
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม โทร 02 305 9800

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลกองทุนรวม นโยบายกองทุนรวม ความเส่ียงและผลการด าเนินงานเพ่ิมเติมได้ที่
https://am.kkpfg.com/th/home หรือขอรับข้อมูลจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งต้ังทุกแห่ง
เพ่ิมเติมก่อนตัดสินใจลงทุน  การลงทุนมีความเส่ียง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของกองทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุน ความ
เส่ียง และผลการด าเนินงานของกองทุนที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่างๆ ก่อนตัดสินใจลงทุน และควรศึกษาข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษีใน
คู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพและคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออมก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องลงทุนอย่าง
ต่อเนื่องระยะยาวตามที่กฎหมายที่เก่ียวข้องและประมวลรัษฎากรก าหนด ซึ่งผู้ลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการก าหนดไว้ใน
กฎหมายภาษีอากร โดยผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ที่เคยได้รับภายในก าหนดเวลาที่กฎหมายก าหนด มิฉะนั้นจะต้องช าระเงินเพ่ิมและหรือเบ้ียปรับตามประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์
ทางภาษีที่ผู้ลงทุนพึงได้รับจะส้ินสุดลงเมื่อผู้ลงทุนไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขการลงทุน

• ดูแลอย่างมืออาชีพ โดยผู้จัดการกองทุน
ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุน

• สร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

• Promotion ส าหรับลูกค้าที่ลงทุนในกองทนุ SSF และ RMF ที่ร่วมโครงการ ยกเว้นยอดช าระผ่านบัตรเครดิต
• รับเฉพาะบัตรเครดิตธนาคารกรุงศรี ยกเว้นบัตร Central Card,  Tesco Visa และ First Choice
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บลจ. ก าหนด

กองทุน SSF : ลดหย่อนสูงสุด 30% ของเงินได้และไม่เกิน 200,000 บาท เมื่อรวมกับ RMF กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ประกันบ านาญ 
และกองทุนเพ่ือการเกษียณอายุอื่น ๆ แล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท โดยต้องถือครอง 10 ปี นับจากวันซื้อ

กองทุน RMF : ลดหย่อนสูงสุด 30% ของเงินได้และไม่เกิน 500,000 บาท เมื่อรวมกับ SSF กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ประกันบ านาญ 
และกองทุนเพ่ือการเกษียณอายุอื่น ๆ แล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท โดยต้องถือครอง 5 ปี และอายุครบ 55 ปี

โปรโมช่ัน

ส าหรับลูกค้า ปี 2565RMF/SSF

กองทุน SSF และ RMF โดย บลจ.เกียรตินาคินภัทร
สร้างโอกาสรับผลตอบแทนพร้อมลดหย่อนภาษี

กองทุนท่ีร่วมโครงการ

1. KKP SG-AA-SSF

2. KKP SG-AA Extra-SSF

3. KKP INCOME-H-SSF

4. KKP DIVIDEND-SSF

5. KKP ACT EQ-SSF

6. KKP SM CAP-SSF

7. KKP SMART MV-SSF

8. KKP TQG-SSF

9. KKP G-UBOND-H-SSF

10. KKP G-THEME-H-SSF

KKP GIMPACT-H-SSF

KKP GNP-H-SSF

KKP GNP-SSF

KKP SEMICON-H-SSF

KKP PROP-D-SSF

KKP SG-AA RMF

KKP BLRMF

KKP EQRMF

KKP GNP RMF-H

KKP GNP RMF-UH

KKP PROPRMF

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

เงื่อนไขการจ่ายของสมนาคุณ

ยอดลงทุนสะสมทุก ๆ 
50,000 บาท

ของสมนาคุณ

รับหน่วยลงทุน
ในกองทุน KKP MP 

100 บาท

ช่วงระยะเวลาที่ร่วมโปรโมชั่น
ตั้งแต่วันท าการแรกของเดือนมกราคม 2565
ถึงวันท าการสุดท้ายของปี 2565

ก าหนดการจ่ายของสมนาคุณ

ภายใน 30 มิ.ย. 2566

(ซื้อ/สับเปล่ียนเข้า/โอนเข้า 
หักด้วย ขาย/สับเปล่ียนออก/โอนออก)

(โปรดพิจารณาเง่ือนไขที่ระบุไว้ใน
ส่วนท้ายของเอกสาร)

https://am.kkpfg.com/th/home


กองทุนรวมตลาดเงิน

ชื่อกองทุน นโยบายการลงทุนโดยยอ่

KKP MP-SSF
ระดับความเส่ียง : 1

ไม่ร่วม Promotion

เน้นลงทุนในตราสารภาครัฐ  โดยตราสารทีล่งทุน ครบก าหนดจะมีช าระไม่เกิน 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน 
โดยกองทุนจะด ารง portfolio duration ณ ขณะใดๆ ≤ 92 วัน ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

