
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข : (1) รายการส่งเสรมิการขายน้ีสําหรบัผู้ลงทุนท่ีสมัครโครงการ Wealth+ ลงทุนอตัโนมัติรายเดือนผ่านระบบ KTAM Smart Trade หรอื ระบบ Krungthai NEXT Application หรอื กรอกใบสมัครผ่าน บลจ.กรุงไทย
หรอืตัวแทนสนับสนุนการขายต้ังแต่ มกราคม ถึง ธันวาคม 2565 เท่าน้ัน (2) ผู้ลงทุนต้องลงทุนแบบประจําเท่ากันทุกเดือน ต่อเน่ืองครบ 12 เดือน ต้ังแต่ มกราคม ถึง ธันวาคม 2565 (3) กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหน้ีเพ่ือการเล้ียงชีพ
(RMF2), กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหน้ีภาครฐัเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF3), กองทุนเปิดกรุงไทยตลาดเงินเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF4), กองทุนเพ่ือการออม ชนิดเพ่ือการออมพิเศษ (SSFX) และกองทุนใหม่ RMF/SSF (ปกติ) ในปี 2565
ท่ีบรษัิทอาจประกาศยกเวน้ภายหลัง ไม่เข้ารว่มรายการส่งเสรมิการขายน้ี (4) กรณีท่ีผู้ลงทุนประสงค์จะลงทุนแบบประจําเท่ากันทุกเดือน ต่อเน่ืองครบ 12 เดือน มากกวา่ 1 กองทุน บรษัิทจะนับจํานวนเงินลงทุนของแต่ละกองทุนรวมกัน
(5) พิจารณาจาํนวนเงนิลงทุนจาก “ยอดรวมของรายการซื้อและสับเปล่ียนเข้า (ไม่นับยอดสับเปล่ียนภายในกลุ่ม RMF และ SSF)” โดยจาํนวนเงนิลงทุนท่ีเข้าเงื่อนไขรายการส่งเสรมิการขายน้ีรวมกันสูงสุด 500,000 บาทต่อปีภาษี (6) กรณี
ผู้ลงทุนมีบัญชีมากกวา่ 1 บัญชี นับยอดเงนิจากทุกบัญชีของผู้ลงทุนรวมกัน โดยยึดเลขท่ีบัตรประชาชนเป็นหลัก (7) หากไม่มีรายการซื้อ/สับเปล่ียนหน่วยลงทุนในเดือนใดไม่วา่จะเกิดจากการท่ีผู้ลงทุนไม่ได้ทํารายการซื้อ/สับเปล่ียนกองทุน
หรอืบรษัิทไม่สามารถหักบัญชีเงนิฝาก และ/หรอื บัญชีบัตรเครดิตท่ีผู้ลงทุนระบุไวใ้นใบสมัครใช้บรกิารโครงการ Wealth+ ลงทุนอตัโนมัติรายเดือน เป็นเหตุให้การลงทุนในกองทุนน้ันขาดความต่อเน่ือง ไม่ครบ 12 เดือน จะถือวา่ผิดเงื่อนไข
ของรายการส่งเสรมิการขายน้ี จาํนวนเงนิลงทุนในกองทุนดังกล่าวท้ังจาํนวนจะไม่ถูกนํามารวมคํานวณในสิทธิท่ีจะได้รบัหน่วยลงทุน KTSTPLUS ตามโปรโมชั่นน้ี (8) หากผู้ลงทุนทํารายการสมัครโครงการ Wealth+ ลงทุนอตัโนมัติรายเดือน
ต่อเน่ืองครบ 12 เดือน แต่ยอดเงินลงทุนไม่เท่ากันทุกเดือนบรษัิทจะนําจํานวนเงินในเดือนท่ีลงทุนน้อยท่ีสุดเป็นฐานคํานวณ คูณด้วย 12 เดือน เช่น มีเดือนท่ีลงทุนด้วยจํานวนเงินน้อยกวา่เดือนอื่นๆ ไม่วา่ด้วยเหตุใดก็ตาม เพ่ือเป็นยอดเงิน
ลงทุนรวมสะสมสําหรบัการคํานวณสิทธ์ิท่ีจะได้รบัหน่วยลงทุน KTSTPLUS ตามโปรโมชั่นน้ี เน่ืองจากเป็นยอดเงนิท่ีถือวา่มีการลงทุนต่อเน่ืองครบ 12 เดือน (9) ยอดเงนิลงทุนท่ีได้รบัสิทธิจากรายการส่งเสรมิการขายน้ีแล้วจะไม่เข้ารว่มรายการ
ส่งเสรมิการขายอื่นๆ ในปี 2565 อกี แต่หากจาํนวนเงนิลงทุนท่ีผิดเงื่อนไขโปรโมชั่นน้ี เงนิลงทุนดังกล่าวจะนําไปรวมคํานวณในโปรโมชั่น RMF/SSF ปี 2565 “ยอดซื้อของกองทุน RMF/SSF ท่ีรว่มรายการ ปี 2565” (ถ้ามี) ต่อไปตามเงื่อนไข
ท่ีกําหนด (10) จะได้รบัหน่วยลงทุน KTSTPLUS ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 (11) บรษัิทขอสงวนสิทธ์ิกรณีท่ีได้รบัสิทธิในการรบัของกํานัลจากโปรโมชั่นน้ีแล้ว จะไม่สามารถรบัของกํานัล/รางวลัใดๆ จากโปรโมชั่นอื่นๆ ของบรษัิทอีก
ในช่วงระยะเวลาเดียวกันน้ี (12) บลจ.ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสรมิการขายน้ี โดยไม่ต้องแจง้ให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาท คําตัดสินของบรษัิทถือเป็นท่ีสุด
 
