
กลยทุธก์ารลงทนุ ประเภทกองทนุรวมตามท่ีแสดงใน มีนาคม 2564 

ขอ้มลูท่ีใชเ้ปรยีบเทียบผลการด าเนิน ขนาดกองทนุ (ลา้นบาท)

งานของกองทนุรวม ณ จดุขาย 7.01

Global Bond Discretionary มลูค่าหน่วยลงทนุ/หน่วย (บาท) 

F/X Hedge or Unhedge 12.3218

การป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น วนัจดทะเบียนกองทนุรวม  

ไมน่อ้ยกว่า 90% ของมลูคา่เงนิลงทนุต่างประเทศ 30 พฤศจิกายน 2554

รปูแบบกองทนุ 

ประเภทกองทนุ

กองทนุรวมหน่วยลงทนุทีล่งทนุในหน่วยลงทนุ

กองทนุรวมต่างประเทศเพียงกองทนุเดียว

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี * 3 ปี * 5 ปี * 10 ปี * ตัง้แต่ตน้ปี ตัง้แต่จดัตัง้ ** การสัง่ซ้ือหน่วยลงทนุ

UOBSGB -2.04 -2.06 -0.33 2.26 0.69 N/A -2.04 2.26 ทกุวันทาํการซ้ือขายหนว่ยลงทนุภายใน15.30น.*

ดชันีมาตรฐาน *** -2.41 -1.60 1.50 4.31 3.19 N/A -2.41 3.38 การขายคืนหน่วยลงทนุ

ความผนัผวนของผลการดาํเนนิงาน 1.15 1.46 2.33 3.07 2.73 N/A 1.15 5.37 ทกุวันทาํการซ้ือขายหนว่ยลงทนุภายใน15.30น.*

ความผนัผวนของตวัชี้วัด 1.25 1.58 2.16 3.15 2.96 N/A 1.25 4.55 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มี

มลูค่าขัน้ต ่าในการซ้ือ

ไม่กาํหนด

มลูค่าขัน้ต ่าในการขายคืน

ไม่กาํหนด

วนัท่ีไดร้บัเงินค่าขายคืน

ภายใน 5 วันทาํการ นบัแต่วันถัดจากวัน

คาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ มลูค่าหน่วย

ลงทนุ ราคาหน่วยลงทนุ

*โปรดศึกษาปฏิทินวันซ้ือขายกองทนุ

ตัง้แต่จดัตัง้กองทนุ จนถึงวันที ่31 มนีาคม 2564 ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจาก

สดัส่วนการลงทนุ ผ ูถื้อหน่วยลงทนุ 

1. หน่วยลงทนุของกองทนุระหว่างประเทศ 102.98% (รอ้ยละของมลูค่าหน่วยลงทนุ)

2. เงนิฝากและตราสารหนีท้ีอ่อกโดยสถาบันการเงนิ 0.02% ค่าธรรมเนียมการขาย

3. อื่น ๆ -3.00% ไม่เกนิ 1.00% (ปัจจบุันเก็บ 1.00%)

ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืน

ไม่เกนิ 1.00% (ปัจจบุัน ยกเวน้)

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยน

รายช่ือหลกัทรพัย์ สบัเปลี่ยน -เขา้    อตัราเดียวกนักบั

1.หน่วยลงทนุ : Wellington Global Bond Fund USD Class S Acc. Hedged 102.98% ค่าธรรมเนียมการขาย

2.เงนิฝากออมทรพัย ์: ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) 0.02% สบัเปลี่ยน -ออก   อตัราเดียวกนักบั

3.อื่นๆ -3.00% ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืน

ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม

(รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ) 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ

≤ 1.6050% ต่อปี

แผนภาพแสดงต าแหน่งความเส่ียงของกองทนุรวม ค่าธรรมเนียมผ ูด้แูลผลประโยชน์

≤ 0.1070% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

≤ 0.1284% ต่อปี

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ

≤ 0.5350% ต่อปี

หมายเหต ุทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมดงักลา่วขา้งตน้เป็น

อตัราทีร่วมภาษีมลูค่าเพิ่ม (ถา้ม)ี หรือภาษีธรุกจิ

Bloomberg Ticker : UOBSGB : UOBSGBF:TB เฉพาะ (ถา้ม)ี หรือภาษีอื่นใดท านองเดียวกนั (ถา้ม)ี

กองทนุหลกั : WELGUAH:ID ขอ้มลู ณ 31 มีนาคม 2564

สอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติมติดต่อ

ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน), ผ ูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซ้ือคืน

และบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั โทร. +66 (0) 2786-2222

อีเมล ์ thuobamwealthservice@uobgroup.com  เว็บไซต ์www.uobam.co.th 

ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ Wellington Global Bond Fund ซ่ึงจดทะเบียนใน 

Luxembourg โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชีไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของ NAV โดยกองทนุหลกัมี

นโยบายการลงทนุเพื่อแสวงหาผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทนุในตราสารหนี้ทัว่โลก

เป็นหลกั โดยผูจ้ดัการลงทนุจะบริหารกองทนุเชิงรกุเพื่อมุง่หวังใหไ้ดผ้ลการดาํเนินงานที่

ดีกว่าดชันีเปรียบเทียบ Barclays Global Aggregate Index ผา่นการลงทนุในตราสารหนี้ที่

หลากหลายทัว่โลกและการบริหารความเสีย่งที่เขม้งวดของบริษทัจดัการกองทนุ

ผลการดาํเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลาดทนุ มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต เอกสารการวัดผลการดาํเนินงานของกองทนุ

รวมฉบับนีไ้ดจ้ดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทนุ รางวัลและการจดัอนัดบัขา้งตน้ไม่ไดจ้ดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดาํเนินงาน

ของกองทนุรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทนุ กองทนุมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทนุในต่างประเทศ ถึงแมว่้ากองทนุอาจป้องกนัความเสี่ยงตามดลุยพินิจของ

ผูจ้ดัการกองทนุรวม แต่เนือ่งจากกองทนุไม่ไดป้้องกนัความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนทัง้จาํนวน   ผูล้งทนุอาจจะขาดทนุหรือไดร้บักาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยน/หรือไดร้บัเงนิคืนตํา่กว่าเงนิลงทนุเร่ิมแรก

