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สารจากบริษทัจดัการ 
 

เรียน ท่านผู้ถอืหน่วยลงทุน 
 

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหวา่งวนัท่ี 1 มีนาคม 2562 – วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2563 

ในช่วงคร่ึงปีแรกตลาดหุ้นไทยและทัว่โลกฟืน้ตวัขึน้หลังทิง้ตวัลงแรงตัง้แต่ช่วงเดือนตุลาคม 2561 จากสถานการณ์
การค้าโลกที่ตงึเครียดขึน้เมื่อสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีนเปิดฉากท าสงครามการค้าและเทคโนโลยีระหว่างกนั
มาตรการตอบโต้ทางภาษียงัคงเกิดขึน้ในปี 2562 โดยสหรัฐอเมริกา ประกาศขึน้อตัราภาษีสินค้าน าเข้าสาธารณรัฐประชาชนจีน
จากร้อยละ 10 (ถูกขึน้อตัราภาษีไปเมื่อเดือนกันยายน 2561) เป็นร้อยละ 25 บนสินค้ามูลค่ารวมสองแสนล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา ในเดือนพฤษภาคม 2562 และจะเก็บภาษีสนิค้าสว่นท่ีเหลอือีกราวสามแสนล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (แบง่เป็น
สองสว่นคือสว่นท่ีจะปรับขึน้ในเดือนกนัยายน 2562 กบัเดือนธนัวาคม 2562) ในอตัราร้อยละ 15 ก่อนที่จะยอมปรับลดลงมา
เหลอืร้อยละ 7.5 (สว่นนีเ้ป็นของเดือนกันยายน 2562) หลงัทัง้สองฝ่ายบรรลรุ่างหลกัการของข้อตกลงการค้าเฟสแรกได้ช่วง
กลางเดือนธนัวาคม 2562 (สว่นท่ีจะเก็บในเดือนธันวาคม 2562 ถกูชะลอออกไป) ธนาคารกลางหลายแห่งทยอยผ่อนคลาย
นโยบายการเงินตัง้แต่ช่วงต้นปี 2562 เพื่อบรรเทาความเสียหายทางเศรษฐกิจจากสงครามการค้า เมื่อตวัเลขเศรษฐกิจโดยเฉพาะ
ภาคการผลติและสง่ออกสง่สญัญาณชะลอตวั ราคาน า้มนัดิบยงัคงฟืน้ตวัตอ่เนื่องในช่วงเดือนมีนาคม – เดือนเมษายน 2562 หลงั
กลุม่โอเปคและพนัธมิตรประกาศลดก าลงัการผลติเพื่อพยงุราคาที่ร่วงลงในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 สถานการณ์ทางการเมือง
ในประเทศที่ยงัไมแ่นน่อนในช่วงการเลอืกตัง้เดือนมีนาคม 2562 ท าให้มลูคา่การซือ้ขายในตลาดลดลง เพราะ นกัลงทนุชะลอการ
ลงทนุเพื่อรอดคูวามชดัเจนของผลการเลอืกตัง้ จนกระทัง่ตลาดหุ้นไทยดีดตวัขึน้แรงในเดือนมิถนุายน 2562 และแตะจดุสงูสดุ
ในเดือนกรกฎาคม 2562 ที่ 1,740 จุด จากสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศที่ชดัเจนขึน้เมื่อกลุม่การเมืองฝ่ังพรรคพลงัประชารัฐ 
เป็นฝ่ายครองเสยีงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรและจดัตัง้รัฐบาลได้ส าเร็จ โดย พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา ยงัคงด ารงต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรีตอ่เนื่องจากสมยัที่ยงัเป็นรัฐบาลทหาร อยา่งไรก็ตามตลาดหุ้นไทย มีทิศทางปรับตวัลงสลบักบัการฟืน้ตวัระยะ
สัน้มาโดยตลอดนบัตัง้แต่เดือนสิงหาคม 2562 จนถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 โดยปรับตวัลงแรงในเดือนสิงหาคม 2562 หลงั
ประธานาธิบดี ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกา ประกาศเก็บภาษีน าเข้าสินค้าสาธารณรัฐประชาชนจีนอีกครัง้มลูค่ารวม 3 แสนล้าน
เหรียญสหรัฐอเมริกา ตามที่เราได้กล่าวไปก่อนหน้านี ้และช่วงเดือนมกราคม – เดือนกุมภาพนัธ์ 2563 ซึ่งเป็นช่วงที่ไวรัส 
COVID-19 ระบาดหนกัในสาธารณรัฐประชาชนจีนจนน าไปสูม่าตรการปิดเมืองและจ ากดัการเดินทางระหว่างประเทศของ
รัฐบาล เพื่อควบคมุการแพร่ระบาดอยา่งเข้มงวด สง่ผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจลดลง โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวและการ
ส่งออกที่ได้รับผลกระทบหนักมีผู้ติดเชือ้ราว 8.5 หมื่นคน และเสียชีวิตแล้วเกือบ 3 พันคน ณ สิน้เดือนกุมภาพันธ์ 2563 
นกัวิเคราะห์การลงทนุปรับลดประมาณการณ์ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน ไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 และปี 2563 หลงัผล
ประกอบการไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 โดยรวมอ่อนแอลง YoY และถึงแม้ผลประกอบการ ไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 ส่วนใหญ่จะ
เป็นไปตามที่คาด แต่นกัวิเคราะห์ยงัคงปรับลดประมาณการณ์ผลประกอบการปี 2563 ลงมาอีกจากการรวมผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของไวรัส สอดคล้องกับมมุมองของผู้บริหารสว่นใหญ่ ดชันี SET ปิดที่ 1,340.52 จุด ณ สิน้เดือนกุมภาพนัธ์ 
2563 

