ื ชชวนส
ี
หน ังสอ
ว่ นสรุปข้อมูลสําค ัญ

ข้อมูล ณ ว ันที 30 มิถน
ุ ายน 2564

กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล บอนด์ ฟันด์
UOB Smart Global Bond Fund: UOBSGB

บริษ ัทหล ักทร ัพย์จ ัดการกองทุน
ยูโอบี (ประเทศไทย) จําก ัด
การเข้าร่วมต่อต้านการทุจริต :
ได้ร ับการร ับรอง CAC

กองทุนรวมตราสารหนี
กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
ี
กองทุนรวมทีเน้นลงทุนแบบมีความเสยงในต่
างประเทศ

กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล บอนด์ ฟั นด์

1

คุณกําล ังจะลงทุนอะไร ?
นโยบายการลงทุน
ึ น
กองทุนจะเน น
้ ลงทุนในหน่ วยลงทุ นของกองทุ น Wellington Global Bond Fund USD Class S Acc. Hedged ซ งเป็
ิ สุทธิ
กองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลียในรอบปี บัญชีไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สน
ึ
ื
ของกองทุน โดยสว่ นทีเหลือกองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว ้ซงตราสารที
มีลักษณะของสัญญาซอขายล่
วงหน ้าแฝง
ิ
ิ ธิไถ่ถอน
(Structured Note) เฉพาะตราสารหนีทีผู ้ถือมีสทธิไถ่ถอนก่อนกําหนด (Puttable Bond) และตราสารหนีทีผู ้ออกมีสท
ก่อนกําหนด (Callable Bond) โดยมีการกํ าหนดผลตอบแทนไว ้อย่างแน่ นอนหรือเป็ นอัตราทีผันแปรตามอัตราดอกเบีย
ของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบียอืน และไม่มก
ี ารกํ าหนดเงือนไขการจ่ายผลตอบแทนทีอ ้างอิงกับปั จจัยอ ้างอิงอืน
เพิมเติม และมีการลงทุนใน derivatives ทีแฝงอยูใ่ นธุรกรรม structure note ทีเป็ น puttable / callable bond เท่านั น รวมถึง
ิ ตามประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ หรือการหาดอกผลโดยวิธอ
ลงทุนในทรัพย์สน
ี นอย่
ื
างใดอย่างหนึง หรือหลายอย่าง
ตามทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทุนให ้สอดคล ้องกับนโยบาย
กองทุนทีกําหนดไว ้
ื
ี
โดยปกติกองทุนจะลงทุนในสัญญาซอขายล่
วงหน ้า (derivatives) เพือป้ องกันความเสยงด
้านอัตราแลกเปลียนเงินตรา
ี ตราแลกเปลียนไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
ต่างประเทศเกือบทังหมด โดยจะป้ องกันความเสยงอั
ซึงจะปฏิบัตใิ ห ้เป็ นไปตามเงือนไขและหลักเกณฑ์ทคณะกรรมการ
ี
ก.ล.ต. หรือสํานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ั
่
ี
ทังนี สดสวนของการป้ องกันความเสยง (Hedge Ratio) อาจมีการเปลียนแปลงได ้ในกรณี ทมี
ี ม ูลค่าการลงทุนทีเป็ นสกุลเงิน
ื
ต่างประเทศเปลียนแปลงอย่างมีนัยสํ าคัญ อันเนืองจากการซอ/ขายกองทุ
น หรือการเปลียนแปลงของมูลค่าหน่ วยลงทุ น
กองทุ น Wellington Global Bond Fund USD Class S Acc. Hedged เป็ นต น
้ อย่ างไรก็ ตาม ในอนาคตกองทุ นอาจจะทํ า
ื
ี
หรือไม่ทําสัญญาซอขายล่
วงหน ้าเพือป้ องกันความเสยงดั
งกล่าวก็ได ้ โดยขึนอยูก
่ บ
ั ดุลยพินจ
ิ ของผู ้จัดการกองทุน

นโยบายการลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
กองทุนมีนโยบายการลงทุนเพือแสวงหาผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนในตราสารหนีทัวโลกเป็ นหลัก โดยผู ้จัดการ
ลงทุนจะบริหารกองทุนเชงิ รุกเพือมุ่งหวังให ้ได ้ผลการดําเนินงานทีดีกว่าดัชนีเปรียบเทียบ Barclays Global Aggregate
ี
Index ผ่านการลงทุนในตราสารหนีทีหลากหลายทัวโลกและการบริหารความเสยงที
เข ้มงวดของบริษัทจั ดการกองทุน
โดยดัชนีเปรียบเทียบจะประกอบไปด ้วยตราสารหนีในหลากหลายภูมภ
ิ าคทีมีอายุมากกว่าหนึงปี โดยกองทุนจะเน ้นลงทุน
ื
ในตราสารหนีของผู ้ออกตราสารทีมีภม
ู ล
ิ ําเนาทัวโลก กองทุนอาจซอและขายพั
นธบัตรทีออกโดยหน่ วยงานรัฐบาลและ
องค์กรภาครัฐ ตราสารหนีอืนทีออกโดยภาคเอกชนทังแบบคงทีและอัตราดอกเบียลอยตัว หลักทรัพย์ไฮบริดทีประกอบไปด ้วย
หลักทรัพย์แปลงสภาพ หลักทรั พย์ก งหนี
ึ
กึงทุนทีอาจถูกปรับลดมูลค่าตามสถานการณ์ เฉพาะทีได ้ระบุไว ้และหลักทรัพย
ื
กึงหนีกึงทุนทีอาจถูกแปลงสภาพตามสถานการณ์เฉพาะทีได ้ระบุไว ้ หลักทรัพย์ทเช
ี อมโยงด
้วยเครดิตหรือดัชนี (หลักทรัพย์
ิ ธิ)
ทีรวมคุณสมบัตข
ิ องหุ ้นกู ้และหุ ้นบุรม
ิ สท
ึ ษาข ้อมูลกองทุนหลักได ้จาก : www.wellingtonfunds.com
คุณสามารถศก

กลยุทธ์การบริหารกองทุน
1. กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล บอนด์ ฟั นด์ มุ่งหวังให ้ผลการดําเนินงานเคลือนไหวตามกองทุนหลัก
(passive management)
2. Wellington Global Bond Fund USD Class S Acc. Hedged (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์การบริหารแบบเชงิ รุก
(Active Management)
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กองทุนรวมนีเหมาะก ับใคร ?
1. ผู ้ลงทุนทีคาดหวังผลตอบแทนทีสูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนทีอาจตํากว่าหุ ้นได ้
2. เหมาะสําหรับผู ้ลงทุนทีต ้องการผลตอบแทนทีดีจากการลงทุนในตราสารหนีต่างประเทศทัวโลก

กองทุนรวมนี ไม่เหมาะ ก ับใคร
1. ผู ้ลงทุนทีเน ้นการได ้รับผลตอบแทนในจํานวนเงินทีแน่นอน หรือรักษาเงินต ้นให ้อยูค
่ รบ
ี
2. ผู ้ลงทุนทีต ้องการลงทุนเฉพาะในตราสารหนีทีมีคุณภาพดีสภาพคล่องสูง และมีความเส ยงจากความผั
นผวน
ิ ดั งกล่ าวเช่นเดียวกั บ
ของราคาตํ า เนื องจากกองทุ นรวมนี ไม่ ถู กจํ ากั ดโดยกฎเกณฑ์ให ้ต ้องลงทุนในทรั พย์ส น
กองทุนรวมตลาดเงิน

ี
ทําอย่างไรหากย ังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสยงของกองทุ
นนี


อ่านหนั งสือชีชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู ้สนั บสนุนการขายและบริษัทจัดการ



