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สารจากบริษทัจดัการ 

 
เรียน ท่านผู้ถอืหน่วยลงทุน  
 

กองทนุเปิด ยไูนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพลก็ซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y2 เป็นกองทนุรวมตราสารหนีท้ี่มีกลยทุธ์การลงทนุครัง้เดียว 
(buy and hold) ลกัษณะของผลตอบแทนจะมีการจ่ายผลตอบแทนแบบซบัซ้อน โดยกองทนุ จะแบง่เงินลงทนุออกเป็น 2 สว่น ดงันี ้ 
1) กองทุนมีนโยบายลงทนุในตราสารหนีแ้ละ/หรือเงินฝากทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เช่น ตัว๋แลกเงินของธนาคาร
พาณิชย์ เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ และตราสารหนีท้ี่ออกโดยบริษัทเอกชนทัว่ไป เป็นต้น โดยจะลงทนุในตราสารหนีท้ี่มี
อนัดบัความนา่เช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (Investment Grade) รวมทัง้อาจมีการลงทนุในตราสารหนีท้ี่มีอนัดบั
ความนา่เช่ือถือตํ่ากวา่อนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (Non Investment Grade) และตราสารหนีท้ี่ไม่ได้รับการจดัอนัดบัความ
นา่เช่ือถือ (Unrated Securities) นอกจากนี ้อาจลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุรวมตราสารแห่งหนี ้โดยจะลงทนุในตรา
สารข้างต้น รวมกนัทัง้สิน้ประมาณไมน้่อยกวา่ร้อยละ 89 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ โดยมีเป้าหมายให้เงินลงทุน
ในสว่นนีเ้ติบโตเป็นร้อยละ 100 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
2)  กองทนุจะแบ่งเงินลงทุนไม่เกินร้อยละ 11 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ เพื่อลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 
(Derivatives) เช่น สญัญาวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือ สญัญาออปชัน่ (Call option) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกบั
สนิทรัพย์ตา่งประเทศที่กองทนุอ้างอิง คือมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุ Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc นอกจากนี ้
กองทนุอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารการลงทนุ (Efficient Portfolio 
Management) โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุตามความเหมาะสมกบัสภาวการณ์ 
 
ราคาของหนว่ยลงทนุของกองทนุ Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc ณ วนัที่ 30 พฤศจิกายน 2563 คือ 12.70 ซึ่งสงูกว่าราคา 
ณ วนัท่ีลงทนุซึง่คือ 11.95 
 

    เนื่องในโอกาสที่กองทนุเปิด ยไูนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y2 ซึ่งจะครบรอบคร่ึงปีบญัชีในวนัที่      
30 พฤศจิกายน 2563 บริษัทขอเรียนให้ท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุดงักลา่วทราบว่า กองทนุเปิด ยไูนเต็ด ไดนามิค บอนด์ 
คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y2 มีมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ 667,153,500.91 บาท หรือคิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยเท่ากับ 
10.6474 บาท  

 

     บริษัทจดัการขอขอบคณุท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทนุกบักองทนุเปิด ยไูนเต็ด ไดนามิค 
บอนด์ คอมเพลก็ซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y2 และขอให้คํามัน่ว่าบริษัทจดัการจะบริหารกองทนุให้มีประสิทธิภาพมากที่สดุเพื่อประโยชน์
สงูสดุของท่านด้วยความระมดัระวงัรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 
 

(นายวนา พลูผล) 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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รายช่ือกรรมการ และคณะผู้บริหาร 
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

 
รายชื่อกรรมการ  

1. นายล ีไหว ไฟ                                                    ประธานคณะกรรมการ 
2. นายทีโอ บนุ เคียต กรรมการ 
3. นายสญัชยั อภิศกัดิ์ศิริกลุ กรรมการ 
4.   นางกญัลกิา บษุปวนชิ      กรรมการ 
5. นายวนา พลูผล กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
 
คณะผู้บริหาร 

1. นายวนา พลูผล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
2. นางสนุรี พิบลูย์ศกัดิ์กลุ กรรมการผู้จดัการ สายปฏิบตัิการ  
3. นายเจิดพนัธุ์ นิธยายน กรรมการผู้จดัการ สายการลงทนุ  
4. นางสาวรัชดา           ตัง้หะรัฐ   กรรมการผู้จดัการ สายพฒันาธุรกิจ 
 
 

สถานที่ตัง้ของบริษัทจัดการ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์  
เลขที่ 173/27-30, 32-33  ถนนสาทรใต้  
แขวงทุง่มหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศพัท์ 0-2786-2222  โทรสาร 0-2786-2377 
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     กองทุนเปิด ยไูนเตด็ ไดนามิค บอนด ์คอมเพลก็ซ ์รีเทิรน์ ฟันด ์3Y2                                                                                                                        
รายช่ือผู้จดัการกองทุนรวม 

ส าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2563 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 
 

ล าดับที่ รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม 

1 นางสาววรรณจนัทร์ อึง้ถาวร* 

2 นายกิตติพงษ์ กงัวานเกียรตชิยั* 

3 นายฐิติรัฐ                    รัตนสงิห์* 

4 นางสาวสริิอนงค์          ปิยสนัติวงศ์ 

  *    ปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี)  
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ตารางสรปุผลการด าเนินงาน 

วันจดทะเบียนกองทุน         27 มิ.ย. 62 

วันสิน้สุดรอบบัญชี             30 พ.ย. 63 
 

 
 

     หมายเหต ุ    1) ผลตอบแทนตอ่ช่วงเวลา 
                          2) ผลตอบแทนตอ่ปี 
                       3) ถ้าจดัตัง้กองทนุน้อยกวา่ 1 ปี ผลตอบแทนตอ่ช่วงเวลา ถ้าจดัตัง้กองทนุมากกวา่หรือเทา่กบั 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละตอ่ปี 