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างเดือนมีนาคม 2562 – เดือนกุมภาพนัธ์ 2563 ดชันีปรับตวัลง 18.93% มีเพียงดชันี
กลุม่อตุสาหกรรมเงินทนุและหลกัทรัพย์ +16.71% และกองทนุอสงัหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 
+6.39% ที่ให้ผลตอบแทนเป็นบวก ในขณะที่กลุม่ทอ่งเที่ยวและสนัทนาการ -48.50%, ปิโตรเคมี -42.39% และธนาคาร -33.28% 
ให้ผลตอบแทนน้อยที่สดุในช่วงเดียวกนั นกัลงทนุตา่งชาติเป็นผู้ขายสทุธิจ านวน 8.55 หมื่นล้านบาท 
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กองทุนเปิด ยโูอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ 
ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 

1 มีนาคม 2562 – 29 กุมภาพนัธ์ 2563 

กองทนุฯ -11.0279% 
ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน * -16.1634% 

*ดัชนีอ้้างอิงมาตรฐาน : ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (25.00%), อัตรา
ดอกเบีย้เงินฝากประจ า 1 ปีวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ
ธนาคารไทยพาณิชย์ หลงัหกัภาษี (25.00%), ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET TRI) (50.00%) 

 
เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ ได้ครบรอบปีบญัชี ในวนัที่ 29 กุมภาพนัธ์ 2563

บริษัทจดัการใคร่ขอแจ้งให้ทราบวา่กองทนุดงักลา่วมีมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ 1,019,963,321.34 บาท หรือคิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ตอ่หนว่ยเทา่กบั 64.4898 บาท (ข้อมลู ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2563) 

บริษัทจดัการขอขอบคณุทา่นผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทนุกบั กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท 
มิเลนเนียม โกรว์ธ และขอให้ค ามัน่วา่บริษัทจดัการจะบริหารกองทนุให้มีประสิทธิภาพมากที่สดุเพื่อประโยชน์สงูสุดของท่าน
ด้วยความระมดัระวงัรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุเปิดได้ที่เว็บไซต์บริษัทจดัการ 

 
 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
 
 

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

 

รายช่ือกรรมการ  

1. นายล ีไหว ไฟ                                                    ประธานคณะกรรมการ 
2. นายทีโอ บนุ เคียต กรรมการ 
3. นายสญัชยั อภิศกัดิ์ศิริกลุ กรรมการ 
4. นางกญัลกิา บษุปวนิช กรรมการ 
5. นายวนา พลูผล กรรมการ 
     และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 
คณะผู้บริหาร 

