
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูล้งทนุไมส่ามารถขายคนืหน่วยลงทนุนีในชว่งเวลา 3 ปีได ้ดังนัน หากมปัีจจยัลบทสีง่ผล
กระทบตอ่การลงทนุดังกลา่ว ผูล้งทนุอาจสญูเสยีเงนิลงทนุจํานวนมาก 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

กองทนุเปิด ยไูนเต็ด ไดนามคิ บอนด ์คอมเพล็กซ ์      
รเีทริน์ ฟนัด ์3Y1 

United Dynamic Bond Complex Return Fund 3Y1 

UDBC3Y1 

กองทนุรวมตราสารหน ี

กองทนุรวมทเีนน้ลงทุนแบบมคีวามเสยีงตา่งประเทศ 

 

หนงัสอืชชีวนสว่นสรปุขอ้มลูสําคญั 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ  
ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั  

การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :     
ไดร้บัการรบัรอง CAC  
  
  

ขอ้มูล ณ วนัท ี29 เมษายน 2565 

กองทนุรวมทมีคีวามเสยีงสูงหรอืซบัซอ้น 
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นโยบายการลงทนุ 

(1)  กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนีและ/หรือเงนิฝากทังในประเทศและต่างประเทศ เช่น ตัวแลกเงนิของ
ธนาคารพาณิชย ์เงนิฝากในธนาคารพาณชิย ์และตราสารหนีทอีอกโดยบรษัิทเอกชนทัวไป เป็นตน้ โดยจะลงทุนใน
ตราสารหนทีมีอีันดับความน่าเชอืถอือยู่ในอันดับทสีามารถลงทนุได ้(Investment Grade) รวมทังอาจมกีารลงทุนใน
ตราสารหนีทมีอัีนดับความน่าเชอืถอืตํากว่าอันดับทสีามารถลงทุนได ้(Non Investment Grade) และตราสารหนีที
ไม่ไดรั้บการจัดอันดับความน่าเชอืถอื (Unrated Securities) นอกจากนีอาจลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมตรา
สารแห่งหนี โดยจะลงทุนในตราสารขา้งตน้รวมกันทังสนิประมาณไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 89 ของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ
ของกองทนุ โดยมเีป้าหมายใหเ้งนิลงทนุในสว่นนีเตบิโตเป็นรอ้ยละ 100 ของมลูค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 

(2)  กองทุนจะแบ่งเงนิลงทุนไม่เกนิรอ้ยละ 11 ของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธขิองกองทุน เพือลงทุนในสัญญาซอืขาย
ล่วงหนา้(Derivatives) เช่น สัญญาวอรแ์รนท ์(Call Warrant) หรอื สัญญาออปชัน (Call option) ทมีีการจ่ายผลตอบแทน
อา้งองิกบัสนิทรัพยต่์างประเทศทกีองทนุอา้งองิ คอืมูลคา่หน่วยลงทนุของกองทนุ Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc 

นอกจากนี กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซอืขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพือเพมิประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน 
(Efficient Portfolio Management) โดยขนึอยูก่บัดุลยพนิจิของผูจั้ดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ ์
 

กลยุทธก์ารบรหิารกองทนุ : มกีลยทุธก์ารลงทุนครังเดยีว (buy-and-hold) 

 

 

 

 

1. ผูล้งทนุทคีาดหวังผลตอบแทนทสีงูกวา่เงนิฝาก และยอมรับผลตอบแทนทอีาจตํากวา่หุน้ได ้

2. ผูล้งทนุทยีอมรับและเขา้ใจวา่อาจขาดทุนและสญูเสยีเงนิตน้ หากผูอ้อกตราสารหรอืเงนิฝากทกีองทนุลงทุนไม่
สามารถชาํระเงนิตน้และดอกเบยีคนืได ้

3. ผูล้งทุนทสีามารถลงทนุไดต้ลอดอายุกองทนุ ระยะเวลาประมาณ 3 ปี โดยคาดหวังผลตอบแทนทดีกีวา่การลงทุน
ในตราสารหนทีวัไป 

4. ผูล้งทนุทตีอ้งการรับผลตอบแทนเพมิเตมิจากการปรับขนึของราคาสนิทรัพยอ์า้งองิ 
 

กองทนุรวมน ีไมเ่หมาะ กบัใคร 

1. ผูล้งทนุทเีนน้การไดร้ับผลตอบแทนในจํานวนเงนิทแีน่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ 

2. ผูล้งทนุทตีอ้งการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเพอืรับเงนิในชว่งเวลากอ่น 3 ปี 

3. ผูล้งทนุทตีอ้งการลงทุนเฉพาะในตราสารหนีทมีคีุณภาพดสีภาพคล่องสงู และมคีวามเสยีงจากความผันผวน
ของราคาตํา เนอืงจากกองทนุรวมนีไม่ถกูจํากัดโดยกฎเกณฑใ์หต้อ้งลงทนุในทรัพยส์นิดังกล่าวเชน่เดยีวกับ
กองทนุรวมตลาดเงนิ 

 

ทาํอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสยีงของกองทนุน ี

 อา่นหนังสอืชชีวนฉบบัเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  

 อยา่ลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลักษณะและความเสยีงของกองทนุรวมนดีพีอ 

กองทนุรวมนเีหมาะกบัใคร ? 

คณุกําลงัจะลงทนุอะไร ? 
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คําเตอืนทสํีาคญั  

1. กองทุนมีการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหนา้ ไดแ้ก่ สัญญา Call Warrant ทีมกีารจ่ายผลตอบแทน
อา้งองิกับราคาของหน่วยลงทนุ ดังนัน ผลตอบแทนจากการลงทนุตามความเคลอืนไหวของราคาสญัญา 
Call Warrant อาจไมเ่ทา่กับความเคลอืนไหวของราคาปัจจุบนั (spot price) ของหน่วยลงทนุ 

2. ในส่วนการลงทุนในตราสารหนี/เงินฝากต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหนา้ 
(Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพือป้องกันความเสียง (Hedging) จากอัตราแลกเปลียน (Foreign 
exchange rate risk) ทังจํานวน อย่างไรก็ดี ในส่วนของการลงทุนในสัญญา Call Warrant กองทุนจะไม่
ป้องกันความเสยีงจากอัตราแลกเปลียน (Foreign exchange rate risk) ดังนัน ผูล้งทุนจงึมคีวามเสยีงจาก
อตัราแลกเปลยีนในการลงทนุในสว่นดังกลา่ว 

3. กองทุนมีการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหนา้เพือเพิมประสทิธิภาพการบรหิารงาน (Efficient Portfolio 
Management) ทําใหก้องทุนมคีวามเสยีงมากกว่ากองทุนทลีงทุนในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง เนืองจาก
ใชเ้งนิลงทนุในจํานวนทนีอ้ยกวา่ จงึมกํีาไร/ขาดทนุสงูกวา่การลงทนุหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง 

4. กองทุนนีอาจมีการลงทุนในตราสาร non-investment grade / unrated ไม่เกนิรอ้ยละ 60 ของมูลค่า
ทรพัยส์นิสทุธ ิผูล้งทนุอาจมคีวามเสยีงสงูขนึจากการไมไ่ดรั้บชาํระคนืเงนิตน้และดอกเบยี 

5. กองทุนรวมนีไม่ไดถู้กจํากัดโดยกฎเกณฑใ์หต้อ้งลงทุนเฉพาะในตราสารทมีคีวามเสยีงตําเชน่เดยีวกับ
กองทนุรวมตลาดเงนิ ดังนัน จงึมคีวามเสยีงสงูกวา่กองทนุรวมตลาดเงนิ   

6. กองทนุรวมนีอาจมกีารลงทนุในตราสารหนีทมีสีภาพคลอ่งตํา จงึอาจไมส่ามารถซอืขายตราสารหนีไดใ้น
เวลาทตีอ้งการหรอืในราคาทเีหมาะสม 

7. กองทนุรวมมหีลกัเกณฑก์ารจ่ายผลตอบแทนแบบซับซอ้น ผูล้งทนุควรศกึษาใหเ้ขา้ใจกอ่นการลงทนุ 

8. ผูล้งทนุไมส่ามารถขายคนืหน่วยลงทนุในชว่งเวลา 3 ปีได ้ดังนัน หากมปัีจจัยลบทสีง่ผลกระทบตอ่การ
ลงทนุดงักลา่ว ผูล้งทนุอาจสญูเสยีเงนิลงทนุจํานวนมาก 

9. กองทุนรวมนีลงทุนในกองทุนหลักทลีงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมรกิา ผูล้งทุนจงึควรพจิารณา
การกระจายความเสยีงของพอรต์การลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย 

แผนภาพแสดงตําแหนง่ความเสยีงของกองทนุรวม 

 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 
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ปจัจยัความเสยีงทสีาํคญั 
 

ความเสยีงจากการผดินดัชําระหนขีองผูอ้อกตราสาร (Credit risk) (ขอ้มลู ณ วนัท ี30 มถินุายน 2564)                            

 
                                     ตํา               อันดับความน่าเชอืถอืสว่นใหญข่องกองทนุ                  สงู 

 
 
 
หมายเหต ุ: การแรเงาหมายถงึการทกีองทนุมกีารลงทนุในตราสารหนีทมีอัีนดับความน่าเชอืถอืนันมากกวา่รอ้ยละ 20 ของ NAV 

ความเสยีงจากความผนัผวนของมูลคา่หนว่ยลงทนุ (Market risk) (ขอ้มลู ณ วนัท ี30 มถินุายน 2564) 

                                        ตํา                                                                                                     สงู 
 
 
 

                               
                               ตํา                                                                                                     สงู 

