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สารบริษทัจดัการ 
 
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ 

    กองทนุ DWS Invest Enhanced Commodity Strategy LC (กองทนุหลกั) มีวตัถปุระสงค์ลงทนุในตลาดสินค้า
โภคภณัฑ์เพ่ือให้ได้ผลตอบแทนท่ีมากกว่าดชันีอ้างอิง Bloomberg Commodity Index Total Return ในระยะยาว ซึ่ง
กองทนุหลกัจะทําการลงทนุในสนิค้าโภคภณัฑ์หลายประเภท ประกอบไปด้วย โภคภณัฑ์ทางการเกษตร, โลหะมีค่า, โลหะ
ด้านอตุสาหกรรม, พลงังาน และอ่ืนๆ 

ผลการดาํเนินงานของกองทุนฯ 

  กองทนุปรับตวัลดลงร้อยละ 15.64 เทียบกบัดชันีมาตรฐานท่ีปรับตวัลดลงร้อยละ 20.26 หลงัจากผ่านพ้น      
ช่วงวิกฤตของการระบาดของไวรัส covid-19 ในช่วงคร่ึงปีแรก ตลาดสินค้าโภคภณัฑ์ โดยเฉพาะทองคํามีการแกว่งตวัขึน้ 
ตามเศรษฐกิจโลกท่ีเร่ิมฟืน้ตวั อยา่งไรก็ตามแม้ว่าการสนบัสนนุจากธนาคารกลางจะช่วยเพิ่มเติมความสนใจของนกัลงทนุ
ต่อสินทรัพย์เส่ียง ปัจจยัทางการเมือง เช่น การเลือกตัง้ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาท่ีใกล้เข้ามา อาจสง่ผลทําให้เกิดความ
ผนัผวนท่ีมากขึน้ในตลาดตราสารหนีเ้อเชียในระยะสัน้ถงึระยะกลาง 

 
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท 

คอมโมดติี ้
ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง
1 ก.ค. 2562 – 30 ม.ิย. 2563

ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง
1 ก.ค. 2561 – 30 ม.ิย. 2562

กองทนุ -15.64% -19.33% 
ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน (เงินบาท) -20.26% -14.50% 

 ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน : ดชันี Bloomberg Commodity Index Total Return ซึง่เป็นดชันีเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทนุหลกั  
(Master Fund) ปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบคา่สกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน  2563 กองทนุหลกัได้มีการลงทนุจําแนกตามประเภทของสนิค้าโภคภณัฑ์ตา่งๆ ดงันี ้
ประเภทสนิค้าโภคภัณฑ์ %/NAV 

โภคภณัฑ์ทางการเกษตร 34.30 

พลงังาน 21.80 

โลหะด้านอตุสาหกรรม  13.30 

โลหะมีคา่ 12.30 

ปศสุตัว์ 5.70 
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เน่ืองในโอกาสท่ีกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดิตี  ้ซึ่งจะครบรอบปีบัญชีในวันท่ี 30 มิถุนายน 2563     
บริษัทขอเรียนให้ท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวทราบว่า กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดิตี  ้มีมูลค่า
ทรัพย์สนิสทุธิ 11,645,527.26 บาท หรือคิดเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หน่วยเทา่กบั 1.5307 บาท 

 
บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกท่านท่ีให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูโอบี 

สมาร์ท คอมโมดิตี ้และขอให้คํามัน่ว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเพ่ือประโยชน์สูงสุด   
ของท่านด้วยความระมดัระวงัรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุเปิดได้ท่ีเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
 
 

(นายวนา  พลูผล) 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
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รายช่ือกรรมการ และคณะผูบ้ริหาร 
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 

รายช่ือกรรมการ  

1. นายลี ไหว ไฟ ประธานคณะกรรมการ 
2. นายทีโอ บนุ เคียต กรรมการ 
3. นายสญัชยั อภิศกัด์ิศิริกลุ กรรมการ 
4. นางกญัลกิา บษุปวนิช กรรมการ 
5. นายวนา พลูผล กรรมการ 
   และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 

คณะผู้บริหาร 

1. นายวนา พลูผล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
2. นางสนุรี พิบลูย์ศกัด์ิกลุ กรรมการผู้จดัการ สายปฏิบติัการ 
3. นายเจิดพนัธุ์ นิธยายน กรรมการผู้จดัการ สายการลงทนุ 
4. นางสาวรัชดา ตัง้หะรัฐ กรรมการผู้จดัการ สายพฒันาธุรกิจ 

 
ช่ือและสถานที่ตัง้ของบริษัทจัดการ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซน็เตอร์ เลขท่ี 173/27-30, 32-33  
ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 
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 กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ คอมโมดิต้ี 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนรวม 

สาํหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 
 

ลาํดับที่ รายช่ือผู้จัดการกองทุนรวม 

1 นางสาววรรณจนัทร์   อึง้ถาวร* 

2 นายกิตติพงษ์          กงัวานเกียรติชยั* 

3 นายกาย                       ศิริพรรณพร* 

4 นายฐิติรัฐ                     รัตนสงิห์* 

5 นางสาวสริิอนงค์           ปิยสนัติวงศ์ 

* ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 
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ตารางสรปุผลการดาํเนินงาน 

วันจดทะเบียนกองทุน  30 พ.ค. 51 

วันสิน้สุดรอบปีบัญชี  30 ม.ิย. 63 

 
 

