
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากัด 

 

 กองทุนเปด ยูไนเต็ด ชอรต ดูเรช่ัน ไฮ ยิลด บอนด ฟนด 
 

 

ประเภทกองทนุรวม / กลุมกองทุนรวม 

 กองทุนรวมตราสารหนี ้

 Feeder Fund 

 High Yield Bond 

นโยบายและกลยุทธการลงทุน 

 ลงทุนในกองทนุ AXA IM Fixed IncomeInvestment Strategies 

(Class A) 

 กองทุนหลักจัดตั้งและบริหารจัดการโดย AXA Funds Management SA (Luxembourg)

 กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน Derivatives เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน

 มุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักใชกลยุทธการบริหารกองทุนเชิงรกุ 

(active management) 

ผลการดําเนนิงานและดัชนีชี้วัดยอนหลัง 5 ปปฏิทิน 

1.19%

-1.18%

5.35%

1.76%
3.33%

-3.30%

7.05%

-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%

2560 2561 2562 2563

กองทนุ ดชันีชีวดั Peer Avg

ผลการดําเนนิงานยอนหลังแบบปกหมุด (% ตอป) 
 YTD 

กองทุน -8.36 

ดัชนีชี้วัด - 

คาเฉลี่ยในกลุมเดยีวกัน -12.81 

ความผันผวนกองทุน 3.78 

ความผันผวนดัชนีชี้วัด - 

 3 ป 

กองทุน -0.99 

ดัชนีชี้วัด - 

คาเฉลี่ยในกลุมเดยีวกัน -0.47 

ความผันผวนกองทุน 5.56 

ความผันผวนดัชนีชี้วัด - 

 

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคญั 

 

 กองทุนรวมท่ีมีความเสี่ยงสูงหรือซับซอน 

กองทุนเปด ยูไนเต็ด ชอรต ดูเรช่ัน ไฮ ยิลด บอนด ฟนด (USDHY)
  

  

ต่ํา 1 2 3

ลงทนุในตราสาร non

รอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 

AXA IM Fixed IncomeInvestment Strategies - US Short Duration High Yield 

AXA Funds Management SA (Luxembourg) 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 

มุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักใชกลยุทธการบริหารกองทุนเชิงรกุ 

 

%
2.85%3.57%

5.29%

2563 2564

Peer Avg

3 เดือน 6 เดือน 1 ป 

-6.74 -8.36 -7.59 

- - - 

-8.78 -12.81 -13.47 

3.30 3.78 4.05 

- - - 

5 ป 10 ป ตั้งแตจัดตั้ง 

-0.06 - 0.20 

- - - 

0.15 - -5.00 

4.50 - 4.37 

- - - 

ขอมูลกองทุนรวม 
วันจดทะเบียนกองทนุ 
วันเร่ิมตน class 
นโยบายการจายเงินปนผล

อายกุองทุน 

ผูจัดการกองทุนรวม 
นาย ธนพัฒน สุริโยดร 
นางสาว วรรณจันทร อึ้งถาวร

ดัชนีชี้วัด : ไมมีดัชนีชีว้ัด เนื่องจากกองทนุหลักไมมีดัชนีชี้วัด ทั้งนี้ 

บริษัทจัดการของกองทนุหลักเชื่อวาไมมีดัชนีชี้วัดใดที่เหมาะสมกับ

รูปแบบการลงทนุของกองทนุหลัก เนือ่งจาก กองทุนหลกัจะเนนลงทนุ

ในตราสารหนี้ซึ่งมีความเสี่ยงสูง 

ระยะสั้น โดยพอรตการลงทนุจะมี 

การลงทุนดงักลาว ทําใหผูจดัการกองทุนหลกัเชือ่วา หากกองทุนหลกัใช

ดัชนีชี้วัดที่ไมเหมาะสมกับกลยุทธการลงทุน จะทําใหคาเบ่ียงเบน

มาตรฐานขององคประกอบ 

สูงและอาจทําใหผูลงทุนเขาใจผดิจากการดาํเนินการของกองทนุหลักที่

ไมเปนไปตามดัชนชีี้วัด 

 
คําเตือน 
- การลงทนุในกองทุนรวมไมใชการฝากเงนิ

- ผลการดาํเนินงานในอดตีของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการ

ดาํเนินงานในอนาคต 
การเขารวมตอตานทุจริต: ไดรับการรับรองจาก 

“ผูลงทุนสามารถศกึษาเครื่องมือ

บริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง

ไดในหนังสอืชี้ชวนฉบับเต็ม

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคญั Factsheet 

 ขอมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2565 

(USDHY) ชนิดรับซื้อคืนหนวยลงทุนอตัโนมัติ 
 USDHY-A  

  

