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UOB Smart Global Bond Fund: UOBSGB 

กองทนุรวมตราสารหน ี

 กองทนุรวมหนว่ยลงทนุประเภท Feeder Fund 

กองทนุรวมทเีนน้ลงทุนแบบมคีวามเสยีงในตา่งประเทศ 

 

หนงัสอืชชีวนสว่นสรปุขอ้มลูสําคญั 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ  
ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั  

การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :     
ไดร้บัการรบัรอง CAC  
  
  

ขอ้มลู ณ วนัท ี30 มถินุายน 2564 
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นโยบายการลงทนุ 

กองทุนจะเนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Wellington Global Bond Fund USD Class S Acc. Hedged ซงึเป็น
กองทุนรวมต่างประเทศเพยีงกองทุนเดยีว โดยเฉลยีในรอบปีบัญชไีม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรัพยส์นิสุทธิ
ของกองทุน โดยสว่นทเีหลอืกองทุนอาจลงทุนในหรือมไีวซ้งึตราสารทมีีลักษณะของสัญญาซอืขายล่วงหนา้แฝง 
(Structured Note) เฉพาะตราสารหนทีผีูถ้อืมสีทิธไิถ่ถอนกอ่นกําหนด (Puttable Bond) และตราสารหนทีผีูอ้อกมสีทิธไิถ่ถอน
กอ่นกําหนด (Callable Bond) โดยมกีารกําหนดผลตอบแทนไวอ้ย่างแน่นอนหรอืเป็นอัตราทผีนัแปรตามอัตราดอกเบยี
ของสถาบันการเงนิหรอือตัราดอกเบยีอนื และไมม่กีารกําหนดเงอืนไขการจ่ายผลตอบแทนทอีา้งองิกับปัจจัยอา้งองิอนื
เพมิเตมิ และมกีารลงทุนใน derivatives ทแีฝงอยูใ่นธรุกรรม structure note ทเีป็น puttable / callable bond เท่านัน รวมถงึ
ลงทุนในทรัพยส์นิตามประเภทของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีนือยา่งใดอย่างหนงึ หรอืหลายอย่าง
ตามทคีณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทนุใหส้อดคลอ้งกับนโยบาย
กองทนุทกํีาหนดไว ้ 

โดยปกตกิองทุนจะลงทุนในสัญญาซอืขายล่วงหนา้ (derivatives) เพอืป้องกันความเสยีงดา้นอัตราแลกเปลยีนเงนิตรา
ตา่งประเทศเกอืบทังหมด โดยจะป้องกันความเสยีงอัตราแลกเปลยีนไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 90 ของมลูค่าเงนิลงทนุในต่างประเทศ 
ซงึจะปฏบิัตใิหเ้ป็นไปตามเงอืนไขและหลักเกณฑท์คีณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
ทังนี สัดสว่นของการป้องกันความเสยีง (Hedge Ratio) อาจมกีารเปลยีนแปลงไดใ้นกรณีทมีมีูลค่าการลงทุนทเีป็นสกลุเงนิ
ต่างประเทศเปลยีนแปลงอย่างมนัียสําคัญ อันเนืองจากการซอื/ขายกองทุน หรือการเปลยีนแปลงของมูลค่าหน่วยลงทุน
กองทุน Wellington Global Bond Fund USD Class S Acc. Hedged เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม ในอนาคตกองทุนอาจจะทํา
หรอืไมทํ่าสัญญาซอืขายล่วงหนา้เพอืป้องกนัความเสยีงดังกลา่วก็ได ้โดยขนึอยูกั่บดุลยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุ  

 
นโยบายการลงทนุของกองทนุตา่งประเทศ 

กองทนุมนีโยบายการลงทนุเพอืแสวงหาผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทนุในตราสารหนทีัวโลกเป็นหลัก โดยผูจั้ดการ
ลงทุนจะบรหิารกองทนุเชงิรกุเพอืมุ่งหวังใหไ้ดผ้ลการดําเนนิงานทดีกีวา่ดัชนีเปรยีบเทยีบ Barclays Global Aggregate 
Index ผ่านการลงทุนในตราสารหนีทหีลากหลายทัวโลกและการบรหิารความเสยีงทเีขม้งวดของบรษัิทจัดการกองทุน 
โดยดัชนีเปรยีบเทียบจะประกอบไปดว้ยตราสารหนีในหลากหลายภูมภิาคทมีอีายุมากกว่าหนงึปี โดยกองทุนจะเนน้ลงทุน
ในตราสารหนขีองผูอ้อกตราสารทมีภีมูลํิาเนาทัวโลก กองทนุอาจซอืและขายพันธบตัรทอีอกโดยหน่วยงานรัฐบาลและ
องคก์รภาครัฐ ตราสารหนีอนืทอีอกโดยภาคเอกชนทังแบบคงทแีละอตัราดอกเบยีลอยตัว หลักทรัพยไ์ฮบรดิทปีระกอบไปดว้ย
หลักทรัพยแ์ปลงสภาพ หลักทรัพยก์งึหนีกงึทุนทอีาจถูกปรับลดมูลค่าตามสถานการณ์เฉพาะทไีดร้ะบุไวแ้ละหลักทรัพย
กงึหนีกงึทนุทอีาจถูกแปลงสภาพตามสถานการณ์เฉพาะทไีดร้ะบุไว ้หลักทรัพยท์เีชอืมโยงดว้ยเครดติหรอืดัชนี (หลักทรัพย์
ทรีวมคณุสมบัตขิองหุน้กูแ้ละหุน้บรุมิสทิธ)ิ 

