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กองทุน เปิด Big Cap ปัน ผล หุ้น ระยะยาว (BIG CAP-D LTF-M)
หน่วยลงทุน ชนิดลดหย่อนภาษี
BIG CAP-D LTF

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

ระดับควำมเสี่ยง

 กองทุนรวมตรำสำรทุน
 Long Term Equity Fund (LTF)

ต่ำ

1

 กลุ่ม Equity Large Cap

นโยบำยและกลยุทธ์กำรลงทุน
 ลงทุนในตรำสำรทุน ที่เป็นบริษัทที่มีมูลค่ำตำมรำคำตลำดมำกกว่ำ 2% เมื่อเทียบกับขนำดของตลำด
หลักทรัพย์รวมและ/หรือตรำสำรแห่งทุนที่มีมูลค่ำหลักทรัพย์ตำมรำคำตลำดสูงสุด 25 อันดับแรกใน SET
 มุ่งหวังให้ผลประกอบกำรสูงกว่ำดัชนีชี้วัด (active management)

ผลกำรดำเนินงำนและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน
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กองทุน
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เสี่ยงสูง
ลงทุนในตรำสำรทุน โดยเฉลี่ยในรอบปี
ไม่น้อยกว่ำ 65% ของ NAV

สูง

ข้อมูลกองทุนรวม
วันจดทะเบียนกองทุน
วันเริ่มต้น class
นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล
อำยุกองทุน

19 ธ.ค. 2548
19 ธ.ค. 2548
จ่ำย
ไม่กำหนด

ผู้จัดกำรกองทุนรวม

วันเริ่มบริหำรกองทุน

น.ส. ศรสวรรค์ เติมวุฒิกุล
น.ส. ปรำณี ศรีมหำลำภ

14 มิ.ย. 64
14 มิ.ย. 64

ดัชนีชี้วัด

-0.50%

-10%
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ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50

-11.22%
-16.48% -12.41%
2562
2563

ดัชนีชี้วัด

2564

Peer Avg

ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด (% ต่อปี)
กองทุน
ดัชนีชี้วัด
ค่ำเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน
ควำมผันผวนกองทุน
ควำมผันผวนดัชนีชี้วัด
กองทุน
ดัชนีชี้วัด
ค่ำเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน
ควำมผันผวนกองทุน
ควำมผันผวนดัชนีชี้วัด

YTD
2.11
1.47
-0.86
10.06
10.08
3 ปี
-1.90
-0.30
0.70
20.89
22.79

3 เดือน
3.48
3.26
2.77
4.83
4.74
5 ปี
-2.40
0.58
-0.24
17.81
19.30

6 เดือน
1.33
0.80
-1.43
7.72
7.79
10 ปี
2.28
4.18
3.63
15.54
16.15

1 ปี
3.06
3.19
0.97
11.64
11.61
ตั้งแต่จัดตั้ง
6.78
8.00
19.41
20.44

คำเตือน
- กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน
- ผลกำรดำเนินงำนในอดีตของกองทุนรวม
มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต
กำรเข้ำร่วมต่อต้ำนทุจริต: ได้รับกำรรับรองจำก CAC

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

“ผู้ลงทุนสำมำรถศึกษำเครือ่ งมือบริ
หำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องได้ใ
นหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม”
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กำรซื้อหน่วยลงทุน

กำรขำยคืนหน่วยลงทุน

ข้อมูลเชิงสถิติ

วันทำกำรขำยคืน: ทุกวันทำกำร
เวลำทำกำร: 08:30 - 15:00 น.
กำรขำยคืนขั้นต่ำ: ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด
ระยะเวลำกำรรับเงินค่ำขำยคืน : T+3
วันทำกำรหลังจำกวันทำรำยกำรขำยคืน

หมำยเหตุ : (1) ยกเว้นกำรสับเปลี่ยนระหว่ำงกองทุน LTF ภำยใน บลจ. หรือ บลจ. อื่น

Maximum Drawdown
Recovering Period
FX Hedging
Sharpe Ratio
Alpha
Beta
อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุน

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

กำรจัดสรรกำรลงทุนในกลุ่มอุตสำหกรรม

วันทำกำรซื้อ: หยุดรับคำสั่งซื้อและ/หรือ สับเปลี่ยนเข้ำ
เวลำทำกำร: 08:30 - 15:30 น.
กำรซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ: ไม่กำหนด
กำรซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ: ไม่กำหนด

ค่ำธรรมเนียม
กำรจัดกำร
รวมค่ำใช้จ่ำย

(1)

สูงสุดไม่เกิน
2.1400
5.3500

เก็บจริง
2.1400
2.3211

หมำยเหตุ :
บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำเปลี่ยนแปลงค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรจัดกำร

sector
1. พลังงำนและสำธำรณูปโภค
2. ขนส่ง
3. ธนำคำร
4. พำณิชย์
5. เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร

-43.84 %
1 ปี 8 เดือน
-0.09
-1.60
0.80
0.90 เท่ำ

% NAV
26.05
13.04
10.59
9.87
9.37

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่ำซื้อขำย)
ค่ำธรรมเนียม
กำรขำย
กำรรับซื้อคืน
กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ำ
กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
กำรโอนหน่วย

สูงสุดไม่เกิน
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

เก็บจริง
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

หมำยเหตุ : บลจ.จะปฏิเสธกำรโอน กองทุนรวมหุ้นระยะยำว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตำมที่กฎหมำยกำหนด

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
breakdown
1. ตรำสำรทุน
2. เงินสด
3. อื่นๆ

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก
% NAV
94.91
2.70
2.39

holding
1. บริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จำกัด (มหำชน)
2. บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)
3. บริษัท แอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหำชน)
4. บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
5. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหำชน)