 
 

 
ความเสยีงจากการลงทุนกระจกุตวั (High concentration risk) 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: กองทนุรวมมกีารลงทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรม Financials 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: กองทนุรวมมกีารลงทนุกระจกุตวัในสหรัฐอเมรกิา 

 

 

 

 

AAA AA,A BBB ตํากวา่ BBB Unrated 

ตํากวา่ 3 เดอืน 3 เดอืนถงึ 1 ปี 1 ปี ถงึ 3 ปี 3 ปี ถงึ 5 ปี มากกวา่ 5 ปี 

< 5% 5 - 10% 10 – 15% 15 – 25% > 25% 

≤ 10% 10% - 20% 20% – 50% 50% – 80% > 80% 

≤ 20% 20% – 50% 50% – 80% > 80% 

≤ 20% 20% – 50% 50% – 80% > 80% 

ความผันผวนของผล
การดําเนนิงาน (SD) 

อายุเฉลยีของ
ทรัพยส์นิทลีงทนุ 

Credit rating ตาม      
International credit rating 

การลงทนุกระจุกตัวใน
ผูอ้อกตราสารรวม 

ตํา                  สงู 

การลงทนุกระจุกตัวใน
หมวดอตุสาหกรรมรวม 

ตํา                                   สงู 

การลงทนุกระจุกตัวใน
รายประเทศรวม 

ตํา                                            สงู 
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ความเสยีงจากการเปลยีนแปลงของอตัราแลกเปลยีน (ขอ้มลู ณ วนัท ี30 มถุินายน 2564) 

                            ตํา                                                                                                      สงู 
 

 

หมายเหต ุ:  กองทนุรวมมกีารป้องกนัความเสยีงจากการเปลยีนแปลงของอัตราแลกเปลยีนคดิเป็น 93.63%          
ของเงนิลงทนุในตา่งประเทศ 

ทังน ีท่านสามารถดคํูาอธบิายความเสยีงตา่งๆไดจ้ากคําอธบิายเพมิเตมิทา้ยเลม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทังหมด / เกอืบทังหมด บางสว่น ดุลยพนิจิ ไมป้่องกนั การป้องกนัความเสยีง fx 
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% ของ NAV 

 

(ขอ้มลู ณ วนัท ี30 มถุินายน 2564) 

 

ชอืทรพัยส์นิและการลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 

ทรพัยส์นิ Credit 
Rating 

% ของ 
NAV 

1. หุน้กู ้: PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDO23SX 29/03/2022 3.400 BBB 6.62 

2. หุน้กู ้: EQUATE PETROCHEMICAL BV EQPT23SX 03/03/2022 3.000 BBB  6.59 

3. หุน้กู ้: BEIJING GAS SG CAPITAL BJGA25SX 31/05/2022 2.750 A- 6.53 

4. หุน้กู ้: PERTAMINA PT PERT25SX 03/05/2022 4.875 BBB 6.26 

5. หุน้กู ้: DIB SUKUK LTD DIBU22SX 14/02/2022 3.664 A- 5.31 

(ขอ้มลู ณ วนัท ี30 มถินุายน 2564) 

ทังนี สามารถดูขอ้มูลทเีป็นปัจจุบันไดท้ ีhttps://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00606/UDBC3Y1 
 

 

 

 

 

 

พันธบัตรรัฐบาลและที
มรีัฐบาลคําประกัน 

14.13%

หุน้กู ้81.72%

สนิทรัพยอ์นื (รายการ
คา้งรับ/คา้งจ่าย)          

4.15%

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทลีงทนุ 
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นาํหนกัการลงทนุตามอนัดบัความนา่เชอืถอื 

ตราสารหนใีนประเทศ 

 

 
ตราสารหนตีา่งประเทศ (Credit rating ตาม national rating scale) 

 

ตราสารหนตีา่งประเทศ (Credit rating ตาม international rating scale) 

 

(ขอ้มลู ณ วนัท ี30 มถินุายน 2564) 

ทังน ีสามารถดูขอ้มูลทเีป็นปัจจุบนัไดท้ ีhttps://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00606/UDBC3Y1 

1.63%

0.0% 0.2% 0.4% 0.6% 0.8% 1.0% 1.2% 1.4% 1.6% 1.8%

Unrated

ตํากวา่ BBB

BBB

A

AA

Gov bond / AAA

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Unrated

ตํากวา่ BBB

BBB

A

AA

Gov bond / AAA

5.76%

67.85%

18.39%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Unrated

ตํากวา่ BBB

BBB

A

AA

AAA
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หมายเหต ุ: (ขอ้มลู ณ วันท ี30 มถินุายน 2564) 

- คา่ธรรมเนียมตามรายการดังกลา่วขา้งตน้ ไดร้วมภาษีมลูคา่เพมิหรอืภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอนืใดทํานองเดยีวกนั (ถา้ม)ี 

- คา่ใชจ้า่ยอนืๆขา้งตน้ เชน่ คา่ธรรมเนียมผูจั้ดการรว่มในตา่งประเทศ เรยีกเก็บจรงิในอัตรารอ้ยละ 0.0732 เป็นตน้ 

- บรษัิทจัดการจะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการจัดการลว่งหนา้เต็มจํานวนในวันแรกทกีองทุนจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิของโครงการ
จัดการเป็นกองทนุรวมหรอืจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมเป็นครังๆ ตามทบีรษัิทจัดการเห็นสมควรตามความเหมาะสม โดยจัดเก็บ
คา่ธรรมเนียมการจัดการสําหรับระยะเวลาตังแตว่นัจดทะเบยีนกองทนุจนถงึสนิสดุอายโุครงการ  

- ทังน ีสามารถดคู่าธรรมเนียมทเีรยีกเก็บจากกองทนุรวมยอ้นหลัง 3 ปีไดท้ ี: 

 https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00606/UDBC3Y1 

 
คา่ธรรมเนยีมทเีรยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมูลคา่หนว่ยลงทนุ) 

รายการ สงูสดุไมเ่กนิ เก็บจรงิ 
ค่าธรรมเนียมการขาย  2.00 1.00 
ค่าธรรมเนียมการสับเปลยีนหน่วยลงทนุเขา้  2.00 1.00* 
ค่าธรรมเนียมการรับซอืคนื  ไมม่ ี ไมม่ ี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลยีนหน่วยลงทนุออก  ไมม่ ี ไมม่ ี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย 10 บาทต่อจํานวนหน่วยลงทนุทกุ 500 หน่วย            

หรอืเศษของ 500 หน่วย 

   * กรณีผูถ้อืหน่วยลงทนุสับเปลยีนหน่วยลงทนุเขา้ บรษัิทจัดการจะไมค่ดิคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 
(ขอ้มลู ณ วนัท ี30 มถินุายน 2564) 

 

0.0883 0.0321 0.1070 0.0732
0.3006

0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00

10.00
11.00

การจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน์ นายทะเบยีน คา่ใชจ้า่ยอนืๆ รวมคา่ใชจ้า่ย

*คา่ธรรมเนียมมผีลกระทบตอ่ผลตอบแทนทคีณุจะไดร้บั  
  ดังนัน คณุควรพจิารณาการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมดังกลา่วกอ่นการลงทนุ * 

คา่ธรรมเนยีม 

สงูสดุไมเ่กนิ  
2.14 

สงูสดุไมเ่กนิ 
0.0803 

สงูสดุไมเ่กนิ 
 0.4280 

สงูสดุไมเ่กนิ 
10.70 

คา่ธรรมเนยีมทเีรยีกเก็บจากกองทนุรวม  

สงูสดุไมเ่กนิ 
3.7717 
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1. ดชันชีวีดั : ไมม่ ีเนอืงจากกองทุนไมส่ามารถวดัผลการดําเนนิงานไดเ้พราะอตัราผลตอบแทนของกองทนุ
ขนึอยูก่บัเงอืนไขการจา่ยผลตอบแทนของสญัญาซอืขายลว่งหนา้ประเภทสญัญาวอรแ์รนท ์ซงึเป็น
ลกัษณะเฉพาะเจาะจงทสีรา้งขนึสาํหรบักองทุนนโีดยเฉพาะ 
 

2. ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัตามปีปฏทินิ 
 
 

 

 
 
 
 

3. กองทุนนเีคยมผีลขาดทุนสงูสดุในช่วงเวลา 5 ปี (หรอืตงัแตจ่ดัตงักองทนุ) : -9.9210%  

4. ความผนัผวนของผลการดาํเนนิงาน (standard deviation) คอื 5.29% ตอ่ปี 

5. ประเภทกองทนุรวมเพอืใชเ้ปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงาน ณ จดุขาย คอื Miscellaneous 

* คุณสามารถดขูอ้มลูทเีป็นปัจจุบันไดท้ ีhttps://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00606/UDBC3Y1 
 

  6. ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัแบบปกัหมดุ 

- ผลตอบแทนทมีอีายมุากกวา่หรอืเทา่กบั 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนรอ้ยละตอ่ปี 

- เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมฉบับนี ไดจั้ดทําขนึตามมาตรฐานการวดัและนําเสนอผล 
ดําเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน 

- คุณสามารถดขูอ้มลูทเีป็นปัจจุบันไดท้ ี: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00606/UDBC3Y1 

 
(ขอ้มลู ณ วนัท ี30 มถินุายน 2564) 

 
 

6.10%

1.08%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%
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*ผลการดําเนนิงานในอดตี มไิดเ้ป็นสงิยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต * 

ผลการดําเนนิงานในอดตี 

ผลตอบแทนกองทนุรวม 0.07% 1.22% N/A 0.07% N/A 4.16% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3.44%

ผลตอบแทนตวัชวีดั N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

ความผนัผวนของกองทนุ 1.47% 1.05% N/A 1.47% N/A 2.31% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.29%

ความผนัผวนของตวัชวีดั N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Percentileกองทนุ ตงัแตจ่ดัตงักองทนุYTD 3 เดอืน Percentile 6 เดอืน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile 10 ปี
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นโยบายการจ่ายปันผล ไมจ่า่ย 

ผูด้แูลผลประโยชน์ ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

วนัทจีดทะเบยีน 30 พฤษภาคม 2562 

อายโุครงการ ประมาณ 3 ปี แตไ่มตํ่ากวา่ 2 ปี 11 เดอืน และไมเ่กนิ 3 ปี 1 เดอืน นับจากวนัจดทะเบยีน
ทรพัยส์นิเป็นกองทนุรวม 

การซอืและขายคนื
หน่วยลงทนุ 

วนัทาํการซอื : วันท ี24 – 28 พฤษภาคม 2562 (ซอืขายครังเดยีว) 

                     ตังแตเ่วลา 8.30 น. จนถงึ 15.30 น. 

