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สารจากบริษทัจดัการ 

 
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน  
 

กองทนุเปิด ยไูนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพลก็ซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y3 เป็นกองทนุรวมตราสารหนีท่ี้มีกลยทุธ์การลงทนุครัง้เดียว 
(buy and hold) ลกัษณะของผลตอบแทนจะมีการจ่ายผลตอบแทนแบบซบัซ้อน โดยกองทนุ จะแบง่เงินลงทนุออกเป็น  2 สว่น ดงันี ้ 

1)  เงินต้น: กองทนุมีนโยบายลงทนุในตราสารหนีแ้ละ/หรือเงินฝากทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เช่น ตัว๋แลกเงิน
ของธนาคารพาณิชย์ เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ และตราสารหนีท่ี้ออกโดยบริษัทเอกชนทั่วไป เป็นต้น โดยจะลงทุนใน           
ตราสารหนีท่ี้มีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (Investment Grade) รวมทัง้อาจมีการลงทนุในตราสารหนี ้
ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต่ํากว่าอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (Non Investment Grade) และตราสารหนีท่ี้ไม่ได้รับการจดัอนัดบั
ความน่าเช่ือถือ (Unrated Securities) นอกจากนีอ้าจลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุรวมตราสารแห่งหนี ้โดยจะลงทนุใน        
ตราสารข้างต้น รวมกนัทัง้สิน้ประมาณไมน้่อยกวา่ร้อยละ 89 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ โดยมีเป้าหมายให้เงินลงทนุใน
สว่นนีเ้ติบโตเป็นร้อยละ 100 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

2)  ผลตอบแทนสว่นเพิ่ม: กองทนุจะแบง่เงินลงทนุไมเ่กินร้อยละ 11 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ เพ่ือลงทนุ
ในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) เช่น สญัญาวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือ สญัญาออปชัน่ (Call option) ท่ีมีการจ่าย
ผลตอบแทนอ้างอิงกบัสินทรัพย์ต่างประเทศท่ีกองทนุอ้างอิง คือมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุ Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc 
นอกจากนี ้กองทนุอาจลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทนุ (Efficient 
Portfolio Management) โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุตามความเหมาะสมกบัสภาวการณ์ 

ราคาของหน่วยลงทนุของกองทนุ Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2564 คือ 12.67 
ซึง่สงูกวา่ราคา ณ วนัท่ีลงทนุซึง่คือ 12.17 

 

    เน่ืองในโอกาสท่ีกองทนุเปิด ยไูนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพลก็ซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y3 ซึง่จะครบรอบคร่ึงปีบญัชีใน                
วนัท่ี 31 มกราคม 2564 บริษัทขอเรียนให้ท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุดงักลา่วทราบว่า กองทนุเปิด ยไูนเต็ด ไดนามิค 
บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y3 มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 129,792,773.30 บาท หรือคิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อ
หน่วยเทา่กบั 10.5320 บาท (ข้อมลู ณ วนัท่ี 29 มกราคม 2564) 

 

     บริษัทจดัการขอขอบคณุท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุท่านท่ีให้ความไว้วางใจในการลงทนุกบักองทนุเปิด ยไูนเต็ด ไดนามิค 
บอนด์ คอมเพลก็ซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y3 และขอให้คํามัน่ว่าบริษัทจดัการจะบริหารกองทนุให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสดุเพ่ือประโยชน์
สงูสดุของท่านด้วยความระมดัระวงัรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุเปิดได้จากเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 
 

(นายวนา พลูผล) 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
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รายช่ือกรรมการ และคณะผูบ้ริหาร 
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 
รายช่ือกรรมการ  

1. นายลี ไหว ไฟ                                                    ประธานคณะกรรมการ 
2. นายทีโอ บนุ เคียต กรรมการ 
3. นายสญัชยั อภิศกัด์ิศิริกลุ กรรมการ 
4.   นางกญัลกิา บษุปวนิช      กรรมการ 
5. นายวนา พลูผล กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 
คณะผู้บริหาร 

1. นายวนา พลูผล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
2. นางสนุรี พิบลูย์ศกัด์ิกลุ กรรมการผู้จดัการ สายปฏิบติัการ  
3. นายเจิดพนัธุ์ นิธยายน กรรมการผู้จดัการ สายการลงทนุ  
4. นางสาวรัชดา           ตัง้หะรัฐ   กรรมการผู้จดัการ สายพฒันาธุรกิจ 
 
