัพย์/ตราสารที่อยู่ ในหมวดอุ ตสาหกรรมอสั งหาริ มทรั พย์ (Property Sector) ทั้ งในและ
ตปท. ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยป้องกันความเสี่ ยงด้ านอั ตราแลกเปลี่ ยนตามดุ ลพิ นิ จ ผู้ จ ั ดการ
กองทุน
ลงทุนในหลักทรัพย์/ตราสารที่ อยู่ ในหมวดอุ ตสาหกรรมอสั งหาริ มทรั พย์ (Property Sector) ทั้ งในและ
ต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยป้องกั นความเสี่ ยงด้ านอั ตราแลกเปลี่ ยนตามดุ ลพิ นิ จ
ผู้จ ัดการกองทุน

กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สินอื่น ๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน รวมถึง ประเภทหลักทรัพย์ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน และหนัง สือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครง การ
โปรดศึกษารายละเอียดทั้ง หมดเพิ่มเติม https://am.kkpfg.com
1

เงื่อนไข
1. ยอดเงินลงทุนสะสมทุกๆ 50,000 บาท ในกองทุน RMF และ SSF ตามที่บลจ.เกียรตินาคินภัทรกาหนด ตั้ง แต่วันทาการแรกของเดือนมกราคม 2565 ถึง วันทาการสุดท้ายของปี 2565
สาหรับช่องทางการชาระผ่านเงินสด เงินโอน เช็ค และยอดสับเปลี่ยนเข้าจากกองทุนอื่นเท่านั้น จะได้รับหน่วยลงทุนในกองทุน KKP MP มูลค่า 100 บาท
2. ผู้ลงทุนต้องถือหน่วยลงทุนที่ได้ลงทุนภายในช่วงเวลาส่ง เสริมการขาย จนถึง วันทาการสุดท้ายของปี 2565 ซึ่ง เป็นวันที่ บริษ ัทจะคานวณยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิ เพื่อรับสิทธิในรายการ
ส่ง เสริมการขายนี้
3. ยอดเงินลงทุนสะสม หมายถึง ยอดเงินลงทุนสุทธิที่คานวณจาก ยอดรวมของรายการ 1) ซื้อ 2) สับเปลี่ยนเข้าจากกองทุนใดๆ ที่ไม่ใช่กองทุนภาษีของบลจ. เกียรตินาคินภัทร และ 3)
โอนเข้ามาจาก บลจ. อื่น หักด้วย ยอดรวมของรายการ 1) ขายคืนกองทุนแบบผิดเงื่อนไขทางภาษี (ถือครองไม่ครบระยะเวลาการลงทุนตามเงื่อนไขทางภาษีของกรมสรรพากร) 2)
สับเปลี่ยนออกไปยัง กองที่ไม่ได้เข้าร่วม Promotion และ 3) โอนออกไปยัง บลจ. อื่น
4. ในกรณีที่ผู้ลงทุนมีบัญชีมากกว่า 1 บัญชี บริษ ัทฯ จะนับเงินจากยอดเงินลงทุนสะสมจากทุกบัญชีรวมกัน โดยพิจ ารณาจากเลขบัตรประจ าตัวประชาชนเป็นหลัก ทั้ง นี้ บริษท
ั ฯ จะทาการ
ซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด KKP MP เข้าบัญชีใดบัญชีหนึ่ง โดยจะไม่มีการแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า โดยภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 บริษ ัทฯ จะทาการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด KKP
MP สาหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการส่ง เสริมการขายดัง กล่าว เว้นแต่บลจ.เกียรตินาคินภัทร จะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
5. บริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขของรายการส่ง เสริมการขาย โดยมิ ต้องแจ้ง ล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาท คาตัดสินของบริษ ัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด

ผู้ ล งทุ น ส ามาร ถ ศึ ก ษารายล ะ เอี ย ดข้ อ มู ล ก องทุ น รวม น โยบายก องทุ นรวม ความ เสี่ ยงแ ละ ผลก ารด าเนิ น งา นเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่
https://am.kkpfg.com/th/home หรือขอรับข้อมูลจากผู้ส นับสนุนการขายหรือรั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น ที่ ไ ด้ รั บ ก ารแ ต่ ง ตั้ ง ทุ ก แ ห่ ง
เพิ่มเติมก่อนตัดสิ นใจลงทุน  การลงทุนมีความเสี่ ยง ผู้ลงทุนควรทาความเข้าใจผลิตภัณฑ์ นโยบายการลงทุน เงื่ อ นไขผลตอบแทน
ความเสี่ ยง และควรศึก ษาข้อมูลสิ ทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการออมก่อนตัดสิ นใจลงทุน รวมทั้งศึกษาเงื่อนไขการลงทุน และผลกระทบในกรณีลงทุนผิดเงื่อนไข