ี
อย่าลงทุนหากไม่เข ้าใจลักษณะและความเสยงของกองทุ
นรวมนีดีพอ

กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล บอนด์ ฟั นด์
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คุณต้องระว ังอะไรเป็นพิเศษ ?
คําเตือนทีสําค ัญ
ี
1. กองทุนรวมนีไม่ได ้ถูกจํากัดโดยกฎเกณฑ์ให ้ต ้องลงทุนเฉพาะในตราสารทีมีความเสยงตํ
าเช่นเดียวกับกองทุนรวม
ตลาดเงิน ดังนัน จึงมีความเสียงสูงกว่ากองทุนรวมตลาดเงิน
ื
2. กองทุนรวมนีอาจมีการลงทุนในตราสารหนีทีมีสภาพคล่องตํา จึงอาจไม่สามารถซอขายตราสารหนี
ได ้ในเวลาทีต ้องการ
หรือในราคาทีเหมาะสม
3. กองทุนมีความเสียงจากอัตราแลกเปลียน อาจทําให ้ผู ้ลงทุนได ้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนหรือได ้รั บเงินคืน
ี งกล่าวอาจมีต ้นทุน ซงทํ
ึ าให ้ผลตอบแทนของกองทุน
ตํากว่าเงินลงทุนเริมแรกได ้ และการทําธุรกรรมป้ องกันความเสยงดั
โดยรวมลดลงจากต ้นทุนทีเพิมขึน
4. ผู ้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่ วยลงทุ นได ้ถ ้าหากกองทุ นไม่ สามารถดํ ารงสินทรั พย์สภาพคล่ องได ้ตามที
สํานั กงาน ก.ล.ต. กําหนด
ั ญาซอขายล่
ื
ิ ธิภาพการลงทุนเพือให ้มีฐานะทางอัตราแลกเปลียน
5. กองทุนอาจลงทุนในสญ
วงหน ้าในลักษณะเพือเพิมประสท
และ/หรือทางดอกเบียและ/หรือดูเรชันตามทีต ้องการได ้ดังนันกองทุนหลักจึงมีความเสียงมากกว่ากองทุนรวมอืน
6. กองทุนรวมนีลงทุนในกองทุนหลั กทีลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู ้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความ
ี
เสยงของพอร์
ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด ้วย
ื
ี
7. กองทุนอาจลงทุนในตราสารทีมีสัญญาซอขายล่
วงหน ้าแฝง กองทุนรวมจึงมีความเสยงมากกว่
ากองทุนรวมที
้ นลงทุนในจํ านวนทีนอ้ ยกว่าจึงมีกําไร/ขาดทุนสูงกว่าการ
ลงทุนในหลั กทรัพย์อ ้างอิงโดยตรง เนืองจากใช เงิ
ลงทุนในหลักทรัพย์อ ้างอิงโดยตรง
8. กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่ วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจํ านวนหน่ วยลงทุนทังหมด
ี
ดังนั น หากผู ้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่ วยลงทุนอาจมีความเสยงให
้กองทุนต ้องเลิกกองทุนรวมได ้ โดย
ผู ้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข ้อมูลได ้ทีเว็ บไซต์ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th

กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล บอนด์ ฟั นด์
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ี
แผนภาพแสดงตําแหน่งความเสยงของกองทุ
นรวม

ี
ํ ค ัญ
ปัจจ ัยความเสยงที
สา
ี
ความเสยงจากความผ
ันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market risk)
ความผันผวนของผล
การดําเนินงาน (SD)

ตํา

สูง
≤ 5%

5 - 10%

10 - 15%

15 - 25%

>25%

ี
ความเสยงจากการลงทุ
นกระจุกต ัว (High concentration risk)
ตํา
การลงทุนกระจุกตัวใน
ผู ้ออกตราสารรวม
การลงทุนกระจุกตัวใน
หมวดอุตสาหกรรมรวม
การลงทุนกระจุกตัวราย
ประเทศรวม

สูง
≤ 10%

10 - 20%

20 - 50%

50 - 80%

>80%

ตํา

สูง
≤ 20%

20 - 50%

50 - 80%

>80%

ตํา

สูง
≤ 20%

20 - 50%

50 - 80%

>80%

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา

ี
ความเสยงจากการเปลี
ยนแปลงของอ ัตราแลกเปลียน (Exchange rate risk)
ตํา
การป้ องกันความเสียง fx

ทังหมด / เกือบทังหมด

สูง
บางส่วน

ดุลยพินจ
ิ

ไม่ป้องกัน

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการป้ องกันความเสียงจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียนคิดเป็ น 92.71% ของเงิน
ลงทุนในต่างประเทศ
ทังนี สามารถดูคําอธิบายความเสียงต่างๆได ้จากคําอธิบายเพิมเติมท ้ายเล่ม
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ั ว่ นของประเภททร ัพย์สน
ิ ทีลงทุน
สดส
% ของ NAV
Wellington Global Bond Fund USD Class S Acc. Hedged
(Master Fund)

UOBSGB

เงินฝากและ
ตราสารหนี
ทีออกโดย
สถาบัน
การเงิน
1.20%

อืนๆ
-1.37%

Securitized
15.30%

Government
Related
20.60%
หน่วยลงทุน
ของกองทุน
ระหว่าง
ประเทศ
100.17%

Governments/
Cash
41.10%

CorporateInv Grade
23.00%

ื
ิ และการลงทุนสูงสุด 5 อ ันด ับแรก
ชอทร
ัพย์สน
ิ 5 อ ันด ับแรกของ กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล บอนด์ ฟันด์
ทร ัพย์สน
ิ
ทร ัพย์สน
1. หน่วยลงทุน : Wellington Global Bond Fund USD Class S
Acc. Hedged
2. เงินฝากออมทรัพย์ : ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
3. อืนๆ

