โปรโมชัน่ โครงการ Wealth+ ลงทุนอัตโนมัตริ ายเดือน ตอเนือ่ งครบ 12 เดือน สำหรับกองทุน KTAM RMF/SSF ป 2565

เพียงลงทุน KTAM RMF/SSF

รับเพิ่มตั้งแตปใหม

แบบประจำเทากันทุกเดือน ตอเนือ่ งครบ 12 เดือน
ตัง้ แต มกราคม – ธันวาคม 2565
ทุกๆ 50,000 บาท รับหนวยลงทุน

KTSTPLUS 250 บาท

RMF ลงทุนเพื่อการเกษียณอายุ และ SSF เปนกองทุนที่สงเสร�มการออมระยะยาว
กองทุนแนะนำ
RMF

RMF1
KT-25/75RMF

นโยบายการลงทุน โดยเนนลงทุนใน

Morningstar
Rating1

ระดับความเสี่ยง
1 ต่ำ
8 สูง

หุนและตราสารหนี้
หลักทรัพย/ทรัพยสินทั้งในและตางประเทศที่เกี่ยวของกับตราสารหนี้ เง�นฝาก และ/หร�อหุน
โดยลงทุนหุนในประเทศไมเกิน 25% ของ NAV
หุนไทยขนาดเล็ก/กลาง/ใหญ
หุนไทยพื้นฐานดีที่มีประวัติการจายเง�นปนผลสม่ำเสมอ

KTEF-RMF
KT-HiDiV RMF

5
5
6
6
กองทุนรวมหลัก

2

RMF
ทีล่ งทุน
ในตางประเทศ

SSF
ทีล่ งทุน
ในตางประเทศ

KT-BOND RMF

ตราสารหนีท้ ว่ั โลกผานกองทุนรวมหลัก PIMCO FUNDS : GLOBAL INVESTORS SERIES PLC Global Bond Fund

4

KT-CHINA RMF

หุนทีี่จดทะเบียนทั้งในและนอกประเทศจ�นผานกองทุนรวมหลัก BGF China Fund

6

KT-CLIMATE RMF

หุน ทัว่ โลกทีไ่ ดประโยชนจากพฤติกรรมในการสงเสร�มเร�อ่ งการเปลีย่ นทางภูมอิ ากาศ
(Climate Change) ผานกองทุนรวมหลัก Schroder ISF Global Climate Change Equity Fund

6

KT-HEALTHC RMF3

หุนทั่วโลกที่เกี่ยวกับว�ทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับการดำเนินช�ว�ต การรักษาหร�อการพัฒนา
คุณภาพช�ว�ตผานกองทุนรวมหลัก Janus Global Life Sciences Fund

7

KT-CLIMATE-SSF

หุน ทัว่ โลกทีไ่ ดประโยชนจากพฤติกรรมในการสงเสร�มเร�อ่ งการเปลีย่ นทางภูมอิ ากาศ
(Climate Change) ผานกองทุนรวมหลัก Schroder ISF Global Climate Change Equity Fund
หุน ของบร�ษทั ทีท่ ำธุรกิจหร�อจดทะเบียนอยูในภูมภิ าคยุโรปและเกีย่ วของกับเทคโนโลยีเปนหลัก
ผานกองทุนรวมหลัก JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund

6

KT-EUROTECH-SSF

6

กองทุน KT-25/75RMF, KT-BOND RMF, KT-CHINA RMF, KT-HEALTHC RMF, KT-CLIMATE-SSF/RMF, KT-EUROTECH-SSF มีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น ทัง้ นี้ กองทุนมีนโยบายปองกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
ตามดุลยพินจิ ของผูจ ดั การกองทุน ในกรณีทก่ี องทุนไมไดมนี โยบายปองกันความเสีย่ งอัตราแลกเปลีย่ นทัง้ จำนวน ผูล งทุนอาจจะขาดทุน หร�อจะไดรบั กำไรจากอัตราแลกเปลีย่ น/หร�อไดรบั เง�นคืนต่ำกวาเง�นลงทุนเร�ม่ แรกได
1
ขอมูล Morningstar ณ วันที่ 30 พฤศจ�กายน 2564/ ผลการดำเนินงานในอดีต มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
2
KT-BOND RMF กองทุนรวมนีล้ งทุนกระจ�กตัวในประเทศสหรัฐอเมร�กา ผูล งทุนจ�งควรพิจารณาการกระจายความเสีย่ งของพอรตการลงทุนโดยรวมของตนเองดวย/
3

