
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม โทร 02 305 9800

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลกองทุนรวม นโยบายกองทุนรวม ความเส่ียงและผลก ารด าเนินงานเพ่ิมเติมได้ ท่ี
https://am.kkpfg.com/th/home หรือขอรับข้อมูลจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับการแต่งต้ังทุกแห่ง
เพ่ิมเติมก่อนตัดสินใจลงทุน  การลงทุนมีความเส่ียง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของกองทุน โดยเฉพาะอย่างย่ิงนโยบายการลงทุน ความ
เส่ียง และผลการด าเนินงานของกองทุนท่ีเปิดเผยไว้ในแหล่งต่างๆ ก่อนตัดสินใจลงทุน และควรศึกษาข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษีใน
คู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพและคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออมก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องลงทุนอย่าง
ต่อเน่ืองระยะยาวตามท่ีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องและประมวลรัษฎากรก าหนด ซ่ึงผู้ลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการก าหนดไว้ใน
กฎหมายภาษีอากร โดยผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ท่ีเคยได้รับภายในก าหนดเวลาท่ีกฎหมายก าหนด มิฉะน้ันจะต้องช าระเงินเพ่ิมและหรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร ท้ังน้ี สิทธิประโยชน์
ทางภาษีท่ีผู้ลงทุนพึงได้รับจะส้ินสุดลงเม่ือผู้ลงทุนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน

โปรโมช่ัน RMF/SSF ส าหรับลูกค้าปี2565
กองทุน SSF และ RMF โดย บลจ.เกียรตินาคินภัทร
สร้างโอกาสรับผลตอบแทนพร้อมลดหย่อนภาษี

• ดูแลอย่างมืออาชีพ โดยผู้จัดการกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุน

• สร้างโอกาสรับผลตอบแทนท่ีดีในระยะยาว

• Promotion ส าหรับลูกค้าท่ีลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ท่ีร่วมโครงการ ยกเว้นยอดช าระผ่านบัตรเครดิต
• รับเฉพาะบัตรเครดิตธนาคารกรุงศรี ยกเว้นบัตร Central Card,  Tesco Visa และ First Choice
• เงื่อนไขเป็นไปตามท่ี 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 ป ีนับจากวันซื้อ
กองทุน RMF : ลดหย่อนสูงสุด 30% ของเงินได้และไม่เกิน 500,000 บาท เม่ือรวมกับ SSF กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
ประกันบ านาญ และกองทุนเพ่ือการเกษียณอายุอื่น ๆ  แล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท โดยต้องถือครอง 5 ป ีและอายุครบ 
55 ปี

กองทุนท่ีร่วมโครงการ
เง่ือนไขการจ่าย
ของสมนาคุณ

ของสมนาคุณ
ช่วงระยะเวลาท่ี
ร่วมโปรโมช่ัน

ก าหนดการจ่าย
ของสมนาคุณ

1. KKP SGAA-SSF

2. KKP SGAA 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

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

17. KKP BLRMF

18. KKP EQRMF

19. KKP GNP RMF-H

20. KKP GNP RMF-UH

21. KKP PROPRMF

ยอดลงทุนสะสม

ทุก ๆ 50,000 บาท

(ซ้ือ/สับเปล่ียนเข้า/

โอนเข้า

หักด้วย 

ขาย/สับเปล่ียนออก/

โอนออก)

(โปรดพิจารณาเง่ือนไขที่ระบุ

ไว้ในส่วนท้ายของเอกสาร)

รับหน่วยลงทุน

ในกองทุน

KKP MP 

100 บาท

ตั้งแต่วันท าการ

แรกของเดือน

มกราคม 2565 ถึง  

วันท าการสุดท้าย

ของป ี2565

ภายใน 

30 มิ.ย. 2566

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


ผู้ล งทุ นส าม าร ถศึกษาร าย ละ เอียดข้อมูล กองทุ นร วม  น โย บา ยกองทุน รวม ความ เสี่ ยงแล ะผลก าร ด า เนิ นงาน เพ่ิมเ ติม ได้ที่
https://am.kkpfg.com/th/home หรือขอรับข้อมูลจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งต้ังทุกแห่งเพ่ิมเติมก่อน
ตัดสินใจลงทุน   การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจผลิตภัณฑ์ นโยบายการลงทุน เง่ือนไขผลตอบแทนความเสี่ยง และควร
ศึกษาข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพและคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการออมก่อนตัดสินใจ
ลงทุน รวมทั้งศึกษาเง่ือนไขการลงทุน และผลกระทบในกรณีลงทุนผิดเง่ือนไข

