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สารจากบริษทัจดัการ 
 

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน  
 

 
 
 
 

ภาพรวมการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยช่วงเดือนมีนาคม 2557 – เดือนสิงหาคม 2557 ปัญหา
การเมืองยงัคงกดดนัตลาดหุ้นตัง้แต่ปลายปี 2556 เป็นต้นมา โดยไม่มีทางออกทางการเมืองท่ีเป็นรูปธรรมมาเป็นระยะเวลา 7 เดือน 
ไมมี่ความคืบหน้าด้านการจดัการเลือกตัง้ และการถอดถอนผู้ ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สง่ผลให้เกิดกองทพัเข้ามามีสว่นร่วมใน
การแก้ปัญหาโดยเร่ิมจากการประกาศกฎอยัการศึกในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2557 และตามมาด้วยการรัฐประหารโดย คณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นําโดย พล.อ. ประยทุธ์ จนัทร์โอชา (ผบ.ทบ.) ในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2557 แม้จะมีแรงขาย
จากนกัลงทนุต่างชาติมากในช่วงแรก แต่โดยรวมบรรยากาศการลงทนุใน SET index มีทิศทางท่ีดีขึน้จากการเร่งเบิกจ่าย
งบประมาณภาครัฐท่ียงัค้างชําระอยู่ โดยเฉพาะในส่วนของโครงการรับจํานําข้าวจํานวน 9 หม่ืนล้านบาท และความหวัง
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมของภาครัฐ แผนการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานทางคมนาคมมลูค่า 2.4 ล้านล้านบาท แผน
กระตุ้นอตัราการขยายตวัของเศรษฐกิจไทยปี 2557 ท่ี 2.0% แผนการปฏิรูปราคาพลงังานไทย และท้ายท่ีสดุ แผนโรดแม
พของ คสช. ต่อการปฏิรูปการเมือง และประชาธิปไตยของไทยท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2558 ส่งผลให้ภาวะการ
ลงทนุในตลาดหุ้นปรับตวัขึน้มาตลอด โดยความคืบหน้าการจดัตัง้สภานิติบญัญัติแห่งชาติ (สนช.) การเลือกนายกรัฐมนตรี 
(พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา) และการจัดตัง้คณะรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คสช. สามารถควบคุมสถานการณ์
ทางการเมืองได้ดี ปัจจยัความเส่ียงด้านปัญหาการเมืองลดลงอย่างเห็นได้ชดั ด้านปัจจยัต่างประเทศ ตวัเลขเศรษฐกิจท่ีฟืน้ตวั
ขึน้ในไตรมาส 2 ของสหรัฐฯ และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมของธนาคารกลางยุโรป เป็นปัจจัยบวกท่ีเสริมความ
น่าสนใจในการลงทนุตลาดหุ้นทัว่โลกในช่วงเวลาดงักลา่วด้วย ดชันี SET index ปรับตวัขึน้จากระดบั 1,330 จดุ ณ ต้นเดือน 
มีนาคม อย่างต่อเน่ืองตลอดมาโดยได้ทําจดุสงูสดุท่ีระดบั 1570 จดุ ในช่วงสิน้เดือน สิงหาคม SET index เดือน สิงหาคม 
2557 ปิดท่ีระดบั 1,561.63 จดุนกัลงทนุต่างชาติกลบัมาซือ้สทุธิ จํานวน 1.0 หม่ืนล้านบาทในระยะเวลาดงักล่าว แสดงถึง
ความเช่ือมัน่การลงทนุในดชันี SET index อีกครัง้  

 

สรุปภาวะตลาด SET index ช่วงเดือนมีนาคม 2557 – เดือนสิงหาคม 2557 ดชันีให้ผลตอบแทนรวม 18.26% (TRI) 
โดยหุ้นกลุ่มใหญ่ที่ให้ผลตอบแทนดีที่สดุในกลุ่ม ได้แก่กลุ่ม โรงพยาบาล +53.15%, อสงัหาฯ +30.56% และ ธนาคาร 
+26.99% ขณะที่ ปิโตรเคมี -5.03%, ส่ือสาร +6.70% และ วสัดกุ่อสร้าง +9.12% ให้ผลตอบแทนรวมต่ําท่ีสดุในตลาด 
ทิศทางการกระแสเมด็เงินลงทนุ นกัลงทนุตา่งชาติเป็นผู้ ซือ้สทุธิ 1.0 หม่ืนล้านบาท ในเวลาเดียวกนั 
 
 

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มเิลนเนียม โกรว์ธ 
ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 

1 มีนาคม 2557 – 31 สงิหาคม 2557 

กองทนุฯ 11.6413% 

ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน 16.6083% 
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เน่ืองในโอกาสท่ี กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ ครบรอบคร่ึงปีบญัชีในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2557 บริษัท

จดัการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทนุดงักล่าวมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 1,393,715,194.74  บาท หรือคิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อ
หน่วยเทา่กบั 63.4502  บาท ณ วนัท่ี 29 สงิหาคม 2557 

 
บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกท่านท่ีให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม 

โกรว์ธ และขอให้คํามัน่ว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเพ่ือประโยชน์สงูสดุของท่านด้วยความ
ระมดัระวงัรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุเปิดได้จากหนงัสือพิมพ์รายวนั หรือท่ีเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ  

