
 
 

สถานการณ์การลงทุนในตราสารหนีรั้สเซียของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y2 
(UDBC3Y2) 
 
สัดส่วนการลงทุนของกองทุน UDBC3Y2 ในตราสารหนีข้อง Russian Railway 

กองทนุ UDBC3Y2 มีโครงสร้างการลงทนุแบง่เป็น 2 สว่น โดยสว่นท่ี 1 กองทนุลงทนุในตราสารหนีแ้ละ/หรือเงินฝากทัง้
ในและต่างประเทศ และส่วนที่  2 กองทุนลงทุนใน Call Warrant ที่ออกโดย  J.P. Morgan Structured Products B.V โดย
ผลตอบแทนของตราสารจะอ้างอิงกบัผลตอบแทนของกองทนุอ้างอิง (Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc)   

ทัง้นี  ้กองทุน UDBC3Y2  มีการลงทุนในตราสารหนีข้อง Russian Railway (ตราสารออกโดย RZD Capital Plc) ใน
สดัสว่น 6.59%* ของมลูคา่เงินทนุจดทะเบียนของกองทนุ ซึง่ครบก าหนดอายตุราสาร เมื่อวนัท่ี 5 เมษายน 2565 ที่ผา่นมา 
 

*ค านวณจากเงินต้นและดอกเบีย้ที่คาดว่าจะได้รับจ านวน  1,234,200 ดอลลาร์สหรัฐฯ (แปลงค่าเป็นรูปเงินบาท  ณ อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงของ
ธนาคารแหง่ประเทศไทย  ณ วนัที่ 5 เมษายน 2565 ที่ 33.458 บาทตอ่ดอลลาร์) หารด้วย มลูคา่เงินทนุจดทะเบียนของกองทนุที่ 626,583,889.18 บาท 

 
ฐานะทางการเงนิของ Russian Railway 

Russian Railway หรือการรถไฟรัสเซีย เป็นรัฐวิสาหกิจของรัสเซีย (Fully State-owned) บริหารจัดการระบบรางและ
บริการการเดินทาง และการขนสง่โดยรถไฟ ณ มิถนุายน 2564 บริษัทมีสนิทรัพย์รวม (Total Assets) 69,511 ล้านดอลลาร์  หนีส้นิ
รวม (Total Liabilities) 32,824 ล้านดอลลาร์  ซึ่งสว่นของหนีส้ินระยะสัน้ (Current Liabilities) คิดเป็น 37% ของหนีส้ินรวมของ
บริษัท โดยอตัราสว่นทางการเงิน เช่น  EBITDA ตอ่ Interest Expense ที่ 4.6 เท่า และ Cash Flow from Operation ต่อ หนีกู้้ยืม
ระยะสัน้ที่จะครบก าหนดภายใน 1 ปี ที่ 1.24 เท่า สะท้อนฐานะทางการเงินและความสามารถในการช าระหนีท้ี่อยู่ในระดบัดี  
(แหลง่ข้อมลู : S&P Capital IQ) 

อย่างไรก็ตาม จากมาตรการคว ่าบาตร (Sanction) ภาคการเงินของรัสเซียจากสหรัฐฯและหลายประเทศในยโุรปที่ยงั
ด าเนินอยู่ในปัจจุบนั สง่ผลธนาคารตวัแทนที่รับผิดชอบในการจ่ายเงินดอลลาร์จากผู้ออกตราสารหนีรั้สเซีย ซึ่งรวมถึง Russian 
Railway ไมส่ามารถด าเนินการจ่ายช าระหนีเ้งินต้นและดอกเบีย้ของตราสารท่ีครบก าหนดอายไุด้ตามปกติ  
 
การติดตามและการด าเนินการของบลจ. 

