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สารบริษทัจดัการ 
 
เรียน ท่านผู้ถอืหน่วยลงทุน 

 
สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหวา่งวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562 – 30 พฤศจิกายน 2563 

 

ช่วงแรกของเดือนธนัวาคม 2562 ตลาดหุ้นไทยมีทิศทางซมึลงตอ่เนื่องจากเดือนพฤศจิกายน 2562 เพราะนกัลงทนุยงัรอผลการ
เจรจาการค้าระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหรัฐอเมริกา จนในที่สดุทัง้สองฝ่ายสามารถบรรลขุ้อตกลงการค้าเฟสแรกได้ และ
สง่ผลให้ตลาดหุ้นไทยและทัว่โลกในช่วงคร่ึงเดือนหลงัปรับตวัขึน้ โมเมนตมัยงัคงดีต่อเนื่องจนถึงเดือนมกราคม 2563 กระทัง่การอบุตัิ 
ของไวรัสสายพนัธุ์ใหมท่ี่มีช่ืออยา่งเป็นทางการวา่ ไวรัส “COVID-19” ไวรัสเร่ิมต้นระบาดในเมืองอู่ฮัน่ของสาธารณรัฐประชาชนจีนตัง้แต่
เดือนมกราคม 2563 และกระจายไปยังมณฑลต่างๆ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ก่อนจะระบาดไปทั่วโลกตัง้แต่เดือนมีนาคม 2563 
ประเทศไทยพบผู้ติดเชือ้รายแรกช่วงกลางเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 จนมีผู้ติดเชือ้รายใหม่พุ่งสงูสดุในเดือนมีนาคม 2563 และน ามาสูก่าร
ประกาศใช้  พระราชก าหนดการบริหารราชการฉกุเฉินเพื่อสกดัการระบาดของไวรัสในเวลาต่อมา นกัลงทนุทัว่โลกเทขายสินทรัพย์เสี่ยง
เพื่อถือเงินสด เช่นเดียวกบันกัลงทนุไทยที่เทขายหุ้นและพนัธบตัรอยา่งหนกั สง่ผลให้ดชันีทิง้ตวัลงมาจากระดบั 1,580 จุด ณ สิน้ปี 2562 
ลงมาท าจุดต ่าสดุที่ 1,000 จุดในเดือนมีนาคม 2563 และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย น ามาตรการระงบัการซือ้ขายชัว่คราว หรือ 
Circuit breaker มาใช้ถึง 3 ครัง้ เพราะตา่งประเมินวา่ กิจกรรมทางเศรษฐกิจจะลดลงอยา่งมาก หลงัประกาศลอ็กดาวน์และใช้มาตรการ
ควบคมุการระบาดอย่างเข้มงวด ทัง้การสัง่ปิดกิจการชัว่คราว , การระงบัเที่ยวบินระหว่างประเทศและการจ ากัดการขนสง่ แต่ในที่สดุ 
รัฐบาลสามารถควบคมุการระบาดได้เร็ว สะท้อนจากจ านวนผู้ติดเชือ้รายวนัที่ลดลงต่อเนื่อง ท าให้มีแรงซือ้กลบัและหนนุให้ตลาดดีดตวั
ขึน้ในช่วงเดือนเมษายน 2563 - เดือนพฤษภาคม 2563 ประกอบกบัทัง้รัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทยเร่งออกมาตรการช่วยเหลือ
ประชาชนและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ ท าให้นกัลงทนุคลายความกงัวล อยา่งไรก็ตามตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน 2563 เป็นต้นมา ตลาดหุ้น
ไทยกลบัมีทิศทางออ่นตวัลง จากการระบาดที่ยงัรุนแรงขึน้ในต่างประเทศสะท้อนจากยอดผู้ติดเชือ้รายวนัที่เพิ่มขึน้เร่ือยๆ แม้จะมีข่าวดี  
เร่ืองการพฒันาวคัซีนเข้ามาเป็นระยะ ในเดือนกันยายน 2563 มีเหตกุารณ์ชุมนมุต่อต้านรัฐบาลหลายครัง้ เหตกุารณ์บานปลายขึน้หลงั
รัฐบาลสัง่สลายการชุมนุมในช่วงกลางเดือนตุลาคม 2563 ผลประกอบการในไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 ทยอยประกาศออกมาตัง้แต่
กลางเดือนตลุาคม 2563 สว่นใหญ่หดตวัทัง้  YoY และ QoQ เป็นอีกเร่ืองราวที่สง่ผลให้ตลาดซมึลง ถึงอยา่งนัน้ ภาพตลาดกลบัเปลีย่นไป
อย่างสิน้เชิงในเดือนพฤศจิกายน 2563 จากข่าวดีมากมายที่เกิดขึน้ ผลการนบัคะแนนเลือกตัง้ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา บ่งชีว้่า     
นาย โจ ไบเดน ผู้ ชิงต าแหนง่ประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครตจะเป็นผู้คว้าต าแหน่งประธานาธิบดีคนต่อไป สง่ผลให้เม็ดเงินลงทนุจาก
ต่างชาติไหลทะลกัเข้ามายงัประเทศตลาดเกิดใหม่ สาเหตเุป็นเพราะนกัลงทุนทัว่โลกมองว่านโยบายต่างประเทศของไบเดนเป็นไปใน
ลกัษณะถ้อยทีถ้อยอาศยัและร่วมมือมากกว่าทรัมป์ซึ่งเป็นผลดีต่อบรรยากาศการค้าและการลงทนุระหว่างประเทศ นกัลงทุนต่างชาติ    
เข้าซือ้สทุธิในตลาดหุ้นไทยกวา่ 3 หมื่นล้านบาท โดยเฉพาะหุ้นกลุม่วฏัจกัร ยงัมีขา่วดีเร่ืองการพฒันาวคัซีน โดยบริษัทผู้พฒันาหลายแห่ง
รายงานวา่ประสทิธิภาพของวคัซีนในการการป้องกนัไวรัสสงูกวา่ร้อยละ 90 ดชันีปิดที่ 1,408.31 จดุ ณ สิน้เดือนพฤศจิกายน 2563 
 