Credit Rating

% ของ NAV

-

100.17

AAA

1.20

-

-1.37

คุณสามารถดูข ้อมูลทีเป็ นปั จจุบันได ้ที : https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00271/UOBSGB
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ข้อมูลเพิมเติม
ั ว่ นการลงทุนของ Wellington Global Bond Fund USD Class S Acc. Hedged (Master Fund)
สดส

คุณสามารถดูข ้อมูลทีเป็ นปั จจุบันได ้ที : www.wellingtonfunds.com
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ค่าธรรมเนียม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีคุณจะได ้รับ
ดังนั น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *
3

ค่าธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)

2.5
2

สูงสุดไม่เกิน
2.3754
สูงสุดไม่เกิน
1.6050

1.3942

1.5
1

0.8560
สูงสุดไม่เกิน
0.1070

0.5

0.0321

0
การจัดการ

ผู ้ดูแลผลประโยชน์

สูงสุดไม่เกิน
0.1284

สูงสุดไม่เกิน
0.5350
0.3777

0.1284
นายทะเบียน

ค่าธรรมเนียมอืนๆ

รวมค่าใช ้จ่าย

- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวได ้รวมภาษีมูลค่าเพิม หรือภาษี ธรุ กิจเฉพาะ หรือภาษี อนใดทํ
ื
านองเดียวกัน (ถ ้ามี)
่ ค่าสอบบัญช ี เรียกเก็บจริงในอัตราร ้อยละ 0.3644 เป็ นต ้น
- ค่าใชจ่้ ายอืนๆ ข ้างต ้น เชน
ทังนี สามารถดูคา่ ธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมย ้อนหลัง 3 ปี ได ้ที :
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00271/UOBSGB

ค่าธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)*
รายการ
ค่าธรรมเนียมการขาย
ั เปลียนหน่วยลงทุนเข ้า
ค่าธรรมเนียมการสบ
ค่าธรรมเนียมการรับซือคืน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนออก
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่ วย
ิ ธิในหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสท
*

สูงสุดไม่เกิน

เก็ บจริง

1.00
1.00
1.00
1.00**
1.00
ยกเว ้น
1.00
ยกเว ้น
10 บาทต่อหน่วยลงทุน 500 หน่ วย
หรือเศษของ 500 หน่ วย
ไม่ม ี

ิ ธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู ้สังซอหรื
ื
ทังนี บริษัทจัดการขอสงวนสท
อผู ้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุม
่
หรือแต่ละคนไม่เท่ากันได ้

** กรณีผู ้ถือหน่วยลงทุนสับเปลียนหน่วยลงทุนเข ้า บริษัทจัดการจะไม่คด
ิ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล บอนด์ ฟั นด์

7

ค่าธรรมเนียมของกองทุนหล ัก

สามารถดูคา่ ธรรมเนียมของกองทุนหลักทีเป็ นปั จจุบน
ั ได ้ที : www.wellingtonfunds.com

ค่าตอบแทนทีได้ร ับจากบริษ ัทจ ัดการต่างประเทศ (Rebate fee): 0.0000 % ของNAV

กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล บอนด์ ฟั นด์
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ผลการดําเนินงานในอดีต
ิ นยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
* ผลการดําเนินงานในอดีต มิได ้เป็ นสงยื
1. ด ัชนีชวี ัด คือ ด ัชนี Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged
ี
USD ปรับด ้วยต ้นทุนการป้ องกันความเส ยงด
้านอัตราแลกเปลียน
2. ผลการดําเนินงานย้อนหล ังตามปี ปฏิทน
ิ
ผลการดําเนินงาน

UOBSGB

10%
8.38%

Benchmark

8%
5.49%

6%
4%

4.87%

4.47%

3.05%

3.04%
1.64%

2%

1.40%

0.49%

0%
-2%
-4%
-5.02%

-6%
2563

2562

2561

2560

2559

3. กองทุนนีเคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -5.7786%
4. ความผ ันผวนของผลการดําเนินงาน (standard deviation) คือ 2.71% ต่อปี
5.