KKP MMRMF

ระดับความเส่ียง : 1

ไม่ร่วม Promotion

เน้นลงทุนในตราสารภาครัฐ รวมทั้งเงินฝากและบัตรเงินฝาก  โดยตราสารที่ลงทุน ครบก าหนดจะมีช าระไม่
เกิน 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน โดยกองทุนจะด ารง portfolio duration ณ ขณะใดๆ ≤ 92 วัน ไม่มีการ
ลงทุนในต่างประเทศ

กองทุนรวมตราสารหน้ี

ชื่อกองทุน นโยบายการลงทุนโดยยอ่

KKP PLUS-SSF
ระดับความเส่ียง : 4

ไม่ร่วม Promotion

ลงทุนในตราสารหนีภ้าครัฐ และบริษัทเอกชน Rating ตั้งแต่ BBB + ขึ้นไป 
portfolio duration ไม่เกิน 1 ปี ลงทุนต่างประเทศไมเ่กิน 40 %
ป้องกันความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนไม่นอ้ยกว่า 90%

KKP S-PLUS-SSF
ระดับความเส่ียง : 4

ไม่ร่วม Promotion

ลงทุนในตราสารหนีภ้าครัฐ และบริษัทเอกชน Rating ตั้งแต่ BBB + ขึ้นไป 
portfolio duration ไม่เกิน 1 ปี ลงทุนต่างประเทศไมเ่กิน 79 %
ป้องกันความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนไม่นอ้ยกว่า 90%

KKP ACT FIXED-SSF
ระดับความเส่ียง : 4

ไม่ร่วม Promotion

ลงทุนในตราสารหนีภ้าครัฐ และบริษัทเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 
โดยมีการปรับพอร์ตแบบยืดหยุ่นลงทุนในต่างประเทศไมเ่กิน 79% 
ป้องกันความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนไม่นอ้ยกว่า 90%

KKP INRMF
ระดับความเส่ียง : 4

ไม่ร่วม Promotion

ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และบริษัทเอกชนโดยมีการปรับพอร์ตแบบยืดหยุ่น 
ไม่ลงทุนในต่างประเทศ

กองทุนลดหย่อนภาษีท้ังหมด

เง่ือนไข
1.  ยอดเงินลงทุนสะสมทุกๆ 50,000 บาท ในกองทุน RMF และ SSF ตามที่บลจ.เกียรตินาคินภัทรก าหนด ต้ังแต่วันท าการแรกของเดือนมกราคม 2565 ถึงวันท าการสุดท้ายของปี 2565 
ส าหรับช่องทางการช าระผ่านเงนิสด เงินโอน เช็ค และยอดสับเปลี่ยนเข้าจากกองทุนอื่นเท่านั้น จะได้รับหน่วยลงทุนในกองทนุ KKP MP มูลค่า 100 บาท
2.  ผู้ลงทุนต้องถอืหน่วยลงทุนที่ได้ลงทุนภายในชว่งเวลาส่งเสรมิการขาย จนถึงวันท าการสุดท้ายของปี 2565 ซึ่งเป็นวันที่ บริษัทจะค านวณยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิ เพ่ือรับสิทธิในรายการ
ส่งเสริมการขายนี้ 
3. ยอดเงินลงทนุสะสม หมายถึง ยอดเงินลงทุนสุทธิที่ค านวณจาก ยอดรวมของรายการ 1) ซื้อ 2) สับเปลี่ยนเข้าจากกองทุนใดๆ ที่ไม่ใช่กองทุนภาษีของบลจ. เกียรตินาคินภัทร และ 3) 
โอนเข้ามาจาก บลจ. อื่น หักด้วย ยอดรวมของรายการ 1) ขายคืนกองทนุแบบผดิเงื่อนไขทางภาษี (ถือครองไมค่รบระยะเวลาการลงทนุตามเงื่อนไขทางภาษีของกรมสรรพากร) 2) 
สับเปลี่ยนออกไปยงักองที่ไม่ได้เขา้ร่วม Promotion และ 3) โอนออกไปยัง บลจ. อื่น
4.  ในกรณีที่ผู้ลงทุนมีบัญชีมากกว่า 1 บัญชี บริษัทฯ จะนับเงินจากยอดเงนิลงทนุสะสมจากทุกบัญชรีวมกัน โดยพิจารณาจากเลขบตัรประจ าตัวประชาชนเป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทฯ จะท าการ
ซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด  KKP MP เข้าบัญชีใดบัญชีหนึ่งโดยจะไม่มกีารแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 บริษัทฯ จะท าการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด KKP 
MP ส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับสิทธ์ิตามโครงการส่งเสรมิการขายดังกลา่ว เว้นแต่บลจ.เกียรตนิาคินภัทร จะอนุญาตเป็นอยา่งอืน่
5.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดและเงือ่นไขของรายการส่งเสรมิการขาย โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาท ค าตัดสินของบรษัิทฯถือเป็นที่ส้ินสุด

