ี
ั อ
้ น
กองทุนรวมทีมีความเสยงสู
งหรือซบซ

ื ชชวนส
ี
หน ังสอ
ว่ นสรุปข้อมูลสําค ัญ

ข้อมูล ณ ว ันที 29 เมษายน 2565

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็ กซ ์
รีเทิรน
์ ฟันด์ 3Y1
United Dynamic Bond Complex Return Fund 3Y1
บริษ ัทหล ักทร ัพย์จ ัดการกองทุน
ยูโอบี (ประเทศไทย) จําก ัด
การเข้าร่วมต่อต้านการทุจริต :
ได้ร ับการร ับรอง CAC

UDBC3Y1
กองทุนรวมตราสารหนี
ี
กองทุนรวมทีเน้นลงทุนแบบมีความเสยงต่
างประเทศ

ผู ้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนีในชว่ งเวลา 3 ปี ได ้ ดังนั น หากมีปัจจัยลบทีสง่ ผล
ี เงินลงทุนจํานวนมาก
กระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู ้ลงทุนอาจสูญเสย

คุณกําล ังจะลงทุนอะไร ?
นโยบายการลงทุน
(1) กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี และ/หรือเงินฝากทั งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ตั วแลกเงินของ
ธนาคารพาณิชย์ เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ และตราสารหนีทีออกโดยบริษัทเอกชนทัวไป เป็ นต ้น โดยจะลงทุนใน
ื ออยู่ในอันดับทีสามารถลงทุนได ้ (Investment Grade) รวมทังอาจมีการลงทุนใน
ตราสารหนีทีมีอันดับความน่ าเชอถื
ื อตํากว่าอันดับทีสามารถลงทุนได ้ (Non Investment Grade) และตราสารหนีที
ตราสารหนีทีมีอันดับความน่ าเช อถื
ื อ (Unrated Securities) นอกจากนีอาจลงทุนในหน่ วย CIS ของกองทุนรวมตรา
ไม่ได ้รับการจั ดอันดับความน่าเชอถื
ิ สุทธิ
สารแห่งหนี โดยจะลงทุ นในตราสารข ้างต ้นรวมกันทั งสินประมาณไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 89 ของมูลค่าทรั พย์สน
ิ สุทธิของกองทุน
ของกองทุน โดยมีเป้ าหมายให ้เงินลงทุนในส่วนนีเติบโตเป็ นร ้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน เพือลงทุนในสัญญาซ อขาย
ื
(2) กองทุนจะแบ่งเงินลงทุนไม่ เกินร ้อยละ 11 ของมูลค่าทรั พย์สน
ล่วงหน ้า(Derivatives) เช่น สัญญาวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือ สัญญาออปชัน (Call option) ทีมีการจ่ ายผลตอบแทน
ิ ทรัพย์ต่างประเทศทีกองทุนอ ้างอิง คือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc
อ ้างอิงกับสน
ื
ิ ธิภาพการบริหารการลงทุ น
นอกจากนี กองทุนอาจลงทุ นในสัญญาซอขายล่
วงหน ้า (Derivatives) เพือเพิมประสท
(Efficient Portfolio Management) โดยขึนอยูก
่ บ
ั ดุลยพินจ
ิ ของผู ้จั ดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์

กลยุทธ์การบริหารกองทุน : มีกลยุทธ์การลงทุนครังเดียว (buy-and-hold)

กองทุนรวมนีเหมาะก ับใคร ?
1.

ผู ้ลงทุนทีคาดหวังผลตอบแทนทีสูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนทีอาจตํากว่าหุ ้นได ้

2.

ี เงินต ้น หากผู ้ออกตราสารหรือเงินฝากทีกองทุนลงทุนไม่
ผู ้ลงทุนทียอมรับและเข ้าใจว่าอาจขาดทุนและสูญเสย
สามารถชาํ ระเงินต ้นและดอกเบียคืนได ้

3.

ผู ้ลงทุนทีสามารถลงทุนได ้ตลอดอายุกองทุน ระยะเวลาประมาณ 3 ปี โดยคาดหวังผลตอบแทนทีดีกว่าการลงทุน
ในตราสารหนีทัวไป

4.

ิ ทรัพย์อ ้างอิง
ผู ้ลงทุนทีต ้องการรับผลตอบแทนเพิมเติมจากการปรับขึนของราคาสน

กองทุนรวมนี ไม่เหมาะ ก ับใคร
1.

ผู ้ลงทุนทีเน ้นการได ้รับผลตอบแทนในจํานวนเงินทีแน่นอน หรือรักษาเงินต ้นให ้อยูค
่ รบ

2.

ผู ้ลงทุนทีต ้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเพือรับเงินในชว่ งเวลาก่อน 3 ปี

3.

ี
ผู ้ลงทุนทีต ้องการลงทุนเฉพาะในตราสารหนีทีมีคุณภาพดีสภาพคล่องสูง และมีความเสยงจากความผั
นผวน
ิ ดังกล่าวเช่นเดียวกับ
ของราคาตํา เนืองจากกองทุนรวมนีไม่ถก
ู จํ ากัดโดยกฎเกณฑ์ให ้ต ้องลงทุนในทรัพย์สน
กองทุนรวมตลาดเงิน

ี
ทําอย่างไรหากย ังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสยงของกองทุ
นนี


อ่านหนังสือชีชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู ้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ



ี
อย่าลงทุนหากไม่เข ้าใจลักษณะและความเสยงของกองทุ
นรวมนีดีพอ

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิรน
์ ฟั นด์ 3Y1
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คุณต้องระว ังอะไรเป็นพิเศษ?
คําเตือนทีสําค ัญ
1. กองทุ นมีการลงทุนในสัญญาซ ือขายล่วงหน า้ ได ้แก่ สัญญา Call Warrant ทีมีการจ่ ายผลตอบแทน
อ ้างอิงกับราคาของหน่วยลงทุน ดังนั น ผลตอบแทนจากการลงทุนตามความเคลือนไหวของราคาสัญญา
Call Warrant อาจไม่เท่ากับความเคลือนไหวของราคาปั จจุบน
ั (spot price) ของหน่วยลงทุน
2. ในส ่ วนการลงทุ นในตราสารหนี /เงินฝากต่ างประเทศ กองทุ นจะลงทุ นในสั ญ ญาซ ื อขายล่ วงหน า้
(Derivatives) โดยมี วั ตถุ ประสงค์ เพื อป้ องกั นความเส ี ยง (Hedging) จากอั ตราแลกเปลี ยน (Foreign
exchange rate risk) ทั งจํ านวน อย่างไรก็ ด ี ในส่วนของการลงทุ นในสั ญญา Call Warrant กองทุ นจะไม่
ี
ี
ป้ องกันความเสยงจากอั
ตราแลกเปลียน (Foreign exchange rate risk) ดังนั น ผู ้ลงทุนจึงมีความเส ยงจาก
อัตราแลกเปลียนในการลงทุนในสว่ นดังกล่าว
ิ ธิภาพการบริหารงาน (Efficient Portfolio
3. กองทุ นมีการลงทุ นในสัญญาซ ือขายล่วงหน า้ เพื อเพิมประส ท
Management) ทํ าให ้กองทุนมีความเสียงมากกว่ากองทุนทีลงทุนในหลักทรัพย์อ ้างอิงโดยตรง เนืองจาก
้ นลงทุนในจํานวนทีน ้อยกว่า จึงมีกําไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนหลักทรัพย์อ ้างอิงโดยตรง
ใชเงิ
4. กองทุ นนี อาจมีการลงทุนในตราสาร non-investment grade / unrated ไม่เกินร ้อยละ 60 ของมูลค่ า
ิ สุทธิ ผู ้ลงทุนอาจมีความเสยงสู
ี
ทรัพย์สน
งขึนจากการไม่ได ้รับชาํ ระคืนเงินต ้นและดอกเบีย
5. กองทุนรวมนีไม่ได ้ถูกจํ ากัดโดยกฎเกณฑ์ให ้ต ้องลงทุนเฉพาะในตราสารทีมีความเสียงตํ าเช่นเดียวกับ
ี
กองทุนรวมตลาดเงิน ดังนัน จึงมีความเสยงสู
งกว่ากองทุนรวมตลาดเงิน
ื
6. กองทุนรวมนีอาจมีการลงทุนในตราสารหนีทีมีสภาพคล่องตํา จึงอาจไม่สามารถซอขายตราสารหนี
ได ้ใน
เวลาทีต ้องการหรือในราคาทีเหมาะสม
7. กองทุนรวมมีหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนแบบซับซ ้อน ผู ้ลงทุนควรศึกษาให ้เข ้าใจก่อนการลงทุน
8. ผู ้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในชว่ งเวลา 3 ปี ได ้ ดังนั น หากมีปัจจัยลบทีสง่ ผลกระทบต่อการ
ี เงินลงทุนจํานวนมาก
ลงทุนดังกล่าว ผู ้ลงทุนอาจสูญเสย
9. กองทุนรวมนี ลงทุนในกองทุนหลักทีลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู ้ลงทุนจึงควรพิจารณา
การกระจายความเสียงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด ้วย

ี
แผนภาพแสดงตําแหน่งความเสยงของกองทุ
นรวม

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิรน
์ ฟั นด์ 3Y1
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ี
ํ ค ัญ
ปัจจ ัยความเสยงที
สา
ความเสียงจากการผิดน ัดชําระหนีของผูอ
้ อกตราสาร (Credit risk) (ข ้อมูล ณ วันที 30 มิถน
ุ ายน 2564)
ื อสว่ นใหญ่ของกองทุน
อันดับความน่าเชอถื