กองทุนรวมผสม

ช่ือกองทุน นโยบายการลงทุน1

KKP SG-AA-SSF

KKP SG-AA Extra-SSF

ระดับความเส่ียง : 5

2 กองทุนผสม แบบ Asset Allocation ท่ีกระจายการลงทุนในทรัพย์สินต่าง  ๆท้ังในและต่างประเทศ 

ได้แก่ ตราสารทุน ตราสารหน้ี ตลอดจนทรัพย์สินทางเลือก เช่น กองทุนอสังหาริมทรัพย์ ทองค า และ

สินค้าโภคภัณฑ์  กองทุนปอ้งกันความเส่ียงตามดุลพินิจผู้จัดการกองทุน โดยท้ัง 2 กองทุน มีการลงทุน

ในทรัพย์สินแต่ละประเภทในสัดส่วนท่ีแตกต่างกันตามระดับความเส่ียงของผู้ลงทุนแต่ละกลุ่ม

KKP SG-AA RMF

ระดับความเส่ียง : 5

กองทุนผสม แบบ Asset Allocation ท่ีกระจายการลงทุนในทรัพย์สินต่าง  ๆท้ังในและต่างประเทศ ได้แก่ 

ตราสารทุน ตราสารหน้ี ตลอดจนทรัพย์สินทางเลือก เช่น กองทุนอสังหาริมทรัพย์ ทองค า และสินค้า

โภคภัณฑ์ กองทุนปอ้งกันความเส่ียงตามดุลพินิจผู้จัดการกองทุน 

KKP BLRMF

ระดับความเส่ียง : 5

ลงทุนในเงินฝาก ตราสารหน้ี และหุ้นในประเทศ ในสัดส่วน 0 - 100% ของ NAV โดยผู้จัดการกองทุนจะ

ปรับเปลี่ยนสัดส่วนตามสภาวะตลาด

ข้อมูลกองทุนลดหย่อนภาษีที่เข้าร่วมโปรโมช่ัน

1 กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สินอื่น ๆ ตามท่ีระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน รวมถึงประเภทหลักทรัพย์ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ 
โปรดศกึษารายละเอียดท้ังหมดเพ่ิมเติม https://am.kkpfg.com

กองทุนรวมตราสารทุน

ช่ือกองทุน นโยบายการลงทุน1

KKP DIVIDEND-SSF

ระดับความเส่ียง : 6

ลงทุนในหุ้นท่ีมีนโยบายการจ่ ายเงินปันผลอย่างสม ่ าเสมอ มีปัจจั ยพ้ืนฐานท่ีดีและมีแนวโน้มการ

เจริญเติบโตสูง

KKP ACT EQ-SSF

ระดับความเส่ียง : 6

ลงทุนในหุ้นท่ีมีปจัจัยพ้ืนฐานท่ีดีและมีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูงในระยะปานกลางถึงระยะยาว

KKP SM CAP-SSF

ระดับความเส่ียง : 6

ลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กใน SET หรือ MAI ท่ีไม่ได้เป็นองค์ประกอบของดัชนี SET

50 ท่ีมีปจัจัยพ้ืนฐานดี มีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูง

KKP SMART MV-SSF

ระดับความเส่ียง : 6

คัดเลือกหุ้นไทยด้วยกลยุทธ์การลงทุนอย่างเปน็ระบบ วิเคราะห์ผ่านโมเดลทางคณิตศาสตร์ เพ่ือลดความ

ผันผวนของพอร์ตการลงทุนให้อยู่ ในระดับต ่าท่ีสุด ภายใต้ข้อจ ากัดการลงทุนท่ีก าหนด

KKP TQG-SSF

ระดับความเส่ียง : 6

ลงทุนในหุ้นไทยท่ีมีศักยภาพในการเติบโต มีความสามารถในการท าก าไร โดยพิจารณาจากปัจจัยพ้ืนฐาน 

ด้วยการใช้ระบบวิเคราะห์เชิงปริมาณควบคู่การวิเคราะห์ของผู้จัดการกองทุน

KKP EQRMF

ระดับความเส่ียง : 6

ลงทุนในหุ้นท่ีมีปจัจัยพ้ืนฐานท่ีดีและมีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูงในระยะปานกลางถึงระยะยาว