ได ้การลงทนุมีความเสี่ยง ผูล้งทนุควรทาํความเขา้ใจลกัษณะกองทนุ นโยบายการลงทนุ เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและผลการดาํเนินงานของกองทนุกอ่นการตดัสนิใจลงทนุ

ผลการด าเนินงานยอ้นหลงักองทนุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564

ผลการด าเนินงานยอ้นหลงั (%)
กองทนุ

* % ตอ่ปี ** หากกองทนุรวมจัดตัง้นอ้ยกว่า 1 ปี ผลการดาํเนนิงานทีแ่สดงจะเป็นตามทีเ่กิดขึน้จริง แตห่ากกองทนุรวมจัดตัง้ตัง้แต ่1 ปีขึน้ไป ผลการดาํเนนิงานทีแ่สดงจะเป็น % ตอ่ปี

 *** ดชัน ีBloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD ปรบัดว้ยตน้ทนุการป้องกนัความเสี่ยงดา้นอตัราแลกเปลี่ยน

กองทนุเปิด ยโูอบี สมารท์ 

โกลบอล บอนด ์ฟันด์ (UOBSGB) 
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Return (%) Standard Deviation (%)

AIMC Category Peer Percentile 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y

Equity General

5th Percentile 21.38 37.61 67.66 3.37 7.55 8.56 9.75 13.73 14.55 14.65 13.08 12.44

25th Percentile 15.58 31.21 48.80 -0.81 4.97 7.00 11.51 16.43 18.02 18.97 15.66 15.91

50th Percentile 13.55 28.23 38.13 -2.87 3.56 6.03 12.75 17.91 19.37 20.17 16.61 16.37

75th Percentile 10.97 23.87 32.57 -4.24 2.03 5.06 14.20 19.15 20.10 21.31 17.61 16.81

95th Percentile 7.44 16.50 23.76 -7.68 -0.15 2.98 16.31 21.15 21.89 23.28 18.95 18.10

Equity Large Cap

5th Percentile 18.67 59.89 62.29 2.12 8.03 8.37 12.29 18.46 19.10 19.04 15.89 15.76

25th Percentile 13.18 30.94 40.31 -2.52 4.88 6.78 12.93 18.96 19.93 20.20 16.49 16.13

50th Percentile 10.33 27.25 33.95 -3.44 3.81 5.73 14.19 19.59 20.74 21.02 16.98 16.57

75th Percentile 9.11 25.55 31.01 -4.72 2.17 5.20 15.49 21.58 22.55 22.46 18.13 17.00

95th Percentile 8.19 23.53 25.74 -7.08 0.05 4.52 22.74 30.42 33.24 27.22 21.50 17.64

Equity Small - Mid Cap

5th Percentile 28.33 45.01 118.54 9.23 10.02 11.65 16.05 18.12 23.32 19.16

25th Percentile 22.54 41.62 101.92 5.88 9.46 12.02 16.20 18.93 24.71 20.76

50th Percentile 21.90 31.54 98.46 2.42 8.75 12.67 16.88 19.21 25.11 21.24

75th Percentile 21.25 29.83 80.94 -0.01 5.78 13.61 18.43 19.91 25.62 21.98

95th Percentile 18.77 28.09 74.32 -4.52 3.80 14.21 19.05 20.85 27.85 22.76

European Equity

5th Percentile 12.86 32.84 83.53 13.54 11.11 5.21 10.13 13.55 16.75 14.81 12.45 13.28

25th Percentile 8.91 20.16 49.78 10.37 8.76 4.89 11.29 13.94 18.53 16.83 14.01 14.14

50th Percentile 7.27 18.73 43.00 7.39 7.69 4.50 12.96 14.49 19.12 17.72 14.82 15.21

75th Percentile 6.28 15.67 36.25 5.96 6.86 4.11 14.34 17.09 21.13 20.40 17.01 16.29

95th Percentile 5.79 10.64 28.94 4.19 4.97 3.79 15.92 17.83 24.06 26.06 19.24 17.15

Foreign Investment Allocation

5th Percentile 4.48 18.74 46.71 10.63 11.80 9.21 1.70 2.26 3.79 5.67 7.10 9.21

25th Percentile 3.43 11.70 31.78 5.99 6.44 8.96 4.49 5.07 5.68 8.55 7.87 9.28

50th Percentile 1.48 8.14 21.84 3.58 4.49 5.47 7.36 6.89 8.74 10.09 9.00 12.98

75th Percentile 0.50 5.19 17.38 2.42 3.52 3.03 11.89 11.62 13.55 12.50 10.87 14.34

95th Percentile -1.96 2.69 11.18 -0.20 1.13 1.65 20.13 17.92 21.67 17.46 15.48 14.56

Fund of Property Fund - Thai

5th Percentile 0.65 -1.47 0.60 0.86 3.33 8.61 14.22 12.59 11.77 18.38 14.75 13.01

25th Percentile 0.61 -1.61 -0.75 0.22 2.62 8.24 15.21 13.73 12.52 19.11 15.20 13.23

50th Percentile -0.73 -3.90 -1.45 -0.14 1.55 7.78 16.53 14.87 13.63 19.88 16.10 13.50

75th Percentile -1.62 -5.06 -3.05 -0.91 0.19 7.31 17.32 15.63 14.43 20.60 16.76 13.78

95th Percentile -2.39 -6.42 -4.04 -2.09 -0.35 6.94 17.59 15.83 14.90 21.54 17.20 13.99

Global Bond Discretionary F/X
Hedge or Unhedge

5th Percentile 4.04 5.70 17.59 3.45 2.47 2.26 1.81 1.74 1.99 2.94 2.57 5.29

25th Percentile 0.56 4.34 13.96 3.20 2.05 1.74 2.07 2.09 2.97 4.15 2.77 6.09

50th Percentile -0.18 2.51 12.47 2.84 1.26 1.09 2.46 2.57 4.06 6.08 3.15 6.43

75th Percentile -2.14 -0.88 4.07 1.64 -0.59 -0.48 3.02 3.14 4.95 6.92 5.26 7.02

95th Percentile -3.98 -2.04 -0.53 -0.49 -2.15 -1.43 4.56 4.85 6.73 8.87 6.62 7.84

Global Bond Fully F/X Hedge

5th Percentile 0.06 4.25 14.11 3.31 2.81 3.00 1.39 1.16 1.76 3.90 3.28 3.21

25th Percentile -0.08 0.97 10.86 2.92 2.46 3.00 2.43 2.39 2.74 6.25 4.03 3.21

50th Percentile -2.05 0.04 7.32 2.71 2.02 3.00 2.60 2.50 3.18 6.41 4.98 3.21

75th Percentile -2.86 -0.34 4.83 1.90 1.88 3.00 3.23 3.08 3.80 6.93 5.31 3.21

95th Percentile -3.03 -1.42 2.46 -1.20 1.78 3.00 3.27 3.12 4.45 6.98 5.57 3.21
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Return and Risk statistics for Thailand Mutual funds 

© 2014 Morningstar. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; (3) is for informational purposes only; 
and (4) is not warranted to be accurate, complete, or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no 
guarantee of future results.  This report is not a solicitation for the sale of shares.  