มลูคา่ขันตําของการซอืครังแรก         : 2,000 บาท 

มลูคา่ขันตําของการสงัซอืครังถัดไป   : ไมกํ่าหนด 

ทังน ีมูลค่าขนัตําของการสงัซอืครังแรก และมลูคา่ขันตําของการสงัซอืครังถัดไป ได ้
รวมคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี 

วนัทาํการขายคนื :  

บรษัิทจัดการจะดําเนนิการรับซอืคนืหน่วยลงทนุอตัโนมัต ิ2 วันทําการ กอ่นวนัสนิสดุอายุ
โครงการ โดย บรษัิทจัดการจะดําเนนิการรับซอืคนืโดยอตัโนมัตใิหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ
ตามราคารับซอืคนื ณ วนัทรีับซอืคนืหน่วยลงทนุอตัโนมัต ิ

ทังน ีในวนัทําการรับซอืคนืหน่วยลงทนุอตัโนมัต ิทางบรษัิทจัดการจะโอนเงนิเขา้
บญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุตามทผูีถ้อืหน่วยลงทนุไดแ้จง้ไวก้บับรษัิท
จัดการ 

มลูคา่ขันตําของการขายคนื      :  ไมกํ่าหนด 

ยอดคงเหลอืขันตํา                 :  ไมกํ่าหนด  

ระยะเวลาการรับเงนิคา่ขายคนื  :  ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทคํีานวณมลูค่าทรัพยส์นิ
สทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุของวนัทําการ      รับซอืคนืหน่วยลงทนุ
อตัโนมัต ิโดยมใิหนั้บรวมวันหยดุทําการในตา่งประเทศ  ของผูป้ระกอบธรุกจิการจัดการ
กองทนุตา่งประเทศทมีลีักษณะในทํานองเดยีว กบัธุรกจิการจัดการกองทนุรวมซงึบรษัิท
จัดการกองทนุรวมไดร้ะบเุกยีวกบัวนัหยดุทําการในตา่งประเทศดังกล่าวไวแ้ลว้ในเว็ปไซต์
ของบรษัิทจัดการ 

 สามารถตรวจสอบมลูคา่ทรพัยส์นิรายวันไดท้ ีwww.uobam.co.th 

 

ขอ้มลูอนืๆ 
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รายชอืผูจั้ดการกองทนุ ชอื-นามสกุล วนัทเีรมิบรหิารกองทนุน ี

นางสาววรรณจันทร ์องึถาวร* 30 พฤษภาคม 2562 

นายฐติรัิฐ รัตนสงิห*์ 4 มถินุายน 2562 

นางสาวสริอินงค ์ปิยสนัตวิงศ ์ 19 มถินุายน 2562 

*  ปฎบิตัหินา้ทเีป็นผูจ้ัดการกองทนุและผูจั้ดการลงทนุในสญัญาซอืขายลว่งหนา้
เพมิเตมิ 

 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการ
ลงทนุของกองทนุรวม 
(PTR) 

ในรอบระยะเวลาทผีา่นมายอ้นหลัง 1 ปี เทา่กบั 5.07% 

(ขอ้มลู ณ วนัท ี30 มถุินายน 2564) 
 

ผูส้นับสนุนการขายหรอื
รับซอืคนื 

1. บรษัิทหลักทรัพย ์ฟินันซา่ จํากัด : โทรศัพท ์0-2697-3700 

2. บรษัิทหลักทรัพย ์คันทร ีกรุ๊ป  จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2205-7111 

3. บรษัิทหลักทรัพย ์โกลเบล็ก จํากดั : โทรศัพท ์0-2672-5999, 0-2687-7000 

4. บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2638-5500 

5. ธนาคารยูโอบ ีจํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2285-1555 

6. บรษัิทหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2658-5050 

7. บรษัิทหลักทรัพย ์ไอ ว ีโกลบอล จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2658-5800 

8. บรษัิทหลกัทรัพย ์ยูโอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์02-659-8000 

9. บรษัิทหลักทรัพย ์กรุงศร ีจํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2659-7000, 0-2099-7000 

10. บรษัิทหลักทรัพย ์เอเซยี พลัส จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2680-1234 

11. บรษัิทหลักทรัพย ์เออซี ีจํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2659-3456 

12. บรษัิทหลักทรัพย ์กรุงไทย ซมีโิก ้จํากัด : โทรศัพท ์0-2695-5000 

13. บรษัิทหลักทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2635-3123 

14. บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2305-9000 

15. บรษัิทหลักทรัพย ์ฟินันเซยี ไซรัส จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2782-2400 

16. บรษัิทหลักทรัพย ์ธนชาต จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2779-9000 

17. บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศัพท ์0-2857-7000 

18. บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ เมอรช์นั พารท์เนอร ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2660-6677 

19. บรษัิทหลักทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  : โทรศัพท ์0-2658-8888 

20. บรษัิทหลักทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จํากดั : โทรศัพท ์0-2841-9000 

21. บรษัิทหลักทรัพย ์เคทบีเีอสท ี(ประเทศไทย) จํากัด : โทรศพัท ์0-2351-1800 

22. บรษัิทหลักทรัพย ์ทรนีตี ีจํากัด : โทรศัพท ์0-2343-9555 

23. บรษัิท แอด๊วานซ ์ไลฟ์ ประกันชวีติ จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2648-3600 
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24. บรษัิทหลักทรัพย ์ไอร่า จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2080-2888 

25. บรษัิทหลักทรัพย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2088-9797 

26. บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ เอเชยี เวลท ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2207-2100 

27. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ ์เมจกิ จํากดั : โทรศัพท ์0-2861-5508, 0-2861-6090 

28. ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2888-8888 

29. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2111-1111 

30. ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2777-7777 

31. ธนาคารทสิโก ้จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2633-6000 

32. บรษัิทหลักทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย)จํากดั : โทรศพัท ์0-2009-8888 

33. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จํากัด : โทรศัพท ์0-2026-5100 

34. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ ์จํากัด : โทรศัพท ์0-2026-6222

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนืทบีรษัิทจัดการแตง่ตังขนึ 

ตดิตอ่สอบถาม           
รับหนังสอืชชีวน 
รอ้งเรยีน 

บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุ ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากัด 
ทอียู ่: ชนั 23A, 25 อาคารเอเซยีเซ็นเตอร ์เลขท ี173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต ้
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท ์: 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 

Website : www.uobam.co.th 

Email : thuobamwealthservice@UOBgroup.com 

ธรุกรรมทอีาจ
กอ่ใหเ้กดิความขัดแยง้
ทางผลประโยชน์ 

กรณีบรษัิทจัดการมธีุรกรรมทอีาจกอ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ บรษัิท
จัดการจะเปิดเผยขอ้มลูธุรกรรมดังกล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบผา่นทางเว็ปไซตข์อง
บรษัิทจัดการ  

คณุสามารถตรวจสอบธุรกรรมทอีาจก่อใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ ี
www.uobam.co.th 

 การลงทนุในหน่วยลงทุนไมใ่ชก่ารฝากเงนิ รวมทงัไม่ไดอ้ยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของสถาบันคุม้ครองเงนิฝาก 
จงึมคีวามเสยีงจากการลงทนุซงึผูล้งทนุอาจไมไ่ดร้ับเงนิลงทนุคนืเต็มจํานวน 

 ไดรั้บอนุมตัจิัดตังและอยูภ่ายใตก้ารกํากบัดแูลของสํานักงาน ก.ล.ต 

 การพจิารณาร่างหนังสอืชชีวนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทุนรวมนีมไิดเ้ป็นการแสดงวา่สํานักงาน ก.ล.ต. 
ไดรั้บรองถงึความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสือชชีวนของกองทุนรวม หรอืไดป้ระกันราคาหรอืผลตอบแทนของ
หน่วยลงทุนทีเสนอขายนัน  ทังนี บรษัิทจัดการกองทุนรวมไดส้อบทานขอ้มูลในหนังสอืชชีวนส่วนสรุปขอ้มูล
สําคัญ ณ วันท ี29 เมษายน 2565 แลว้ดว้ยความระมัดระวังในฐานะผูรั้บผดิชอบในการดําเนินการของกองทุนรวม
และขอรบัรองวา่ขอ้มลูดังกลา่วถกูตอ้งไมเ่ป็นเท็จ และไมทํ่าใหผู้อ้นืสําคัญผดิ 
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* CAC หมายถึง Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการแนวร่วม
ปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย) 
 
อตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือใหผู้ล้งทุนทราบถงึปรมิาณ
การซอืขายทรัพยส์นิของกองทุน และสะทอ้นกลยทุธก์ารลงทุนของผูจั้ดการกองทุนไดด้ยีงิขนึ โดยคํานวณจากมูลค่าทตํีา
กว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซอืทรัพย์สนิกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพยส์นิทกีองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมา
ยอ้นหลงั 1 ปี หารดว้ยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิฉลยีของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาเดยีวกนั 
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ขอ้มลูอนืๆ 
 
โครงสรา้งการลงทุนของกองทุน 

สว่นท ี1 เงนิตน้ : กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี และ/หรือ เงนิฝากทังในและต่างประเทศโดยมกีลยุทธก์ารลงทุนครัง
เดียวรวมกันไม่นอ้ยกว่า 89% ของ NAV โดยมีเป้าหมายใหเ้งนิลงทุนในส่วนนีเตบิโตเป็น 100% ของ NAV (ลงทุนใน
ตา่งประเทศโดยเฉลยีไมน่อ้ยกว่า 80% ของ NAV 

สว่นท ี2 ผลตอบแทนสว่นเพมิ : กองทุนจะแบง่เงนิลงทนุไม่เกนิ 11% ของ NAV ลงทนุใน Derivative เชน่ สญัญาวอร์
แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาออปชัน (Call Option) ทีจ่ายผลตอบแทนอา้งอิงกับผลตอบแทน Underlying ที
กองทนุอา้งองิ : กองทนุ Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc 
 

 
ลกัษณะทสีําคญัของสญัญาวอรแ์รนท ์(Call Warrant) หรอืสญัญาออปชนั (Call Option)             

ทอีา้งองิกบัผลตอบแทนของ Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc 
 

ลกัษณะผลตอบแทนของตราสาร  สญัญาวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสญัญาออปชนั (Call Option) จะอ้างองิกบั

ผลตอบแทนของหน่วยลงทนุของกองทนุ Jupiter Dynamic Bond L EUR Accโดยเมือ

ผลตอบแทนของหน่วยลงทนุของกองทนุ Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc ปรับตวั

ขนึ ราคาของสญัญาวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสญัญาออปชนั (Call Option) จะมี

แนวโน้มทีปรับขึนตามด้วย 

สกลุเงิน ดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD) หรือสกลุเงินอืน 

อายตุราสาร ประมาณ 3 ปี แต่ไม่ตํากว่า 2 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 3 ปี 1 เดือน นบัจากวนัจดทะเบียน

ทรัพยส์ินเป็นกองทนุรวม 

การจา่ยผลตอบแทน                   

(payoff at expiry) 

 จะพิจารณาจ่ายผลตอบแทนเพียงครังเดียว เมือครบกําหนดสญัญาวอร์แรนท์ (Call 

Warrant)หรือสญัญาออปชนั (Call Option)ซงึมีอายสุญัญาประมาณ  ปี 

 ในกรณีทีผลตอบแทนจากมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทุนJupiter Dynamic Bond L EUR 

Accปรับตวัลดลงผลขาดทนุในการลงทนุในสญัญาวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสญัญา

ออปชนั (Call Option) จะจํากดัทีคา่ใช้สิทธิ (premium) ของสญัญาวอร์แรนท์ (Call 

Warrant) หรือสญัญาออปชนั (Call Option) 

 ผลตอบแทนจากการลงทนุในสญัญาวอร์แรนท์ (Call Warrant)หรือ สญัญาออปชนั(Call 

Option)แบ่งออกเป็น  กรณีดงันี 

กรณีที  

ผลตอบแทนจากมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุ Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc    

น้อยกว่าร้อยละ 0 (<0%) กองทนุจะได้รับผลตอบแทน = 0% 

กรณีที  

ผลตอบแทนจากมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุ Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc 

เทา่กบัหรือมากกวา่ร้อยละ 0 แต่ไมเ่กินร้อยละ 8 (0–8%) กองทนุจะได้รับผลตอบแทน = 8% 
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กรณีที  

ผลตอบแทนจากมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุ Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc 

มากกว่าร้อยละ 8 (> %)กองทนุจะได้รับผลตอบแทน = ตามผลตอบแทนทีคํานวณได้จริง 

ทงันี กองทุนจะพิจารณาผลตอบแทนของสญัญาวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสญัญาออปชนั 

(Call Option)ณ วนัทีพิจารณาทรัพย์สินอ้างอิง ซงึได้แก่หน่วยลงทนุของกองทนุ Jupiter 

Dynamic Bond L EUR Acc 

บริษัทจดัการจะแจ้งวนัทีพิจารณาทรัพย์สินอ้างองิให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบภายใน  วนัทําการ

นบัแต่วนัจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม แต่หากวนัดงักล่าวตรงกบัวนัหยดุทําการ 

บริษัทจดัการจะเลือนวนัทีพิจารณาทรัพย์สินอ้างองิเป็นวันทําการถดัไป ทงันีวันทีพิจารณา

ทรัพย์สินอ้างองิอาจเปลียนแปลงได้ในกรณีทีสถานการณ์การลงทุนทงัในและหรือต่างประเทศ

ไม่เหมาะสม โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยทราบโดยเร็วในลกัษณะทีผู้ลงทุนทวัไป

สามารถเข้าตรวจดไูด้ เช่น ทางเว็ปไซต์ของบริษัทจดัการ เป็นต้น 

Participation rate (PR) 

ซงึได้แก่อตัราการมสี่วนร่วมใน

ผลตอบแทนทีกําหนดโดยผู้ออก

สญัญาวอร์แรนท์ (Call Warrant) 

หรือสญัญาออปชนั (Call Option) 

100% 

ทงันี อตัราส่วนร่วม (Participation Rate) ของทรัพย์สินอ้างองิอาจมีการเปลียนแปลงได้หาก

สภาวะตลาดมีการเปลียนแปลงหรือเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จดัการกองทุนแต่อย่างไรก็

ตาม อตัราส่วนร่วมจะไม่ตํากว่าอตัราสว่นร่วมทีกําหนดไว้ในโครงการ 

ผู้ออกสญัญาวอร์แรนท์ (Call 

Warrant) หรือสญัญาออปชนั 

(Call Option) 

1.  Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. คําประกนัโดย Citigroup 

Global Markets Limited และ/หรือ  

2.  SG Issuer คําประกนัโดย Société Générale และ/หรือ  

3.  J.P. Morgan Structured Products B.V. คําประกนัโดย  JPMorgan Chase Bank, N.A. 

 

เงือนไขการจ่ายผลตอบแทนและการคํานวณสัญญาวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาออปชัน (Call Option) 

ผลตอบแทนของสญัญาวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสญัญาออปชนั (Call Option)แบ่งออกเป็น  กรณี ดงันี 

กรณีที  : Fund Final Level ตํากว่า Fund Initial Level ผลตอบแทน = % 

กรณีที  : Fund Final Levelเทา่กบัหรือสูงกว่า Fund Initial Level แต่ไม่เกินร้อยละ 8(0 - 8%) 

ผลตอบแทน = เงนิต้น x PR x 8% x อตัราแลกเปลียน ณ วนัพิจารณาทรัพย์สินอ้างองิ 

กรณีที 3 : Fund Final Levelเทา่กบัหรือสูงกว่า Fund Initial Level เกินกว่าร้อยละ 8 (>8%)  

ผลตอบแทน = เงนิต้น x PR x ผลตอบแทนทีคํานวณได้จริงx อตัราแลกเปลียน ณ วนัพจิารณาทรัพย์สินอ้างองิ 

โดย 

-  PR = Participation Rate  
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-  Fund Final Level คือ มลูคา่ทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทนุ Jupiter Dynamic Bond L EUR Accณ วนัพิจารณาทรัพย์สิน

อ้างองิของสญัญาวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสญัญาออปชนั (Call Option) 

-  Fund Initial Level คือ มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ (NAV) ของกองทนุ Jupiter Dynamic Bond L EUR Accณ วนัเข้าทําสญัญาวอร์

แรนท์ (Call Warrant) หรือสญัญาออปชนั (Call Option) 

ในกรณีทีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ซงึอาจมีผลกระทบตอ่การคํานวณผลตอบแทนจากการลงทุนในสญัญาวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือ

สญัญาออปชนั (Call Option) การคํานวณผลตอบแทนดงักล่าวจะเป็นไปตามข้อตกลงทีระบุไว้ในสญัญาวอร์แรนท์ (Call 

Warrant) หรือสญัญาออปชนั (Call Option)ทีกองทุนลงทนุ ซงึบริษัทจดัการจะแจ้งเงือนไขดงักล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ

ภายใน 15 วนั นบัตงัแต่วนัทีเกิดเหตกุารณ์นนัๆ ขนึ 

สูตรการคํานวนผลตอบแทน 

1) การจ่ายคืนเงินจากการลงทนุ ณ วนัครบอายโุครงการ (ก่อนหกัคา่ใช้จา่ย) 

= เงนิต้น + ผลตอบแทน จากการลงทุนในตราสารหนี และ/หรือเงินฝาก + ผลตอบแทนจากการลงทนุในสญัญาวอร์แรนท์ (Call 

Warrant) หรือสญัญาออปชนั (Call Option) 

2) ผลตอบแทนจากการลงทนุในสญัญาวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสญัญาออปชนั (Call Option) 

กองทนุจะลงทุนในสญัญาวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสญัญาออปชนั (Call Option) เป็นมูลค่าประมาณไม่เกินร้อยละ 11 ของ

มูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน และจ่ายผลตอบแทนครังเดียวตอนสินอายโุครงการ โดยผลตอบแทนจากการลงทุนจะอ้างองิกบั

