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สารบริษทัจดัการ 
 
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหวา่งวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 – 30 มิถนุายน 2563 
ตัง้แต่ดชันีทําจุดสงูสดุของปี 2562 ท่ีบริเวณ 1,740 จุดในเดือนกรกฎาคม 2562 ดชันีก็ปรับตวัลงมาตลอดในช่วง  

คร่ึงหลงัของปี 2562 ปัจจยักดดนัหลกัยงัเป็นเร่ืองสงครามการค้าระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหรัฐอเมริกาท่ียืดเยือ้
มาตัง้แตปี่ 2561 สหรัฐอเมริกาประกาศขึน้อตัราภาษีสินค้านําเข้าสาธารณรัฐประชาชนจีนจากร้อยละ 10 (ถกูขึน้อตัราภาษีไป
เม่ือเดือนกันยายน 2561) เป็นร้อยละ 25 บนสินค้ามลูค่ารวมสองแสนล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ในเดือนพฤษภาคม 2562 
และจะเก็บภาษีสินค้าส่วนท่ีเหลืออีกราวสามแสนล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (แบ่งเป็นสองส่วนคือส่วนท่ีจะปรับขึน้ในเดือน
กนัยายน 2562 กบัเดือนธันวาคม 2562) ในอตัราร้อยละ 15 ก่อนท่ีจะยอมปรับลดลงมาเหลือร้อยละ 7.5 (สว่นนีเ้ป็นของเดือน
กนัยายน 2562) หลงัทัง้สองฝ่ายบรรลรุ่างหลกัการของข้อตกลงการค้าเฟสแรกได้ช่วงกลางเดือนธันวาคม 2562 (สว่นท่ีจะเก็บ
ในเดือนธันวาคม 2562 ถูกชะลอออกไป) สงครามการค้าท่ียืดเยือ้ส่งผลให้รายได้และกําไรของธุรกิจท่ีมีห่วงโซ่อุปทานหรือ
สัดส่วนยอดขายในสาธารณรัฐประชาชนจีนลดลง โดยเฉพาะบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมียานยนต์และชิน้ส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบกับเผชิญภาวะเงินบาทแข็งค่าในช่วงคร่ึงปีหลัง ทําให้รายได้และกําไรในรูปของเงินบาทย่ิงลดลง 
คณะกรรมการนโยบายการเงิน จงึมีมติลดอตัราดอกเบีย้ 2 ครัง้ ในเดือนสงิหาคม 2562 และเดือนพฤศจิกายน 2562 จากระดบั   
ร้อยละ 1.75 เป็นร้อยละ 1.25 เพ่ือชะลอการแข็งค่าของเงินบาทและช่วยเหลือผู้ประกอบการ แต่การลดดอกเบีย้นโยบายก็ไป
ลดสว่นต่างอตัราดอกเบีย้ของธนาคาร ผลประกอบการในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2562 และไตรมาสท่ี 4 ของปี 2562  โดยรวมของ
บริษัทจดทะเบียนจึงอ่อนแอลง และทําให้ผู้ ประกอบการบางส่วนมีมุมมองเชิงลบต่อผลประกอบการในปี 2563 ในช่วง         
ไตรมาสแรก ปี 2563 เศรษฐกิจและตลาดทนุทัว่โลกได้รับความเสียหายอย่างหนกัจากการแพร่ระบาดของไวรัสสายพนัธุ์ใหม ่  
“COVID-19” ท่ีลกุลามไปทัว่โลกอย่างรวดเร็ว ไวรัสเร่ิมระบาดในมลฑลอู่ฮัน่ของสาธารณรัฐประชาชนจีนและลกุลามไปยงั
มณฑลอ่ืนๆ ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 ก่อนจะแพร่กระจายไปทัว่โลกภายในเดือนมีนาคม 2563 ประเทศไทยพบผู้ ติดเชือ้รายแรก   
ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จนมีผู้ ติดเชือ้รายใหม่พุ่งสูงสุดในเดือนมีนาคม 2563 จนนํามาสู่การประกาศใช้พระราชกําหนด       
การบริหารราชการฉกุเฉินในเวลาต่อมา ดชันีหุ้นไทยจึงทิง้ตวัลงแรงจากระดบั 1,580 จดุ ณ สิน้ปี 2562 ลงมาทําจดุต่ําสดุท่ีระดบั 
1,000 จดุในเดือนมีนาคม 2563  และมีการนํามาตรการระงบัการซือ้ขายชัว่คราว หรือ Circuit breaker มาใช้ถึงสามครัง้ 
มาตรการจํากัดการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทัง้จํากัดเท่ียวบินและการขนส่งระหว่างประเทศ และการระงับการ
ประกอบกิจการชัว่คราว ส่งผลกระทบต่อรายได้ของธุรกิจอย่างรุนแรง โดยเฉพาะภาคการท่องเท่ียว สร้างความกังวลแก่นัก
ลงทุนจนเกิดแรงขายและทําให้ดชันีปรับตวัลงมาอย่างหนัก อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2563 ตลาดหุ้นไทยฟืน้ตวั
ขึน้มาได้อย่างรวดเร็ว หลงัสถานการณ์ในประเทศดีขึน้เร่ือยๆ ประกอบกับทัง้รัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทยเร่งออก
มาตรการช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 ทําให้นกัลงทนุเร่ิมบรรเทาความกงัวลลง 
ช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2563 ไม่พบผู้ ติดเชือ้ภายในประเทศแล้ว ทําให้รัฐบาลประกาศคลายล็อกดาวน์ระยะท่ี 5 โดยให้     
มีผลในวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ดชันีปิดท่ี 1,339.03 จดุ ณ สิน้เดือนมิถนุายน 2563 