 

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 KTAM TV Online

ผู�ลงทุนต�องทำความเข�าใจลักษณะสินค�า เง�อ่นไขผลตอบแทน ข�อมูลเก่ียวกับสิทธ�ประโยชน�ทางภาษีท่ีระบุไว�ในคู�มือการลงทุนในกองทุนรวม RMF/SSF ความเส่ียง
และผลการดำเนินงานของกองทุนรวมท่ีเป�ดเผยไว�ในแหล�งต�างๆ หร�อให�ขอข�อมูลจากบุคคลท่ีขายหน�วยลงทุนก�อนการตัดสินใจลงทุน ท้ังน้ี หากลงทุนไม�เป�นไปตาม
เง�อ่นไขท่ีกรมสรรพากรกำหนด อาจจะต�องคืนสิทธ�ประโยชน�ทางภาษีและเสียเง�นเพ่ิม

เพียงลงทุน KTAM RMF/SSFเพียงลงทุน KTAM RMF/SSF
แบบประจำเท�ากันทุกเดือน ต�อเน่ืองครบ 12 เดือน 

ต้ังแต� มกราคม – ธันวาคม 2565

KTSTPLUS 250 บาทKTSTPLUS 250 บาท
ทุกๆ 50,000 บาท รับหน�วยลงทุน

โปรโมช่ันโครงการ Wealth+ ลงทุนอัตโนมัติรายเดือน ต�อเน่ืองครบ 12 เดือน สำหรับกองทุน KTAM RMF/SSF ป� 2565

รับเพิ่มตั้งแต�ป�ใหม�รับเพิ่มตั้งแต�ป�ใหม�

RMF ลงทุนเพื่อการเกษียณอายุ และ SSF เป�นกองทุนที่ส�งเสร�มการออมระยะยาว

ป�จจัยความเส่ียงท่ีสำคัญ เช�น ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย�/ความเส่ียงจากความสามารถในการชำระหน้ีของผู�ออกตราสาร/ป�จจัยความเส่ียงด�านอัตราแลกเปล่ียน เป�นต�น

กองทุน KT-25/75RMF, KT-BOND RMF, KT-CHINA RMF, KT-HEALTHC RMF, KT-CLIMATE-SSF/RMF, KT-EUROTECH-SSF มีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน ท้ังน้ี กองทุนมีนโยบายป�องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน
ตามดุลยพินิจของผู�จัดการกองทุน ในกรณีท่ีกองทุนไม�ได�มีนโยบายป�องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนท้ังจำนวน ผู�ลงทุนอาจจะขาดทุน หร�อจะได�รับกำไรจากอัตราแลกเปล่ียน/หร�อได�รับเง�นคืนต่ำกว�าเง�นลงทุนเร�ม่แรกได�
1ข�อมูล Morningstar ณ วันที่ 30 พฤศจ�กายน 2564/ ผลการดำเนินงานในอดีต มิได�เป�นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
2KT-BOND RMF กองทุนรวมน้ีลงทุนกระจ�กตัวในประเทศสหรัฐอเมร�กา ผู�ลงทุนจ�งควรพิจารณาการกระจายความเส่ียงของพอร�ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด�วย/
3KT-HEALTHC RMF กองทุนน้ีลงทุนแบบกระจ�กตัวในกลุ�มอุตสาหกรรมประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข�องกับ Healthcare จ�งมีความเส่ียงท่ีผู�ลงทุนอาจสูญเสียเง�นลงทุนจำนวนมาก