KT-HEALTHC RMF กองทุนนีล้ งทุนแบบกระจ�กตัวในกลุม อุตสาหกรรมประกอบธุรกิจทีเ่ กีย่ วของกับ Healthcare จ�งมีความเสีย่ งทีผ่ ลู งทุนอาจสูญเสียเง�นลงทุนจำนวนมาก
ปจจัยความเสีย่ งทีส่ ำคัญ เชน ความเสีย่ งจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย/ความเสีย่ งจากความสามารถในการชำระหนีข้ องผูอ อกตราสาร/ปจจัยความเสีย่ งดานอัตราแลกเปลีย่ น เปนตน

ผูล งทุนตองทำความเขาใจลักษณะสินคา เง�อ่ นไขผลตอบแทน ขอมูลเกีย่ วกับสิทธ�ประโยชนทางภาษีทร่ี ะบุไวในคูม อื การลงทุนในกองทุนรวม RMF/SSF ความเสีย่ ง
และผลการดำเนินงานของกองทุนรวมทีเ่ ปดเผยไวในแหลงตางๆ หร�อใหขอขอมูลจากบุคคลทีข่ ายหนวยลงทุนกอนการตัดสินใจลงทุน ทัง้ นี้ หากลงทุนไมเปนไปตาม
เง�อ่ นไขทีก่ รมสรรพากรกำหนด อาจจะตองคืนสิทธ�ประโยชนทางภาษีและเสียเง�นเพิม่

ศึกษารายละเอียดหร�อขอรับหนังสือช�ช้ วนที่ ธนาคารกรุงไทย หร�อ ผูส นับสนุนการขาย หร�อ บลจ.กรุงไทย โทร 02 686 6100 กด 9 หร�อ www.ktam.co.th