 
สถานที่ตัง้ของบริษัทจัดการ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซน็เตอร์  
เลขท่ี 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 ์3Y3                                                
รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนรวม 

สาํหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2564 
 

ลาํดับที่ รายช่ือผู้จัดการกองทุนรวม 

1 นางสาววรรณจนัทร์ อึง้ถาวร* 

2 นายกิตติพงษ์ กงัวานเกียรติชยั* 

3 นายฐิติรัฐ                    รัตนสงิห์* 

4 นางสาวสริิอนงค์          ปิยสนัติวงศ์ 

  *    ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 
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ตารางสรปุผลการดาํเนินงาน 

วันจดทะเบียนกองทุน         6 ส.ค. 62 

วันสิน้สุดรอบบัญชี             31 ม.ค. 64 
 

 
      

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

-  ไม่มี เน่ืองจากกองทุนไม่สามารถวดัผลการดําเนินงานได้เพราะอตัราผลตอบแทนของกองทุนขึน้อยู่กบัเง่ือนไขการจ่าย
ผลตอบแทนของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าประเภทสญัญาวอร์แรนท์ ซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะเจาะจงท่ีสร้างขึน้สําหรับกองทนุนี ้
โดยเฉพาะ 

   -     เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของ  กองทนุรวม
ของสมาคมบริษัทจดัการกองทนุ 

   - ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่ง
ยืนยนัถงึผลการดําเนินงานในอนาคต 
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2564 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (Fund's direct expense)  
จาํนวนเงนิ 

หน่วย : พันบาท 
ร้อยละ ของ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ          12.14                        0.0196 
คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์                  19.90                        0.0321 
คา่ธรรมเนียมการทํารายการ                       -                                   -   
คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน                 66.32                        0.1070 
คา่ธรรมเนียมผู้จดัการร่วมในต่างประเทศ                  0.48                        0.0008 
คา่ท่ีปรึกษาการลงทนุ                        -                                   -   
คา่ธรรมเนียมการจดัตัง้กองทนุรวม                         -                                   -   
คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                      -                                   -   
คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                        -                                   -   
คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ*                   1.80                        0.0014 
รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด **         100.64                  0.1609 

หมายเหต ุ * คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆท่ีแตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01 
 ** ได้รวมภาษีมลูค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ 
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทุนรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ ไดนามิค บอนด ์คอมเพลก็ซ ์รีเทิรน์ ฟันด ์3Y3 

 ตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2564 
 

0.00% 
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ ไดนามิค บอนด ์คอมเพลก็ซ ์รีเทิรน์ ฟันด ์3Y3 

 ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2564 
 

เงนิฝากธนาคาร อันดับความน่าเช่ือถือโดย
สถาบันในต่างประเทศ 

อันดับความน่าเช่ือถือโดย
สถาบันในประเทศ 

- ไมมี่ - - - 
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การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ 

ลาํดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ เหตุผลในการรับ 
ผลประโยชน์

- - - -
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รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการทาํธรุกรรมของกองทุนรวม 
ตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2564 

 

รายช่ือบุคคลที่เก่ียวข้อง 

ไมมี่รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการทําธุรกรรมของกองทนุรวม 

 
หมายเหต ุ: 
ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุรวมได้ท่ี 
บริษัทจดัการโดยตรง หรือท่ี Website ของบริษัทจดัการท่ี http://www.uobam.co.th 
หรือท่ี Website ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี http://www.sec.or.th 
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ข้อมลูการลงทุน และเหตผุลในกรณีท่ีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ ไดนามิค บอนด ์คอมเพลก็ซ ์รีเทิรน์ ฟันด ์3Y3 

ระหว่างวนัท่ี 1 สิงหาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2564 

 
วันที่ 

 
ช่ือหลักทรัพย์ 

 
อัตราส่วน ณ สิน้วัน 

(%NAV) 
อัตราส่วนตามโครงการ 

(%NAV) 
สาเหตุ 

 
การดาํเนินการ 

 

-ไมมี่- - - - - - 
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ข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ ไดนามิค บอนด ์คอมเพลก็ซ ์รีเทิรน์ ฟันด ์3Y3 

 ณ วนัท่ี 29 มกราคม 2564 
 

-ไมมี่- 

หมายเหต ุ: 
ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ได้ท่ี website ของบริษัทจดัการ http://www.uobam.co.th 
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยู โอบี (ประเทศไทย) จาํกัด

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

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


