
       กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์-โฟกสั อิควิตี ้ฟันด์      1 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายงานประจาํปี 
สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีี 2563/2564 

 

 

กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ ดิวิเดนด-์โฟกสั อิควิต้ี ฟันด ์ 

UOB Smart Dividend-Focused Equity Fund : UOBSDF  



       กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์-โฟกสั อิควิตี ้ฟันด์      2 

สารบญั 
 

 
 หน้า 

 
สารจากบริษัทจัดการ 1 
  
รายช่ือกรรมการ และคณะผู้บริหาร 3 
 
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 4 
  
รายช่ือผู้จัดการกองทุน 5 
 
ตารางสรุปผลการดาํเนินงาน 6 
 
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม 7 
 
รายละเอียดเก่ียวกับค่านายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ 8 

 
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงนิและการก่อภาระผูกพัน 9 
 
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 13 
 
อันดับความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบันการเงนิ 14 
 
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการที่ใช้บริการบุคคลอ่ืน  ๆ 15 
 
รายช่ือบุคคลที่เก่ียวข้องกับการทาํธุรกรรมของกองทุนรวม 16 
 
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 17 
 
ข้อมูลการใช้สทิธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 18 
 
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกนิข้อจาํกัดการถือหน่วยลงทุน 19 
 
การแก้ไขข้อผูกพัน 20 
 
งบการเงนิและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 21 

 
 



       กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์-โฟกสั อิควิตี ้ฟันด์      1 

  

สารบริษทัจดัการ 
 
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

 
สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหวา่งวนัท่ี 1 กนัยายน 2563 – 31 สงิหาคม 2564 
 

