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ข้อก ำหนดและเงื่อนไข 

1. บลจ. ยโูอบี ขอมอบสิทธิในการรับหน่วยลงทนุของ กองทนุเปิด ยไูนเตด็ เดล่ี ลิควดิดติี ้ฟันด์ (UDAILY) และได้รับสิทธิของสมนาคณุ
เพิ่มเตมิ เม่ือมียอดเงินลงทนุสะสมเป็นไปตามเง่ือนไข ดงันี ้
1.1 เม่ือมียอดเงินลงทุนสะสมตัง้แต่ 1,000,000 บาทขึน้ไป ภายในช่วงรายการส่งเสริมการขาย ระหว่างวนัท่ี 14 มกราคม – 25 

กุมภาพนัธ์ 2564 ของ กองทุนเปิด ยูโอบี สมำร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ (UOBSHC) กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่ำ 
เอ แชร์ อินโนเวช่ัน ฟันด์ (UCI) กองทุนเปิดรยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวช่ัน ฟันด์ – หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือผู้ลงทุน
ทั่วไป (UNI) กองทุนเปิด ยูไนเตด็ อิควตีิ ้ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์ (UESG) กองทุนเปิด ยูไนเตด็ โกลบอล ควอ
ลิตี ้โกรท ฟันด์ – หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือผู้ลงทุนท่ัวไป (UGQG) กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เอ็ดดูเคช่ัน เทคโนโลยี ฟันด์ 
(UEDTECH) กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไชน่ำ อิควิตี ้ฟันด์ – หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือผู้ลงทุนท่ัวไป (UCHINA) โดย
ยอดเงินลงทนุสะสมทกุๆ 1,000,000 บาท จะได้รับสิทธิหน่วยลงทนุกองทนุ UDAILY มลูคา่ 1,000 บาท  

1.2 เม่ือมียอดเงินลงทุนสะสมตัง้แต่ 5,000,000 บาทขึน้ไป ภายในช่วงรายการส่งเสริมการขาย ระหว่างวนัท่ี 14 มกราคม – 25 
กุมภาพนัธ์ 2564 ของ กองทุนเปิด ยูโอบี สมำร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ (UOBSHC) กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่ำ 
เอ แชร์ อินโนเวช่ัน ฟันด์ (UCI) กองทุนเปิดรยูไนเต็ด โกลบอล อินโนเวช่ัน ฟันด์ – หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือผู้ลงทุน
ทั่วไป (UNI) กองทุนเปิด ยูไนเตด็ อิควตีิ ้ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์ (UESG) กองทุนเปิด ยูไนเตด็ โกลบอล ควอ
ลิตี ้โกรท ฟันด์ – หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือผู้ลงทุนท่ัวไป (UGQG) กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เอ็ดดูเคช่ัน เทคโนโลยี ฟันด์ 
(UEDTECH) กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไชน่ำ อิควิตี ้ฟันด์ – หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือผู้ลงทุนท่ัวไป (UCHINA) จะได้รับ
สิทธิของสมนาคุณ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าเกรด พรีเม่ียม ZOYOTT - Essence of Morocco gift set เพิ่มเติม (มูลค่า 5,000 
บาท) จ านวน 1 ชดุ  
รายละเอียดดงันี ้

 

เงื่อนไข A 
ยอดเงินลงทนุสะสมในหน่วยลงทนุของกองทนุรวม 
UOBSHC UCI UNI UESG UGQG UEDTECH และ 
UCHINA รวมกนั ตัง้แต ่1,000,000 บาท ขึน้ไป ตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด  

ยอดเงนิลงทุนสะสมทุกๆ 1,000,000 บำท 
รับหน่วยลงทุนกองทุน UDAILY มูลค่ำ 1,000 บำท 
ตวัอย่างท่ี 1 : ยอดลงทนุสะสมในกองทนุรวมดงักล่าวรวมกนั 1,000,000 
บาท จะได้รับหน่วยลงทนุกองทนุ UDAILY มลูคา่ 1,000 บาท 
ตวัอย่างท่ี 2 : ยอดลงทนุสะสมในกองทนุรวมดงักล่าวรวมกนั 4,500.000 
บาท จะได้รับหน่วยลงทนุกองทนุ UDAILY มลูคา่ 4,000 บาท 