ตํา
Credit rating ตาม
International credit rating

AAA

AA,A

BBB

ตํากว่า BBB

สูง
Unrated

หมายเหตุ : การแรเงาหมายถึงการทีกองทุนมีการลงทุนในตราสารหนีทีมีอันดับความน่าเชือถือนั นมากกว่าร ้อยละ 20 ของ NAV

ความเสียงจากความผ ันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market risk) (ข ้อมูล ณ วันที 30 มิถน
ุ ายน 2564)
ตํา
อายุเฉลียของ
ิ ทีลงทุน
ทรัพย์สน

สูง
ตํากว่า 3 เดือน

3 เดือนถึง 1 ปี

1 ปี ถึง 3 ปี

3 ปี ถึง 5 ปี

มากกว่า 5 ปี

ตํา
ความผันผวนของผล
การดําเนินงาน (SD)

สูง
< 5%

5 - 10%

10 – 15%

15 – 25%

> 25%

ี
ความเสยงจากการลงทุ
นกระจุกต ัว (High concentration risk)

การลงทุนกระจุกตัวใน
ผู ้ออกตราสารรวม

ตํา

สูง
≤ 10%

10% - 20%

20% – 50%

50% – 80%

ตํา
การลงทุนกระจุกตัวใน
หมวดอุตสาหกรรมรวม

> 80%

สูง
≤ 20%

20% – 50%

50% – 80%

> 80%

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Financials

ตํา
การลงทุนกระจุกตัวใน
รายประเทศรวม

สูง
≤ 20%

20% – 50%

50% – 80%

> 80%

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในสหรัฐอเมริกา

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิรน
์ ฟั นด์ 3Y1
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ความเสียงจากการเปลียนแปลงของอ ัตราแลกเปลียน (ข ้อมูล ณ วันที 30 มิถุนายน 2564)
ตํา
การป้ องกันความเสียง fx

ทังหมด / เกือบทังหมด

สูง
บางส่วน

ดุลยพินจ
ิ

ไม่ป้องกัน

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการป้ องกันความเสียงจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียนคิดเป็ น 93.63%
ของเงินลงทุนในต่างประเทศ
ทังนี ท่านสามารถดูคําอธิบายความเสียงต่างๆได ้จากคําอธิบายเพิมเติมท ้ายเล่ม

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิรน
์ ฟั นด์ 3Y1

4

ั ว่ นของประเภททร ัพย์สน
ิ ทีลงทุน
สดส
% ของ NAV
สินทรัพย์อน
ื (รายการ
ค ้างรับ/ค ้างจ่าย)
4.15%

หุ ้นกู ้ 81.72%
พันธบัตรรัฐบาลและที
มีรัฐบาลคําประกัน
14.13%

(ข ้อมูล ณ วันที 30 มิถน
ุ ายน 2564)

ิ และการลงทุนสูงสุด 5 อ ันด ับแรก
ชือทร ัพย์สน
ิ
ทร ัพย์สน

Credit
Rating

% ของ
NAV

1. หุ ้นกู ้ : PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDO23SX 29/03/2022 3.400

BBB

6.62

2. หุ ้นกู ้ : EQUATE PETROCHEMICAL BV EQPT23SX 03/03/2022 3.000

BBB

6.59

A-

6.53

4. หุ ้นกู ้ : PERTAMINA PT PERT25SX 03/05/2022 4.875

BBB

6.26

5. หุ ้นกู ้ : DIB SUKUK LTD DIBU22SX 14/02/2022 3.664

A-

5.31

3. หุ ้นกู ้ : BEIJING GAS SG CAPITAL BJGA25SX 31/05/2022 2.750

(ข ้อมูล ณ วันที 30 มิถน
ุ ายน 2564)
ทังนี สามารถดูข ้อมูลทีเป็ นปั จจุบันได ้ที https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00606/UDBC3Y1

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิรน
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ื อ
นําหน ักการลงทุนตามอ ันด ับความน่าเชอถื
ตราสารหนีในประเทศ
1.63%

Gov bond / AAA
AA
A
BBB
ตํากว่า BBB
Unrated
0.0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

1.0%

1.2%

1.4%

1.6%

1.8%

ตราสารหนีต่างประเทศ (Credit rating ตาม national rating scale)
Gov bond / AAA
AA
A
BBB
ตํากว่า BBB
Unrated
0%

20%

40%

60%

80%

100%

ตราสารหนีต่างประเทศ (Credit rating ตาม international rating scale)
AAA
AA
A

18.39%

BBB

67.85%

ตํากว่า BBB

5.76%

Unrated
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

(ข ้อมูล ณ วันที 30 มิถน
ุ ายน 2564)
ทังนี สามารถดูข ้อมูลทีเป็ นปั จจุบน
ั ได ้ที https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00606/UDBC3Y1
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิรน
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ค่าธรรมเนียม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีคุณจะได ้รับ
ดังนั น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *
ค่าธรรมเนียมทเรี
ี ยกเก็บจากกองทุนรวม
11.00
10.00
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

สูงสุดไม่เกิน
10.70

สูงสุดไม่เกิน
3.7717

สูงสุดไม่เกิน
2.14

0.0883

สูงสุดไม่เกิน
0.0803
0.0321

การจัดการ

ผู ้ดูแลผลประโยชน์

สูงสุดไม่เกิน
0.4280

0.1070

0.0732

นายทะเบียน

ค่าใช ้จ่ายอืนๆ

0.3006
รวมค่าใช ้จ่าย

หมายเหตุ : (ข ้อมูล ณ วันที 30 มิถน
ุ ายน 2564)
-

ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข ้างต ้น ได ้รวมภาษี มล
ู ค่าเพิมหรือภาษี ธรุ กิจเฉพาะ หรือภาษี อนใดทํ
ื
านองเดียวกัน (ถ ้ามี)

-

ค่าใช ้จ่ายอืนๆข ้างต ้น เช่น ค่าธรรมเนียมผู ้จัดการร่วมในต่างประเทศ เรียกเก็บจริงในอัตราร ้อยละ 0.0732 เป็ นต ้น

-

ิ ของโครงการ
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการล่วงหน ้าเต็มจํานวนในวันแรกทีกองทุนจดทะเบียนกองทรัพย์สน
จัดการเป็ นกองทุนรวมหรือจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเป็ นครังๆ ตามทีบริษัทจัดการเห็นสมควรตามความเหมาะสม โดยจั ดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการสําหรับระยะเวลาตังแต่วน
ั จดทะเบียนกองทุนจนถึงสินสุดอายุโครงการ

-

ทังนี สามารถดูค่าธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมย ้อนหลัง 3 ปี ได ้ที :

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

ค่าธรรมเนียมทเรี
ี ยกเก็บจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
รายการ
ค่าธรรมเนียมการขาย
ั เปลียนหน่วยลงทุนเข ้า
ค่าธรรมเนียมการสบ
ื น
ค่าธรรมเนียมการรับซอคื
ั เปลียนหน่วยลงทุนออก
ค่าธรรมเนียมการสบ
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่ วย

สูงสุดไม่เกิน
เก็ บจริง
2.00
1.00
2.00
1.00*
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
10 บาทต่อจํานวนหน่ วยลงทุนทุก 500 หน่วย
หรือเศษของ 500 หน่ วย

* กรณีผู ้ถือหน่วยลงทุนสับเปลียนหน่ วยลงทุนเข ้า บริษัทจัดการจะไม่คด
ิ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(ข ้อมูล ณ วันที 30 มิถน
ุ ายน 2564)
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์ ฟั นด์ 3Y1

7

ผลการดําเนินงานในอดีต
ิ นยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
*ผลการดําเนินงานในอดีต มิได ้เป็ นสงยื
1. ด ัชนีชวี ัด : ไม่ม ี เนืองจากกองทุนไม่สามารถว ัดผลการดําเนินงานได้เพราะอ ัตราผลตอบแทนของกองทุน
ั
ื
ั
ึ ็น
ขึนอยูก
่ ับเงือนไขการจ่ายผลตอบแทนของสญญาซ
อขายล่
วงหน้าประเภทสญญาวอร์
แรนท์ ซงเป
ํ หร ับกองทุนนีโดยเฉพาะ
ล ักษณะเฉพาะเจาะจงทีสร้างขึนสา

ิ
2. ผลการดําเนินงานย้อนหล ังตามปี ปฏิทน

7.00%
6.00%

6.10%

5.00%
4.00%
3.00%
2.00%

1.08%

1.00%
0.00%

2563

2562

2561

2560

2559

3. กองทุนนีเคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (หรือตงแต่
ั
จ ัดตงกองทุ
ั
น) : -9.9210%
4. ความผ ันผวนของผลการดําเนินงาน (standard deviation) คือ 5.29% ต่อปี
5. ประเภทกองทุนรวมเพือใชเ้ ปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Miscellaneous
* คุณสามารถดูข ้อมูลทีเป็ นปั จจุบันได ้ที https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00606/UDBC3Y1

6. ผลการดําเนินงานย้อนหล ังแบบปักหมุด
กองทุน
ผลตอบแทนกองทุนรวม

YTD

3 เดือน Percentile 6 เดือน Percentile

1 ปี

Percentile

3 ปี

Percentile

5 ปี

Percentile

10 ปี

Percentile

ตงแต่
ั
จ ัดตงกองทุ
ั
น
3.44%

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

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

ความผันผวนของกองทุน

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%

ความผันผวนของตัวชีวัด

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

ผลตอบแทนตัวชีวัด

- ผลตอบแทนทีมีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนร ้อยละต่อปี
- เอกสารการวัดผลการดํ าเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ได ้จัดทําขึนตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผล
ดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- คุณสามารถดูข ้อมูลทีเป็ นปั จจุบันได ้ที : https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00606/UDBC3Y1
(ข ้อมูล ณ วันที 30 มิถน
ุ ายน 2564)
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ข้อมูลอืนๆ
นโยบายการจ่ายปั นผล