การระบาดท่ียงัคงรุนแรงต่อเน่ืองในต่างประเทศ สะท้อนจากจํานวนผู้ ติดเชือ้ COVID-19 รายวนัทัว่โลกท่ียงัพุ่งสงูขึน้ ได้กดดนั
ภาวะการลงทนุในตลาดหุ้น ดชันีจงึได้ออ่นตวัลงมาตัง้แตค่ร่ึงหลงัของเดือนมิถนุายน 2563 จนถึงเดือนตลุาคม 2563 การชมุนมุทางการเมือง
ท่ีตงึเครียดขึน้ โดยเฉพาะเหตกุารณ์สลายการชมุนมุในเดือนตลุาคม 2563 และผลประกอบการ ในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2563 ท่ีออกมาย่ําแย ่
(ลดลงทัง้ YoY และ QoQ) ทําให้นกัลงทนุเลือกท่ีจะลดการถือครองหุ้นเพ่ือรอดสูถานการณ์ อย่างไรก็ตาม ทิศทางตลาดเปล่ียนไปอย่างรวดเร็ว
ในเดือนพฤศจิกายน 2563 จากข่าวดีมากมายท่ีทยอยเข้ามา ผลการนบัคะแนนเลือกตัง้ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา บ่งชีว้่านายโจ ไบเดน ผู้ ชิง
ตําแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครตจะเป็นผู้คว้าตําแหน่งประธานาธิบดีคนต่อไป ส่งผลให้เม็ดเงินลงทนุจากต่างชาติไหลเข้ามายงั
ประเทศตลาดเกิดใหม ่เพราะนกัลงทนุทัว่โลกคาดวา่นโยบายต่างประเทศของไบเดนเป็นไปในลกัษณะถ้อยทีถ้อยอาศยัมากกว่าทรัมป์ซึง่เป็น
ผลดีต่อบรรยากาศการค้าและการลงทนุระหว่างประเทศ นอกจากนีย้งัมีข่าวดีเร่ืองประสิทธิภาพของวคัซีนป้องกนั COVID-19 ซึง่บางย่ีห้อ
สามารถป้องกันไวรัสได้ถึง 90% โมเมนตมัของตลาดหุ้นยงัคงดีต่อเน่ืองในเดือนธันวาคม 2563 หลงัหน่วยงานองค์การอาหารและยาของ
หลายประเทศทยอยอนมุติัการใช้วคัซีนฉกุเฉินและเร่ิมฉีดให้แก่ประชาชน ทําให้นกัลงทนุมีความหวงัต่อการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจมากขึน้ การ
ปรับตวัขึน้มากกวา่ 100%MoM ของราคาหุ้น DELTA เป็นอีกปัจจยัท่ีหนนุตลาดหุ้นปรับตวัขึน้มาแรงในเดือนธนัวาคม 2563 ถงึอยา่งนัน้ ดชันี
ปรับตวัลงมาในเดือนมกราคม 2564 จากความต่ืนตระหนกต่อการระบาดของไวรัส COVID-19 ระลอกท่ีสองในประเทศ รัฐบาลจึงประกาศใช้
มาตรการควบคมุการระบาดตามระดบัความเส่ียงของแต่ละพืน้ท่ี การเร่งควบคมุการระบาดของรัฐบาลประกอบกบัปัจจยัหนนุจากต่างประเทศ
ทัง้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกามลูคา่ 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และการปรับตวัขึน้ของราคาสินค้าโภคภณัฑ์ในตลาดโลก 
ทําให้ตลาดหุ้นไทยยงัรักษารูปแบบการฟืน้ตวัต่อเน่ืองได้ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2564 สว่นในเดือนมีนาคม 2564 ตลาดหุ้นได้ประเด็นหนนุจาก
การปรับประมาณการผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในปีนีข้ึน้ หลงัผลประกอบการ ในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2563 ค่อนข้างดีกว่าท่ีคาด 
เดือนเมษายน 2564 - เดือนพฤษภาคม 2564 ดชันีหุ้นแกว่งตวัออกด้านข้าง โดยมีประเด็นกดดนัจากการระบาดของไวรัส COVID-19 ระลอก
ท่ีสามในประเทศ ซึ่งจํานวนผู้ ติดเชือ้ในรอบนีเ้พิ่มขึน้เร็วและมากกว่าการระบาดในรอบก่อนๆ ทําให้รัฐบาลต้องกลบัมาใช้มาตรการควบคมุ
การระบาดอย่างเข้มงวดอีกครัง้ ส่วนประเด็นหนนุมาจากการรายงานผลประกอบการในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2564 ของกลุ่มธนาคารและหุ้น
ขนาดใหญ่โดยรวมท่ีออกมาดีกว่าท่ีคาด ช่วงคร่ึงเดือนแรกของเดือนมิถนุายน 2564 ดชันีปรับตวัขึน้ได้ปัจจยัหนนุจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
รอบใหมข่องรัฐบาล และยงัตอบรับข่าวดีเร่ืองการเร่งฉีดวคัซีนในวงกว้างตัง้แตเ่ดือนนีอ้ย่างไรก็ตาม ในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนกรกฎาคม 2564 
ดชันีตลาดหุ้นไทยปรับตวัลงแรง หลงัถกูกดดนัจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ท่ีรุนแรงขึน้ มีรายงานการพบกลุม่คลสัเตอร์ใหม่
อย่างต่อเน่ืองในหลายพืน้ท่ีโดยเฉพาะคลสัเตอร์โรงงานและคนงานก่อสร้าง จํานวนผู้ ติดเชือ้รายวนัพุ่งขึน้ทําสถิติต่อเน่ืองตลอดเดือนกรกฎาคม 
2564 ทําให้รัฐบาลประกาศยกระดบัมาตรการจํากัดการระบาดอีกครัง้ การประกาศเพ่ิมทนุของบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งในกลุ่มธุรกิจ
พลงังาน เป็นอีกสาเหตขุองการปรับตวัลงของตลาดหุ้นในเดือนกรกฎาคม 2564 อย่างไรก็ตาม ดชันีเร่ิมทรงตวัได้และเคล่ือนไหวแกว่งตวัในกรอบ
1,510-1,550 จดุ ในช่วงสามสปัดาห์แรกของเดือนสิงหาคม 2564 ก่อนจะพุ่งตวัขึน้ในสปัดาห์สดุท้ายจากความคาดหวงัว่ารัฐบาลจะผ่อนคลาย
มาตรการควบคมุการระบาดตัง้แตว่นัท่ี 1 กนัยายน 2564 ดชันีปิดท่ี 1,638.75 จดุ ณ สิน้เดือนสงิหาคม 2564 
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สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างเดือนกนัยายน 2563 – เดือนสิงหาคม 2564 ดชันีปรับตวัขึน้ +25.03% ดชันีกลุม่อตุสาหกรรม
ท่ีปรับตวัขึน้มากท่ีสดุ ได้แก่ กลุ่มชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +286.08%, กลุ่มยานยนต์ +59.08%, และกลุ่มการเงิน +54.87% ด้านดชันี
กลุ่มอตุสาหกรรมท่ีปรับตวัลงมีเพียงกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ -5.96% นกัลงทนุต่างชาติ
ขายสทุธิจํานวน 9.77 หม่ืนล้านบาท 