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างเดือนธันวาคม 2562 - เดือนพฤศจิกายน 2563 ดชันีปรับตวัลง 11.46% กลุม่อตุสาหกรรมที่
ปรับตวัขึน้มากที่สดุ ได้แก่ กลุม่ชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ +199.64%, กลุม่ธุรกิจการเกษตร +63.42% และกลุม่ยานยนต์ +9.01% สว่นดชันี
กลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตวัลงมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มธนาคาร -29.57%, กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์  -27.50% และกลุม่ทอ่งเที่ยวและสนัทนาการ -26.84% นกัลงทนุตา่งชาติขายสทุธิจ านวน 2.91 แสนล้านบาท 
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กองทุนเปิด ยไูนเตด็ หุ้นธรรมาภบิาลไทย 
ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 

1 ธันวาคม 2562 – 30 พฤศจิกายน 2563 

กองทนุฯ -13.5591% 
ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน  -8.4145% 
ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน : ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET TRI) 
 

เนื่องในโอกาสที่กองทนุเปิด ยไูนเต็ด หุ้นธรรมาภิบาลไทย ได้ครบรอบปีบญัชี ในวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2563 บริษัทจดัการใคร่ขอ
แจ้งให้ทราบวา่ กองทนุดงักลา่วมีมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 606,271,661.43 บาท หรือคิดเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หนว่ยเทา่กบั 8.2794 บาท  

 
บริษัทจดัการขอขอบคณุทา่นผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุทา่นที่ให้ความไว้วางใจในการลงทนุกบักองทนุเปิด ยไูนเต็ด หุ้นธรรมาภิบาลไทย 

และขอให้ค ามัน่วา่บริษัทจดัการจะบริหารกองทนุให้มีประสทิธิภาพมากที่สดุเพื่อประโยชน์สงูสดุของท่านด้วยความระมดัระวงัรอบคอบ
ภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ทา่นสามารถติดตามขา่วการประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุเปิดได้ทีเ่วบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

 
 
 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 
 
 
 

(นายวนา  พลูผล) 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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รายช่ือกรรมการ และคณะผูบ้ริหาร 
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 เลขท่ี 173/27-30, 32-33  
ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 
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กองทุนเปิด ยไูนเตด็ หุ้นธรรมาภิบาลไทย  

รายช่ือผู้จดัการกองทุนรวม 

ส าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563  
 

ล าดับที่ รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม 

1 นางสาวพชัราภา มหทัธนกลุ* 

2 นายสทิธ์ิศกัดิ์  ณฐัวฒุ*ิ 

3 นางสาวปราณี  ศรีมหาลาภ 

4 นายชยัยนัต์ จนัทนคีรี 

5 นายชยัพฤกษ์ กลุกาญจนาธร* 

6 นายธนกร ธรรมลงกรต 

7 นางสาวนพรัตน์ ประมวลวลัลกิลุ*   

   *    ปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 
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ตารางสรปุผลการด าเนินงาน 

วันจดทะเบียนกองทุน  4 ธ.ค. 60 

วันสิน้สุดรอบปีบัญช ี 30 พ.ย. 63 

 
 

หมายเหต ุ     1)   ผลตอบแทนตอ่ช่วงเวลา 
                          2)   ผลตอบแทนต่อปี 
           3)  ถ้าจดัตัง้กองทนุน้อยกวา่ 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจดัตัง้กองทนุมากกวา่หรือเทา่กบั 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละตอ่ปี 

- ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET TRI) 

- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันีไ้ด้จัดท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม  
ของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

