
หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคญั Factsheet 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากัด ขอมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2565 

  

 กองทุนเปด ยูโอบี สมารท ดิวิเดนด-โฟกัส อิควิต้ี ฟนด (UOBSDF)  

   

   

ประเภทกองทนุรวม / กลุมกองทุนรวม 

 กองทุนรวมตราสารทุน 

 Equity General 

ระดับความเสี่ยง 

ต่ํา 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง 

เสี่ยงสูง 

ลงทนุในตราสารทุนเปนหลักโดยเฉลี่ยในรอบป                         

ไมนอยกวา 80% ของ NAV 

นโยบายและกลยุทธการลงทุน 

 ลงทุนที่ระดมไดไปเนนลงทุนในตราสารทุนที่มีประวัติการจายเงินปนผลท่ีสม่ําเสมอ                             

มีแนวโนมการจายเงินปนผลที่ดี 

 มุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชีว้ดั (active management) 

ผลการดําเนนิงานและดัชนีชี้วัดยอนหลัง 5 ปปฏิทิน 
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กองทนุ ดชันีชีวดั Peer Avg

ผลการดําเนนิงานยอนหลังแบบปกหมุด (% ตอป) 
 YTD 3 เดือน 6 เดือน 1 ป 

กองทุน -4.93 -6.50 -4.93 -1.11 

ดัชนีชี้วัด -3.83 -6.81 -3.83 1.52 

คาเฉลี่ยในกลุมเดยีวกัน -4.28 -5.64 -4.28 1.16 

ความผันผวนกองทุน 8.67 6.04 8.67 11.97 

ความผันผวนดัชนีชี้วัด 8.46 6.01 8.46 11.68 

 3 ป 5 ป 10 ป ตั้งแตจัดต้ัง 

กองทุน -2.11 1.98 4.21 7.38 

ดัชนีชี้วัด -0.28 2.98 4.36 6.36 

คาเฉลี่ยในกลุมเดยีวกัน -1.74 0.82 4.50 4.55 

ความผันผวนกองทุน 18.73 16.37 15.66 16.32 

ความผันผวนดัชนีชี้วัด 21.03 18.06 15.46 15.98 

 

ขอมูลกองทุนรวม 
วันจดทะเบียนกองทนุ 20 ก.ย. 2553 

วันเร่ิมตน class ไมมีการแบง Class 

นโยบายการจายเงินปนผล ไมจาย 

อายกุองทุน ไมกําหนด 

ผูจัดการกองทุนรวม วันเร่ิมบริหารกองทุน 
น.ส. ปราณี ศรมีหาลาภ 01 ม.ค. 64 
น.ส. ศรสวรรค เติมวุฒิกุล 14 มิ.ย. 64 

ดัชนีชี้วัด 
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย 

คําเตือน 
- การลงทนุในกองทุนรวมไมใชการฝากเงนิ 
- ผลการดาํเนินงานในอดตีของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการ

ดาํเนินงานในอนาคต 
การเขารวมตอตานทุจริต: ไดรับการรับรองจาก CAC 

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม 

 

www.uobam.co.th 

จัดอันดับกองทุน Morningstar  

“ผูลงทุนสามารถศกึษาเครื่องมือ

บริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง

ไดในหนังสอืชี้ชวนฉบับเต็ม” 
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สัดสวนประเภททรัพยสินที่ลงทุน 

breakdown % NAV 

1. ตราสารทุน 93.70 

2. เงนิสด 5.93 

3. อื่นๆ 0.37 
  

 

ทรัพยสินที่ลงทุน 5 อันดับแรก 

holding % NAV 

1. บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 6.38 

2. บริษัท แอดวานซ  อินโฟร  เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 4.95 

3. บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 4.90 

4. บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 4.27 

5. บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 4.03 
  

 

 

การซื้อหนวยลงทุน 
วันทําการซื้อ: ทุกวันทําการ 

เวลาทําการ: 08:30 - 15:30 น. 

การซื้อครั้งแรกขั้นต่ํา: ไมกําหนด 

การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ํา: ไมกําหนด 

การขายคืนหนวยลงทุน 
วันทําการขายคนื: ทุกวันทาํการ 

เวลาทําการ: 08:30 - 15:30 น. 

การขายคืนขั้นต่ํา: ไมกําหนด 

ยอดคงเหลือขั้นต่ํา: ไมกําหนด 

ระยะเวลาการรับเงนิคาขายคืน: T+3 วันทําการ

หลังจากวันทาํรายการขายคืน 

หมายเหตุ : 

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV) 

คาธรรมเนียม สูงสดุไมเกิน เก็บจริง 

การจัดการ 2.14 1.6050 

รวมคาใชจาย 2.87295 1.7741 

หมายเหตุ : 

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย) 

คาธรรมเนียม สูงสดุไมเกิน เก็บจริง 

การขาย 0.50 0.50 

การรับซื้อคนื 0.50 0.50 

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา 0.50 0.50 

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก 0.50 0.50 

การโอนหนวย                                            10 บาท/500 หนวย                      10 บาท/500 หนวย  