 
 
 
 

    
*ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET TRI) 

 
เน่ืองในโอกาสท่ีกองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์-โฟกสั อิควิตี ้ฟันด์ ได้ครบรอบปีบญัชี ในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2564 บริษัทจดัการ

ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทนุดงักล่าวมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 318,669,995.62 บาท หรือคิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยเท่ากบั 
23.9973 บาท 

 
บริษัทจดัการขอขอบคณุท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุท่านท่ีให้ความไว้วางใจในการลงทนุกบักองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์-โฟกสั 

อิควิตี ้ฟันด์ และขอให้คํามัน่วา่บริษัทจดัการจะบริหารกองทนุให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสดุเพ่ือประโยชน์สงูสดุของท่านด้วยความระมดัระวงั
รอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุเปิดได้ท่ีเว็บไซต์
ของบริษัทจดัการ 

 
 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
 
 
 

(นายวนา  พลูผล) 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ดวิเิดนด์-โฟกัส อิควติี ้ฟันด์ 
ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 

 1 กันยายน 2563 – 31 สงิหาคม 2564 
กองทนุ 23.5490% 
ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน 28.3256% 
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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 กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 

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 ดิวิเดนด-์โฟกสั อิควิต้ี ฟันด ์ 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนรวม 

สาํหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2563 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2564 
 

ลาํดับที่ รายช่ือผู้จัดการกองทุนรวม 

1 นายธนกร                ธรรมลงกรต 

2 นายสทิธิศกัด์ิ ณฐัวฒิุ* 

3 นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ 

4 นางสาวนพรัตน์ ประมวลวลัลกิลุ* 

5 นายวีรชยั                 จนัเป็ง* 

6 นางสาวศรสวรรค์      เติมวฒิุกลุ 

7 นางสาวช่ืนสมุน        พรสกลุศกัด์ิ 

    *    ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 
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ตารางสรปุผลการดาํเนินงาน 

วันจดทะเบียนกองทุน 20 ก.ย. 53 

วันสิน้สุดรอบปีบัญชี 31 ส.ค. 64 
 

 
 

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

 

 -    ตวัชีว้ดั : ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET Total Return Index) 

-    เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวม
ของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

-  ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถึง
ผลการดําเนินงานในอนาคต 
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กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ ดิวิเดนด-์โฟกสั อิควิต้ี ฟันด ์

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2563 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม  2564 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (Fund's direct expense) 
จาํนวนเงนิ ร้อยละ ของ 

หน่วย : พันบาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ            5,211.94                        1.6050 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์                 86.87                        0.0268 

คา่ธรรมเนียมการทํารายการ                        -                                   -   

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน               416.96                        0.1284 

คา่ท่ีปรึกษาการลงทนุ                          -                                   -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                         -                                   -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                           -                                   -   

คา่สอบบญัชี                   56.00                        0.0172 

คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ *                27.30                        0.0084 

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด **          5,799.07                  1.7858 

หมายเหต ุ *   คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีแตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01 
**  ได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์  
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กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ ดิวิเดนด-์โฟกสั อิควิต้ี ฟันด ์

รายละเอียดเก่ียวกบัค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์

สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2563 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม  2564 

  
ช่ือบริษัทนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ 

ค่านายหน้า ร้อยละของค่านายหน้า 

  ซือ้ขายหลักทรัพย์ ซือ้ขายหลักทรัพย์รวม 

1 บริษัทหลกัทรัพย์เกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน)               156,943.34                               14.72 

2 บริษัทหลกัทรัพย์ไทยพาณิชย์ จํากดั               133,704.23                               12.54 

3 บริษัทหลกัทรัพย์โนมรูะ พฒันสิน จํากดั(มหาชน)               123,544.98                               11.59 

4 บริษัทหลกัทรัพย์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จํากดั              90,675.75                                 8.51 

5 บริษัทหลกัทรัพย์บวัหลวง จํากดั (มหาชน)               89,222.30                                 8.37 

6 บริษัทหลกัทรัพย์กสกิรไทย จํากดั (มหาชน)                 88,448.24                                 8.30 

7 บริษัทหลกัทรัพย์ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)                 86,647.34                                 8.13 

8 บริษัทหลกัทรัพย์ธนชาต จํากดั (มหาชน)                 70,556.27                                 6.62 

9 บริษัทหลกัทรัพย์เครดิตสวิส (ประเทศไทย) จํากดั                 64,027.53                                 6.01 

