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สารจากบริษทัจดัการ 
 

 
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน  

 
สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหวา่งวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2564 

ในเดือนธันวาคม 2563 ตลาดหุ้นยงัคงปรับตวัขึน้ต่อเน่ืองจากเดือนพฤศจิกายน 2563 ซึง่เป็นช่วงท่ีนกัลงทนุตอบรับเชิงบวก
ตอ่การเลือกตัง้ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา หลงัผลการนบัคะแนนบ่งชีว้่า นายโจ ไบเดน ผู้ ชิงตําแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครต
จะเป็นผู้คว้าตําแหน่งประธานาธิบดีคนตอ่ไป สง่ผลให้เมด็เงินลงทนุจากต่างชาติไหลเข้ามายงัประเทศตลาดหุ้นเกิดใหม่ต่อเน่ืองเป็นเดือน
ท่ีสอง หน่วยงานองค์การอาหารและยาของหลายประเทศทยอยอนมุติัการใช้วคัซีนฉกุเฉินและเร่ิมฉีดให้แก่ประชาชน ทําให้นกัลงทนุมี
ความหวงัต่อการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจมากขึน้ การปรับตวัขึน้มากว่า 100%MoM ของราคาหุ้น DELTA (ราคาหุ้นปรับตวัลงแรงตัง้แต่
เดือนมกราคม 2564 ถงึ เดือนมีนาคม 2564 หลงัถกูขึน้บญัชีมาตรการกํากบัการซือ้ขาย) เป็นอีกปัจจยัท่ีหนนุตลาดหุ้นปรับตวัขึน้มาแรงใน
เดือนธันวาคม 2563  ถึงอย่างนัน้ ดชันีปรับตวัลงมาในเดือนมกราคม 2564 จากความต่ืนตระหนกต่อการระบาดของไวรัส COVID-19 
ระลอกท่ีสองในประเทศ โดยสายพนัธุ์ท่ีระบาดในรอบนีมี้ประสทิธิภาพการระบาดท่ีเร็วกวา่รอบแรก พบผู้ ติดเชือ้จํานวนมากในพืน้ท่ีจงัหวดั
สมทุรสาครท่ีสว่นใหญ่เป็นแรงงานชาวพม่า และพบผู้ ติดเชือ้ท่ีมีประวติัการเดินทางในพืน้ท่ีดงักลา่วกระจายอยู่ในหลายจงัหวดั จํานวนผู้
ติดเชือ้รายวนัเพิ่มขึน้ รัฐบาลจงึประกาศใช้มาตรการควบคมุการระบาดตามระดบัความเส่ียงของแตล่ะพืน้ท่ี การเร่งควบคมุการระบาด
ของรัฐบาลประกอบกบัปัจจยัหนนุจากต่างประเทศ ทําให้ตลาดหุ้นไทยยงัรักษารูปแบบการฟืน้ตวัต่อเน่ืองได้ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2564 
ทิศทางของตลาดหุ้นทัว่โลกปรับตวัขึน้ในเดือนมกราคม 2564 เม่ือนักลงทนุคาดหวงัต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐฯของ
ประธานาธิบดี โจ ไบเดนท่ีมีวงเงินรวม 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ กระบวนการพิจารณาเร่ิมตัง้แต่เดือนกมุภาพนัธ์ 2564 จนกระทัง้
ผ่านการอนุมติัจากรัฐสภาและลงนามโดยประธานาธิบดีในเดือนมีนาคม 2564 งบประมาณส่วนหนึ่งถูกจดัสรรไปกับการลงทนุใน
โครงการพลงังานสะอาดซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของนายโจ ไบเดน ส่งผลให้นักลงทุนสนใจลงทุนในธุรกิจพลงังาน
สะอาดมากขึน้ ราคาสินค้าโภคภณัฑ์ยงัคงปรับตวัขึน้ทัง้ราคาพลงังาน (ราคานํา้มนักลบัไปท่ีระดบัก่อนการระบาดของไวรัส COVID-
19) สนิค้าเกษตร ผลติภณัฑ์ปิโตรเคมี ฯลฯ ซึง่ช่วยผลกัดนัให้ราคาหุ้นของธุรกิจท่ีเก่ียวข้องยงัคงปรับตวัขึน้ สว่นในเดือนมีนาคม 2564 
ตลาดหุ้นได้ประเดน็หนนุจากการปรับประมาณการผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในปีนีข้ึน้ หลงัผลประกอบการ ในไตรมาสท่ี 4 
ของปี 2563 ค่อนข้างดีกว่าท่ีคาด เดือนเมษายน 2564 ดชันีหุ้นแกว่งตวัออกด้านข้าง โดยมีประเด็นกดดนัจากการระบาดของไวรัส 
COVID-19 ระลอกท่ีสามในประเทศ ซึ่งจํานวนผู้ ติดเชือ้ในรอบนีเ้พิ่มขึน้เร็วและมากกว่าการระบาดในรอบก่อนๆ ทําให้รัฐบาลต้อง
กลบัมาใช้มาตรการควบคมุการระบาดอยา่งเข้มงวดอีกครัง้ สว่นประเด็นหนนุมาจากการรายงานผลประกอบการ ในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2564 
ของกลุ่มธนาคารและหุ้นขนาดใหญ่โดยรวมท่ีออกมาดีกว่าท่ีคาด สถานการณ์การระบาดท่ีรุนแรงขึน้และพบกลุ่มก้อนผู้ ติดเชือ้จากหลาย
แหล่งส่งผลให้บรรยากาศการลงทนุแย่ลงในเดือนพฤษภาคม 2564 ประกอบกบัความกงัวลต่อภาวะเงินเฟ้อท่ีเร่งตวัขึน้กระตุ้นให้นกั
ลงทนุลดขนาดการลงทนุในตลาดหุ้นในช่วงสามสปัดาห์แรกของเดือน อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน ในไตรมาสท่ี 1 
ของปี 2564 ท่ีโดยรวมดีกว่าท่ีคาด ประกอบกบัทิศทางอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรระยะยาวท่ีปรับตวัลงมาในช่วงสปัดาห์สดุท้ายของ
เดือนช่วยหนนุและการเก็งกําไรในประเด็นเฉพาะตวัของหุ้นช่วงประคองตลาดและหนนุให้ดชันีฟืน้ตวัในช่วงสปัดาห์สดุท้าย ดชันีปิด 
1,593.59 จดุ ณ สิน้เดือนพฤษภาคม 2564 
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สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหวา่ง เดือนธนัวาคม 2563 – พฤษภาคม 2564 ดชันีปรับตวัขึน้ +13.16% ดชันีกลุม่อตุสาหกรรมท่ี
ปรับตวัขึน้มากท่ีสดุ ได้แก่ กลุ่มชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์ +121.88% กลุ่มธุรกิจการเกษตร +37.28% และกลุม่รับเหมาก่อสร้าง +31.73%  
ส่วนดชันีกลุ่มอตุสาหกรรมท่ีปรับตวัลง ได้แก่ กองทนุอสงัหาริมทรัพย์และทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ -4.14% นกัลงทนุ
ตา่งชาติเป็นผู้ขายสทุธิจํานวน 6.37 หม่ืนล้านบาท 
 