ประเภทกองทุนรวมเพือใชเ้ ปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Global Bond Discretionary
F/X Hedge or Unhedge
คุณสามารถดูข ้อมูลทีเป็ นปั จจุบันได ้ที https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00271/UOBSGB

6. ผลการดําเนินงานย้อนหล ังแบบปักหมุด

- ผลตอบแทนทีมีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนร ้อยละต่อปี
- เอกสารการวัดผลการดํ าเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ได ้จัดทําขึนตามมาตรฐานการวัดและนํ าเสนอผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
คุณสามารถดูข ้อมูลทีเป็ นปั จจุบันได ้ที : https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00271/UOBSGB

กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล บอนด์ ฟั นด์
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ตารางแสดงผลการดําเนินงานของกลุม
่ Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge ข ้อมูล ณ วันที 30 มิถน
ุ ายน 2564

ข้อตกลงและเงือนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดําเนน
ิ งานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
(Disclaimer of Peer Group Fund Performance)
1. ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุน มิได ้เป็ นสิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
2. ผู ้ลงทุนสามารถดูข ้อมูลฉบับเต็มได ้ที www.aimc.or.th
3. ผลการดํ าเนินงานของกองทุนทีการเปรียบเทียบ แบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใต ้ข ้อกํ าหนดของสมาคม
บริษั ทจั ดการลงทุน โดยกองทุนทีจะถูกเปรียบเทียบผลการดํ าเนินงานในแต่ละช ่วงเวลากับกองทุนประเภท
เดียวกันในระดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentiles) ต่างๆ โดยแบ่งออกเป็ น
• 5th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที 5 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Top 5% performance)
• 25th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที 25 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Top 25% performance)
• 50th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที 50 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Median Performance)
็ ต์ไทล์ (Bottom 25% performance)
• 75th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที 75 เปอร์เซน
• 95th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที 95 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Bottom 5% performance)
4. ผลตอบแทนทีมีอายุเกินหนึงปี นันมีการแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
็ ต์ไทล์ตามตาราง จะทราบว่า
เมือผู ้ลงทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนทีลงทุน สามารถนํ าไปเปรียบเทียบกับเปอร์เซน
กองทุนทีลงทุนนั นอยูใ่ นชว่ งทีเท่าใดของประเภทกองทุนรวมนั น

กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล บอนด์ ฟั นด์
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ผลการดําเนินงานย้อนหล ังของกองทุนหล ัก

คุณสามารถดูข ้อมูลกองทุนหลักทีเป็ นปั จจุบันได ้ที : www.wellingtonfunds.com

กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล บอนด์ ฟั นด์
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ข้อมูลอืนๆ
นโยบายการจ่ายปั นผล

ไม่จา่ ย

ผู ้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

วันทีจดทะเบียน

30 พฤศจิกายน 2554

อายุโครงการ

ไม่กําหนด

การซือและขายคืน
หน่วยลงทุน

ว ันทําการซือ : ทุกวันทําการ ตังแต่เวลาเริมเปิ ดทําการ ถึง 15.30 น.
มูลค่าขันตําของการซือครังแรก

: ไม่กําหนด

มูลค่าขันตําของการสังซือครังถัดไป

: ไม่กําหนด

ว ันทําการขายคืน : ทุกวันทําการ ตังแต่เวลาเปิ ดทําการ ถึง 15.30 น.
มูลค่าขันตําของการขายคืน

: ไม่กําหนด

ยอดคงเหลือขันตํา

: ไม่กําหนด

ิ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
:
ภายใน 5 วันทําการนับตังแต่วน
ั ทีคํานวณมูลค่าทรัพย์สน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาหน่วยลงทุน โดยมิให ้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู ้ประกอบธุรกิจ
การจัดการกองทุนต่างประเทศทีมีลก
ั ษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึงบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได ้ระบุเกียวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว ้แล ้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ิ รายวันได ้ที
หมายเหตุ สามารถดูวน
ั ทําการซือขายหน่วยลงทุนและตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สน
www.uobam.co.th

รายชือผู ้จัดการกองทุน

ชือ-นามสกุล

ว ันทีเริมบริหารกองทุนนี

นางสาววรรณจันทร์ อึงถาวร*

1 กรกฎาคม 2556

ั *
นายกิตติพงษ์ กังวานเกียรติชย

18 เมษายน 2557

นายฐิตริ ัฐ รัตนสิงห์*

4 มิถน
ุ ายน 2562

นางสาวสิรอ
ิ นงค์ ปิ ยสันติวงศ์

19 มิถน
ุ ายน 2562

นายนพพล นราศรี

22 กุมภาพันธ์ 2564

* ปฎิบต
ั ห
ิ น ้าทีเป็ นผู ้จัดการกองทุนและผู ้จัดการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน ้าเพิมเติม
ผู ้สนับสนุนการขายหรือ
รับซือคืน

1.

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2626-7777

2.

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2205-7111

3.

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด : โทรศัพท์ 0-2672-5999, 0-2687-7000

4.

