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สารบริษทัจดัการ 
 
เรียน     ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

 
สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหวา่งวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2563 – 31 มกราคม 2564 
 

เดือนกมุภาพนัธ์ 2563 ตลาดหุ้นไทยปรับตวัลงต่อเน่ืองจากเดือนมกราคม 2563 หลงัพบการระบาดของไวรัสสายพนัธุ์ใหม่
ในมณฑลอู่ฮัน่ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ไวรัสลกุลามไปทัว่โลกอย่างรวดเร็ว ในเดือนมีนาคม 2563 ส่วนประเทศไทยพบผู้ ติดเชือ้
รายแรกช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จนมีผู้ ติดเชือ้รายใหม่พุ่งสูงสุดในเดือนมีนาคม 2563 และนํามาสู่การประกาศใช้              
พระราชกําหนดการบริหารราชการฉกุเฉินเพ่ือสกดัการระบาดของไวรัสในเวลาต่อมา นกัลงทนุทัว่โลกเทขายสินทรัพย์เส่ียงเพ่ือถือเงิน
สด เช่นเดียวกบันกัลงทนุไทยท่ีเทขายหุ้นและพนัธบตัรอย่างหนกั สง่ผลให้ดชันีทิง้ตวัลงมา จากระดบั 1,580 จดุ ณ สิน้ปี 2562 ลงมา
ทําจุดต่ําสุดท่ี 1,000 จุดในเดือนมีนาคม 2563 และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยนํามาตรการระงับการซือ้ขายชั่วคราว หรือ 
Circuit breaker มาใช้ถึง 3 ครัง้ เพราะต่างประเมินว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจจะลดลงอย่างมาก หลงัประกาศล็อกดาวน์และใช้
มาตรการควบคมุการระบาดอยา่งเข้มงวด ทัง้การสัง่ปิดกิจการชัว่คราว, การระงบัเท่ียวบินระหว่างประเทศและการจํากดัการขนสง่ แต่
ในท่ีสดุ รัฐบาลสามารถควบคมุการระบาดได้เร็ว สะท้อนจากจํานวนผู้ ติดเชือ้รายวนัท่ีลดลงต่อเน่ือง ทําให้มีแรงซือ้กลบัและหนนุให้
ตลาดหุ้นไทยดีดตวัขึน้ในช่วงเดือนเมษายน 2563 ถึง เดือนพฤษภาคม 2563 ประกอบกบัทัง้รัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทยเร่ง
ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบ ทําให้นักลงทุนคลายความกังวล อย่างไรก็ตาม ตัง้แต่เดือน
มิถนุายน 2563 เป็นต้นมา ตลาดหุ้นไทยกลบัมีทิศทางอ่อนตวัลง จากการระบาดท่ียงัรุนแรงขึน้ในต่างประเทศสะท้อนจากยอดผู้ ติด
เชือ้รายวนัท่ีเพิ่มขึน้เร่ือยๆ แม้จะมีข่าวดีเร่ืองการพฒันาวคัซีนเข้ามาเป็นระยะ ในเดือนกนัยายน 2563 มีเหตกุารณ์ชุมนมุต่อต้าน
รัฐบาลหลายครัง้ เหตกุารณ์บานปลายขึน้หลงัรัฐบาลสัง่สลายการชมุนมุในช่วงกลางเดือนตลุาคม 2563 ผลประกอบการ ในไตรมาส
ท่ี 2 ของปี 2563 ท่ีทยอยประกาศออกมาตัง้แต่กลางเดือนตลุาคม 2563 ส่วนใหญ่หดตวัทัง้  YoY และ QoQ เป็นอีกเร่ืองราวท่ีสง่ผล
ให้ตลาดซึมลง ถึงอย่างนัน้ ภาพตลาดกลบัเปล่ียนไปอย่างสิน้เชิงในเดือนพฤศจิกายน 2563 จากข่าวดีมากมายท่ีเกิดขึน้ ผลการนบั
คะแนนเลือกตัง้ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา บ่งชีว้่านายโจ ไบเดน ผู้ ชิงตําแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครตจะเป็นผู้คว้า
ตําแหน่งประธานาธิบดีคนต่อไป สง่ผลให้เม็ดเงินลงทนุจากต่างชาติไหลทะลกัเข้ามายงัประเทศตลาดเกิดใหม่ สาเหตเุป็นเพราะนกั
ลงทุนทัว่โลกมองว่านโยบายต่างประเทศของไบเดนเป็นไปในลกัษณะถ้อยทีถ้อยอาศยัและร่วมมือมากกว่าทรัมป์ซึ่งเป็นผลดีต่อ
บรรยากาศการค้าและการลงทนุระหว่างประเทศ นกัลงทนุต่างชาติเข้าซือ้สทุธิในตลาดหุ้นไทยกว่า 3 หม่ืนล้านบาท โดยเฉพาะหุ้น
กลุม่วฏัจกัร  นอกจากนี ้ยงัมีข่าวดีเร่ืองการพฒันาวคัซีน โดยบริษัทผู้พฒันาหลายแหง่รายงานว่าวคัซีนของตนมีประสิทธิภาพในการ
ป้องกนัไวรัสสงูกว่า 90% โมเมนตมัของตลาดยงัดีขึน้ต่อเน่ืองในเดือนธันวาคม 2563 เม่ือหน่วยงานองค์การอาหารและยาของหลาย
ประเทศทยอยอนมุติัการใช้วคัซีนฉกุเฉินและเร่ิมฉีดให้แก่ประชาชน แต่ดชันีเผชิญแรงเทขายเป็นระยะจากความต่ืนตระหนกต่อการ
ระบาดระลอกใหม่ของไวรัสในประเทศและพบการกลายพนัธุ์ของไวรัสท่ีมีประสิทธิภาพการระบาดเร็วขึน้ตลาดหุ้นไทยยงัคงปรับตวั
ขึน้ต่อในเดือนมกราคม 2564 ตามทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศ จากความหวงัเร่ืองแผนฟืน้ฟูเศรษฐกิจของโจ ไบเดนท่ีมีวงเงินสงูถึง 
1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และแผนการลงทุนในโครงการพลงังานสะอาดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ราคาหุ้น 
DELTA เร่ิมทิง้ตวัลงตัง้แต่ช่วงกลางเดือนมกราคม 2564 หลงัพุ่งขึน้แรงมาตัง้แต่เดือนธันวาคม 2563 เป็นปัจจยัท่ีกดดนัดชันีจนถึง
สิน้เดือน ดชันีปิดท่ี 1,466.98 จดุ ณ สิน้เดือนมกราคม 2564 
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สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหวา่งเดือนกมุภาพนัธ์ 2563 – เดือนมกราคม 2564 ดชันีปรับตวัลง -3.11% ดชันีกลุม่อตุสาหกรรม
ท่ีปรับตวัลงมากท่ีสดุ ได้แก่ กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ -32.02%,   กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง     
-16.99% และกลุม่ขนสง่และโลจิสติกส์ -16.18% ด้านดชันีกลุม่อตุสาหกรรมท่ีปรับตวัขึน้มากท่ีสดุ ได้แก่   กลุม่ชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ 
+457.09%,กลุม่ธุรกิจการเกษตร +58.64%, และกลุม่ยานยนต์ +26.22% นกัลงทนุตา่งชาติขายสทุธิจํานวน 2.58 แสนล้านบาท 