ไม่จา่ ย

ผู ้ดูแลผลประโยชน์

ิ รไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกสก

วันทีจดทะเบียน

30 พฤษภาคม 2562

อายุโครงการ

ประมาณ 3 ปี แต่ไม่ตํากว่า 2 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 3 ปี 1 เดือน นั บจากวันจดทะเบียน
ิ เป็ นกองทุนรวม
ทรัพย์สน

ื
การซอและขายคื
น
หน่วยลงทุน

ื : วันที 24 – 28 พฤษภาคม 2562 (ซอขายครั
ื
ว ันทําการซอ
งเดียว)
ตังแต่เวลา 8.30 น. จนถึง 15.30 น.
มูลค่าขันตําของการซือครังแรก

: 2,000 บาท

ั อครั
ื
มูลค่าขันตําของการสงซ
งถัดไป : ไม่กําหนด
ั อครั
ื
ั อครั
ื
ทังนี มูลค่าขันตําของการสงซ
งแรก และมูลค่าขันตําของการสงซ
งถัดไป ได ้
รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ ้ามี)
ว ันทําการขายคืน :
ื นหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ 2 วันทําการ ก่อนวันสนสุ
ิ ดอายุ
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซอคื
ื นโดยอัตโนมัตใิ ห ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุน
โครงการ โดย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซอคื
ื น ณ วันทีรับซอคื
ื นหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ
ตามราคารับซอคื
ทังนี ในวันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ ทางบริษัทจัดการจะโอนเงินเข ้า
บัญชเี งินฝากของผู ้ถือหน่วยลงทุนตามทีผู ้ถือหน่วยลงทุนได ้แจ ้งไว ้กับบริษัท
จัดการ
มูลค่าขันตําของการขายคืน

: ไม่กําหนด

ยอดคงเหลือขันตํ า

: ไม่กําหนด

ิ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทีคํานวณมูลค่าทรัพย์สน
ื นหน่วยลงทุน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการ
รับซอคื
อัตโนมัต ิ โดยมิให ้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศ ของผู ้ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนต่างประเทศทีมีลักษณะในทํานองเดียว กับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึงบริษัท
จัดการกองทุนรวมได ้ระบุเกียวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว ้แล ้วในเว็ปไซต์
ของบริษัทจัดการ
ิ รายวันได ้ที www.uobam.co.th
 สามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สน

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิรน
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ื ้จัดการกองทุน
รายชอผู

ื
ชอ-นามสกุ
ล
นางสาววรรณจันทร์ อึงถาวร*

ว ันทีเริมบริหารกองทุนนี
30 พฤษภาคม 2562

นายฐิตริ ัฐ รัตนสิงห์*

4 มิถน
ุ ายน 2562

ั ติวงศ ์
นางสาวสริ อ
ิ นงค์ ปิ ยสน

19 มิถน
ุ ายน 2562

ั ญาซอขายล่
ื
* ปฎิบต
ั ห
ิ น ้าทีเป็ นผู ้จัดการกองทุนและผู ้จัดการลงทุนในสญ
วงหน ้า
เพิมเติม

อัตราสว่ นหมุนเวียนการ
ลงทุนของกองทุนรวม
(PTR)
ผู ้สนับสนุนการขายหรือ
ื น
รับซอคื

ในรอบระยะเวลาทีผ่านมาย ้อนหลัง 1 ปี เท่ากับ 5.07%
(ข ้อมูล ณ วันที 30 มิถน
ุ ายน 2564)
1. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันซ่า จํากัด : โทรศัพท์ 0-2697-3700
2. บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จํ ากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2205-7111
3. บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด : โทรศัพท์ 0-2672-5999, 0-2687-7000
4. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํ ากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2638-5500
5. ธนาคารยูโอบี จํ ากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2285-1555
6. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-5050
7. บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํ ากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-5800
ี น (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศพ
ั ท์ 02-659-8000
8. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮย
9. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํ ากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-7000, 0-2099-7000
ี พลัส จํ ากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2680-1234
10. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซย
11. บริษัทหลักทรัพย์ เออีซ ี จํ ากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-3456
ี โิ ก ้ จํ ากัด : โทรศัพท์ 0-2695-5000
12. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซม
13. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2635-3123
14. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2305-9000
ี ไซรัส จํ ากัด (มหาชน) : โทรศพ
ั ท์ 0-2782-2400
15. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซย
16. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2779-9000
17. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2857-7000
ั พาร์ทเนอร์ จํ ากัด : โทรศัพท์ 0-2660-6677
18. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชน
19. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํ ากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-8888
20. บริษัทหลักทรัพย์ ซจี เี อส-ซไี อเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2841-9000
ั ท์ 0-2351-1800
21. บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบเี อสที (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศพ
22. บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนต
ี ี จํ ากัด : โทรศัพท์ 0-2343-9555
23. บริษัท แอ๊ดวานซ ์ ไลฟ์ ประกันชวี ต
ิ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2648-3600

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิรน
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24. บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2080-2888
25. บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2088-9797
26. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2207-2100
27. บริษัทหลักทรัพย์นายหน ้าซือขายหน่ วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จํ ากัด : โทรศัพท์ 0-2861-5508, 0-2861-6090
28. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2888-8888
29. ธนาคารกรุงไทย จํ ากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2111-1111
30. ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2777-7777
31. ธนาคารทิสโก ้ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2633-6000
ั ท์ 0-2009-8888
32. บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต ้า (ประเทศไทย)จํ ากัด : โทรศพ
ื
33. บริษัทหลักทรัพย์นายหน ้าซอขายหน่
วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จํากัด : โทรศัพท์ 0-2026-5100
ื
34. บริษัทหลักทรัพย์นายหน ้าซอขายหน่
วยลงทุน โรโบเวลธ์ จํ ากัด : โทรศัพท์ 0-2026-6222
ื นทีบริษัทจัดการแต่งตังขึน
หรือผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซอคื

ติดต่อสอบถาม
ื ชชวน
ี
รับหนังสอ
ร ้องเรียน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ั 23A, 25 อาคารเอเซย
ี เซ็นเตอร์ เลขที 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต ้
ทีอยู่ : ชน
แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
Website : www.uobam.co.th
Email : thuobamwealthservice@UOBgroup.com

ธุรกรรมทีอาจ
ก่อให ้เกิดความขัดแย ้ง
ทางผลประโยชน์

กรณีบริษัทจัดการมีธุรกรรมทีอาจก่อให ้เกิดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ บริษัท
จัดการจะเปิ ดเผยข ้อมูลธุรกรรมดังกล่าวให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็ปไซต์ของ
บริษัทจัดการ
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอาจก่อให ้เกิดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ได ้ที
www.uobam.co.th

่ ารฝากเงิน รวมทังไม่ได ้อยูภ
 การลงทุนในหน่ วยลงทุนไม่ใชก
่ ายใต ้ความคุ ้มครองของสถาบันคุ ้มครองเงินฝาก
ี
ึ ้ลงทุนอาจไม่ได ้รับเงินลงทุนคืนเต็มจํ านวน
จึงมีความเสยงจากการลงทุ
นซงผู
 ได ้รับอนุมต
ั จิ ัดตังและอยูภ
่ ายใต ้การกํากับดูแลของสํานั กงาน ก.ล.ต
ื ชชวนในการเสนอขายหน่
ี
 การพิจารณาร่างหนั งสอ
วยลงทุนของกองทุนรวมนีมิได ้เป็ นการแสดงว่าสํานั กงาน ก.ล.ต.
ี
ได ้รับรองถึงความถูกต ้องของข ้อมู ลในหนั งส ือชชวนของกองทุ
นรวม หรือได ้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของ
หน่ วยลงทุ นทีเสนอขายนั น ทังนี บริษั ทจั ดการกองทุ นรวมได ้สอบทานข ้อมูลในหนั งสือชีชวนส่วนสรุปข ้อมู ล
สําคัญ ณ วันที 29 เมษายน 2565 แล ้วด ้วยความระมัดระวั งในฐานะผู ้รั บผิดชอบในการดํ าเนินการของกองทุนรวม
และขอรับรองว่าข ้อมูลดังกล่าวถูกต ้องไม่เป็ นเท็จ และไม่ทําให ้ผู ้อืนสําคัญผิด
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* CAC หมายถึง Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการแนวร่ วม
ปฏิบต
ั ข
ิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต ้านการทุจริตของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)
อ ัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุ นของกองทุนรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือให ้ผู ้ลงทุนทราบถึงปริมาณ
ื
ิ ของกองทุน และสะท ้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู ้จัดการกองทุนได ้ดียงขึ
การซอขายทรั
พย์สน
ิ น โดยคํานวณจากมูลค่าทีตํา
ิ กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สน
ิ ทีกองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมา
กว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือทรัพย์สน
ิ สุทธิเฉลียของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน
ย ้อนหลัง 1 ปี หารด ้วยมูลค่าทรั พย์สน
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ข้อมูลอืนๆ
โครงสร้างการลงทุนของกองทุน
่ นที 1 เงินต้น : กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี และ/หรือ เงินฝากทังในและต่างประเทศโดยมีกลยุทธ์การลงทุนครั ง
สว
เดียวรวมกันไม่นอ้ ยกว่า 89% ของ NAV โดยมีเป้ าหมายให ้เงินลงทุ นในส่วนนีเติบโตเป็ น 100% ของ NAV (ลงทุนใน
ต่างประเทศโดยเฉลียไม่น ้อยกว่า 80% ของ NAV
่ นที 2 ผลตอบแทนสว่ นเพิม : กองทุนจะแบ่งเงินลงทุนไม่เกิน 11% ของ NAV ลงทุนใน Derivative เชน
่ สญ
ั ญาวอร์
สว
ั
ั
แรนท์ (Call Warrant) หรื อส ญญาออปช น (Call Option) ที จ่ ายผลตอบแทนอ า้ งอิงกั บผลตอบแทน Underlying ที
กองทุนอ ้างอิง : กองทุน Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc

ั
ั
ั (Call Option)
ล ักษณะทีสําค ัญของสญญาวอร์
แรนท์ (Call Warrant) หรือสญญาออปช
น
ทีอ้างอิงก ับผลตอบแทนของ Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc

ลักษณะผลตอบแทนของตราสาร



สกุลเงิน
อายุตราสาร

ดอลล่าร์ สหรัฐฯ (USD) หรื อสกุลเงินอืน
ประมาณ 3 ปี แต่ไม่ตากว่
ํ า 2 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 3 ปี 1 เดือน นับจากวันจดทะเบียน
ทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม
 จะพิจารณาจ่ายผลตอบแทนเพียงครังเดียว เมือครบกําหนดสัญญาวอร์ แรนท์ (Call
Warrant)หรื อสัญญาออปชัน (Call Option)ซึงมีอายุสญ
ั ญาประมาณ ปี
 ในกรณี ทผลตอบแทนจากมู
ี
ลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนJupiter Dynamic Bond L EUR
Accปรับตัวลดลงผลขาดทุนในการลงทุนในสัญญาวอร์ แรนท์ (Call Warrant) หรื อสัญญา
ออปชัน (Call Option) จะจํากัดทีค่าใช้ สิทธิ (premium) ของสัญญาวอร์แรนท์ (Call
Warrant) หรื อสัญญาออปชัน (Call Option)
 ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์ แรนท์ (Call Warrant)หรื อ สัญญาออปชัน(Call
Option)แบ่งออกเป็ น กรณีดงั นี

การจ่ายผลตอบแทน
(payoff at expiry)

สัญญาวอร์ แรนท์ (Call Warrant) หรื อสัญญาออปชัน (Call Option) จะอ้ างอิงกับ
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนของกองทุน Jupiter Dynamic Bond L EUR Accโดยเมือ
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนของกองทุน Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc ปรับตัว
ขึน ราคาของสัญญาวอร์ แรนท์ (Call Warrant) หรื อสัญญาออปชัน (Call Option) จะมี
แนวโน้ มทีปรับขึนตามด้ วย

กรณีที
ผลตอบแทนจากมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc
น้ อยกว่าร้ อยละ 0 (<0%) กองทุนจะได้ รับผลตอบแทน = 0%
กรณีที
ผลตอบแทนจากมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc
เท่ากับหรื อมากกว่าร้ อยละ 0 แต่ไม่เกินร้ อยละ 8 (0–8%) กองทุนจะได้ รับผลตอบแทน = 8%
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กรณีที
ผลตอบแทนจากมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc
มากกว่าร้ อยละ 8 (> %)กองทุนจะได้ รับผลตอบแทน = ตามผลตอบแทนทีคํานวณได้ จริ ง
ทังนี กองทุนจะพิจารณาผลตอบแทนของสัญญาวอร์ แรนท์ (Call Warrant) หรื อสัญญาออปชัน
(Call Option)ณ วันทีพิจารณาทรัพย์สินอ้ างอิง ซึงได้ แก่หน่วยลงทุนของกองทุน Jupiter
Dynamic Bond L EUR Acc
บริ ษทั จัดการจะแจ้ งวันทีพิจารณาทรัพย์สินอ้ างอิงให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบภายใน วันทําการ
นับแต่วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม แต่หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทําการ
บริ ษทั จัดการจะเลือนวันทีพิจารณาทรัพย์สินอ้างอิงเป็ นวันทําการถัดไป ทังนีวันทีพิจารณา
ทรัพย์สินอ้ างอิงอาจเปลียนแปลงได้ ในกรณีทีสถานการณ์การลงทุนทังในและหรื อต่างประเทศ
ไม่เหมาะสม โดยบริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยทราบโดยเร็ วในลักษณะทีผู้ลงทุนทัวไป
สามารถเข้ าตรวจดูได้ เช่น ทางเว็ปไซต์ของบริ ษัทจัดการ เป็ นต้ น
Participation rate (PR)

100%

ซึงได้ แก่อตั ราการมีส่วนร่ วมใน
ผลตอบแทนทีกําหนดโดยผู้ออก
สัญญาวอร์ แรนท์ (Call Warrant)
หรื อสัญญาออปชัน (Call Option)
ผู้ออกสัญญาวอร์แรนท์ (Call
Warrant) หรื อสัญญาออปชัน
(Call Option)

ทังนี อัตราส่วนร่วม (Participation Rate) ของทรัพย์สินอ้ างอิงอาจมีการเปลียนแปลงได้ หาก
สภาวะตลาดมีการเปลียนแปลงหรื อเป็ นไปตามดุลยพินจิ ของผู้จดั การกองทุนแต่อย่างไรก็
ตาม อัตราส่วนร่ วมจะไม่ตํากว่าอัตราส่วนร่วมทีกําหนดไว้ ในโครงการ
1. Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. คําประกันโดย Citigroup
Global Markets Limited และ/หรื อ
2. SG Issuer คําประกันโดย Société Générale และ/หรื อ
3. J.P. Morgan Structured Products B.V. คําประกันโดย JPMorgan Chase Bank, N.A.

เงือนไขการจ่ายผลตอบแทนและการคํานวณสัญญาวอร์ แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาออปชัน (Call Option)
ผลตอบแทนของสัญญาวอร์ แรนท์ (Call Warrant) หรื อสัญญาออปชัน (Call Option)แบ่งออกเป็ น กรณี ดังนี
กรณีที : Fund Final Level ตํากว่า Fund Initial Level ผลตอบแทน = %
กรณีที : Fund Final Levelเท่ากับหรื อสูงกว่า Fund Initial Level แต่ไม่เกินร้ อยละ 8(0 - 8%)
ผลตอบแทน = เงินต้ น x PR x 8% x อัตราแลกเปลียน ณ วันพิจารณาทรัพย์สินอ้ างอิง
กรณีที 3 : Fund Final Levelเท่ากับหรื อสูงกว่า Fund Initial Level เกินกว่าร้ อยละ 8 (>8%)
ผลตอบแทน = เงินต้ น x PR x ผลตอบแทนทีคํานวณได้ จริ งx อัตราแลกเปลียน ณ วันพิจารณาทรัพย์สินอ้ างอิง
โดย
- PR = Participation Rate
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิรน
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- Fund Final Level คือ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุน Jupiter Dynamic Bond L EUR Accณ วันพิจารณาทรัพย์ สิน
อ้ างอิงของสัญญาวอร์ แรนท์ (Call Warrant) หรื อสัญญาออปชัน (Call Option)
- Fund Initial Level คือ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุน Jupiter Dynamic Bond L EUR Accณ วันเข้ าทําสัญญาวอร์
แรนท์ (Call Warrant) หรื อสัญญาออปชัน (Call Option)
ในกรณีทีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ซึงอาจมีผลกระทบต่อการคํานวณผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์ แรนท์ (Call Warrant) หรื อ
สัญญาออปชัน (Call Option) การคํานวณผลตอบแทนดังกล่าวจะเป็ นไปตามข้ อตกลงทีระบุไว้ ในสัญญาวอร์ แรนท์ (Call
Warrant) หรื อสัญญาออปชัน (Call Option)ทีกองทุนลงทุน ซึงบริ ษัทจัดการจะแจ้ งเงือนไขดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบ
ภายใน 15 วัน นับตังแต่วนั ทีเกิดเหตุการณ์นนๆ
ั ขึน
สูตรการคํานวนผลตอบแทน
1) การจ่ายคืนเงินจากการลงทุน ณ วันครบอายุโครงการ (ก่อนหักค่าใช้ จา่ ย)
= เงินต้ น + ผลตอบแทน จากการลงทุนในตราสารหนี และ/หรื อเงินฝาก + ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์ แรนท์ (Call
Warrant) หรื อสัญญาออปชัน (Call Option)
2) ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรื อสัญญาออปชัน (Call Option)
กองทุนจะลงทุนในสัญญาวอร์ แรนท์ (Call Warrant) หรื อสัญญาออปชัน (Call Option) เป็ นมูลค่าประมาณไม่เกินร้ อยละ 11 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และจ่ายผลตอบแทนครังเดียวตอนสินอายุโครงการ โดยผลตอบแทนจากการลงทุนจะอ้ างอิงกับ
อัตราผลตอบแทนของหน่วยลงทุนของกองทุน Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc (Euro Class) ซึงแบ่งออกเป็ น 3 กรณี ดังนี
ผลตอบแทนทีกองทุนจะได้ รับณ วัน
ณ วันพิจารณาทรั พย์ สินอ้ างอิงของสัญญาวอร์ แรนท์
พิจารณาทรั พย์อ้างอิงของสัญญาวอร์ แรนท์
กรณี
(Call Warrant) หรือสัญญาออปชัน (Call Option)
(Call Warrant) หรื อสัญญาออปชัน (Call
เมือครบกําหนดอายุตราสาร
Option)เมือครบกําหนดอายุตราสาร
กรณี ที
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุน Jupiter Dynamic
0%
Bond L EUR Accณ วันพิจารณาทรัพย์สินอ้ างอิงของสัญญา
วอร์แรนท์ (Call Warrant) หรื อสัญญาออปชัน (Call Option)
ตํากว่ าร้ อยละ 0(<0%) เมือเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(NAV) ของกองทุน Jupiter Dynamic Bond L EUR Accณ
วันเข้ าทําสัญญาวอร์ แรนท์ (Call Warrant) หรื อสัญญา
ออปชัน (Call Option)
กรณีที
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุน Jupiter Dynamic
8%
Bond L EUR Accณ วันพิจารณาทรัพย์สินอ้ างอิงของสัญญา
(หรื อคิดเป็ น . % ต่อปี )
วอร์แรนท์ (Call Warrant) หรื อสัญญาออปชัน (Call Option)
เท่ ากับหรือมากกว่ าร้ อยละ 0 แต่ ไม่ เกินร้ อยละ 8 (0-8%)
เมือเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุน Jupiter
Dynamic Bond L EUR Accณ วันเข้ าทําสัญญาวอร์ แรนท์
(Call Warrant) หรื อสัญญาออปชัน (Call Option)
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กรณี
กรณีที

