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ผลตอบแทนสะสม (%) YTD 1Y 3Y  5Y  
กองทุน 3.5 1.0 4.7 10.6 

United Dynamic Bond Complex Return Fund 3Y2 (UDBC3Y2) 
ผู้ลงทนุไมส่ามารถขายคืนหนว่ยลงทนุนีใ้นชว่งเวลาประมาณ 3 ป ีได ้ดงันั้นหากมปีัจจยัลบทีส่่งผลกระทบตอ่การลงทนุดงักลา่ว ผูล้งทุนอาจสูญเสยีเงนิลงทนุจ านวนมาก 

ค าเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรขอค าแนะน าเพิ่มเติมจากผู้แนะน าการลงทุนก่อนท าการลงทุน ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะกองทุน นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความ
เสี่ยง และผลการด าเนินงานกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุนกองทุนนี้มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศ  ในส่วนการลงทุนในตราสารหนี้/เงินฝากต่างประเทศ 
กองทุนจะลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ท้ังจ านวน อย่างไรก็ดี ในส่วน
ของการลงทุนในสัญญา Call Warrant หรือ Call Option กองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลียน ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนในการลงทุนในส่วนดังกล่าว หาก
ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปล่ียนแปลงไป ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราท่ีโฆษณาไว้ ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระหนี้ของผู้ออก
ตราสาร ซ่ึงส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือท้ังจ านวนได้และในการขายคืนหน่วยลงทุนผู้ลงทุนอาจจะไม่ได้รับเงินคืนตามท่ีระบุไว้ในโครงการ 
 
 

    

โครงสรา้งการลงทุนของกองทุน เงือ่นไขการจา่ยผลตอบแทนและการค านวณสญัญาวอรแ์รนท ์ 
(Call Warrant) หรอืสญัญาออปชัน่ (Call Option) ส่วนที่ 1 เงินต้น* : กองทุนลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือ 

เงินฝากท้ังในและต่างประเทศ โดยมีกลยุทธ์การลงทุนครั้ง

เดียว รวมกันไม่น้อยกว่า 89% ของ NAV โดยมีเป้าหมายให้

เงินลงทุนในส่วนนี้เติบโตเป็น 100% ของ NAV (ลงทุนใน

ต่างประเทศโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV)  

ส่วนที ่2 ผลตอบแทนสว่นเพิม่*** : กองทุนจะแบ่งเงินลงทุน

ไม่เกิน 11% ของ NAV ลงทุนใน Derivatives ประเภท Call 

Warrant หรือ Call Option ท่ีจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับ

กองทุน Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc  โดย Call 

Warrant หรือ Call Option จะออก โดยสถาบันการเงิน

ต่างประเทศ ท้ังน้ีเป็นไปตามหนังสือชี้ชวน 

* เงินต้นไม่รวมค่าธรรมเนียมการขาย 

** เป้าหมายให้เงินลงทุนส่วนน้ีเติบโตเป็น 100% ท้ังน้ี ผู้

ลงทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการผิดช าระหนี้ของผู้ออกตรา

สาร (Credit Risk) 

*** ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในการลงทุน

ในส่วนดังกล่าว 

การลงทนุในสว่นตราสารหนี้ (สว่นเงนิตน้) 
o สามารถลงทุนในตราสารหนี้ประเภท Investment Grade, Non-investment Grade หรือ Unrated 

o Non-investment Grade และ/หรือ Unrated ลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

(โดยกองทุนคาดว่าจะลงทุนในตราสารหนี้ Non-investment Grade หรือ Unrated ไม่เกินร้อยละ 20) 

o กองทุนมีเป้าหมายให้เงินส่วนน้ีเติบโตเป็น 100% ของ NAV โดยลงทุนในตราสารหนี้ท้ังในและต่างประเทศ 

o กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจ านวนในส่วนของการลงทุนในตราสารหนี้  ในกรณีท่ี

สภาวการณ์ไม่ปกติ กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน 

ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัของกองทนุอา้งองิ 
Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc ณ 31 มนีาคม 2562 

 

ท าไมจงึเลอืกกองทนุเปดิ UGIS-A ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เป็นส่ิงยืนยันผลการด าเนินงานในอนาคต 
Source : Jupiter ณ วันที่ 31 มนีาคม 2562 

ผลตอบแทนยอ้นหลงัเมือ่ลงทนุในกองทนุอา้งองิเปน็ระยะเวลา 3 ป ี
(Rolling Return) Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc  

