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สารจากบริษทัจดัการ 
 

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน  
 
 

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหวา่งวนัท่ี 1 มีนาคม 2562 – 31 สงิหาคม 2562 

ภาพรวมทิศทางการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเดือนมีนาคมตลาดยอ่ตวัลงมาเคล่ือนไหวในกรอบ 
1,610-1,650 จดุ นกัลงทนุชะลอการลงทนุในตลาดเพ่ือลดความเส่ียงและรอดคูวามชดัเจนทางการเมืองหลงัการเลือกตัง้
วนัท่ี 24 มีนาคม เดือนเมษายน ตลาดปรับตวัขึน้อย่างชดัเจนอีกครัง้ (เช่นเดียวกบัช่วงเดือนมกราคม) ไปถึงบริเวณ 1,680 
จดุ ณ สิน้เดือน ได้แรงหนนุจากหุ้นกลุม่นํา้มนัท่ีฟืน้ตวัตามทิศทางราคานํา้มนัดิบซึง่เป็นขาขึน้มาตัง้แต่ต้นปี ประกอบกบัมี
รายงานข่าวความคืบหน้าการเจรจาระหว่างประเทศจีนและประเทศสหรัฐอเมริกาเข้ามาต่อเน่ือง แต่ถึงอย่างนัน้ เดือน
พฤษภาคม ตลาดหุ้นไทยถกูทิง้ลงมาแตะระดบั 1,600 จดุ เม่ือประธานาธิบดีทรัมป์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ยกระดบัการ
ทําสงครามการค้าขึน้อีก หลังแสดงท่าทีไม่พอใจและกล่าวหาว่าประเทศจีนเปล่ียนแปลงแก้ไขเนือ้หาในร่างข้อตกลง 
ประธานาธิบดีทรัมป์ ได้ยกระดบัสงครามการค้าสูส่งครามด้านเทคโนโลยี โดยใช้การประกาศภาวะฉกุเฉิน ห้ามไม่ให้บริษัท
ประเทศสหรัฐอเมริกาทําธุรกิจกับบริษัทด้านเทคโนโลยีของประเทศจีน ซึ่งเป้าหมายหลกัของประเทศสหรัฐอเมริกาคือ
บริษัทหวัเว่ย  บริษัทด้านเทคโนโลยียกัษ์ใหญ่ของประเทศจีน หุ้นกลุม่อิเล็กทรอนิกส์ เร่ิมปรับตวัลงตัง้แต่ช่วงกลางเดือน
เมษายน ปีท่ีผ่านมา และปรับตวัลงมาตลอด สถานการณ์การเมืองในประเทศท่ียงัไม่แน่นอนเป็นอีกประเด็นท่ีตลาดกงัวล 
หลังผลการเลือกตัง้ระหว่างสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรฝ่ังพรรคพลังประชารัฐและฝ่ายพรรคเพ่ือไทยยังมีคะแนนเสียง
ใกล้เคียงกัน ตลาดเร่ิมฟืน้ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม และปรับตวัขึน้แรงอีกครัง้ในเดือนมิถุนายน ขึน้ไปแตะท่ีระดบั 
1,750 จดุ หลงัฝ่ายพรรคพลงัประชารัฐได้คะแนนเสียงมากกว่าและจดัตัง้รัฐบาลได้สําเร็จ โดยมี พลเอกประยทุธ์  จนัทร์
โอชา ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีต่ออีกสมัย ธนาคารสหรัฐอเมริกาเปล่ียนท่าทีการดําเนินนโยบายการเงินจากช่วง
ปลายปี โดยกลบัมาสง่สญัญาณผ่อนคลายนโยบายการเงิน เพ่ือเตรียมรับมือกบัภาวะชะลอตวัทางเศรษฐกิจ จากผลของ
สงครามการค้า ทําให้เงินทนุจากตา่งชาติหลัง่ไหลเข้ามาในตลาดหุ้นไทย เพราะธนาคารแห่งประเทศไทยยงัไม่สง่สญัญาณ
ลดดอกเบีย้ ดชันีแสดงรูปแบบการพกัตวัในเดือนกรกฎาคม โดยแกวง่ในกรอบ 1,710-1,750 จดุ และถกูทิง้ลงมาแตะระดบั 
1,600 จุดอีกครัง้กลางเดือนสิงหาคม หลงัความขดัแย้งทางการค้าระหว่างประเทศจีนและประเทศสหรัฐอเมริกากลบัมา
ดุเดือดขึน้อีกครัง้ เม่ือประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเก็บภาษีสินค้านําเข้าจากประเทศจีน มูลค่า 3 แสนล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา (1 กนัยายน และ 15 ธันวาคม) ในอตัราร้อยละ 10 และขึน้เป็นร้อยละ 15 หลงัประเทศจีนตอบโต้กลบัโดย
การขึน้ภาษีสินค้านําเข้าประเทศสหรัฐอเมริกามูลค่า 7.5 หม่ืนล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และยังขึน้ภาษีสินค้านําเข้า
ประเทศจีน 2.5 แสนล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ท่ีขึน้ไปเม่ือก่อนหน้าเป็นอตัราร้อยละ 30 จากร้อยละ 25 (15 ตลุาคม) ดชันี 
SET Index ฟืน้ขึน้มาปิดท่ี 1,654.92 จดุ ณ สิน้เดือนสงิหาคม 2562 

