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สารจากบริษทัจดัการ 
 

เรียน ท่านผู้ถอืหน่วยลงทุน 
 
ผลการดาํเนินงานกองทุนหลัก (ณ วันที� 31 ตุลาคม 2556) 

ผลตอบแทนกองทุน / ดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน 
1 เดือน 
ย้อนหลัง 
(ร้อยละ) 

6 เดือน 
ย้อนหลัง 
(ร้อยละ) 

1 ปี 
ย้อนหลัง 
(ร้อยละ) 

3 ปี 
ย้อนหลัง 

(ร้อยละต่อปี) 

ตั Lงแต่จัดตั Lง
กองทุน* 

(ร้อยละต่อปี) 
Templeton Global Bond Fund I (acc) USD 1.12 5.38 9.32 8.35 9.73 

ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน -0.67 1.82 2.37 4.68 5.57 

แหล่งที�มา : Franklin Templeton Investments (As of 31 October 2013) 
หมายเหต ุ : 1. ผลตอบแทนของกองทนุในตารางข้างบน เป็นผลตอบแทนในรูปสกลุเงินดอลลาร์สหร ั
  2. ดชันีอา้งอิงมาตรฐาน คือ JP Morgan Global Government Bond Index USD 
  3. *วนัจดัตัRงกองทนุหลกั คือ วนัที� 30 มิ.ย. 2547 
 

ในช่วงหกเดือนที;ผา่นมา Templeton Global Bond Fund ปรับตวัสงูขึ Cน 1.12% สงูกวา่ดชันีมาตรฐาน ได้แก่ ดชันี JP 
Morgan Global Government Bond Index ซึ;งปรับตวัลดลง 0.67% ทั Cงนี C การปรับตวัสงูขึ Cนดงักลา่วเกิดจากการที;กองทนุได้
ผลตอบแทนที;ดีจากทั Cงดอกเบี Cย และกําไรจากอตัราแลกเปลี;ยน โดยกองทนุใช้กลยทุธ์การลงทนุที;พิจารณาทั Cงเครดิตประเทศ
ที;ลงทนุ อายแุละดอกเบี Cยของตราสาร และอตัราแลกเปลี;ยน นอกจากนี C การที;กองทนุเน้นลงทนุในตราสารภมูิภาคเอเชีย และ
กลุม่ประเทศในยโุรปที;ไมอ่ยูใ่นกลุม่ยโูร จึงทําให้กองทนุได้รับผลตอบแทนที;ดีในช่วงที;ผา่นมา  

 
ข้อมลูเศรษฐกิจโดยรวมทั;วโลกในช่วงที;ผา่นมาปรับตวัดีขึ Cนและมีแนวโน้มที;มีเสถียรภาพขึ Cนโดยเฉพาะในสหรัฐฯ ถึงแม้ว่า

การว่างงานจะยงัคงค่อนข้างสงู ความผนัผวนในตลาดเงินมีสงูขึ Cนหลงัหน่วยงานรัฐในสหรัฐฯมีการปิดทําการชั;วคราวบางสว่น
และเพดานหนี Cสาธารณะใกล้เต็ม นอกจากนี Cการคาดการณ์ของตลาดเกี;ยวกบัการลดหรือยกเลิกมาตรการผ่อนคลายทาง
การเงินของเฟดสง่ผลตอ่ทิศทางตลาดเป็นระยะๆ  

 
ความกงัวลว่าเฟดจะลดปริมาณการซื Cอพนัธบตัรลงและสง่ผลต่อสภาพคลอ่งในระบบทั;วโลกสง่ผลให้ตลาดมีความ 

ผนัผวน ซึ;งอาจเป็นการกงัวลที;มากเกินไปเนื;องจากยงัไม่มีสญัญานการใช้มาตรการการเงินที;เข้มงวดจากทั Cงธนาคารกลาง
ญี;ปุ่ นและธนาคารกลางยโุรป กองทุนยงัเน้นลงทนุในประเทศที;มีนโยบายการเงินและการคลงัที;เข้มงวด รวมถึงประเทศที;มี
อตัราการเจริญเติบโตและดอกเบี Cยระยะสั Cนสงูกว่าประเทศอื;นเนื;องจากค่าเงินที;น่าจะแข็งค่าขึ Cน อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอน
เกี;ยวกบัระยะเวลาและขนาดของการลดมาตรการการเงินของเฟดจะยงัคงสง่ผลให้ตลาดเงินมีความผนัผวนตอ่ไป 