 

ท าไมจงึเลอืกกองทนุเปดิ UGIS-A 
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ผลตอบแทนย้อนหลังจากการถือลงทุนในกองทุน 
Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc เป็นระยะเวลา 3 ปี

ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เป็นส่ิงยืนยันผลการด าเนินงานในอนาคต 
Source : Morningstar Direct. 3 years rolling return with 1 week shift from Inception 5 
October 2013 – 30 Mar 2019 

o กรณี 1: ผลตอบแทนจากมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc น้อย

กว่าร้อยละ 0 (<0%) กองทุนจะได้รับผลตอบแทน = 0% 

o กรณี 2: ผลตอบแทนจากมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc เท่ากับ

หรือมากกว่าร้อยละ 0 แต่ไม่เกินร้อยละ 8 (0–8%) กองทุนจะได้รับผลตอบแทน = 8% 

o กรณี 3: ผลตอบแทนมากกว่าร้อยละ 8 (>8%) กองทุนจะได้รับผลตอบแทน = ตามผลตอบแทนที่

ค านวณได้จริง 

ตวัอยา่งแสดงการจา่ยคนืเงนิจากการลงทนุ ณ วนัครบอายโุครงการ 
o วันเข้าท าสัญญา คือ วันที่กองทุนเข้าท าสัญญา Call Warrant หรือ Call Option 

o วันพิจารณา คือ วันครบก าหนดสัญญา Call Warrant หรือ Call Option 

o PR : Participation Rate (อัตราการมีส่วนร่วมในผลตอบแทน) = 100% 

o อัตราแลกเปล่ียนวันเข้าท าสัญญา : 32 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 

o อัตราแลกเปล่ียนวันครบสัญญา : 31 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 

 กรณี 1 : ผลตอบแทนจากมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc 
น้อยกว่า ร้อยละ 0 (<0%) 

เงินต้น = 32 ล้านบาท 

ผลตอบแทนการลงทุนสัญญา Call Warrant หรือ Call Option = 0 

รวมเงินต้นและผลตอบแทนทั้งหมด ณ วันครบอายุโครงการ  

= 32 ล้านบาท + 0  

= 32 ล้านบาท 

          
กรณี 2 : ผลตอบแทนจากมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc 

เท่ากับหรือมากกว่า ร้อยละ 0 แต่ไม่เกินร้อยละ 8 (0-8%) 

เงินต้น = 32 ล้านบาท = USD 1 ล้าน 

ผลตอบแทนการลงทุนสัญญา Call Warrant หรือ Call Option  

= 436.8 / 416.0 – 1 = 5.0% 

กองทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน 8% 

= USD 1 ล้าน x 8% x อัตราแลกเปล่ียนวันครบสัญญา = 2.48 ล้านบาท 

รวมเงินต้นและผลตอบแทนทั้งหมด ณ วันครบอายุโครงการ 

 = 32 ล้านบาท + 2.48 ล้านบาท 

 = 34.48 ล้านบาท (คิดเป็นผลตอบแทน 7.75% หรือ 2.52% ตอ่ปี)          

395.2 

416.0 

วันเร่ิมต้นสัญญา 

วันพิจารณา 

ระดับราคาของสินทรัพย์อ้างอิง 

416.0 

436.8 

วันเร่ิมต้นสัญญา 

วันพิจารณา 

ระดับราคาของสินทรัพย์อ้างอิง 

กรณี 3 : ผลตอบแทนจากมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc 
มากกว่า ร้อยละ 8 (>8%) 

เงินต้น = 32 ล้านบาท = USD 1 ล้าน 

ผลตอบแทนการลงทุนสัญญา Call Warrant หรือ Call Option  

= 457.6 / 416.0 – 1 = 10.0% 

กองทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน 10% 

= USD 1 ล้าน x 10% x อัตราแลกเปล่ียนวันครบสัญญา = 3.10 ล้านบาท 

รวมเงินต้นและผลตอบแทนทั้งหมด ณ วันครบอายุโครงการ 

 = 32 ล้านบาท + 3.10 ล้านบาท 

 = 35.10 ล้านบาท (คิดเป็นผลตอบแทน 9.69% หรือ 3.13% ตอ่ปี) 

          