เง่ือนไข
1.  ยอดเงินลงทุนสะสมทุกๆ 50,000 บาท ในกองทุน RMF และ SSF ตามท่ีบลจ.เกียรตินาคินภัทรก าหนด ต้ังแต่วันท าการแรกของเดือนมกราคม 2565 ถึงวันท าการสุดท้ายของปี 2565 
ส าหรับช่องทางการช าระผ่านเงินสด เงินโอน เช็ค และยอดสับเปลี่ยนเข้าจากกองทุนอื่นเท่านั้น จะได้รับหน่วยลงทุนในกองทุน KKP MP มูลค่า 100 บาท
2.  ผู้ลงทุนต้องถือหน่วยลงทุนท่ีได้ลงทุนภายในช่วงเวลาส่งเสริมการขาย จนถึงวันท าการสุดท้ายของปี 2565 ซึ่งเป็นวันท่ี บริษทัจะค านวณยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิ เพ่ือรับสิทธิในรายการ
ส่งเสริมการขายนี้ 
3. ยอดเงินลงทุนสะสม หมายถึง ยอดเงินลงทุนสุทธิท่ีค านวณจาก ยอดรวมของรายการ 1) ซื้อ 2) สับเปลี่ยนเข้าจากกองทุนใดๆ ท่ีไม่ใช่กองทุนภาษขีองบลจ. เกียรตินาคินภัทร และ 3) 
โอนเข้ามาจาก บลจ. อื่น หักด้วย ยอดรวมของรายการ 1) ขายคืนกองทุนแบบผิดเงื่อนไขทางภาษ ี (ถือครองไม่ครบระยะเวลาการลงทุนตามเงื่อนไขทางภาษขีองกรมสรรพากร) 2) 
สับเปลี่ยนออกไปยังกองที่ไม่ได้เข้าร่วม Promotion และ 3) โอนออกไปยัง บลจ. อื่น
4.  ในกรณีท่ีผู้ลงทุนมีบัญชีมากกว่า 1 บัญชี บริษทัฯ จะนับเงินจากยอดเงินลงทุนสะสมจากทุกบัญชีรวมกัน โดยพิจารณาจากเลขบัตรประจ าตัวประชาชนเป็นหลัก ท้ังน้ี บริษทัฯ จะท าการ
ซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด  KKP MP เข้าบัญชีใดบัญชีหน่ึงโดยจะไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2566 บริษทัฯ จะท าการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด KKP 
MP ส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้รับสิทธ์ิตามโครงการส่งเสริมการขายดังกล่าว เว้นแต่บลจ.เกียรตินาคินภัทร จะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
5.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาท ค าตัดสินของบริษทัฯถือเป็นท่ีส้ินสุด

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


กองทุนรวมหน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์

ช่ือกองทุน นโยบายการลงทุน1

KKP PROP-D-SSF
ระดับความเส่ียง : 8

ลงทุนในหลักทรัพย์/ตราสารที่อยู่ ในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector) ทั้งในและ
ตปท.  ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยปอ้งกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจผู้จัดการ
กองทุน

KKP PROPRMF
ระดับความเส่ียง : 8

ลงทุนในหลักทรัพย์/ตราสารที่อยู่ ในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector) ทั้งในและ
ต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจ
ผู้จัดการกองทุน

1 กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สินอื่น ๆ ตามท่ีระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน รวมถึงประเภทหลักทรัพย์ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ 
โปรดศกึษารายละเอียดท้ังหมดเพ่ิมเติม https://am.kkpfg.com

ข้อมูลกองทุนลดหย่อนภาษีที่เข้าร่วมโปรโมช่ัน
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ

ช่ือกองทุน นโยบายการลงทุน1

KKP INCOME-H-SSF
ระดับความเส่ียง : 5

ลงทุนในกองทุนรวมหลัก BGF Global Multi-Asset Income Fund ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดย
ปอ้งกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90%
กองทุนหลักเน้นลงทุนแบบผสม โดยจะลงทุนในทรัพย์สินต่าง  ๆท่ัวโลก ตราสารทุน ตราสารท่ีเก่ียวข้อง
กับตราสารทุน ตราสารหน้ี มีเปา้หมายเพ่ือสร้างรายได้ และสร้างโอกาสเติบโตของเงินทุนระยะยาว

KKP G-UBOND-H-SSF
ระดับความเส่ียง : 6

ลงทุนในกองทุนรวมหลัก Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond ไม่น้อยกว่า 80% 
ของ NAV โดยปอ้งกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90%
กองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารหน้ีท่ัวโลก แบบ Active Management มีความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้
ตลอดเวลา กองทุนมีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน (Risky/Complex Product)

KKP G-THEME-H-SSF
ระดับความเส่ียง : 6

ลงทุนในหุ้นท่ัวโลก โดยกระจายการลงทุนในธีมการลงทุนส าคัญท่ีได้รับประโยชน์จากเทรนด์การ
เปลี่ยนแปลงของโลกในระยะยาว โดยปอ้งกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90%

KKP GIMPACT-H-SSF
ระดับความเส่ียง : 6

ลงทุนในกองทุนรวมหลัก Wellington Global Impact Fund ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยป้องกัน
ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90%
กองทุนหลักเน้นลงทุนในธุรกิจท่ัวโลกท่ีสร้างผลิตภัณฑ์หรือให้บริการท่ีช่วยสร้างผลกระทบด้านบวก 
ควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีดี

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

ลงทุนในกองทุนรวมหลัก Capital Group New Perspective Fund (LUX) ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV 
กองทุนหลักคัดสรรหุ้นของบริษัทชั้นน าท่ัวโลก ท่ีเติบโตตามเทรนด์เศรษฐกิจการค้าโลก 
KKP GNP-H-SSF ปอ้งกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90%
KKP GNP-SSF ปอ้งกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจผู้จัดการกองทุน

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

ลงทุนในกองทุนรวมหลัก Capital Group New Perspective Fund (LUX) ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV 
กองทุนหลักคัดสรรหุ้นของบริษัทชั้นน าท่ัวโลก ท่ีเติบโตตามเทรนด์เศรษฐกิจการค้าโลก 
KKP GNP RMF-H ปอ้งกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90%
KKP GNP RMF-UH ไม่ปอ้งกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

KKP SEMICON-H-SSF
ระดับความเส่ียง : 7

ลงทุนในกองทุนรวมหลัก iShares Semiconductor ETF ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยป้องกันความ
เส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90% กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรม
เซมิคอนดักเตอร์โดยใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ Passive Management

เง่ือนไข
1.  ยอดเงินลงทุนสะสมทุกๆ 50,000 บาท ในกองทุน RMF และ SSF ตามท่ีบลจ.เกียรตินาคินภัทรก าหนด ต้ังแต่วันท าการแรกของเดือนมกราคม 2565 ถึงวันท าการสุดท้ายของปี 2565 
ส าหรับช่องทางการช าระผ่านเงินสด เงินโอน เช็ค และยอดสับเปลี่ยนเข้าจากกองทุนอื่นเท่าน้ัน จะได้รับหน่วยลงทุนในกองทุน KKP MP มูลค่า 100 บาท
2.  ผู้ลงทุนต้องถือหน่วยลงทุนท่ีได้ลงทุนภายในช่วงเวลาส่งเสริมการขาย จนถึงวันท าการสุดท้ายของปี 2565 ซึ่งเป็นวันท่ี บริษทัจะค านวณยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิ เพ่ือรับสิทธิในรายการ
ส่งเสริมการขายนี้ 
3. ยอดเงินลงทุนสะสม หมายถึง ยอดเงินลงทุนสุทธิท่ีค านวณจาก ยอดรวมของรายการ 1) ซื้อ 2) สับเปลี่ยนเข้าจากกองทุนใดๆ ท่ีไม่ใช่กองทุนภาษขีองบลจ. เกียรตินาคินภัทร และ 3) 
โอนเข้ามาจาก บลจ. อื่น หักด้วย ยอดรวมของรายการ 1) ขายคืนกองทุนแบบผิดเงื่อนไขทางภาษ ี (ถือครองไม่ครบระยะเวลาการลงทุนตามเงื่อนไขทางภาษขีองกรมสรรพากร) 2) 
สับเปลี่ยนออกไปยังกองท่ีไม่ได้เข้าร่วม Promotion และ 3) โอนออกไปยัง บลจ. อื่น
4.  ในกรณีท่ีผู้ลงทุนมีบัญชีมากกว่า 1 บัญชี บริษทัฯ จะนับเงินจากยอดเงินลงทุนสะสมจากทุกบัญชีรวมกัน โดยพิจารณาจากเลขบัตรประจ าตัวประชาชนเป็นหลัก ท้ังน้ี บริษทัฯ จะท าการ
ซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด  KKP MP เข้าบัญชีใดบัญชีหน่ึงโดยจะไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2566 บริษทัฯ จะท าการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด KKP 
MP ส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้รับสิทธ์ิตามโครงการส่งเสริมการขายดังกล่าว เว้นแต่บลจ.เกียรตินาคินภัทร จะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
5.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาท ค าตัดสินของบริษทัฯถือเป็นท่ีส้ินสุด

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลกองทุนรวม นโยบายกองทุนรวม ความเส่ียงและผลก ารด าเนินงานเพ่ิมเติมได้ ท่ี
https://am.kkpfg.com/th/home หรือขอรับข้อมูลจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับการแต่งต้ังทุกแห่ง
เพ่ิมเติมก่อนตัดสินใจลงทุน   การลงทุนมีความเส่ียง ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจผลิตภัณฑ์ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน
ความเส่ียง และควรศึกษาข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพและคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม
เพ่ือการออมก่อนตัดสินใจลงทุน รวมท้ังศึกษาเงื่อนไขการลงทุน และผลกระทบในกรณีลงทุนผิดเงื่อนไข

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

