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สารบริษทัจดัการ 
 
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหวา่งวนัท่ี 1 สงิหาคม 2562 ถงึวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

 
ตัง้แต่ดชันีทําจดุสงูสดุของปี 2562 ท่ีบริเวณ 1,740 จดุในเดือนกรกฎาคม ดชันีทิศทางปรับตวัลงมาตลอดในช่วงท่ีเหลือ

ของปี 2562 ปัจจยักดดนัหลกัยงัเป็นเร่ืองของสงครามการค้าระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหรัฐอเมริกา  ท่ียืดเยือ้มาตัง้แต่
ปี 2561 สหรัฐอเมริกาประกาศขึน้อตัราภาษีสินค้านําเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจากร้อยละ 10  (ถกูขึน้อตัราภาษีไปเม่ือ
เดือนกนัยายน 2561) เป็นร้อยละ 25 บนสินค้ามลูค่ารวมสองแสนล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ในเดือนพฤษภาคม 2562 และจะเก็บ
ภาษีสนิค้าสว่นท่ีเหลืออีกราวสามแสนล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (แบ่งเป็นสองสว่นคือสว่นท่ีจะปรับขึน้ในเดือนกนัยายน 2562 กบั
เดือนธันวาคม 2562) ในอตัราร้อยละ 15 ก่อนท่ีจะยอมปรับลดลงมาเหลือร้อยละ 7.5 (ส่วนนีเ้ป็นของเดือนกนัยายน 2562) หลงั 
ทัง้สองฝ่ายบรรลรุ่างหลกัการของข้อตกลงการค้าเฟสแรกได้ช่วงกลางเดือนธันวาคม 2562 (ส่วนท่ีจะเก็บในเดือนธันวาคม 2562 
ถูกชะลอออกไป) สงครามการค้าท่ียืดเยือ้ส่งผลให้รายได้และกําไรของธุรกิจท่ีมีห่วงโซ่อุปทานหรือสัดส่วนยอดขายใน        
สาธารณรัฐประชาชนจีนลดลง โดยเฉพาะบริษัทในกลุม่อตุสาหกรรมปิโตรเคมี, ยานยนต์และชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบกบั
เผชิญภาวะเงินบาทแข็งค่าในช่วงคร่ึงปีหลงั ทําให้รายได้และกําไรในรูปของเงินบาทย่ิงลดลง คณะกรรมการนโยบายการเงินจึงมี
มติลดอตัราดอกเบีย้  2 ครัง้ ในเดือนสิงหาคม 2562 และเดือนพฤศจิกายน 2562 จากระดบัร้อยละ 1.75 เป็นร้อยละ 1.25 เพ่ือ
ชะลอการแข็งค่าของเงินบาทและช่วยเหลือผู้ประกอบการ แต่การลดดอกเบีย้นโยบายก็ไปลดส่วนต่างอตัราดอกเบีย้ของธนาคาร 
ผลประกอบการในไตรมาสท่ี 3 ปี 2562 และ ไตรมาสท่ี 4  ปี 2562  โดยรวมของบริษัทจดทะเบียนจึงอ่อนแอลง และทําให้
ผู้ประกอบการบางส่วนมีมมุมองเชิงลบต่อผลประกอบการในปี 2563 ในช่วงไตรมาสแรก ปี 2563  เศรษฐกิจและตลาดทนุทัว่โลก
ได้รับความเสียหายอย่างหนกัจากการแพร่ระบาดของไวรัสสายพนัธุ์ใหม่ “COVID-19” ท่ีลกุลามไปทัว่โลกอย่างรวดเร็ว ไวรัสเร่ิม