1. นายวนา พลูผล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
2. นางสนุรี พิบลูย์ศกัดิ์กลุ กรรมการผู้จดัการ สายปฏิบตัิการ  
3. นายเจิดพนัธุ์ นิธยายน กรรมการผู้จดัการ สายการลงทนุ  
4. นางสาวรัชดา          ตัง้หะรัฐ   กรรมการผู้จดัการ สายพฒันาธุรกิจ 

 
 

ช่ือและสถานที่ตัง้ของบริษัทจัดการ 

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

รายช่ือผู้จดัการกองทุนรวม 

ส าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2562 ถึงวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 
 

ล าดับที่ รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม 

1 นางสาวพชัราภา มหทัธนกลุ* 

2 นายชยัยนัต์ จนัทนคีรี 

3 นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ 

4 นายสทิธ์ิศกัดิ ์ ณฐัวฒุ*ิ 

5 นายชยัพฤกษ์ กลุกาญจนาธร* 

6 นายธนกร ธรรมลงกรต 

7 นางสาวนพรัตน์ ประมวลวลัลกิลุ* 

                        * ปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 
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ตารางสรปุผลการด าเนินงาน 
 

วันจดทะเบียนกองทุน       29 ก.พ. 43 

วันสิน้สุดรอบบัญชี           29 ก.พ. 63 

 
หมายเหต ุ 1) ผลตอบแทนตอ่ช่วงเวลา 
 2) ผลตอบแทนตอ่ปี 
 3) ถ้าจัดตัง้กองทุนน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจัดตัง้กองทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ผลตอบแทนต่อปี 

  
-  ตวัชีว้ดั : ผลตอบแทนรวมสทุธิของดชันีพนัธบตัรรัฐบาล Mark-to-Market ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (25.00%), 

อตัราดอกเบีย้เงินฝากประจ า 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ 
ธนาคารกสกิรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลงัหกัภาษี (25.00%), ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(SET TRI) (50.00%) 

- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวม
ของสามาคมบริษัทจดัการกองทนุ 

- ผลการด าเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถึง
ผลการด าเนินงานในอนาคต 
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กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ มิเลนเนียม โกรวธ์ 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

ส าหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2562 ถึงวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

   
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense) 

จ านวนเงนิ 
หน่วย : พันบาท 

ร้อยละ ของ 
มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ            23,113.43                        1.8725  

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์                264.15                        0.0214  

คา่ธรรมเนียมการท ารายการ                           -                                    -    

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน              1,584.92                        0.1284  

คา่ที่ปรึกษาการลงทนุ                           -                                    -    

คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก                           -                                    -    

คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก                           -                                    -    

คา่สอบบญัชี                   71.30                        0.0058  

คา่ประกาศหนงัสอืพมิพ์                    52.97                        0.0043  

คา่ใช้จา่ยอื่น ๆ*                     9.20                        0.0007  

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด **         25,095.97                  2.0331  

 หมายเหต ุ  *    คา่ใช้จา่ยอื่น ๆ ที่แตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01  
                     **   ได้รวมภาษีมลูคา่เพิม่ไว้ด้วย(ถ้ามี),ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้

  จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์  
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กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ มิเลนเนียม โกรวธ์ 

รายละเอียดเก่ียวกบัค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์

ส าหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2562 ถึงวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

      
  

ชื่อบริษัทนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
ค่านายหน้า 

ซือ้ขายหลักทรัพย์ 
ร้อยละของค่านายหน้า 
ซือ้ขายหลักทรัพย์รวม 

1 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 1,023,679.41                            15.34  

2 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน)             771,803.21  11.56  

3 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน)            758,542.04                             11.37  

4 บริษัทหลกัทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากดั              752,977.31                            11.28  

5 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)           710,371.57                             10.64  

6 บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)             574,821.54                              8.61  

7 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากดั              427,913.49                               6.41  

8 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ากดั             401,471.09                               6.02  

9 บริษัทหลกัทรัพย์ ยบูีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั             248,804.40                               3.73  

10 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั             237,172.97                               3.55  