อตัราผลตอบแทนของหนว่ยลงทุนของกองทนุ Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc (Euro Class) ซงึแบง่ออกเป็น 3 กรณี ดงันี 

กรณี 

ณ วันพิจารณาทรัพย์สินอ้างอิงของสัญญาวอร์แรนท์  

(Call Warrant) หรือสัญญาออปชัน (Call Option)                    

เมือครบกําหนดอายุตราสาร 

ผลตอบแทนทกีองทุนจะได้รับณ วัน

พจิารณาทรัพย์อ้างอิงของสัญญาวอร์แรนท์ 

(Call Warrant) หรือสัญญาออปชัน (Call 

Option)เมือครบกําหนดอายุตราสาร 

กรณีที  มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ (NAV) ของกองทนุ Jupiter Dynamic 

Bond L EUR Accณ วนัพิจารณาทรัพย์สินอ้างองิของสญัญา

วอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสญัญาออปชนั (Call Option)  

ตาํกว่าร้อยละ 0(<0%) เมือเทียบกบัมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ 

(NAV) ของกองทนุ Jupiter Dynamic Bond L EUR Accณ 

วนัเข้าทําสญัญาวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสญัญา

ออปชนั (Call Option) 

0% 

กรณีที  มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ (NAV) ของกองทนุ Jupiter Dynamic 

Bond L EUR Accณ วันพิจารณาทรัพย์สินอ้างองิของสญัญา

วอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสญัญาออปชนั (Call Option)

เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 0 แต่ไม่เกินร้อยละ 8 (0-8%) 

เมือเทียบกบัมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ (NAV) ของกองทนุ Jupiter 

Dynamic Bond L EUR Accณ วนัเข้าทําสญัญาวอร์แรนท์ 

(Call Warrant) หรือสญัญาออปชนั (Call Option) 

 

8% 

(หรือคิดเป็น . % ต่อปี) 
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กรณี 

ณ วันพิจารณาทรัพย์สินอ้างอิงของสัญญาวอร์แรนท์  

(Call Warrant) หรือสัญญาออปชัน (Call Option)                    

เมือครบกําหนดอายุตราสาร 

ผลตอบแทนทกีองทุนจะได้รับณ วัน

พจิารณาทรัพย์อ้างอิงของสัญญาวอร์แรนท์ 

(Call Warrant) หรือสัญญาออปชัน (Call 

Option)เมือครบกําหนดอายุตราสาร 

กรณีที  มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ (NAV) ของกองทนุ Jupiter Dynamic 

Bond L EUR Accณ วนัพิจารณาทรัพย์สินอ้างองิของสญัญา

วอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสญัญาออปชนั (Call Option)

ปรับตัวสูงกว่าร้อยละ 8 (>8%) เมือเทียบกบัมลูคา่ทรัพย์สิน

สทุธิ (NAV) ของกองทนุ Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc

ณ วันเข้าทําสญัญาวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสญัญา

ออปชนั (Call Option) 

ตามผลตอบแทนทีคํานวณได้จริง 

ตัวอย่างแสดงการจ่ายคืนเงินจากการลงทุน ณ วันครบอายโุครงการ 

สมมุติให้เงินลงทนุทงัหมด 32,000,000 บาท สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงันี 

ส่วนที 1 : ประมาณ  28,480,000 บาท (ร้อยละ 89) ลงทนุในตราสารหนี และ/หรือเงินฝากและ/หรือตราสารทางการเงินทีเสนอ

ขายในต่างประเทศและ/หรือในประเทศโดยมีเป้าหมายเพื
ื
อให้เงินลงทนุส่วนนี เตบิโตเป็น 32,000,000 บาท (ร้อยละ 100) 

ประเภทหลกัทรัพย์/ทรัพย์สิน 

สัดส่วน 

การลงทุน 

และเงนิลงทุน 

สัดส่วนการลงทนุและผลตอบแทน 

จากการลงทุนในส่วนท ี1 

ณ วันครบอายุโครงการ 

ส่วนที 1: ตราสารหนี และ/หรือเงินฝากหรือตราสาร

เทียบเท่าเงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงิน ทงัใน

ประเทศและ/หรือต่างประเทศ 

89% 

28,480,000บาท 

100% 

32,000,000 บาท 

 

ส่วนที 2 :ประมาณ 3,520,000 บาท (ร้อยละ  11) ลงทนุในสญัญาวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสญัญาออปชนั (Call Option) 

ซงึมลูคา่ตามขนาดของสญัญาวอร์แรนท์(Call Warrant) หรือสญัญาออปชนั (Call Option)มีมูลคา่ USD 1,000,000 

(32,000,000 บาท) 

โดยสมมตุใิห้ 

 วันจดทะเบียน คือ วนัที  มิถุนายน  

 วันสินสดุอาย ุโครงการ คือ วนัที  มิถนุายน  

1.  วันเข้าทําสญัญาวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสญัญาออปชนั (Call Option) คือวนัที 1 มิ.ย. 2562 

2.  Fund Initial Level (มลูค่าทรัพย์สนิสทุธิ (NAV)) ของกองทนุ Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc ณ วนัเข้าทําสญัญาวอร์

แรนท์ (Call Warrant) หรือสญัญาออปชนั (Call Option) คือ 100  

3.  อตัราแลกเปลียน ณ วนัเข้าทําสญัญาวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสญัญาออปชนั (Call Option) คือ 32.00 บาท / ดอลลา่ร์สหรัฐฯ 

4.  วันพจิารณาทรัพย์สินอ้างองิของสญัญาวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสญัญาออปชนั (Call Option) คือ วนัที 2 มิ.ย. 2565 
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5.  อตัราแลกเปลียน ณ วนัพจิารณาทรัพย์สินอ้างองิของสญัญาวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสญัญาออปชนั (Call Option) ใน

กรณีค่าเงินบาทแข็งค่า คือ 31.00 บาท/ดอลล่าร์สหรัฐฯ หรือ ในกรณีทีคา่เงนิบาทออ่นคา่ คือ 33.00 บาท/ดอลลา่ร์สหรัฐฯ 

6.  Participation Rate (PR) = 100% 

ตัวอย่างตารางแสดงผลตอบแทนของการลงทนุในสัญญาวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาออปชัน (Call Option) 

กรณีที 1 Fund Final Level ของกองทนุ Jupiter Dynamic Bond L EUR Accณ วนัพิจารณาทรัพย์สินอ้างองิ ตาํกว่า Fund 

Initial Level ของกองทนุ Jupiter Dynamic Bond L EUR Accณ วนัเข้าทําสญัญาผลตอบแทนทีกองทุนจะได้รับคือ 0% 

ตัวอย่าง :  

 Fund Final Level ของกองทนุ Jupiter Dynamic Bond L EUR Accณ วันพิจารณาทรัพย์สินอ้างองิของสญัญาวอร์แรนท์ 

(Call Warrant) หรือสญัญาออปชนั (Call Option) คือ 82 

 ผลตอบแทนจากการลงทนุในสญัญาวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสญัญาออปชนั (Call Option)  

= USD 0 หรือ เท่ากบั 0 บาท 

ประเภทหลักทรัพย์/ทรัพย์สิน 

ประมาณสัดส่วน

การลงทนุ       

(ร้อยละ) 

เงนิลงทุน (บาท) ผลตอบแทนทีได้รับ +  

เงนิทลีงทุน (บาท) 

ส่วนที 1 : ตราสารแห่งหนี 

และ/หรือเงินฝากและ/หรือตราสารทางการเงิน

ในต่างประเทศและ/หรือในประเทศ 

89 28,480,000 32,000,000 

ส่วนที 2 : สญัญาวอร์แรนท์ (Call Warrant) 

หรือสญัญาออปชนั (Call Option) 
11 3,520,000 0 

รวมเงินต้นและผลตอบแทนทงัหมด ณ วนัครบ

อายโุครงการ 
  32,000,000 

การจา่ยคืนเงินจากการลงทนุ ณ วนัครบอายุโครงการ (ก่อนหกัค่าใช้จา่ย) = 32,000,000 

กรณีที 2 Fund Final Level เท่ากับหรือสูงกว่า Fund Initial Level ณ วนัเข้าทําสญัญาวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสญัญาออปชนั 

(Call Option) แต่ไม่เกินกว่า8.0% (0-8%) ผลตอบแทนทีกองทนุจะได้รับ คือ 8% 

 

กรณีท ี2.1 Fund Final Level ของกองทนุ Jupiter Dynamic Bond L EUR Accณ วนัพิจารณาทรัพย์สินอ้างองิ เท่ากับหรือสูงกว่า

Fund Initial Level ของกองทนุ Jupiter Dynamic Bond L EUR Accณ วนัเข้าทําสัญญาวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสญัญาออปชนั 

(Call Option) แต่ไม่เกินกว่า8.0% และ เงนิบาทแข็งค่า เทียบกบัเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ ณ วนัพจิารณาทรัพย์สินอ้างอิงของสญัญาวอร์แรนท์ 

(Call Warrant) หรือสญัญาออปชนั (Call Option) 
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ตัวอย่าง: 

 Fund Final Level ของกองทนุ Jupiter Dynamic Bond L EUR Accคือ 105 และอตัราแลกเปลียน คือ 31.00 บาท/ดอลล่าร์สหรัฐฯ   

 ผลตอบแทนของทรัพย์สินอ้างองิ คือ(105 / 100) – 1 = 5% 

ทงันีแม้ผลตอบแทนจากมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทุนJupiter Dynamic Bond L EUR Acc จะเท่ากบั 5% แต่กองทุนจะ