คุณสามารถศกึษาขอ้มลูกองทนุหลักไดจ้าก : www.wellingtonfunds.com 
 
กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ  

1. กองทนุเปิด ยูโอบ ีสมารท์ โกลบอล บอนด ์ฟันด ์มุ่งหวังใหผ้ลการดําเนนิงานเคลอืนไหวตามกองทนุหลัก 
(passive management) 

2. Wellington Global Bond Fund USD Class S Acc. Hedged (กองทนุหลัก) มกีลยุทธก์ารบรหิารแบบเชงิรุก              
(Active Management) 

 

 

 

 

 

คณุกําลงัจะลงทนุอะไร ? 
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1. ผูล้งทนุทคีาดหวังผลตอบแทนทสีงูกวา่เงนิฝาก และยอมรับผลตอบแทนทอีาจตํากวา่หุน้ได ้

2. เหมาะสําหรับผูล้งทนุทตีอ้งการผลตอบแทนทดีจีากการลงทนุในตราสารหนีต่างประเทศทัวโลก 
 
 
 

กองทนุรวมน ีไมเ่หมาะ กบัใคร 

1. ผูล้งทนุทเีนน้การไดร้ับผลตอบแทนในจํานวนเงนิทแีน่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ 

2. ผูล้งทุนทตีอ้งการลงทุนเฉพาะในตราสารหนีทมีคุีณภาพดีสภาพคล่องสูง และมคีวามเสยีงจากความผันผวน
ของราคาตํา เนืองจากกองทุนรวมนีไม่ถูกจํากัดโดยกฎเกณฑ์ใหต้อ้งลงทุนในทรัพย์สนิดังกล่าวเช่นเดียวกับ
กองทนุรวมตลาดเงนิ 

 

 
 

ทาํอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสยีงของกองทนุน ี

 อา่นหนังสอืชชีวนฉบับเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  

 อยา่ลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลักษณะและความเสยีงของกองทนุรวมนีดพีอ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทนุรวมนเีหมาะกบัใคร ? 
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คําเตอืนทสํีาคญั  

1. กองทุนรวมนีไม่ไดถู้กจํากดัโดยกฎเกณฑใ์หต้อ้งลงทุนเฉพาะในตราสารทมีคีวามเสยีงตําเช่นเดยีวกบักองทุนรวม
ตลาดเงนิ ดงันัน จงึมคีวามเสยีงสงูกว่ากองทนุรวมตลาดเงนิ  

2. กองทนุรวมนีอาจมกีารลงทนุในตราสารหนีทมีสีภาพคล่องตํา จงึอาจไม่สามารถซอืขายตราสารหนีไดใ้นเวลาทตีอ้งการ
หรอืในราคาทเีหมาะสม 

3. กองทนุมคีวามเสยีงจากอตัราแลกเปลยีน อาจทําใหผู้ล้งทุนไดรั้บผลขาดทนุจากอัตราแลกเปลยีนหรอืไดรั้บเงนิคนื
ตํากว่าเงนิลงทุนเรมิแรกได ้และการทําธุรกรรมป้องกันความเสยีงดังกล่าวอาจมตีน้ทุน ซงึทําใหผ้ลตอบแทนของกองทุน
โดยรวมลดลงจากตน้ทนุทเีพมิขนึ  

4. ผูล้งทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนไดถ้า้หากกองทุนไม่สามารถดํารงสนิทรัพย์สภาพคล่องไดต้ามที
สํานักงาน ก.ล.ต. กาํหนด  

5. กองทนุอาจลงทนุในสญัญาซอืขายลว่งหนา้ในลักษณะเพอืเพมิประสทิธภิาพการลงทนุเพอืใหม้ฐีานะทางอัตราแลกเปลยีน
และ/หรอืทางดอกเบยีและ/หรอืดเูรชนัตามทตีอ้งการไดด้ังนันกองทนุหลักจงึมคีวามเสยีงมากกวา่กองทนุรวมอนื 

6. กองทนุรวมนีลงทนุในกองทุนหลักทลีงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมรกิา ผูล้งทนุจงึควรพจิารณาการกระจายความ
เสยีงของพอรต์การลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย  

7. กองทุนอาจลงทุนในตราสารทมีสีัญญาซอืขายล่วงหนา้แฝง กองทุนรวมจงึมคีวามเสยีงมากกว่ากองทุนรวมที
ลงทุนในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง เนืองจากใชเ้งนิลงทุนในจํานวนทีนอ้ยกว่าจงึมีกําไร/ขาดทุนสูงกว่าการ
ลงทนุในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง 

8. กองทนุรวมอาจมกีารกระจุกตัวของการถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมด 
ดังนัน หากผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทนุอาจมคีวามเสยีงใหก้องทนุตอ้งเลกิกองทุนรวมได ้โดย
ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูไดท้เีว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ www.uobam.co.th 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ ? 