กองทุนแนะนำ นโยบายการลงทุน โดยเน�นลงทุนใน

RMF

RMF
ท่ีลงทุน

ในต�างประเทศ

KTEF-RMF                      หุ�นไทยขนาดเล็ก/กลาง/ใหญ�  
KT-HiDiV RMF                 หุ�นไทยพื้นฐานดีที่มีประวัติการจ�ายเง�นป�นผลสม่ำเสมอ                           

Morningstar 
Rating1

กองทุนรวมหลัก

KT-BOND RMF2 ตราสารหน้ีท่ัวโลกผ�านกองทุนรวมหลัก PIMCO FUNDS : GLOBAL INVESTORS SERIES PLC -
                                  Global Bond Fund 

ระดับความเสี่ยง
1 ต่ำ               8 สูง

5
5

6
6

4

KT-CHINA RMF หุ�นทีี่จดทะเบียนทั้งในและนอกประเทศจ�นผ�านกองทุนรวมหลัก BGF China Fund 6

KT-HEALTHC RMF3 หุ�นทั่วโลกที่เกี่ยวกับว�ทยาศาสตร�ที่เกี่ยวข�องกับการดำเนินช�ว�ต การรักษาหร�อการพัฒนา
 คุณภาพช�ว�ตผ�านกองทุนรวมหลัก Janus Global Life Sciences Fund

7

KT-CLIMATE RMF หุ�นท่ัวโลกท่ีได�ประโยชน�จากพฤติกรรมในการส�งเสร�มเร�อ่งการเปล่ียนทางภูมิอากาศ
                                  (Climate Change) ผ�านกองทุนรวมหลัก Schroder ISF Global Climate Change Equity Fund 6

SSF
ท่ีลงทุน

ในต�างประเทศ KT-EUROTECH-SSF หุ�นของบร�ษัทท่ีทำธุรกิจหร�อจดทะเบียนอยู�ในภูมิภาคยุโรปและเก่ียวข�องกับเทคโนโลยีเป�นหลัก
                                  ผ�านกองทุนรวมหลัก JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund 

6

KT-CLIMATE-SSF หุ�นท่ัวโลกท่ีได�ประโยชน�จากพฤติกรรมในการส�งเสร�มเร�อ่งการเปล่ียนทางภูมิอากาศ
                                  (Climate Change) ผ�านกองทุนรวมหลัก Schroder ISF Global Climate Change Equity Fund

6

หลักทรัพย�/ทรัพย�สินทั้งในและต�างประเทศที่เกี่ยวข�องกับตราสารหนี้ เง�นฝาก และ/หร�อหุ�น
โดยลงทุนหุ�นในประเทศไม�เกิน 25% ของ NAV