 
กองทนุหลกัยงัคงเน้นการลงทนุโดยการเน้นวิเคราะห์ปัจจยัพื Cนฐานในระยะยาวและพยายามหาโอกาสทํากําไรเมื;อมี

จงัหวะ กองทนุมีกลยทุธ์การลงทนุที;จะพยายามบริหารความเสี;ยงจากดอกเบี Cยซึ;งอาจได้รับผลกระทบเนื;องจากระดบัอตัรา
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ดอกเบี Cยที;ตํ;าในปัจจุบนัและนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายในกลุม่ประเทศ G3 (สหรัฐฯ ยโูรโซน และญี;ปุ่ น) ประกอบกับ
สภาวะเงินเฟ้อในจีนและอปุสงค์ทั;วโลกที;ค่อนข้างดี ดงันั Cน ณ วนัที; 31 ตลุาคม 2556 กองทนุยงัคงมีพอร์ตการลงทนุที;อายุ
เฉลี;ยสั Cนมาก (1.55 ปี) และพยายามหาโอกาสที;จะเพิ;มผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารที;มีสกุลเงินในประเทศที;
ปัจจยัพื Cนฐานดีและมีการเจริญเติบโตที;ดีในระยะกลาง 

 
สดัสว่นเงินลงทนุตามมลูคา่ยตุิธรรม ณ วนัที; 31 ตลุาคม 2556 สามารถจําแนกตามกลุม่ประเทศได้ดงันี C 

กลุ่มประเทศ ร้อยละ 

เอเชีย (ไมร่วมญี;ปุ่ น) 34.37 

ยโุรปที;ไมอ่ยูใ่นอีเอ็มย ูและ แอฟริกา 31.29 

อเมริกา (ไมร่วมสหรัฐอเมริกา) 16.64 

อีเอ็มย ู 9.34 

รัฐวิสาหกิจแบบซูปราเนชนัแนล 0.62 

ญี;ปุ่ น 0.00 

สหรัฐอเมริกา -0.34 

อื;นๆ -0.09 

เงินสด และ สนิทรัพย์อื;น 8.08 

รวม 100.00 

 

สดัสว่นเงินลงทนุตามมลูคา่ยตุิธรรม ณ วนัที; 31 ตลุาคม 2556 สามารถจําแนกตามอนัดบัความนา่เชื;อถือได้ดงันี C 

อันดับความน่าเชื�อถอื ร้อยละ 

ระดบัที;ลงทนุได้ (Investment Grade) 79.36 

ระดบัตํ;ากวา่ที;ลงทนุได้ (Non-Investment Grade) 13.02 

เงินสด และ สนิทรัพย์อื;น 7.62 

รวม 100.00 
 

เนื;องในโอกาสที;กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท โกลบอล บอนด์ ฟันด์ ได้ครบรอบปีบญัชี ในวนัที; 31 ตลุาคม 2556 บริษัท
จดัการใคร่ขอแจ้งให้ทราบวา่กองทนุดงักลา่วมีมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 1,913,163,031.90 บาท หรือคิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ตอ่หนว่ยเทา่กบั 12.0359 บาท  
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บริษัทจดัการขอขอบคณุทา่นผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุท่านที;ให้ความไว้วางใจในการลงทนุกบั กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท 
โกลบอล บอนด์ ฟันด์ และขอให้คํามั;นว่าบริษัทจดัการจะบริหารกองทนุให้มีประสิทธิภาพมากที;สดุเพื;อประโยชน์สงูสดุของ
ท่านด้วยความระมดัระวงัรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมูลค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุเปิดได้จากรายวนั หรือที;เว็บไซต์บริษัทจดัการ 

 

 

 

 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ไทย) จํากดั 
 
 

( นายวนา  พลูผล ) 
ประธานเจ้าหน้าที;บริหาร 
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รายชื/อกรรมการ และคณะผู้บริหาร 
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 

รายชื�อกรรมการ  

1. นายออ่ง ซี เอ็ง กรรมการ 
2. นายทีโอ บนุ เคียต กรรมการ 
3. นายสญัชยั อภิศกัดิhศิริกลุ กรรมการ 
4. นางสาวปิยพร รัตน์ประสาทพร กรรมการ 
5. นายวนา พลูผล กรรมการ 
   และประธานเจ้าหน้าที;บริหาร 
 

คณะผู้บริหาร 

1. นายวนา พลูผล ประธานเจ้าหน้าที;บริหาร 
2. นายกรวฒุิ ลนีะบรรจง กรรมการผู้จดัการ สายการลงทนุ 
3. นางสนุรี พิบลูย์ศกัดิhกลุ กรรมการผู้จดัการ สายปฏิบตัิการ 
4. นางสาวณชัชา สนุทรธาราวงศ์ กรรมการผู้จดัการ สายพฒันาธุรกิจ 
 