 
   หมายเหต ุ 1) ผลตอบแทนตอ่ช่วงเวลา 
  2) ผลตอบแทนตอ่ปี 
  3) ถ้าจดัตัง้กองทนุน้อยกวา่ 1 ปี ผลตอบแทนตอ่ช่วงเวลา ถ้าจดัตัง้กองทนุมากกวา่หรือเทา่กบั 1 ปี ผลตอบแทนตอ่ปี 

-  ดชันีชีว้ดั : ดชันี Bloomberg Commodity Index Total Return ซึง่เป็นดชันีเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ
กองทนุหลกั (Master Fund) ปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบคา่สกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน 

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวม
ของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ  

- ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่ง
ยืนยนัถงึผลการดําเนินงานในอนาคต 
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ข้อมลูของ DWS Invest Enhanced Commodity Strategy Fund (กองทนุหลกั) 
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กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ คอมโมดิต้ี 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (Fund's direct expense)  
จาํนวนเงนิ 

หน่วย : พันบาท 
ร้อยละ ของ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 209.97 1.6050

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 4.20 0.0321

คา่ธรรมเนียมการทํารายการ                          -                              -   

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 16.80 0.1284

คา่ท่ีปรึกษาการลงทนุ                           -                              -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                           -                                -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                           -                                 -   

คา่สอบบญัชี 41.00 0.3139

คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ* 0.90 0.0069

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด ** 272.87 2.0863 

รายได้ 
จาํนวนเงนิ 
หน่วย : บาท 

ร้อยละ ของ 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

คา่ตอบแทนท่ีได้รับจากบริษัทจดัการตา่งประเทศ 75,359.62 0.5769

หมายเหต ุ *  คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีแตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01 
 **  ได้รวมภาษีมลูค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้

จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
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2.62

1.64

0.09

0.89

-0.56

0.78

-1.33

97.93

97.93

97.93

97.93

100.00

กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ คอมโมดิต้ี
ณ วนัท่ี   30  มิถนุายน  2563

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั

มูลค่าตามราคาตลาด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ

เงนิฝาก 305,396.57

ธนาคาร กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 103,985.17

ธนาคาร กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) (EUR) 10,365.31

ธนาคาร ยโูอบี จํากดั (มหาชน) 191,046.09

หนีส้นิอ่ืน -155,224.24

ทรัพย์สนิอ่ืน 90,446.87

อื่นๆ -64,777.37

ไมจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 11,404,908.06

หนว่ยลงทนุ 11,404,908.06

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ  LUXEMBOURG

หุ้นสามัญ 11,404,908.06

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 11,645,527.26

 DWS Invest Enhanced Commodity Strategy LC 11,404,908.06
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทนุรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ คอมโมดิต้ี 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 
 

 2.67% 
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรอืสถาบนัการเงิน 

 กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ คอมโมดิต้ี  

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 
 

เงนิฝากธนาคาร 
อันดับความน่าเช่ือถือโดย
สถาบันในต่างประเทศ 

อันดับความน่าเช่ือถือโดย
สถาบันในประเทศ 

ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน) Baa1 (Moody)  AAA (Fitch) 
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 การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ 

ลาํดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ เหตุผลในการรับ 
ผลประโยชน์

-ไมมี่- - - -
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รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการทาํธรุกรรมของกองทุนรวม 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

 

รายช่ือบุคคลที่เก่ียวข้อง 

ไมมี่รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการทําธุรกรรมของกองทนุรวม 

หมายเหต ุ: 
ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุรวมได้ท่ี 
บริษัทจดัการโดยตรง หรือท่ี Website ของบริษัทจดัการท่ี http://www.uobam.co.th  
หรือท่ี Website ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี http://www.sec.or.th 
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ข้อมลูการลงทุน และเหตผุลในกรณีท่ีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 

กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ คอมโมดิต้ี 

ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 
 

วันที่ 
 

ช่ือหลักทรัพย์ 
 

อัตราส่วน ณ สิน้วัน อัตราส่วนตามโครงการ สาเหตุ การดาํเนินการ 

(%NAV) (%NAV)   

-ไมมี่-  -  -  -  -  - 
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ข้อมลูการใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชมุผูถื้อหุ้น 

ในนามกองทนุรวมของรอบปีปฏิทินล่าสดุ 
 
 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดแนวทางการใช้สทิธิออกเสียงได้ท่ี 
Website ของบริษัทจดัการ http://www.uobam.co.th 
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ข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ คอมโมดิต้ี 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

 

หมายเหต ุ: 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ได้ท่ี website ของบริษัทจดัการ http://www.uobam.co.th 

กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท คอมโมดิตี ้มีการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 โดยบคุคลใดบคุคลหนึ่ง 
จํานวน 1 กลุม่ เป็นสดัสว่นในอตัราร้อยละ 35.1445
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การแก้ไขข้อผกูพนั 

กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ คอมโมดิต้ี 

                              สาํหรบัระยะเวลา ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 
 

เร่ืองที่แก้ไข เหตุผลที่แก้ไข 
วันที่ได้รับ 

ความเหน็ชอบ 
วันที่มีผล 
ใช้บังคับ 

หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

แก้ไขตามประกาศ 
สน.38/2562 

31 ตลุาคม 2562 31 ตลุาคม 2562 

สทิธิในการลงมติเพ่ือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการลงทนุ

หรือแก้ไขวิธีจดัการ 

วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ 
แก้ไขตามประกาศ 
ทน.13/2562 
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยู โอบี (ประเทศไทย) จาํกัด

ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซน็เตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 
www.uobam.co.th 