ได้รับผลตอบแทน 8% เนืองจากผลตอบแทนจากมูลค่าหน่วยลงทนุของกองทนุJupiter Dynamic Bond L EUR Acc เข้า

เงือนไข เท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 0 แต่ไม่เกินร้อยละ 8 (0–8%)  

 ผลตอบแทนจากการลงทนุในสญัญาวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสญัญาออปชนั (Call Option)  

= USD 1,000,000 x PR (100%) x 8% 

= USD 80,000 ซงึเทา่กบั 8% 

โดยเมือแลกเปลียนผลตอบแทนจากการลงทนุในสญัญาวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสญัญาออปชนั (Call Option) มาเป็น

เงนิบาท ผลตอบแทนทีกองทุนจะได้รับ คือ 

= USD 80,000 x 31 บาท/ดอลลา่ร์สหรัฐฯ 

= 2,480,000 บาทซงึเท่ากบั 7.75% 

 ตวัอยา่งตารางแสดงผลตอบแทนของเงินลงทนุ จํานวน 32,000,000 บาท แบง่ออกได้ ดงันี 

ประเภทหลักทรัพย์/ทรัพย์สิน 
สัดส่วนการลงทนุ 

(ร้อยละ) 

เงนิลงทุน (บาท) ผลตอบแทนทีได้รับ +  

เงนิทลีงทุน (บาท) 

ส่วนที 1 : ตราสารแห่งหนี 

และ/หรือเงินฝากและ/หรือตราสารทางการเงิน

ในต่างประเทศและ/หรือในประเทศ 

89 28,480,000 32,000,000 

ส่วนที 2 : สญัญาวอร์แรนท์ (Call Warrant) 

หรือสญัญาออปชนั (Call Option) 
11 3,520,000 2,480,000 

รวมเงินต้นและผลตอบแทนทงัหมด ณ วนัครบ

อายโุครงการ 
  

34,480,000 

(หรือคิดเป็น . 2% ตอ่ปี) 

การจา่ยคืนเงินจากการลงทนุ ณ วนัครบอายุโครงการ (ก่อนหกัค่าใช้จา่ย) = 32,000,000 + 2,480,000 = 34,480,000 บาท 
 

กรณีท ี2.2 Fund Final Level ของกองทนุ Jupiter Dynamic Bond L EUR Accณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างองิ เท่ากับหรือสูงกว่า

Fund Initial Level ของกองทนุ Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc ณ วนัเข้าทําสญัญาวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสญัญา

ออปชนั (Call Option) แต่ไม่เกินกว่า 8.0% และ เงินบาทออ่นค่า เทียบกบัเงนิดอลล่าร์สหรัฐฯ ณ วนัพจิารณาสินทรัพย์อ้างองิ 

สญัญาวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสญัญาออปชนั (Call Option) 

 Fund Final Level ของกองทนุ Jupiter Dynamic Bond L EUR Accคือ  และอตัราแลกเปลียน คือ .  บาท/ดอลล่าร์สหรัฐฯ  

 ผลตอบแทนของสินทรัพย์อ้างองิ คือ(105 / 100) – 1 = 5% 

ทงันีแม้ผลตอบแทนจากมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทุนJupiter Dynamic Bond L EUR Acc จะได้เท่ากบั 5% แต่กองทุนจะ

ได้รับผลตอบแทน 8% เนืองจากผลตอบแทนจากมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทนุ Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc เข้า

เงือนไข เท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 0 แต่ไม่เกินร้อยละ 8 (0–8%)  
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 ผลตอบแทนจากการลงทนุในสญัญาวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสญัญาออปชนั (Call Option)  

= USD 1,000,000 x PR (100%) X 8% 

= USD 80,000 ซงึเท่ากบั 8% 

โดยเมือแลกเปลียนผลตอบแทนจากการลงทนุในสญัญาวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสญัญาออปชนั (Call Option) มาเป็น

เงนิบาท ผลตอบแทนทีกองทุนจะได้รับ คือ 

= USD 80,000 x 33บาท/ดอลล่าร์สหรัฐฯ 

= 2,640,000 บาทซงึเท่ากบั 8.25% 

ตวัอย่างตารางแสดงผลตอบแทนของเงินลงทนุ จํานวน 2,000,  บาท แบ่งออกได้ ดงันี 

ประเภทหลักทรัพย์/ทรัพย์สิน 
สัดส่วนการลงทนุ 

(ร้อยละ) 

เงนิลงทุน (บาท) ผลตอบแทนทีได้รับ +  

เงนิทลีงทุน (บาท) 

ส่วนที 1 : ตราสารแห่งหนี 

และ/หรือเงินฝากและ/หรือตราสารทางการเงิน

ในต่างประเทศและ/หรือในประเทศ 

89 28,480,000 32,000,000 

ส่วนที 2 : สญัญาวอร์แรนท์ (Call Warrant) 

หรือสญัญาออปชนั (Call Option) 
11 3,520,000 2,640,000 

รวมเงินต้นและผลตอบแทนทงัหมด ณ วนัครบ

อายโุครงการ 
  

34,640,000 

(หรือคิดเป็น .68% ตอ่ปี) 

การจา่ยคืนเงินจากการลงทนุ ณ วนัครบอายุโครงการ (ก่อนหกัค่าใช้จา่ย) = 32,000,000 + 2,640,000 = 34,640,000 บาท 
 

กรณีท ี  Fund Final Level เท่ากับหรือสูงกว่า Fund Initial Level ณ วนัเข้าทําสญัญาวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสญัญาออปชนั 

(Call Option) เกนิกว่า 8% กองทนุจะได้รับผลตอบแทนตามทีคํานวณได้จริง 
 

กรณีท ี .1Fund Final Level ของกองทนุ Jupiter Dynamic Bond L EUR Accณ วนัพิจารณาทรัพย์สินอ้างองิ เท่ากบัหรือสูงกว่า

Fund Initial Level ของกองทนุ Jupiter Dynamic Bond L EUR Accณ วนัเข้าทําสญัญาวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสญัญา

ออปชนั (Call Option) เกินกว่า 8% และ เงนิบาทแข็งค่าเทียบกบัเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ ณ วนัพจิารณาทรัพย์สินอ้างองิของสญัญา

วอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสญัญาออปชนั (Call Option) 

 Fund Final Level ของกองทนุ Jupiter Dynamic Bond L EUR Accคือ 110 และอตัราแลกเปลียน คือ 31.00 บาท/ดอลล่าร์สหรัฐฯ   

 ผลตอบแทนของสินทรัพย์อ้างองิ คือ(110 / 100) – 1 = 10% 

 ผลตอบแทนจากการลงทนุในสญัญาวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสญัญาออปชนั (Call Option) 

= USD 1,000,000 x PR (100%) x 10% 

= USD 100,000ซงึเท่ากบั 0% 

โดยเมือแลกเปลียนผลตอบแทนจากการลงทนุในสญัญาวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสญัญาออปชนั (Call Option) มาเป็น

เงนิบาท ผลตอบแทนทีกองทุนจะได้รับ คือ 

= USD 100,000 x 31 บาท/ดอลล่าร์สหรัฐฯ 

= 3,100,000 บาทซงึเท่ากบั 9.69% 
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ตวัอย่างตารางแสดงผลตอบแทนของเงินลงทนุ จํานวน 32,000,000 บาท แบ่งออกได้ ดงันี 

ประเภทหลักทรัพย์/ทรัพย์สิน 
สัดส่วนการลงทนุ 

(ร้อยละ) 

เงนิลงทุน (บาท) ผลตอบแทนทีได้รับ +  

เงนิทลีงทุน (บาท) 

ส่วนที 1 : ตราสารแห่งหนี 

และ/หรือเงินฝากและ/หรือตราสารทางการเงิน

ในต่างประเทศและ/หรือในประเทศ 

89 28,480,000 32,000,000 

ส่วนที 2 : สญัญาวอร์แรนท์ (Call Warrant) 

หรือสญัญาออปชนั (Call Option) 
11 3,520,000 3,100,000 

รวมเงินต้นและผลตอบแทนทงัหมด ณ วนัครบ

อายโุครงการ 
  

35,100,000 

(หรือคิดเป็น . 3% ตอ่ปี) 

การจา่ยคืนเงินจากการลงทนุ ณ วนัครบอายุโครงการ (ก่อนหกัค่าใช้จา่ย) = 32,000,000 + 5,580,000 = 35,100,000 บาท 
 

กรณีท ี3.2 Fund Final Level ของกองทนุ Jupiter Dynamic Bond L EUR Accณ วันพิจารณาทรัพย์สินอ้างองิเท่ากับหรือสูงกว่า

Fund Initial Level ของกองทนุ Jupiter Dynamic Bond L EUR Accณ วนัเข้าทําสญัญาวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสญัญา

ออปชนั (Call Option) เกินกว่า 8%และ เงนิบาทอ่อนค่า เทียบกบัเงินดอลลา่ร์สหรัฐฯ ณ วนัพิจารณาทรัพย์สินอ้างองิของ

สญัญาวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสญัญาออปชนั (Call Option) 

 Fund Final Level ของกองทนุ Jupiter Dynamic Bond L EUR Accคือ 110 และอตัราแลกเปลียน คือ 33.00 บาท/ดอลล่าร์สหรัฐฯ 

 ผลตอบแทนของสินทรัพย์อ้างองิ คือ(110 / 100) – 1 = 10% 

ผลตอบแทนจากการลงทนุในสญัญาวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสญัญาออปชนั (Call Option) 

= USD 1,000,000 x PR (100%) x 10% 

= USD 100,000ซงึเท่ากบั 0% 

โดยเมือแลกเปลียนผลตอบแทนจากการลงทนุในสญัญาวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสญัญาออปชนั (Call Option) มาเป็น