ระบาดในมลฑลอู่ฮัน่ของสาธารณรัฐประชาชนจีน, ลกุลามไปยงัมณฑลอ่ืนๆ ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 ก่อนจะแพร่กระจายไป    
ทัว่โลกภายในเดือนมีนาคม 2563 ประเทศไทยพบผู้ ติดเชือ้รายแรกช่วงกลางเดือนกมุภาพนัธ์ 2563 จนมีผู้ ติดเชือ้รายใหม่พุ่งสงูสดุ
ในเดือนมีนาคม 2563 และมาสูก่ารประกาศใช้พระราชกําหนดการบริหารราชการฉกุเฉินในเวลาต่อมา ดชันีหุ้นไทยจึงทิง้ตวัลงแรง
จากระดบั 1,580 จดุ ณ สิน้ปี 2562 ลงมาทําจดุต่ําสดุท่ีระดบั 1,000 จดุในเดือนมีนาคม 2563 และมีนํามาตรการระงบัการซือ้ขาย
ชัว่คราว หรือ Circuit breaker มาใช้ถึงสามครัง้ มาตรการจํากัดการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทัง้จํากดัเท่ียวบินและ        
การขนส่งระหว่างประเทศและการระงบัการประกอบกิจการชัว่คราว ส่งผลกระทบต่อรายได้ของธุรกิจอย่างรุนแรง โดยเฉพาะภาค
การท่องเท่ียว สร้างความกังวลแก่นักลงทุนจนเกิดแรงขายและทําให้ดัชนีปรับตัวลงมาอย่างหนัก อย่างไรก็ตามในช่วงเดือน
เมษายนถงึเดือนพฤษภาคม 2563 ตลาดหุ้นไทยฟืน้ตวัขึน้มาได้อย่างรวดเร็ว หลงัสถานการณ์ในประเทศดีขึน้เร่ือยๆ   ประกอบกบั
ทัง้รัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทยเร่งออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 
ทําให้นกัลงทนุเร่ิมบรรเทาความกงัวลลง ตัง้แต่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2563 ไม่พบผู้ ติดเชือ้ภายในประเทศ  รัฐบาลจึงทยอย
ผ่อนคลายมาตรการป้องกนัไวรัส COVID-19 ต่อเน่ือง อย่างไรก็ตามการฟืน้ตวัเร่ิมแผ่วลงในเดือนมิถนุายน 2563 หลงัตวัเลข         
ผู้ ติดเชือ้รายใหม่ในต่างประเทศพุ่งขึน้ต่อเน่ือง ประกอบกบัการรายงานผลประกอบการไตรมาสท่ี 2  ปี 2563 ของกลุ่มธนาคารท่ี
ออ่นแอกวา่ท่ีคาดในเดือนช่วงเดือนกรกฎาคม 2563 ดชันีปิดท่ี 1,328.53 จดุ ณ สิน้เดือนกรกฎาคม 2563 
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สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างเดือนสิงหาคม 2562 – เดือนกรกฎาคม 2563 ดชันีปรับตวัลง 22.40% มีเพียงกลุ่ม
อตุสาหกรรมชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์และธุรกิจการเกษตรท่ีปรับตวัขึน้ 72.21% และ 13.67% ส่วนดชันีกลุ่มอตุสาหกรรมอ่ืนๆ 
ปรับตวัลงตามดชันีตลาด โดยกลุ่มท่ีปรับตวัลงมากท่ีสดุ คือ กลุ่มธนาคาร -47.79%, กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง  -38.98% และกลุ่ม
พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ -36.18% นกัลงทนุตา่งชาติเป็นผู้ขายสทุธิจํานวน 3.33 แสนล้านบาท 