RMF1 หุ�นและตราสารหนี้

KT-25/75RMF



หลักเกณฑ�และเง�่อนไขโปรโมชั่น 

1.   รายการส�งเสร�มการขายนี้สำหรับผู�ลงทุนที่สมัครโครงการ Wealth+ ลงทุนอัตโนมัติรายเดือนผ�านระบบ KTAM Smart Trade หร�อ ระบบ Krungthai NEXT Application หร�อ
     กรอกใบสมัครผ�าน บลจ.กรุงไทย หร�อ ตัวแทนสนับสนุนการขาย ตั้งแต� มกราคม ถึง ธันวาคม 2565 เท�านั้น 
2.   ผู�ลงทุนต�องลงทุนแบบประจำเท�ากันทุกเดือน ต�อเนื่องครบ 12 เดือน ตั้งแต� มกราคม ถึง ธันวาคม 2565
3.   กองทุนเป�ดกรุงไทยตราสารหน้ีเพ่ือการเล้ียงช�พ (RMF2), กองทุนเป�ดกรุงไทยตราสารหน้ีภาครัฐเพ่ือการเล้ียงช�พ (RMF3), กองทุนเป�ดกรุงไทยตลาดเง�นเพ่ือการเล้ียงช�พ (RMF4),
     กองทุนเพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ (SSFX) และกองทุนใหม� RMF/SSF (ปกติ) ในป� 2565 ที่บร�ษัทอาจประกาศยกเว�นภายหลัง ไม�เข�าร�วมรายการส�งเสร�มการขายนี้ 
4.   กรณีที่ผู�ลงทุนประสงค�จะลงทุนแบบประจำเท�ากันทุกเดือน ต�อเนื่องครบ 12 เดือน มากกว�า 1 กองทุน บร�ษัทจะนับจำนวนเง�นลงทุนของแต�ละกองทุนรวมกัน 
5.   พิจารณาจำนวนเง�นลงทุนจาก “ยอดรวมของรายการซ�้อ และสับเปลี่ยนเข�า (ไม�นับยอดสับเปลี่ยนภายในกลุ�ม RMF และ SSF)” โดยจำนวนเง�นลงทุนที่เข�าเง�่อนไขรายการ
     ส�งเสร�มการขายนี้รวมกันสูงสุด 500,000 บาทต�อป�ภาษี 
6.   กรณีผู�ลงทุนมีบัญช�มากกว�า 1 บัญช� นับยอดเง�นจากทุกบัญช�ของผู�ลงทุนรวมกัน โดยยึดเลขที่บัตรประชาชนเป�นหลัก
7.   หากไม�มีรายการซ�้อ/สับเปลี่ยนหน�วยลงทุนในเดือนใด ไม�ว�าจะเกิดจากการที่ผู�ลงทุนไม�ได�ทำรายการซ�้อ/สับเปลี่ยนกองทุน หร�อบร�ษัทไม�สามารถหักบัญช�เง�นฝาก และ/หร�อ
     บัญช�บัตรเครดิตที่ผู�ลงทุนระบุไว�ในใบสมัครใช�บร�การโครงการ Wealth+ ลงทุนอัตโนมัติรายเดือน เป�นเหตุให�การลงทุนในกองทุนนั้นขาดความต�อเนื่อง ไม�ครบ 12 เดือน
     จะถือว�าผิดเง�อ่นไขของรายการส�งเสร�มการขายน้ี จำนวนเง�นลงทุนในกองทุนดังกล�าวท้ังจำนวนจะไม�ถูกนำมารวมคำนวณในสิทธ�ท่ี์จะได�รับหน�วยลงทุน KTSTPLUS ตามโปรโมช่ันน้ี
8.   หากผู�ลงทุนทำรายการสมัครโครงการ Wealth+ ลงทุนอัตโนมัติรายเดือน ต�อเน่ืองครบ 12 เดือน แต�ยอดเง�นลงทุนไม�เท�ากันทุกเดือน บร�ษัทจะนำจำนวนเง�นในเดือนท่ีลงทุน
     น�อยที่สุดเป�นฐานคำนวณ คูณด�วย 12 เดือน เช�น มีเดือนที่ลงทุนด�วยจำนวนเง�นน�อยกว�าเดือนอื่นๆ ไม�ว�าด�วยเหตุใดก็ตาม เพื่อเป�นยอดเง�นลงทุนรวมสะสมสำหรับการ
     คำนวณสิทธ�ที่จะได�รับหน�วยลงทุน KTSTPLUS ตามโปรโมชั่นนี้ เนื่องจากเป�นยอดเง�นที่ถือว�ามีการลงทุนต�อเนื่องครบ 12 เดือน
9.   ยอดเง�นลงทุนที่ได�รับสิทธ�จากรายการส�งเสร�มการขายนี้แล�วจะไม�เข�าร�วมรายการส�งเสร�มการขายอื่นๆ ในป� 2565 อีก แต�หากจำนวนเง�นลงทุนที่ผิดเง�่อนไขโปรโมชั่นนี้
     เง�นลงทุนดังกล�าวจะนำไปรวมคำนวณในโปรโมชั่น RMF/SSF ป� 2565 “ยอดซ�้อของกองทุน RMF/SSF ที่ร�วมรายการ ป� 2565” (ถ�ามี) ต�อไปตามเง�่อนไขที่กำหนด
10. จะได�รับหน�วยลงทุน KTSTPLUS ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2566
11. บร�ษัทขอสงวนสิทธิ์กรณีท่ีได�รับสิทธ�ในการรับของกำนัลจากโปรโมช่ันน้ีแล�ว จะไม�สามารถรับของกำนัล/รางวัลใดๆ จากโปรโมช่ันอ่ืนๆ ของบร�ษัทอีก ในช�วงระยะเวลาเดียวกันน้ี
12. บลจ.ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเง�่อนไขของรายการส�งเสร�มการขายนี้ โดยไม�ต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�า ในกรณีมีข�อพิพาท คำตัดสินของบร�ษัทถือเป�นที่สุด