ผู้ลง ทุนสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลกองทุนรวม นโยบายกองทุนรวม ความเ ส่ียงและผลการด า เ นินงานเ พ่ิมเติม ได้ ท่ี
https://am.kkpfg.com/th/home หรือขอรับข้อมูลจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับการแต่งตั้งทุกแห่งเพ่ิมเติมก่อน
ตัดสินใจลงทุน   การลงทุนมีความเส่ียง ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจผลิตภัณฑ์ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทนความเส่ียง และควร
ศึกษาข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพและคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออมก่อนตัดสินใจ
ลงทุน รวมทั้งศึกษาเงื่อนไขการลงทุน และผลกระทบในกรณีลงทุนผิดเงื่อนไข

กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สินอื่น ๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน รวมถึงประเภทหลักทรัพย์ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ 
โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพ่ิมเติม https://am.kkpfg.com
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กองทุนรวมผสม

ชื่อกองทุน นโยบายการลงทุนโดยยอ่

KKP SGAA Ultra 
Light-SSF

ไม่ร่วม Promotion

KKP SGAA Light-SSF

ไม่ร่วม Promotion

KKP SGAA-SSF

ร่วม Promotion

KKP SGAA Extra-SSF

ร่วม Promotion

ระดับความเส่ียง : 5

4 กองทุนผสม แบบ Asset Allocation ที่กระจายการลงทุนในทรัพย์สินตา่ง ๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ ได้แก่ ตราสารทุน ตราสารหนี้ ตลอดจนทรัพย์สินทางเลือก เช่น กองทุน
อสังหาริมทรัพย์ ทองค า และสินค้าโภคภัณฑ์  กองทุนลงทุนในต่างประเทศไมเ่กิน 79% 
และป้องกันความเส่ียงตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน โดยทั้ง 4 กองทุน มีการลงทุนในทรัพย์สินแต่
ละประเภทในสัดส่วนที่แตกต่างกันตามระดับความเส่ียงของผู้ลงทุนแต่ละกลุ่ม

KKP SGAA RMF

ระดับความเส่ียง : 5
ร่วม Promotion

กองทุนผสม แบบ Asset Allocation ที่กระจายการลงทุนในทรัพย์สินตา่ง ๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ ได้แก่ ตราสารทุน ตราสารหนี้ ตลอดจนทรัพย์สินทางเลือก เช่น กองทุน
อสังหาริมทรัพย์ ทองค า และสินค้าโภคภัณฑ์ กองทุนลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 79% และป้องกัน
ความเส่ียงตามดุลยพินจิผู้จัดการกองทุน 

KKP INCOME-H-SSF
ระดับความเส่ียง : 5
ร่วม Promotion

ลงทุนในกองทุนรวมหลัก BGF Global Multi-Asset Income Fund ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดย
ป้องกันความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนไม่นอ้ยกว่า 90%
กองทุนหลักเน้นลงทนุแบบผสม โดยจะลงทุนในทรัพยสิ์นตา่ง ๆ  ทั่วโลก ตราสารทุน ตราสารที่เกี่ยวข้อง
กับตราสารทุน (equity-related securities) ตราสารหนี้ (ซึ่งอาจรวมถึงตราสารหนีเ้ส่ียงสูง 
(High Yield)) มีเป้าหมายเพ่ือสร้างรายได้ และสร้างโอกาสเติบโตของเงินทนุระยะยาวแบบ Active 
Management

KKP BLRMF
ระดับความเส่ียง : 5
ร่วม Promotion

ลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ และหุ้นในประเทศ ในสัดส่วน 0-100% ของ NAV 
โดยผู้จัดการกองทุนจะปรับเปล่ียนสัดส่วนตามสภาวะตลาด