11 อื่นๆ             766,092.85                              11.48  

  รวม         6,673,649.88                     100.00  
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0.66

0.51

1.86

0.20

2.35

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) 18,940,500.00

บริษัท บตัรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) 5,227,375.00

บริษัท รำชธำนีลิสซ่ิง จ ำกดั (มหำชน) 24,017,940.00

บริษัท ศรีสวสัดิ์ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 1,990,600.00

เงินทนุและหลกัทรัพย์ 60,893,765.00

บริษัท ไทยออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 6,617,250.00

บริษัทบริหำรสินทรัพย์ กรุงเทพพำณิชย์ จ ำกดั (มหำชน) 6,742,400.00

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ำกดั (มหำชน) 3,974,950.00

บริษัท กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 2,416,300.00

บริษัท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 1,833,600.00

บริษัท ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน) 36,813,800.00

บริษัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 82,715,100.00

บริษัท ฮำนำ ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ำกดั (มหำชน) 33,580,400.00

ชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์ 33,580,400.00

บริษัท บี.กริม เพำเวอร์ จ ำกดั (มหำชน) 1,488,725.00

พลงังำนและสำธำรณปูโภค 131,884,775.00

บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกดั (มหำชน) 19,208,525.00

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ำกดั (มหำชน) 30,251,575.00

บริษัท ทีทีซีแอล จ ำกดั (มหำชน) 1,875,900.00

บริกำรรับเหมำก่อสร้ำง 1,875,900.00

บริษัท อินโดรำมำ เวนเจอร์ส จ ำกดั (มหำชน) 5,922,800.00

เคมีภณัฑ์และพลำสติก 10,749,050.00

พำณิชย์ 49,460,100.00

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน) 4,826,250.00

บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) 28,272,000.00

วสัดกุ่อสร้ำงและตกแตง่ 71,166,040.00

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกดั (มหำชน) 28,807,240.00

บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน) 14,086,800.00

ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกดั (มหำชน) 18,898,350.00

ธนำคำร กสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) 19,111,400.00

ธนำคำร ทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน) 32,430,443.00

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 32,692,150.00

หุ้นสามัญ 739,786,781.60

ธนำคำร กรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 25,195,400.00

จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ 739,786,781.60

ธนำคำร 128,327,743.00

กองทุนเปิด ยูโอบี สมารท์ มิเลนเนียม โกรวธ์
ณ วนัท่ี 29  กมุภาพนัธ์  2563

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั

มูลค่าตามราคาตลาด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ
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กองทุนเปิด ยูโอบี สมารท์ มิเลนเนียม โกรวธ์
ณ วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์  2563

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั

มูลค่าตามราคาตลาด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ
หุ้นสามัญ 739,786,781.60

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อำหำร จ ำกดั (มหำชน) 9,889,475.00

อำหำรและเคร่ืองดื่ม 9,889,475.00

บริษัท บำงกอก เชน ฮอสปิทอล จ ำกดั (มหำชน) 4,512,950.00

กำรแพทย์ 53,129,010.00

บริษัท โรงพยำบำลจฬุำรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) 20,191,000.00

บริษัท กรุงเทพดสุิตเวชกำร จ ำกดั (มหำชน) 22,251,060.00

เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 48,830,450.00

บริษัท ธนบรีุ เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 6,174,000.00

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 5,230,450.00

บริษัท แอดวำนซ์  อินโฟร์  เซอร์วิส จ ำกดั (มหำชน) 43,600,000.00

กองทนุรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำนโทรคมนำคม ดิจิทลั 7,574,077.60

โครงสร้ำงพืน้ฐำน 7,574,077.60

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) 4,228,400.00

ประกนัชีวิตและประกนัภยั 4,228,400.00

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ ำกดั (มหำชน) 11,467,390.00

พฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 33,741,328.00

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้ำส์ จ ำกดั (มหำชน) 8,848,560.00

บริษัท เซ็นทรัลพฒันำ จ ำกดั (มหำชน) 381,600.00

บริษัท สยำมฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 6,155,208.00

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกดั (มหำชน) 6,888,570.00

บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร์ จ ำกดั (มหำชน) 2,263,275.00