ข้อตกลงและเงือนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดําเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
)Disclaimer of Peer group Fund Performance(

1. ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุน มิไดเ้ป็นสิงยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต
2. ผูล้งทุนสามารถดูขอ้มูลฉบบัเตม็ไดที้ www.aimc.or.th
3. ผลการดาํเนินงานของกองทุนทีการเปรียบเทียบแบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใตข้อ้กาํหนดของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน

โดยกองทุนทีจะถูกเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานในแต่ละช่วงเวลากบักองทุนประเภทเดียวกนัในระดบัเปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Percentiles) ต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น 
5th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที 5 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Top 5% performance)
25th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที 25 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Top 25% performance)
50th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที 50 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Median performance)
75th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที 75 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Bottom 25% performance)
95th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที 95 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Bottom 5% performance)

4. ผลตอบแทนทีมีอายเุกินหนึงปีนนัมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เมือผูล้งทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนทีลงทุน สามารถนาํไปเปรียบเทียบกบัเปอร์เซ็นตไ์ทลต์ามตาราง จะทราบวา่กองทุนทีลงทุนนนัอยูใ่นช่วงทีเท่าใดของประเภทกองทุนรวมนนั
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กองทนุเปิด ยโูอบ ีสมารท์ โกลบอล บอนด ์ฟนัด์

UOB Smart Global Bond Fund: UOBSGB

กองทนุรวมตราสารหนี้

 กองทนุรวมหนว่ยลงทนุประเภท Feeder Fund

กองทนุรวมทีเ่นน้ลงทนุแบบมคีวามเสีย่งในตา่งประเทศ

หนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูสําคญั

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ  
ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั  

การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :     
ไดร้บัการรบัรอง CAC  

  

ขอ้มลู ณ วนัที ่12 มกราคม 2564
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นโยบายการลงทนุ 

กองทนุจะเนน้ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ Wellington Global Bond Fund USD Class S Acc. Hedged ซึง่เป็น
กองทนุรวมตา่งประเทศเพยีงกองทนุเดยีว โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธิ
ของกองทุน โดยสว่นทีเ่หลอืกองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ ึง่ตราสารทีม่ลีักษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง 
(Structured Note) เฉพาะตราสารหนี้ทีผู่ถ้อืมสีทิธไิถถ่อนกอ่นกําหนด (Puttable Bond) และตราสารหนี้ทีผู่อ้อกมสีทิธไิถถ่อน
กอ่นกําหนด (Callable Bond) โดยมกีารกําหนดผลตอบแทนไวอ้ยา่งแน่นอนหรอืเป็นอัตราทีผั่นแปรตามอัตราดอกเบีย้
ของสถาบันการเงนิหรอือัตราดอกเบีย้อืน่ และไมม่กีารกําหนดเงือ่นไขการจา่ยผลตอบแทนทีอ่า้งองิกบัปัจจัยอา้งองิอืน่
เพิม่เตมิ และมกีารลงทนุใน derivatives ทีแ่ฝงอยูใ่นธรุกรรม structure note ทีเ่ป็น puttable / callable bond เทา่นัน้ รวมถงึ
ลงทนุในทรัพยส์นิตามประเภทของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่อยา่งใดอยา่งหนึง่ หรอืหลายอยา่ง
ตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทนุใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย
กองทนุทีก่ําหนดไว ้ 

โดยปกตกิองทนุจะลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (derivatives) เพือ่ป้องกันความเสีย่งดา้นอัตราแลกเปลีย่นเงนิตรา
ตา่งประเทศเกอืบทัง้หมด โดยจะป้องกนัความเสีย่งอัตราแลกเปลีย่นไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 90 ของมลูคา่เงนิลงทนุในตา่งประเทศ 
ซึง่จะปฏบิัตใิหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขและหลักเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
ทัง้นี้ สัดสว่นของการป้องกนัความเสีย่ง (Hedge Ratio) อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดใ้นกรณีทีม่มีลูคา่การลงทนุทีเ่ป็นสกลุเงนิ
ตา่งประเทศเปลีย่นแปลงอย่างมนัียสําคัญ อันเนื่องจากการซือ้/ขายกองทนุ หรอืการเปลีย่นแปลงของมูลคา่หน่วยลงทุน
กองทนุ Wellington Global Bond Fund USD Class S Acc. Hedged เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม ในอนาคตกองทนุอาจจะทํา
หรอืไมทํ่าสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพือ่ป้องกนัความเสีย่งดังกลา่วก็ได ้โดยขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุ  

