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สารบริษทัจดัการ 
 

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

กองทุนเปิด สมาร์ท แวลู เพ่ือการเลีย้งชีพ เป็นกองทุนท่ีเน้นการลงทุนในตราสารหนีร้ะยะสัน้ ท่ีมีความมั่นคง   
และให้ผลตอบแทนสม่ําเสมอ โดยส่วนใหญ่จะมีอายุคงเหลือไม่เกิน 365 วัน เพ่ือให้กองทุนมีสภาพคล่องสูง และ         
ลดความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ในตลาด ทัง้นีก้ารลงทนุ ณ สิน้เดือนธันวาคม 2563 กองทนุมีสดัส่วน
การลงทนุในตราสารหนีภ้าครัฐอยู่ท่ี 21.4% ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ เงินฝากและตราสารหนีข้องสถาบนัการเงิน 26.5% 
ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ขณะท่ีตราสารหนีบ้ริษัทเอกชนอยู่ท่ี 52.1% ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ สิน้เดือนธันวาคม 2563 
อายเุฉล่ียของตราสารท่ีลงทนุประมาณ 0.38 ปี  

 
เม่ือเปรียบเทียบรอบปีบัญชี 2563 กับรอบปีบัญชี 2562 สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนีภ้าครัฐบาลของปี 2563       

อยูท่ี่ระดบั 21.4% ลดลงจากปี 2562 ท่ีระดบั 30.2%  สดัสว่นการลงทนุในตราสารหนีท่ี้ออกหรืออาวลัโดยสถาบนัการเงินลดลง
จาก 28.9% ในปีบัญชี 2562 เป็น 26.5% ในปี 2563 แล้วเพิ่มเงินลงทุนในตราสารหนีภ้าคเอกชนเป็น 52.1% จาก 40.9% 
นอกจากนีท้างกองทนุได้คงอายเุฉล่ียตราสาร เป็น 0.38 ปี เทา่เดิม 
 

เน่ืองในโอกาสท่ีกองทนุเปิด สมาร์ท แวล ูเพ่ือการเลีย้งชีพ ได้ครบรอบปีบญัชี ในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัท
จดัการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทนุดงักล่าวมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 392,946,481.08 บาท หรือคิดเป็นมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิตอ่หน่วยเทา่กบั 13.1932 บาท (ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563) 

 
บริษัทจดัการขอขอบคณุทา่นผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุท่านท่ีให้ความไว้วางใจในการลงทนุกบักองทนุเปิด สมาร์ท แวล ู

เพ่ือการเลีย้งชีพ และขอให้คํามัน่ว่าบริษัทจดัการจะบริหารกองทนุให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสดุเพ่ือประโยชน์สงูสดุของท่าน
ด้วยความระมดัระวงัรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุเปิดได้จากเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
 
 

(นายวนา  พลูผล) 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
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รายช่ือกรรมการ และคณะผูบ้ริหาร 
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 

รายช่ือกรรมการ  

1. นายลี ไหว ไฟ                                                    ประธาณคณะกรรมการ 
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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กองทนุเปิด สมารท์ แวล ูเพ่ือการเล้ียงชีพ 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนรวม 

สาํหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 

ลาํดับที่ รายช่ือผู้จัดการกองทุนรวม 

1 นายจารุวตัร ปรีด์ิเปรมกลุ* 

2 นางสาวชนิษฎา วีรานวุตัต์ิ 

3 นางสาวอญัชลี งามวฒิุกลุ* 

4 นางสาวลนิดา อบุลเรียบร้อย 

5 นายวีรยทุธ  ห์ลีละเมียร* 

6 นางสาวนนัทนชั          กิติเฉลมิเกียรติ 

7 นางสาวช่ืนสมุน          พรสกลุศกัด์ิ 

  *     ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 
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ตารางสรปุผลการดาํเนินงาน 