ระดับความเสี่ยง 

3 4 5 6 7 8 สูง 

เสี่ยงสูง 

non-investment grade/unrate โดยเฉลี่ย

รอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 60 ของ NAV 

 22 มี.ค. 2560 

 22 มี.ค. 2560 

นโยบายการจายเงินปนผล ไมจาย 

 ไมกําหนด 

 วันเร่ิมบริหารกองทุน 
 01 มิ.ย. 65 

วรรณจันทร อึ้งถาวร 22 มี.ค. 60 

ไมมีดัชนีชีว้ัด เนื่องจากกองทนุหลักไมมีดัชนีชี้วัด ทั้งนี้ 

บริษัทจัดการของกองทนุหลักเชื่อวาไมมีดัชนีชี้วัดใดที่เหมาะสมกับ

นของกองทนุหลัก เนือ่งจาก กองทุนหลกัจะเนนลงทนุ

ในตราสารหนี้ซึ่งมีความเสี่ยงสูง (high yield bond) ที่มอีายุตราสาร

ระยะสั้น โดยพอรตการลงทนุจะมี Duration เฉลี่ย 1-2 ป ดวยกลยุทธ

การลงทุนดงักลาว ทําใหผูจดัการกองทุนหลกัเชือ่วา หากกองทุนหลกัใช

มเหมาะสมกับกลยุทธการลงทุน จะทําใหคาเบ่ียงเบน

มาตรฐานขององคประกอบ (Deviation of the Constituents) มีคา

สูงและอาจทําใหผูลงทุนเขาใจผดิจากการดาํเนินการของกองทนุหลักที่

การลงทนุในกองทุนรวมไมใชการฝากเงนิ 
ผลการดาํเนินงานในอดตีของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการ

ไดรับการรับรองจาก CAC 

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม 

 

www.uobam.co.th 

ผูลงทุนสามารถศกึษาเครื่องมือ

บริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง

ไดในหนังสอืชี้ชวนฉบับเต็ม” 



USDHY-A 

 

 

สัดสวนประเภททรัพยสินที่ลงทุน 

breakdown % NAV 

1. หนวยลงทนุของกองทนุระหวางประเทศ 101.61 

2. อื่น ๆ -1.61 

  
 

ทรัพยสินที่ลงทุน 5 อันดับแรก 

holding % NAV 

1. หนวยลงทนุ : AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US 

Short Duration High Yield (Class A) 

101.61 

  

 

ทรัพยสินที่ลงทุน 5 อันดับแรก ของกองทุนหลัก 

holding % NAV 

1. CD&R SMOKEY BUYER INC 1.48 

2. GRAY TELEVISION INC 1.39 

3. B&G FOODS INC 1.29 

4. CHANGE HEALTH / FIN INC 1.29 

5. BAUSCH HEALTH COS INC 1.24 

ขอมูลกองทนุหลัก ณ วันที ่ 29/04/2022 
 

การซื้อหนวยลงทุน 
วันทําการซื้อ: ทุกวันทําการ 

เวลาทําการ: 08:30 - 15:30 น. 

การซื้อครั้งแรกขั้นต่ํา: ไมกําหนด 

การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ํา: ไมกําหนด 

การขายคืนหนวยลงทุน 
วันทําการขายคนื: ทุกวันทาํการ 

เวลาทําการ: 08:30 - 15:30 น. 

การขายคืนขั้นต่ํา: ไมกําหนด 

ยอดคงเหลือขั้นต่ํา: ไมกําหนด 

ระยะเวลาการรับเงนิคาขายคืน: T+5 วันทําการ

หลังจากวันทาํรายการขายคืน 

หมายเหตุ : กองทุนจะรับซื้อคนือัตโนมัติไมเกนิปละ 12 ครั้งตามดุลพินจิของบลจ. โดยพิจารณาจากการจายผลตอบแทน

ของตราสารที่กองทุนไปลงทนุหรือจากกําไรสุทธิ และ/หรือกําไรสะสมของกองทนุ และ/หรือดอกเบ้ียคางรับที่ไดรับจาก

การลงทุน และ/หรือกระแสเงินสด (cash flow) ทั้งนี้ บลจ.จะประกาศวนัรับซื้อคนือัตโนมัตทิี่เว็บไซตของ บลจ. 

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV) 

คาธรรมเนียม สูงสดุไมเกิน เก็บจริง 

การจัดการ 2.14 0.6420 

รวมคาใชจาย 5.35 0.9308 

หมายเหตุ : บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จรงิเพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธหรือ

คาใชจายในการบริหารจัดการ 

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย) 

คาธรรมเนียม สูงสดุไมเกิน เก็บจริง 

การขาย 2.00 0.50 

การรับซื้อคนื 1.00 ยกเวน 

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา 2.00 0.50 

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก 1.00 ยกเวน 

การโอนหนวย ไมมี ไมมี 

หมายเหตุ :  

1. กรณีสับเปลี่ยนเขา บลจ.จะไมคิดคาธรรมเนียมการขาย 

2. บริษัทจัดการอาจพจิารณาเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธหรือ

คาใชจายในการบริหารจัดการ 
 

ขอมูลเชิงสถิต ิ

Maximum Drawdown -13.46 % 

Recovering Period 6 เดือน 

FX Hedging 98.82 % 

อัตราสวนหมุนเวยีนการลงทุน 0.13 เทา 

อายุเฉลีย่ของตราสารหนี้ - 

Yield to Maturity - 

การจัดสรรการลงทุนในตางประเทศของกองทุนหลัก 

country % NAV 

1. United States 89.72 

2. Canada 3.18 

3. Netherlands 1.68 

4. United Kingdom 1.02 

ขอมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 29/04/2022 

 