 
นโยบายการลงทนุของกองทนุตา่งประเทศ 

กองทนุมนีโยบายการลงทนุเพือ่แสวงหาผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทนุในตราสารหนี้ท่ัวโลกเป็นหลัก โดยผูจั้ดการ
ลงทนุจะบรหิารกองทนุเชงิรกุเพือ่มุง่หวังใหไ้ดผ้ลการดําเนนิงานทีด่กีวา่ดัชนีเปรยีบเทยีบ Barclays Global Aggregate 
Index ผ่านการลงทนุในตราสารหนี้ทีห่ลากหลายท่ัวโลกและการบรหิารความเสีย่งทีเ่ขม้งวดของบรษัิทจัดการกองทนุ 
โดยดัชนีเปรยีบเทยีบจะประกอบไปดว้ยตราสารหนี้ในหลากหลายภมูภิาคทีม่อีายมุากกวา่หนึง่ปี โดยกองทนุจะเนน้ลงทนุ
ในตราสารหนีข้องผูอ้อกตราสารทีม่ภีมูลํิาเนาท่ัวโลก กองทนุอาจซือ้และขายพันธบตัรทีอ่อกโดยหน่วยงานรัฐบาลและ
องคก์รภาครัฐ ตราสารหนี้อืน่ทีอ่อกโดยภาคเอกชนทัง้แบบคงทีแ่ละอัตราดอกเบีย้ลอยตัว หลักทรัพยไ์ฮบรดิทีป่ระกอบไปดว้ย
หลักทรัพยแ์ปลงสภาพ หลักทรัพยก์ ึง่หนี้ก ึง่ทนุทีอ่าจถกูปรับลดมลูคา่ตามสถานการณ์เฉพาะทีไ่ดร้ะบไุวแ้ละหลักทรัพย
กึง่หนี้ก ึง่ทนุทีอ่าจถกูแปลงสภาพตามสถานการณ์เฉพาะทีไ่ดร้ะบไุว ้หลักทรัพยท์ีเ่ชือ่มโยงดว้ยเครดติหรอืดัชนี (หลักทรัพย์
ทีร่วมคณุสมบตัขิองหุน้กูแ้ละหุน้บรุมิสทิธิ)์ 

คณุสามารถศกึษาขอ้มลูกองทนุหลักไดจ้าก : www.wellingtonfunds.com 
 
กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ  

1. กองทนุเปิด ยโูอบ ีสมารท์ โกลบอล บอนด ์ฟันด ์มุง่หวังใหผ้ลการดําเนนิงานเคลือ่นไหวตามกองทนุหลัก 
(passive management) 

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

 

 

 

 

 

คณุกาํลงัจะลงทนุอะไร ? 
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1. ผูล้งทนุทีค่าดหวังผลตอบแทนทีส่งูกวา่เงนิฝาก และยอมรับผลตอบแทนทีอ่าจตํา่กวา่หุน้ได ้

2. เหมาะสําหรับผูล้งทนุทีต่อ้งการผลตอบแทนทีด่จีากการลงทนุในตราสารหนีต้า่งประเทศทั่วโลก 
 
 
 
กองทนุรวมนี ้ไมเ่หมาะ กบัใคร 
1. ผูล้งทนุทีเ่นน้การไดรั้บผลตอบแทนในจํานวนเงนิทีแ่น่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ 

2. ผูล้งทนุทีต่อ้งการลงทนุเฉพาะในตราสารหนี้ทีม่คีณุภาพดสีภาพคลอ่งสงู และมคีวามเสีย่งจากความผันผวน
ของราคาตํ่า เนื่องจากกองทุนรวมนี้ไม่ถูกจํากัดโดยกฎเกณฑใ์หต้อ้งลงทุนในทรัพย์สนิดังกล่าวเช่นเดียวกับ
กองทนุรวมตลาดเงนิ 

 

 
 

ทําอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสีย่งของกองทนุนี ้

 อา่นหนังสอืชีช้วนฉบับเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  

 อยา่ลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลักษณะและความเสีย่งของกองทนุรวมนีด้พีอ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทนุรวมนีเ้หมาะกบัใคร ? 
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คาํเตอืนทีส่ําคญั  

1. กองทุนรวมนี้ไม่ไดถ้กูจํากัดโดยกฎเกณฑใ์หต้อ้งลงทุนเฉพาะในตราสารทีม่คีวามเสีย่งตํ่าเชน่เดยีวกับกองทุนรวม
ตลาดเงนิ ดังนัน้ จงึมคีวามเสีย่งสงูกวา่กองทนุรวมตลาดเงนิ  

2. กองทนุรวมนีอ้าจมกีารลงทนุในตราสารหนีท้ีม่สีภาพคลอ่งตํา่ จงึอาจไมส่ามารถซือ้ขายตราสารหนี้ไดใ้นเวลาทีต่อ้งการ
หรอืในราคาทีเ่หมาะสม 

3. กองทนุมคีวามเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น อาจทําใหผู้ล้งทนุไดรั้บผลขาดทนุจากอัตราแลกเปลีย่นหรอืไดรั้บเงนิคนื
ตํา่กวา่เงนิลงทนุเริม่แรกได ้และการทําธรุกรรมป้องกันความเสีย่งดังกลา่วอาจมตีน้ทนุ ซึง่ทําใหผ้ลตอบแทนของกองทนุ
โดยรวมลดลงจากตน้ทนุทีเ่พิม่ขึน้  

4. ผูล้งทุนอาจไม่สามารถขายคนืหน่วยลงทุนไดถ้า้หากกองทุนไม่สามารถดํารงสนิทรัพยส์ภาพคล่องไดต้ามที่
สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด  

5. กองทนุอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ในลักษณะเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการลงทนุเพือ่ใหม้ฐีานะทางอัตราแลกเปลีย่น
และ/หรอืทางดอกเบีย้และ/หรอืดเูรชัน่ตามทีต่อ้งการไดด้ังนัน้กองทนุหลักจงึมคีวามเสีย่งมากกวา่กองทนุรวมอืน่ 

6. กองทนุรวมนีล้งทนุในกองทนุหลักทีล่งทนุกระจกุตัวในประเทศสหรัฐอเมรกิา ผูล้งทนุจงึควรพจิารณาการกระจายความ
เสีย่งของพอรต์การลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย (ขอ้มลู ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563) 

7. กองทนุอาจลงทุนในตราสารทีม่สีัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง กองทุนรวมจงึมคีวามเสีย่งมากกวา่กองทุนรวมที่
ลงทุนในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง เนื่องจากใชเ้งนิลงทุนในจํานวนทีน่อ้ยกว่าจงึมกีําไร/ขาดทุนสงูกว่าการ
ลงทนุในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง 

8. กองทนุรวมอาจมกีารกระจกุตัวของการถอืหน่วยลงทนุของบคุคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมด 
ดังนัน้ หากผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่วไถถ่อนหน่วยลงทนุอาจมคีวามเสีย่งใหก้องทนุตอ้งเลกิกองทนุรวมได ้โดย
ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูไดท้ีเ่ว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ www.uobam.co.th 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ ? 
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แผนภาพแสดงตาํแหนง่ความเสีย่งของกองทนุรวม 

 

 
ปจัจยัความเสีย่งทีส่ําคญั 

ความเสีย่งจากความผนัผวนของมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Market risk) (ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563) 
 

ตํา่                                                              สงู 
 

 

