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บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จ ำกัด ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มิ.ย. 2565 

  

 กองทนุรวมที่มคีวามเสีย่งสงูหรอืซบัซอ้น  

 กองทนุเปิด ยไูนเต็ด ไดนามคิ บอนด ์คอมเพล็กซ ์รเีทริน์ ฟนัด์ 3Y3 (UDBC3Y3)  
   

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม 
 กองทุนรวมตรำสำรหนี้ 

 Miscellaneous 

ระดับควำมเส่ียง 
ต่ ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง 

เส่ียงปำนกลำงค่อนข้ำงสูง 
ลงทุนในพันธบัตรรัฐบำล และตรำสำรหนี้เอกชน โดยมีตรำสำร 

non-investment grade / unrated เกินกว่ำ 20% แต่น้อยกว่ำ 

60% ของ NAV นโยบำยและกลยุทธ์กำรลงทุน 
 ลงทุนในตรำสำรหนี้และ/หรือเงินฝำก ไม่น้อยกว่ำ 93% ของ Nav 

 ลงทุนใน Derivatives ที่มีกำรจ่ำยผลตอบแทนอ้ำงอิงกองทุน Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc       

ไม่เกิน 7% ของ Nav 

 มีกำรลงทุนใน derivative เพ่ือ Efficient Portfolio Management 

 มีกลยุทธ์กำรลงทุนแบบคร้ังเดียว (buy-and-hold) 

ผลกำรด ำเนินงำนและดัชนีช้ีวัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน 
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ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด (% ต่อปี) 
 YTD 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 

กองทุน -6.71 -2.74 -6.71 -5.91 
ดัชนีช้ีวัด - - - - 
ค่ำเฉล่ียในกลุ่มเดียวกัน -4.10 -2.33 -4.10 -6.39 

ควำมผันผวนกองทุน 3.44 1.94 3.44 3.82 
ควำมผันผวนดัชนีช้ีวัด - - - - 

 3 ปี 5 ปี 10 ปี ต้ังแต่จัดต้ัง 

กองทุน - - - -0.16 
ดัชนีช้ีวัด - - - - 

ค่ำเฉล่ียในกลุ่มเดียวกัน - - - -4.32 
ควำมผันผวนกองทุน - - - 3.95 
ควำมผันผวนดัชนีช้ีวัด - - - - 
 

ข้อมูลกองทุนรวม 
วันจดทะเบียนกองทุน 06 ส.ค. 2562 
วันเร่ิมต้น class ไม่มีกำรแบ่ง Class 

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล ไม่จ่ำย 
อำยุกองทุน ประมำณ 3 ปี 

ผู้จัดกำรกองทุนรวม วันเร่ิมบริหำรกองทุน 
นำงสำว วรรณจันทร์ อ้ึงถำวร 06 ส.ค. 62 

นำย ฐิติรัฐ รัตนสิงห์ 06 ส.ค. 62 

ดัชนีช้ีวัด  
ไม่มีดัชนีช้ีวัด 

 
 
 
หมำยเหตุ : 

สำมำรถดูรำยละเอียดได้ที่หนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 

ค ำเตือน 
- กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน 
- ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตของกองทุนรวม 

มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 
กำรเข้ำร่วมต่อต้ำนทุจริต: ได้รับกำรรับรองจำก CAC 

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม 

 

www.uobam.co.th 

“ผู้ลงทุนสำมำรถศึกษำเครือ่งมือ 
บริหำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคลอ่ง 

ได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม” 



UDBC3Y3 
 

 

สัดส่วนประเภททรัพย์สินท่ีลงทุน 
breakdown % NAV 

1. หุ้นกู้ 116.23 
2. สินทรัพย์อ่ืน (รำยกำรค้ำงรับ/ค้ำงจ่ำย) -16.23 
  

 

ทรัพย์สินท่ีลงทุน 5 อันดับแรก 
holding % NAV 
1. พันธบัตร : TREASURY BILL B228S 11/08/2022 0.00 88.32 
2. หุ้นกู้ : MITSUBISHI CORP MITC27SX 14/07/2022 2.625 6.69 
3. หุ้นกู้ : SIAM COMMERCIAL BANK (HK) SCBT27SX 26/07/2022 3.200 5.83 
4. หุ้นกู้ : CDBL FUNDING TWO CDBL28SX 01/08/2022 3.000 5.82 
5. หุ้นกู้ : KT CORP KORE28SX 07/08/2022 2.625 5.81 
  

 

กำรซ้ือหน่วยลงทุน 
วันท ำกำรซ้ือ: ซ้ือขำยคร้ังเดียว 
เวลำท ำกำร: 08:30 - 15:30 น. 