กองทุน UDBC3Y2 จะสิน้สุดอายุโครงการกองทุนในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 โดยจะท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน
อตัโนมตัิ วนัท่ี 8 กรกฎาคม 2565  ทางบลจ. ได้ร่วมกบั ทาง sub-fund manager ประเมินความสามารถในการช าระเงินกบัทาง 
Custodian ทัง้ในและต่างประเทศ มาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามทางผู้ออกตราสารมีระยะเวลาผ่อนผนั (Grace Period) การ
จ่ายคืนเงินต้นและดอกเบีย้หลงัจากวนัครบอายุตราสารออกไปอีก 10 วนัท าการ นบัจากวนัที่ครบก าหนดช าระหนี ้ซึ่งจะครบ
ก าหนดระยะเวลาผ่อนผนัประมาณวนัที่ 19 เมษายน 2565  เบือ้งต้น บลจ. ประเมินถึงโอกาสที่อาจท าให้เกิดการผิดนดัช าระหนี ้
(Potential Event of Default) จากสถานการณ์ตา่งๆ ดงันี ้ 

 
 

 



 
 

เหตุการณ์ที่เป็นเหตุแห่งการผิดนัดช าระหนี ้ 
(Event of Default) 

ระยะเวลาผ่อนผัน 

1. ณ วนัครบอายขุองตราสาร ผู้ออกไมส่ามารถจา่ยคืน
เงินต้นและดอกเบีย้ได้ (Fail to Pay) 

5 วนัท าการ นบัจากวนัครบอาย ุ
(ประมาณวนัท่ี 12 เมษายน 2565) 

2. ณ วนัครบอายขุองตราสาร ผู้ออกไมส่ามารถจา่ยคืน
เงินต้นและดอกเบีย้ได้ (Fail to Pay) ภายใน 5 วนั
ท าการ แตห่ากเป็นเหตทุางเทคนคิที่เกิดจากการท่ี 
RZD Capital Plc ในฐานะผู้ออกไมส่ามารถสง่มอบ
เงินได้ 

10 วนัท าการ นบัจากวนัครบอาย ุ
(ประมาณวนัท่ี 19 เมษายน 2565)* 

3. ผู้ออกไมส่ามารถจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบีย้ให้กบั
เจ้าหนีท้ีเ่ป็น non-Russian entities มลูหนีเ้กินกวา่ 
75 ล้านเหรียญฯสหรัฐฯ ได้ 

Cross default 

*ข้อมูลจาก Sub-fund manager และ Bloomberg 
 
 
ในช่วงที่กองทนุ UDBC3Y2 อยู่ระหว่างรอรับช าระเงินต้นและดอกเบีย้จนครบช่วงเวลาผ่อนผนัตามข้อแรก ทาง บลจ. 

ร่วมกบั ทาง sub-fund manager ติดตามการช าระเงินจาก custodian ทัง้ในประเทศ และตา่งประเทศ รวมทัง้พยายาม

ติดต่อกบัผู้ออกตราสารเพื่อติดตามการช าระเงิน และในช่วงเวลาดงักล่าว หากผู้ออกตราสารได้มีการแจ้งอย่างเป็น

ทางการถึงโอกาสที่จะเกิดเหตกุารณ์ (Potential Event of Default) หรือเหตกุารณ์ที่ผู้ออกจะผิดนดัช าระหนี  ้(Event of 

Default) ทาง บลจ.จะมีการแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยทราบและติดตามพร้อมประเมินสถานการณ์ตอ่ไป 

 
หากกองทนุ UDBC3Y2 ยงัไม่ได้รับช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ภายในระยะเวลาผ่อนผนัตามข้อ 2  ประมาณ วนัท่ี 19 

เมษายน 2565  ทางบลจ. จะพิจารณาท าการคดัแยกตราสาร (set aside) ออกจากทรัพย์สินอื่นของกองทนุ โดยจะไม่

น าสว่นของการลงทนุในตราสารหนีด้งักลา่วไปรวมค านวณ NAV ของกองทนุ และทางบลจ. จะท าการติดตามการช าระ

