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สารจากบริษทัจดัการ 

 
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน  

ในรอบบญัชีท่ีผา่นมา :  ระหวา่งวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2556 – วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556    
ภาพรวมตลาดสินค้าโภคภณัฑ์ 

    ในช่วงหกเดือนท่ีผา่นมา กองทนุปรับตวัสงูขึน้ร้อยละ 11.98 ใกล้เคียงกบัดชันีมาตรฐานท่ี ปรับตวัสงูขึน้ร้อยละ 12.05 
จากราคาสินค้าโภคภัณฑ์กลุ่มพลงังานและโลหะอุตสาหกรรมท่ีปรับสงูขึน้ในช่วงท่ีผ่านมา ในขณะท่ีราคาสินค้ากลุ่ม
โลหะมีค่าและสินค้าเกษตรปรับลดลงและส่งผลกระทบเชิงลบต่อผลการดําเนินงานกองทนุเน่ืองจากกองทนุให้นํา้หนกั
การลงทนุมากกว่าดชันีอ้างอิงมาตรฐานในทองคําและสินค้าเกษตร การแข็งค่าของเงินยูโรเทียบกบับาทก็เป็นปัจจยัท่ี
สง่ผลให้กองทนุปรับสงูขึน้ในช่วงท่ีผา่นมา ความกงัวลเก่ียวกบัการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจโลกและการลดมาตรการผอ่นคลาย
ทางการเงินเป็นหนึ่งในปัจจัยสําคัญท่ีส่งผลต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์โดยราคาสินค้าโภคภัณฑ์ยังมีแนวโน้มท่ีจะคงความ 
ผนัผวนตอ่ไปในปี 2557 

  
ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 

1 ก.ค. 2556 – 31 ธ.ค 2556 
กองทนุ 11.98% 
ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน (เงินบาท) 12.05% 

ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน : ดชันี S&P Goldman Sachs Commodity ท่ีปรับคา่ให้อยูใ่นสกลุเงินบาท 

กลยทุธ์การลงทนุของกองทนุฯ 

      กองทนุ DB Platinum Commodity Euro ซึง่เป็นกองทนุหลกั เป็นกองทนุเปิดท่ีมีจดุมุ่งหมายท่ีจะเพิ่มทางเลือกการ
ลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ให้กับนักลงทุน กองทุนมีการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ 12 ชนิด คือ นํา้มนัดิบ ก๊าซธรรมชาติ 
อะลมิูเนียม ทองแดง สงักะสี นิคเคิล ตะกัว่ ทองคํา เงิน ข้าวสาลี ถัว่เหลือง และข้าวโพด กองทนุหลกัใช้กลยทุธ์การลงทนุ
แบบ Mean Reversion และมีการปรับสดัสว่นรายเดือน โดยถือตามหลกัการท่ีวา่ราคาสินค้าโภคภณัฑ์จะปรับตวักลบัเข้า
สูค่่าเฉล่ียระยะยาว ดงันัน้ ดชันีจะลดนํา้หนกัการลงทนุในสินค้าท่ีราคาสงูกว่าราคาเฉล่ียระยะยาวอย่างมีนยัสําคญั และ
เพิ่มนํา้หนกัการลงทนุในสินค้าท่ีราคาต่ํากว่าราคาเฉล่ียระยะยาวอย่างมีนยัสําคญั กองทนุจะมีนํา้หนกัการลงทนุต่อ
สนิค้าโภคภณัฑ์แตล่ะชนิดไมเ่กินร้อยละ 18 และยกเว้นให้มีสนิค้าโภคภณัฑ์หนึง่ชนิดมีสดัสว่นไมเ่กินร้อยละ 32 

  
ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 

1 ก.ค. 2556 – 31 ธ.ค 2556 
ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 
1 ม.ค. 2556 – 30 ม.ิย. 2556 

กองทนุ 11.98% -8.92% 
ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน (เงินบาท) 12.05% -3.89% 

ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน : ดชันี S&P Goldman Sachs Commodity ท่ีปรับคา่ให้อยูใ่นสกลุเงินบาท 
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เน่ืองในโอกาสท่ีกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดิตี  ้ ครบรอบคร่ึงปีบัญชีในวันท่ี 31 ธันวาคม 2556  
บริษัทจดัการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทนุเปิด ยูโอบี ชวัร์ เดลี มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 57,331,616.48 บาท หรือคิดเป็น
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิต่อหน่วยเท่ากบั 41.1333 บาท ณ วนัท่ี 27 ธันวาคม 2556 

บริษัทจดัการขอขอบคณุท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุท่านท่ีให้ความไว้วางใจในการลงทนุกับกองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท 
คอมโมดิตี ้และขอให้คํามัน่ว่าบริษัทจดัการจะบริหารกองทนุให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสดุเพ่ือประโยชน์สงูสดุของท่านด้วย
ความระมดัระวงัรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัดท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุเปิดได้จากหนงัสือพิมพ์รายวนัหรือท่ีเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 
 