กองทุนเปิด ยูไนเตด็ หุ้นธรรมาภบิาลไทย 
ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 

1 ธันวาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2564 

กองทนุฯ 7.0887% 

ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน  15.1889% 
เกณฑ์มาตรฐาน : ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 

 
เน่ืองในโอกาสท่ีกองทนุเปิด ยไูนเตด็ หุ้นธรรมาภิบาลไทย ครบรอบคร่ึงปีบญัชีในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 บริษัทจดัการใคร่ขอ

แจ้งให้ทราบว่า กองทนุเปิด ยไูนเต็ด หุ้นธรรมาภิบาลไทย มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 611,859,450.08 บาท หรือคิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ตอ่หน่วยเทา่กบั 8.8663 บาท  

 
บริษัทจดัการขอขอบคณุทา่นผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุทา่นท่ีให้ความไว้วางใจในการลงทนุกบักองทนุเปิด ยไูนเต็ด หุ้นธรรมาภิบาลไทย 

และขอให้คํามัน่วา่บริษัทจดัการจะบริหารกองทนุให้มีประสทิธิภาพมากท่ีสดุเพ่ือประโยชน์สงูสดุของท่านด้วยความระมดัระวงัรอบคอบ
ภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัดท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุเปิดได้จากเว็บไซต์ของ
บริษัทจดัการ 
 
 
 

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 
 
 

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 ยไูนเตด็ หุ้นธรรมาภิบาลไทย 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนรวม 

สาํหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 
 

ลาํดับที่ รายช่ือผู้จัดการกองทุนรวม 

1 นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ 

2 นายสทิธิศกัด์ิ ณฐัวฒิุ* 

3 นางสาวนพรัตน์ ประมวลวลัลกิลุ* 

4 นายธนกร ธรรมลงกรต 

5 นายวีรชยั                 จนัเป็ง* 

6 นางสาวศรสวรรค์      เติมวฒิุกลุ 

        *   ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี)  
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ตารางสรปุผลการดาํเนินงาน 
 

วันจดทะเบียนกองทุน    4 ธ.ค. 60 

วันสิน้สุดรอบบัญชี        31 พ.ค. 64 
 

 
 

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

- ตวัชีว้ดั : ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET TRI) 

- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนีไ้ด้จัดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของ
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นสิ่ง
ยืนยนัถงึผลการดําเนินงานในอนาคต 
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กองทุนเปิด ยไูนเตด็ หุ้นธรรมาภิบาลไทย 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (Fund's direct expense) 
จาํนวนเงนิ 

หน่วย : พันบาท 
ร้อยละ ของ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ         5,018.95             1.6050 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์                  66.92               0.0214 

คา่ธรรมเนียมการทํารายการ                       -                           -   

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน               501.90             0.1605 

คา่ท่ีปรึกษาการลงทนุ                       -                            -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                         -                          -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                     -                           -   

คา่สอบบญัชี            23.93              0.0038 

คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ*                  2.20            0.0004 

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด **            5,613.90      1.7911 

หมายเหต ุ * คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีแตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01 
 ** ได้รวมภาษีมลูค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์  
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กองทุนเปิด ยไูนเตด็ หุ้นธรรมาภิบาลไทย 

รายละเอียดเก่ียวกบัค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์
สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

  
ช่ือบริษัทนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ 

ค่านายหน้า 
ซือ้ขายหลักทรัพย์ 

ร้อยละของค่านายหน้า 
ซือ้ขายหลักทรัพย์รวม   

1 บริษัทหลกัทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากดั             264,614.27                               34.32 

2 บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน)     108,491.49                         14.07 

3 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน)      93,240.74                               12.09 

4 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั       54,350.62                                 7.05 

5 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จํากดั (มหาชน)      48,998.34                                 6.36 

6 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั       46,220.83                                 6.00 

7 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)        43,014.31                                 5.58 

8 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)          38,977.29                                 5.06 

9 บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จํากดั (มหาชน)        29,673.40                                 3.85 

10 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน)           15,643.70                                 2.03 

11 อ่ืนๆ         27,726.15                                 3.60 

   รวม       770,951.14                     100.00 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



กองทนุเปิด ยไูนเตด็ หุ้นธรรมาภิบาลไทย  9 

 
 



กองทนุเปิด ยไูนเตด็ หุ้นธรรมาภิบาลไทย  10 

 



กองทนุเปิด ยไูนเตด็ หุ้นธรรมาภิบาลไทย  11 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



กองทนุเปิด ยไูนเตด็ หุ้นธรรมาภิบาลไทย  12 

ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทุนรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ หุ้นธรรมาภิบาลไทย 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 

 

43.98% 

 

 
  



กองทนุเปิด ยไูนเตด็ หุ้นธรรมาภิบาลไทย  13 

อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ หุ้นธรรมาภิบาลไทย 

ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 
 

เงนิฝากธนาคาร 
อันดับความน่าเช่ือถือโดยสถาบันใน

ต่างประเทศ 
อันดับความน่าเช่ือถือโดย

สถาบันในประเทศ 

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

ลาํดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ 
เหตุผลใน
การรับ 

ผลประโยชน์

1 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จํากดั (มหาชน)

ข่าวสาร และ 
บทวิเคราะห์ 

 
 
 

เพ่ือใช้เป็น
ข้อมลูในการ 
ประกอบการ
ตดัสนิใจ 
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 เกียรตินาคินภทัร 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 ธนัวาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 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 ยไูนเตด็ หุ้นธรรมาภิบาลไทย 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 
 

วันที่ 
 

ช่ือหลักทรัพย์ 
 

อัตราส่วน ณ สิน้วัน 
(%NAV) 

อัตราส่วนตามโครงการ 
(%NAV) 

สาเหตุ 
 

การดาํเนินการ 
 

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

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ หุ้นธรรมาภิบาลไทย 

ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 
 

- ไมมี่ - 

 
หมายเหต ุ: 

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

  



 

 

www.uobam.co.th 

กองทนุเปิด ยไู
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โทรศพัท์ 0-2786-2222โทรสาร 0-2786-2377

ไนเตด็ หุ้นธรรม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยู โอบ ี(ประเทศไทย) จาํกัด
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