เง่ือนไข
1.  ยอดเงินลงทุนสะสมทุกๆ 50,000 บาท ในกองทุน RMF และ SSF ตามที่บลจ.เกียรตินาคินภัทรก าหนด ต้ังแต่วันท าการแรกของเดือนมกราคม 2565 ถึงวันท าการสุดท้ายของปี 2565 
ส าหรับช่องทางการช าระผ่านเงนิสด เงินโอน เช็ค และยอดสับเปลี่ยนเข้าจากกองทุนอื่นเท่านั้น จะได้รับหน่วยลงทุนในกองทนุ KKP MP มูลค่า 100 บาท
2.  ผู้ลงทุนต้องถอืหน่วยลงทุนที่ได้ลงทุนภายในชว่งเวลาส่งเสรมิการขาย จนถึงวันท าการสุดท้ายของปี 2565 ซึ่งเป็นวันที่ บริษัทจะค านวณยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิ เพ่ือรับสิทธิในรายการ
ส่งเสริมการขายนี้ 
3. ยอดเงินลงทนุสะสม หมายถึง ยอดเงินลงทุนสุทธิที่ค านวณจาก ยอดรวมของรายการ 1) ซื้อ 2) สับเปลี่ยนเข้าจากกองทุนใดๆ ที่ไม่ใช่กองทุนภาษีของบลจ. เกียรตินาคินภัทร และ 3) 
โอนเข้ามาจาก บลจ. อื่น หักด้วย ยอดรวมของรายการ 1) ขายคืนกองทนุแบบผดิเงื่อนไขทางภาษี (ถือครองไมค่รบระยะเวลาการลงทนุตามเงื่อนไขทางภาษีของกรมสรรพากร) 2) 
สับเปลี่ยนออกไปยงักองที่ไม่ได้เขา้ร่วม Promotion และ 3) โอนออกไปยัง บลจ. อื่น
4.  ในกรณีที่ผู้ลงทุนมีบัญชีมากกว่า 1 บัญชี บริษัทฯ จะนับเงินจากยอดเงนิลงทนุสะสมจากทุกบัญชรีวมกัน โดยพิจารณาจากเลขบตัรประจ าตัวประชาชนเป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทฯ จะท าการ
ซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด  KKP MP เข้าบัญชีใดบัญชีหนึ่งโดยจะไม่มกีารแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 บริษัทฯ จะท าการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด KKP 
MP ส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับสิทธ์ิตามโครงการส่งเสรมิการขายดังกลา่ว เว้นแต่บลจ.เกียรตนิาคินภัทร จะอนุญาตเป็นอยา่งอืน่
5.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดและเงือ่นไขของรายการส่งเสรมิการขาย โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาท ค าตัดสินของบรษัิทฯถือเป็นที่ส้ินสุด

ผู้ลง ทุนสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลกองทุนรวม นโยบายกองทุนรวม ความเ ส่ียงและผลการด า เ นินงานเ พ่ิมเติม ได้ ท่ี
https://am.kkpfg.com/th/home หรือขอรับข้อมูลจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับการแต่งตั้งทุกแห่งเพ่ิมเติมก่อน
ตัดสินใจลงทุน   การลงทุนมีความเส่ียง ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจผลิตภัณฑ์ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทนความเส่ียง และควร
ศึกษาข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพและคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออมก่อนตัดสินใจ
ลงทุน รวมทั้งศึกษาเงื่อนไขการลงทุน และผลกระทบในกรณีลงทุนผิดเงื่อนไข

กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สินอื่น ๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน รวมถึงประเภทหลักทรัพย์ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ 
โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพ่ิมเติม https://am.kkpfg.com

กองทุนลดหย่อนภาษีท้ังหมด
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กองทุนรวมตราสารทุน

ชื่อกองทุน นโยบายการลงทุนโดยยอ่

KKP DIVIDEND-SSF
ระดับความเส่ียง : 6
ร่วม Promotion

ลงทุนในหุ้นที่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างสม า่เสมอ มีปัจจัยพ้ืนฐานที่ดีและมีแนวโน้มการ
เจริญเติบโตสูง

KKP ACT EQ-SSF
ระดับความเส่ียง : 6
ร่วม Promotion

ลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพ้ืนฐานที่ดีและมีแนวโนม้การเจริญเติบโตสูงในระยะปานกลางถึงระยะยาว

KKP SM CAP-SSF
ระดับความเส่ียง : 6
ร่วม Promotion

ลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กใน SET หรือ MAI ที่ไม่ได้เป็นองค์ประกอบของดัชนี 
SET 50 ที่มีปัจจัยพ้ืนฐานดี มีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูง

KKP SMART MV-SSF
ระดับความเส่ียง : 6
ร่วม Promotion

คัดเลือกหุ้นไทยด้วยกลยุทธก์ารลงทุนอยา่งเป็นระบบ วิเคราะห์ผ่านโมเดลทางคณิตศาสตร์ 
เพ่ือลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุนให้อยูใ่นระดับต ่าที่สุด ภายใต้ข้อจ ากัดการลงทุนทีก่ าหนด

KKP SET50 ESG-SSF
ระดับความเส่ียง : 6
ไม่ร่วม Promotion

ลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET โดยจะคัดเลือกหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ ที่บริษัทจัดการ
ก าหนด  เช่น หลักเกณฑ์ด้านปัจจัยพ้ืนฐาน และ/หรือด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) 

