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สารจากบริษทัจดัการ 
 
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
สรุปภาพรวมตลาด 

เศรษฐกิจโลกชะลอตวัลงจากการระบาดของไวรัส Covid-19 และการดําเนินงานทางเศรษฐกิจท่ียงัต่ํากว่าระดบั
ปกติ อยา่งไรก็ตาม ธนาคารกลางและรัฐบาลทัว่โลกยงัคงใช้นโยบายทัง้การเงินและการคลงัเพ่ือลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
ตลาดทุนมีการฟื้นตัวจากความคาดหวังเก่ียวกับวัคซีน การคาดการณ์ถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจส่งผลให้อัตรา
ผลตอบแทนตราสารหนีป้รับสงูขึน้ถึงแม้ว่าดอกเบีย้นโยบายยงัคงอยู่ในระดบัต่ํา การใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายใน
ประเทศหลกัๆ จะช่วยลดแรงกดดนัต่อการลงทุนในสินทรัพย์เส่ียง ธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาได้ออกมาตราการซึ่ง   
ส่งผลบวกต่อตลาดนีโ้ดยตรง ทําให้ผลตอบแทนจากการการลงทนุในตราสารหนีช้นิดนีดี้ขึน้หลงัมีการประกาศมาตรการ
เพ่ือพยงุเศรษฐกิจสหรัฐฯจากธนาคารกลาง 
 
กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ 

กองทนุจะเน้นลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Short Duration 
High Yield (Class A) (กองทนุหลกั) ในอตัราสว่นโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุ ทัง้นี ้ กองทนุหลกัซึ่งจดทะเบียนในประเทศลกัเซมเบิร์ก (Luxembourg) จะเน้นลงทนุในตราสารหนี ้ ท่ีมีอนัดบั
ความน่าเช่ือถือต่ํากว่าระดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนีท่ี้ไม่ได้รับการจดัอนัดบัความ
น่าเช่ือถือ (Unrated) นอกจากนี ้กองทนุยงัอาจลงทนุในตราสารท่ีผู้ออกตราสารผิดนดัชําระหนี ้ (Default) โดยจะเน้นลงทนุ
ในตราสารท่ีออกโดยบริษัทท่ีมีภูมิลําเนาในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลกั แต่อาจลงทุนในตราสารท่ีออกโดยบริษัท
ตา่งประเทศอ่ืนๆ 
 
นํา้หนักการลงทุนในสบิกลุ่มอุตสาหกรรมแรก ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 

กลุ่มอุตสาหกรรม %/NAV 

ส่ือตา่งๆ 12.98 
บริการ 10.12 
ส่ือสาร 10.04 

เทคโนโลยีและอิเลก็ทรอนิกส์ 9.68 
สขุภาพ 9.09 

อปุโภคบริโภค 8.98 
การเงิน 7.62 
สนิค้าทนุ 7.09 
พลงังาน 4.77 

อตุสาหกรรมขัน้ปฐม 4.69 
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ผลการดาํเนินงานของกองทุน 

มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หน่วยของกองทนุสําหรับรอบบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2564 เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.04 

กองทุนเปิด ยูไนเตด็ ชอร์ต ดูเรช่ัน 
ไฮ ยลิด์ บอนด์ ฟันด์ 

ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 

1 มี.ค. 2563 – 28 ก.พ. 2564

ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 

1 มี.ค. 2562 – 29 ก.พ. 2563 
กองทนุ 2.04% 2.01% 

 

ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2564 กองทนุมี Modified duration 1.07  ปี Yield to worst ร้อยละ 3.03 และ อนัดบัความ
น่าเช่ือถือเฉล่ีย (Linear) B+ 

 
 เน่ืองในโอกาสท่ี กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ชอร์ต ดูเรชั่น ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์ ซึ่งจะครบรอบปีบัญชีในวันท่ี               