-  ผลการด าเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับผลิตภณัฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถึง  
ผลการด าเนินงานในอนาคต 
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กองทุนเปิด ยไูนเตด็ หุ้นธรรมาภิบาลไทย 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

ส าหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

   
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense) 

จ านวนเงนิ 
หน่วย : พันบาท 

ร้อยละ ของ 
มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ                 13,532.11                       1.6050  

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์                      180.43                       0.0214  

คา่ธรรมเนียมการท ารายการ                               -                                   -    

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน                   1,353.21                       0.1605  

คา่ที่ปรึกษาการลงทนุ                               -                                   -    

คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก                               -                                   -    

คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก                               -                                   -    

คา่สอบบญัชี                        48.00                       0.0057  

คา่ใช้จา่ยอื่น ๆ*                          2.80                       0.0003  

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด**            15,116.55                  1.7929  

หมายเหต ุ * คา่ใช้จา่ยอื่นๆ ที่แตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01 
**  ได้รวมภาษีมลูค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึน้

จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
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กองทุนเปิด ยไูนเตด็ หุ้นธรรมาภิบาลไทย 

รายละเอียดเก่ียวกบัค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์

ส าหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

      
ชื่อบริษัทนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

ค่านายหน้า ร้อยละของค่านายหน้า 

  ซือ้ขายหลักทรัพย์ ซือ้ขายหลักทรัพย์รวม 

1 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ากดั      370,273.54                              40.08  

2 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)           118,737.25                              12.85  

3 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน)              101,762.27                              11.01  

4 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน)         96,150.13              10.41  

5 บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน)       44,496.60                        4.82  

6 บริษัทหลกัทรัพย์ ยบูีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั            40,139.13                 4.34  

7 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน)    34,079.81                   3.69  

8 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั       22,975.75                     2.49  

9 บริษัทหลกัทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากดั      22,359.52                     2.42  

10 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากดั      22,311.63                       2.41  

11 อื่นๆ     50,621.16                   5.48  

   รวม           923,906.79            100.00  
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ หุ้นธรรมาภิบาลไทย 

ส าหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

 

14.57% 
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ หุ้นธรรมาภิบาลไทย 

ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 
 

เงนิฝากธนาคาร 
อันดับความน่าเชื่อถอืโดย
สถาบันในต่างประเทศ 

อันดับความน่าเชื่อถอืโดย
สถาบันในประเทศ 

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

. 
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 การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ 

ล าดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ 
ผลประโยชน์ที่

ได้รับ 
เหตุผลในการรับ 
ผลประโยชน์ 

1 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั  จ ากดั  

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 บริษัทหลกัทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากดั 

7 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 

8 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

9 บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคิน ภทัร จ ากดั (มหาชน) 

10 บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

11 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) 

12 บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี เอสที จ ากดั (มหาชน) 

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

14 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 

15 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ากดั 

16 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

17 บริษัทหลกัทรัพย์ ยบูีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั 

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

ตัง้แต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 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 ยไูนเตด็ หุ้นธรรมาภิบาลไทย 

ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563  
 

วันที่ 
 

ชื่อหลักทรัพย์ 
 

อัตราส่วน ณ สิน้วนั อัตราส่วนตามโครงการ สาเหตุ การด าเนินการ 

(%NAV) (%NAV)   

-  -ไมม่-ี  -  -  -  - 
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ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสดุ 

 

 
ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดแนวทางการใช้สทิธิออกเสยีงได้ที่ 

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

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ หุ้นธรรมาภิบาลไทย 

ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563  
 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ไมม่ี - 
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การแก้ไขข้อผกูพนั 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ หุ้นธรรมาภิบาลไทย 

ส าหรบัระยะเวลา ตัง้แต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563  

 
เร่ืองที่แก้ไข เหตุผลที่แก้ไข วันที่ได้รับ 

ความเห็นชอบ 
วันที่มีผล 
ใช้บังคับ 

สทิธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
(ยกเลกิข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ) 

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

11 มกราคม 2564 12 มกราคม 2564 

การจดัท าทะเบยีนหนว่ยลงทนุ การโอนหนว่ยลงทนุ และ
ข้อจ ากดัในการโอนหนว่ยลงทนุ                          
(ยกเลกิข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ) 

แก้ไขตามประกาศ 
ทน.62/2563 

11 มกราคม 2564 12 มกราคม 2564 

ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ                               
(ยกเลกิข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ) 

แก้ไขตามประกาศ 
ทน.57/2563 
ทน.62/2563 

11 มกราคม 2564 12 มกราคม 2564 

การเลกิโครงการจดัการกองทนุรวม                    
(ยกเลกิข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ) 

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

11 มกราคม 2564 12 มกราคม 2564 















































กองทนุเปิด ยไูนเต็ด หุ้นธรรมาภิบาลไทย       19 

 
 

 

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 

 