เงนิบาท ผลตอบแทนทีกองทุนจะได้รับ คือ 

= USD 100,000 x 33บาท/ดอลลา่ร์สหรัฐฯ 

= 3,300,000 บาทซงึเท่ากบั 0.31% 

ตวัอย่างตารางแสดงผลตอบแทนของเงินลงทนุ จํานวน 32,000,000 บาท แบ่งออกได้ ดงันี 

ประเภทหลักทรัพย์/ทรัพย์สิน 
สัดส่วนการลงทนุ 

(ร้อยละ) 

เงนิลงทุน (บาท) ผลตอบแทนทีได้รับ  +  

เงนิทลีงทนุ (บาท) 

ส่วนที 1 : ตราสารแห่งหน ี

และ/หรือเงินฝากและ/หรือตราสารทางการเงิน

ในต่างประเทศและ/หรือในประเทศ 

89 28,480,000 32,000,000 

ส่วนที 2 : สญัญาวอร์แรนท์ (Call Warrant) 

หรือสญัญาออปชนั (Call Option) 
11 3,520,000 3,300,000 

รวมเงินต้นและผลตอบแทนทงัหมด ณ วนัครบ

อายโุครงการ 
  

35,300,000 

(หรือคดิเป็น 3.33% ตอ่ปี) 
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การจา่ยคืนเงินจากการลงทนุ ณ วนัครบอายุโครงการ (ก่อนหกัค่าใช้จา่ย) = 32,000,000 + 5,940,000 = 35,300,000 บาท 

 

สรุปผลตอบแทนจากการลงทนุในสัญญาวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาออปชัน (Call Option) 

กรณี

ที 

สถานการณ์

ค่าเงนิบาท

เมือเทียบกับ

เงนิดอลลาร์

สหรัฐฯ 

Fund Final Level ของ

กองทุน Jupiter Dynamic 

Bond L EUR Accณ วนั

พจิารณาทรัพย์สินอ้างอิง 

ส่วนที  : ตรา

สารหนีและ/

หรือเงินฝากทัง

ในประเทศและ

ต่างประเทศ 

(บาท) 

ส่วนที  : สัญญา

วอร์แรนท์ (Call 

Warrant) หรือ

สัญญาออปชนั 

(Call Option)(บาท) 

รวมเงนิต้นและ

ผลตอบแทน

ทังหมดทคีาดว่า

จะได้รับ ณ วัน

ครบอายุ

โครงการ (บาท) 

1  Fund Final Level ตาํกว่า

Fund Initial Level ณ วนัเข้า

ทําสญัญาวอร์แรนท์ (Call 

Warrant) หรือสญัญาออปชนั 

(Call Option) 

32,000,000 0 32,000,000 

2.1 เงนิบาทแข็งคา่ Fund Final Level เท่ากบัหรือ

สูงกว่าFund Initial Level ณ วนั

เข้าทําสญัญาวอร์แรนท์ (Call 

Warrant) หรือสญัญาออปชนั 

(Call Option) แต่ไม่เกินกว่า8% 

32,000,000 2,480,000 34,480,000 

(หรือคดิเป็น 

2.52% ต่อปี) 

2.2 เงนิบาทออ่นค่า Fund Final Level เท่ากับหรือ

สูงกว่าFund Initial Level ณ วนั

เข้าทําสญัญาวอร์แรนท์ (Call 

Warrant) หรือสญัญาออปชนั 

(Call Option) แต่ไม่เกินกว่า8% 

32,000,000 2,640,000 34,640,000 

(หรือคดิเป็น 

2.68% ต่อปี) 

3.1 เงนิบาทแข็งคา่ Fund Final Level เท่ากับหรือ

สูงกว่าFund Initial Level ณ 

วนัเข้าทําสญัญาวอร์แรนท์ 

(Call Warrant) หรือสญัญา

ออปชัน (Call Option) เกิน

กว่า8% 

32,000,000 3,100,000 35,100,000 

(หรือคดิเป็น 

3.13% ต่อปี) 

3.2 เงนิบาทออ่นค่า Fund Final Level เท่ากับหรือ

สูงกว่า Fund Initial Level ณ 

วนัเข้าทําสญัญาวอร์แรนท์ 

(Call Warrant) หรือสญัญา

ออปชนั (Call Option) เกินกว่า8% 

32,000,000 3,300,000 35,300,000 

(หรือคดิเป็น 

3.33% ต่อปี) 
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หมายเหตุ : ตวัเลขเงินต้นและผลตอบแทนเป็นเพียงตวัอยา่งการคํานวณเพือประกอบการอธิบายเท่านนั มิได้เป็นการรับประกนัว่า

ผู้ลงทนุจะได้รับผลตอบแทนตามทีแสดงในตารางข้างต้น 

3) ข้อมลูสําคญัเกียวกบัหน่วยลงทุนของกองทนุ Jupiter Dynamic Bond L EUR Accที สญัญาวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือ

สญัญาออปชนั (Call Option) ใช้อ้างองิ 

Jupiter Dynamic Bond L EUR Accเป็นกองทนุทีจดัตงัในประเทศ Luxembourgโดยมีกลยทุธ์ในการบริหารพอร์ตการลงทุนทียืดหยุ่น 

มีการกระจายการลงทนุแบบเชิงรุก (Active Management)ไปยงัตราสารหนีทีหลากหลาย เช่น ตราสารหนีผลตอบแทนสงู (High Yield)

ตราสารหนีระดับ Investment Grade ทีออกโดยทังภาครัฐและภาคเอกชน และตราสารหนีทีไม่มีการจัดอันดับความน่าเชือถือ 

(Unrated Bond) ทวัโลก โดยผู้จดัการกองทนุจะวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค (Top-Down) และวิเคราะห์เชิงพืนฐาน (Bottom up) ควบคู่

ไปกับการบริหารความเสียงของพอร์ตการลงทุน เพือเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนทีเป็นบวกในทุกภาวะตลาด 

(Absolute Return Mindset) 

ผู้ถือหนว่ยลงทนุสามารถเข้าถงึข้อมูลกองทนุ Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc เพือศกึษาข้อมลูเพิมเติมได้ที : 

https://www.jupiteram.com/hk/en/Individual-Investors/Document-

Library?literature_funds=Jupiter%20Dynamic%20Bond 

 

แผนภาพ Pay off diagram 
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ขอ้มูลเกยีวกบัสนิทรพัยอ์า้งองิของสญัญาวอรแ์รนท ์(Call Warrant) หรอืสญัญาออปชนั 
(Call Option) ทอีา้งองิกบัผลตอบแทนของกองทนุ Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc 

 

 
ขอ้มูลกองทนุ Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc ณ วนัท ี31 มนีาคม 2562 
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คําอธบิายเพมิเตมิ 
 
ปจัจยัความเสยีงทสีําคญัเพมิเตมิ 

1. ความเสยีงทางการตลาด (Market Risk) เกดิจากการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบยีซงึ
ขนึกับปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกจิการลงทุน ปัจจัยทางการเมอืงทังในและต่างประเทศ 
เป็นตน้ โดยราคาตราสารหนีจะเปลียนแปลงในทศิทางตรงขา้มกับการเปลียนแปลงของอัตรา
ดอกเบยี เช่น หากอัตราดอกเบยีในตลาดเงนิมแีนวโนม้ปรับตัวสงูขนึ อัตราดอกเบยีของตราสาร
หนีทอีอกใหม่ก็จะสูงขนึดว้ย ดังนันราคาตราสารหนีทอีอกมาก่อนหนา้จะมีการซอืขายในระดับ
ราคาทีตําลง โดยกองทุนรวมทีมีอายุเฉลียของทรัพยส์นิทีลงทุน (portfolio duration) สูงจะมี
โอกาสเผชญิกับการเปลยีนแปลงของราคามากกว่ากองทนุรวมทมี ีportfolio duration ตํากวา่ 