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

 

รายช่ือกรรมการ  

1. นายออ่ง  ซี  เอง็  กรรมการ 
2. นายทีโอ  บนุ  เคียต  กรรมการ 
3. นายสญัชยั  อภิศกัด์ิศิริกลุ  กรรมการ 
4. นางสาวปิยพร  รัตน์ประสาทพร กรรมการ 
5. นายวนา  พลูผล  กรรมการ  
   ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 

คณะผู้บริหาร 

1. นายวนา พลูผล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
2. นายกรวฒิุ ลีนะบรรจง กรรมการผู้จดัการ สายการลงทนุ 
3. นางสนุรี พิบลูย์ศกัด์ิกลุ กรรมการผู้จดัการ สายปฏิบติัการ 
4. นางสาวณชัชา สนุทรธาราวงศ์ กรรมการผู้จดัการ สายพฒันาธุรกิจ 
 
 

สถานที่ตัง้ของบริษัทจัดการ 

ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซน็เตอร์  
เลขท่ี 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้  
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศพัท์ 0-2786-2000 โทรสาร 0-2786-2370-74 
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กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ คอมโมดิต้ี 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนรวม 

สาํหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2556 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

ลาํดับที่ รายช่ือผู้จัดการกองทุนรวม 

1 นายกรวฒิุ ลีนะบรรจง 

2 นายสทิธ์ิศกัด์ิ            ณฐัวฒิุ 
3 นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ 
4 นายชยัยนัต์ จนัทนคีรี 
5 นางสาววรรณจนัทร์   อึง้ถาวร* 
6 นายเอกรัตน์ อภิวฒันพร* 

*   ปฎิบติัหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 
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ตารางสรปุผลการดําเนินงาน 

วันจดทะเบียนกองทุน      30 พ.ค. 51 
วันสิน้สุดรอบบัญชี          31 ธ.ค. 56 

 

 
อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง 

(ร้อยละ) 
BENCHMARK * 

(ร้อยละ) 
3 เดือน 

27 ก.ย. 56 - 27 ธ.ค. 56 
5.01% 5.15% 

6 เดือน 
28 ม.ิย. 56 - 27 ธ.ค. 56 

11.98% 12.05% 

1 ปี 
28 ธ.ค. 55 - 27 ธ.ค. 56 

1.99% 7.69% 

3 ปี 
30 ธ.ค. 53 - 27 ธ.ค. 56 

-27.78% 9.58% 

ตัง้แต่จัดตัง้กองทุน 
30 พ.ค. 51 - 27 ธ.ค. 56 

-57.80% -48.86% 

 
*  ดชันี S&P Goldman Sachs Commodity ท่ีปรับค่าให้อยู่ในสกลุเงินบาท โดยใช้อตัราแลกเปล่ียน

จาก Bloomberg ซึ่งดชันีดงักลา่วเป็นดชันีเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทนุ DB Platinum 
Commodity Euro ซึง่เป็นกองทนุหลกั (Master Fund) 

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการ
ดําเนินงานของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทนุรวม มิได้เป็นสิง่ยืนยนัถงึผลการดําเนินงานในอนาคต 
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ข้อมลูของ DB Platinum Commodity Euro (กองทนุหลกั) 
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กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดติี ้
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
ตัง้แต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถงึวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
 

จาํนวนเงนิ 
 หน่วย : พันบาท 

ร้อยละของ 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ (management fee) 455.82 0.81 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (trustee fee) 9.12 0.02 

คา่นายทะเบียน (registrar fee) 36.47 0.06 

คา่ใช้จ่ายตา่งๆในการจดัตัง้กองทนุรวม (setup fee) - - 

คา่ท่ีปรึกษาการลงทนุ (advisory fee) - - 

คา่สอบบญัชี 25.90 0.05 

คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ  0.80 0.00 

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด * 528.11 0.94 

* ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

*คา่ธรรมเนียมตามรายการดงักลา่วข้างต้น รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม(ถ้ามี) 
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกัด 
รายละเอียดการลงทุน 

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดติี ้
วันที่ 31  ธันวาคม 2556 

ช่ือหลักทรัพย์ มูลค่าตามราคาตลาด  % NAV  

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิในประเทศ 352,454.33                       0.61  
เงินฝากธนาคาร 352,454.33                       0.61  

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิตา่งประเทศ 57,957,978.55                     99.50  
ประเทศลกัเซมเบิร์ก 

 
 หน่วยลงทนุ 57,957,978.55                     99.50  

สนิทรัพย์อ่ืน  -58,645.84 -0.11  
ทรัพย์สนิสุทธิของกองทุน 58,251,787.04               100.00  
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกัด 
รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ 
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดติี ้