 

ชื�อและสถานที�ตั Lงของบริษัทจัดการ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
ชั Cน 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที; 173/27-30, 32-33  
ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท์ 0-2786-2000 โทรสาร 0-2786-2370-74 

 

 



กองทนุเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล บอนด์ ฟันด์         5 
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กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล บอนด์ ฟันด์ 

รายชื�อผู้จัดการกองทุนรวม 

สาํหรับระยะเวลาตั Lงแต่วนัที� 1 พฤศจิกายน 2555 ถงึวันที� 31 ตุลาคม 2556 
 

ลาํดับที� รายชื�อผู้จัดการกองทุนรวม 

1 นายกรวฒุ ิ ลนีะบรรจง 

2 นางสาววรรณจนัทร์ อึ Cงถาวร* 

3 นายเอกรัตน์ อภิวฒันพร* 

* ปฏิบตัิเป็นหน้าที;เป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซื Cอขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 
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ตารางสรปุผลการดาํเนินงาน 
 

      วันจดทะเบียนกองทุน       30 พ.ย. 54 
      วันสิ Lนสุดรอบบัญชี           31 ต.ค. 56 

 

 
อัตราผลตอบแทนย้อนหลงั 

(%) 
BENCHMARK* 

(%) 
3 เดือน 

ตั Lงแต่ 26 ก.ค. 56 – 25 ต.ค. 56 2.18 2.54 

6 เดือน 
ตั Lงแต่ 26 เม.ย. 56 – 25 ต.ค. 56 0.43 6.67 

1 ปี 
ตั Lงแต่ 26 ต.ค. 55 – 25 ต.ค. 56 5.99 -1.82 

นับแต่จัดตั Lงกองทุน 
ตั Lงแต่ 30 พ.ย. 54 – 25 ต.ค. 56 21.16 0.96 

* JP Morgan Global Government Bond Index ที;ปรับคา่ให้อยูใ่นสกลุเงินบาท 

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี Cได้จดัทําขึ Cนตามมาตรฐานการวดัผล
การดําเนินงานของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

 - ผลการดําเนินงานในอดตีของกองทนุรวม มิได้เป็นสิ;งยืนยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต 
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ข้อมลูของ Templeton Global Bond Fund (กองทุนหลกั)  
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กองทุนเปิด ยโูอบี สมาร์ท โกลบอล บอนด์ ฟันด์ 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

ตั Lงแต่วันที� 1 พฤศจิกายน 2555 ถงึวันที� 31 ตุลาคม 2556 

   ค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม  
 (fund’s direct expenses) 

จาํนวนเงนิ 
หน่วย : พันบาท 

ร้อยละของ 
 มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ (management fee) 6,095.45 0.47 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (trustee fee) 365.73 0.03 

คา่นายทะเบียน (registrar fee) 1,462.91 0.11 

คา่ใช้จา่ยตา่งๆ ในการจดัตั Cงกองทนุรวม (setup fee) - - 

คา่ที;ปรึกษาการลงทนุ (advisory fee) - - 

คา่ใช้จา่ยอื;นๆ  57.90 0.00 

รวมค่าใช้จ่ายทั Lงหมด * 7,981.99 0.61 

* ไมร่วมคา่นายหน้าซื Cอขายหลกัทรัพย์และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ที;เกิดขึ Cนจากการซื Cอขายหลกัทรัพย์ 
* คา่ธรรมเนียมตามรายการดงักลา่วข้างต้น รวมภาษีมลูคา่เพิ;ม (ถ้ามี) 
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 
รายละเอียดการลงทุน 

กองทุนเปิด ยโูอบ ีสมาร์ท โกลบอล บอนด์ ฟันด์ 
วันที� 31 ตุลาคม 2556 

 
ชื�อหลักทรัพย์ มูลค่าตามราคาตลาด  % NAV  

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิในประเทศ 4,796,616.37 0.25  

  เงินฝากธนาคาร 4,796,616.37 0.25  

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิต่างประเทศ 1,907,492,971.30 99.70  

  สญัญาซื Cอขายลว่งหน้า     

  
 

สญัญาออปชั;น 24,666,398.75 1.29  

  ประเทศลกัเซมเบิร์ก     

  
 

