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สารบริษทัจดัการ 
 
เรียน ท่านผู้ถอืหน่วยลงทุน 
 

ในรอบบญัชีที่ผา่นมา : ระหวา่งวนัท่ี 1 มีนาคม 2556 – วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2557 

ภาพรวมตลาดหุ้นไทย 

ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ฯ ปรับตวัจาก 1,541.58 จดุ ในวนัที่ 28 กมุภาพนัธ์ 2556 มาปิดที่ 1,325.33 จุด ปรับตวัลดลง 
216.25 จดุ หรือคิดเป็นร้อยละ 14 โดยในช่วงเวลานีน้กัลงทนุตา่งประเทศขายสทุธิกวา่ 2.26 แสนล้านบาท ในขณะที่นกัลงทนุ
สถาบนัในประเทศซือ้สทุธิกวา่ 1.05 แสนล้าน และนกัลงทนุรายยอ่ยซือ้สทุธิกวา่ 1.19 แสนล้านบาท  

ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ฯ ปรับตวัเพิ่มขึน้ตอ่เนื่องตัง้แต่ช่วงต้นปี 2556 จนท าจุดสงูสดุในรอบ 19 ปี ในเดือนพฤษภาคม 
2556 โดยได้รับแรงหนนุจากสภาพคลอ่ง และทิศทางเศรษฐกิจที่ดีตอ่เนื่องทัง้ในและต่างประเทศ ตลาดหุ้นเร่ิมโดนเทขาย
ท าก าไรในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนพฤษภาคม หลงัจากที่ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ออกมาสง่สญัญาณว่าจะเร่ิมมีการ
ลดการซือ้สินทรัพย์ภายใต้โครงการ QE ในช่วงปลายปี แม้ว่าการลด QE จะยงัไม่เร่ิม แต่นกัลงทนุต่างชาติขายสทุธิอย่าง
ต่อเนื่องตลอดช่วงที่เหลือของปี 2556 เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ ภาพเศรษฐกิจที่เร่ิมอ่อนแอลงหลงัจากที่ผลดีจาก
นโยบายประชานิยมของรัฐบาลหมดไปตัง้แตช่่วงไตรมาส 3 และสถานการณ์การเมืองที่เร่ิมตึงเครียดขึน้ในช่วงไตรมาส 4 เป็น
ปัจจยัที่กดดนัตลาดตอ่เนื่องในช่วงปลายปี 2556  

หลงัจากที่ตลาดปรับตวัลงแรงในช่วงต้นปี 2557 นกัลงทนุในประเทศ (ทัง้รายย่อยและสถาบนั) เร่ิมกลบัเข้ามา
ซือ้หุ้นตรงข้ามกบันกัลงทนุต่างประเทศที่ยงัขายอย่างต่อเนื่องจากความกงัวลเร่ืองการเมืองในประเทศ ตลาดฟืน้ตวัจาก
จดุต ่าสดุที่ระดบัดชันี 1,224 จุดมายืนที่ระดบัเหนือ 1,300 จดุ ได้ในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนกุมภาพนัธ์ 2557 หลงัจากนัน้
ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ กลุ่มผู้ ชุมนุม กปปส. ตัดสินใจย้ายการชุมนุมจากการปิดสี่แยกหลายแห่งมารวมอยู่ใน 
สวนลุมพินีความตึงเครียดที่ผ่อนลง และผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจที่ลดลงท าให้ตลาดหุ้ นมีการปรับตัวขึน้ได้ต่อ 
แม้ปัจจัยพืน้ฐานต่างๆ (เช่น การเติบโตทางเศรษฐกิจ และ ประมาณการก าไรของบริษัทจดทะเบียน) ยงัมีความเสี่ยงจาก
สถานการณ์ทางการเมืองที่ยงัไม่มีทางออกการฟืน้ตวัของดชันีตลาดหลกัทรัพย์ฯ ยงัได้รับแรงสง่จากความกงัวลที่ลดลงจาก
ผลกระทบของนโยบายถอน QE ของสหรัฐฯ ดงัจะเห็นได้จากการฟืน้ตวัในตลาดอื่นๆ เช่น อินโดนีเซียและฟิลปิปินส์  

 

กองทุนเปิด ยโูอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ 
ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 

1 มีนาคม 2556 –  28 กุมภาพนัธ์ 2557 

กองทนุฯ -11.5373% 

ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน -13.9173% 
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เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ ได้ครบรอบปีบัญชี ในวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2557  
บริษัทจดัการใคร่ขอแจ้งให้ทราบวา่ กองทนุดงักลา่วมีมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 1,367,649,760.64 บาท หรือคิดเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 
ตอ่หนว่ยเทา่กบั 56.2074 บาท  