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2638-5500

5.

ธนาคารออมสิน : โทรศัพท์ 1115

6.

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2285-1555

7.

บริษัทหลักทรัพย์นายหน ้าซือขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2016-8600

กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล บอนด์ ฟั นด์
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8. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-5050
9. บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-5800
10. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-8000
11. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-7000, 0-2099-7000
12. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด : โทรศัพท์ 0-2680-1234
13. บริษัทหลักทรัพย์ เออีซ ี จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-3456
14. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมโิ ก ้ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2695-5000
15. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2635-3123
16. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2949-1999
17. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2305-9000
18. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน): โทรศัพท์ 0-2782-2400
19. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2217-8888
20. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2857-7000

ั พาร์ทเนอร์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2660-6677
21. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชน
22. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-8888
23. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2618-1111
24. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันซ่า จํากัด: โทรศัพท์ 0-2697-3700
25. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2841-9000
26. บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบเี อสที จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2351-1800
27. บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนต
ี ี จํากัด : โทรศัพท์ 0-2343-9555
28. บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2648-3600
29. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ ้าส์ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 1327, 0-2359-0000
30. บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2080-2888
31. บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2088-9797
32. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2207-2100
33. บริษัทหลักทรัพย์นายหน ้าซือขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จํากัด : โทรศัพท์ 0-2861-5508,

0-2861-6090

34. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2888-8888
35. บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2696-0000, 0-2796-0000
36. ธนาคารทิสโก ้ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2633-6000
37. บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต ้า (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2009-8888
38. บริษัท หลักทรัพย์นายหน ้าซือขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จํากัด : โทรศัพท์ 0-2026-5100
39. บริษัทหลักทรัพย์นายหน ้าซือขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2026-6222
40. บริษัท ฟิ ลลิปประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2022-5000
41. บริษัท เมืองไทยประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2274-9400
42. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก ้ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2080-6000, 0-2633-6000

หรือผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนอืนๆ ทีบริษัทจัดการแต่งตังขึน (ถ ้ามี)
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อัตราส่วนหมุนเวียนการ
ลงทุนของ กองทุนรวม
(PTR)

ในรอบระยะเวลาทีผ่านมาย ้อนหลัง 1 ปี เท่ากับ 11.23%

ติดต่อสอบถาม รับ
หนังสือชีชวน ร ้องเรียน

บริษัทหลักทรัพย์จด
ั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ทีอยู่ : ชัน 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต ้ แขวงทุง่ มหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
Website : www.uobam.co.th / Email : thuobamwealthservice@UOBgroup.com

ธุรกรรมทีอาจ
ก่อให ้เกิดความขัดแย ้ง
ทางผลประโยชน์

กรณีบริษัทจัดการมีธรุ กรรมทีอาจก่อให ้เกิดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ บริษัทจัดการจะเปิ ดเผย
ข ้อมูลธุรกรรมดังกล่าวให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอาจก่อให ้เกิดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ได ้ที www.uobam.co.th

 การลงทุนในหน่ วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทังไม่ได ้อยูภ
่ ายใต ้ความคุ ้มครองของสถาบันคุ ้มครองเงินฝาก จึงมี
ี
ึ ้ลงทุนอาจไม่ได ้รับเงินลงทุนคืนเต็มจํ านวน
ความเสยงจากการลงทุ
นซงผู
 ได ้รับอนุมต
ั จ
ิ ัดตังและอยู่ภายใต ้การกํากับดูแลของสํานั กงาน ก.ล.ต
ื ชชวนในการเสนอขายหน่
ี
 การพิจารณาร่างหนั งสอ
วยลงทุนของกองทุนรวมนีมิได ้เป็ นการแสดงว่าสํานั กงาน ก.ล.ต. ได ้รับรองถึง
ื ช ชวนของกองทุ
ี
ความถูกต ้องของข ้อมูลในหนั งสอ
นรวม หรือได ้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนทีเสนอขายนั น
ื ชชวนส
ี
ทังนี บริษัทจั ดการกองทุนรวมได ้สอบทานข ้อมูลในหนั งสอ
ว่ นสรุปข ้อมูลสําคัญ ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 แล ้ว
ด ้วยความระมัดระวังในฐานะผู ้รั บผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข ้อมูลดังกล่าวถูกต ้อง ไม่เป็ นเท็ จ
และไม่ทําให ้ผู ้อืนสําคัญผิด
* CAC ห ม ายถึ ง Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการแนวร่ ว ม
ปฏิบัตข
ิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต ้านการทุจริตของสมาคมสง่ เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)
่ นหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือให ้ผู ้ลงทุนทราบถึง
อ ัตราสว
ื
ิ ของกองทุน และสะท ้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู ้จั ดการกองทุนได ้ดียงขึ
ปริมาณการซอขายทรั
พย์สน
ิ น โดยคํ านวณ
ื
ิ กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สน
ิ ทีกองทุนรวมลงทุน
จากมูลค่าทีตํากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซอทรั
พย์สน
ิ สุทธิเฉลียของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน
ในรอบระยะเวลาผ่านมาย ้อนหลัง 1 ปี หารด ้วยมูลค่าทรัพย์สน