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข : (1) รายการส่งเสริมการขายนี้สําหรับผู้ลงทุนที่สมัครโครงการ Wealth+ ลงทุนอัตโนมัติรายเดือนผ่านระบบ KTAM Smart Trade หรือ ระบบ Krungthai NEXT Application หรือ กรอกใบสมัครผ่าน บลจ.กรุงไทย
หรือตัวแทนสนับสนุนการขายตั้งแต่ มกราคม ถึง ธันวาคม 2565 เท่านั้น (2) ผู้ลงทุนต้องลงทุนแบบประจําเท่ากันทุกเดือน ต่อเนื่องครบ 12 เดือน ตั้งแต่ มกราคม ถึง ธันวาคม 2565 (3) กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้เพื่ อการเลี้ยงชีพ
(RMF2), กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพื่ อการเลี้ยงชีพ (RMF3), กองทุนเปิดกรุงไทยตลาดเงินเพื่ อการเลี้ยงชีพ (RMF4), กองทุนเพื่ อการออม ชนิดเพื่ อการออมพิ เศษ (SSFX) และกองทุนใหม่ RMF/SSF (ปกติ) ในปี 2565
ที่บริษัทอาจประกาศยกเว้นภายหลัง ไม่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ (4) กรณีที่ผู้ลงทุนประสงค์จะลงทุนแบบประจําเท่ากันทุกเดือน ต่อเนื่องครบ 12 เดือน มากกว่า 1 กองทุน บริษัทจะนับจํานวนเงินลงทุนของแต่ละกองทุนรวมกัน
(5) พิ จารณาจํานวนเงินลงทุนจาก “ยอดรวมของรายการซื้อและสับเปลี่ยนเข้า (ไม่นับยอดสับเปลี่ยนภายในกลุ่ม RMF และ SSF)” โดยจํานวนเงินลงทุนที่เข้าเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้รวมกันสูงสุด 500,000 บาทต่อปีภาษี (6) กรณี
ผู้ลงทุนมีบัญชีมากกว่า 1 บัญชี นับยอดเงินจากทุกบัญชีของผู้ลงทุนรวมกัน โดยยึดเลขที่บัตรประชาชนเป็นหลัก (7) หากไม่มีรายการซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในเดือนใดไม่วา่ จะเกิดจากการที่ผู้ลงทุนไม่ได้ทํารายการซื้อ/สับเปลี่ยนกองทุน
หรือบริษัทไม่สามารถหักบัญชีเงินฝาก และ/หรือ บัญชีบัตรเครดิตที่ผู้ลงทุนระบุไว้ในใบสมัครใช้บริการโครงการ Wealth+ ลงทุนอัตโนมัติรายเดือน เป็นเหตุให้การลงทุนในกองทุนนั้นขาดความต่อเนื่อง ไม่ครบ 12 เดือน จะถือว่าผิดเงื่อนไข
ของรายการส่งเสริมการขายนี้ จํานวนเงินลงทุนในกองทุนดังกล่าวทั้งจํานวนจะไม่ถูกนํามารวมคํานวณในสิทธิที่จะได้รบ
ั หน่วยลงทุน KTSTPLUS ตามโปรโมชั่นนี้ (8) หากผู้ลงทุนทํารายการสมัครโครงการ Wealth+ ลงทุนอัตโนมัติรายเดือน
ต่อเนื่องครบ 12 เดือน แต่ยอดเงินลงทุนไม่เท่ากันทุกเดือนบริษัทจะนําจํานวนเงินในเดือนที่ลงทุนน้อยที่สุดเป็นฐานคํานวณ คูณด้วย 12 เดือน เช่น มีเดือนที่ลงทุนด้วยจํานวนเงินน้อยกว่าเดือนอื่นๆ ไม่วา่ ด้วยเหตุใดก็ตาม เพื่ อเป็นยอดเงิน
ลงทุนรวมสะสมสําหรับการคํานวณสิทธิ์ที่จะได้รบ
ั หน่วยลงทุน KTSTPLUS ตามโปรโมชั่นนี้ เนื่องจากเป็นยอดเงินที่ถือว่ามีการลงทุนต่อเนื่องครบ 12 เดือน (9) ยอดเงินลงทุนที่ได้รบ
ั สิทธิจากรายการส่งเสริมการขายนี้แล้วจะไม่เข้าร่วมรายการ
ส่งเสริมการขายอื่นๆ ในปี 2565 อีก แต่หากจํานวนเงินลงทุนที่ผิดเงื่อนไขโปรโมชั่นนี้ เงินลงทุนดังกล่าวจะนําไปรวมคํานวณในโปรโมชั่น RMF/SSF ปี 2565 “ยอดซื้อของกองทุน RMF/SSF ที่รว่ มรายการ ปี 2565” (ถ้ามี) ต่อไปตามเงื่อนไข
ที่กําหนด (10) จะได้รบ
ั หน่วยลงทุน KTSTPLUS ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 (11) บริษัทขอสงวนสิทธิ์กรณีที่ได้รบ
ั สิทธิในการรับของกํานัลจากโปรโมชั่นนี้แล้ว จะไม่สามารถรับของกํานัล/รางวัลใดๆ จากโปรโมชั่นอื่นๆ ของบริษัทอีก
ในช่วงระยะเวลาเดียวกันนี้ (12) บลจ.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิ พาท คําตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด
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โปรโมชัน่ โครงการ Wealth+ ลงทุนอัตโนมัตริ ายเดือน ตอเนือ่ งครบ 12 เดือน สำหรับกองทุน KTAM RMF/SSF ป 2565