กำรซ้ือคร้ังแรกขั้นต่ ำ: 2000.00 บำท 
กำรซ้ือคร้ังถัดไปขั้นต่ ำ: ไม่ก ำหนด 

กำรขำยคืนหน่วยลงทุน 
วันท ำกำรขำยคืน: เม่ือส้ินสุดอำยุโครงกำร 
เวลำท ำกำร: - 

กำรขำยคืนขั้นต่ ำ: ไม่ก ำหนด 
ยอดคงเหลือขั้นต่ ำ: ไม่ก ำหนด 
ระยะเวลำกำรรับเงินค่ำขำยคืน: T+1 

วันท ำกำรหลังจำกวันท ำรำยกำรขำยคืน 
หมำยเหตุ : บลจ.จะด ำเนินกำรรับซ้ือคืนอัตโนมัติ 2 วันท ำกำร ก่อนวันส้ินสุดอำยุโครงกำร 

 

ค่ำธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 
ค่ำธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 
กำรจัดกำร 2.14 0.0196 

รวมค่ำใช้จ่ำย 6.42 0.1597 
หมำยเหตุ : 
1. บริษัทจัดกำรจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรลว่งหน้ำเต็มจ ำนวนในวันแรกท่ีกองทุนจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ 

ของโครงกำรจัดกำรเป็นกองทุนรวมหรือจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมเป็นครั้งๆ 
ตำมท่ีบริษัทจัดกำรเห็นสมควรตำมควำมเหมำะสม 
โดยจัดเก็บค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรส ำหรับระยะเวลำตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุนจนถึงสิ้นสดุอำยุโครงกำร  

2. บริษัทจัดกำรอำจพจิำรณำเปลี่ยนแปลงค่ำธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่ำใช้จำ่ยใน 
กำรบริหำรจัดกำร 

 

ค่ำธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจำกผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่ำซ้ือขำย) 
ค่ำธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 
กำรขำย 2.00 1.00 

กำรรับซ้ือคืน ไม่มี ไม่มี 
กำรสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้ำ 2.00 1.00 
กำรสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก ไม่มี ไม่มี 

กำรโอนหน่วย 10 บำท/500 หน่วย 10 บำท/500 หน่วย 
                                            หรือเศษของ 500 หน่วย          หรือเศษของ 500 หน่วย 
หมำยเหตุ :  
1. กรณีสับเปลี่ยนเข้ำ บลจ .จะไม่คิดค่ำธรรมเนียมกำรขำย (ช่วง IPO) 
2. บริษัทจัดกำรอำจพจิำรณำเปลี่ยนแปลงค่ำธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่ำใช้จำ่ย 

ในกำรบริหำรจัดกำร 

ข้อมูลเชิงสถิติ 
Maximum Drawdown -7.30 % 
Recovering Period - 
FX Hedging 100.46 % 
อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุน 0.10 เท่ำ 

อำยุเฉล่ียของตรำสำรหนี้ 1 เดือน  11 วัน 

Yield to Maturity 2.37 

กำรจัดสรรกำรลงทุนในต่ำงประเทศ 
country % NAV 
1. UNITED STATES 88.32 

2. JAPAN 10.45 
3. HONG KONG 5.82 
4. KOREA, REPUBLIC OF 5.81 
  

 

ผู้ออกตรำสำร 5 อันดับแรก 
ผู้ออกตรำสำร % NAV 
1. Treasury Bill 88.32 
2. Mitsubishi Corp 6.69 
3. Siam Commercial Bank (hk) 5.83 

4. Cdbl Funding Two 5.82 
5. Kt Corp 5.81 
  

 กำรจัดสรรกำรลงทุนตำมอันดับควำมน่ำเช่ือถือ (%) 
 ในประเทศ national international 
1. Gov bond/AAA - - 88.32 
2. A - - 22.08 
3. BBB - - 5.83 
  

 



UDBC3Y3 
ข้อมูลอ่ืนๆ 

แผนภำพ Pay off diagram 

 

ค าอธิบาย 
Maximum Drawdown :เปอร์เซ็นต์ผลขำดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลำ 5 ปี ย้อนหลัง (หรือต้ังแต่จัดต้ังกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจำกระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุด 

ไปจนถึงจุดต่ ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่ำ Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทรำบถึงควำมเสี่ยงที่อำจจะขำดทุนจำกกำรลงทุนในกองทุนรวม 