สรุปภาวะตลาด SET index ระหว่างเดือนมีนาคม 2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2562 ดชันีให้ผลตอบแทนรวม        
+2.34% โดยหุ้นกลุ่มหลกัท่ีให้ผลตอบแทนมากท่ีสดุได้แก่ กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพ่ือการลงทนุใน
อสังหาริมทรัพย์ +23.67%, กลุ่มICT +22.09% และกลุ่มเงินทุนและหลกัทรัพย์ +21.86% ในขณะท่ีกลุ่มชิน้ส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ -27.04%, กลุ่มปิโตรเคมี -23.34% และ ท่องเท่ียวและสนัทนาการ -20.03% ให้ผลตอบแทนน้อยท่ีสดุ
ในช่วงเดียวกนั นกัลงทนุตา่งชาติเป็นผู้ ซือ้สทุธิจํานวน 3.12 พนัล้านบาท 
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กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มเิลนเนียม โกรว์ธ 
ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 

1 มีนาคม 2562 – 31 สงิหาคม 2562 
กองทนุฯ 5.2059% 
ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน*   2.3550% 

 
*ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน : อตัราดอกเบีย้เงินฝากประจํา 1 ปี เฉล่ียประเภทบคุคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของธนาคารกรุงเทพ, 

ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ (25%) ผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (25%) 
ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) (50%) 

 

เน่ืองในโอกาสท่ีกองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ ครบรอบคร่ึงปีบญัชีในวนัท่ี  31 สิงหาคม 2562 
บริษัทจดัการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทนุดงักล่าวมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 1,249,828,056.95 บาท หรือคิดเป็นมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หน่วยเทา่กบั 76.2566 บาท (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 สงิหาคม 2562) 

 
บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกท่านท่ีให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูโอบี 

สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ และขอให้คํามัน่ว่าบริษัทจดัการจะบริหารกองทนุให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสดุเพ่ือประโยชน์
สงูสุดของท่านด้วยความระมดัระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการ
ประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุเปิดได้ท่ีเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ  

 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 
 

(นายวนา พลูผล) 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 



 

กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ          3                                

รายช่ือกรรมการ และคณะผูบ้ริหาร 
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 

รายช่ือกรรมการ  

1. นายลี ไหว ไฟ  ประธานคณะกรรมการ 
2. นายทีโอ  บนุ  เคียต  กรรมการ 
3. นายสญัชยั  อภิศกัด์ิศิริกลุ  กรรมการ 
4. นางกญัลกิา  บษุปวนิช   กรรมการ 
5. นายวนา  พลูผล  กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 

คณะผู้บริหาร 

1. นายวนา พลูผล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
2. นางสนุรี พิบลูย์ศกัด์ิกลุ กรรมการผู้จดัการ สายปฏิบติัการ 
3. นายเจิดพนัธุ์ นิธยายน กรรมการผู้จดัการ สายการลงทนุ  
4. นางสาวรัชดา           ตัง้หะรัฐ   กรรมการผู้จดัการ สายพฒันาธุรกิจ 

 
 

สถานที่ตัง้ของบริษัทจัดการ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์  
เลขท่ี 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้  
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศพัท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 
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กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ มิเลนเนียม โกรวธ์ 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนรวม 

สาํหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 
ลาํดับที่ รายช่ือผู้จัดการกองทุนรวม 

1.  นางสาวพชัราภา มหทัธนกลุ* 

2.  นายสทิธิศกัด์ิ  ณฐัวฒิุ* 

3.  นางสาวปราณี  ศรีมหาลาภ 

4.  นายชยัยนัต์ จนัทนคีรี 

5.  นายชยัพฤกษ์       กลุกาญจนาธร* 

6.  นายธนกร ธรรมลงกรต 

7.  นางสาวนพรัตน์     ประมวลวลัลิกลุ* 

* ปฏิบติัเป็นหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 
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ตารางสรปุผลการดาํเนินงาน 
 