เยื่อกระดำษและกระดำษ 2,263,275.00

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ ำกดั (มหำชน) 5,375,822.00

กำรทอ่งเที่ยวและสนัทนำกำร 5,375,822.00

บริษัท ทำ่อำกำศยำนไทย จ ำกดั (มหำชน) 38,102,575.00

ขนสง่ 86,817,171.00

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 20,127,940.00

บริษัท ทำงดว่นและรถไฟฟ้ำกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 26,016,550.00

บริษัท พรีเชียส ชิพปิง้ จ ำกดั (มหำชน) 2,570,106.00

ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน) 815,352.65

ธนำคำร ยโูอบี จ ำกดั (มหำชน) 191,745,707.08

ธนำคำร ทิสโก้ จ ำกดั (มหำชน) 108,102,399.26

อ่ืนๆ -20,539,114.06

เงนิฝาก 300,663,458.99

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,019,911,126.53

หนีส้ินอ่ืน -24,590,366.05

ทรัพย์สินอ่ืน 4,051,251.99
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ มิเลนเนียม โกรวธ์ 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2562 ถึงวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

 

205.11% 
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด ยูโอบี สมารท์ มิเลนเนียม โกรวธ์ 

ณ วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 
 

เงนิฝากธนาคาร อันดับความน่าเชื่อถอืโดย
สถาบันในต่างประเทศ 

อันดับความน่าเชื่อถอืโดย
สถาบันในประเทศ 

ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) Baa1 (Moody)  AAA (Fitch) 

ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) - A (Tris) 
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การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีใช้บริการบุคคลอ่ืนๆ 

ล าดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ เหตุผลในการรับ 
ผลประโยชน์ 

1 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จ ากดั (มหาชน) 

ขา่วสาร และ 
บทวิเคราะห์ 

 
 
 

เพื่อใช้เป็นข้อมลูในการ 
ประกอบการตดัสนิใจ 

ลงทนุ 
 

2 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

3 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

4 บริษัทหลกัทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั  

5 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) 

6 บริษัทหลกัทรัพย์ เครดติ สวิส (ประเทศไทย) จ ากดั 

7 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 

8 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

9 บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

10 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) 

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

12 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 

13 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 

14 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

15 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนิตี ้จ ากดั 

16 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ากดั 

17 บริษัทหลกัทรัพย์ ยบูีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั 

18 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
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รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการท าธรุกรรมของกองทุนรวม 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2562 ถึงวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

 

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 ยูโอบี สมารท์ มิเลนเนียม โกรวธ์ 

ในรอบปีบญัชีระหว่าง วนัท่ี 1 มีนาคม 2562 ถึงวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

 

วันที่ 
 

ชื่อหลักทรัพย์ 
 

อัตราส่วน ณ สิน้วนั 
(%NAV) 

อัตราส่วนตามโครงการ 
(%NAV) 

สาเหตุ 
 

การด าเนินการ 
 

-ไมม่ี-  -  -  -  -  - 
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ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสดุ 
 
 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดแนวทางการใช้สทิธิออกเสยีงได้ที่ 
Website ของบริษัทจดัการ http://www.uobam.co.th 
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ข้อมลูการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ มิเลนเนียม โกรวธ์ 

ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2563 

 

- ไมม่ี - 

หมายเหต ุ: 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูการถือหนว่ยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ได้ที่ website ของบริษัทจดัการ http:// www.uobam.co.th 
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การแก้ไขข้อผกูพนั 

กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ มิเลนเนียม โกรวธ์ 

ส าหรบัระยะเวลา ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2562 ถึงวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์2563 

 

เร่ืองที่แก้ไข เหตุผลที่แก้ไข วันที่ได้รับ 

ความเห็นชอบ 

วันที่มีผล 

ใช้บังคับ 

หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

แก้ไขตามประกาศ 
สน.38/2562 

31 ตลุาคม 2562 31 ตลุาคม 2562 

สทิธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการลงทนุ
หรือแก้ไขวิธีจดัการ 

วิธีการช าระเงินหรือทรัพย์สนิอื่นให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ 
แก้ไขตามประกาศ 
ทน.13/2562 
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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 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 
www.uobam.co.th 

 