กองทนุเปิด ยโูอบ ีสมารท์ โกลบอล บอนด ์ฟันด ์  4 
 

แผนภาพแสดงตาํแหนง่ความเสยีงของกองทนุรวม 

 

 
ปจัจยัความเสยีงทสีาํคญั 

ความเสยีงจากความผนัผวนของมลูคา่หนว่ยลงทุน (Market risk)  
 

ตํา                                                              สงู 
 

 

 
ความเสยีงจากการลงทุนกระจกุตวั (High concentration risk)  

ตํา                                                              สงู 
 

 

ตํา                                 สงู 
 

 

ตํา    สงู 
 

   
หมายเหตุ : กองทนุรวมมกีารลงทนุกระจกุตวัในประเทศสหรัฐอเมรกิา  
 

ความเสยีงจากการเปลยีนแปลงของอตัราแลกเปลยีน (Exchange rate risk)  

ตํา  สงู 
 

 
หมายเหตุ :  กองทนุรวมมกีารป้องกนัความเสยีงจากการเปลยีนแปลงของอตัราแลกเปลยีนคดิเป็น 92.71% ของเงนิ

ลงทนุในตา่งประเทศ 

ทงัน ีสามารถดคูําอธบิายความเสยีงตา่งๆไดจ้ากคําอธบิายเพมิเตมิทา้ยเลม่ 
 

≤ 5% 5 - 10% 10 - 15% 15 - 25% >25% 

≤ 10% 10 - 20% 20 - 50% 50 - 80% >80% 

≤ 20% 20 - 50% 50 - 80% >80% 

≤ 20% 20 - 50% 50 - 80% >80% 

ทังหมด / เกอืบทังหมด บางสว่น ดลุยพนิจิ ไมป้่องกนั 

ความผนัผวนของผล
การดําเนนิงาน (SD) 

การป้องกนัความเสยีง fx 

การลงทนุกระจุกตัวใน  
ผูอ้อกตราสารรวม 

การลงทนุกระจุกตัวใน
หมวดอตุสาหกรรมรวม 

การลงทนุกระจุกตัวราย
ประเทศรวม 
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ชอืทรพัยส์นิและการลงทุนสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 

ทรพัยส์นิ 5 อนัดบัแรกของ กองทุนเปิด ยโูอบ ีสมารท์ โกลบอล บอนด ์ฟนัด ์                            

ทรพัยส์นิ Credit Rating % ของ NAV 

1. หน่วยลงทนุ : Wellington Global Bond Fund USD Class S 
Acc. Hedged 

- 100.17 

2. เงนิฝากออมทรัพย ์: ธนาคารยูโอบ ีจํากดั (มหาชน) AAA 1.20 

3. อนืๆ - -1.37 

คุณสามารถดขูอ้มูลทเีป็นปัจจุบันไดท้ ี: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00271/UOBSGB 
 

 

 

 
 
 
 

หน่วยลงทนุ
ของกองทนุ

ระหวา่ง
ประเทศ 

100.17%

เงนิฝากและ
ตราสารหนี
ทอีอกโดย

สถาบนั
การเงนิ 
1.20%

อนืๆ         
-1.37%

Governments/
Cash 

41.10%

Corporate-
Inv Grade

23.00%

Government 
Related 
20.60%

Securitized
15.30%

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทลีงทนุ 

% ของ NAV 

 

 

 

UOBSGB 

 

Wellington Global Bond Fund USD Class S Acc. Hedged 
(Master Fund) 
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ขอ้มลูเพมิเตมิ  

สดัสว่นการลงทุนของ Wellington Global Bond Fund USD Class S Acc. Hedged (Master Fund)   

 

 

คุณสามารถดขูอ้มลูทเีป็นปัจจุบันไดท้ ี: www.wellingtonfunds.com 
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- ค่าธรรมเนียมดงักล่าวไดร้วมภาษีมูลค่าเพมิ หรอืภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอนืใดทํานองเดยีวกัน (ถา้ม)ี 

- ค่าใชจ้่ายอนืๆ ขา้งตน้ เชน่ ค่าสอบบัญช ีเรยีกเก็บจรงิในอตัรารอ้ยละ 0.3644 เป็นตน้  

ทังน ีสามารถดูคา่ธรรมเนียมทเีรยีกเก็บจากกองทนุรวมยอ้นหลัง 3 ปีไดท้ ี:  

https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00271/UOBSGB 
 

 

คา่ธรรมเนยีมทเีรยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมูลคา่หนว่ยลงทนุ)* 

รายการ สงูสดุไมเ่กนิ เก็บจรงิ 

ค่าธรรมเนียมการขาย 1.00 1.00 
ค่าธรรมเนียมการสับเปลยีนหน่วยลงทนุเขา้ 1.00     1.00** 
ค่าธรรมเนียมการรับซอืคนื 1.00  ยกเวน้ 
ค่าธรรมเนียมการสับเปลยีนหน่วยลงทนุออก 1.00  ยกเวน้ 
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย 10 บาทต่อหน่วยลงทนุ 500 หน่วย                              

หรอืเศษของ 500 หน่วย 
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ ไมม่ ี

* ทังน ีบรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการคดิคา่ธรรมเนียมดังกลา่วกับผูส้ังซอืหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุแต่ละกลุ่ม
หรอืแตล่ะคนไมเ่ทา่กันได ้ 

**   กรณผีูถ้อืหน่วยลงทนุสบัเปลยีนหน่วยลงทนุเขา้ บรษัิทจดัการจะไมค่ดิคา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทนุ 

    

 

0.8560

0.0321
0.1284

0.3777

1.3942

0
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1.5

2
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การจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน์ นายทะเบยีน คา่ธรรมเนยีมอนืๆ รวมคา่ใชจ้า่ย

*คา่ธรรมเนียมมผีลกระทบตอ่ผลตอบแทนทคีณุจะไดร้บั  
  ดังนัน คณุควรพจิารณาการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมดังกลา่วกอ่นการลงทนุ * 

คา่ธรรมเนยีม 

สงูสดุไมเ่กนิ  
1.6050 

สงูสดุไมเ่กนิ 
0.1070 

สงูสดุไมเ่กนิ  
0.1284 

สงูสุดไมเ่กนิ
2.3754 

สงูสดุไมเ่กนิ 
0.5350 

คา่ธรรมเนยีมทเีรยีกเก็บจากกองทนุรวม (% ตอ่ปีของ NAV) 
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คา่ธรรมเนยีมของกองทนุหลกั 

 
สามารถดคูา่ธรรมเนียมของกองทนุหลักทเีป็นปัจจุบนัไดท้ ี: www.wellingtonfunds.com 

 

 
 
คา่ตอบแทนทไีดร้บัจากบรษิทัจดัการตา่งประเทศ (Rebate fee): 0.0000 % ของNAV 
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1. ดชันชีวีดั คอื ดชัน ีBloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged 
USD ปรับดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเสยีงดา้นอตัราแลกเปลยีน 
 

2. ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัตามปีปฏทินิ 

ผลการดําเนนิงาน 
 
 

 
 

3. กองทุนนเีคยมผีลขาดทุนสงูสดุในช่วงเวลา 5 ปี คอื -5.7786% 
 
4. ความผนัผวนของผลการดาํเนนิงาน (standard deviation) คอื 2.71% ตอ่ปี 
 
5. ประเภทกองทุนรวมเพอืใชเ้ปรยีบเทยีบผลการดาํเนนิงาน ณ จดุขาย คอื Global Bond Discretionary 

F/X Hedge or Unhedge 

คุณสามารถดขูอ้มลูทเีป็นปัจจุบันไดท้ ีhttps://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00271/UOBSGB 
 
6. ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัแบบปกัหมดุ 

 
- ผลตอบแทนทมีอีายมุากกวา่หรอืเทา่กับ 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนรอ้ยละตอ่ปี 

- เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมฉบบันี ไดจั้ดทําขนึตามมาตรฐานการวดัและนําเสนอผลการ
ดําเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน 

คณุสามารถดขูอ้มลูทเีป็นปัจจุบันไดท้ ี: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00271/UOBSGB 

 

 

3.05%

4.87%
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UOBSGB
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* ผลการดําเนนิงานในอดตี มไิดเ้ป็นสงิยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต * 

ผลการดาํเนนิงานในอดตี 
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ตารางแสดงผลการดําเนนิงานของกลุม่ Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge ขอ้มูล ณ วนัท ี30 มถินุายน 2564 

 
 
 

ขอ้ตกลงและเงอืนไขของขอ้มูลเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานแบบเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์
(Disclaimer of Peer Group Fund Performance) 

 
1. ผลการดําเนนิงานในอดตีของกองทนุ มไิดเ้ป็นสงิยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต  
 
2. ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูฉบับเต็มไดท้ ีwww.aimc.or.th 
 
3. ผลการดําเนินงานของกองทุนทีการเปรียบเทียบ แบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใตข้อ้กําหนดของสมาคม

บรษัิทจัดการลงทุน โดยกองทุนทีจะถูกเปรียบเทียบผลการดําเนินงานในแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภท
เดยีวกนัในระดับเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Percentiles) ตา่งๆ โดยแบง่ออกเป็น  

• 5th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับท ี5 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Top 5% performance) 