บริษัทจดัการขอขอบคณุทา่นผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทนุกบักองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท 
มิเลนเนียม โกรว์ธ และขอให้ค ามัน่ว่าบริษัทจดัการจะบริหารกองทนุให้มีประสิทธิภาพมากที่สดุเพื่อประโยชน์สงูสดุของท่าน
ด้วยความระมดัระวงัรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ทา่นสามารถติดตามขา่วการประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ
ของกองทนุได้จากหนงัสอืพิมพ์รายวนั หรือที่เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

 
 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
 
 

(นายวนา  พลูผล) 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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รายช่ือกรรมการ และคณะผูบ้ริหาร 
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

 

รายช่ือกรรมการ  

1. นายออ่ง ซี เอ็ง กรรมการ 
2. นายทีโอ บนุ เคียต กรรมการ 
3. นายสญัชยั อภิศกัดิ์ศิริกลุ กรรมการ 
4. นางสาวปิยพร รัตน์ประสาทพร กรรมการ 
5. นายวนา พลูผล กรรมการ 
   และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 

คณะผู้บริหาร 

1. นายวนา พลูผล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2. นายกรวฒุิ ลนีะบรรจง กรรมการผู้จดัการ สายการลงทนุ 
3. นางสนุรี พิบลูย์ศกัดิ์กลุ กรรมการผู้จดัการ สายปฏิบตัิการ 
4. นางสาวณชัชา สนุทรธาราวงศ์ กรรมการผู้จดัการ สายพฒันาธุรกิจ 

 
 

ช่ือและสถานที่ตัง้ของบริษัทจัดการ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ 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 มิเลนเนียม โกรวธ์ 

รายช่ือผู้จดัการกองทุนรวม 

ส าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2556 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2557 
 

ล าดับที่ รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม 

1 นายกรวฒุ ิ ลนีะบรรจง 

2 นายสทิธ์ิศกัดิ ์ ณฐัวฒุิ  

3 นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ  

4 นายชยัยนัต์ จนัทนคีรี  

5 นางสาวศิริพรรณ สทุธาโรจน์ 

6 นางสาวพชัราภา มหทัธนกลุ* 

7 นายอรุณศกัดิ ์ จรูญวงศ์นิรมล* 

8 นางสาวทิพย์วด ี อภิชยัสริิ* 

* ปฏิบตัิเป็นหน้าที่เป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้าม)ี 
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ตารางสรปุผลการด าเนินงาน 

 
วนัจดทะเบียนกองทุน 29 ก.พ. 43 
วนัส้ินสุดรอบปีบญัชี 28 ก.พ. 57 

 

 
อัตราผลตอบแทนย้อนหลงั 

( % ) 
BENCHMARK* 

( % ) 
3 เดือน 

29 พ.ย. 56 - 28 ก.พ. 57 
-1.89 -0.81 

6 เดือน 
30 ส.ค. 56 - 28 ก.พ. 57 

11.05 3.06 

1 ปี 
22 ก.พ. 56- 28 ก.พ. 57 

-10.84 -5.29 

3 ปี 
25 ก.พ. 54 - 28 ก.พ. 57 

80.35 23.59 

ตัง้แต่จดัตัง้กองทุน 
29 ก.พ 43 – 28 ก.พ. 57 

462.07 165.86 

* ค่าเฉลี่ยระหว่าง SET Index และผลเฉลี่ยของ Thai BMA Government Bond Index และอตัรา
ดอกเบีย้เงินฝากประจ า  1 ปี ส าหรับวงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากดั (มหาชน) 

- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการ
ด าเนินงานของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทนุรวม มิได้เป็นสิง่ยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
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กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ มิเลนเนียม โกรวธ์ 
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

ส าหรบัรอบระยะเวลา ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2556 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2557 

   ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
(fund’s direct expenses) 

จ านวนเงนิ 
หน่วย : พันบาท 

ร้อยละของ 
มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ  24,731.82 1.87 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 918.61 0.07 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน  1,695.90 0.13 

คา่ธรรมเนียมการจดัตัง้กองทนุรวม - - 

คา่ที่ปรึกษาการลงทนุ  - - 

คา่สอบบญัชี  76.00 0.01 

คา่ใช้จา่ยอื่นๆ  13.13 0.00 

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด * 27,435.45 2.08 

* ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ที่เกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

* คา่ธรรมเนียมตามรายการดงักลา่วข้างต้น รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม (ถ้ามี) 
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กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ มิเลนเนียม โกรวธ์ 
รายละเอียดเก่ียวกบัค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์

ส าหรบัรอบระยะเวลา ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2556 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2557 