 

*ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 

 
เน่ืองในโอกาสท่ีกองทนุเปิด ยไูนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควีตี้ ้ฟันด์ ได้ครบรอบปีบญัชี ในวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

บริษัทจดัการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทนุดงักลา่วมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 311,815,068.16 บาท หรือคิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ตอ่หน่วยเทา่กบั 11.6992 บาท  
 

บริษัทจดัการขอขอบคณุทา่นผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุทา่นท่ีให้ความไว้วางใจในการลงทนุกบักองทนุเปิด ยไูนเต็ด ไทย สมอล์ 
แอนด์ มิด แคป อิควีตี้ ้ฟันด์ และขอให้คํามัน่ว่าบริษัทจดัการจะบริหารกองทนุให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสดุเพ่ือประโยชน์สงูสดุของท่าน
ด้วยความระมดัระวงัรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุเปิดได้ท่ีเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
 
 
 

(นายวนา  พลูผล) 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 

กองทุนเปิด ยูไนเตด็ ไทย สมอล์ แอนด์ มดิ แคป อคิวติี ้ฟันด์ 
ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 

1 สงิหาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2563 

กองทนุฯ -26.8960% 
ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน* -19.4851% 
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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 ยไูนเตด็ ไทย สมอล ์แอนด ์มิด แคป อิควีต้ี้ ฟันด ์

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนรวม 

สาํหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 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 25 ส.ค. 58 

วันสิน้สุดรอบปีบัญชี 31 ก.ค. 63 

 
 

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

 
- ตวัชีว้ดั : ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET TRI) 

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวม
ของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

-  ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการ
ดําเนินงานในอนาคต 
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กองทุนเปิด ยไูนเตด็ ไทย สมอล ์แอนด ์มิด แคป อิควีต้ี้ ฟันด ์

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (Fund's direct expense) 
จาํนวนเงนิ 

หน่วย : พันบาท 
ร้อยละ ของ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 6,548.65 1.6050 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 87.32 0.0214 

คา่ธรรมเนียมการทํารายการ    -      -   

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 873.15 0.2140 

คา่ท่ีปรึกษาการลงทนุ   -     -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก    -      -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก    -      -   

คา่สอบบญัชี 56.20 0.0138 

คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ * 11.70 0.0029 

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด ** 7,577.02 1.8571 

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

จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
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กองทุนเปิด ยไูนเตด็ ไทย สมอล ์แอนด ์มิด แคป อิควีต้ี้ ฟันด ์

รายละเอียดเก่ียวกบัค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์

สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

  
ช่ือบริษัทนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ 

ค่านายหน้า 
ซือ้ขายหลักทรัพย์ 

ร้อยละของค่านายหน้า 
ซือ้ขายหลักทรัพย์รวม   

1 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน)  410,807.98 14.37

2 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  350,073.39 12.25

3 บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน) 328,451.08 11.49

4 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั  286,415.73 10.02

5 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) 277,553.08 9.71

6 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั 238,218.27 8.34

7 บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 236,753.67 8.28

8 บริษัทหลกัทรัพย์ พฒันสนิ จํากดั (มหาชน) 210,374.40 7.36

9 บริษัทหลกัทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากดั  148,507.50 5.20

10 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 116,652.51 4.08

11 อ่ืนๆ 254,127.35 8.89

   รวม  2,857,934.96 100.00 
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทนุรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ ไทย สมอล ์แอนด ์มิด แคป อิควีต้ี้ ฟันด ์

ตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

239.06% 
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ ไทย สมอล ์แอนด ์มิด แคป อิควีต้ี้ ฟันด ์

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 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 เคทีบี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

12 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

13 บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน)

14 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั 

15 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) 

16 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั 

17 บริษัทหลกัทรัพย์ ยบีูเอส (ประเทศไทย) จํากดั

18 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)
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รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการทาํธรุกรรมของกองทุนรวม 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 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 ยไูนเตด็ ไทย สมอล ์แอนด ์มิด แคป อิควีต้ี้ ฟันด ์

ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี  31 กรกฎาคม 2563 

วันที่ 
 

ช่ือหลักทรัพย์ 
 

อัตราส่วน ณ สิน้วัน 
(%NAV) 

อัตราส่วนตามโครงการ 
(%NAV) 

สาเหตุ การดาํเนินการ 

  

-ไมมี่-  -  -  -  -  - 
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ข้อมลูการใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชมุผูถื้อหุ้น 
ในนามกองทนุรวมของรอบปีปฏิทินล่าสดุ 

 
 

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

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ ไทย สมอล ์แอนด ์มิด แคป อิควีต้ี้ ฟันด ์

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

 

หมายเหต ุ: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ไมมี่ -
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การแก้ไขข้อผกูพนั 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ ไทย สมอล ์แอนด ์มิด แคป อิควีต้ี้ ฟันด ์ 

สาํหรบัระยะเวลา ตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 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 