 
ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High concentration risk) (ขอ้มลู ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563) 

ตํา่                                                              สงู 
 

 

ตํา่                                 สงู 
 

 

ตํา่    สงู 
 

   
หมายเหต ุ: กองทนุรวมมกีารลงทนุกระจกุตวัในประเทศสหรัฐอเมรกิา  
 

ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (Exchange rate risk) (ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563) 

ตํา่  สงู 
 

 
หมายเหต ุ:  กองทนุรวมมกีารป้องกนัความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นคดิเป็น 92.91% ของเงนิ

ลงทนุในตา่งประเทศ 

ทัง้นี ้สามารถดคํูาอธบิายความเสีย่งตา่งๆไดจ้ากคําอธบิายเพิม่เตมิทา้ยเลม่ 
 

≤ 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% 

ทัง้หมด / เกอืบทัง้หมด บางสว่น ดลุยพนิจิ ไมป้่องกนั 

ความผันผวนของผล
การดําเนนิงาน (SD) 

การป้องกนัความเสีย่ง fx 

การลงทนุกระจกุตัวใน  
ผูอ้อกตราสารรวม 

การลงทนุกระจกุตัวใน
หมวดอตุสาหกรรมรวม 

การลงทนุกระจกุตัวราย
ประเทศรวม 
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ชือ่ทรพัยส์นิและการลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 

ทรพัยส์นิ 5 อนัดบัแรกของ กองทนุเปิด ยโูอบ ีสมารท์ โกลบอล บอนด ์ฟนัด ์                            

ทรพัยส์นิ Credit Rating % ของ NAV 

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

- 95.36 

2. เงนิฝากออมทรัพย ์: ธนาคารยโูอบ ีจํากดั (มหาชน) AAA 0.73 

หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Governments/Cash 
45.6%

Corporate-Inv 
Grade 26.3%

Securitized 
13.1%

Government 
Related 15.0%

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทีล่งทนุ 

% ของ NAV 

ขอ้มลูกองทนุหลกั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

หนว่ยลงทนุของ
กองทนุระหวา่ง
ประเทศ 95.36%

เงนิฝากและ   
ตราสารหนีท้ ีอ่อก
โดยสถาบนั

การเงนิ 0.73%

อืน่ๆ 3.91%

 

UOBSGB 

 

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

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2563      
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ขอ้มลูเพิม่เตมิ  

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

 

 

 

ขอ้มลูกองทนุหลัก ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: www.wellingtonfunds.com 
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หมายเหต ุ:  ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563 

- คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ขา้งตน้ เชน่ คา่สอบบัญช ีเรยีกเก็บจรงิในอตัรารอ้ยละ 0.3644 เป็นตน้  

- คา่ธรรมเนยีมดังกลา่วไดร้วมภาษีมลูคา่เพิม่ หรอืภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใดทํานองเดยีวกนั (ถา้ม)ี 

ทัง้นี ้สามารถดคูา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมยอ้นหลัง 3 ปีไดท้ี ่:  

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

 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ)* 

รายการ สงูสดุไมเ่กนิ เก็บจรงิ 
คา่ธรรมเนยีมการขาย 1.00 1.00 
คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ 1.00 1.00** 
คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนื 1.00 ยกเวน้ 
คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก 1.00 ยกเวน้ 
คา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วย 10 บาทตอ่หน่วยลงทนุ 500 หน่วย           

หรอืเศษของ 500 หน่วย 
คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ ไมม่ ี

* ทัง้นี ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการคดิคา่ธรรมเนยีมดังกลา่วกบัผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะกลุม่
หรอืแตล่ะคนไมเ่ทา่กนัได ้ 

**   กรณีผูถ้อืหน่วยลงทนุสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ บรษัิทจัดการจะไมค่ดิคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุ 

   หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ วนัที ่30 ธันวาคม 2563 

 

0.8560

0.0321
0.1284

0.3777

1.3942

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

การจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน์ นายทะเบยีน คา่ธรรมเนยีมอืน่ๆ รวมคา่ใชจ้า่ย

*คา่ธรรมเนยีมมผีลกระทบตอ่ผลตอบแทนทีค่ณุจะไดรั้บ  
  ดงันัน้ คณุควรพจิารณาการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมดังกลา่วกอ่นการลงทนุ * 

คา่ธรรมเนยีม 

สงูสดุไมเ่กนิ  
1.6050 

สงูสดุไมเ่กนิ
0.1070 

สงูสดุไมเ่กนิ  
0.1284 

สงูสดุไมเ่กนิ
2.3754 

สงูสดุไมเ่กนิ 
0.5350 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม (% ตอ่ปีของ NAV) 
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คา่ธรรมเนยีมของกองทนุหลกั 

 
สามารถดคูา่ธรรมเนยีมของกองทนุหลักทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: www.wellingtonfunds.com 

ขอ้มลูกองทนุหลกั ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 

 
 
คา่ตอบแทนทีไ่ดร้บัจากบรษิทัจดัการตา่งประเทศ (Rebate fee): 0.0000 % ของNAV 

หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ วนัที ่30 ธันวาคม 2563 
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2. 

3. 
 
4. 
 
5. 

 
6. 

-

-

 

ผลต

ผลต

ควา

ควา

กองทนุ
 

 

  
 
 

ดชันชีีว้ดั 
USD ปรับด
 
ผลการดาํ

ผลการดําเน
 
 

 
กองทนุนี้

ความผนัผ

ประเภทก
F/X Hed

คณุสามาร

ผลการดาํ

 ผลตอบแทน
 เอกสารการว
ดําเนนิงานข

คณุสามารถด

หมายเหต ุ:

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

ตอบแทนกองทนุรวม

ตอบแทนตวัชีว้ดั

ามผนัผวนของกองทนุ

ามผนัผวนของตวัชีว้ดั

กองทนุ

* ผล

ผ

นเปิด ยโูอบ ีสม

คอื ดชัน ีBl
ดว้ยตน้ทนุกา
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นนิงาน 
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รถดขูอ้มลูทีเ่ป็

าเนนิงานยอ้

นทีม่อีายมุาก

วัดผลการดํา
ของกองทนุรว

ดขูอ้มลูทีเ่ป็น

 ขอ้มลู ณ วนั

3.05%

5.49%

2563

3.05% -0.0

5.49% 0.8

3.72% 0.8

3.27% 0.9

YTD 3 เดื

ลการดําเนิ

ผลการ
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กองทนุเปิด ยโูอบ ีสมารท์ โกลบอล บอนด ์ฟันด ์  10 
 