28 กมุภาพนัธ์ 2564 บริษัทขอเรียนให้ทา่นผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุดงักลา่วทราบว่า กองทนุเปิด ยไูนเต็ด ชอร์ต ดเูรชัน่ 
ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 67,312,990.77  บาท หรือคิดเป็นมูลค่า
ทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยเท่ากบั 10.7465 บาท และ กองทนุเปิด ยไูนเต็ด ชอร์ต ดเูรชัน่ ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซือ้คืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 30,408,562.36 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 
10.7471 บาท (ข้อมลู ณ วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2564)  
 

บริษัทขอขอบคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกท่านท่ีให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ชอร์ต 
ดเูรชัน่ ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์ และขอให้คํามัน่ว่าบริษัทจะบริหารกองทนุให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสดุเพ่ือประโยชน์สงูสดุของ
ท่านด้วยความระมดัระวงัรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัดท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุเปิดได้ท่ีเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
 

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 กรรมการ 
     และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 
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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รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนรวม 

สาํหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2563 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 
 

ลาํดับที่ รายช่ือผู้จัดการกองทุนรวม 

1 นางสาววรรณจนัทร์ อึง้ถาวร* 
2 นายกิตติพงษ์ กงัวานเกียรติชยั* 
3 นายฐิติรัฐ                    รัตนสงิห์* 
4 นางสาวสริิอนงค์          ปิยสนัติวงศ์ 
5 นายนพพล                  นราศรี 

  *  ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 
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ตารางสรปุผลการดาํเนินงาน 
 

วันจดทะเบียนกองทุน 22 มี.ค. 60 

วันสิน้สุดรอบบัญชี 28 ก.พ. 64 
 

 กองทุนเปิด ยูไนเตด็ ชอร์ต ดูเรช่ัน ไฮ ยลิด์ บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ(USDHY-N) 

 
 

  กองทุนเปิด ยูไนเตด็ ชอร์ต ดูเรช่ัน ไฮ ยลิด์ บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ(USDHY-A) 
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หมายเหต ุ 1)  ผลตอบแทนตอ่ช่วงเวลา 
 2)  ผลตอบแทนตอ่ปี 
 3)  ถ้าจดัตัง้กองทนุน้อยกวา่ 1 ปี ผลตอบแทนตอ่ช่วงเวลา ถ้าจดัตัง้กองทนุมากกวา่หรือเทา่กบั 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละตอ่ปี 

- ดชันีชีว้ดั : ไม่มีดชันีชีว้ดั เน่ืองจากกองทนุหลกัไม่มีดชันีชีว้ดั ทัง้นี ้บริษัทจดัการของกองทนุหลกัเช่ือว่าไม่มี
ดชันีชีว้ดัใดท่ีเหมาะสมกบัรูปแบบการลงทนุของกองทนุหลกั เน่ืองจาก กองทนุหลกัจะเน้นลงทนุในตรา
สารหนีซ้ึง่มีความเส่ียงสงู (high yield bond) ท่ีมีอายตุราสารระยะสัน้ โดยพอร์ตการลงทนุจะมี Duration 
เฉล่ีย 1-2 ปี ด้วยกลยทุธ์การลงทนุดงักลา่ว ทําให้ผู้จดัการกองทนุหลกัเช่ือว่า หากกองทนุหลกัใช้ดชันีชีว้ดั
ท่ีไม่เหมาะสมกบักลยทุธ์การลงทนุ จะทําให้ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานขององค์ประกอบ (Deviation of the 
Constituents) มีคา่สงูและอาจทําให้ผู้ลงทนุเข้าใจผิดจากการดําเนินการของกองทนุหลกัท่ีไม่เป็นไปตาม
ดชันีชีว้ดั  

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบบันีไ้ด้จัดทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงาน
ของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทนุ 
มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถงึผลการดําเนินงานในอนาคต 
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AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Short Duration High Yield 
(Class A) 
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กองทุนเปิด ยไูนเตด็ ชอรต์ ดเูรชัน่ ไฮ ยิลด ์บอนด ์ฟันด ์

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2563 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (Fund's direct expense) 
จาํนวนเงนิ 