เงื่อนไข B 
ยอดเงินลงทนุสะสมในหน่วยลงทนุของกองทนุรวม 
UOBSHC UCI UNI UESG UGQG UEDTECH และ 

ได้รับสิทธิของสมนำคุณ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้ำเกรด พรีเม่ียม 
ZOYOTT - Essence of Morocco gift set เพิ่มเตมิ (มูลค่ำ 5,000 
บำท) จ ำนวน 1 ชุด  

รำยกำรส่งเสริมกำรขำย 
ส ำหรับยอดเงนิลงทุนสะสมในกองทุนรวมที่ก ำหนด ระหว่ำงวันที่ 14 มกรำคม– 25 กุมภำพันธ์ 2564  

รับฟรี หน่วยลงทุน กองทุนเปิด ยไูนเต็ด เดลี่ ลคิวดิดติี ้ฟันด์ (UDAILY)  
และได้รับสิทธิของสมนำคุณเพิ่มเติม เมื่อมียอดเงนิลงทุนสะสมเป็นไปตำมเงื่อนไขที่ก ำหนด 
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UCHINA รวมกนั ตัง้แต ่5,000,000 บาท ขึน้ไป ตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด 

ตวัอย่างท่ี 1 : ยอดลงทนุสะสมในกองทนุรวมดงักล่าว รวมกนั 5,000,000 
บาท จะได้รับหน่วยลงทนุกองทนุ UDAILY มลูคา่ 5,000 บาท และได้รับ
เพิ่มเตมิ ของสมนาคณุ ผลิตภณัฑ์ดแูลผิวหน้าเกรดพรีเม่ียม ZOYOTT - 
Essence of Morocco gift set มลูคา่ 5,000 บาท จ านวน 1 ชดุ 

ตวัอย่างท่ี 2 : ยอดลงทนุสะสมในกองทนุรวมดงักล่าว รวมกนั 10,000,000 
บาท จะได้รับหน่วยลงทนุกองทนุ UDAILY มลูคา่ 10,000 บาท และได้รับ
เพิ่มเตมิของสมนาคณุ ผลิตภณัฑ์ดแูลผิวหน้าเกรดพรีเม่ียม ZOYOTT - 
Essence of Morocco gift set มลูคา่ 5,000 บาท จ านวน 1 ชดุ 

 
2. ยอดเงินลงทนุสะสม หมายถงึผลรวมของยอดซือ้กองทนุ UOBSHC UCI UNI UESG UGQG UEDTECH และ UCHINA และ/หรือ 

ยอดสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจากกองทนุภายใต้การบริหารจดัการของ บลจ. ยโูอบี ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด โดยท ารายการซือ้ และ/หรือ
สบัเปล่ียน ภายในช่วงรายการส่งเสริมการขาย ระหวา่งวนัท่ี 14 มกราคม – 25 กมุภาพนัธ์ 2564 เทา่นัน้ 

3. บลจ. ยโูอบี จะค านวณยอดเงินลงทนุสะสมเฉพาะช่วงรายการส่งเสริมการขาย ระหว่างวนัท่ี 14 มกราคม – 25 กมุภาพนัธ์ 2564 
เทา่นัน้ โดยจะค านวณแยกตามแตล่ะบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดย 
3.1 บลจ. ยโูอบี จะท าการซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิด ยไูนเตด็ เดล่ี ลิควิดดติี ้ฟันด์ (UDAILY) แตล่ะบญัชีผู้ ถือหน่วยท่ีลงทนุ ท่ี

เป็นไปตามเง่ือนไขของรายการส่งเสริมการขาย ภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 
3.2 บลจ. ยโูอบี จะมอบของสมนาคณุ ตามข้อ 1.2 ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมียอดเงินลงทนุสะสม เป็นไปตามเง่ือนไข ภายในวนัท่ี 

31 มีนาคม 2564 จดัส่งโดยผู้ดแูลบญัชีของทา่น และ/หรือจดัส่งตามที่อยู่ท่ีได้แจ้งไว้ 
4. รายการส่งเสริมการขายนีจ้ดัท าขึน้เพ่ือส่งเสริมการขายส าหรับลกูค้าท่ีเปิดบญัชีซือ้ขายหน่วยลงทนุกบั บลจ. ยโูอบี โดยตรง เทา่นัน้  
5. รายการส่งเสริมการขายนีไ้ม่สามารถแลกเปล่ียนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้ อ่ืนได้ 
6. ผู้ลงทุนท่ีได้รับสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนีจ้ะไม่สามารถรับสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายอ่ืนๆ ในช่วง

