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สารบริษทัจดัการ 
 
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

 
สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหวา่งวนัท่ี 1 กนัยายน 2562 – 31 สงิหาคม 2563 

 
ตัง้แต่ดชันีทําจดุสงูสดุของปี 2562 ท่ีบริเวณ 1,740 จดุในเดือนกรกฎาคม 2562 ดชันีทิศทางปรับตวัลงมาตลอดในช่วงท่ีเหลือของปี 

2562 ปัจจัยกดดันหลักยังเป็นเร่ืองของสงครามการค้าระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหรัฐอเมริกา ท่ียืดเยือ้มาตัง้แต่ปี 2561         
สหรัฐอเมริกา ประกาศขึน้อตัราภาษีสินค้านําเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจาก 10% (ถกูขึน้อตัราภาษีไปเม่ือเดือนกนัยายน 2561) เป็น 
25% บนสินค้ามูลค่ารวมสองแสนล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ในเดือนพฤษภาคม 2562 และจะเก็บภาษีสินค้าส่วนท่ีเหลืออีกราว                   
สามแสนล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (แบ่งเป็นสองส่วนคือส่วนท่ีจะปรับขึน้ในเดือนกันยายน 2562 กับเดือนธันวาคม 2562) ในอตัรา 15%   
ก่อนท่ีจะยอมปรับลดลงมาเหลือ 7.5% (ส่วนนีเ้ป็นของเดือนกนัยายน 2562) หลงัทัง้สองฝ่ายบรรลรุ่างหลกัการของข้อตกลงการค้าเฟสแรกได้
ช่วงกลางเดือนธันวาคม 2562 (ส่วนท่ีจะเก็บในเดือนธันวาคม 2562 ถกูชะลอออกไป) สงครามการค้าท่ียืดเยือ้ส่งผลให้รายได้และกําไรของ
ธุรกิจท่ีมีห่วงโซ่อปุทานหรือสดัส่วนยอดขายในสาธารณรัฐประชาชนจีนลดลง โดยเฉพาะบริษัทในกลุม่อตุสาหกรรมปิโตรเคมี, ยานยนต์และ
ชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบกับเผชิญภาวะเงินบาทแข็งค่าในช่วงคร่ึงปีหลัง ทําให้รายได้และกําไรในรูปของเงินบาทย่ิงลดลง  
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จึงมีมติลดอตัราดอกเบีย้นโยบายในเดือนพฤศจิกายน 2562 จากระดบั 1.50% เป็น 1.25% เพ่ือชะลอ
การแข็งค่าของเงินบาทและช่วยเหลือผู้ประกอบการผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมในช่วงคร่ึงปีหลงัจึงยงัอ่อนแอและทําให้
ผู้ประกอบการบางสว่นให้ความเหน็เชิงลบตอ่ผลประกอบการในปี 2563 ช่วงไตรมาสท่ี 1 ปี 2563  เศรษฐกิจและตลาดทนุทัว่โลกยงัมาเผชิญกบั
ความเสียหายอย่างหนกัจากการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสสายพนัธุ์ใหม่ “COVID-19” ท่ีลกุลามไปทัว่โลกอย่างรวดเร็ว ไวรัสเร่ิมระบาด        
ในมลฑลอู่ฮั่นของสาธารณรัฐประชาชนจีน ลุกลามไปยังมณฑลอ่ืนๆ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และแพร่กระจายไปทั่วโลกตัง้แต ่                 
เดือนมีนาคม 2563 ประเทศไทยพบผู้ ติดเชือ้รายแรกช่วงกลางเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 จนมีผู้ ติดเชือ้รายใหม่พุ่งสงูสดุในเดือนมีนาคม 2563   
และนํามาสู่การประกาศใช้พระราชกําหนดการบริหารราชการฉุกเฉินในเวลาต่อมา ดัชนีหุ้ นไทยจึงทิง้ตัวลงแรงจากระดับ 1,580 จุด                  
ณ สิน้ปี 2562 ลงมาทําจดุต่ําสดุท่ีระดบั 1,000 จดุในเดือนมีนาคม 2563 และมีการนํามาตรการระงบัการซือ้ขายชัว่คราว หรือ Circuit breaker 
มาใช้ มาตรการจํากดัการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ท่ีรัฐบาลประกาศออกมา ทัง้การจํากดัเท่ียวบินและการขนส่งระหว่างประเทศและ
การระงบัการประกอบกิจการชัว่คราว สง่ผลกระทบตอ่รายได้ของธุรกิจและเศรษฐกิจอย่างอย่างรุนแรง โดยเฉพาะภาคการท่องเท่ียว สร้างความ
กงัวลและต่ืนตระหนกแก่นกัลงทนุจึงเกิดแรงเทขายหนกัและทําให้ดชันีปรับตวัลงแรง อย่างไรก็ตามในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 
2563 ตลาดหุ้นไทยฟืน้ตวัขึน้มาได้อย่างรวดเร็ว หลงัสถานการณ์ในประเทศดีขึน้ ประกอบกบัทัง้รัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทยเร่งออก
มาตรช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 ทําให้ความกงัวลในตลาดลดลง ตัง้แต่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 
2563 ไม่พบผู้ ติดเชือ้ภายในประเทศ รัฐบาลจึงทยอยผ่อนคลายมาตรการป้องกันไวรัสเป็นลําดับ ถึงอย่างนัน้ ดัชนีกลับเร่ิมปรับตัวลง              
ตัง้แต่เดือนมิถนุายน 2563 เร่ือยมา หลงัตวัเลขผู้ ติดเชือ้รายใหม่และผู้ เสียชีวิตยงัคงเพิ่มขึน้เร่ือยๆ ประกอบกบัผลประกอบการไตรมาสท่ี 2 ปี 
2563 ของบริษัทจดทะเบียนท่ีอ่อนแอมากตามคาด ปัญหาการเมืองในประเทศและความต่ืนตระหนกต่อความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดการระบาดของ
ไวรัสระลอกท่ีสองในประเทศ ส่งผลให้ดัชนีแสดงรูปแบบแกว่งตัวลงตัวอย่างชัดเจนตัง้แต่เดือนสิงหาคม 2563 ดัชนีปิดท่ี 1,310.66 จุด ณ       
สิน้เดือนสงิหาคม 2563 
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สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหวา่งเดือนกนัยายน 2562 – เดือนสงิหาคม 2563 ดชันีปรับตวัลง 20.80% มีเพียงกลุม่อตุสาหกรรมชิน้สว่น
อิเล็กทรอนิกส์และธุรกิจการเกษตรท่ีปรับตวัขึน้ 84.73% และ 23.68% สว่นดชันีกลุ่มอตุสาหกรรมอ่ืนๆ ปรับตวัลงตามดชันีตลาด โดยกลุม่ท่ี
ปรับตวัลงมากท่ีสดุ คือ กลุม่ธนาคาร -41.14%, กลุม่พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ -33.33% และกลุม่ส่ือและสิง่พิมพ์ -30.49% นกัลงทนุต่างชาติเป็น
ผู้ขายสทุธิจํานวน 3.06 แสนล้านบาท 