ณ วันพิจารณาทรั พย์ สินอ้ างอิงของสัญญาวอร์ แรนท์
(Call Warrant) หรือสัญญาออปชัน (Call Option)
เมือครบกําหนดอายุตราสาร
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุน Jupiter Dynamic
Bond L EUR Accณ วันพิจารณาทรัพย์สินอ้ างอิงของสัญญา
วอร์แรนท์ (Call Warrant) หรื อสัญญาออปชัน (Call Option)
ปรั บตัวสูงกว่ าร้ อยละ 8 (>8%) เมือเทียบกับมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ (NAV) ของกองทุน Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc
ณ วันเข้ าทําสัญญาวอร์ แรนท์ (Call Warrant) หรื อสัญญา
ออปชัน (Call Option)

ผลตอบแทนทีกองทุนจะได้ รับณ วัน
พิจารณาทรั พย์อ้างอิงของสัญญาวอร์ แรนท์
(Call Warrant) หรื อสัญญาออปชัน (Call
Option)เมือครบกําหนดอายุตราสาร
ตามผลตอบแทนทีคํานวณได้ จริ ง

ตัวอย่ างแสดงการจ่ ายคืนเงินจากการลงทุน ณ วันครบอายุโครงการ
สมมุติให้ เงินลงทุนทังหมด 32,000,000 บาท สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี
ส่ วนที 1 : ประมาณ 28,480,000 บาท (ร้ อยละ 89) ลงทุนในตราสารหนี และ/หรื อเงินฝากและ/หรื อตราสารทางการเงินทีเสนอ
ขายในต่างประเทศและ/หรื อในประเทศโดยมีเป้ าหมายเพืือให้ เงินลงทุนส่วนนี เติบโตเป็ น 32,000,000 บาท (ร้ อยละ 100)
ประเภทหลักทรัพย์/ทรัพย์สิน
ส่วนที 1: ตราสารหนี และ/หรือเงินฝากหรื อตราสาร
เทียบเท่าเงินฝาก และ/หรื อตราสารทางการเงิน ทังใน
ประเทศและ/หรื อต่างประเทศ

สัดส่ วน
การลงทุน
และเงินลงทุน

สัดส่ วนการลงทุนและผลตอบแทน
จากการลงทุนในส่ วนที 1
ณ วันครบอายุโครงการ

89%

100%

28,480,000บาท

32,000,000 บาท

ส่ วนที 2 :ประมาณ 3,520,000 บาท (ร้ อยละ 11) ลงทุนในสัญญาวอร์ แรนท์ (Call Warrant) หรื อสัญญาออปชัน (Call Option)
ซึงมูลค่าตามขนาดของสัญญาวอร์ แรนท์(Call Warrant) หรื อสัญญาออปชัน (Call Option)มีมูลค่า USD 1,000,000
(32,000,000 บาท)
โดยสมมุตใิ ห้
 วันจดทะเบียน คือ วันที มิถุนายน
 วันสินสุดอายุ โครงการ คือ วันที มิถนุ ายน
1. วันเข้ าทําสัญญาวอร์ แรนท์ (Call Warrant) หรื อสัญญาออปชัน (Call Option) คือวันที 1 มิ.ย. 2562
2. Fund Initial Level (มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (NAV)) ของกองทุน Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc ณ วันเข้ าทําสัญญาวอร์
แรนท์ (Call Warrant) หรื อสัญญาออปชัน (Call Option) คือ 100
3. อัตราแลกเปลียน ณ วันเข้ าทําสัญญาวอร์ แรนท์ (Call Warrant) หรื อสัญญาออปชัน (Call Option) คือ 32.00 บาท / ดอลล่าร์สหรัฐฯ
4. วันพิจารณาทรัพย์สินอ้ างอิงของสัญญาวอร์ แรนท์ (Call Warrant) หรื อสัญญาออปชัน (Call Option) คือ วันที 2 มิ.ย. 2565
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5. อัตราแลกเปลียน ณ วันพิจารณาทรัพย์สินอ้ างอิงของสัญญาวอร์ แรนท์ (Call Warrant) หรื อสัญญาออปชัน (Call Option) ใน
กรณีค่าเงินบาทแข็งค่า คือ 31.00 บาท/ดอลล่าร์ สหรัฐฯ หรื อ ในกรณีทีค่าเงินบาทอ่อนค่า คือ 33.00 บาท/ดอลล่าร์ สหรัฐฯ
6. Participation Rate (PR) = 100%
ตัวอย่ างตารางแสดงผลตอบแทนของการลงทุนในสัญญาวอร์ แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาออปชัน (Call Option)
กรณีที 1 Fund Final Level ของกองทุน Jupiter Dynamic Bond L EUR Accณ วันพิจารณาทรัพย์สินอ้ างอิง ตํากว่ า Fund
Initial Level ของกองทุน Jupiter Dynamic Bond L EUR Accณ วันเข้ าทําสัญญาผลตอบแทนทีกองทุนจะได้ รับคือ 0%
ตัวอย่ าง :
 Fund Final Level ของกองทุน Jupiter Dynamic Bond L EUR Accณ วันพิจารณาทรัพย์สินอ้ างอิงของสัญญาวอร์ แรนท์
(Call Warrant) หรื อสัญญาออปชัน (Call Option) คือ 82
 ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรื อสัญญาออปชัน (Call Option)
= USD 0 หรื อ เท่ากับ 0 บาท
ประเภทหลักทรั พย์ /ทรั พย์ สิน
ส่ วนที 1 : ตราสารแห่งหนี
และ/หรื อเงินฝากและ/หรื อตราสารทางการเงิน
ในต่างประเทศและ/หรื อในประเทศ
ส่ วนที 2 : สัญญาวอร์ แรนท์ (Call Warrant)
หรื อสัญญาออปชัน (Call Option)
รวมเงินต้ นและผลตอบแทนทังหมด ณ วันครบ
อายุโครงการ

ประมาณสัดส่ วน
การลงทุน
(ร้ อยละ)

เงินลงทุน (บาท)

ผลตอบแทนทีได้ รับ +
เงินทีลงทุน (บาท)

89

28,480,000

32,000,000

11

3,520,000

0
32,000,000

การจ่ายคืนเงินจากการลงทุน ณ วันครบอายุโครงการ (ก่อนหักค่าใช้ จา่ ย) = 32,000,000
กรณี ที 2 Fund Final Level เท่ ากับหรื อสูงกว่ า Fund Initial Level ณ วันเข้ าทําสัญญาวอร์ แรนท์ (Call Warrant) หรื อสัญญาออปชัน
(Call Option) แต่ ไม่ เกินกว่ า8.0% (0-8%) ผลตอบแทนทีกองทุนจะได้ รับ คือ 8%
กรณีที 2.1 Fund Final Level ของกองทุน Jupiter Dynamic Bond L EUR Accณ วันพิจารณาทรัพย์สินอ้ างอิง เท่ ากับหรื อสูงกว่ า
Fund Initial Level ของกองทุน Jupiter Dynamic Bond L EUR Accณ วันเข้ าทําสัญญาวอร์ แรนท์ (Call Warrant) หรื อสัญญาออปชัน
(Call Option) แต่ ไม่ เกินกว่ า8.0% และ เงินบาทแข็งค่ า เทียบกับเงินดอลล่าร์ สหรัฐฯ ณ วันพิจารณาทรัพย์สินอ้างอิงของสัญญาวอร์ แรนท์
(Call Warrant) หรื อสัญญาออปชัน (Call Option)
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ตัวอย่ าง:
 Fund Final Level ของกองทุน Jupiter Dynamic Bond L EUR Accคือ 105 และอัตราแลกเปลียน คือ 31.00 บาท/ดอลล่าร์ สหรัฐฯ
 ผลตอบแทนของทรัพย์สินอ้ างอิง คือ(105 / 100) – 1 = 5%
ทังนีแม้ ผลตอบแทนจากมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนJupiter Dynamic Bond L EUR Acc จะเท่ากับ 5% แต่ กองทุนจะ
ได้ รับผลตอบแทน 8% เนืองจากผลตอบแทนจากมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนJupiter Dynamic Bond L EUR Acc เข้ า
เงือนไข เท่ากับหรื อมากกว่าร้ อยละ 0 แต่ไม่เกินร้ อยละ 8 (0–8%)
 ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรื อสัญญาออปชัน (Call Option)
= USD 1,000,000 x PR (100%) x 8%
= USD 80,000 ซึงเท่ากับ 8%
โดยเมือแลกเปลียนผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรื อสัญญาออปชัน (Call Option) มาเป็ น
เงินบาท ผลตอบแทนทีกองทุนจะได้ รับ คือ
= USD 80,000 x 31 บาท/ดอลล่าร์ สหรัฐฯ
= 2,480,000 บาทซึงเท่ากับ 7.75%
ตัวอย่างตารางแสดงผลตอบแทนของเงินลงทุน จํานวน 32,000,000 บาท แบ่งออกได้ ดังนี
ประเภทหลักทรั พย์ /ทรั พย์ สิน