หน่วย : พันบาท 
ร้อยละ ของ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ           742.13                        0.7792 
คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์            30.50                        0.0321 
คา่ธรรมเนียมการทํารายการ                    -                                   -   
คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน             203.35                        0.2140 
คา่ท่ีปรึกษาการลงทนุ                      -                                   -   
คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                       -                                   -   
คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                        -                                   -   
คา่สอบบญัชี                  46.00                        0.0483 
คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ*                     4.40                        0.0046 
รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด**     1,026.38                  1.0782 

หมายเหต ุ * คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีแตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01 
 ** ได้รวมภาษีมลูค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์  
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทุนรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ ชอรต์ ดเูรชัน่ ไฮ ยิลด ์บอนด ์ฟันด ์

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2563 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 
 

30.86% 
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ ชอรต์ ดเูรชัน่ ไฮ ยิลด ์บอนด ์ฟันด ์

ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 
 

เงนิฝากธนาคาร อันดับความน่าเช่ือถือโดยสถาบัน
ในต่างประเทศ 

อันดับความน่าเช่ือถือโดย
สถาบันในประเทศ 

-ไมมี่- - - 
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การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ 

ลาํดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ เหตุผลในการรับ 
ผลประโยชน์

- ไมมี่ - - 
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รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการทาํธรุกรรมของกองทุนรวม 
ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2563 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์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 ชอรต์ ดเูรชัน่ ไฮ ยิลด ์บอนด ์ฟันด ์

ในรอบปีบญัชีระหว่างวนัท่ี 1 มีนาคม 2563 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 

วันที่ 
 

ช่ือหลักทรัพย์ 
 

อัตราส่วน ณ สิน้วัน
(%NAV) 

อัตราส่วนตามโครงการ 
(%NAV) 

สาเหตุ 
 

การดาํเนินการ 
 

-  -ไมมี่-  -  -  -  - 
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ข้อมลูการใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชมุผูถื้อหุ้น 

ในนามกองทนุรวมของรอบปีปฏิทินล่าสดุ 
 
 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดแนวทางการใช้สทิธิออกเสียงได้ท่ี 
Website ของบริษัทจดัการ http://www.uobam.co.th 
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ข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ ชอรต์ ดเูรชัน่ ไฮ ยิลด ์บอนด ์ฟันด ์

ณ วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2564 

 
- ไมมี่ - 

หมายเหต ุ: 
ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ได้ท่ี website ของบริษัทจดัการ http:// www.uobam.co.th 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กองทนุเปิด ยไูนเตด็ ชอร์ต ดเูรชัน่ ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์          21 
 

การแก้ไขข้อผกูพนั 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ ชอรต์ ดเูรชัน่ ไฮ ยิลด ์บอนด ์ฟันด ์

สาํหรบัระยะเวลา ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2563 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 
 

 

 

 
 

 
 
  

เร่ืองที่แก้ไข เหตุผลที่แก้ไข วันที่ได้รับ 
ความเหน็ชอบ 

วันที่มีผล 
ใช้บังคับ 

สทิธิหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
(ยกเลกิข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ) 

แก้ไขตามประกาศ 
ทน.57/2563 
ทน.62/2563 
สธ.53/2563 

11 มกราคม 2564 12 มกราคม 2564 

การจดัทําทะเบียนหน่วยลงทนุ การโอนหน่วยลงทนุ และ
ข้อจํากดัในการโอนหน่วยลงทนุ                          
(ยกเลกิข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ) 

แก้ไขตามประกาศ 
ทน.62/2563 

11 มกราคม 2564 12 มกราคม 2564 

ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ                               
(ยกเลกิข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ) 

แก้ไขตามประกาศ 
ทน.57/2563 
ทน.62/2563 

11 มกราคม 2564 12 มกราคม 2564 

การเลกิโครงการจดัการกองทนุรวม                    
(ยกเลกิข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ) 

แก้ไขตามประกาศ 
ทน.59/2563 
ทน.60/2563 
สน.21/2562 
สน.9/2563 

11 มกราคม 2564 12 มกราคม 2564 





































กองทนุเปิ
 

 

ุ
ุ

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

ปด ยไูนเตด็ ชอร์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยู โอบ ี(ประเทศไทย) จาํกัด

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

ร์ต ดเูรชัน่ ไฮ ยิยิลด์ บอนด์ ฟันนด์ 
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