หนว่ยลงทนุ 1,882,826,572.55 98.41  
สินทรัพย์อื�น 873,444.23 0.05  
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 1,913,163,031.90 100.00  
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การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเนื/องจากการที/ใช้บริการบุคคลอื/นๆ 

ลาํดับ บริษัทที�ให้ผลประโยชน์ 
ผลประโยชน์ที�

ได้รับ 
เหตุผลในการรับ 

ผลประโยชน์ 

1 ธนาคารเพื;อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

ขา่วสาร และบท
วิเคราะห์ 

 
 
 

เพื;อใช้เป็นข้อมลูในการ 
ประกอบการตดัสนิใจ 

ลงทนุ 
 

2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

3 ธนาคารออมสนิ 

4 ธนาคาร เดอะรอยลัแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ 

5 ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด จํากดั (มหาชน) 

6 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส 

7 ธนาคาร โอเวอร์ซ-ีไชนีสแบงกิ Cงคอร์ปอเรชั;น จํากดั 

8 ธนาคารแหง่โตเกียว-มิตซูบิชิ ยเูอฟเจ จํากดั 

9 ธนาคาร ซิตี Cแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 

10 ธนาคาร เครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรท แอนด์ อินเวสเมนท์ แบงก์ สาขากรุงเทพฯ 

11 ธนาคาร ฮ่องกงและเซี;ยงไฮ้แบงกิ Cงคอร์ปอเรชั;น จํากดั 

12 ธนาคารดอยซ์แบงก์ 

13 ธนาคาร มซิูโฮ คอร์ปอเรท จํากดั 

14 ธนาคาร บีเอ็นพี พารีบาส์ 

15 ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงค์กิ Cง คอร์ปอเรชั;น 

16 ธนาคาร บาร์เคลย์ 

17 ธนาคารในสหรัฐอเมริกา 

18 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 

19 ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

20 ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จํากดั (มหาชน) 

21 ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

22 ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

23 ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

24 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากดั (มหาชน) 

25 ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 

26 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 
27 ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน)  
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ลาํดับ บริษัทที�ให้ผลประโยชน์ 
ผลประโยชน์ที�

ได้รับ 
เหตุผลในการรับ 

ผลประโยชน์ 

28 ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

ขา่วสาร และบท
วิเคราะห์ 

 

เพื;อใช้เป็นข้อมลูในการ 
ประกอบการตดัสนิใจ 

ลงทนุ 
 

29 ธนาคาร ยโูอบี จํากดั (มหาชน) 

30 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 

31 ธนาคารไทยเครดติเพื;อรายยอ่ย จํากดั (มหาชน) 

32 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากดั (มหาชน) 

33 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

34 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน) 

35 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

36 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 

37 บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซมีิโก้ จํากดั (มหาชน) 

38 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี C จํากดั 

39 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) 

40 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) 

41 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

42 บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากดั 

43 คอมเมิร์ซแบงค์ เอจี   
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รายชื/อบคุคลที/เกี/ยวข้องกบัการทาํธรุกรรมของกองทุนรวม 
ตั Fงแต่วนัที/ 1 พฤศจิกายน 2555 ถึงวนัที/ 31 ตลุาคม 2556 

 

รายชื�อบุคคลที�เกี�ยวข้อง 

 United Overseas Bank (Thai) Pcl 

หมายเหต ุ: 
ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกบับคุคลที;เกี;ยวข้องกบักองทนุรวมได้ที; 
บริษัทจดัการโดยตรง หรือที; Website ของบริษัทจดัการที; http://www.uobam.co.th  
หรือที; Website ของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที; http://www.sec.or.th 
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ขอ้มลูการลงทุน และเหตุผลในกรณีที�การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล บอนด์ ฟันด์ 

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที� 1 พฤศจิกายน 2555 ถงึวันที� 31 ตุลาคม 2556 
 

วันที� 
 

ชื�อหลักทรัพย์ 
 

อัตราส่วน ณ สิ Lนวนั อัตราส่วนตามโครงการ สาเหตุ การดาํเนินการ 

(%NAV) (%NAV)   

-ไมม่ี- - - - - - 
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ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที/ประชุมผูถื้อหุ้น 

ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสดุ 

 

 
ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดแนวทางการใช้สทิธิออกเสยีงได้ที; 

Website ของบริษัทจดัการ http://www.uobam.co.th 
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย)จาํกัด 
ชัCน 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที; 173/27-30, 32-33  ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆเขตสาทรกรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท์ 0-2786-2000 โทรสาร 0-2786-2370-74 
www.uobam.co.th 

 

 
 