10 บริษัทหลกัทรัพย์ทิสโก้ จํากดั                 30,549.22                                 2.87 

11 อ่ืนๆ               131,813.19                               12.36 

  รวม        1,066,132.39                     100.00 
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กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ ดิวิเดนด-์โฟกสั อิควิต้ี ฟันด์
ณ วนัท่ี 31  สิงหาคม  2564

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 306,295,993.73

ธุรกิจการเกษตร 2,561,280.00

มูลค่าตามราคาตลาด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ

หุ้นสามัญ 306,295,993.73

ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 1,004,800.00

ธนาคาร 29,052,875.00

บริษัท เอเช่ียนซี คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 2,561,280.00

ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน) 3,110,625.00

ธนาคาร กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 7,367,700.00

ธนาคาร กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 4,753,800.00

วสัดกุ่อสร้างและตกแตง่ 11,739,000.00

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 4,775,200.00

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 8,040,750.00

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั (มหาชน) 6,593,125.00

เคมีภณัฑ์และพลาสติก 13,364,325.00

บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) 11,739,000.00

บริษัท คอมเซเวน่ จํากดั (มหาชน) 6,563,475.00

พาณิชย์ 35,669,435.00

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากดั (มหาชน) 6,771,200.00

บริษัท ดโูฮม จํากดั (มหาชน) 1,560,450.00

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 6,000,600.00

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) 14,625,000.00

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากดั (มหาชน) 1,234,800.00

บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน) 2,445,300.00

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 3,239,810.00

บริษัท ฮานา ไมโครอิเลค็โทรนิคส จํากดั (มหาชน) 3,003,300.00

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 6,949,600.00

ชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ 14,389,900.00

บริษัท เคซีอี  อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 4,437,000.00
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 306,295,993.73

มูลค่าตามราคาตลาด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ

หุ้นสามัญ 306,295,993.73

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 2,136,750.00

พลงังานและสาธารณปูโภค 63,238,739.50

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากดั (มหาชน) 6,403,923.00

บริษัท พลงังานบริสทุธ์ิ จํากดั (มหาชน) 5,318,600.00

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน) 1,627,920.00

บริษัทปตท.นํา้มนัและการค้าปลกี จํากดั (มหาชน) 3,305,236.00

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน) 3,039,128.00

บริษัท กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 12,132,132.50

บริษัท ไทยออยล์ จํากดั (มหาชน) 2,547,200.00

บริษัท ปตท. สาํรวจและผลติปิโตรเลยีม จํากดั (มหาชน) 7,916,500.00

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 18,811,350.00

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) 3,218,075.00

บริษัท บตัรกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 3,292,625.00

เงินทนุและหลกัทรัพย์ 12,847,187.00

บริษัท เงินติดล้อ จํากดั (มหาชน) 824,000.00

บริษัท ราชธานีลสิซิ่ง จํากดั (มหาชน) 2,267,952.00

บริษัท ศรีสวสัดิ์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 3,244,535.00

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) 793,800.00

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 4,298,000.00

อาหารและเคร่ืองด่ืม 18,339,287.23

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 21,991.98

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 29,090.25

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 5,262,925.00

บริษัท ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 3,677,520.00

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ ด ซพัพลาย์ จํากดั (มหาชน) 2,649,960.00

บริษัท โอสถสภา จํากดั (มหาชน) 1,606,000.00

บริษัท กรุงเทพดสุติเวชการ จํากดั (มหาชน) 7,183,800.00

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากดั (มหาชน) 1,543,500.00

การแพทย์ 9,651,560.00

บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จํากดั (มหาชน) 924,260.00
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0.49บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 1,564,140.00

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) 3,791,440.00

บริษัท อาร์ ซี แอล จํากดั (มหาชน) 922,250.00

บริษัท พรีเชียส ชิพปิง้ จํากดั (มหาชน) 5,929,770.00

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) 0.00

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) 0.00

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) 0.00

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) 1,590,480.00

บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 2,444,490.00

บริษัท การบินกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 1,839,740.00

บริษัท ทา่อากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) 16,632,375.00

ขนสง่ 34,714,685.00

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 2,337,475.00

การทอ่งเท่ียวและสนัทนาการ 2,337,475.00

บริษัท ศภุาลยั จํากดั (มหาชน) 3,239,550.00

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 1,271,400.00

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 5,541,625.00

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จํากดั (มหาชน) 810,600.00

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 10,863,175.00

บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากดั (มหาชน) 6,492,150.00

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จํากดั (มหาชน) 1,350,720.00

บรรจภุณัฑ์ 7,842,870.00

บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 2,041,000.00

บริษัท ซินเน็ต (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 2,899,450.00