หลักเกณฑและเง�่อนไขโปรโมชั่น
1. รายการสงเสร�มการขายนี้สำหรับผูลงทุนที่สมัครโครงการ Wealth+ ลงทุนอัตโนมัติรายเดือนผานระบบ KTAM Smart Trade หร�อ ระบบ Krungthai NEXT Application หร�อ
กรอกใบสมัครผาน บลจ.กรุงไทย หร�อ ตัวแทนสนับสนุนการขาย ตั้งแต มกราคม ถึง ธันวาคม 2565 เทานั้น
2. ผูลงทุนตองลงทุนแบบประจำเทากันทุกเดือน ตอเนื่องครบ 12 เดือน ตั้งแต มกราคม ถึง ธันวาคม 2565
3. กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนีเ้ พือ่ การเลีย้ งช�พ (RMF2), กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนีภ้ าครัฐเพือ่ การเลีย้ งช�พ (RMF3), กองทุนเปดกรุงไทยตลาดเง�นเพือ่ การเลีย้ งช�พ (RMF4),
กองทุนเพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ (SSFX) และกองทุนใหม RMF/SSF (ปกติ) ในป 2565 ที่บร�ษัทอาจประกาศยกเวนภายหลัง ไมเขารวมรายการสงเสร�มการขายนี้
4. กรณีที่ผูลงทุนประสงคจะลงทุนแบบประจำเทากันทุกเดือน ตอเนื่องครบ 12 เดือน มากกวา 1 กองทุน บร�ษัทจะนับจำนวนเง�นลงทุนของแตละกองทุนรวมกัน
5. พิจารณาจำนวนเง�นลงทุนจาก “ยอดรวมของรายการซ�้อ และสับเปลี่ยนเขา (ไมนับยอดสับเปลี่ยนภายในกลุม RMF และ SSF)” โดยจำนวนเง�นลงทุนที่เขาเง�่อนไขรายการ
สงเสร�มการขายนี้รวมกันสูงสุด 500,000 บาทตอปภาษี
6. กรณีผูลงทุนมีบัญช�มากกวา 1 บัญช� นับยอดเง�นจากทุกบัญช�ของผูลงทุนรวมกัน โดยยึดเลขที่บัตรประชาชนเปนหลัก
7. หากไมมีรายการซ�้อ/สับเปลี่ยนหนวยลงทุนในเดือนใด ไมวาจะเกิดจากการที่ผูลงทุนไมไดทำรายการซ�้อ/สับเปลี่ยนกองทุน หร�อบร�ษัทไมสามารถหักบัญช�เง�นฝาก และ/หร�อ
บัญช�บัตรเครดิตที่ผูลงทุนระบุไวในใบสมัครใชบร�การโครงการ Wealth+ ลงทุนอัตโนมัติรายเดือน เปนเหตุใหการลงทุนในกองทุนนั้นขาดความตอเนื่อง ไมครบ 12 เดือน
จะถือวาผิดเง�อ่ นไขของรายการสงเสร�มการขายนี้ จำนวนเง�นลงทุนในกองทุนดังกลาวทัง้ จำนวนจะไมถกู นำมารวมคำนวณในสิทธ�ท์ จ่ี ะไดรบั หนวยลงทุน KTSTPLUS ตามโปรโมชัน่ นี้
8. หากผูล งทุนทำรายการสมัครโครงการ Wealth+ ลงทุนอัตโนมัตริ ายเดือน ตอเนือ่ งครบ 12 เดือน แตยอดเง�นลงทุนไมเทากันทุกเดือน บร�ษทั จะนำจำนวนเง�นในเดือนทีล่ งทุน
นอยที่สุดเปนฐานคำนวณ คูณดวย 12 เดือน เชน มีเดือนที่ลงทุนดวยจำนวนเง�นนอยกวาเดือนอื่นๆ ไมวาดวยเหตุใดก็ตาม เพื่อเปนยอดเง�นลงทุนรวมสะสมสำหรับการ
คำนวณสิทธ�ที่จะไดรับหนวยลงทุน KTSTPLUS ตามโปรโมชั่นนี้ เนื่องจากเปนยอดเง�นที่ถือวามีการลงทุนตอเนื่องครบ 12 เดือน
9. ยอดเง�นลงทุนที่ไดรับสิทธ�จากรายการสงเสร�มการขายนี้แลวจะไมเขารวมรายการสงเสร�มการขายอื่นๆ ในป 2565 อีก แตหากจำนวนเง�นลงทุนที่ผิดเง�่อนไขโปรโมชั่นนี้
เง�นลงทุนดังกลาวจะนำไปรวมคำนวณในโปรโมชั่น RMF/SSF ป 2565 “ยอดซ�้อของกองทุน RMF/SSF ที่รวมรายการ ป 2565” (ถามี) ตอไปตามเง�่อนไขที่กำหนด
10. จะไดรับหนวยลงทุน KTSTPLUS ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2566
11. บร�ษทั ขอสงวนสิทธ์กิ รณีทไ่ี ดรบั สิทธ�ในการรับของกำนัลจากโปรโมชัน่ นีแ้ ลว จะไมสามารถรับของกำนัล/รางวัลใดๆ จากโปรโมชัน่ อืน่ ๆ ของบร�ษทั อีก ในชวงระยะเวลาเดียวกันนี้
12. บลจ.ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเง�่อนไขของรายการสงเสร�มการขายนี้ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ในกรณีมีขอพิพาท คำตัดสินของบร�ษัทถือเปนที่สุด