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างเดือนกรกฎาคม 2562 – เดือนมิถนุายน 2563 ดชันีปรับตวัลง 22.61% มีเพียงกลุ่ม
อตุสาหกรรมธุรกิจการเกษตรท่ีปรับตวัขึน้ 17.25% ส่วนดชันีกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ปรับตวัลงตามดชันีตลาด โดยกลุ่มท่ี
ปรับตัวลงมากท่ีสุด คือ กลุ่มธนาคาร -44.86% กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง -39.80% และกลุ่มพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ -36.14%    
นกัลงทนุตา่งชาติเป็นผู้ขายสทุธิจํานวน 3.03 แสนล้านบาท 
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*ดชันีผลตอบแทนรวม SET 100 (SET100 TRI) 

 
เน่ืองในโอกาสท่ีกองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ได้ครบรอบปีบญัชี ในวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 บริษัทจดัการ

ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทนุดงักล่าวมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 220,600,052.07 บาท หรือคิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วย
เทา่กบั 30.2475 บาท  
 

บริษัทจดัการขอขอบคณุท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุท่านท่ีให้ความไว้วางใจในการลงทนุกบักองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท 
แอคทีฟ เซท 100 และขอให้คํามัน่ว่าบริษัทจดัการจะบริหารกองทนุให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสดุเพ่ือประโยชน์สงูสดุของท่าน
ด้วยความระมดัระวงัรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุเปิดได้ท่ีเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
 
 
 

(นายวนา  พลูผล) 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100  
ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 

1 กรกฎาคม 2562 ถงึวันที่ 30 มถุินายน 2563 
กองทนุฯ -20.9571% 
ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน *  -20.3544% 
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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 ยโูอบี สมารท์ แอคทีฟ เซท 100  

                                                          รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนรวม  

สาํหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 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 12 พ.ค. 48 

วันสิน้สุดรอบปีบัญชี 30 ม.ิย. 63 

 

 
 

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

 
- ตวัชีว้ดั : ดชันีผลตอบแทนรวม SET 100 (SET100 TRI) 

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวม
ของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

-  ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการ
ดําเนินงานในอนาคต 
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กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ แอคทีฟ เซท 100 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (Fund's direct expense) 
จาํนวนเงนิ ร้อยละ ของ 

หน่วย : พันบาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 5,155.18 1.8190

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 60.65 0.0214

คา่ธรรมเนียมการทํารายการ         -    -   

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 363.90 0.1284

คา่ท่ีปรึกษาการลงทนุ               -       -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                  -            -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                       -                -   

คา่สอบบญัชี 51.40 0.0182

คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ* 21.81 0.0077

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด ** 5,652.94 1.9947 

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

จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
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กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ แอคทีฟ เซท 100

รายละเอียดเก่ียวกบัค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย์

สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

  
ช่ือบริษัทนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ 

ค่านายหน้า ร้อยละของค่านายหน้า 

  ซือ้ขายหลักทรัพย์ ซือ้ขายหลักทรัพย์รวม 

1 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 116,327.74 14.09

2 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) 114,414.23 13.86

3 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) 98,443.88 11.93

4 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั 77,190.78 9.35

5 บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 69,478.53 8.42

6 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 66,701.95 8.08

7 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) 60,820.96 7.37

8 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 54,758.81 6.63

9 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั 39,195.83 4.75

10 บริษัทหลกัทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากดั  37,759.33 4.57

11 อ่ืนๆ 90,398.31 10.95

   รวม  825,490.35                    100.00 

 

 

 



กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100   9 

 
 
 
 
 
 
 
 



กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100   10 
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทนุรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ แอคทีฟ เซท 100 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

 

89.93% 
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ แอคทีฟ เซท 100 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 
 

รายช่ือ อันดับความน่าเช่ือถือโดย
สถาบันในต่างประเทศ 

อันดับความน่าเช่ือถือโดย
สถาบันในประเทศ 

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

ลาํดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ 
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 บริษัทหลกัทรัพย์ เครดิต 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 ทรีนีตี ้จํากดั

16 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั

17 บริษัทหลกัทรัพย์ ยบีูเอส (ประเทศไทย) จํากดั 

18 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

19 บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี  (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)
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รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการทาํธรุกรรมของกองทุนรวม 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 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 สมารท์ แอคทีฟ เซท 100 

ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 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 สมารท์ แอคทีฟ เซท 100 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

 

หมายเหต ุ: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 มีการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 โดยบคุคลใดบคุคลหนึง่
จํานวน 1 กลุม่ เป็นสดัสว่นในอตัราร้อยละ 70.6499 
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การแก้ไขข้อผกูพนั 

กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ แอคทีฟ เซท 100  

สาํหรบัระยะเวลา ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 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 