% NAV
9.02
8.89
6.03
5.56
4.73
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คาอธิบ าย
Maximum Drawdown : เปอร์เซ็นต์ผ ลขำดทุนสูง สุดของกองทุนรวมในระยะเวลำ 5 ปี ย้อนหลัง (หรือตั้ง แต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ย ังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจำกระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูง สุด ไปจนถึง จุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV
ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่ำ Maximum Drawdown เป็นข้อมูล ที่ช ่วยให้ทรำบถึงควำมเสี่ยงที่อำจจะขำดทุนจำกกำรลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period : ระยะเวลำกำรฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูล ให้ผ ู้ล งทุนทรำบถึง ระยะเวลำตั้งแต่กำรขำดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลำที่ฟื้นกลับมำที่เงินทุนเริ่มต้ นใช้ระยะเวลำนำนเท่ำใด
อัต ราส่ว นหมุน เวียนการลงทุน : ควำมถี่ข องกำรซื้อขำยหลัก ทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลำใดช่วงเวลำหนึ่ง
โดยคำนวณจำกมูล ค่ำที่ต่ำกว่ำระหว่ำงผลรวมของมูล ค่ำกำรซื้อหลัก ทรัพย์กบั ผลรวมของมูล ค่ำกำรขำยหลักทรัพย์ข องกองทุนรวมในรอบระยะเวลำ 1 ปีหำรด้วยมูล ค่ำ NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลำเดีย วกัน กองทุนรวมที่มคี ำ่
portfolio turnover สูง บ่ง ชี้ถ ึง กำรซื้อขำยหลัก ทรัพย์บ่อยครั้งของผูจ้ ัดกำรกองทุนและทำให้มีต้นทุนกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ที่สงู
จึง ต้องพิจำรณำเปรีย บเทีย บกับผลกำรดำเนินงำนของกองทุนรวมเพื่อประเมินควำมคุ้มค่ำของกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ดงั กล่ำว
Sharpe Ratio : อัตรำส่วนระหว่ำงผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรีย บเทีย บกับควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุน โดยคำนวณจำกผลต่ำงระหว่ำงอัตรำผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตรำผ ลตอบแทนที่ปรำศจำกควำมเสี่ย ง (risk-free
rate) เปรีย บเทีย บกับค่ำเบี่ย งเบนมำตรฐำน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่ำ Sharpe Ratio สะท้อนถึง อัตรำผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับควำมเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมำ โดยกองทุนรวมที่มีค่ำ
Sharpe Ratio สูง กว่ำจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรลงทุนที่ดีก ว่ำ เนื่องจำกได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่ส ูง กว่ำภำยใต้ระดับควำมเสี่ยงเดียวกัน
Alpha : ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรีย บเทีย บกับดัช นีชวี้ ัด (benchmark) โดยค่ำ Alpha ที่ส ูง หมำยถึง กองทุนสำมำรถสร้ำงผลตอบแทนได้สงู กว่ำดัชนีช ี้วัด
ซึ่ง เป็นผลจำกประสิทธิภำพของผู้จัดกำรกองทุนในกำรคัดเลือกหรือหำจัง หวะเข้ำลงทุนในหลัก ทรัพย์ได้อย่ ำงเหมำะสม
B eta : ระดับและทิศทำงกำรเปลี่ย นแปลงของอัตรำผลตอบแทนของหลัก ทรัพย์ในพอร์ตกำรลงทุน โดยเปรีย บเทีย บกับอัตรำกำรเปลี่ย นแปลงของตลำด Beta น้อยกว่ำ 1
แสดงว่ำหลักทรัพย์ในพอร์ตกำรลงทุนมีก ำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำผลตอบแทนน้อยกว่ำกำรเปลี่ย นแปลงของอัตรำผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตล ำด Beta มำกกว่ำ 1 แสดงว่ำ
หลัก ทรัพย์ในพอร์ตกำรลงทุนมีกำรเปลี่ย นแปลงของอัตรำผลตอบแทนมำกกว่ำกำรเปลี่ย นแปลงของอัตรำผลตอบแทนของกลุม่ หลั กทรัพย์ข องตลำด
Tracking Error : เพื่อให้พิจำรณำควำมผันผวนของส่วนต่ำงของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีช ี้วัด
ซึ่ง สะท้อนให้เห็นถึง ประสิทธิภำพในกำรเลีย นแบบดัช นีชวี้ ัดของกองทุนรวมว่ำมีก ำรเบี่ย งเบนออกไปจำกดัช นีชวี้ ัด มำกน้อยเพีย งใด เช่น หำกกองทุนรวมมีคำ่ TE ต่ำ แสดงว่ำ
อัตรำผลตอบแทนของกองทุนมีกำรเบี่ย งเบนออกไปจำกดัชนีช ี้วัดในอัตรำที่ต่ำ ดัง นั้น กองทุนรวมนี้จึง มีประสิทธิภำพในกำรเลียนแบบดัช นีอ้ำงอิง ในขณะที่กองทุนรวมที่มีค่ำ TE สูง
แสดงว่ำอัตรำผลตอบแทนของกองทุนรวมมีกำรเบี่ย งเบนออกจำกดัชนีช ี้วัดในอัต รำที่สงู ดัง นั้น โอกำสที่ผ ลตอบแทนกำรลงทุนจะเป็นไปตำมผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดน้อยลง เป็นต้น
Yield to Maturity : อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในตรำสำรหนี้โดยถือจนครบกำหนดอำยุ ซึ่ง คำนวณจำกดอกเบี้ย ที่จะได้รับในอนำคตตลอดอำยุตรำสำรและเงินต้นที่จะไ ด้รับคืนนำมำคิดลดเป็นมูล ค่ำปัจจุบัน
โดยใช้วัดอัตรำผลตอบแทนของกองทุนรวมตรำสำรหนี้ คำนวณจำกค่ำเฉลีย่ ถ่วงน้ำหนัก ของ Yield to Maturity ของตรำสำรหนี้แ ต่ล ะตัวที่กองทุนมีกำรลงทุน และเนื่องจำก Yield to Maturity มีหน่วยมำตรฐำนเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี
จึง สำมำรถนำไปใช้เปรีย บเทีย บอัตรำผลตอบแทนระหว่ำงกองทุนรวมตรำสำรหนี้ที่มีนโยบำยถือครองตรำสำรหนี้จนครบกำหนดอำยุแ ละมีล ักษณะกำรลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 23A, 25 อำคำรเอเซีย เซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33
ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่ง มหำเมฆ เขตสำทร กรุง เทพมหำนคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2786-2000
www.uobam.co.th