 
วันจดทะเบียนกองทุน        22 ธ.ค 47 

วันสิน้สุดรอบปีบัญชี         31 ธ.ค. 63 
 

 
หมายเหต:ุ     ผลการดําเนินงานของกองทนุท่ีรวมผลตอบแทนของตราสารท่ีมีการคดัแยกไว้ (Set Aside) 

 

 
 หมายเหต:ุ     ผลการดําเนินงานของกองทนุท่ีไมร่วมผลตอบแทนของตราสารท่ีมีการคดัแยกไว้ (Set Aside) 
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หมายเหต ุ   1) ผลตอบแทนตอ่ช่วงเวลา 
                 2) ผลตอบแทนตอ่ปี 
                 3) ถ้าจดัตัง้กองทนุน้อยกวา่ 1 ปี ผลตอบแทนตอ่ช่วงเวลา ถ้าจดัตัง้กองทนุมากกวา่หรือเทา่กบั 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละตอ่ปี 

 
- ดชันีชีว้ดั :  ผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัรรัฐบาลระยะสัน้ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย สดัสว่น (50%) และ 

ดชันีตราสารหนีภ้าคเอกชนระยะสัน้ (ThaiBMA Commercial Paper Index) ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของ     
ผู้ออกตราสารอยูใ่นระดบั A- ขึน้ไป ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย สดัสว่น (50%) 

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของ
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

 - ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัผลติภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นสิ่งยืนยนั
ถงึผลการดําเนินงานในอนาคต 
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กองทุนเปิด สมารท์ แวล ูเพ่ือการเลี้ยงชีพ 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (Fund's direct expense)  
จาํนวนเงนิ 

หน่วย : พันบาท 
ร้อยละ ของ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ   1,594.66                        0.4240 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์              69.21                        0.0184 

คา่ธรรมเนียมการทํารายการ                     -                                   -   

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน                402.42                        0.1070 

คา่ท่ีปรึกษาการลงทนุ                      -                                   -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                       -                                   -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                        -                                   -   

คา่สอบบญัชี                41.20                        0.0110 

คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ*                     3.32                        0.0009 

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด **    2,110.81                  0.5613 

 หมายเหต ุ      *    คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีแตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01 
                                  ** ได้รวมภาษีมลูค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ            

ท่ีเกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีเกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
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คาํอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือ  
AAA เป็นอนัดบัท่ีสงูท่ีสดุ แสดงถึงระดบัความเส่ียงจากการลงทนุท่ีต่ําท่ีสดุ มีความสามารถสงูสดุในการชําระเงินต้น

และดอกเบีย้ตามกําหนดเวลา แทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจัย
ภายนอกอ่ืน 

AA ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเส่ียงจากการลงทนุท่ีต่ํามาก 
A ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเส่ียงจากการลงทนุท่ีต่ํา 
BBB ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเส่ียงจากการลงทนุปานกลาง 
BB ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเส่ียงจากการลงทนุสงู 
B ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเส่ียงจากการลงทนุสงูมาก 
C ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเส่ียงท่ีสงูท่ีสดุ ท่ีจะไม่ได้รับคืนเงินต้นและดอกเบีย้ตามกําหนดเวลาการเปลี่ยนแปลง

ของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ จะสง่ผลต่อความสามารถในการชําระคืนเงินต้นและดอกเบีย้อย่าง
มีนยัสําคญั 

D ตราสารหนีท่ี้ไม่สามารถชําระเงินต้นและดอกเบีย้ได้ (Default) 

100.00

มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ

83,970,294.46 21.37พันธบัตรรัฐบาล

0.000.00อายคุงเหลอื 1-3 ปี

21.3783,970,294.46อายคุงเหลอืน้อยกวา่ 1 ปี

0.000.00อายคุงเหลอื 5-7 ปี

0.000.00อายคุงเหลอื 3-5 ปี

0.000.00อายคุงเหลอืมากกวา่ 10 ปี

0.000.00อายคุงเหลอื 7 -10 ปี

17.8370,053,968.09Rate AAA

179,926,996.05 45.79หุ้นกู้

7.1828,211,134.68Rate AA-

6.9727,376,816.59Rate AA

1.285,043,367.30Rate A

8.5633,633,261.30Rate A+

13.38เงนิฝาก

76,426,755.02 19.45ตั๋วแลกเงนิ/ตั๋วสัญญาใช้เงนิ

3.9715,608,448.09Rate A-

กองทุนเปิด สมารท์ แวล ูเพ่ือการเล้ียงชีพ
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 392,948,645.15