หนีแ้ละสือ่สารกบัทางผู้ลงทนุตอ่ไป 

 
 
 
 
 
 



 
 

ตารางเปรียบเทียบผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ ณ วนัรับซือ้คนือัตโนมัติ 

  

กรณี 

ผลตอบแทนจากมูลค่าหน่วย
ลงทุนของ 

กองทุน Jupiter Dynamic Bond  
L EUR Acc 

  

เงื่อนไขการจ่าย
ผลตอบแทน 
Call Warrant / 
Call Option*** 

ส่วนของเงนิต้น ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ   

  Case 1 : 
RURAIL 

Case 2 : 
RURAIL 

Case 1 : 
RURAIL 

Case 2 : 
RURAIL  

  

  
จ่ายคืนภายใน
วันซือ้คืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ* 

Delay 
Payment** 

จ่ายคืนภายใน
วันซือ้คืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ* 

Delay 
Payment** 

  

  1   น้อยกวา่ร้อยละ 0 (<0%) 0% 0% -6.59% 0% -6.59%   

  2 
  เทา่กบัหรือมากกวา่ร้อยละ 0 แต่
ไมเ่กินร้อยละ  8 (0-8%) 

8% 0% -6.59% 8% 1.41%   

  3 
  ผลตอบแทนมากกวา่ร้อยละ 8 
(>8%) *สมมติที่ 9% 

9% 0% -6.59% 9% 2.41%   

*วนัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ วนัที่ 8 กรกฎาคม 2565  

**ค านวณจากเงินต้นและดอกเบีย้ที่คาดวา่จะได้รับจ านวน 1,234,200 ดอลลาร์สหรัฐฯ (แปลงคา่เป็นรูปเงินบาท  ณ อตัราแลกเปลี่ยนอ้างอิงของ 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย ณ วนัที่ 5 เมษายน 2565 ที่ 33.458 บาทตอ่ดอลลาร์) หารด้วย มลูคา่เงินทนุจดทะเบียนของกองทนุที่ 626,583,889.18 บาท 
***ไมร่วมผลของอตัราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึน้ในสว่นของผลตอบแทนจาก Warrant 

 
ทัง้นี ้ผลตอบแทนที่ได้รับอาจเปลีย่นแปลงได้ขึน้กบัสว่นตา่งอตัราแลกเปลีย่นดอลลาร์บาท และอตัราแลกเปลีย่นที่กองทนุท าธุรกรรม 
สญัญาฟอร์เวิร์ด เพื่อป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นในวนัท่ีครบสญัญา ซึง่อาจปรับลดลงได้ หากเงินบาทออ่นคา่ลงเมื่อเทียบกบั 
อตัราแลกเปลีย่นตามสญัญาฟอร์เวิร์ด และอาจปรับเพิ่มขึน้ หากเงินบาทแขง็คา่ขึน้เมื่อเทียบกบัอตัราแลกเปลีย่นตามสญัญาฟอร์เวร์ิด 

         
 

บริษัทจดัการขอขอบพระคณุทกุทา่นท่ีให้ความไว้วางใจบริษัทจดัการตลอดระยะเวลาที่ผา่นมา และหวงัวา่จะได้รับการสนบัสนนุ
จากทกุทา่นอยา่งตอ่เนื่อง หากทา่นมีข้อสงสยัหรือต้องการทราบรายละเอยีดเพิม่เตมิตดิตอ่ได้ที่งานบริการนกัลงทนุ  
โทร. 0 2786 2222 หรือทา่นสามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที่ www.uobam.co.th 
 
การลงทนุมีความเสีย่ง ผู้ลงทนุควรท าความเข้าใจลกัษณะกองทนุ นโยบายการลงทนุ เง่ือนไขผลตอบแทน ความเสีย่ง และผลการ
ด าเนินงานกองทนุก่อนตดัสนิใจลงทนุ  
 
 


