
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รายงานประจ ารอบ 6 เดือนแรก 

(1 พฤษภาคม 2563 - 31 ตลุาคม 2563) 

 

 

กองทนุเปิด ยโูอบี สมารท์ ยเูอส ไฮ ยิลด ์ฟันด ์
UOB Smart US High Yield Fund : UOBSHY-M 

 



 

กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท ยเูอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์                                                                                                                       
1         

สารบญั 
   

 หน้า 

สารจากบริษัทจัดการ 1 

รายช่ือกรรมการ และคณะผู้บริหาร 3 

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 4 

รายช่ือผู้จัดการกองทุน 5 

ผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 6 

ข้อมูลของ AXA WORLD FUNDS US High Yield Bonds USD Fund (กองทุนหลัก) 8 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม 12 

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงนิและการก่อภาระผูกพัน 13 

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว 14 

รายงานงบการเงนิ 15 

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 16 

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงนิ 17 

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากใช้บริการบุคคลอ่ืนๆ 18 

รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการท าธุรกรรมกับกองทุนรวม 19 

การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 20 

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน 21 
 



 

กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท ยเูอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์                                                                                                                       1 
        

สารจากบริษทัจดัการ 
 

เรียน ท่านผู้ถอืหน่วยลงทุน  

 

สรุปภาพรวมตลาด 
เศรษฐกิจโลกชะลอตวัลงจากการระบาดของไวรัส Covid-19 และการด าเนินงานทางเศรษฐกิจทีย่งัต า่กวาาระดบัปกต ิอยาางไรกตตาม 

ธนาคารกลางและรัฐบาลทัว่โลกได้ประกาศใช้นโยบายทัง้การเงินและการคลงัเพื่อลดผลกระทบตาอเศรษฐกิจตลาดทนุมีการฟืน้ตวัจากความ
คาดหวงัเก่ียวกบัวคัซีนและจากผลการเลอืกตัง้ในประเทศสหรัฐอเมริกา  ดอกเบีย้นโยบายมีแนวโน้มที่จะคงอยูาในระดบัต ่า การใช้นโยบาย
การเงินแบบผาอนคลายในประเทศหลกัๆ จะชาวยลดแรงกดดนัตาอการลงทนุในสินทรัพย์เสี่ยงตราสารหนีผ้ลตอบแทนสงู (High Yield Bond) 
ยงัคงนาาสนใจ เนื่องจากอตัราดอกเบีย้ที่สงูจากพนัธบตัรประเภทนี ้อยาางไรกตตาม การเข้าลงทุนในตราสารประเภทนีย้งัคงเปต นไปอยาาง
ระมดัระวงัในการเลอืกผู้ออกตราสารหนีท้ี่มีความสามารถในการช าระเงินต้นคืน 

 
กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ 

กองทนุเน้นลงทนุในกองทนุ AXA World Funds US High Yield Bonds USD Fund (กองทนุหลกั) ซึ่งจดทะเบียนซือ้ขาย
ในประเทศลกัเซมเบิร์ก โดยมี AXA Funds Management SA (Luxembourg) เปต นผู้จดัการกองทนุ โดยจะลงทนุเฉลี่ยในรอบปี
บญัชีไมาน้อยกวาาร้อยละ 80 ของมลูคาาทรัพย์สนิสทุธิ ทัง้นี ้กองทนุหลกัมีเป้าหมายในการบริหารกองทนุเพื่อให้ได้รับรายได้ดอกเบีย้
ในระดบัท่ีสงูและสม ่าเสมอ โดยกองทนุสามารถลงทนุได้ทัง้ในตราสารหนีท้ี่ให้ผลตอบแทนดอกเบีย้คงที่และผนัแปร 

 
น า้หนักการลงทุน ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563 

อันดับความน่าเชื่อถอื % / NAV 

BBB 1.63 

BB 27.65 

B 46.17 

CCC 21.09 

Non-Rated 0.93 

Cash 2.53 
 

ผลการด าเนินงานของกองทุนฯ 

  มลูคาาทรัพย์สนิสทุธิตาอหนาวยของกองทนุเพิม่ขึน้ร้อยละ 8.28 เปรียบเทียบกบัดชันีอ้างอิงมาตรฐานที่เพิ่มขึน้ร้อยละ 11.43 
 