การจัดสรรการลงทุนในกลุมอุตสาหกรรมของกองทุนหลัก 

sector % NAV 

1. Services 17.27 

2. Healthcare 10.16 

3. Capital Goods 10.05 

4. Media 7.67 

5. Consumer Goods 6.91 

ขอมูลกองทุนหลัก ณ วันที ่ 29/04/2022 

 



USDHY-A 

 

การลงทุนในกองทุนอ่ืนเกินกวา 20% (กองในประเทศและกองตางประเทศ) 
 
ชื่อกอง : AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Short Duration High Yield (Class A) ISIN code : LU0188167505 

Bloomberg code : AXASDHY LX 

 

คาํอธิบาย 

Maximum Drawdown :เปอรเซ็นตผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง (หรือตั้งแตจัดต้ังกองทุนกรณีที่ยังไมครบ 5 ป) โดยวัดจากระดบั NAV ตอหนวยที่จุดสูงสุด ไปจนถึงจุดตํ่าสุดในชวง

ที่ NAV ตอหนวยปรับตัวลดลง คา Maximum Drawdown เปนขอมูลที่ชวยใหทราบถึงความเสี่ยงท่ีอาจจะขาดทุนจากการลงทนุในกองทุนรวม 

Recovering Period :ระยะเวลาการฟนตัว เพื่อเปนขอมูลใหผูลงทนุทราบถึงระยะเวลาตั้งแตการขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟนกลับมาที่เงินทุนเริ่มตนใชระยะเวลานานเทาใด 

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน :ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพยในพอรตกองทุนในชวงเวลาใดชวงเวลาหนึ่ง โดยคํานวณจากมูลคาที่ตํ่ากวาระหวางผลรวมของมูลคาการซื้อหลักทรัพยกับผลรวมของมูลคาการขาย

หลักทรัพยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปหารดวยมูลคา NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดยีวกัน กองทุนรวมที่มคีา portfolio turnover สูง บงชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพยบอยครั้งของผูจัดการ

กองทุนและทําใหมีตนทุนการซื้อขายหลักทรัพยที่สูง จึงตองพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุมคาของการซื้อขายหลักทรัพยดังกลาว 

Sharpe Ratio :อัตราสวนระหวางผลตอบแทนสวนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลตางระหวางอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจาก

ความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกบัคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม คา Sharpe Ratio สะทอนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรไดรับเพ่ิมข้ึนเพ่ือชดเชยกับความเสี่ยงที่

กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีคา Sharpe Ratio สูงกวาจะเปนกองทุนที่มปีระสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกวา เนื่องจากไดรับผลตอบแทนสวนเพิ่มที่สูงกวาภายใตระดับความเสี่ยงเดียวกัน 

Alpha :ผลตอบแทนสวนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดชันีชี้วัด (benchmark) โดยคา Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสรางผลตอบแทนไดสูงกวาดัชนีชี้วัด ซึ่งเปนผลจากประสิทธิภาพของผูจัดการ

กองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเขาลงทุนในหลักทรัพยไดอยางเหมาะสม 

Beta :ระดบัและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในพอรตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta นอยกวา 1 แสดงวาหลักทรัพยในพอรตการลงทุนมีการ

เปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนนอยกวาการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยของตลาด Beta มากกวา 1 แสดงวา หลักทรัพยในพอรตการลงทุนมกีารเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทน

มากกวาการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยของตลาด 

Tracking Error :เพ่ือใหพิจารณาความผันผวนของสวนตางของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัดของกองทุนรวมวามีการ

เบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัด มากนอยเพียงใด เชน หากกองทุนรวมมคีา TE ต่ํา แสดงวา อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดชันีชี้วัดในอัตราที่ต่ํา ดังนั้น กองทุนรวมนี้ จึงมีประสิทธิภาพในการ

เลียนแบบดัชนีอางอิง ในขณะที่กองทุนรวมที่มีคา TE สูง แสดงวาอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบนออกจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่สูง ดังนั้น โอกาสที่ผลตอบแทนการลงทุนจะเปนไปตามผลตอบแทนของ 

benchmark ก็จะลดนอยลง เปนตน 

Yield to Maturity :อัตราผลตอบแทนจากการลงทนุในตราสารหนี้โดยถือจนครบกําหนดอายุ ซึ่งคํานวณจากดอกเบี้ยที่จะไดรับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินตนที่จะไดรับคืนนํามาคิดลดเปนมูลคาปจจุบัน 

โดยใชวัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คํานวณจากคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แตละตัวที่กองทนุมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหนวยมาตรฐาน

เปนเปอรเซ็นตตอป จึงสามารถนําไปใชเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหวางกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกําหนดอายุและมีลักษณะการลงทนุที่ใกลเคียงกันได 
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