 

ตารางแสดงผลการดําเนนิงานของกลุม่ Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge  

    ขอ้มลู ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

 
 
 
 

ขอ้ตกลงและเงือ่นไขของขอ้มลูเปรยีบเทยีบผลการดาํเนนิงานแบบเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์
(Disclaimer of Peer Group Fund Performance) 

 
1. ผลการดําเนนิงานในอดตีของกองทนุ มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต  
 
2. ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูฉบบัเต็มไดท้ี ่www.aimc.or.th 
 
3. ผลการดําเนนิงานของกองทนุทีก่ารเปรยีบเทยีบ แบง่ตามประเภทกองทนุรวมภายใตข้อ้กําหนดของสมาคม
บรษัิทจัดการลงทุน โดยกองทุนทีจ่ะถูกเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานในแต่ละชว่งเวลากับกองทุนประเภท
เดยีวกนัในระดับเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Percentiles) ตา่งๆ โดยแบง่ออกเป็น  

• 5th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่5 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Top 5% performance) 

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

• 50th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่50 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Median Performance) 

• 75th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่75 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Bottom 25% performance) 

• 95th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่95 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Bottom 5% performance) 
 
4. ผลตอบแทนทีม่อีายเุกนิหนึง่ปีนัน้มกีารแสดงเป็นผลตอบแทนตอ่ปี  
 
เมือ่ผูล้งทนุทราบผลตอบแทนของกองทนุทีล่งทนุ สามารถนําไปเปรยีบเทยีบกบัเปอรเ์ซ็นตไ์ทลต์ามตาราง จะ
ทราบวา่กองทนุทีล่งทนุนัน้อยูใ่นชว่งทีเ่ทา่ใดของประเภทกองทนุรวมนัน้ 
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ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัของกองทนุหลกั 

 
ขอ้มลูกองทนุหลัก ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

คณุสามารถดขูอ้มลูกองทนุหลักทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: www.wellingtonfunds.com 
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นโยบายการจา่ยปันผล ไมจ่า่ย 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

วนัทีจ่ดทะเบยีน 30 พฤศจกิายน 2554 

อายโุครงการ ไมกํ่าหนด 

การซือ้และขายคนื
หน่วยลงทนุ 

วนัทาํการซือ้ : ทกุวนัทําการ ตัง้แตเ่วลาเริม่เปิดทําการ ถงึ 15.30 น. 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการซือ้ครัง้แรก : ไมกํ่าหนด 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป : ไมกํ่าหนด 

วนัทาํการขายคนื : ทกุวนัทําการ ตัง้แตเ่วลาเปิดทําการ ถงึ 15.30 น. 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการขายคนื : ไมกํ่าหนด 

ยอดคงเหลอืขัน้ตํา่ : ไมกํ่าหนด 

ระยะเวลาการรับเงนิคา่ขายคนื : ภายใน 5 วนัทําการนับตัง้แตว่นัทีคํ่านวณมลูคา่ทรัพยส์นิ
สทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาหน่วยลงทนุ โดยมใิหนั้บรวมวนัหยดุทําการในตา่งประเทศของผูป้ระกอบธรุกจิ
การจัดการกองทนุตา่งประเทศทีม่ลีกัษณะในทํานองเดยีวกบัธรุกจิการจัดการกองทนุรวมซึง่บรษัิทจัดการ
กองทนุรวมไดร้ะบเุกีย่วกบัวนัหยดุทําการในตา่งประเทศดงักลา่วไวแ้ลว้ในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

หมายเหต ุ สามารถดวูนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุและตรวจสอบมลูคา่ทรัพยส์นิรายวนัไดท้ี ่
www.uobam.co.th 

 

รายชือ่ผูจั้ดการกองทนุ 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกลุ วนัทีเ่ร ิม่บรหิารกองทนุนี ้

นางสาววรรณจันทร ์อึง้ถาวร* 1 กรกฎาคม 2556 

นายกติตพิงษ์ กงัวานเกยีรตชิยั* 18 เมษายน 2557 

นายฐติรัิฐ รัตนสงิห*์ 4 มถินุายน 2562 

นางสาวสริอินงค ์ปิยสนัตวิงศ ์ 19 มถินุายน 2562 

* ปฎบิตัหินา้ทีเ่ป็นผูจั้ดการกองทนุและผูจั้ดการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพิม่เตมิ 

ผูส้นับสนุนการขายหรอื
รับซือ้คนื 

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

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

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

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

5. ธนาคารออมสนิ : โทรศพัท ์1115 

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

7. บรษัิทหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2658-5050 

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

ขอ้มลูอืน่ๆ 
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9. บรษัิทหลกัทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-8000 

10. บรษัิทหลกัทรัพย ์กรงุศร ีจํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-7000, 0-2099-7000 

11. บรษัิทหลกัทรัพย ์เอเซยี พลสั จํากดั : โทรศพัท ์0-2680-1234 

12. บรษัิทหลกัทรัพย ์เออซี ีจํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-3456 

13. บรษัิทหลกัทรัพย ์กรงุไทย ซมีโิก ้จํากดั : โทรศพัท ์0-2695-5000 

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

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

16. บรษัิทหลกัทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2305-9000 

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

18. บรษัิทหลกัทรัพย ์ธนชาต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2217-8888 

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

20. บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2660-6677 

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

22. บรษัิทหลกัทรัพย ์บวัหลวง จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2618-1111 

23. บรษัิทหลกัทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท ์0-2841-9000 

24. บรษัิทหลกัทรัพย ์เคทบีเีอสท ีจํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2648-1111 

25. บรษัิทหลกัทรัพย ์ทรนีตีี ้จํากดั : โทรศพัท ์0-2343-9555 

26. บรษัิท แอด๊วานซ ์ไลฟ์ ประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2648-3600 

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

28. บรษัิทหลกัทรัพย ์ไอรา่ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2080-2888 

29. บรษัิทหลกัทรัพย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2088-9797 

30. บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ เอเชยี เวลท ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2207-2100 

31. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ ์เมจกิ จํากดั : โทรศพัท ์0-2861-5508 , 0-2861-6090 

32. ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2888-8888 

33. บรษัิทหลกัทรัพย ์กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2696-0000, 0-2796-0000 

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

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

36. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2026-6222 

37. ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2626-7777 

38. บรษัิท ฟิลลปิประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2022-5000 

39. บรษัิท เมอืงไทยประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2274-9400 

40. บรษัิท หลกัทรัพย ์ทสิโก ้จํากดั : โทรศพัท ์0-2633-6000 

41. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด ์เวลธ ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2016-8600 

42. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จํากดั : โทรศพัท ์0-2026-5100  

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือืน่ๆ ทีบ่รษัิทจัดการแตง่ตัง้ขึน้ (ถา้ม)ี 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการ
ลงทนุของ กองทนุรวม 
(PTR) 

ในรอบระยะเวลาทีผ่า่นมายอ้นหลงั 1 ปี เทา่กบั 11.00% 

หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 
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ตดิตอ่สอบถาม รับ
หนังสอืชีช้วน รอ้งเรยีน 

 บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั 
ทีอ่ยู ่: ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซยีเซน็เตอร ์เลขที ่173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ 
เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 

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

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

ธรุกรรมทีอ่าจ
กอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้
ทางผลประโยชน ์

กรณีบรษัิทจัดการมธีรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์บรษัิทจัดการจะเปิดเผย
ขอ้มลูธรุกรรมดงักลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบผา่นทางเว็ปไซตข์องบรษัิทจัดการ 

คณุสามารถตรวจสอบธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ี ่www.uobam.co.th 

 การลงทนุในหน่วยลงทนุไมใ่ชก่ารฝากเงนิ รวมทัง้ไมไ่ดอ้ยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของสถาบันคุม้ครองเงนิฝาก จงึมี
ความเสีย่งจากการลงทนุซึง่ผูล้งทนุอาจไมไ่ดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจํานวน 

 ไดรั้บอนุมัตจัิดตัง้และอยูภ่ายใตก้ารกํากบัดแูลของสํานักงาน ก.ล.ต 

 การพจิารณาร่างหนังสอืชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี้มไิดเ้ป็นการแสดงวา่สํานักงาน ก.ล.ต. ไดรั้บรองถงึ
ความถกูตอ้งของขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนของกองทนุรวม หรอืไดป้ระกนัราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทนุทีเ่สนอขายนัน้  
ทัง้นี้ บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดส้อบทานขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูสําคัญ ณ วันที ่12 มกราคม 2564 แลว้
ดว้ยความระมัดระวังในฐานะผูรั้บผดิชอบในการดําเนนิการของกองทนุรวมและขอรับรองวา่ขอ้มลูดังกลา่วถกูตอ้ง ไมเ่ป็นเท็จ 
และไมทํ่าใหผู้อ้ ืน่สําคัญผดิ 

 

 
* CAC หมายถงึ Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการแนวรว่ม
ปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย) 

 

 
อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio turnover ratio : PTR)  เพือ่ใหผู้ล้งทนุทราบถงึ
ปรมิาณการซือ้ขายทรัพยส์นิของกองทุน และสะทอ้นกลยุทธก์ารลงทุนของผูจั้ดการกองทุนไดด้ยี ิง่ขึน้ โดยคํานวณ
จากมลูคา่ทีตํ่า่กวา่ระหวา่งผลรวมของมลูคา่การซือ้ทรัพยส์นิกบัผลรวมของมลูคา่การขายทรัพยส์นิทีก่องทนุรวมลงทนุ
ในรอบระยะเวลาผา่นมายอ้นหลัง 1 ปี หารดว้ยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาเดยีวกนั 

 
 
 
 

ขอ้มลูกองทนุหลกั 
 

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

ผูจ้ดัการกองทนุ : Edward Meyi, Edward Hall 

Bloomberg Code : WELGUAH ID 

ISIN : IE00B1DRXX88 

วนัจดัต ัง้กองทนุ :  สงิหาคม 1999 

Website : www.wellington.com 

 
 
 
 
 



กองทนุเปิด ยโูอบ ีสมารท์ โกลบอล บอนด ์ฟันด ์  15 
 

คาํอธบิายเพิม่เตมิ 
 

ปจัจยัความเสีย่งทีส่ําคญัเพิม่เตมิ 

1. ความเสีย่งทางการตลาด (Market Risk) เกดิจากการเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบีย้ซึง่ขึน้กบัปัจจัยภายนอก เชน่ 
สภาวะเศรษฐกจิการลงทนุ ปัจจัยทางการเมอืงทัง้ในและตา่งประเทศ เป็นตน้ โดยราคาตราสารหนี้จะเปลีย่นแปลง
ในทศิทางตรงขา้มกบัการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ เชน่ หากอตัราดอกเบีย้ในตลาดเงนิมแีนวโนม้ปรับตัวสงูขึน้ 
อัตราดอกเบีย้ของตราสารหนี้ทีอ่อกใหมก่็จะสงูขึน้ดว้ย ดังนัน้ราคาตราสารหนี้ทีอ่อกมากอ่นหนา้จะมกีารซือ้ขาย
ในระดับราคาทีตํ่า่ลง โดยกองทนุรวมทีม่อีายเุฉลีย่ของทรัพยส์นิทีล่งทนุ (portfolio duration) สงูจะมโีอกาส
เผชญิกบัการเปลีย่นแปลงของราคามากกวา่กองทนุรวมทีม่ ีportfolio duration ตํา่กวา่ 

2. ความเสีย่งจากความม ัน่คงของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) : การพจิารณาจากอันดับความน่าเชือ่ถอืของ
ตราสารทีล่งทุน (credit rating) ซึง่เป็นขอ้มูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้ โดยพจิารณาจากผลการ
ดําเนนิงานทีผ่่านมาและฐานะการเงนิของผูอ้อกตราสาร credit rating ของหุน้กูร้ะยะยาวมคีวามหมายโดยย่อ 
ดังตอ่ไปนี ้

 

ระดบัการลงทนุ TRIS Fitch Moody’s S&P คาํอธบิาย 

ระดบัทีน่่าลงทนุ 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อนัดบัเครดติสงูทีส่ดุ มคีวามเสีย่งตํา่
ทีส่ดุทีจ่ะไมส่ามารถชําระหนีไ้ดต้าม
กําหนด 