เวลาเดียวกนั และ/หรือ ยอดเงินลงทนุเดียวกนั  
 
สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชีช้วน ติดต่อ บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จ ำกัด โทร. 0-2786-2222 เว็บไซต์ 
www.uobam.co.th 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.uobam.co.th/
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รำยละเอียดกองทุนเปิด 
 

ประเภท รำยละเอียดนโยบำยกำรลงทุน 
ระดับ
ควำม
เส่ียง 

กองทุนรวมตรำสำรทุน 
กองทุนรวมหน่วยลงทุน
ประเภท Feeder Fund 
กองทุนรวมที่เน้นลงทุน
แบบมีควำมเส่ียงใน
ต่ำงประเทศ 

กองทุนเปิด ยูไนเตด็ อิควตีิ ้ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์ (UESG) 
เน้นลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศช่ือ Robeco Sustainable Global Stars Equities 
IL EUR (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว ซึ่งเป็นกองทุนท่ีจัดตัง้และบริหารจัดการโดย Robeco 
Institutional Asset Management B.V. โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่า 80% ของมลูค่า NAV ของ
กองทนุ นโยบายการลงทนุของกองทนุหลกัจะลงทนุอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมลูคา่ NAV ของกองทนุ โดย
จะพิจารณาลงทนุในตราสารทนุของบริษัทตา่งๆ ทัว่โลก ซึง่เป็นบริษัทท่ีด าเนินธุรกิจในประเทศท่ีพฒันา
แล้วเป็นหลกั การเลือกตราสารทนุเพ่ือลงทนุจะใช้หลกัการวิเคราะห์ปัจจยัพืน้ฐานในหุ้นท่ีมีกระแสเงิน
สดในระดับสูง มีอัตราผลตอบแทนต่อเงินลงทุนเพ่ือการด าเนินงานของบริษัท Return on Invested 
Capital (ROIC) ท่ีจูงใจ และมีแนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยืนท่ีเหมาะสม และมีการปอ้งกนัความเส่ียง
จากอตัราแลกเปล่ียนตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ 
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กองทุนรวมตรำสำรทุน 
กองทุนรวมหน่วยลงทุน
ประเภท Feeder Fund 
กองทุนรวมที่เน้นลงทุน
แบบมีควำมเส่ียงใน
ต่ำงประเทศ 

กองทุนเปิด ยูไนเตด็ ไชน่ำ เอ แชร์ อินโนเวช่ัน ฟันด์ (UCI) 
เน้นลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศช่ือ United China A-Shares Innovation Fund – 
Class A USD Acc (กองทนุหลกั) เพียงกองทนุเดียว ซึง่เป็นกองทนุท่ีจดัตัง้และบริหารโดย UOB Asset 
Management LTD (Singapore) โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่า NAV ของ
กองทนุ ซึง่กองทนุหลกัจดทะเบียนท่ีประเทศสิงคโปร์ ทัง้นี ้กองทนุจะลงทนุในต่างประเทศโดยเฉล่ียใน
รอบปีบญัชีไม่น้อยกวา่ 80% ของมลูคา่ NAV ของกองทนุ โดยกองทนุหลกัจะลงทนุในตราสารทนุ และ
ตราสารทุนของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศจีน (A-Shares) ได้แก่ Shanghai 
Stock Exchange (SSE) และ Shenzhen Stock Exchange (SZSE) ซึ่งคาดว่าจะได้รับประโยชน์จาก
การพฒันาด้านเทคโนโลยี นวตักรรม และแนวโน้มการเติบโตในด้านต่างๆ ( trends) และอาจเข้าลงทนุ
ในตราสารทุน ท่ีจดทะ เบี ยนบน ChiNext Market และ /ห รือ  SME Board และ  Science and 
Technology Innovation Board รวมถึงตราสารทุนอ่ืนๆท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศ
จีนอ่ืนๆ  ทัง้นี ้กองทุนหลักได้มอบหมายให้ Ping An Fund Management Company Limited เป็น
ผู้บริหารการลงทนุ และมีการปอ้งกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ 