KKP TQG-SSF
ระดับความเส่ียง : 6
ร่วม Promotion

ลงทุนในหุ้นไทยที่มศัีกยภาพในการเติบโต มีความสามารถในการท าก าไร โดยพิจารณาจากปัจจัยพ้ืนฐาน 
ด้วยการใช้ระบบวิเคราะห์เชิงปริมาณควบคู่การวิเคราะห์ของผู้จัดการกองทุน

KKP EQRMF
ระดับความเส่ียง : 6
ร่วม Promotion

ลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพ้ืนฐานที่ดีและมีแนวโนม้การเจริญเติบโตสูงในระยะปานกลางถึงระยะยาว

กองทุนลดหย่อนภาษีท้ังหมด

เง่ือนไข
1.  ยอดเงินลงทุนสะสมทุกๆ 50,000 บาท ในกองทุน RMF และ SSF ตามที่บลจ.เกียรตินาคินภัทรก าหนด ต้ังแต่วันท าการแรกของเดือนมกราคม 2565 ถึงวันท าการสุดท้ายของปี 2565 
ส าหรับช่องทางการช าระผ่านเงนิสด เงินโอน เช็ค และยอดสับเปลี่ยนเข้าจากกองทุนอื่นเท่านั้น จะได้รับหน่วยลงทุนในกองทนุ KKP MP มูลค่า 100 บาท
2.  ผู้ลงทุนต้องถอืหน่วยลงทุนที่ได้ลงทุนภายในชว่งเวลาส่งเสรมิการขาย จนถึงวันท าการสุดท้ายของปี 2565 ซึ่งเป็นวันที่ บริษัทจะค านวณยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิ เพ่ือรับสิทธิในรายการ
ส่งเสริมการขายนี้ 
3. ยอดเงินลงทนุสะสม หมายถึง ยอดเงินลงทุนสุทธิที่ค านวณจาก ยอดรวมของรายการ 1) ซื้อ 2) สับเปลี่ยนเข้าจากกองทุนใดๆ ที่ไม่ใช่กองทุนภาษีของบลจ. เกียรตินาคินภัทร และ 3) 
โอนเข้ามาจาก บลจ. อื่น หักด้วย ยอดรวมของรายการ 1) ขายคืนกองทนุแบบผดิเงื่อนไขทางภาษี (ถือครองไมค่รบระยะเวลาการลงทนุตามเงื่อนไขทางภาษีของกรมสรรพากร) 2) 
สับเปลี่ยนออกไปยงักองที่ไม่ได้เขา้ร่วม Promotion และ 3) โอนออกไปยัง บลจ. อื่น
4.  ในกรณีที่ผู้ลงทุนมีบัญชีมากกว่า 1 บัญชี บริษัทฯ จะนับเงินจากยอดเงนิลงทนุสะสมจากทุกบัญชรีวมกัน โดยพิจารณาจากเลขบตัรประจ าตัวประชาชนเป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทฯ จะท าการ
ซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด  KKP MP เข้าบัญชีใดบัญชีหนึ่งโดยจะไม่มกีารแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 บริษัทฯ จะท าการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด KKP 
MP ส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับสิทธ์ิตามโครงการส่งเสรมิการขายดังกลา่ว เว้นแต่บลจ.เกียรตนิาคินภัทร จะอนุญาตเป็นอยา่งอืน่
5.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดและเงือ่นไขของรายการส่งเสรมิการขาย โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาท ค าตัดสินของบรษัิทฯถือเป็นที่ส้ินสุด

ผู้ลง ทุนสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลกองทุนรวม นโยบายกองทุนรวม ความเ ส่ียงและผลการด า เ นินงานเ พ่ิมเติม ได้ ท่ี
https://am.kkpfg.com/th/home หรือขอรับข้อมูลจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับการแต่งตั้งทุกแห่งเพ่ิมเติมก่อน
ตัดสินใจลงทุน   การลงทุนมีความเส่ียง ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจผลิตภัณฑ์ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทนความเส่ียง และควร
ศึกษาข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพและคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออมก่อนตัดสินใจ
ลงทุน รวมทั้งศึกษาเงื่อนไขการลงทุน และผลกระทบในกรณีลงทุนผิดเงื่อนไข

กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สินอื่น ๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน รวมถึงประเภทหลักทรัพย์ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ 
โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพ่ิมเติม https://am.kkpfg.com
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กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ

ชื่อกองทุน นโยบายการลงทุนโดยยอ่

KKP G-UBOND-H-SSF
ระดับความเส่ียง : 6
ร่วม Promotion

ลงทุนในกองทุนรวมหลัก Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond ไม่น้อยกว่า 80% 
ของ NAV โดยป้องกันความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนไมน่้อยกว่า 90%
กองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก แบบ Active Management มีความยืดหยุ่น
และปรับเปล่ียนได้ตลอดเวลา 
กองทุนท่ีมีความเส่ียงสูงหรือมีความซับซ้อน (Risky/Complex Product)