      
ชื่อบริษัทนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

ค่านายหน้า ร้อยละของค่านายหน้า 

  ซือ้ขายหลักทรัพย์ ซือ้ขายหลักทรัพย์รวม 

1 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 2,402,980.91  13.77  

2 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 1,913,351.33  10.96  

3 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ากดั 1,632,511.53  9.35  

4 บริษัทหลกัทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากดั  1,520,868.65  8.71  

5 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 1,357,210.17  7.78  

6 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์ เฮียน (ปทท.) จ ากดั (มหาชน) 1,302,511.34  7.46  

7 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 1,256,951.83  7.20  

8 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั  1,184,305.36  6.79  

9 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 1,100,616.92  6.31  

10 บริษัทหลกัทรัพย์ ยบูีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั 608,563.37  3.49  

11 อื่น ๆ 3,173,696.96  18.18  

   รวม  17,453,568.37  100.00  
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การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีใช้บริการบุคคลอ่ืนๆ 

ล าดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ 
ผลประโยชน์ที่

ได้รับ 
เหตุผลในการรับ 
ผลประโยชน์ 

1 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

ขา่วสาร และ 
บทวิเคราะห์ 

 
 
 

เพื่อใช้เป็นข้อมลูใน
การประกอบการ
ตดัสนิใจลงทนุ 

 

2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

3 ธนาคารออมสนิ 

4 ธนาคาร เดอะรอยลัแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ 

5 ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด จ ากดั (มหาชน) 

6 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส 

7 ธนาคาร โอเวอร์ซ-ีไชนีสแบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 

8 ธนาคารแหง่โตเกียว-มิตซูบชิิ ยเูอฟเจ จ ากดั 

9 ธนาคาร ซิตีแ้บงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 

10 ธนาคาร เครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรท แอนด์ อินเวสเมนท์ แบงก์ สาขากรุงเทพฯ 

11 ธนาคาร ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 

12 ธนาคารดอยซ์แบงก์ 

13 ธนาคาร มซิูโฮ คอร์ปอเรท จ ากดั 

14 ธนาคาร บีเอ็นพี พารีบาส ์

15 ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงค์กิง้ คอร์ปอเรชัน่ 

16 ธนาคาร บาร์เคลย์ 

17 ธนาคารในสหรัฐอเมริกา 

18 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 

19 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

20 ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จ ากดั (มหาชน) 

21 ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

22 ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

23 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

24 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

25 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

26 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
27 ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน)    
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ล าดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ 
ผลประโยชน์ที่

ได้รับ 
เหตุผลในการรับ 
ผลประโยชน์ 

28 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

ขา่วสาร และ 
บทวิเคราะห์ 

 

เพื่อใช้เป็นข้อมลูใน
การประกอบการ
ตดัสนิใจลงทนุ 

 

29 ธนาคาร ยโูอบี จ ากดั (มหาชน) 

30 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 

31 ธนาคารไทยเครดติเพื่อรายยอ่ย จ ากดั (มหาชน) 

32 ธนาคารไอซีบซีี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

33 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

34 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) 

35 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

36 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 

37 บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซมีิโก้ จ ากดั (มหาชน) 

38 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จ ากดั 

39 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

40 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

41 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

42 บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
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รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการท าธรุกรรมของกองทุนรวม 
ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2556 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2557 

 

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

ไมม่ีรายช่ือบคุคลที่เก่ียวข้องกบัการท าธุรกรรมของกองทนุรวม 

หมายเหต ุ: 
ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดการท าธุรกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุรวมได้ที ่
บริษัทจดัการโดยตรง หรือที่ Website ของบริษัทจดัการท่ี http://www.uobam.co.th  
หรือที ่Website ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th 

 

http://www.uobam.co.th/
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ข้อมลูการลงทุน และเหตุผลในกรณีท่ีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 

กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ มิเลนเนียม โกรวธ์ 
ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 1 มีนาคม 2556 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2557 

 

วันที่ 
 

ชื่อหลักทรัพย์ 
 

อัตราส่วน ณ สิน้วนั อัตราส่วนตามโครงการ สาเหตุ การด าเนินการ 

(%NAV) (%NAV)   

-ไมม่ี-  -  -  -  -  - 
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ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสดุ 
 
 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดแนวทางการใช้สทิธิออกเสยีงได้ที่ 
Website ของบริษัทจดัการ http://www.uobam.co.th 

 

 



กองทนุเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ  15 

ข้อมลูการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ มิเลนเนียม โกรวธ์ 

ณ วันสิ �นรอบปีบัญชี 28 กุมภาพันธ์ 2557 

 

--ไม่มี-- 

หมายเหต ุ: 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูการถือหนว่ยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ได้ที( website ของบริษัทจดัการ http:// 

www.uobam.co.th 
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จ ากัด 

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

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

 