วันจดทะเบียนกองทุน     29 ก.พ. 43  

วันสิน้สุดรอบบัญชี         31 ส.ค. 62 
 

 
 

หมายเหต ุ 1) ผลตอบแทนตอ่ช่วงเวลา 
  2) ผลตอบแทนตอ่ปี 
  3) ถ้าจดัตัง้กองทนุน้อยกวา่ 1 ปี ผลตอบแทนตอ่ช่วงเวลา ถ้าจดัตัง้กองทนุมากกวา่หรือเทา่กบั 1 ปี ผลตอบแทนตอ่ปี 
 

-  ดชันีชีว้ดั คือ อตัราดอกเบีย้เงินฝากประจํา 1 ปี เฉล่ียประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของธนาคาร
กรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ (25%) ผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัรรัฐบาลของสมาคม
ตลาดตราสารหนีไ้ทย (25%) ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET TRI) (50%) 

-  เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบบันีไ้ด้จัดทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของ
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

 -  ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นสิ่ง
ยืนยนัถงึผลการดําเนินงานในอนาคต 

 

 

 

 

 



 

กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ          7                                

กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ มิเลนเนียม โกรวธ์ 
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (Fund's direct expense)  
จาํนวนเงนิ 

หน่วย : พันบาท 
ร้อยละ ของ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ             12,117.44                  0.9441 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์                 138.48                  0.0108 

คา่ธรรมเนียมการทํารายการ                       -                          -   

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน                 830.91                  0.0647 

คา่ท่ีปรึกษาการลงทนุ                       -                          -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                       -                          -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                       -                          -   

คา่สอบบญัชี                   36.49                  0.0028 

คา่ประกาศหนงัสือพิมพ์                    52.97                  0.0041 

คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ*                   12.42                  0.0010 

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด **           13,188.71                 1.0275 

 หมายเหต ุ  *     คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีแตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01  

                   **   ได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมต่างๆ   

                         ท่ีเกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์  
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กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ มิเลนเนียม โกรวธ์ 

รายละเอียดเก่ียวกบัค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์
สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

  
  

ช่ือบริษัทนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์  
ค่านายหน้า 

ซือ้ขายหลักทรัพย์ 
ร้อยละของค่านายหน้า 
ซือ้ขายหลักทรัพย์รวม 

1 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั         696,441.84                       18.16 

2 บริษัทหลกัทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากดั          625,280.99                       16.31 

3 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน)         406,656.62                       10.61 

4 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)         402,462.15                       10.50 

5 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน)         379,586.33                         9.90 

6 บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จํากดั (มหาชน)         377,116.37                         9.84 

7 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั         243,422.67                         6.35 

8 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั         200,731.41                         5.24 

9 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จํากดั         146,032.14                         3.81 

10 บริษัทหลกัทรัพย์ ยบีูเอส (ประเทศไทย)จํากดั          122,917.08                         3.21 

11 อ่ืนๆ         233,726.50                         6.10 

   รวม       3,834,374.10                    100.00 
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทนุรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ มิเลนเนียม โกรวธ์ 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

94.15%
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ มิเลนเนียม โกรวธ์ 

ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 
 

เงนิฝากธนาคาร 
อันดับความน่าเช่ือถือโดย
สถาบันในต่างประเทศ 

อันดับความน่าเช่ือถือโดย
สถาบันในประเทศ 

ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน) Baa1 (Moody)  AAA (Fitch) 

ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) - A (Tris) 
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การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ 

ลาํดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ 
เหตุผลในการรับ 
ผลประโยชน์

1 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จํากดั 

ข่าวสาร และ 
บทวิเคราะห์ 

 
 
 

เพ่ือใช้เป็นข้อมลู 
ในการประกอบ 
การตดัสนิใจ 

ลงทนุ 
 

2 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน)
3 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จํากดั
4 บริษัทหลกัทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากดั
5 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จํากดั (มหาชน)
6 บริษัทหลกัทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากดั
7 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั
8 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)
9 บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จํากดั (มหาชน)

10 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จํากดั (มหาชน) 
11 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)
12 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 
13 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั 
14 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) 
15 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จํากดั 
16 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั 
17 บริษัทหลกัทรัพย์ ยบีูเอส (ประเทศไทย) จํากดั
18 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)
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รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการทาํธรุกรรมของกองทุนรวม 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

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 

กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ มิเลนเนียม โกรวธ์ 

ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 1 มีนาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 
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 30 สิงหาคม 2562 

--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 