-  ตวัชีว้ดั : ไมม่ี เนื่องจากกองทนุไมส่ามารถวดัผลการดําเนินงานได้เพราะอตัราผลตอบแทนของกองทนุขึน้อยู่กบัเง่ือนไขการ
จ่ายผลตอบแทนของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าประเภทสญัญาวอร์แรนท์ ซึ่งเป็นลกัษณะเฉพาะเจาะจงที่สร้างขึน้สําหรับ
กองทนุนีโ้ดยเฉพาะ 

   -     เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของ  กองทนุรวม
ของสมาคมบริษัทจดัการกองทนุ 

   - ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวข้องกับผลิตภณัฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่ง
ยืนยนัถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
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กองทุนเปิด ยไูนเตด็ ไดนามิค บอนด ์คอมเพลก็ซ์ รีเทิรน์ ฟันด ์3Y2 
 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
 ส าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2563 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 
 

    
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)  

จ านวนเงนิ 
หน่วย : พันบาท 

ร้อยละ ของ 
มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ  

 คา่ธรรมเนียมการจดัการ            265.50            0.0847  
 คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์             100.57                        0.0321  

 คา่ธรรมเนียมการทํารายการ                      -                                    -    
 คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน               335.22                        0.1070  
 คา่ธรรมเนียมผู้จดัการร่วมในตา่งประเทศ              247.07                        0.0773  
 คา่ที่ปรึกษาการลงทนุ                      -                                    -    
 คา่ธรรมเนียมการจดัตัง้กองทนุรวม                       -                                    -    
 คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก                         -                                    -    
 คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก                      -                                    -    
 คา่ใช้จา่ยอื่น ๆ*                     1.79                        0.0003  
 รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด **        950.15                  0.3014  
 หมายเหต ุ *       คา่ใช้จ่ายอื่น ๆท่ีแตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01 
      ** ได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ที่

เกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
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ค าอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถอื 

AAA เป็นอนัดบัท่ีสงูที่สดุ แสดงถึงระดบัความเสีย่งจากการลงทนุท่ีตํ่าที่สดุ มีความสามารถสงูสดุในการชําระเงินต้น
และดอกเบีย้ตามกําหนดเวลา แทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจัย
ภายนอกอื่น 

AA ตราสารหนีท้ี่มีระดบัความเสีย่งจากการลงทนุท่ีตํ่ามาก 
A ตราสารหนีท้ี่มีระดบัความเสีย่งจากการลงทนุท่ีตํ่า 
BBB ตราสารหนีท้ี่มีระดบัความเสีย่งจากการลงทนุปานกลาง 
BB ตราสารหนีท้ี่มีระดบัความเสีย่งจากการลงทนุสงู 
B ตราสารหนีท้ี่มีระดบัความเสีย่งจากการลงทนุสงูมาก 
C ตราสารหนีท้ี่มีระดบัความเสีย่งที่สงูที่สดุ ที่จะไมไ่ด้รับคืนเงินต้นและดอกเบีย้ตามกําหนดเวลาการเปลี่ยนแปลง

ของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจัยภายนอกอื่น ๆ จะสง่ผลต่อความสามารถในการชําระคืนเงินต้นและดอกเบีย้
อยา่งมีนยัสาํคญั 

D ตราสารหนีท้ี่ไมส่ามารถชําระเงินต้นและดอกเบีย้ได้ (Default) 
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ ไดนามิค บอนด ์คอมเพลก็ซ์ รีเทิรน์ ฟันด ์3Y2 

 ตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2563 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

 

0.00% 
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ ไดนามิค บอนด ์คอมเพลก็ซ์ รีเทิรน์ ฟันด ์3Y2 

 ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 
 

เงนิฝากธนาคาร 
อันดับความน่าเชื่อถอืโดย
สถาบันในต่างประเทศ 

อันดับความน่าเชื่อถอืโดย
สถาบันในประเทศ 

- ไมม่ี - - - 
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การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ 

ล าดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ 
เหตุผลในการรับ 
ผลประโยชน์ 

- - - - 
  



กองทนุเปิด ยไูนเตด็ ไดนามคิ บอนด์ คอมเพลก็ซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y2                                                                                    16
                                                                                                            

รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการท าธรุกรรมของกองทุนรวม 
ตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2563 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

 

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

ไมม่ีรายช่ือบคุคลที่เก่ียวข้องกบัการทําธุรกรรมของกองทนุรวม 

 
หมายเหต ุ: 
ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุรวมได้ที่ 
บริษัทจดัการโดยตรง หรือที่ Website ของบริษัทจดัการท่ี http://www.uobam.co.th 
หรือที ่Website ของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th 

  

http://www.uobam.co.th/
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ข้อมลูการลงทุน และเหตุผลในกรณีท่ีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ ไดนามิค บอนด ์คอมเพลก็ซ์ รีเทิรน์ ฟันด ์3Y2 

ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 1 มิถนุายน 2563 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

 

วันที่ 
 

ชื่อหลักทรัพย์ 
 

อัตราส่วน ณ สิน้วนั 
(%NAV) 

อัตราส่วนตามโครงการ 
(%NAV) 

สาเหตุ 
 

การด าเนินการ 
 

-ไมม่ี- - - - - - 
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ข้อมลูการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ ไดนามิค บอนด ์คอมเพลก็ซ์ รีเทิรน์ ฟันด ์3Y2 

 ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 
 

-ไมม่ี- 

หมายเหต ุ: 
ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูการถือหนว่ยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ได้ที่ website ของบริษัทจดัการ http://www.uobam.co.th 
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จ ากัด 

ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 
www.uobam.co.th 

 