ข้อมูลกองทุนหล ัก
ื
ชอกองทุ
น:

Wellington Global Bond Fund USD Class S Acc. Hedged

ผูจ
้ ัดการกองทุน :

Edward Meyi, Edward Hall

Bloomberg Code :

WELGUAH ID

ISIN :

IE00B1DRXX88

ว ันจ ัดตงกองทุ
ั
น:

สงิ หาคม 1999

Website :

www.wellington.com
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คําอธิบายเพิมเต ิม
ปัจจ ัยความเสียงทีสําค ัญเพิมเติม
ี
ึ นกับปั จจั ยภายนอก เช่น
1. ความเสยงทางการตลาด
(Market Risk) เกิดจากการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบียซงขึ
สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทั งในและต่างประเทศ เป็ นต ้น โดยราคาตราสารหนีจะเปลียนแปลง
่ หากอัตราดอกเบียในตลาดเงินมีแนวโน ้มปรับตัวสูงขึน
ในทิศทางตรงข ้ามกับการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบีย เชน
ื
อัตราดอกเบียของตราสารหนีทีออกใหม่ก็จะสูงขึนด ้วย ดังนั นราคาตราสารหนีทีออกมาก่อนหน ้าจะมีการซอขาย
ิ ทีลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาส
ในระดั บราคาทีตําลง โดยกองทุนรวมทีมีอายุเฉลียของทรัพย์ส น
ิ กับการเปลียนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมทีมี portfolio duration ตํากว่า
เผชญ
ี
2. ความเสยงจากความม
นคงของผู
ั
อ
้ อกตราสาร (Credit Risk) : การพิจารณาจากอันดับความน่ าเชือถือของ
ึ นข ้อมูลบอกระดั บความสามารถในการชํ าระหนี โดยพิจารณาจากผลการ
ตราสารทีลงทุ น (credit rating) ซ งเป็
ดําเนินงานทีผ่านมาและฐานะการเงินของผู ้ออกตราสาร credit rating ของหุ ้นกู ้ระยะยาวมีความหมายโดยย่อ
ดังต่อไปนี

ระด ับการลงทุน

ระดับ ทีน่าลงทุน

ระดับ ทีตํากว่าน่า
ลงทุน

TRIS

Fitch

Moody’s

S&P

คําอธิบาย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

AA

AA(tha)

Aa

AA

อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่ามีความ
เสียงตํามากทีจะไม่สามารถชําระหนีได ้
ตามกําหนด

A

A(tha)

A

A

ความเสียงตําทีจะไม่สามารถชําระหนีได ้
ตามกําหนด

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ตํากว่า
BBB

ตํากว่า
BBB(tha)

ตํากว่า Baa

ตํากว่า
BBB

อันดับเครดิตสูงทีสุด มีความเสียงตํา
ทีสุดทีจะไม่สามารถชําระหนีได ้ตาม
กําหนด

ความเสียงปานกลางทีจะไม่สามารถ
ชําระหนีได ้ตามกําหนด
ความเสียงสูงทีจะไม่สามารถชําระหนีได ้
ตามกําหนด