AA AA(tha) Aa AA 
อนัดบัเครดติรองลงมาและถอืวา่มคีวาม
เสีย่งตํา่มากทีจ่ะไมส่ามารถชําระหนีไ้ด ้
ตามกําหนด 

A A(tha) A A ความเสีย่งตํา่ทีจ่ะไมส่ามารถชาํระหนีไ้ด ้
ตามกําหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB ความเสีย่งปานกลางทีจ่ะไมส่ามารถ
ชําระหนีไ้ดต้ามกําหนด 

ระดบัทีตํ่า่กวา่น่า
ลงทนุ 

ตํา่กวา่ 
BBB 

ตํา่กวา่ 
BBB(tha) ตํา่กวา่ Baa ตํา่กวา่ 

BBB 
ความเสีย่งสงูทีจ่ะไมส่ามารถชาํระหนีไ้ด ้
ตามกําหนด 

 

3. ความเสีย่งจากการทําสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) หมายถงึ สัญญาซือ้ขายลว่งหนา้บางประเภทอาจมี
การขึน้ลงผันผวน (volatile) มากกวา่หลักทรัพยพ์ืน้ฐาน ดังนัน้หากกองทนุมกีารลงทนุในหลักทรัพยด์ังกลา่วยอ่มทําให ้
สนิทรัพยม์คีวามผันผวนมากกวา่การลงทนุในหลักทรัพยพ์ืน้ฐาน (Underlying Security) 

4. ความเสีย่งของประเทศทีล่งทนุ (Country Risk and Political Risk) คอื ความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลง
ภายในประเทศ เชน่ การเปลีย่นแปลงทางการเมอืง 

5. ความเสีย่งจากการขาดสภาพคลอ่งของตราสาร (Liquidity Risk) ความเสีย่งจากการทีต่ราสารที่
กองทนุถอือยูนั่น้ขาดสภาพคลอ่ง โดยการซือ้ขายเปลีย่นมอืของตราสารมจํีานวนครัง้และปรมิาณนอ้ย อันเนื่องมาจาก
อปุสงคแ์ละอปุทานตอ่ตราสารในขณะนัน้ๆ อาจทําใหก้องทนุไมส่ามารถขายตราสารในชว่งเวลาและราคาที่
ตอ้งการได ้

6. ความเสีย่งจากการนําเงนิลงทุนกลบัเขา้ประเทศ (Repatriation Risk) คอื ความเสีย่งทีเ่กดิจากการ
เปลีย่นแปลงนโยบายหรอืขอ้กฎหมาย 
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7. ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (Currency Risk) หมายถงึ การเปลีย่นแปลง ของอัตรา
แลกเปลีย่นมผีลกระทบตอ่มลูค่าของหน่วยลงทุน เชน่ กองทุนรวมลงทุนดว้ยสกลุเงนิดอลลาร ์ในชว่งทีเ่งนิบาท
ออ่น แต่ขายทํากําไรในชว่งทีบ่าทแข็ง กองทุนรวมจะไดเ้งนิบาทกลับมานอ้ยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุน
ในชว่งทีบ่าทแข็งและขายทํากําไรในชว่งทีบ่าทออ่น ก็อาจไดผ้ลตอบแทนมากขึน้กว่าเดมิดว้ยเชน่กัน ดังนัน้ การ
ป้องกันความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นจงึเป็นเครื่องมอืสําคัญในการบรหิารความเสีย่งจากดังกล่าว ซึง่ทําได ้
ดังตอ่ไปนี ้คอื 

- โดยจะป้องกนัความเสีย่งอัตราแลกเปลีย่นไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 90 ของมลูคา่เงนิลงทนุในตา่งประเทศ หากมกีาร
ปรับเปลีย่นกลยทุธเ์กีย่วกบัการทําสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ดังกลา่ว บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบลว่งหนา้ 
ผูล้งทนุอาจมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 

แนวทางในการป้องกันความเสีย่ง จะใชก้ารวเิคราะห์ทางปัจจัยทางเศรษฐกจิ การเงนิ การคลัง เพื่อคาดการณ์
ทศิทางอัตราแลกเปลีย่นเพือ่ลดความเสีย่งนี้ ซึง่อาจมตีน้ทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสีย่ง โดยอาจ
ทําใหผ้ลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากตน้ทนุทีเ่พิม่ขึน้ 

8. ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High Concentration Risk)  

(1) ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตัวในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึง่ (High Issuer Concentration Risk) เกดิจาก
กองทนุลงทนุในผูอ้อกตราสารรายใด  ๆมากกวา่ 10% ของ NAV รวมกนั ซึง่หากเกดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผลกระทบตอ่การ
ดําเนนิงาน ฐานะการเงนิ หรอืความมั่นคงของผูอ้อกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมผีลการดําเนนิงานทีผั่นผวน
มากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลายผูอ้อกตราสาร 

ทัง้นี ้การลงทนุแบบกระจกุตัวไมร่วมถงึกรณีการลงทนุในทรัพยส์นิดังนี ้ 

1. ตราสารหนีภ้าครัฐไทย 

2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศทีม่กีารจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดับทีส่ามารถลงทนุได ้

3. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทีผู่รั้บฝากหรอืผูอ้อกตราสารทีม่กีารจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดับที่
สามารถลงทนุได ้

(2) ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตัวในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึง่ (Sector Concentration Risk) เกดิ
จากกองทนุลงทนุในบางหมวดอตุสาหกรรมมากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั ซึง่หากเกดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผลกระทบ
ตอ่อตุสาหกรรมนัน้ กองทนุดังกล่าวอาจมผีลการดําเนนิงานทีผั่นผวนมากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลาย
หมวดอตุสาหกรรม 

(3) ความเสีย่งจากการกระจกุตัวลงทนุในประเทศใดประเทศหนึง่ (Country Concentration Risk) เกดิจากกองทนุ
ลงทนุในประเทศใดประเทศหนึง่มากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั ทัง้นี้ ไมร่วมถงึการลงทนุในตราสารทีผู่อ้อกเสนอ
ขายอยูใ่นประเทศไทยซึง่หากเกดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผลกระทบตอ่ประเทศดังกลา่ว เชน่ การเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม เป็น
ตน้ กองทนุดังกลา่วอาจมผีลการดําเนนิงานทีผั่นผวนมากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลายประเทศ 

 
 
 
 

 
 