                                                   หรือเศษของ 500 หนวย                  หรอืเศษของ 500 หนวย 

หมายเหตุ :  

1. กรณีสับเปลี่ยนเขา บลจ.จะไมคิดคาธรรมเนียมการขาย  

2. กรณีสับเปลี่ยนออก บลจ.จะไมคิดคาธรรมเนียมการรับซื้อคนื  

3. บริษัทจัดการอาจพจิารณาเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธหรอืคาใชจายในการ

บริหารจัดการ 

ขอมูลเชิงสถิต ิ

Maximum Drawdown -38.88 % 

Recovering Period - 

Sharpe Ratio -11.26 

Alpha -1.83 

Beta 0.96 

อัตราสวนหมุนเวยีนการลงทุน 0.89 

 

การจัดสรรการลงทุนในกลุมอุตสาหกรรม 

sector % NAV 

1. พลังงานและสาธารณปูโภค 18.62 

2. ธนาคาร 13.02 

3. ขนสง 9.85 

4. พาณิชย 9.58 

5. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 8.87 
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คาํอธิบาย 

Maximum Drawdown :เปอรเซ็นตผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง (หรือตั้งแตจัดต้ังกองทุนกรณีที่ยังไมครบ 5 ป) โดยวัดจากระดบั NAV ตอหนวยที่จุดสูงสุด ไปจนถึงจุดตํ่าสุดในชวง

ที่ NAV ตอหนวยปรับตัวลดลง คา Maximum Drawdown เปนขอมูลที่ชวยใหทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทนุในกองทุนรวม 

Recovering Period :ระยะเวลาการฟนตัว เพื่อเปนขอมูลใหผูลงทนุทราบถึงระยะเวลาตั้งแตการขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟนกลับมาที่เงินทุนเริ่มตนใชระยะเวลานานเทาใด 

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน :ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพยในพอรตกองทุนในชวงเวลาใดชวงเวลาหนึ่ง โดยคํานวณจากมูลคาที่ตํ่ากวาระหวางผลรวมของมูลคาการซื้อหลักทรัพยกับผลรวมของมูลคาการขาย

หลักทรัพยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปหารดวยมูลคา NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดยีวกัน กองทุนรวมที่มคีา portfolio turnover สูง บงชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพยบอยครั้งของผูจัดการ

กองทุนและทําใหมีตนทุนการซื้อขายหลักทรัพยที่สูง จึงตองพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุมคาของการซื้อขายหลักทรัพยดังกลาว 

Sharpe Ratio :อัตราสวนระหวางผลตอบแทนสวนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลตางระหวางอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจาก

ความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกบัคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม คา Sharpe Ratio สะทอนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรไดรับเพ่ิมขึ้นเพ่ือชดเชยกับความเสี่ยงที่

กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีคา Sharpe Ratio สูงกวาจะเปนกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดกีวา เนื่องจากไดรับผลตอบแทนสวนเพิ่มที่สูงกวาภายใตระดับความเสี่ยงเดียวกัน 

Alpha :ผลตอบแทนสวนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดชันีชี้วัด (benchmark) โดยคา Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสรางผลตอบแทนไดสูงกวาดัชนีชี้วัด ซึ่งเปนผลจากประสิทธิภาพของผูจัดการ

กองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเขาลงทุนในหลักทรัพยไดอยางเหมาะสม 

Beta :ระดบัและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในพอรตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta นอยกวา 1 แสดงวาหลักทรัพยในพอรตการลงทุนมีการ

เปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนนอยกวาการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยของตลาด Beta มากกวา 1 แสดงวา หลักทรัพยในพอรตการลงทุนมกีารเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทน

มากกวาการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยของตลาด 

Tracking Error :เพ่ือใหพิจารณาความผันผวนของสวนตางของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัดของกองทุนรวมวามีการ

เบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัด มากนอยเพียงใด เชน หากกองทุนรวมมคีา TE ต่ํา แสดงวา อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดชันีชี้วัดในอัตราที่ต่ํา ดังนั้น กองทุนรวมนี้จึงมีประสิทธิภาพในการ

เลียนแบบดัชนีอางอิง ในขณะที่กองทุนรวมที่มีคา TE สูง แสดงวาอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบนออกจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่สูง ดังนั้น โอกาสที่ผลตอบแทนการลงทุนจะเปนไปตามผลตอบแทนของ 

benchmark ก็จะลดนอยลง เปนตน 

Yield to Maturity :อัตราผลตอบแทนจากการลงทนุในตราสารหนี้โดยถือจนครบกําหนดอายุ ซึ่งคํานวณจากดอกเบี้ยที่จะไดรับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินตนที่จะไดรับคืนนํามาคิดลดเปนมลูคาปจจุบัน 

โดยใชวัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คํานวณจากคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แตละตัวที่กองทนุมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหนวยมาตรฐาน

เปนเปอรเซ็นตตอป จึงสามารถนําไปใชเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหวางกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกําหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกลเคียงกันได 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด 

ชั้น 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร เลขที่ 173/27-30, 32-33 

ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท : 0-2786-2000 

www.uobam.co.th 