KKP G-THEME-H-SSF
ระดับความเส่ียง : 6
ร่วม Promotion

ลงทุนในหุ้นทั่วโลกไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกระจายการลงทุนในธีมการลงทุนส าคญัที่
ได้รับประโยชน์จากเทรนด์การเปลี่ยนแปลงของโลกในระยะยาว ตัวอย่าง 7 ธีมการลงทุน 
(ณ ต.ค. 64) ประกอบด้วย 1.New Consumers 2.Technology Backbone 3.Healthcare
4.Quality stocks 5.De-globalization 6.Alternative Store of Value 7.Environmental
โดยป้องกันความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนไม่นอ้ยกว่า 90%

KKP GIMPACT-H-SSF
ระดับความเส่ียง : 6
ร่วม Promotion

ลงทุนในกองทุนรวมหลัก Wellington Global Impact Fund ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV 
โดยป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนไม่นอ้ยกว่า 90%
กองทุนหลักเน้นลงทนุในธรุกิจทั่วโลกที่สร้างผลิตภณัฑ์หรือให้บริการที่ช่วยสร้างผลกระทบด้านบวก 
ควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนทีด่ี

KKP GNP-H-SSF
KKP GNP-SSF
ระดับความเส่ียง : 6
ร่วม Promotion

ลงทุนในกองทุนรวมหลัก Capital Group New Perspective Fund (LUX) ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV 
กองทุนหลักคัดสรรหุ้นของบริษัทชั้นน าทัว่โลก ที่เติบโตตามเทรนด์เศรษฐกิจการค้าโลก 
KKP GNP-H-SSF ป้องกันความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนไมน่้อยกว่า 90%
KKP GNP-SSF ป้องกันความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนตามดุลยพินจิผู้จัดการกองทุน

KKP GNP RMF-H
KKP GNP RMF-UH
ระดับความเส่ียง : 6
ร่วม Promotion

ลงทุนในกองทุนรวมหลัก Capital Group New Perspective Fund (LUX) ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV 
กองทุนหลักคัดสรรหุ้นของบริษัทช้ันน าทัว่โลก ที่เติบโตตามเทรนด์เศรษฐกิจการค้าโลก 
KKP GNP RMF-H ป้องกันความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนไมน่้อยกว่า 90%
KKP GNP RMF-UH ไม่ป้องกันความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียน

KKP PGE-H-SSF
ระดับความเส่ียง : 6
ไม่ร่วม Promotion

ลงทุนในกองทุนรวมหลัก iShares MSCI ACWI ETF ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV 
โดยป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนไม่นอ้ยกว่า 90%
กองทุนหลักเน้นลงทนุในหุ้นกลุ่มประเทศทีพั่ฒนาแล้ว รวมถึงกลุ่มประเทศในตลาดเกิดใหม่ 
(emerging market) โดยใช้กลยุทธ์การลงทนุแบบ Passive Management

KKP PGE RMF-H
ระดับความเส่ียง : 6
ไม่ร่วม Promotion

ลงทุนในกองทุนรวมหลัก iShares MSCI ACWI ETF ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV 
โดยป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนไม่นอ้ยกว่า 90%
กองทุนหลักเน้นลงทนุในหุ้นกลุ่มประเทศทีพั่ฒนาแล้ว รวมถึงกลุ่มประเทศในตลาดเกิดใหม่ 
(emerging market) โดยใช้กลยุทธ์การลงทนุแบบ Passive Management