ี
ั
ื
ื
3. ความเสยงจากการทํ
าสญญาซ
อขายล่
วงหน้า (Derivatives) หมายถึง สัญญาซอขายล่
วงหน ้าบางประเภทอาจมี
การขึนลงผันผวน (volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พืนฐาน ดังนั นหากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวย่อมทําให ้
ิ ทรัพย์มค
สน
ี วามผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พนฐาน
ื
(Underlying Security)
ี
4. ความเส ยงของประเทศที
ลงทุ น (Country Risk and Political Risk) คือ ความเสียงทีเกิดจากการเปลียนแปลง
่ การเปลียนแปลงทางการเมือง
ภายในประเทศ เชน
ี
ี
5. ความเสยงจากการขาดสภาพคล่
องของตราสาร (Liquidity Risk) ความเสยงจากการที
ตราสารที
ื
กองทุนถืออยู่นันขาดสภาพคล่อง โดยการซอขายเปลี
ยนมือของตราสารมีจํานวนครังและปริมาณน ้อย อันเนืองมาจาก
อุปสงค์และอุปทานต่อตราสารในขณะนั นๆ อาจทําให ้กองทุนไม่สามารถขายตราสารในช่วงเวลาและราคาที
ต ้องการได ้
ี
6. ความเส ยงจากการนํ
าเงินลงทุ นกล บ
ั เข้าประเทศ (Repatriation Risk) คือ ความเส ียงทีเกิดจากการ
เปลียนแปลงนโยบายหรือข ้อกฎหมาย
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ี
7. ความเสยงจากการเปลี
ยนแปลงของอ ัตราแลกเปลียน (Currency Risk) หมายถึง การเปลียนแปลง ของอัตรา
แลกเปลียนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่ วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด ้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงทีเงินบาท
อ่อน แต่ขายทํากําไรในช่วงทีบาทแข็ ง กองทุนรวมจะได ้เงินบาทกลับมาน อ้ ยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุน
ในช่วงทีบาทแข็ งและขายทํากําไรในช่วงทีบาทอ่ อน ก็ อาจได ้ผลตอบแทนมากขึนกว่าเดิมด ้วยเช่นกัน ดั งนั น การ
ป้ องกันความเสียงจากอัตราแลกเปลียนจึงเป็ นเครืองมือสําคัญในการบริหารความเสียงจากดังกล่าว ซึงทําได ้
ดังต่อไปนี คือ
ี
- โดยจะป้ องกันความเสยงอั
ตราแลกเปลียนไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ หากมีการ
ปรับเปลียนกลยุทธ์เกียวกับการทําสัญญาซือขายล่วงหน ้าดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ ้งให ้ผู ้ลงทุนทราบล่วงหน ้า
ี
ผู ้ลงทุนอาจมีความเสยงจากอั
ตราแลกเปลียน
้
แนวทางในการป้ องกันความเสียง จะใช การวิ
เคราะห์ทางปั จจั ยทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง เพือคาดการณ์
ี
ึ
ี โดยอาจ
ทิศทางอัตราแลกเปลียนเพือลดความเสยงนี
ซงอาจมี
ต ้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้ องกันความเสยง
ทําให ้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต ้นทุนทีเพิมขึน
ี
8. ความเสยงจากการลงทุ
นกระจุกต ัว (High Concentration Risk)
ี
(1) ความเสยงจากการลงทุ
นกระจุกตัวในผู ้ออกตราสารรายใดรายหนึง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจาก
ึ
กองทุนลงทุนในผู ้ออกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซงหากเกิ
ดเหตุการณ์ทส
ี ง่ ผลกระทบต่อการ
ดําเนินงาน ฐานะการเงิน หรือความมันคงของผู ้ออกตราสารรายดั งกล่าว กองทุนอาจมีผลการดําเนินงานทีผันผวน
มากกว่ากองทุนทีกระจายการลงทุนในหลายผู ้ออกตราสาร
ิ ดังนี
ทังนี การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สน
1. ตราสารหนีภาครัฐไทย
ื ออยูใ่ นอันดับทีสามารถลงทุนได ้
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศทีมีการจัดอันดับความน่ าเชอถื
ื ออยู่ในอันดับ
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผู ้รับฝากหรือผู ้ออกตราสารทีมีการจั ดอันดับความน่ าเชอถื
ทีสามารถลงทุนได ้
ี
(2) ความเสยงจากการลงทุ
นกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึง (Sector Concentration Risk) เกิด
จากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึงหากเกิดเหตุการณ์ท ีส่งผลกระทบ
ต่ออุตสาหกรรมนั น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดํ าเนินงานทีผั นผวนมากกว่ากองทุนทีกระจายการลงทุนในหลาย
หมวดอุตสาหกรรม
(3) ความเสียงจากการกระจุ กตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในประเทศใดประเทศหนึงมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ทังนี ไม่รวมถึงการลงทุนในตราสารทีผู ้ออกเสนอ
ึ
่ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็ น
ขายอยูใ่ นประเทศไทยซงหากเกิ
ดเหตุการณ์ทส
ี ง่ ผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เชน
ต ้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดําเนินงานทีผันผวนมากกว่ากองทุนทีกระจายการลงทุนในหลายประเทศ

กองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล บอนด์ ฟั นด์
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