Recovering Period :ระยะเวลำกำรฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทรำบถึงระยะเวลำต้ังแต่กำรขำดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลำที่ฟื้นกลับมำที่เงินทุนเร่ิมต้นใช้ ระยะเวลำนำนเท่ำใด 

อ ัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน :ควำมถี่ของกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลำใดช่วงเวลำหน่ึง 
โดยค ำนวณจำกมูลค่ำที่ต่ ำกว่ำระหว่ำงผลรวมของมูล ค่ำกำรซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูล ค่ำกำรขำยหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลำ 1 ปีหำรด้วยมูลค่ำ NAV 

ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลำเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่ำ portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงกำรซื้อขำยหลักทรัพย์บ่อยคร้ังของผู้จัดกำรกองทุนและท ำให้มีต้นทุนกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ที่สูง 

จึงต้องพิจำรณำเปรียบเทียบกับผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวมเพื่อประเมินควำมคุ้มค่ำของกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ดังกล่ำว 

Sharpe Ratio :อัตรำส่วนระหว่ำงผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุน 
โดยค ำนวณจำกผลต่ำงระหว่ำงอัตรำผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตรำผลตอบแทนที่ปรำศจำกควำมเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่ำ 

Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตรำผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับควำมเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมำ โดยกองทุนรวมที่มีค่ำ Sharpe Ratio 

สูงกว่ำจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรลงทุนที่ดีกว่ำ เน่ืองจำกได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่ำภำยใต้ระดับควำมเสี่ยงเดียวกัน 

Alpha :ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเม่ือเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่ำ Alpha ที่สูง หมำยถึง กองทุนสำมำรถสร้ำงผลตอบแทนได้สูงกว่ำดัชนีชี้ วัด 
ซึ่งเป็นผลจำกประสิทธิภำพของผู้จัดกำรกองทุนในกำรคัดเลือกหรือหำจังหวะเข้ำลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่ ำงเหมำะสม 

Beta :ระดับและทิศทำงกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตกำรลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงของตลำด Beta น้อยกว่ำ 1 

แสดงว่ำหลักทรัพย์ในพอร์ตกำรลงทุนมีกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำผลตอบแทนน้อยกว่ำกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลำด Beta มำกกว่ำ 1 แสดงว่ำ 

หลักทรัพย์ในพอร์ตกำรลงทุนมีกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำผลตอบแทนมำกกว่ำกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลำด 
Tracking Error :เพื่อให้พิจำรณำควำมผันผวนของส่วนต่ำงของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัช นีชี้วัด 

ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภำพในกำรเลียนแบบดัชนีชี้วัดของกองทุนรวมว่ำมีกำรเบี่ยงเบนออกไปจำกดัช นีชี้วัด มำกน้อยเพียงใด เช่น ห ำกกองทุนรวมมีค่ำ TE ต่ ำ แสดงว่ำ 

อัตรำผลตอบแทนของกองทุนมีกำรเบี่ยงเบนออกไปจำกดัชนีชี้วัดในอัตรำที่ต่ ำ ดังน้ัน กองทุนรวมน้ีจึงมีประสิทธิภำพในกำรเลียนแบบดัชนีอ้ำงอิง ในขณะที่กองทุนรวมที่มีค่ำ TE สูง 

แสดงว่ำอัตรำผลตอบแทนของกองทุนรวมมีกำรเบี่ยงเบนออกจำกดัชนีชี้ วัดในอัตร ำที่สูง ดังน้ัน โอกำสที่ผลตอบแทนกำรลงทุนจะเป็นไปตำมผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดน้อยลง เป็นต้น 
Yield to Maturity :อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในตรำสำรหน้ีโดยถือจนครบก ำหนดอำยุ ซึ่งค ำนวณจำกดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนำคตตลอดอำยุตรำสำรและเงินต้นที่จะได้รับคืนน ำมำคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบัน 

โดยใช้วัดอัตรำผลตอบแทนของกองทุนรวมตรำสำรหน้ี ค ำนวณจำกค่ำเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของ Yield to Maturity ของตรำสำรหน้ีแต่ละตัวที่กองทุนมีกำรลงทุน และเน่ืองจำก Yield to Maturity 

มีหน่วยมำตรฐำนเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสำมำรถน ำไปใช้เปรียบเทียบอัตรำผลตอบแทนระหว่ำงกองทุนรวมตรำสำรหน้ีที่มีนโยบำยถือครองตรำสำรหน้ีจนครบก ำห นดอำยุและมีลักษณะกำรลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้ 
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