กองทุนลดหย่อนภาษีท้ังหมด

เง่ือนไข
1.  ยอดเงินลงทุนสะสมทุกๆ 50,000 บาท ในกองทุน RMF และ SSF ตามที่บลจ.เกียรตินาคินภัทรก าหนด ต้ังแต่วันท าการแรกของเดือนมกราคม 2565 ถึงวันท าการสุดท้ายของปี 2565 
ส าหรับช่องทางการช าระผ่านเงนิสด เงินโอน เช็ค และยอดสับเปลี่ยนเข้าจากกองทุนอื่นเท่านั้น จะได้รับหน่วยลงทุนในกองทนุ KKP MP มูลค่า 100 บาท
2.  ผู้ลงทุนต้องถอืหน่วยลงทุนที่ได้ลงทุนภายในชว่งเวลาส่งเสรมิการขาย จนถึงวันท าการสุดท้ายของปี 2565 ซึ่งเป็นวันที่ บริษัทจะค านวณยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิ เพ่ือรับสิทธิในรายการ
ส่งเสริมการขายนี้ 
3. ยอดเงินลงทนุสะสม หมายถึง ยอดเงินลงทุนสุทธิที่ค านวณจาก ยอดรวมของรายการ 1) ซื้อ 2) สับเปลี่ยนเข้าจากกองทุนใดๆ ที่ไม่ใช่กองทุนภาษีของบลจ. เกียรตินาคินภัทร และ 3) 
โอนเข้ามาจาก บลจ. อื่น หักด้วย ยอดรวมของรายการ 1) ขายคืนกองทนุแบบผดิเงื่อนไขทางภาษี (ถือครองไมค่รบระยะเวลาการลงทนุตามเงื่อนไขทางภาษีของกรมสรรพากร) 2) 
สับเปลี่ยนออกไปยงักองที่ไม่ได้เขา้ร่วม Promotion และ 3) โอนออกไปยัง บลจ. อื่น
4.  ในกรณีที่ผู้ลงทุนมีบัญชีมากกว่า 1 บัญชี บริษัทฯ จะนับเงินจากยอดเงนิลงทนุสะสมจากทุกบัญชรีวมกัน โดยพิจารณาจากเลขบตัรประจ าตัวประชาชนเป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทฯ จะท าการ
ซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด  KKP MP เข้าบัญชีใดบัญชีหนึ่งโดยจะไม่มกีารแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 บริษัทฯ จะท าการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด KKP 
MP ส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับสิทธ์ิตามโครงการส่งเสรมิการขายดังกลา่ว เว้นแต่บลจ.เกียรตนิาคินภัทร จะอนุญาตเป็นอยา่งอืน่
5.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดและเงือ่นไขของรายการส่งเสรมิการขาย โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาท ค าตัดสินของบรษัิทฯถือเป็นที่ส้ินสุด

ผู้ลง ทุนสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลกองทุนรวม นโยบายกองทุนรวม ความเ ส่ียงและผลการด า เ นินงานเ พ่ิมเติม ได้ ท่ี
https://am.kkpfg.com/th/home หรือขอรับข้อมูลจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับการแต่งตั้งทุกแห่งเพ่ิมเติมก่อน
ตัดสินใจลงทุน   การลงทุนมีความเส่ียง ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจผลิตภัณฑ์ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทนความเส่ียง และควร
ศึกษาข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพและคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออมก่อนตัดสินใจ
ลงทุน รวมทั้งศึกษาเงื่อนไขการลงทุน และผลกระทบในกรณีลงทุนผิดเงื่อนไข

กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สินอื่น ๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน รวมถึงประเภทหลักทรัพย์ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ 
โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพ่ิมเติม https://am.kkpfg.com
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กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ

ชื่อกองทุน นโยบายการลงทุนโดยยอ่

KKP NDQ100-H-SSF
ระดับความเส่ียง : 6
ไม่ร่วม Promotion

ลงทุนในกองทุนรวมหลัก Invesco NASDAQ 100 ETF ไม่น้อยกว่า 90% ของ NAV โดยป้องกันความ
เส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนไมน่้อยกว่า 90%
กองทุนหลักเน้นลงทนุในหุ้นจ านวน 100 บริษัทที่ใหญ่ที่สุดตามมลูค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ทั้ง
บริษัทในประเทศและนอกประเทศสหรัฐอเมริกาที่จดทะเบียนอยูใ่นตลาดหลักทรัพยแ์นสแด็ก (Nasdaq) 
โดยใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ Passive Management

KKP GINFRAEQ-H-SSF
ระดับความเส่ียง : 6
ไม่ร่วม Promotion

ลงทุนในกองทุนรวมหลัก Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund ไม่น้อยกว่า 80% ของ 
NAV กองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารทนุหรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทนุของบริษัทที่ด าเนนิธรุกิจ
เกี่ยวกับโครงการสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน (Infrastructure Companies) เป็นหลัก

KKP TECH-H-SSF
ระดับความเส่ียง : 7
ไม่ร่วม Promotion

ลงทุนในกองทุนรวมหลัก iShares Expanded Tech Sector ETF ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดย
ป้องกันความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนไม่นอ้ยกว่า 90%
กองทุนหลักเน้นลงทนุในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยโีดยใช้กลยุทธก์ารลงทุนแบบ Passive Management

KKP TECH RMF-H
ระดับความเส่ียง : 7
ไม่ร่วม Promotion

ลงทุนในกองทุนรวมหลัก iShares Expanded Tech Sector ETF ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดย
ป้องกันความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนไม่นอ้ยกว่า 90%
กองทุนหลักเน้นลงทนุในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยโีดยใช้กลยุทธก์ารลงทุนแบบ Passive Management

KKP SEMICON-H-SSF
ระดับความเส่ียง : 7
ร่วม Promotion

ลงทุนในกองทุนรวมหลัก iShares Semiconductor ETF ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV 
โดยป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนไม่นอ้ยกว่า 90%
กองทุนหลักเน้นลงทนุในหุ้นกลุ่มอตุสาหกรรมเซมคิอนดักเตอร์
โดยใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ Passive Management