• 25th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับท ี25 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Top 25% performance) 

• 50th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับท ี50 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Median Performance) 

• 75th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับท ี75 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Bottom 25% performance) 

• 95th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับท ี95 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Bottom 5% performance) 
 
4. ผลตอบแทนทมีอีายเุกนิหนงึปีนันมกีารแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี  
 

เมอืผูล้งทนุทราบผลตอบแทนของกองทนุทลีงทนุ สามารถนําไปเปรยีบเทยีบกับเปอรเ์ซน็ตไ์ทลต์ามตาราง จะทราบวา่
กองทนุทลีงทนุนันอยูใ่นชว่งทเีทา่ใดของประเภทกองทนุรวมนัน 
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ผลการดําเนนิงานยอ้นหลงัของกองทนุหลกั 

 
 

คุณสามารถดขูอ้มลูกองทนุหลักทเีป็นปัจจุบันไดท้ ี: www.wellingtonfunds.com 
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นโยบายการจา่ยปันผล ไมจ่า่ย 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

วนัทจีดทะเบยีน 30 พฤศจกิายน 2554 

อายุโครงการ ไมก่ําหนด 

การซอืและขายคนื
หน่วยลงทนุ 

วนัทาํการซอื : ทกุวันทําการ ตงัแตเ่วลาเรมิเปิดทําการ ถงึ 15.30 น. 

มลูคา่ขนัตําของการซอืครังแรก : ไมกํ่าหนด 

มลูคา่ขนัตําของการสงัซอืครังถัดไป : ไมก่ําหนด 

วนัทาํการขายคนื : ทกุวันทําการ ตงัแตเ่วลาเปิดทําการ ถงึ 15.30 น. 

มลูคา่ขนัตําของการขายคนื : ไมก่ําหนด 

ยอดคงเหลอืขนัตาํ : ไมก่ําหนด 

ระยะเวลาการรับเงนิคา่ขายคนื : ภายใน 5 วนัทําการนับตงัแตว่นัทคีํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิ
สทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาหน่วยลงทนุ โดยมใิหนั้บรวมวนัหยดุทําการในตา่งประเทศของผูป้ระกอบธรุกจิ
การจัดการกองทนุตา่งประเทศทมีลีกัษณะในทํานองเดยีวกบัธรุกจิการจดัการกองทนุรวมซงึบรษัิทจัดการ
กองทนุรวมไดร้ะบเุกยีวกบัวนัหยดุทาํการในตา่งประเทศดงักลา่วไวแ้ลว้ในเวบ็ไซตข์องบรษัิทจดัการ 

หมายเหต ุ สามารถดวูนัทําการซอืขายหน่วยลงทนุและตรวจสอบมลูคา่ทรัพยส์นิรายวันไดท้ ี
www.uobam.co.th 

 

รายชอืผูจั้ดการกองทนุ 

 

 

 

 

ชอื-นามสกลุ วนัทเีรมิบรหิารกองทนุน ี

นางสาววรรณจันทร ์องึถาวร* 1 กรกฎาคม 2556 

นายกติตพิงษ์ กงัวานเกยีรตชิยั* 18 เมษายน 2557 

นายฐติริัฐ รัตนสงิห*์ 4 มถินุายน 2562 

นางสาวสริอินงค ์ปิยสนัตวิงศ ์ 19 มถินุายน 2562 

นายนพพล นราศร ี 22 กมุภาพันธ ์2564 

* ปฎบิตัหินา้ทเีป็นผูจ้ดัการกองทนุและผูจั้ดการลงทนุในสญัญาซอืขายลว่งหนา้เพมิเตมิ 

ผูส้นับสนุนการขายหรอื
รับซอืคนื 

1. ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2626-7777 

2. บรษัิทหลกัทรัพย ์คนัทร ีกรุ๊ป  จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2205-7111 

3. บรษัิทหลกัทรัพย ์โกลเบลก็ จํากดั : โทรศพัท ์0-2672-5999, 0-2687-7000 

4. บรษัิทหลกัทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2638-5500 

5. ธนาคารออมสนิ : โทรศัพท ์1115 

6. ธนาคารยโูอบ ีจํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2285-1555 

7. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด ์เวลธ ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2016-8600 

ขอ้มลูอนืๆ 



กองทนุเปิด ยโูอบ ีสมารท์ โกลบอล บอนด ์ฟันด ์  13 
 

8. บรษัิทหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2658-5050 

9. บรษัิทหลกัทรัพย ์ไอ ว ีโกลบอล จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2658-5800 

10. บรษัิทหลกัทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2659-8000 

11. บรษัิทหลกัทรัพย ์กรุงศร ีจํากัด (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-7000, 0-2099-7000 

12. บรษัิทหลกัทรัพย ์เอเซยี พลัส จํากัด : โทรศพัท ์0-2680-1234 

13. บรษัิทหลกัทรัพย ์เออซี ีจํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2659-3456 

14. บรษัิทหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซมีโิก ้จํากดั : โทรศพัท ์0-2695-5000 

15. บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2635-3123 

16. บรษัิทหลกัทรัพย ์ไทยพาณชิย ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2949-1999 

17. บรษัิทหลกัทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2305-9000 

18. บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟินันเซยี ไซรัส จํากดั (มหาชน): โทรศพัท ์0-2782-2400 

19. บรษัิทหลกัทรัพย ์ธนชาต จํากัด (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2217-8888 

20. บรษัิทหลกัทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท ์0-2857-7000 

21. บรษัิทหลกัทรัพยจ์ัดการกองทนุ เมอรช์นั พารท์เนอร ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2660-6677 

22. บรษัิทหลกัทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2658-8888 

23. บรษัิทหลกัทรัพย ์บวัหลวง จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2618-1111 

24. บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟินันซา่ จํากดั: โทรศพัท ์0-2697-3700 

25. บรษัิทหลกัทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จํากดั : โทรศัพท ์0-2841-9000 

26. บรษัิทหลกัทรัพย ์เคทบีเีอสท ีจํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2351-1800 

27. บรษัิทหลกัทรัพย ์ทรนีตี ีจํากัด : โทรศพัท ์0-2343-9555 

28. บรษัิท แอด๊วานซ ์ไลฟ์ ประกันชวีติ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2648-3600 

29. ธนาคาร แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากัด (มหาชน) : โทรศพัท ์1327, 0-2359-0000 

30. บรษัิทหลกัทรัพย ์ไอรา่ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2080-2888 

31. บรษัิทหลกัทรัพย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2088-9797 

32. บรษัิทหลกัทรัพยจ์ัดการกองทนุ เอเชยี เวลท ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2207-2100 

33. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ เวล็ธ ์เมจกิ จํากัด : โทรศพัท ์0-2861-5508,       
0-2861-6090 

34. ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2888-8888 

35. บรษัิทหลกัทรัพย ์กสกิรไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2696-0000, 0-2796-0000 

36. ธนาคารทสิโก ้จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2633-6000 

37. บรษัิทหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท ์0-2009-8888 

38. บรษัิท หลกัทรัพยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จํากดั : โทรศพัท ์0-2026-5100 

39. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2026-6222 

40. บรษัิท ฟิลลปิประกนัชวีติ จํากัด (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2022-5000 

41. บรษัิท เมอืงไทยประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2274-9400 

42. บรษัิทหลกัทรัพย ์ทสิโก ้จํากัด : โทรศพัท ์0-2080-6000, 0-2633-6000 

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนือนืๆ ทบีรษัิทจัดการแตง่ตงัขนึ (ถา้ม)ี 
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อตัราสว่นหมนุเวยีนการ
ลงทนุของ กองทนุรวม 
(PTR) 

ในรอบระยะเวลาทผี่านมายอ้นหลงั 1 ปี เทา่กบั 11.23% 

 

 

ตดิตอ่สอบถาม รับ
หนังสอืชชีวน รอ้งเรยีน 

 บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั 

ทอียู่ : ชนั 23A, 25 อาคารเอเซยีเซน็เตอร ์เลขท ี173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท ์: 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 

Website : www.uobam.co.th / Email : thuobamwealthservice@UOBgroup.com 

ธรุกรรมทอีาจ
กอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้
ทางผลประโยชน ์

กรณบีรษัิทจดัการมธีรุกรรมทอีาจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์บรษัิทจดัการจะเปิดเผย
ขอ้มลูธรุกรรมดงักลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบผา่นทางเว็ปไซตข์องบรษัิทจัดการ 

คณุสามารถตรวจสอบธรุกรรมทอีาจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ ีwww.uobam.co.th 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงนิ รวมทังไม่ไดอ้ยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของสถาบันคุม้ครองเงนิฝาก จงึมี
ความเสยีงจากการลงทนุซงึผูล้งทนุอาจไม่ไดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจํานวน 

 ไดรั้บอนุมตัจัิดตังและอยู่ภายใตก้ารกํากับดแูลของสํานักงาน ก.ล.ต 

 การพจิารณาร่างหนังสอืชชีวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทนุรวมนีมไิดเ้ป็นการแสดงวา่สํานักงาน ก.ล.ต. ไดรั้บรองถงึ
ความถูกตอ้งของขอ้มลูในหนังสอืชชีวนของกองทุนรวม หรอืไดป้ระกันราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทนุทเีสนอขายนัน  
ทังนี บรษัิทจัดการกองทุนรวมไดส้อบทานขอ้มูลในหนังสอืชชีวนสว่นสรุปขอ้มูลสําคัญ ณ วันท ี30 มถิุนายน 2564 แลว้
ดว้ยความระมัดระวังในฐานะผูร้ับผดิชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าขอ้มูลดังกล่าวถูกตอ้ง ไม่เป็นเท็จ 
และไมทํ่าใหผู้อ้นืสําคัญผดิ 