54,958.53 0.01อื่นๆ

52,569,641.09



กองทนุเปิด สมาร์ท แวล ูเพ่ือการเลีย้งชีพ  10 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

%NAV

           สดัสว่นสงูสดุ(Upper Limit) ท่ีบริษัทจดัการคาดวา่จะลงทนุในกลุม่ (ง) %NAV

รายงานสรปุเงินลงทุน
กองทุนเปิด สมารท์ แวล ูเพ่ือการเลี้ยงชีพ

ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2563

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนีท้ี่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนีท้ี่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด

21.37(ก) พนัธบตัร 83,970,294.46

(ข) ตราสารที่ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุเป็นผู้ออก 

ผู้ รับรอง ผู้อาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้คํา้ประกนั

24.7397,170,683.77

หมายเหต ุ *   มลูคา่ตามราคาตลาด และ % NAV ตามข้อ (ง) ได้รวมตราสารท่ีตวัตราสารได้รับ rating ในระดบั  Investment grade ไว้ด้วย

15.00

(ค) ตราสารท่ีมีบริษัทท่ีได้รับ rating ในระดบั investment grade เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั 

ผู้สลกัหลงั หรือผู้คํา้ประกนั

40.51159,183,067.30

(ง)* ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือในระดบัท่ีต่ํากวา่ investment grade 

หรือ ไมม่ี rating เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้อาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั

0.000.00
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14,998,779.55

9,998,255.10

9,996,672.34

13,993,586.72

34,983,000.75

8,480,756.10

4,988,417.09

6,016,634.26

6,088,102.77

4,989,883.45

323,878.53

1,141,634.02

715,482.54

18,730,226.76

9,967,909.68

14,983,829.82

15,608,448.09

20,253,898.80

28,211,134.68

24,358,299.84

5,060,578.65

15,331,566.30

10,082,198.60

8,219,496.40

5,043,367.30

27,376,816.59

20,381,190.80
340,324,045.53

ประเภท ผู้ออก มูลค่า
หน้าตั๋ว

ผู้คํา้/ผู้รับรอง
ผู้สลักหลัง

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวั
กองทุนเปิด สมารท์ แวล ูเพ่ือการเล้ียงชีพ

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

15,000,000.007/01/2564CB21107A -ธนาคารแหง่ประเทศไทย

มูลค่าตาม
ราคาตลาด

วันครบ
กาํหนดชื่อตราสาร

พันธบัตร

อันดับความ
น่าเชื่อถอื

10,000,000.0028/01/2564CB21128A -ธนาคารแหง่ประเทศไทย

10,000,000.0014/01/2564CB21114B -ธนาคารแหง่ประเทศไทย

35,000,000.004/03/2564CB21304A -ธนาคารแหง่ประเทศไทย

14,000,000.004/02/2564CB21204A -ธนาคารแหง่ประเทศไทย

ตั๋วสัญญาใช้เงนิ

8,500,000.0016/03/2564CMT21316A -ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน)บริษัท ชยัเจริญไมตรี จํากดั

5,000,000.0019/03/2564CMT21319A -ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน)บริษัท ชยัเจริญไมตรี จํากดั

6,025,561.9516/02/2564IBCIMT21216A -ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน)กิจการร่วมค้า ไอบีซีไอ-แมคทริค

6,100,000.005/03/2564SCS21305A -ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน)บริษัท สยามชยัสตีล จํากดั

5,000,000.008/03/2564SCS21308A -ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน)บริษัท สยามชยัสตีล จํากดั

325,000.0024/04/2564UNIQ21424A -ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)บริษัท ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน)

1,145,587.0824/04/2564UNIQ21424A -ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)บริษัท ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน)