สัดส่ วนการลงทุน
(ร้ อยละ)

เงินลงทุน (บาท)

ผลตอบแทนทีได้ รับ +
เงินทีลงทุน (บาท)

ส่วนที 1 : ตราสารแห่งหนี
และ/หรื อเงินฝากและ/หรื อตราสารทางการเงิน
89
28,480,000
32,000,000
ในต่างประเทศและ/หรื อในประเทศ
ส่วนที 2 : สัญญาวอร์ แรนท์ (Call Warrant)
11
3,520,000
2,480,000
หรื อสัญญาออปชัน (Call Option)
รวมเงินต้ นและผลตอบแทนทังหมด ณ วันครบ
34,480,000
อายุโครงการ
(หรื อคิดเป็ น . 2% ต่อปี )
การจ่ายคืนเงินจากการลงทุน ณ วันครบอายุโครงการ (ก่อนหักค่าใช้ จา่ ย) = 32,000,000 + 2,480,000 = 34,480,000 บาท
กรณีที 2.2 Fund Final Level ของกองทุน Jupiter Dynamic Bond L EUR Accณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง เท่ ากับหรื อสูงกว่ า
Fund Initial Level ของกองทุน Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc ณ วันเข้ าทําสัญญาวอร์ แรนท์ (Call Warrant) หรื อสัญญา
ออปชัน (Call Option) แต่ ไม่ เกินกว่ า 8.0% และ เงินบาทอ่อนค่า เทียบกับเงินดอลล่าร์ สหรัฐฯ ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง
สัญญาวอร์ แรนท์ (Call Warrant) หรื อสัญญาออปชัน (Call Option)
 Fund Final Level ของกองทุน Jupiter Dynamic Bond L EUR Accคือ และอัตราแลกเปลียน คือ . บาท/ดอลล่าร์ สหรัฐฯ
 ผลตอบแทนของสินทรัพย์อ้างอิง คือ(105 / 100) – 1 = 5%
ทังนีแม้ ผลตอบแทนจากมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนJupiter Dynamic Bond L EUR Acc จะได้ เท่ากับ 5% แต่ กองทุนจะ
ได้ รับผลตอบแทน 8% เนืองจากผลตอบแทนจากมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc เข้ า
เงือนไข เท่ากับหรื อมากกว่าร้ อยละ 0 แต่ไม่เกินร้ อยละ 8 (0–8%)
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 ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรื อสัญญาออปชัน (Call Option)
= USD 1,000,000 x PR (100%) X 8%
= USD 80,000 ซึงเท่ากับ 8%
โดยเมือแลกเปลียนผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรื อสัญญาออปชัน (Call Option) มาเป็ น
เงินบาท ผลตอบแทนทีกองทุนจะได้ รับ คือ
= USD 80,000 x 33บาท/ดอลล่าร์สหรัฐฯ
= 2,640,000 บาทซึงเท่ากับ 8.25%
ตัวอย่างตารางแสดงผลตอบแทนของเงินลงทุน จํานวน 2,000,
ประเภทหลักทรั พย์ /ทรั พย์ สิน

บาท แบ่งออกได้ ดังนี

สัดส่ วนการลงทุน
(ร้ อยละ)

เงินลงทุน (บาท)

ผลตอบแทนทีได้ รับ +
เงินทีลงทุน (บาท)

ส่วนที 1 : ตราสารแห่งหนี
และ/หรื อเงินฝากและ/หรื อตราสารทางการเงิน
89
28,480,000
32,000,000
ในต่างประเทศและ/หรื อในประเทศ
ส่วนที 2 : สัญญาวอร์ แรนท์ (Call Warrant)
11
3,520,000
2,640,000
หรื อสัญญาออปชัน (Call Option)
รวมเงินต้ นและผลตอบแทนทังหมด ณ วันครบ
34,640,000
อายุโครงการ
(หรื อคิดเป็ น .68% ต่อปี )
การจ่ายคืนเงินจากการลงทุน ณ วันครบอายุโครงการ (ก่อนหักค่าใช้ จา่ ย) = 32,000,000 + 2,640,000 = 34,640,000 บาท
กรณีที Fund Final Level เท่ ากับหรื อสูงกว่ า Fund Initial Level ณ วันเข้ าทําสัญญาวอร์ แรนท์ (Call Warrant) หรื อสัญญาออปชัน
(Call Option) เกินกว่ า 8% กองทุนจะได้ รับผลตอบแทนตามทีคํานวณได้ จริ ง
กรณีที .1Fund Final Level ของกองทุน Jupiter Dynamic Bond L EUR Accณ วันพิจารณาทรัพย์สินอ้ างอิง เท่ ากับหรื อสูงกว่ า
Fund Initial Level ของกองทุน Jupiter Dynamic Bond L EUR Accณ วันเข้ าทําสัญญาวอร์ แรนท์ (Call Warrant) หรื อสัญญา
ออปชัน (Call Option) เกินกว่ า 8% และ เงินบาทแข็งค่ าเทียบกับเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ ณ วันพิจารณาทรัพย์สินอ้ างอิงของสัญญา
วอร์ แรนท์ (Call Warrant) หรื อสัญญาออปชัน (Call Option)
 Fund Final Level ของกองทุน Jupiter Dynamic Bond L EUR Accคือ 110 และอัตราแลกเปลียน คือ 31.00 บาท/ดอลล่าร์ สหรัฐฯ
 ผลตอบแทนของสินทรัพย์อ้างอิง คือ(110 / 100) – 1 = 10%
 ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรื อสัญญาออปชัน (Call Option)
= USD 1,000,000 x PR (100%) x 10%
= USD 100,000ซึงเท่ากับ 0%
โดยเมือแลกเปลียนผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรื อสัญญาออปชัน (Call Option) มาเป็ น
เงินบาท ผลตอบแทนทีกองทุนจะได้ รับ คือ
= USD 100,000 x 31 บาท/ดอลล่าร์สหรัฐฯ
= 3,100,000 บาทซึงเท่ากับ 9.69%

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิรน
์ ฟั นด์ 3Y1
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ตัวอย่างตารางแสดงผลตอบแทนของเงินลงทุน จํานวน 32,000,000 บาท แบ่งออกได้ ดังนี
ประเภทหลักทรั พย์ /ทรั พย์ สิน

สัดส่ วนการลงทุน
(ร้ อยละ)

เงินลงทุน (บาท)

ผลตอบแทนทีได้ รับ +
เงินทีลงทุน (บาท)

ส่วนที 1 : ตราสารแห่งหนี
และ/หรื อเงินฝากและ/หรื อตราสารทางการเงิน
89
28,480,000
32,000,000
ในต่างประเทศและ/หรื อในประเทศ
ส่วนที 2 : สัญญาวอร์ แรนท์ (Call Warrant)
11
3,520,000
3,100,000
หรื อสัญญาออปชัน (Call Option)
รวมเงินต้ นและผลตอบแทนทังหมด ณ วันครบ
35,100,000
อายุโครงการ
(หรื อคิดเป็ น . 3% ต่อปี )
การจ่ายคืนเงินจากการลงทุน ณ วันครบอายุโครงการ (ก่อนหักค่าใช้ จา่ ย) = 32,000,000 + 5,580,000 = 35,100,000 บาท
กรณีที 3.2 Fund Final Level ของกองทุน Jupiter Dynamic Bond L EUR Accณ วันพิจารณาทรัพย์สินอ้ างอิงเท่ ากับหรื อสูงกว่ า
Fund Initial Level ของกองทุน Jupiter Dynamic Bond L EUR Accณ วันเข้ าทําสัญญาวอร์ แรนท์ (Call Warrant) หรื อสัญญา
ออปชัน (Call Option) เกินกว่ า 8%และ เงินบาทอ่ อนค่ า เทียบกับเงินดอลล่าร์ สหรัฐฯ ณ วันพิจารณาทรัพย์สินอ้ างอิงของ
สัญญาวอร์ แรนท์ (Call Warrant) หรื อสัญญาออปชัน (Call Option)
 Fund Final Level ของกองทุน Jupiter Dynamic Bond L EUR Accคือ 110 และอัตราแลกเปลียน คือ 33.00 บาท/ดอลล่าร์ สหรัฐฯ
 ผลตอบแทนของสินทรัพย์อ้างอิง คือ(110 / 100) – 1 = 10%
ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรื อสัญญาออปชัน (Call Option)
= USD 1,000,000 x PR (100%) x 10%
= USD 100,000ซึงเท่ากับ 0%
โดยเมือแลกเปลียนผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรื อสัญญาออปชัน (Call Option) มาเป็ น
เงินบาท ผลตอบแทนทีกองทุนจะได้ รับ คือ
= USD 100,000 x 33บาท/ดอลล่าร์ สหรัฐฯ
= 3,300,000 บาทซึงเท่ากับ 0.31%
ตัวอย่างตารางแสดงผลตอบแทนของเงินลงทุน จํานวน 32,000,000 บาท แบ่งออกได้ ดังนี
ประเภทหลักทรั พย์ /ทรั พย์ สิน
ส่วนที 1 : ตราสารแห่งหนี
และ/หรื อเงินฝากและ/หรื อตราสารทางการเงิน
ในต่างประเทศและ/หรื อในประเทศ
ส่วนที 2 : สัญญาวอร์ แรนท์ (Call Warrant)
หรื อสัญญาออปชัน (Call Option)
รวมเงินต้ นและผลตอบแทนทังหมด ณ วันครบ
อายุโครงการ