 

 
* CAC หมายถึง Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการแนวร่วม

ปฏบิัตขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติของสมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย) 
 

 
อตัราสว่นหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio turnover ratio : PTR)  เพอืใหผู้ล้งทุนทราบถงึ
ปรมิาณการซอืขายทรัพยส์นิของกองทุน และสะทอ้นกลยุทธก์ารลงทุนของผูจั้ดการกองทุนไดด้ียงิขนึ โดยคํานวณ
จากมลูค่าทตํีากว่าระหวา่งผลรวมของมลูค่าการซอืทรัพยส์นิกบัผลรวมของมลูคา่การขายทรัพยส์นิทกีองทนุรวมลงทนุ
ในรอบระยะเวลาผ่านมายอ้นหลัง 1 ปี หารดว้ยมลูค่าทรัพยส์นิสทุธเิฉลยีของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาเดยีวกัน 

 
 

ขอ้มลูกองทนุหลกั 
 

ชอืกองทุน :  Wellington Global Bond Fund USD Class S Acc. Hedged 

ผูจ้ดัการกองทุน : Edward Meyi, Edward Hall 

Bloomberg Code : WELGUAH ID 

ISIN : IE00B1DRXX88 

วนัจดัตงักองทุน :  สงิหาคม 1999 

Website : www.wellington.com 
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คําอธบิายเพมิเตมิ 
 

ปจัจยัความเสยีงทสีําคญัเพมิเตมิ 

1. ความเสยีงทางการตลาด (Market Risk) เกดิจากการเปลยีนแปลงของอัตราดอกเบยีซงึขนึกับปัจจัยภายนอก เช่น 
สภาวะเศรษฐกจิการลงทุน ปัจจัยทางการเมอืงทังในและต่างประเทศ เป็นตน้ โดยราคาตราสารหนีจะเปลยีนแปลง
ในทศิทางตรงขา้มกับการเปลยีนแปลงของอัตราดอกเบยี เชน่ หากอัตราดอกเบยีในตลาดเงนิมแีนวโนม้ปรับตัวสงูขนึ 
อตัราดอกเบยีของตราสารหนทีอีอกใหมก็่จะสงูขนึดว้ย ดังนันราคาตราสารหนีทอีอกมาก่อนหนา้จะมกีารซอืขาย
ในระดับราคาทตํีาลง โดยกองทุนรวมทมีอีายุเฉลยีของทรัพยส์นิทลีงทุน (portfolio duration) สูงจะมโีอกาส
เผชญิกบัการเปลยีนแปลงของราคามากกวา่กองทนุรวมทมี ีportfolio duration ตํากว่า 

2. ความเสยีงจากความมนัคงของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) : การพจิารณาจากอนัดับความน่าเชอืถอืของ
ตราสารทีลงทุน (credit rating) ซงึเป็นขอ้มูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี โดยพิจารณาจากผลการ
ดําเนินงานทผี่านมาและฐานะการเงนิของผูอ้อกตราสาร credit rating ของหุน้กูร้ะยะยาวมคีวามหมายโดยย่อ 
ดังต่อไปนี 

 

ระดบัการลงทนุ TRIS Fitch Moody’s S&P คําอธบิาย 

ระดับทน่ีาลงทนุ 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อันดับเครดติสงูทสีดุ มคีวามเสยีงตํา
ทสีดุทจีะไม่สามารถชําระหนีไดต้าม
กําหนด 

AA AA(tha) Aa AA 
อันดับเครดติรองลงมาและถอืวา่มคีวาม
เสยีงตํามากทจีะไมส่ามารถชําระหนีได ้
ตามกําหนด 

A A(tha) A A 
ความเสยีงตําทจีะไมส่ามารถชําระหนีได ้
ตามกําหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB 
ความเสยีงปานกลางทจีะไมส่ามารถ
ชําระหนีไดต้ามกําหนด 

ระดับทตํีากวา่น่า
ลงทนุ 

ตํากวา่ 
BBB 

ตํากวา่ 
BBB(tha) 

ตํากวา่ Baa 
ตํากวา่ 
BBB 

ความเสยีงสงูทจีะไมส่ามารถชําระหนีได ้
ตามกําหนด 

 

3. ความเสยีงจากการทําสญัญาซอืขายล่วงหนา้ (Derivatives) หมายถงึ สัญญาซอืขายล่วงหนา้บางประเภทอาจมี
การขนึลงผันผวน (volatile) มากกวา่หลักทรัพยพ์ืนฐาน ดังนันหากกองทุนมกีารลงทุนในหลักทรัพยดั์งกล่าวย่อมทําให ้
สนิทรัพยม์คีวามผนัผวนมากกว่าการลงทนุในหลักทรัพยพ์นืฐาน (Underlying Security) 

4. ความเสยีงของประเทศทลีงทุน (Country Risk and Political Risk) คือ ความเสียงทีเกดิจากการเปลียนแปลง
ภายในประเทศ เชน่ การเปลยีนแปลงทางการเมอืง 

5. ความเสยีงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) ความเสยีงจากการทตีราสารที
กองทุนถอือยู่นันขาดสภาพคล่อง โดยการซอืขายเปลยีนมอืของตราสารมจํีานวนครังและปรมิาณนอ้ย อนัเนืองมาจาก
อปุสงคแ์ละอปุทานต่อตราสารในขณะนันๆ อาจทําใหก้องทนุไม่สามารถขายตราสารในชว่งเวลาและราคาที
ตอ้งการได ้

6. ความเสยีงจากการนําเงนิลงทุนกลบัเขา้ประเทศ (Repatriation Risk) คือ ความเสียงทีเกดิจากการ
เปลยีนแปลงนโยบายหรอืขอ้กฎหมาย 
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7. ความเสยีงจากการเปลยีนแปลงของอตัราแลกเปลยีน (Currency Risk) หมายถงึ การเปลยีนแปลง ของอัตรา
แลกเปลยีนมผีลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เชน่ กองทุนรวมลงทุนดว้ยสกลุเงนิดอลลาร ์ในชว่งทเีงนิบาท
อ่อน แต่ขายทํากําไรในช่วงทบีาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเ้งนิบาทกลับมานอ้ยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุน
ในช่วงทบีาทแข็งและขายทํากําไรในช่วงทบีาทอ่อน ก็อาจไดผ้ลตอบแทนมากขนึกว่าเดมิดว้ยเช่นกัน ดังนัน การ
ป้องกันความเสยีงจากอัตราแลกเปลยีนจงึเป็นเครอืงมือสําคัญในการบรหิารความเสยีงจากดังกล่าว ซงึทําได ้
ดังตอ่ไปนี คอื 

- โดยจะป้องกันความเสยีงอัตราแลกเปลยีนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 90 ของมูลค่าเงนิลงทนุในต่างประเทศ หากมกีาร
ปรับเปลยีนกลยุทธเ์กยีวกับการทําสญัญาซอืขายลว่งหนา้ดังกล่าว บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ 
ผูล้งทนุอาจมคีวามเสยีงจากอตัราแลกเปลยีน 

แนวทางในการป้องกันความเสียง จะใชก้ารวเิคราะห์ทางปัจจัยทางเศรษฐกจิ การเงนิ การคลัง เพือคาดการณ์
ทศิทางอัตราแลกเปลยีนเพอืลดความเสยีงน ีซงึอาจมตีน้ทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสยีง โดยอาจ
ทําใหผ้ลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากตน้ทนุทเีพมิขนึ 

8. ความเสยีงจากการลงทุนกระจกุตวั (High Concentration Risk)  

(1) ความเสยีงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึง (High Issuer Concentration Risk) เกดิจาก
กองทุนลงทนุในผูอ้อกตราสารรายใด  ๆมากกวา่ 10% ของ NAV รวมกัน ซงึหากเกดิเหตกุารณ์ทสีง่ผลกระทบต่อการ
ดําเนินงาน ฐานะการเงนิ หรอืความมันคงของผูอ้อกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมผีลการดําเนินงานทผีันผวน
มากกวา่กองทนุทกีระจายการลงทนุในหลายผูอ้อกตราสาร 

ทงันี การลงทนุแบบกระจุกตัวไมร่วมถงึกรณกีารลงทนุในทรัพยส์นิดังนี  

1. ตราสารหนภีาครัฐไทย 

2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศทมีกีารจัดอนัดับความน่าเชอืถอือยูใ่นอนัดับทสีามารถลงทนุได ้

3. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทผีูร้ับฝากหรอืผูอ้อกตราสารทมีกีารจัดอันดับความน่าเชอืถอือยู่ในอันดับ
ทสีามารถลงทนุได ้

(2) ความเสยีงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนงึ (Sector Concentration Risk) เกดิ
จากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซงึหากเกดิเหตุการณ์ทีสง่ผลกระทบ
ต่ออุตสาหกรรมนัน กองทุนดังกล่าวอาจมผีลการดําเนินงานทผัีนผวนมากกว่ากองทุนทกีระจายการลงทุนในหลาย
หมวดอตุสาหกรรม 

(3) ความเสยีงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึง (Country Concentration Risk) เกดิจากกองทุน
ลงทุนในประเทศใดประเทศหนงึมากกวา่ 20% ของ NAV รวมกัน ทังนี ไม่รวมถงึการลงทุนในตราสารทผีูอ้อกเสนอ
ขายอยูใ่นประเทศไทยซงึหากเกดิเหตกุารณ์ทสีง่ผลกระทบตอ่ประเทศดังกล่าว เชน่ การเมอืง เศรษฐกจิ สังคม เป็น
ตน้ กองทนุดังกลา่วอาจมผีลการดําเนนิงานทผีนัผวนมากกว่ากองทนุทกีระจายการลงทนุในหลายประเทศ 

 
 
 
 

 
 