717,960.0024/04/2564UNIQ21424A -ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)บริษัท ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน)

18,795,744.0025/04/2564UNIQ21425A -ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)บริษัท ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน)

ตั๋วแลกเงนิ

10,000,000.0026/03/2564CPF21326A -บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน)

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จํากดั (มหาชน)

15,000,000.0027/01/2564CPFTH21127A -บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

20,000,000.0022/11/2564BAY21NA AAAธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน)

หุ้นกู้

15,400,000.0022/01/2565AP221A A-

24,000,000.0023/09/2564ICBCTL219A AAAบริษัท ลสีซิ่งไอซีบีซี(ไทย) จํากดั

27,000,000.0031/08/2564GLOW218A AA-บริษัท โกลว์ พลงังาน จํากดั (มหาชน)

15,000,000.0022/07/2564KTC217A A+บริษัท บตัรกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

5,000,000.0026/09/2564KCC219A AAAบริษัท บตัรกรุงศรีอยธุยา จํากดั

8,000,000.0026/04/2565LH224A A+บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน)

10,000,000.007/05/2564LH215A A+บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน)

27,000,000.0022/03/2564TBEV213B AAบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน)

5,000,000.0015/03/2564SPALI213A Aบริษัท ศภุาลยั จํากดั (มหาชน)

รวม

20,000,000.0018/12/2564TLT21DA AAAบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ บีวีบริษัทโตโยต้า ลสีซิ่ง (ประเทศไทย) จํากดั



กองทนุเปิด สมาร์ท แวล ูเพ่ือการเลีย้งชีพ  12 

อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 

กองทุนเปิด สมารท์ แวล ูเพ่ือการเลี้ยงชีพ 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

87.01% 
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด สมารท์ แวล ูเพ่ือการเลี้ยงชีพ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

 

 

  

เงนิฝากธนาคาร 
อันดับความน่าเช่ือถือโดย
สถาบันในต่างประเทศ 

อันดับความน่าเช่ือถือ
โดยสถาบันในประเทศ 

ธนาคาร ยโูอบี จํากดั (มหาชน) Baa1 (Moody)  AAA (Fitch) 
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การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ 

ลาํดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ 
เหตุผลในการรับ 
ผลประโยชน์

- ไมมี่ - - 
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รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการทาํธรุกรรมของกองทุนรวม 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 

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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กองทนุเปิด สมารท์ แวล ูเพ่ือการเล้ียงชีพ 

ข้อมลูการบนัทึกมลูค่าตราสารแห่งหน้ีเป็นศนูย ์ 

(ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารแห่งหน้ีผิดนัดชาํระหน้ีหรือมีพฤติการณ์ว่า จะไม่สามารถชาํระหน้ีได้) 
 

ประเภท ช่ือผู้ออกตราสาร มูลค่าหน้าตั๋ว วันที่บันทกึ วันที่ครบ หมายเหตุ

เงนิลงทุน (บาท) เป็นศูนย์ กาํหนดชาํระหนี ้

หุ้นกู้  บริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน) -THAI20NA 10,000,000.00 18 พฤษภาคม 2563 13 พฤศจิกายน 2563   

รวมทัง้หมด 10,000,000.00       
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ข้อมลูการลงทุน และเหตผุลในกรณีท่ีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 

กองทนุเปิด สมารท์ แวล ูเพ่ือการเล้ียงชีพ 

ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 

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 สมารท์ แวล ูเพ่ือการเลี้ยงชีพ 

ณ ถึงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 
 

- ไมมี่ - 

 
หมายเหต ุ: 

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

กองทุนเปิด สมารท์ แวล ูเพ่ือการเลี้ยงชีพ 
สาํหรบัระยะเวลา ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

 

 
 

 

  

เร่ืองที่แก้ไข เหตุผลที่แก้ไข วันที่ได้รับ 
ความเหน็ชอบ 

วันที่มีผล 
ใช้บังคับ 

สทิธิหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
(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 





































www.uobam.co.th

กองทนุเปิ
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