สัดส่ วนการลงทุน
(ร้ อยละ)

เงินลงทุน (บาท)

ผลตอบแทนทีได้ รับ +
เงินทีลงทุน (บาท)

89

28,480,000

32,000,000

11

3,520,000

3,300,000

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิรน
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35,300,000
(หรื อคิดเป็ น 3.33% ต่อปี )
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การจ่ายคืนเงินจากการลงทุน ณ วันครบอายุโครงการ (ก่อนหักค่าใช้ จา่ ย) = 32,000,000 + 5,940,000 = 35,300,000 บาท
สรุปผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์ แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาออปชัน (Call Option)
กรณี
ที

สถานการณ์
ค่ าเงินบาท
เมือเทียบกับ
เงินดอลลาร์
สหรัฐฯ

1

2.1

เงินบาทแข็งค่า

2.2

เงินบาทอ่อนค่า

3.1

เงินบาทแข็งค่า

3.2

เงินบาทอ่อนค่า

Fund Final Level ของ
กองทุน Jupiter Dynamic
Bond L EUR Accณ วัน
พิจารณาทรั พย์สินอ้ างอิง

ส่ วนที : ตรา
สารหนีและ/
หรือเงินฝากทัง
ในประเทศและ
ต่ างประเทศ
(บาท)

Fund Final Level ตํากว่ า
Fund Initial Level ณ วันเข้ า
ทําสัญญาวอร์แรนท์ (Call
Warrant) หรื อสัญญาออปชัน
(Call Option)
Fund Final Level เท่ ากับหรื อ
สูงกว่ าFund Initial Level ณ วัน
เข้ าทําสัญญาวอร์แรนท์ (Call
Warrant) หรื อสัญญาออปชัน
(Call Option) แต่ ไม่ เกินกว่ า8%
Fund Final Level เท่ ากับหรือ
สูงกว่ าFund Initial Level ณ วัน
เข้ าทําสัญญาวอร์ แรนท์ (Call
Warrant) หรื อสัญญาออปชัน
(Call Option) แต่ ไม่ เกินกว่ า8%
Fund Final Level เท่ ากับหรื อ
สูงกว่ าFund Initial Level ณ
วันเข้ าทําสัญญาวอร์ แรนท์
(Call Warrant) หรื อสัญญา
ออปชัน (Call Option) เกิน
กว่ า8%
Fund Final Level เท่ ากับหรื อ
สูงกว่ า Fund Initial Level ณ
วันเข้ าทําสัญญาวอร์ แรนท์
(Call Warrant) หรื อสัญญา
ออปชัน (Call Option) เกินกว่ า8%

32,000,000

0

32,000,000

32,000,000

2,480,000

34,480,000
(หรื อคิดเป็ น
2.52% ต่อปี )

32,000,000

2,640,000

34,640,000
(หรื อคิดเป็ น
2.68% ต่อปี )

32,000,000

3,100,000

35,100,000
(หรื อคิดเป็ น
3.13% ต่อปี )

32,000,000

3,300,000

35,300,000
(หรื อคิดเป็ น
3.33% ต่อปี )

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิรน
์ ฟั นด์ 3Y1

ส่ วนที : สัญญา รวมเงินต้ นและ
วอร์ แรนท์ (Call
ผลตอบแทน
Warrant) หรือ
ทังหมดทีคาดว่ า
สัญญาออปชัน
จะได้ รับ ณ วัน
(Call Option)(บาท)
ครบอายุ
โครงการ (บาท)
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หมายเหตุ : ตัวเลขเงินต้ นและผลตอบแทนเป็ นเพียงตัวอย่างการคํานวณเพือประกอบการอธิบายเท่านัน มิได้ เป็ นการรับประกันว่า
ผู้ลงทุนจะได้ รับผลตอบแทนตามทีแสดงในตารางข้างต้ น
3) ข้ อมูลสําคัญเกียวกับหน่วยลงทุนของกองทุน Jupiter Dynamic Bond L EUR Accที สัญญาวอร์ แรนท์ (Call Warrant) หรื อ
สัญญาออปชัน (Call Option) ใช้ อ้างอิง
Jupiter Dynamic Bond L EUR Accเป็ นกองทุนทีจัดตังในประเทศ Luxembourgโดยมีกลยุทธ์ในการบริหารพอร์ ตการลงทุนทียืดหยุ่น
มีการกระจายการลงทุนแบบเชิงรุ ก (Active Management)ไปยังตราสารหนีทีหลากหลาย เช่น ตราสารหนีผลตอบแทนสูง (High Yield)
ตราสารหนี ระดับ Investment Grade ที ออกโดยทังภาครั ฐและภาคเอกชน และตราสารหนี ที ไม่ มี การจัดอันดั บความน่ าเชื อถื อ
(Unrated Bond) ทัวโลก โดยผู้จดั การกองทุนจะวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค (Top-Down) และวิเคราะห์เชิงพืนฐาน (Bottom up) ควบคู่
ไปกับ การบริ หารความเสี ยงของพอร์ ตการลงทุน เพื อเป้ าหมายในการสร้ างโอกาสรั บผลตอบแทนที เป็ นบวกในทุ กภาวะตลาด
(Absolute Return Mindset)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้ าถึงข้ อมูลกองทุน Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc เพือศึกษาข้ อมูลเพิมเติมได้ ที :
https://www.jupiteram.com/hk/en/Individual-Investors/DocumentLibrary?literature_funds=Jupiter%20Dynamic%20Bond
แผนภาพ Pay off diagram

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิรน
์ ฟั นด์ 3Y1
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ั
ั
ั
ิ
ข้อมูลเกียวก ับสนทร
ัพย์อา้ งอิงของสญญาวอร์
แรนท์ (Call Warrant) หรือสญญาออปช
น
(Call Option) ทีอ้างอิงก ับผลตอบแทนของกองทุน Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc

ข้อมูลกองทุน Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc ณ ว ันที 31 มีนาคม 2562