6 

กองทุนรวมตรำสำรทุน 
กองทุนรวมหน่วยลงทุน
ประเภท Feeder Fund 
กองทุนรวมที่เน้นลงทุน
แบบมีควำมเส่ียงใน
ต่ำงประเทศ 

ยูไนเตด็ โกลบอล ควอลิตี ้โกรท ฟันด์ – หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือผู้ลงทุนท่ัวไป (UGQG) 
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ช่ือ United Global Quality Growth Fund (Class 
USD Acc) (กองทนุหลกั) เพียงกองทนุเดียว โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนหลักเป็นกองทุนท่ีจัดตัง้และบริหารจัดการโดย UOB Asset 
Management Ltd (Singapore) และมีการป้องกันความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของ
ผู้จดัการกองทนุ 

6 
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ประเภท รำยละเอียดนโยบำยกำรลงทุน 
ระดับ
ควำม
เส่ียง 

กองทุนรวมตรำสำรทุน 
กองทุนรวมหน่วยลงทุน
ประเภท Feeder Fund 
กองทุนรวมที่เน้นลงทุน
แบบมีควำมเส่ียงใน
ต่ำงประเทศ 

ยูไนเตด็ โกลบอล อินโนเวช่ัน ฟันด์ – หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือผู้ลงทุนท่ัวไป (UNI) 
กองทนุมีนโยบายลงทนุในตราสารทนุต่างประเทศท่ีออกโดยบริษัททัว่โลก รวมถงึประเทศในตลาด 
เกิดใหม่ โดยเป็นตราสารทนุของบริษัทท่ีเก่ียวข้องหรือได้รับผลประโยชน์จากธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบั 
นวตักรรมและหรือเทคโนโลยีใหม่ โดยพิจารณาปัจจยัตา่ง ๆ ดงันี ้
ก) เป็นบริษัทผู้น าด้านนวตักรรมที่มีศกัยภาพในการสร้างผลิตภณัฑ์ หรือนวตักรรมทางธุรกิจ 
ใหม่ และหรือ 
ข) เป็นบริษัทผู้น าทางด้านเทคโนโลยีท่ีด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการพฒันา หรือใช้ประโยชน์จาก 
เทคโนโลยี และหรือ 
ค) เป็นบริษัทท่ีมีการพฒันาด้านผลิตภณัฑ์ กระบวนการ หรือบริการ อนัจะน ามาซึง่ประโยชน์จาก 
ความก้าวหน้า และการพฒันาทางเทคโนโลยี 
บริษัทจดัการจะมอบหมายให้ UOB Asset Management (Singapore) Limited เป็นผู้ รับ 
ด าเนินการลงทนุในตา่งประเทศของกองทนุ (outsource) และ UOB Asset Management 
(Singapore) Limited อาจมอบหมายให้ Wellington Management Company เป็นผู้ รับ 
ด าเนินการช่วยการลงทนุตอ่ในบางส่วนหรือทัง้หมด โดยเฉล่ียรอบปีบญัชีไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 
ของมลูค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการป้องกันความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจ
ของผู้จดัการกองทนุ 
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กองทุนรวมตรำสำรทุน 
กองทุนรวมหน่วยลงทุน
ประเภท Feeder Fund 
กองทุนรวมที่เน้นลงทุน
แบบมีควำมเส่ียงใน
ต่ำงประเทศ 

ยูไนเตด็ ออล ไชน่ำ อิควตีิ ้ฟันด์ – หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือผู้ลงทุนท่ัวไป (UCHINA) 
เน้นลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศช่ือ UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) 
I-A1-acc (กองทนุหลกั) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่า 
NAV กองทนุหลกัเป็นกองทนุท่ีจดัตัง้และบริหารจดัการโดย UBS Fund Management (Luxembourg) 
S.A. โดยมีนโยบายการลงทุนในหุ้นและหลักทรัพย์อ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับตราสารทุนท่ีออกโดยบริษัทท่ี
จัดตัง้ในประเทศจีนและบริษัทอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดทางเศรษฐกิจกับประเทศจีน โดยการ
ลงทนุจะประกอบด้วยหลกัทรัพย์ท่ีจดทะเบียนซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ทัง้ในประเทศจีน (onshore) 
และนอกประเทศจีน (offshore) และมีการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนตามดลุยพินิจของ
ผู้จดัการกองทนุ 
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กองทุนรวมตรำสำรทุน 
กองทุนรวมหน่วยลงทุน
ประเภท Feeder Fund 
กองทุนรวมที่เน้นลงทุน
แบบมีควำมเส่ียงใน
ต่ำงประเทศ 