กองทุนเปิด กาํไรเพิ่มพูน 
ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 

1 กุมภาพันธ์ 2563 – 31 มกราคม 2564 

กองทนุฯ -7.6468% 

ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน *  -0.0429% 
* ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 

 
 เน่ืองในโอกาสท่ีกองทนุเปิด กําไรเพิ่มพนู ได้ครบรอบปีบญัชี ในวนัท่ี 31 มกราคม 2564 บริษัทจดัการใคร่ขอแจ้ง
ให้ทราบวา่ กองทนุดงักลา่วมีมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ 170,084,576.45 บาท หรือคิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยเท่ากบั 
6.2621 บาท (ข้อมลู ณ วนัท่ี 29 มกราคม 2564) 

 
  บริษัทจดัการขอขอบคณุท่านผู้ ถือหน่วย่ลงทนุทกุท่านท่ีให้ความไว้วางใจในการลงทนุกบักองทนุเปิด กําไรเพิ่มพนู 
และขอให้คํามัน่วา่บริษัทจดัการจะบริหารกองทนุให้มีประสทิธิภาพมากท่ีสดุเพ่ือประโยชน์สงูสดุของท่านด้วยความระมดัระวงั
รอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุได้ท่ี
เวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
 
 
 

(นายวนา  พลูผล) 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
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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 กรรมการ 
     และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 
คณะผู้บริหาร 

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

 
 

ช่ือและสถานที่ตัง้ของบริษัทจัดการ 

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 กาํไรเพ่ิมพนู 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนรวม 

สาํหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2563 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2564 
 

ลาํดับที่ รายช่ือผู้จัดการกองทุนรวม 

1 นายสทิธิศกัด์ิ  ณฐัวฒิุ* 

2 นางสาวปราณี  ศรีมหาลาภ 

3 นายชยัยนัต์    จนัทนคีรี 

4 นางสาวพชัราภา มหทัธนกลุ* 

5 นายธนกร ธรรมลงกรต 

6 นางสาวนพรัตน์ ประมวลวลัลกิลุ* 

* ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 
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ตารางสรปุผลการดาํเนินงาน 

 
วันจดทะเบียนกองทุน 29 ธ.ค. 36 

วันสิน้สุดรอบปีบัญชี 31 ม.ค. 64 

 

 
 

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

 

- ดชันีชีว้ดั : ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET TRI) 

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบบันีไ้ด้จัดทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของ
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