416.0 

457.6 

วันเร่ิมต้นสัญญา 

วันพิจารณา 

ระดับราคาของสินทรัพย์อ้างอิง 

หมายเหตุ - เงินต้นไม่รวมค่าธรรมเนียมการขาย 
           - การลงทุนในสัญญา Call Warrant หรือ Call Option กองทุนจะไม่ป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลก 
             เปล่ียน ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนในการลงทุนในส่วนดังกล่าว 

สดัสว่นการลงทนุ 
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มูลค่าโครงการ 2,000 ล้านบาท 
มูลค่าขั้นต่ าของการส่ังซ้ือ
คร้ังแรก 

2,000 บาท  

การป้องกันความเส่ียงจาก
อัตราแลกเปล่ียน 

ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 

การเสนอขาย 17 – 25 มถิุนายน 2562 (เสนอขายเพียงคร้ังเดยีว) 
อายุโครงการ ประมาณ 3 ปี 

เวลาท ารายการซ้ือ ภายใน 15.30 น./ สับเปล่ียนเข้าจากกองทุนตลาดเงินที่บลจ.
ก าหนด ภายในเวลาท ารายการของกองทุนต้นทาง 

ระดับความเส่ียงกองทุน 5 
ค่าธรรมเนียมการขาย 
(Front-end fee) 

ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
(ปัจจุบันเก็บ 1.00%) 

ค่าธรรมเนียมการจัดตั้ง
กองทุน (Set-up Fee) 

ไม่เกิน 3.00% ของจ านวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ณ 
วันจดทะเบียนกองทุน 

ค่าธรรมเนียมการจัดการราย
ปี (Management Fee) 

ไม่เกิน 2.14% ต่อป ี
 

วิธีการรับซื้อคืน 

บริษัทจัดการจะด าเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 2 วันท า
การ ก่อนวันส้ินสุดอายุโครงการ โดยจะด าเนินการรับซ้ือคืนโดย
อัตโนมัตใิห้แก่ผู้ถือหน่วยตามราคารับซื้อคืน ณ วันที่รับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ

วันรับเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน 

ภายใน 5 วันท าการ ถัดจากวันที่ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันท าการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ

Underlying Bloomberg 
Ticker 

JUPLEUR ID 

Issuer Issuers or Guarantors Credit Rating 
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg 
S.C.A. ค ำ้ประกันโดย Citigroup Global Markets 
Limited 

Moody’s: A1 
S&P : A+ 
Fitch : A 

J.P. Morgan Structured Products B.V. ค ำ้ประกัน
โดย  JPMorgan Chase Bank, N.A. 

Moody’s: Aa2 
S&P : A+ 
Fitch : AA 

SG Issuer ค ำ้ประกันโดย Société Générale Moody’s: A1 
S&P : A 
Fitch : A 

ค าเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรขอค าแนะน าเพิ่มเติมจากผู้แนะน าการลงทุนก่อนท าการลงทุน ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะกองทุน นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง 
และผลการด าเนินงานกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุนกองทุนนี้มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศ ในส่วนการลงทุนในตราสารหนี้/เงินฝากต่างประเทศ กองทุนจะ
ลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ท้ังจ านวน อย่างไรก็ดี ในส่วนของการ
ลงทุนในสัญญา Call Warrant หรือ Call Option กองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลียน ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนในการลงทุนในส่วนดังกล่าว หากไม่สามารถ
ลงทุนให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปล่ียนแปลงไป ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราท่ีโฆษณาไว ้ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระหนี้ของผู้ออกตราสาร ซ่ึง
ส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือท้ังจ านวนได้และในการขายคืนหน่วยลงทุนผู้ลงทุนอาจจะไม่ได้รับเงินคืนตามท่ีระบุไว้ในโครงการ 
    

 

รายละเอยีดกองทนุ UDBC3Y2 
กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ตั๋วแลกเงินของ
ธนาคารพาณิชย์ เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ และตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชนทั่วไป เป็นต้น โดยจะลงทุน
ในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) รวมทั้งอาจมีการ
ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non Investment Grade) และ
ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) นอกจากนี้อาจลงทุนในหน่วย CIS 
ของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ โดยจะลงทุนในตราสารข้างต้นรวมกันทั้งส้ินประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 89 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีเป้าหมายให้เงินลงทุนในส่วนนี้เติบโตเป็นร้อยละ 100 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูง (high yield 
bonds) และ/หรือตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) 
และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated bond) ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 60 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะน าเงินไปลงทุน
ในต่างประเทศโดยเฉล่ียรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