เง�่อนไขการใชบัตรเครดิต เพื่อชำระคาซ�้อกองทุน KTAM RMF/SSF (ปกติ)
1. เจาของบัตรเครดิตและช�่อบัญช�ผูถือหนวยลงทุนตองเปนบุคคลเดียวกัน
2. การซ�้อหนวยลงทุน KTAM RMF และ SSF (ปกติ) ดวยบัตรเครดิต หากขายคืน / โอนออก ผิดเง�่อนไข ตามที่บร�ษัทจัดการกำหนด* และทำใหยอดคงเหลือนอยกวา
ยอดที่ซ�้อดวยบัตรเครดิต ผูลงทุนตองชำระคาปรับเมื่อทำรายการในอัตรารอยละ 2 (ไมรวม VAT) ขั้นต่ำ 200 บาท คิดเฉพาะสวนที่ลงทุนผานบัตรเครดิต
*เง�่อนไขของบร�ษัทจัดการมีดังนี้
- สำหรับ RMF ถือหนวยไวครบ 5 ป (คิดแบบวันชนวัน) หร�อถือหนวยลงทุนครบเง�่อนไขตามที่กรมสรรพากรกำหนด
- สำหรับ SSF ถือหนวยลงทุนไวครบ 5 ปปฏิทิน หร�อถือหนวยลงทุนครบเง�่อนไขตามที่กรมสรรพากรกำหนด
- สำหรับการโอน RMF/SSF ออกไปยัง บลจ.อื่น ยอดหนวยคงเหลือตองมากกวายอดที่ซ�้อดวยบัตรเครดิต
หมายเหตุ ระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุนที่บร�ษัทกำหนดนี้ ไมเกี่ยวของกับเง�่อนไขการถือครองเพื่อรับสิทธ�ประโยชนทางภาษีตามที่กรมสรรพากรกำหนด
3. การชำระคาซ�้อหนวยลงทุนอยูภายใตวงเง�นบัตรเครดิตที่สามารถใชได หากวงเง�นในบัญช�บัตรเครดิตของทานมีไมเพียงพอ คำสั่งซ�้อนี้จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
ดังนั้น ทุกครั้งกอนทำรายการซ�้อ ทานสมาช�กบัตรเครดิตโปรดตรวจสอบวงเง�นบัตรเครดิตคงเหลือ ไดที่หมายเลขโทรศัพทดานหลังบัตรเครดิต
4. สมาช�กบัตรฯ ลูกคาขอสละสิทธ�์ที่จะเร�ยกรองคาเสียหายจาก บลจ.กรุงไทย หร�อ KTC ที่อาจเกิดข�้นจากขอขัดของทางระบบอิเล็กทรอนิกสหร�อปญหาจากสถานะบัตรฯ
ที่อาจทำให KTC ไมสามารถหักเง�นจากบัญช�บัตรเครดิตตามคำสั่งได
5. ทานจะไมไดรับคะแนนจากการซ�้อกองทุน (หร�ออาจจะเปนในรูปแบบตางๆ อาทิ เชน ไมลสะสม หร�อเครดิตเง�นคืน) จากบร�ษัทบัตรเครดิต ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามที่สำนักงาน
ก.ล.ต./ สมาคมบร�ษัทจัดการกำหนด
6. บลจ.กรุงไทย และ KTC ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงเง�่อนไขบร�การนี้ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
7. โปรดศึกษารายละเอียดและเง�่อนไขเพิ่มเติม สอบถามที่ KTAM Call Center โทร 02-686-6100 กด 9