กองทุนเปิด ยูไนเตด็ เอ็ดดูเคช่ัน เทคโนโลยี ฟันด์ (UEDTECH) 
เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศช่ือ Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity 
Fund - Class IBP USD เพียงกองทุนเดียว โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่า NAV 
ของกองทุน ซึ่งกองทุนหลักเ ป็นกองทุน ท่ีจัดตัง้และบริหารจัดการโดย Credit Suisse Fund 
Management S.A. และเป็นกองทนุท่ีจดัตัง้ตามระเบียบ ของ Undertaking for Collective Investment 
in Transferable Securities (UCITS) จดทะ เบี ยน ท่ีประ เทศ  Luxembourg โดยกองทุนหลัก มี
วตัถุประสงค์ลงทุนในตราสารทุน หลักทรัพย์ท่ีเก่ียวข้องกับตราสารทุน และใบแสดงสิทธิต่างๆ ของ
บริษัทท่ีจด ทะเบียนหรือซือ้ขายบนตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก ท่ีออกโดยบริษัทท่ีมีธุรกิจเก่ียวข้องกับ
การศกึษา ซึง่ประกอบไปด้วยผู้ผลิตหรือจดัท าข้อมลูด้านการศกึษา แพลทฟอร์มและการน าเสนอข้อมลู 
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หน้า 5 จาก 5 

ประเภท รำยละเอียดนโยบำยกำรลงทุน 
ระดับ
ควำม
เส่ียง 

รวมไปถงึระบบโครงสร้างพืน้ฐาน และอุปกรณ์ต่างๆ และมีการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน
ตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ 

กองทุนรวมตรำสำรทุน 
กองทุนรวมหน่วยลงทุน
ประเภท Feeder Fund 
กองทุนรวมที่เน้นลงทุน
แบบมีควำมเส่ียงใน
ต่ำงประเทศ 

ยูโอบี สมำร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ (UOBSHC) 
กองทนุจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศช่ือ United Global Healthcare Fund เป็น 
Authorised scheme ท่ีจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ (Singapore) และอยู่ภายใต้กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
ของประเทศสิงคโปร์ โดยอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ Monetary Authority of Singapore (MAS) ซึ่ง
เ ป็นสมาชิ กของ  International Organization of Securities Commission (IOSCO) โดยกองทุน
ดงักล่าวมีวตัถุประสงค์ในการลงทนุท่ีเน้นลงทนุในตราสารทนุของบริษัทท่ีด าเนินธุรกิจ Healthcare ใน
ตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก ซึ่งมีการบริหารจัดการโดย UOB Asset Management Limited และมีการ
ปอ้งกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ 

7 

 
ค ำเตือน :  
กำรลงทุนมีควำมเส่ียง ผู้ลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจลักษณะกองทุน นโยบำยกำรลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ควำมเส่ียง และผล
กำรด ำเนินงำนกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน กองทุนนีมี้ควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปล่ียนท่ีอำจเกิดขึน้จำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศ 
ถงึแม้ว่ำกองทุนอำจป้องกันควำมเส่ียงตำมดุลยพินิจของผู้จัดกำรกองทุนรวม แต่เน่ืองจำกกองทุนไม่ได้ป้องกันควำมเส่ียงอัตรำ
แลกเปล่ียนทัง้จ ำนวน ผู้ลงทุนอำจจะขำดทุนหรือได้รับก ำไรจำกอัตรำแลกเปล่ียน/หรือได้รับเงินคืนต ่ำกว่ำเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ 
ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต/ผลกำรเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลำดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำร
ด ำเนินงำนในอนำคต 



Gift set ของสมนาคุณ 
ผลิตภณัฑ์ดูแลผิวหน้าเกรด พรีเม่ียม ZOYOTT - Essence of Morocco gift set

(มูลค่า 5,000 บาท) ตามรายละเอียดข้อ 1.2
