 
 

เน่ืองในโอกาสท่ีกองทนุเปิด ยโูอบี ตราสารทนุเพ่ือการเลีย้งชีพ ได้ครบรอบปีบญัชี ในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 บริษัท
จดัการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทนุดงักล่าวมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 1,697,798,492.05 บาท หรือคิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อ
หน่วยเทา่กบั 68.5266 บาท  

 
บริษัทจดัการขอขอบคณุท่านผู้ถือหน่วยลงทนุทกุท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทนุกบักองทนุเปิด ยโูอบี       

ตราสารทนุเพ่ือการเลีย้งชีพ และขอให้คํามัน่ว่าบริษัทจดัการจะบริหารกองทนุให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสดุเพ่ือประโยชน์สงูสดุของ
ท่านด้วยความระมดัระวงัรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุเปิดได้ท่ีเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

 
 
 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
 
 
 

(นายวนา  พลูผล) 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 

กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพ่ือการเลีย้งชีพ 
ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 

 1 กันยายน 2562 – 31 สงิหาคม 2563 
กองทนุ -18.8409% 
ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน  -17.1068% 
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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 กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 

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 ยโูอบี ตราสารทุนเพ่ือการเลี้ยงชีพ  

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนรวม 

สาํหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 
 

ลาํดับที่ รายช่ือผู้จัดการกองทุนรวม 

1 นางสาวพชัราภา มหทัธนกลุ* 

2 นายสทิธิศกัด์ิ  ณฐัวฒิุ* 

3 นางสาวปราณี  ศรีมหาลาภ 

4 นายชยัยนัต์ จนัทนคีรี 

5 นายชยัพฤกษ์ กลุกาญจนาธร* 

6 นายธนกร ธรรมลงกรต 

7 นางสาวนพรัตน์ ประมวลวลัลกิลุ*   

   *    ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 
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ตารางสรปุผลการดาํเนินงาน 