กองทุนจะแบ่งเงินลงทุนไม่เกินร้อยละ 11 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพ่ือลงทุนในสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้า (Derivatives) เช่น สัญญาวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาออปชั่น (Call Option) ที่มีการ
จ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับสินทรัพย์ต่างประเทศที่กองทุนอ้างอิง คือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน Jupiter 
Dynamic Bond L EUR Acc ที่ออกโดยสถาบันการเงินต่างประเทศ หรือนิติบุคคลต่างประเทศ โดยผู้ออก
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าอาจได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) 
หรือในระดับที่ต่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) หรือ อาจไม่ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ (Unrated) ตามเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน เพ่ือเปิดโอกาสให้กับกองทุนสามารถแสวงหา
ผลตอบแทนส่วนเพ่ิมจากการปรับตัวขึ้น ของกองทุน Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc ทั้งนี้ Notional 
amount ของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าที่กองทุนลงทุนจะมีมูลค่าประมาณหรือเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วัน
จดทะเบียนและจะอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD Notional amount) หรืออาจอยู่ในรูปสกุลเงิน
ต่างประเทศอื่นตามข้อตกลง ดังนั้น กองทุนจะได้รับการจ่ายผลตอบแทนเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ หรืออาจ
อยู่ในรูปสกุลเงินต่างประเทศอื่นๆ ซ่ึงบริษัทจัดการจะแจ้งประเภทของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ผู้ออกสัญญา
ซ้ือขายล่วงหน้า รวมถึงสกุลเงินที่กองทุนจะลงทุนและได้รับผลตอบแทนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในหนังสือชี้
ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญก่อนการเสนอขายคร้ังแรก 

บริษัทจัดการอาจจะมอบหมายให้ UOB Asset Management (Singapore) Limited เป็นผู้รับด าเนินการใน
ส่วนของการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (outsource) โดยไม่รวมส่วนของการลงทุนในประเทศ อย่างไรก็
ดี บริษัทจัดการอาจจะด าเนินการบริหารจัดการลงทุนทรัพย์สินในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศของ
กองทุนบางส่วนหรือทั้งหมดเอง ณ ขณะที่ลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความ
เหมาะสมกับสภาวการณ์ ณ ขณะที่ลงทุน 

รายละเอยีดผู้ออก Call Warrant หรอื Call Option ทีก่องทนุจะพจิารณาลงทนุ  

ท าไมจงึเลอืกกองทนุเปดิ UGIS-A 

Source : Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A., J.P. Morgan Structured 
Products B.V., SG Issuer ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 

ค าเตอืนทีส่ าคญั 
o กองทุนมีการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า เช่น สัญญา Call Warrant หรือ สัญญา Call option ที่มี

การจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับราคาของหน่วยลงทุน ดังนั้น ผลตอบแทนจากการลงทุนตามความ
เคล่ือนไหวของราคาสัญญา Call Warrant หรือ Call option อาจไม่เท่ากับความเคล่ือนไหวของราคา
ปัจจุบัน (spot price) ของหน่วยลงทุน 

o ในส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ /เงินฝากต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
(Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันความเส่ียง (Hedging) จากอัตราแลกเปล่ียน (Foreign 
exchange rate risk) ทั้งจ านวน อย่างไรก็ดี ในส่วนของการลงทุนในสัญญา Call Warrant หรือ 
สัญญา Call option กองทุนจะไม่ป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน (Foreign exchange rate 
risk) ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนในการลงทุนในส่วนดังกล่าว 

o กองทุนมีการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน (Efficient Portfolio 
Management) ท าให้กองทุนมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจาก
ใช้เงินลงทุนในจ านวนที่น้อยกว่า จึงมีก าไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง 

o กองทุนนี้อาจมีการลงทุนในตราสาร non-investment grade / unrated ผู้ลงทุนอาจมีความเส่ียงสูงขึ้น
จากการไม่ได้รับช าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย 

o กองทุนรวมมีหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน ผู้ลงทุนควรศึกษาให้เข้าใจก่อนการลงทุน 
o ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลาประมาณ 3 ปี ได้ ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบ

ต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจ านวนมาก 
o ผู้ลงทุนควรขอค าแนะน าเพ่ิมเติมจากผู้แนะน าการลงทุนก่อนท าการลงทุน 

 