เง�่อนไขการซ�้อผานเว็ปไซต KTAM ดวยบัตรเครดิต
1.
2.

การสั่งซ�้อ ขาย หร�อสับเปลี่ยนกองทุนทางอินเทอรเน็ต อาจไมมีการทำรายการ ซ�้อ ขายหร�อสับเปลี่ยน ในกรณีที่มีเหตุขัดของทางเทคนิคเกิดข�้น
ทานผูลงทุนสามารถเร�ยกดูหนังสือช�้ชวนสวนสรุปขอมูลสำคัญที่ผูลงทุนควรทราบได ในหัวขอ "ขอมูลกองทุน" สำหรับหนังสือช�้ชวนสวนขอมูลโครงการ ผูลงทุนสามารถ
ขอรับไดที่ บร�ษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หร�อที่ทำการของตัวแทนสนับสนุนการขายทุกแหง
3. ทานสามารถทำรายการซ�้อ ขาย หร�อสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไดทุกวันตลอด 24 ชม. โดยมีเง�่อนไขในการดำเนินการดังนี้
3.1 การทำรายการทางอินเทอรเน็ต จะใชเวลาของระบบดังที่แสดงไวเปนเกณฑ
3.2 รายการที่ทำระหวางนอกเวลาทำการของวันทำการใด หร�อมีผลในวันหยุดทำการ หร�อวันหยุดทำการซ�้อ/ ขายคืน/ สับเปลี่ยน หนวยลงทุนเปนการชั่วคราว อาทิ
วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหนวยลงทุน รายการดังกลาวจะถูกเก็บไวเพื่อดำเนินการในวันทำการถัดไป
3.3 หากบร�ษัทไมสามารถหักเง�นคาซ�้อหนวยลงทุนจากบัญช�เง�นฝากหร�อบัตรเครดิตตามที่ทานระบุไว บร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกรายการซ�้อหนวยลงทุนนั้นๆ
และทานตกลงสละสิทธ�เร�ยกรองคาเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการที่บร�ษัทดำเนินการดังกลาว
3.4 รายการซ�้อหนวยลงทุนใดๆ เมื่อบร�ษัทจัดการไดรับชำระเง�นคาจองซ�้อแลวไมสามารถเปลี่ยนแปลงหร�อยกเลิกได
3.5 การเปลี่ยนแปลงเง�่อนไขหร�อรายละเอียดเพิ่มเติมของรายการขายคืนหร�อสับเปลี่ยนกองทุนเพื่อใหมีผลในวันที่ทำรายการ จะตองทำภายใน 15.30 น. หร�อ 14.00 น.
(ทั้งนี้ ข�้นอยูกับเวลาปดรับคำสั่งของกองทุนตนทางหร�อปลายทาง ฝงใดฝงหนึ่งที่ปดรับคำสั่งเร็วกวา)
4. การลงทุนไมใชการฝากเง�นและมีความเสี่ยงในการลงทุน ผูลงทุนอาจไดรับเง�นลงทุนมากกวาหร�อนอยกวาเง�นลงทุนเร�่มแรกก็ได และอาจไมไดรับชำระเง�นคาขายคืนหนวยลงทุน
ภายในระยะเวลาที่กำหนดหร�ออาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนไดตามที่ไดมีคำสั่งไว