บริษัท เจ มาร์ท จํากดั (มหาชน) 1,767,150.00

บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) 9,678,600.00

บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 1,424,500.00

บริษัท แอดวานซ์  อินโฟร์  เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 15,416,000.00

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 33,226,700.00

มูลค่าตามราคาตลาด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ

หุ้นสามัญ 306,295,993.73

กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ ดิวิเดนด-์โฟกสั อิควิต้ี ฟันด์
ณ วนัท่ี 31  สิงหาคม  2564

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 306,295,993.73
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0.06
-1.93

1.31

-3.25
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กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ ดิวิเดนด-์โฟกสั อิควิต้ี ฟันด์
ณ วนัท่ี 31  สิงหาคม  2564

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 306,295,993.73

มูลค่าตามราคาตลาด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ

หุ้นสามัญ 306,295,993.73

เงนิฝาก 18,536,160.60

บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 6,457,500.00

ยานพาหนะและอปุกรณ์ 6,457,500.00

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) จํากดั (มหาชน) 205,537.76
อื่นๆ -6,162,158.71

ธนาคาร ยโูอบี จํากดั (มหาชน) 18,330,622.84

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 318,669,995.62

หนีส้นิอ่ืน -10,343,334.87

ทรัพย์สนิอื่น 4,181,176.16
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทนุรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ ดิวิเดนด-์โฟกสั อิควิต้ี ฟันด ์

สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2563 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2564 
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ ดิวิเดนด-์โฟกสั อิควิต้ี ฟันด ์

ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2564 
 

เงนิฝากธนาคาร อันดับความน่าเช่ือถือโดย
สถาบันในต่างประเทศ 

อันดับความน่าเช่ือถือโดย
สถาบันในประเทศ 

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

. 
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 การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ 
 

ลาํดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ 
ผลประโยชน์ที่

ได้รับ
เหตุผลในการรับ 
ผลประโยชน์

1 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จํากดั (มหาชน)

ข่าวสาร และ 
บทวิเคราะห์ 

 
 
 

เพ่ือใช้เป็นข้อมลูในการ 
ประกอบการตดัสนิใจ 

ลงทนุ 
 

2 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน)

3 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จํากดั

4 บริษัทหลกัทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากดั

5 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั

6 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

7 บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน)

8 บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จํากดั (มหาชน)

9 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จํากดั (มหาชน) 

10 บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากดั (มหาชน)

11 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

12 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั 

13 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั 

14 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) 

15 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)
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รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการทาํธรุกรรมของกองทุนรวม 
ตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2563 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2564 

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 ดิวิเดนด-์โฟกสั อิควิต้ี ฟันด ์
ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 1 กนัยายน 2563 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2564 

 
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 ดิวิเดนด-์โฟกสั อิควิต้ี ฟันด ์
ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2564 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ไมมี่ -
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การแก้ไขข้อผกูพนั 

กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ ดิวิเดนด-์โฟกสั อิควิต้ี ฟันด ์
สาํหรบัระยะเวลา ตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2563 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2564 

 
เร่ืองที่แก้ไข เหตุผลที่แก้ไข วันที่ได้รับ 

ความเหน็ชอบ 
วันที่มีผล 
ใช้บังคับ 

สทิธิหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(ยกเลกิข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ) 

แก้ไขตามประกาศ 
ทน.57/2563 
ทน.62/2563 
สธ.53/2563 

11 มกราคม 2564 12 มกราคม 2564 

การจดัทําทะเบียนหน่วยลงทนุ การโอนหน่วยลงทนุ และ
ข้อจํากดัในการโอนหน่วยลงทนุ                          
(ยกเลกิข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ) 

แก้ไขตามประกาศ 
ทน.62/2563 

11 มกราคม 2564 12 มกราคม 2564 

ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ                               
(ยกเลกิข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ) 

แก้ไขตามประกาศ 
ทน.57/2563 
ทน.62/2563 

11 มกราคม 2564 12 มกราคม 2564 

การเลกิโครงการจดัการกองทนุรวม                    

(ยกเลกิข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ) 

แก้ไขตามประกาศ 
ทน.59/2563 
ทน.60/2563 
สน.21/2562 
สน.9/2563 

11 มกราคม 2564 12 มกราคม 2564 
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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 