2. ความเสยีงทเีกยีวขอ้งกบัการลงทุนในตราสารทมีอีตัราผลตอบแทนสูง (High Yield 
Instruments) กองทุนอาจลงทุนในพันธบัตรหรอืตราสารหนีอนืๆ ซงึรวมถงึแต่ไม่จํากัดเพียง 
ตราสารหนแีละหรอืเงนิฝากในสถาบันการเงนิทมีอีนัดับความน่าเชอืถอืตํากวา่อนัดับทสีามาถลงทุน
ได ้(Non-Investment Grade) และทไีมไ่ดม้กีารจัดอันดับความน่าเชอืถอื (Unrated) ทมีผีลอัตรา
ตอบแทนสงู ตราสารเหลา่นมีักมไิดม้กีารซอืขายอยูใ่นตลาดหลักทรัพย ์และมักมกีารซอืขายในศนูย์
ซอืขายนอกจากตลาดหลักทรัพยซ์งึมคีวามโปร่งใสนอ้ยกว่า และมสีว่นตา่งระหวา่งราคาเสนอซอืกบั
ราคาเสนอขายทีกวา้งกว่า นอกจากนี กองทุนอาจลงทุนในตราสารทีผูอ้อกตราสารไม่ไดม้ี
หลักทรัพยซ์อืขายอยู่ในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งใดๆ ซงึทําใหก้ารป้องกันความเสยีงทเีกยีวขอ้งกับ
การลงทุนดังกล่าวทําไดย้ากยงิขนึ นอกจากนี ผูอ้อกตราสารทมีีอัตราผลตอบแทนสูงมักมคีวาม
เสยีงทเีกดิจากความไมแ่น่นอน เกยีวกบัสภาพธุรกจิ การเงนิหรอืเศรษฐกจิ อนัอาจทําใหผู้อ้อกตรา
สารไมส่ามารถชําระดอกเบยีและเงนิตน้ไดต้ามกํานหนด ซงึสูงกวา่ผูอ้อกตราสารทมีผีลตอบแทนตํา
กว่า เนืองจากโดยทัวไป ตราสารทมีผีลอัตราตอบแทนสูงมักจะมคีวามผันผวนสงูกว่า และอาจเป็น
ตราสารดอ้ยสทิธกิว่าตราสารหรอืภาระผูกพันอืนๆ ทีมอียู่ของผูอ้อกตราสารซงึอาจไดรั้บการคํา
ประกันจากทรัพยส์นิทังหมดหรอืเกอืบทงัหมดของผูอ้อกตราสาร นอกจากนี ผูอ้อกตราสารดังกล่าว
อาจไม่ไดใ้หคํ้ารับรองทางการเงนิ (financial covenants) ใดๆ หรอือยูภ่ายใตข้อ้จํากัดเกยีวกับการ
กอ่หนีเพมิใดๆ ซงึส่งผลใหค้วามเสยีงจากการลงทุนในตราสารดังกล่าวของกองทุนสูงขนึ มูลค่า
ตลาดของตราสารทีไดร้ับการจัดอันดับความน่าเชอืถือตํากว่าอันดับทีสามารถลงทุนได ้(Non-
Investment Grade) หรอื ไม่ไดร้ับการจัดอันดับความน่าเชอืถอื (Unrated) เหล่านีมแีนวโนม้ทจีะ
สะทอ้นถงึพัฒนาการของธุรกจิมากกว่าตราสารทไีดรั้บการจัดอันดับความน่าเชอืถอือยู่ในอันดับที
สามารถลงทนุได ้ซงึจะตอบสนองกับความผันผวนของระดับอัตราดอกเบยีในตลาดโดยทวัไปเป็น
หลัก และมีแนวโนม้ทีจะมีความอ่อนไหวกับสภาวะเศรษฐกจิ มากกว่าตราสารทีจะไดรั้บการจัด
อันดับความน่าเชอืถอือยู่ในอันดับทสีามารถลงทุนได ้บรษัิททีออกตราสารเหล่านีมักจะมหีนีสูง 
(highly leveraged) และอาจจะไมม่วีธิกีารจัดหาเงนิทุนในรูปแบบอนื ดังนัน จงึมคีวามเป็นไปไดท้ี
การถดถอยของภาวะเศรษฐกจิครังใหญ่อาจมีผลกระทบต่อตลาดสําหรับตราสารประเภทนีอย่าง
รา้ยแรง และอาจมผีลกระทบในทางลบต่อมูลค่าของตราสารประเภทนี นอกจากนี มคีวามเป็นไปได ้
ทภีาวะเศรษฐกจิตกตําอาจมผีลกระทบอยา่งรา้ยแรงต่อความสามารถของผูอ้อกตราสารทจีะชําระคนื
เงนิตน้และดอกเบยี ทําใหม้คีวามเสยีงจากการผดินัดของตราสารดังกลา่วมากขนึ 

3. ความเสยีงจากการทําสญัญาซอืขายล่วงหนา้ (Derivatives) สัญญาซือขายล่วงหนา้บาง
ประเภทอาจมกีารขนึลงผันผวน (volatile) มากกวา่หลักทรัพยพ์นืฐาน ดงันันหากกองทนุมกีารลงทนุ
ในหลักทรัพยดั์งกล่าวยอ่มทําใหส้นิทรัพยม์คีวามผันผวนมากกว่าการลงทนุในหลักทรัพยพ์นืฐาน 
(Underlying Security) 

4. ความเสียงของประเทศทีลงทุน (Country Risk) ความเสียงทีเกิดจากการเปลียนแปลง
ภายในประเทศทีกองทุนเขา้ไปลงทุน เช่น การเปลียนแปลงผูบ้ริหาร, การเปลียนแปลงนโยบาย
ทางดา้นเศรษฐกจิ หรือสาเหตุอืนๆ จนทําใหไ้ม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนไดต้รงตาม
ระยะเวลาทกํีาหนด 
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5. ความเสยีงจากการเปลยีนแปลงของอตัราแลกเปลยีน (Currency Risk) หมายถึง การ
เปลยีนแปลง ของอัตราแลกเปลยีนมผีลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุน
ดว้ยสกลุเงนิดอลลาร ์ในชว่งทเีงนิบาทออ่น แตข่ายทํากําไรในชว่งทบีาทแข็ง กองทนุรวมจะไดเ้งนิ
บาทกลับมานอ้ยลง ในทางกลับกนัหากกองทนุรวมลงทนุในชว่งทบีาทแข็งและขายทํากําไรในชว่ง
ทบีาทออ่น ก็อาจไดผ้ลตอบแทนมากขนึกวา่เดมิดว้ยเชน่กนั ดังนัน การป้องกนัความเสยีงจากอัตรา
แลกเปลยีนจงึเป็นเครอืงมอืสําคัญในการบรหิารความเสยีงจากดังกลา่ว ซงึทําไดด้ังตอ่ไปน ี

- อาจป้องกนัความเสยีงตามดุลยพนิจิของผูจ้ดัการกองทุนรวม : ผูล้งทุนอาจมคีวามเสยีง
จากอัตราแลกเปลยีน เนืองจากการป้องกนัความเสยีงขนึอยูก่ับดุลยพนิิจของผูจ้ัดการกองทนุรวมใน
การพจิารณาวา่จะป้องกนัความเสยีงหรอืไม ่

6. ความเสยีงของการนําเงนิออกจากประเทศทลีงทุน (Repatriation Risk) คอื ความเสยีงทเีกดิ
จากการเปลยีนแปลงนโยบายหรอืขอ้กฎหมาย 

7. ความเสยีงจากการผดินดัชําระหนขีองผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) หมายถงึ การพจิารณา
จากอันดับความน่าเชอืถอืของตราสารทลีงทนุ (credit rating) ซงึเป็นขอ้มลูบอกระดับความสามารถ
ในการชําระหนี โดยพจิารณาจากผลการดําเนินงานทีผ่านมาและฐานะการเงนิของผูอ้อกตราสาร 
credit rating ของหุน้กูร้ะยะยาวมคีวามหมายโดยยอ่ ดังตอ่ไปน ี
 
ระดบัการลงทนุ TRIS Fitch Moody's S&P คําอธบิาย 

ระดับทน่ีาลงทนุ 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อันดับเครดติสงูทสีดุ มคีวามเสยีงตําทสีดุทจีะไม่
สามารถชําระหนีไดต้ามกําหนด 

AA AA(tha) Aa AA 
อันดับเครดติรองลงมาและถอืวา่ มคีวามเสยีงตํา
มากทจีะไมส่ามารถชําระหนีไดต้ามกําหนด 

A A(tha) A A 
ความเสยีงตําทจีะไมส่ามารถชําระหนีไดต้าม
กําหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB 
ความเสยีงปานกลางทจีะไมส่ามารถชําระหนีได ้
ตามกําหนด 

ระดับทตํีากวา่น่าลงทนุ 
ตํากวา่ 
BBB 

ตํากวา่ 
BBB(tha) 

ตํากวา่ Baa 
ตํากวา่ 
BBB 

ความเสยีงสงู ทจีะไมส่ามารถชําระหนีไดต้าม
กําหนด 

 

8. ความเสยีงจากการลงทนุกระจกุตวั (High Concentration Risk) 

(1) ความเสยีงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนงึ (High Issuer Concentration Risk) เกดิ
จากกองทุนลงทุนในผูอ้อกตราสารรายใด  ๆมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซงึหากเกดิเหตุการณ์ทีส่งผล
กระทบต่อการดําเนินงาน ฐานะการเงนิ หรือความมันคงของผูอ้อกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมผีลการ
ดําเนนิงานทผีนัผวนมากกวา่กองทนุทกีระจายการลงทนุในหลายผูอ้อกตราสาร 

ทงัน ีการลงทนุแบบกระจุกตัวไมร่วมถงึกรณีการลงทนุในทรัพยส์นิดังน ี 

1. ตราสารหนภีาครัฐไทย 

2. ตราสารภาครฐัตา่งประเทศทมีกีารจัดอันดับความน่าเชอืถอือยูใ่นอนัดับทสีามารถลงทนุได ้

3. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทผีูรั้บฝากหรอืผูอ้อกตราสารทมีกีารจัดอันดับความน่าเชอืถอือยู่ใน
อนัดบัทสีามารถลงทนุได ้
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(2) ความเสยีงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนงึ (Sector Concentration Risk) 
เกดิจากกองทนุลงทนุในบางหมวดอตุสาหกรรมมากกวา่ 20% ของ NAV รวมกัน ซงึหากเกดิเหตุการณ์ทสีง่ผล
กระทบต่ออุตสาหกรรมนัน กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดําเนินงานทีผันผวนมากกว่ากองทุนทกีระจายการ
ลงทนุในหลายหมวดอตุสาหกรรม 

(3) ความเสยีงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึง (Country Concentration Risk) เกดิจากกองทุน
ลงทุนในประเทศใดประเทศหนึงมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ทังนี ไม่รวมถงึการลงทุนในตราสารทผีูอ้อก
เสนอขายอยูใ่นประเทศไทยซงึหากเกดิเหตุการณ์ทสี่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เชน่ การเมอืง เศรษฐกจิ 
สังคม เป็นตน้ กองทุนดังกล่าวอาจมผีลการดําเนินงานทผีันผวนมากกว่ากองทุนทกีระจายการลงทุนในหลาย
ประเทศ 

 
 
 