เง�่อนไขการใช�บัตรเครดิต เพื่อชำระค�าซ�้อกองทุน KTAM RMF/SSF (ปกติ)  

เง�่อนไขการซ�้อผ�านเว็ปไซต� KTAM ด�วยบัตรเครดิต 

โปรโมช่ันโครงการ Wealth+ ลงทุนอัตโนมัติรายเดือน ต�อเน่ืองครบ 12 เดือน สำหรับกองทุน KTAM RMF/SSF ป� 2565

1.   เจ�าของบัตรเครดิตและช�่อบัญช�ผู�ถือหน�วยลงทุนต�องเป�นบุคคลเดียวกัน
2.   การซ�้อหน�วยลงทุน KTAM RMF และ SSF (ปกติ) ด�วยบัตรเครดิต หากขายคืน / โอนออก ผิดเง�่อนไข ตามที่บร�ษัทจัดการกำหนด* และทำให�ยอดคงเหลือน�อยกว�า
     ยอดที่ซ�้อด�วยบัตรเครดิต ผู�ลงทุนต�องชำระค�าปรับเมื่อทำรายการในอัตราร�อยละ 2 (ไม�รวม VAT) ขั้นต่ำ 200 บาท คิดเฉพาะส�วนที่ลงทุนผ�านบัตรเครดิต
       *เง�่อนไขของบร�ษัทจัดการมีดังนี้
           - สำหรับ RMF ถือหน�วยไว�ครบ 5 ป� (คิดแบบวันชนวัน) หร�อถือหน�วยลงทุนครบเง�่อนไขตามที่กรมสรรพากรกำหนด
           - สำหรับ SSF ถือหน�วยลงทุนไว�ครบ 5 ป�ปฏิทิน หร�อถือหน�วยลงทุนครบเง�่อนไขตามที่กรมสรรพากรกำหนด
           - สำหรับการโอน RMF/SSF ออกไปยัง บลจ.อื่น ยอดหน�วยคงเหลือต�องมากกว�ายอดที่ซ�้อด�วยบัตรเครดิต
        หมายเหตุ ระยะเวลาการถือครองหน�วยลงทุนที่บร�ษัทกำหนดนี้ ไม�เกี่ยวข�องกับเง�่อนไขการถือครองเพื่อรับสิทธ�ประโยชน�ทางภาษีตามที่กรมสรรพากรกำหนด
3.   การชำระค�าซ�้อหน�วยลงทุนอยู�ภายใต�วงเง�นบัตรเครดิตที่สามารถใช�ได� หากวงเง�นในบัญช�บัตรเครดิตของท�านมีไม�เพียงพอ คำสั่งซ�้อนี้จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ 
     ดังนั้น ทุกครั้งก�อนทำรายการซ�้อ ท�านสมาช�กบัตรเครดิตโปรดตรวจสอบวงเง�นบัตรเครดิตคงเหลือ ได�ที่หมายเลขโทรศัพท�ด�านหลังบัตรเครดิต   
4.   สมาช�กบัตรฯ ลูกค�าขอสละสิทธ�์ที่จะเร�ยกร�องค�าเสียหายจาก บลจ.กรุงไทย หร�อ KTC ที่อาจเกิดข�้นจากข�อขัดข�องทางระบบอิเล็กทรอนิกส�หร�อป�ญหาจากสถานะบัตรฯ
     ที่อาจทำให� KTC ไม�สามารถหักเง�นจากบัญช�บัตรเครดิตตามคำสั่งได�
5.   ท�านจะไม�ได�รับคะแนนจากการซ�้อกองทุน (หร�ออาจจะเป�นในรูปแบบต�างๆ อาทิ เช�น ไมล�สะสม หร�อเครดิตเง�นคืน) จากบร�ษัทบัตรเครดิต ทั้งนี้เพื่อให�เป�นไปตามที่สำนักงาน
     ก.ล.ต./ สมาคมบร�ษัทจัดการกำหนด 
6.   บลจ.กรุงไทย และ KTC ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงเง�่อนไขบร�การนี้ โดยไม�ต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�า
7.   โปรดศึกษารายละเอียดและเง�่อนไขเพิ่มเติม สอบถามที่ KTAM Call Center โทร 02-686-6100 กด 9