วันที่ 31  ธันวาคม 2556 
      มูลค่าตาม 

ช่ือหลักทรัพย์ จาํนวนหุ้น ราคาตลาด 
      (บาท) 

หน่วยลงทุนตราสารทุน     

  DB Platinum Commodity Euro R1C 10,296.0380 57,957,978.55 

รวม   10,296.0380 57,957,978.55 

เงนิฝากธนาคาร     
  ธนาคารเอชเอสบีซี บญัชีออมทรัพย์   188,244.56 
  ธนาคารยโูอบี บญัชีออมทรัพย์   164,209.77 

สนิทรัพย์อ่ืน   -58,645.84 

ทรัพย์สนิสุทธิของกองทุน   58,251,787.04 
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การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ 

ลาํดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ 
ผลประโยชน์ที่

ได้รับ 
เหตุผลในการรับ 
ผลประโยชน์ 

1 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

ข่าวสาร และ 
บทวิเคราะห์ 

 
 
 

เพ่ือใช้เป็นข้อมลูในการ 
ประกอบการตดัสนิใจ 

ลงทนุ 
 

2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
3 ธนาคารออมสนิ 
4 ธนาคาร เดอะรอยลัแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ 
5 ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด จํากดั (มหาชน) 
6 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส 
7 ธนาคาร โอเวอร์ซี-ไชนีสแบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จํากดั 
8 ธนาคารแหง่โตเกียว-มิตซบูิชิ ยเูอฟเจ จํากดั 
9 ธนาคาร ซิตีแ้บงก์ เอน็ เอ สาขากรุงเทพฯ 

10 ธนาคาร เครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรท แอนด์ อินเวสเมนท์ แบงก์ สาขากรุงเทพฯ 
11 ธนาคาร ฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จํากดั 
12 ธนาคารดอยซ์แบงก์ 
13 ธนาคาร มิซโูฮ คอร์ปอเรต จํากดั 
14 ธนาคาร บีเอน็พี พารีบาส์ 
15 ธนาคาร ซมิูโตโม มิตซยุ แบงค์กิง้ คอร์ปอเรชัน่ 
16 ธนาคาร บาร์เคลย์ 
17 ธนาคารในสหรัฐอเมริกา 
18 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 
19 ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 
20 ธนาคารซีไอเอม็บีไทย จํากดั (มหาชน) 
21 ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 
22 ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 
23 ธนาคาร กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
24 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากดั (มหาชน) 
25 ธนาคาร ธนชาต จํากดั (มหาชน) 
26 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 
27 ธนาคาร ทิสโก้ จํากดั (มหาชน)  
28 ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

29 ธนาคาร ยโูอบี จํากดั (มหาชน) 
30 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 
31 ธนาคารไทยเครดิตเพ่ือรายยอ่ย จํากดั (มหาชน) 
32 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากดั (มหาชน) 
33 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
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ลาํดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ 
ผลประโยชน์ที่

ได้รับ 
เหตุผลในการรับ 
ผลประโยชน์ 

34 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน) 

ข่าวสาร และ 
บทวิเคราะห์ 

 

เพ่ือใช้เป็นข้อมลูในการ 
ประกอบการตดัสนิใจ 

ลงทนุ 
 

35 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
36 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 
37 บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากดั (มหาชน) 
38 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้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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รายช่ือบุคคลที่เก่ียวข้องกับการทาํธุรกรรมของกองทุนรวม 
ตัง้แต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถงึวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

รายช่ือบุคคลที่เก่ียวข้อง 

ไมมี่รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการทําธุรกรรมของกองทนุรวม 

 
 

หมายเหต ุ:   
ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุรวมได้ท่ีบริษัท
จดัการโดยตรง หรือท่ี Website ของ บลจ. ท่ี http://www2.uobam.co.th/report/th  
หรือท่ี Website ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี 
http://www.sec.or.th/infocenter/report/Content_0000000861.jsp?categoryID=CAT0000569 
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ขอ้มลูการลงทุน และเหตุผลในกรณีท่ีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดติี ้

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 - 31 ธันวาคม 2556 

วันที่ 
 

ช่ือหลักทรัพย์ 
 

อัตราส่วน ณ สิน้วัน อัตราส่วนตามโครงการ สาเหตุ 
 

การดาํเนินการ 
 (%NAV) (%NAV) 

 -ไมมี่-  -  -  -  -  - 
 
  



กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท คอมโมดิตี ้  17 

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดติี ้

ตัง้แต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถงึวันที่ 31 ธันวาคม 2556 
 

--ไมมี่-- 
 



กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท คอมโมดิตี ้  18 

 
 

 

 
 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยู โอบี (ประเทศไทย) จาํกัด 

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

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