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิรน
์ ฟั นด์ 3Y1
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คําอธิบายเพิมเต ิม
ปัจจ ัยความเสียงทีสําค ัญเพิมเติม
ี
1. ความเส ยงทางการตลาด
(Market Risk) เกิด จากการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบียซ งึ
ขึนกับปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทั งในและต่างประเทศ
เป็ นต ้น โดยราคาตราสารหนี จะเปลียนแปลงในทิศทางตรงข ้ามกั บการเปลียนแปลงของอัตรา
ดอกเบีย เช ่น หากอัตราดอกเบียในตลาดเงินมีแนวโน ้มปรับตั วสูงขึน อัตราดอกเบียของตราสาร
ื
หนี ทีออกใหม่ก็ จะสูงขึนด ้วย ดั งนั นราคาตราสารหนี ทีออกมาก่อนหน ้าจะมีการซ อขายในระดั
บ
ิ ทีลงทุน (portfolio duration) สูงจะมี
ราคาทีตํ าลง โดยกองทุ นรวมทีมีอายุ เฉลียของทรัพ ย์ส น
ิ กับการเปลียนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมทีมี portfolio duration ตํากว่า
โอกาสเผชญ
ี
2. ความเส ยงที
เกียวข้องก บ
ั การลงทุ น ในตราสารทีมีอ ัตราผลตอบแทนสูง (High Yield
ึ
Instruments) กองทุนอาจลงทุนในพั นธบั ตรหรือตราสารหนี อืนๆ ซ งรวมถึ
งแต่ไม่ จํากั ดเพี ยง
ตราสารหนีและหรือเงินฝากในสถาบันการเงินทีมีอน
ั ดับความน่ าเชือถือตํากว่าอันดับทีสามาถลงทุน
ื อ (Unrated) ทีมีผลอัตรา
ได ้ (Non-Investment Grade) และทีไม่ได ้มีการจัดอันดั บความน่ าเชอถื
ื
ื
ตอบแทนสูง ตราสารเหล่านีมักมิได ้มีการซอขายอยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์ และมักมีการซอขายในศู
นย์
ื
ึ ความโปร่งใสน ้อยกว่า และมีสว่ นต่างระหว่างราคาเสนอซอกั
ื บ
ซอขายนอกจากตลาดหลั
กทรัพย์ซงมี
ราคาเสนอขายที กว ้างกว่ า นอกจากนี กองทุ น อาจลงทุ นในตราสารที ผู อ
้ อกตราสารไม่ ได ม
้ ี
ื
ึ าให ้การป้ องกันความเสยงที
ี
หลักทรัพย์ซ อขายอยู
่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งใดๆ ซ งทํ
เกียวข ้องกับ
การลงทุนดั งกล่าวทํ าได ้ยากยิงขึน นอกจากนี ผู ้ออกตราสารทีมีอัตราผลตอบแทนสูงมักมีความ
ี
เสยงที
เกิดจากความไม่แน่นอน เกียวกับสภาพธุรกิจ การเงินหรือเศรษฐกิจ อันอาจทํ าให ้ผู ้ออกตรา
สารไม่สามารถชําระดอกเบียและเงินต ้นได ้ตามกํานหนด ซึงสูงกว่าผู ้ออกตราสารทีมีผลตอบแทนตํา
กว่า เนืองจากโดยทัวไป ตราสารทีมีผลอัตราตอบแทนสูงมักจะมีความผันผวนสูงกว่า และอาจเป็ น
ิ ธิกว่าตราสารหรือภาระผูกพั นอืนๆ ทีมีอยู่ของผู ้ออกตราสารซ งอาจได
ึ
ตราสารด ้อยส ท
้รั บการคํ า
ิ ทังหมดหรือเกือบทังหมดของผู ้ออกตราสาร นอกจากนี ผู ้ออกตราสารดังกล่าว
ประกันจากทรัพย์สน
อาจไม่ได ้ให ้คํ ารับรองทางการเงิน (financial covenants) ใดๆ หรืออยูภ
่ ายใต ้ข ้อจํากัดเกียวกับการ
ก่อหนีเพิมใดๆ ซึงส่งผลให ้ความเสียงจากการลงทุนในตราสารดังกล่าวของกองทุนสูงขึน มูลค่า
ื อตํ ากว่าอันดับทีสามารถลงทุ นได ้ (Nonตลาดของตราสารทีได ้รั บการจั ดอันดั บความน่ าเช อถื
ื อ (Unrated) เหล่านีมีแนวโนม้ ทีจะ
Investment Grade) หรือ ไม่ได ้รับการจัดอันดับความน่ าเชอถื
ื ออยู่ในอันดับที
สะท ้อนถึงพั ฒนาการของธุรกิจมากกว่าตราสารทีได ้รับการจัดอันดับความน่ าเชอถื
สามารถลงทุนได ้ ซึงจะตอบสนองกับความผันผวนของระดั บอัตราดอกเบียในตลาดโดยทัวไปเป็ น
หลั ก และมีแนวโน ม
้ ทีจะมีความอ่อนไหวกั บสภาวะเศรษฐกิจ มากกว่ าตราสารทีจะได ้รั บการจั ด
ื ออยู่ในอันดั บทีสามารถลงทุนได ้ บริษัททีออกตราสารเหล่านี มักจะมีหนี สูง
อันดั บความน่ าเชอถื
(highly leveraged) และอาจจะไม่มวี ธ
ิ ก
ี ารจัดหาเงินทุนในรูปแบบอืน ดังนั น จึงมีความเป็ นไปได ้ที
การถดถอยของภาวะเศรษฐกิจครั งใหญ่ อาจมีผลกระทบต่อตลาดสํ าหรั บตราสารประเภทนี อย่าง
ร ้ายแรง และอาจมีผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าของตราสารประเภทนี นอกจากนี มีความเป็ นไปได ้
ทีภาวะเศรษฐกิจตกตําอาจมีผลกระทบอย่างร ้ายแรงต่อความสามารถของผู ้ออกตราสารทีจะชําระคืน
ี
เงินต ้นและดอกเบีย ทําให ้มีความเสยงจากการผิ
ดนัดของตราสารดังกล่าวมากขึน
ั
3. ความเสียงจากการทํ าสญญาซื
อขายล่วงหน้า (Derivatives) สัญญาซือขายล่วงหน ้าบาง
ประเภทอาจมีการขึนลงผันผวน (volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พนฐาน
ื
ดังนันหากกองทุนมีการลงทุน
ิ ทรัพย์มค
ในหลักทรัพย์ดังกล่าวย่อมทํ าให ้สน
ี วามผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พนฐาน
ื
(Underlying Security)
4. ความเสี ยงของประเทศทีลงทุ น (Country Risk) ความเสี ยงที เกิด จากการเปลี ยนแปลง
ภายในประเทศทีกองทุ นเข ้าไปลงทุ น เช่ น การเปลี ยนแปลงผู บ
้ ริหาร, การเปลียนแปลงนโยบาย
ทางด ้านเศรษฐกิจ หรือสาเหตุ อืนๆ จนทํ าให ้ไม่ สามารถชํ าระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุ นได ้ตรงตาม
ระยะเวลาทีกําหนด
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5. ความเส ยงจากการเปลี
ยนแปลงของอ ต
ั ราแลกเปลียน (Currency Risk) หมายถึง การ
เปลียนแปลง ของอัตราแลกเปลียนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่ วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุ น
ด ้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในชว่ งทีเงินบาทอ่อน แต่ขายทํากําไรในชว่ งทีบาทแข็ง กองทุนรวมจะได ้เงิน
บาทกลับมาน ้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงทีบาทแข็งและขายทํากําไรในช่วง
่ กัน ดังนัน การป้ องกันความเสยงจากอั
ี
ทีบาทอ่อน ก็อาจได ้ผลตอบแทนมากขึนกว่าเดิมด ้วยเชน
ตรา
ี
ึ าได ้ดังต่อไปนี
แลกเปลียนจึงเป็ นเครืองมือสําคัญในการบริหารความเสยงจากดั
งกล่าว ซงทํ
ี
ี
- อาจป้องก น
ั ความเสยงตามดุ
ลยพ น
ิ จ
ิ ของผูจ
้ ัดการกองทุนรวม : ผู ้ลงทุนอาจมีความเสยง
จากอัตราแลกเปลียน เนืองจากการป้ องกันความเสียงขึนอยูก
่ ับดุลยพินิจของผู ้จัดการกองทุนรวมใน
ี
การพิจารณาว่าจะป้ องกันความเสยงหรื
อไม่
ี
ี
6. ความเสยงของการนํ
าเงน
ิ ออกจากประเทศทีลงทุน (Repatriation Risk) คือ ความเส ยงที
เกิด
จากการเปลียนแปลงนโยบายหรือข ้อกฎหมาย
7. ความเสียงจากการผิดน ัดชําระหนีของผูอ
้ อกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณา
ื อของตราสารทีลงทุน (credit rating) ซงเป็
ึ นข ้อมูลบอกระดับความสามารถ
จากอันดับความน่าเชอถื
ในการชําระหนี โดยพิจารณาจากผลการดํ าเนินงานทีผ่านมาและฐานะการเงินของผู ้ออกตราสาร
credit rating ของหุ ้นกู ้ระยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดังต่อไปนี
ระด ับการลงทุน

TRIS

Fitch

Moody's

S&P

คําอธิบาย

AAA

AAA(tha) Aaa

AAA

อันดับเครดิตสูงทีสุด มีความเสียงตําทีสุดทีจะไม่
สามารถชําระหนีได ้ตามกําหนด

AA

AA(tha)

Aa

AA

อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่า มีความเสียงตํา
มากทีจะไม่สามารถชําระหนีได ้ตามกําหนด

A

A(tha)

A

A

ความเสียงตําทีจะไม่สามารถชําระหนีได ้ตาม
กําหนด

BBB

BBB(tha) Baa

BBB

ความเสียงปานกลางทีจะไม่สามารถชําระหนีได ้
ตามกําหนด

ตํากว่า
BBB

ตํากว่า
ตํากว่า
ตํากว่า Baa
BBB(tha)
BBB

ระดับทีน่าลงทุน

ระดับ ทีตํากว่าน่าลงทุน

ความเสียงสูง ทีจะไม่สามารถชําระหนีได ้ตาม
กําหนด

ี
8. ความเสยงจากการลงทุ
นกระจุกต ัว (High Concentration Risk)
(1) ความเสียงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู ้ออกตราสารรายใดรายหนึง (High Issuer Concentration Risk) เกิด
ึ
จากกองทุนลงทุ นในผู ้ออกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซ งหากเกิ
ดเหตุการณ์ ท ีส่งผล
กระทบต่ อการดํ าเนินงาน ฐานะการเงิน หรือความมันคงของผู ้ออกตราสารรายดั งกล่ าว กองทุนอาจมีผลการ
ดําเนินงานทีผันผวนมากกว่ากองทุนทีกระจายการลงทุนในหลายผู ้ออกตราสาร
ิ ดังนี
ทังนี การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สน
1. ตราสารหนีภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศทีมีการจัดอันดับความน่าเชือถืออยูใ่ นอันดับทีสามารถลงทุนได ้
ื ออยู่ใน
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผู ้รับฝากหรือผู ้ออกตราสารทีมีการจัดอันดับความน่ าเชอถื
อันดับทีสามารถลงทุนได ้
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(2) ความเสยงจากการลงทุ
นกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึง (Sector Concentration Risk)
เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึงหากเกิดเหตุการณ์ทส่
ี งผล
กระทบต่ ออุตสาหกรรมนั น กองทุ นดั งกล่ าวอาจมีผลการดํ าเนินงานทีผั นผวนมากกว่ากองทุนทีกระจายการ
ลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
ี
(3) ความเสยงจากการกระจุ
กตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในประเทศใดประเทศหนึงมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ทังนี ไม่รวมถึงการลงทุนในตราสารทีผู ้ออก
ึ
่ การเมือง เศรษฐกิจ
เสนอขายอยูใ่ นประเทศไทยซงหากเกิ
ดเหตุการณ์ ทส
ี ่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เชน
สังคม เป็ นต ้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดํ าเนินงานทีผันผวนมากกว่ากองทุนทีกระจายการลงทุนในหลาย
ประเทศ
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