กองทุนเปิด ยโูอบี สมาร์ท ยเูอส ไฮ ยลิด์ ฟันด์ 
ผลตอบแทนการลงทุน 

ระหว่าง 
1 พ.ค. 2563 – 31 ต.ค. 2563 

ผลตอบแทนการลงทุน 
ระหว่าง 

1 พ.ย. 2562 – 30 เม.ย. 2563 
กองทนุ 8.28% -5.55% 
ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน (เงินบาท) 11.43% -7.68% 
ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน : ดชันี BofA Merrill Lynch US High Yield Master II ซึง่เปต นดชันีที่เปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทนุหลกั (Master Fund) 
ในสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทนุการป้องกนัความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบคาาสกลุเงินบาท ณ วนัที่ลงทนุ 
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 ณ วนัที่ 31 ตลุาคม 2563 กองทนุมี Duration 2.93 ปี (ดชันีอ้างอิงอยูาที่ 3.7 ปี) Yield to worst 5.6% (ดชันีอ้างอิงอยูาที่ 
5.72%) อนัดบัความนาาเช่ือถือเฉลีย่ B (ดชันีอ้างอิงอยูาที่ B+)   

 

                                    

 เนื่องในโอกาสทีก่องทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท ยเูอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์ ครบรอบคร่ึงปีบญัชีในวนัท่ี 31 ตลุาคม 2563 บริษัทขอเรียน
ให้ทาานผู้ ถือหนาวยลงทนุของกองทนุดงักลาาวทราบวาา กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท ยเูอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์ ชนิดรับซือ้คืนหนาวยลงทนุอตัโนมตัิ 
มีมูลคาาทรัพย์สินสทุธิ 9,321,296.31 บาท หรือคิดเปต นมูลคาาทรัพย์สินสุทธิตาอหนาวยเทาากับ 11.4550 บาท และกองทุนเปิด ยูโอบี 
สมาร์ท ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์ ชนิดรับซือ้คืนหนาวยลงทุนแบบปกติ มีมูลคาาทรัพย์สินสทุธิ 41,499,403.13 บาท หรือคิดเปต นมูลคาา
ทรัพย์สนิสทุธิตาอหนาวยเทาากบั 11.4548 บาท (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 ตลุาคม 2563) 
 

บริษัทจดัการขอขอบคณุทาานผู้ ถือหนาวยลงทนุทกุทาานที่ให้ความไว้วางใจในการลงทนุกบักองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท ยเูอส 
ไฮ ยิลด์ ฟันด์ และขอให้ค ามัน่วาาบริษัทจดัการจะบริหารกองทนุให้มีประสิทธิภาพมากที่สดุเพื่อประโยชน์สงูสดุของทาานด้วยความ
ระมดัระวงัรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเครางครัด ทาานสามารถติดตามขาาวการประกาศมลูคาาทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุเปิดได้ที่
เวตบไซต์ของบริษัทจดัการ  

 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

 
 

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

 

รายช่ือกรรมการ  

1. นายล ีไหว ไฟ  ประธานคณะกรรมการ 
2. นายทีโอ  บนุ  เคียต  กรรมการ 
3. นายสญัชยั  อภิศกัดิ์ศิริกลุ  กรรมการ 
4. นางกญัลกิา บษุปวนิช       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) จ ากดั 
ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซตนเตอร์  
เลขที่ 173/27-30, 32-33  ถนนสาทรใต้  
แขวงทุางมหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศพัท์ 0-2786-2222  โทรสาร 0-2786-2377 
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กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ ยเูอส ไฮ ยิลด ์ฟันด ์

รายช่ือผู้จดัการกองทุนรวม 

ส าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ตลุาคม 2563 

ล าดับที่ รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม 

1.  นางสาววรรณจนัทร์  อึง้ถาวร* 

2.  นายกิตติพงษ์                  กงัวานเกียรตชิยั* 

3.  นายฐิติรัฐ                       รัตนสงิห์* 

4.  นางสาวสริิอนงค์             ปิยสนัติวงศ์ 

         *   ปฏิบตัิหน้าที่เปต นผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลาวงหน้าเพิ่มเติม (ถ้าม)ี 
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ตารางสรปุผลการด าเนินงาน 

วันจดทะเบียนกองทุน     14 พ.ค. 57  

วันสิน้สุดรอบบัญชี         31 ต.ค. 63 
 

    กองทุนเปิด ยโูอบี สมาร์ท ยเูอส ไฮ ยลิด์ ฟันด์ (ชนิดรับซือ้คนือัตโนมตัิ) 

  
 

    กองทุนเปิด ยโูอบี สมาร์ท ยเูอส ไฮ ยลิด์ ฟันด์ (ชนิดรับซือ้คนืแบบปกต)ิ  
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หมายเหต ุ 1) ผลตอบแทนตาอชาวงเวลา 
  2) ผลตอบแทนตาอปี 
  3) ถ้าจดัตัง้กองทนุน้อยกวาา 1 ปี ผลตอบแทนตาอชาวงเวลา ถ้าจดัตัง้กองทนุมากกวาาหรือเทาากบั 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละตาอปี 

 

-  ดชันีชีว้ดั คือ ดชันี BofA Merrill Lynch US High Yield Master II ซึ่งเปต นดชันีที่เปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทนุหลกั 
(Master Fund) ในสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทนุการป้องกนัความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบคาาสกุล
เงินบาท ณ วนัท่ีลงทนุ 

- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวม
ของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการด าเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เปต น สิ่งยืนยนัถึง
ผลการด าเนินงานในอนาคต 
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ข้อมลูของ AXA WORLD FUNDS US High Yield Bonds USD Fund (กองทุนหลกั) 
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กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ ยเูอส ไฮ ยิลด ์ฟันด ์ 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

ส าหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ตลุาคม 2563 

   
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense) 

จ านวนเงนิ ร้อยละ ของ 

หน่วย : พันบาท มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 

คาาธรรมเนียมการจดัการ    468.48                        1.6050  

คาาธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์              9.37                        0.0321  

คาาธรรมเนียมการท ารายการ                           -                                    -    

คาาธรรมเนียมนายทะเบยีน               37.48                        0.1284  

คาาที่ปรึกษาการลงทนุ                         -                                    -    

คาาใช้จาายในการสางเสริมการขาย - ชาวงเสนอขายหนาวยลงทนุครัง้แรก                               -                                    -    

คาาใช้จาายในการสางเสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหนาวยลงทนุครัง้แรก                               -                                    -    

คาาสอบบญัชี                   26.20                        0.0451  

คาาใช้จาายอื่นๆ *                      1.50                        0.0026  

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด **                 543.03                  1.8132  

หมายเหต ุ *  คาาใช้จาายอื่นๆ ที่แตาละรายการ ไมาเกินร้อยละ 0.01 
** ได้รวมภาษีมลูคาาเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไมารวมคาานายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ และคาาธรรมเนียมตาางๆ ที่

เกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
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ค าอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถอื 

AAA เปต นอนัดับที่สงูที่สุด แสดงถึงระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต ่าที่สดุ มีความสามารถสงูสุดในการช าระเงินต้นและ
ดอกเบีย้ตามก าหนดเวลา แทบจะไมาได้รับผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจยัภายนอกอื่น 

AA ตราสารหนีท้ี่มีระดบัความเสีย่งจากการลงทนุท่ีต ่ามาก 
A ตราสารหนีท้ี่มีระดบัความเสีย่งจากการลงทนุท่ีต ่า 
BBB ตราสารหนีท้ี่มีระดบัความเสีย่งจากการลงทนุปานกลาง 
BB ตราสารหนีท้ี่มีระดบัความเสีย่งจากการลงทนุสงู 
B ตราสารหนีท้ี่มีระดบัความเสีย่งจากการลงทนุสงูมาก 
C ตราสารหนีท้ี่มีระดบัความเสีย่งที่สงูที่สดุ ที่จะไมาได้รับคืนเงินต้นและดอกเบีย้ตามก าหนดเวลาการเปลีย่นแปลงของธุรกิจ 

เศรษฐกิจ และปัจจยัภายนอกอื่น ๆ จะสางผลตาอความสามารถในการช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้อยาางมีนยัส าคญั 
D ตราสารหนีท้ี่ไมาสามารถช าระเงินต้นและดอกเบีย้ได้ (Default) 
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ ยเูอส ไฮ ยิลด ์ฟันด ์

ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ตลุาคม 2563 

 

 

 
 

1.88% 
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ ยเูอส ไฮ ยิลด ์ฟันด ์

ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2563 

เงนิฝากธนาคาร 
อันดับความน่าเชื่อถอืโดย
สถาบันในต่างประเทศ 

อันดับความน่าเชื่อถอืโดย
สถาบันในประเทศ 

ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) Baa1 (Moody)  AAA (Fitch) 
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การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ 

ล าดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่
ได้รับ 

เหตุผลในการรับ 
ผลประโยชน์ 

- - ไมามี - - - 
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รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการท าธรุกรรมของกองทุนรวม 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ตลุาคม 2563 

 

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

- ไมามี - 

 
หมายเหต ุ: 
ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดการท าธุรกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุรวมได้ที่ 
บริษัทจดัการโดยตรง หรือที่ Website ของบริษัทจดัการท่ี http://www.uobam.co.th  
หรือที ่Website ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th 

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

กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ ยเูอส ไฮ ยิลด ์ฟันด ์

ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ตลุาคม 2563 
 

วันที่ 
 

ชื่อหลักทรัพย์ 
 

อัตราส่วน ณ สิน้วนั 
(%NAV) 

อัตราส่วนตามโครงการ 
(%NAV) 

สาเหตุ 
 

การด าเนินการ 
 

-ไมามี- - - - - - 
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ข้อมลูการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ ยเูอส ไฮ ยิลด ์ฟันด ์

ณ วนัท่ี 30 ตลุาคม 2563 

--ไมาม-ี- 

หมายเหต ุ: 

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

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

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

 