-  ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็น          
สิง่ยืนยนัถงึผลการดําเนินงานในอนาคต 
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กองทุนเปิด กาํไรเพ่ิมพนู 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2563 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2564 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (Fund's direct expense) 
จาํนวนเงนิ 

หน่วย : พันบาท 
ร้อยละ ของ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ     2,277.29                        1.3375 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์              36.44                        0.0214 

คา่ธรรมเนียมการทํารายการ                    -                                   -   

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน           218.62                        0.1284 

คา่ท่ีปรึกษาการลงทนุ                    -                                   -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                      -                                   -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                        -                                   -   

คา่สอบบญัชี                53.20                        0.0313 

คา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์              94.67                        0.0556 

คา่ใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล                      -                                   -   

คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ*                  15.20                        0.0089 

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด **      2,695.42                  1.5831 

 หมายเหต ุ   *     คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีแตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01  

                   **    ได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี)  
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กองทุนเปิด กาํไรเพ่ิมพนู 

รายละเอียดเก่ียวกบัค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์
สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2563 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2564 

  
ช่ือบริษัทนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ 

ค่านายหน้า 
ซือ้ขายหลักทรัพย์ 

ร้อยละของค่านายหน้า 
ซือ้ขายหลักทรัพย์รวม   

1 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั  22,316.75                     23.57 

2 บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน)         10,122.05                10.69 

3 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน)          10,053.42                              10.62 

4 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)           8,966.46                               9.47 

5 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน)                  7,633.80                          8.06 

6 บริษัทหลกัทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากดั           7,238.01                                7.65 

7 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จํากดั (มหาชน)             6,878.21                          7.27 

8 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั              5,353.32                         5.65 

9 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั มหาชน)                   4,198.43                         4.43 

10 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั              3,691.00                      3.90 

11 อ่ืนๆ                  8,221.66                       8.68 

   รวม     94,673.11              100.00 
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทนุรวม (PTR) 

กองทุนเปิด กาํไรเพ่ิมพนู 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2563 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2564 

 

18.34% 
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด กาํไรเพ่ิมพนู 

ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2564 
 

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 โนมรูะ พฒันสนิ จํากดั (มหาชน)

ข่าวสาร และ 
บทวิเคราะห์ 

 
 
 

เพ่ือใช้เป็นข้อมลูในการ 
ประกอบการตดัสนิใจ 

ลงทนุ 
 

2 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) 

3 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จํากดั

4 บริษัทหลกัทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากดั

5 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั

6 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

7 บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคิน ภทัร จํากดั (มหาชน)

8 บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

9 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จํากดั (มหาชน) 

10 บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากดั (มหาชน) 

11 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

12 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั 

13 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั

14 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) 

15 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)
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รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการทาํธรุกรรมของกองทุนรวม 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2563 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2564 

 

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 กาํไรเพ่ิมพนู 

ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2563 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2564 
 

วันที่ 
 

ช่ือหลักทรัพย์ 
 

อัตราส่วน ณ สิน้วัน อัตราส่วนตามโครงการ สาเหตุ การดาํเนินการ 

(%NAV) (%NAV)   

-ไมมี่-  -  -  -  -  - 
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ข้อมลูการใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชมุผูถื้อหุ้น 
ในนามกองทนุรวมของรอบปีปฏิทินล่าสดุ 

 
 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดแนวทางการใช้สทิธิออกเสียงได้ท่ี 
Website ของบริษัทจดัการ http://www.uobam.co.th 
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ข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิด กาํไรเพ่ิมพนู 

ณ วนัท่ี 29 มกราคม 2564 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--ไมมี่--
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การแก้ไขข้อผกูพนั 

กองทุนเปิด กาํไรเพ่ิมพนู 

สาํหรบัระยะเวลา ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2563 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2564 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ืองที่แก้ไข เหตุผลที่แก้ไข วันที่ได้รับ 
ความเหน็ชอบ 

วันที่มีผล 
ใช้บังคับ 

สิทธิหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ ถือหน่วยลงทุน 
(ยกเลกิข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ) 

แก้ไขตามประกาศ 
ทน.57/2563 
ทน.62/2563 
สธ.53/2563 

11 มกราคม 2564 12 มกราคม 2564 

การจดัทําทะเบียนหน่วยลงทนุ การโอนหน่วยลงทนุ และ
ข้อจํากดัในการโอนหน่วยลงทนุ                          
(ยกเลกิข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ) 

แก้ไขตามประกาศ 
ทน.62/2563 

11 มกราคม 2564 12 มกราคม 2564 

ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ                               
(ยกเลกิข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ) 

แก้ไขตามประกาศ 
ทน.57/2563 
ทน.62/2563 

11 มกราคม 2564 12 มกราคม 2564 

การเลกิโครงการจดัการกองทนุรวม                    
(ยกเลกิข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ) 

แก้ไขตามประกาศ 
ทน.59/2563 
ทน.60/2563 
สน.21/2562 
สน.9/2563 

11 มกราคม 2564 12 มกราคม 2564 
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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 