วันจดทะเบียนกองทุน 27 ม.ิย. 45 

วันสิน้สุดรอบปีบัญชี 31 ส.ค. 63 
 

 
หมายเหต ุ     1) ผลตอบแทนตอ่ช่วงเวลา 

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

 

- ตวัชีว้ดั : ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET Total Return Index) 

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของ
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

-  ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็น
สิง่ยืนยนัถงึผลการดําเนินงานในอนาคต 
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กองทุนเปิด ยโูอบี ตราสารทุนเพ่ือการเลี้ยงชีพ 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (Fund's direct expense) 
จาํนวนเงนิ ร้อยละ ของ 

หน่วย : พันบาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 34,721.55 1.8725

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 396.82 0.0214

คา่ธรรมเนียมการทํารายการ                       -                         -   

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 1,984.09 0.1070

คา่ท่ีปรึกษาการลงทนุ                       -                         -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                       -                         -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                       -                         -   

คา่สอบบญัชี 61.20                      0.0033   

คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ * 5.40                       0.0003   

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด ** 37,169.06 2.0045 

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

การซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
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กองทุนเปิด ยโูอบี ตราสารทุนเพ่ือการเลี้ยงชีพ 

รายละเอียดเก่ียวกบัค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์

สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

  
ช่ือบริษัทนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ 

ค่านายหน้า 
ซือ้ขายหลักทรัพย์ 

ร้อยละของค่านายหน้า 
ซือ้ขายหลักทรัพย์รวม   

1 บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน) 715,280.48  15.07 

2 บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 569,261.59  11.99 

3 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั 526,846.97  11.10 

4 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 525,116.56  11.06 

5 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) 494,551.69  10.42 

6 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) 356,067.11  7.50 

7 บริษัทหลกัทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากดั  303,344.56  6.39 

8 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั 265,723.22  5.60 

9 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 240,035.67  5.06 

10 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จํากดั (มหาชน) 169,490.92  3.57 

11 อ่ืนๆ 582,144.37  12.26 

   รวม  4,747,863.14                         100.00 
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทนุรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ยโูอบี ตราสารทุนเพ่ือการเลี้ยงชีพ 

สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

 

89.14% 
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด ยโูอบี ตราสารทุนเพ่ือการเลี้ยงชีพ 

ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 
 

เงนิฝากธนาคาร อันดับความน่าเช่ือถือโดย
สถาบันในต่างประเทศ 

อันดับความน่าเช่ือถือโดย
สถาบันในประเทศ 

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

ธนาคาร ทิสโก้ จํากดั (มหาชน) - A (Tris) 
. 
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 การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ 

ลาํดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ 
ผลประโยชน์ที่

ได้รับ
เหตุผลในการรับ 
ผลประโยชน์

1 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั  จํากดั  

ข่าวสาร และ 
บทวิเคราะห์ 

 
 
 

เพ่ือใช้เป็นข้อมลูในการ 
ประกอบการตดัสนิใจ 

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 บริษัทหลกัทรัพย์เครดิต 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 เกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน)

13 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั 

14 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) 

15 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั 

16 บริษัทหลกัทรัพย์ ยบีูเอส (ประเทศไทย) จํากดั

17 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

18 บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)
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รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการทาํธรุกรรมของกองทุนรวม 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 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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ข้อมลูการลงทุน และเหตผุลในกรณีท่ีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 

กองทุนเปิด ยโูอบี ตราสารทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ 

ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 1 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 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 ยโูอบี ตราสารทุนเพ่ือการเลี้ยงชีพ 

ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ไมมี่ -



       กองทนุเปิด ยโูอบี ตราสารทนุเพ่ือการเลีย้งชีพ       20 

การแก้ไขข้อผกูพนั 

กองทุนเปิด ยโูอบี ตราสารทุนเพ่ือการเลี้ยงชีพ 

สาํหรบัระยะเวลา ตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 
 

เร่ืองที่แก้ไข เหตุผลที่แก้ไข วันที่ได้รับ 
ความเหน็ชอบ 

วันที่มีผล 
ใช้บังคับ 

หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

แก้ไขตามประกาศ 
สน.38/2562 

31 ตลุาคม 2562 31 ตลุาคม 2562 

สทิธิในการลงมติเพ่ือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการลงทนุ

หรือแก้ไขวิธีจดัการ 

วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ แก้ไขตามประกาศ 
ทน.13/2562 
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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 