กองทุนลดหย่อนภาษีท้ังหมด

กองทุนรวมหน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์

ชื่อกองทุน นโยบายการลงทุนโดยยอ่

KKP PROP-D-SSF
ระดับความเส่ียง : 8
ร่วม Promotion

ลงทุนในหลักทรัพย์/ตราสารทีอ่ยูใ่นหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector) 
ทั้งในและต่างประเทศ ไม่นอ้ยกว่า 80% ของ NAV โดยลงทุนในต่างประเทศไมเ่กิน 79% 
และป้องกันความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนตามดุลยพินจิผู้จัดการกองทุน

KKP PROPRMF
ระดับความเส่ียง : 8
ร่วม Promotion

ลงทุนในหลักทรัพย์/ตราสารทีอ่ยูใ่นหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector) 
ทั้งในและต่างประเทศ ไม่นอ้ยกว่า 80% ของ NAV โดยลงทุนในต่างประเทศไมเ่กิน 79% 
และป้องกันความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนตามดุลยพินจิผู้จัดการกองทุน

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม โทร 02 305 9800 หรือ https://am.kkpfg.com

เง่ือนไข
1.  ยอดเงินลงทุนสะสมทุกๆ 50,000 บาท ในกองทุน RMF และ SSF ตามที่บลจ.เกียรตินาคินภัทรก าหนด ต้ังแต่วันท าการแรกของเดือนมกราคม 2565 ถึงวันท าการสุดท้ายของปี 2565 
ส าหรับช่องทางการช าระผ่านเงนิสด เงินโอน เช็ค และยอดสับเปลี่ยนเข้าจากกองทุนอื่นเท่านั้น จะได้รับหน่วยลงทุนในกองทนุ KKP MP มูลค่า 100 บาท
2.  ผู้ลงทุนต้องถอืหน่วยลงทุนที่ได้ลงทุนภายในชว่งเวลาส่งเสรมิการขาย จนถึงวันท าการสุดท้ายของปี 2565 ซึ่งเป็นวันที่ บริษัทจะค านวณยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิ เพ่ือรับสิทธิในรายการ
ส่งเสริมการขายนี้ 
3. ยอดเงินลงทนุสะสม หมายถึง ยอดเงินลงทุนสุทธิที่ค านวณจาก ยอดรวมของรายการ 1) ซื้อ 2) สับเปลี่ยนเข้าจากกองทุนใดๆ ที่ไม่ใช่กองทุนภาษีของบลจ. เกียรตินาคินภัทร และ 3) 
โอนเข้ามาจาก บลจ. อื่น หักด้วย ยอดรวมของรายการ 1) ขายคืนกองทนุแบบผดิเงื่อนไขทางภาษี (ถือครองไมค่รบระยะเวลาการลงทนุตามเงื่อนไขทางภาษีของกรมสรรพากร) 2) 
สับเปลี่ยนออกไปยงักองที่ไม่ได้เขา้ร่วม Promotion และ 3) โอนออกไปยัง บลจ. อื่น
4.  ในกรณีที่ผู้ลงทุนมีบัญชีมากกว่า 1 บัญชี บริษัทฯ จะนับเงินจากยอดเงนิลงทนุสะสมจากทุกบัญชรีวมกัน โดยพิจารณาจากเลขบตัรประจ าตัวประชาชนเป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทฯ จะท าการ
ซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด  KKP MP เข้าบัญชีใดบัญชีหนึ่งโดยจะไม่มกีารแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 บริษัทฯ จะท าการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด KKP 
MP ส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับสิทธ์ิตามโครงการส่งเสรมิการขายดังกลา่ว เว้นแต่บลจ.เกียรตนิาคินภัทร จะอนุญาตเป็นอยา่งอืน่
5.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดและเงือ่นไขของรายการส่งเสรมิการขาย โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาท ค าตัดสินของบรษัิทฯถือเป็นที่ส้ินสุด

ผู้ลง ทุนสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลกองทุนรวม นโยบายกองทุนรวม ความเ ส่ียงและผลการด า เ นินงานเ พ่ิมเติม ได้ ท่ี
https://am.kkpfg.com/th/home หรือขอรับข้อมูลจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับการแต่งตั้งทุกแห่งเพ่ิมเติมก่อน
ตัดสินใจลงทุน   การลงทุนมีความเส่ียง ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจผลิตภัณฑ์ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทนความเส่ียง และควร
ศึกษาข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพและคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออมก่อนตัดสินใจ
ลงทุน รวมทั้งศึกษาเงื่อนไขการลงทุน และผลกระทบในกรณีลงทุนผิดเงื่อนไข

กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สินอื่น ๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน รวมถึงประเภทหลักทรัพย์ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ 
โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพ่ิมเติม https://am.kkpfg.com
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