 

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. นางสาวศิริพรรณ สทุธาโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายการลงทนุ 
3. นางสนุรี พิบลูย์ศกัด์ิกลุ กรรมการผู้จดัการ สายปฏิบติัการ 
4. นางสาวณชัชา สนุทรธาราวงศ์ กรรมการผู้จดัการ สายพฒันาธุรกิจ 
 
 

สถานที่ตัง้ของบริษัทจัดการ 

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 มิเลนเนียม โกรวธ์  
รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนรวม 

สาํหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2557 

ลาํดับที่ รายช่ือผู้จัดการกองทุนรวม 

1.  นายสทิธ์ิศกัด์ิ  ณฐัวฒิุ* 

2.  นางสาวปราณี  ศรีมหาลาภ 

3.  นายชยัยนัต์ จนัทนคีรี 

4.  นางสาวศิริพรรณ สทุธาโรจน์ 

5.  นางสาวพชัราภา มหทัธนกลุ 

6.  นายอรุณศกัด์ิ จรูญวงศ์นิรมล 

7.  นางสาวทิพย์วดี อภิชยัสริิ 

* ปฏิบติัเป็นหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 
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ตารางสรปุผลการดาํเนินงาน 
 

วันจดทะเบียนกองทุน     29 ก.พ. 43  

วันสิน้สุดรอบบัญชี         31 ส.ค. 57 
 

 
อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง 

(%) 
BENCHMARK* 

(%) 
3 เดือน 

30 พ.ค. 57 - 29 ส.ค. 57 
2.24 5.55 

6 เดือน 
28 ก.พ. 57 - 29 ส.ค. 57 

12.89 9.64 

1 ปี 
30 ส.ค. 56 - 29 ส.ค. 57 

25.36 13.00 

3 ปี 
26 ส.ค. 54 - 29 ส.ค. 57 

87.85 30.34 

ตัง้แต่จัดตัง้กองทุน 
29 ก.พ. 43 - 29 ส.ค. 57 

534.50 191.49 

 
* คา่เฉล่ียระหวา่ง Set Index และผลเฉลี่ยของ Thai BMA Government Bond Index และอตัราดอกเบีย้เงินฝาก

ประจํา 1 ปีสําหรับวงเงิน 1 ล้านบาท เฉล่ียของธนาคารพาณิชย์ 3 แหง่ ได้แก่ ธนาคาร กรุงเทพ จํากดั (มหาชน), 
ธนาคาร กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) และธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)  

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของ
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทนุรวม มิได้เป็นสิง่ยืนยนัถงึผลการดําเนินงานในอนาคต 
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กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ มิเลนเนียม โกรวธ์ 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2557 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
(fund’s direct expenses) 

จาํนวนเงนิ 
หน่วย : พันบาท 

ร้อยละของ 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ  13,353.24 0.94 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  495.98 0.04 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 915.65 0.06 

คา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ในการจดัตัง้กองทนุรวม  - - 

คา่ท่ีปรึกษาการลงทนุ  - - 

คา่สอบบญัชี 39.11 0.00 

คา่ประกาศหนงัสือพิมพ์ 25.18 0.00 

คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ  5.45 0.00 

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด * 14,834.61 1.04 

* ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

* คา่ธรรมเนียมตามรายการดงักลา่วข้างต้น รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม (ถ้ามี) 
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กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ มิเลนเนียม โกรวธ์ 

รายละเอียดเก่ียวกบัค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์

สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2557 

 

  
  

ช่ือบริษัทนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ 
ค่านายหน้า 

ซือ้ขายหลักทรัพย์ 
ร้อยละของค่านายหน้า 
ซือ้ขายหลักทรัพย์รวม 

1 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั         1,392,154.66                       13.23  

2 บริษัทหลกัทรัพย์ ยบีูเอส (ประเทศไทย) จํากดั         1,179,528.80                       11.21  

3 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั         1,033,183.89                         9.82  

4 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน)         1,006,562.93                         9.57  

5 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน)           894,480.55                         8.50  

6 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)           836,764.88                         7.95  

7 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จํากดั (มหาชน)           708,070.87                         6.73  

8 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์ เฮียน (ปทท.) จํากดั (มหาชน)           669,645.13                         6.36  

9 บริษัทหลกัทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากดั            637,698.82                         6.06  

10 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จํากดั            573,843.73                         5.45  

11 อ่ืน ๆ         1,589,965.46                       15.11  

 
รวม 10,521,899.72 100.00 
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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 มิตซุย 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 
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รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการทาํธรุกรรมของกองทุนรวม 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2557 

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 

กองทนุเปิด ยโูอบี สมารท์ มิเลนเนียม โกรวธ์  

ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 1 มีนาคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2557 

วันที่ 
 

ช่ือหลักทรัพย์ 
 

อัตราส่วน ณ สิน้วัน 
(%NAV) 

อัตราส่วนตามโครงการ 
(%NAV) 

สาเหตุ 
 

การดาํเนินการ 
 

-ไมมี่- - - - - - 
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ข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ มิเลนเนียม โกรวธ์  

ณ วนัท่ี 29 สิงหาคม 2557 

--ไมมี่-- 

หมายเหต ุ: 

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