1.    การสั่งซ�้อ ขาย หร�อสับเปลี่ยนกองทุนทางอินเทอร�เน็ต อาจไม�มีการทำรายการ ซ�้อ ขายหร�อสับเปลี่ยน ในกรณีที่มีเหตุขัดข�องทางเทคนิคเกิดข�้น 
2.    ท�านผู�ลงทุนสามารถเร�ยกดูหนังสือช�้ชวนส�วนสรุปข�อมูลสำคัญที่ผู�ลงทุนควรทราบได� ในหัวข�อ "ข�อมูลกองทุน" สำหรับหนังสือช�้ชวนส�วนข�อมูลโครงการ ผู�ลงทุนสามารถ
      ขอรับได�ที่ บร�ษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หร�อที่ทำการของตัวแทนสนับสนุนการขายทุกแห�ง 
3.   ท�านสามารถทำรายการซ�้อ ขาย หร�อสับเปลี่ยนหน�วยลงทุนได�ทุกวันตลอด 24 ชม. โดยมีเง�่อนไขในการดำเนินการดังนี้ 
      3.1 การทำรายการทางอินเทอร�เน็ต จะใช�เวลาของระบบดังที่แสดงไว�เป�นเกณฑ� 
      3.2 รายการที่ทำระหว�างนอกเวลาทำการของวันทำการใด หร�อมีผลในวันหยุดทำการ หร�อวันหยุดทำการซ�้อ/ ขายคืน/ สับเปลี่ยน หน�วยลงทุนเป�นการชั่วคราว อาทิ 
          วันป�ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน�วยลงทุน รายการดังกล�าวจะถูกเก็บไว�เพื่อดำเนินการในวันทำการถัดไป 
      3.3 หากบร�ษัทไม�สามารถหักเง�นค�าซ�้อหน�วยลงทุนจากบัญช�เง�นฝากหร�อบัตรเครดิตตามที่ท�านระบุไว� บร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกรายการซ�้อหน�วยลงทุนนั้นๆ
          และท�านตกลงสละสิทธ�เร�ยกร�องค�าเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการที่บร�ษัทดำเนินการดังกล�าว 
      3.4 รายการซ�้อหน�วยลงทุนใดๆ เมื่อบร�ษัทจัดการได�รับชำระเง�นค�าจองซ�้อแล�วไม�สามารถเปลี่ยนแปลงหร�อยกเลิกได� 
      3.5 การเปลี่ยนแปลงเง�่อนไขหร�อรายละเอียดเพิ่มเติมของรายการขายคืนหร�อสับเปลี่ยนกองทุนเพื่อให�มีผลในวันที่ทำรายการ จะต�องทำภายใน 15.30 น. หร�อ 14.00 น. 
          (ทั้งนี้ ข�้นอยู�กับเวลาป�ดรับคำสั่งของกองทุนต�นทางหร�อปลายทาง ฝ��งใดฝ��งหนึ่งที่ป�ดรับคำสั่งเร็วกว�า)
4.    การลงทุนไม�ใช�การฝากเง�นและมีความเสี่ยงในการลงทุน ผู�ลงทุนอาจได�รับเง�นลงทุนมากกว�าหร�อน�อยกว�าเง�นลงทุนเร�่มแรกก็ได� และอาจไม�ได�รับชำระเง�นค�าขายคืนหน�วยลงทุน
      ภายในระยะเวลาที่กำหนดหร�ออาจไม�สามารถขายคืนหน�วยลงทุนได�ตามที่ได�มีคำสั่งไว� 


