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สารจากบริษทัจดัการ 
 

เรียน   ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน  
 

ความเห็นเก่ียวกับการลงทุนเพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุนในรอบบัญชีท่ีผ่านมา ระหว่างวันท่ี 1 มีนาคม 2562 ถึงวนัท่ี     
28 กมุภาพนัธ์ 2564 กองทนุเปิด ยไูนเต็ด เดล่ี ลิควิดดิตี ้ฟันด์  เป็นกองทนุท่ีเน้นการลงทนุในตราสารแห่งหนี ้เงินฝาก ทัง้ในประเทศ
และ/หรือต่างประเทศ ตราสารทางการเงินท่ีรัฐบาล องค์การ หน่วยงานของรัฐบาลองค์การระหว่างประเทศ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ภาคเอกชน ทัง้ในประเทศและ/หรือตา่งประเทศเป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั หรือผู้ คํา้ประกนั โดยอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสาร
หรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) ณ สิน้เดือนกมุภาพนัธ์ 2564 กองทนุมีสดัสว่นการลงทนุ 
ดงันี ้ตัว๋เงินคลงัและพนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยร้อยละ 49.76 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ  ตราสารหนีภ้าคเอกชนร้อยละ   2.07 
ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ เงินฝากและตราสารหนีข้องสถาบนัการเงินร้อยละ 35.00 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ หน่วยลงทุนร้อยละ 
10.12 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ณ สิน้เดือนกมุภาพนัธ์ 2564 อายเุฉล่ียของตราสารท่ีลงทนุประมาณ 0.14 ปี 

 เม่ือเปรียบเทียบวันท่ี 1 มีนาคม 2563 ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2564 กับรอบวันท่ี 29 มีนาคม 2562 ถึงวันท่ี 29 
กมุภาพนัธ์ 2563 สดัสว่นการลงทนุในตราสารหนีภ้าครัฐบาลของรอบปี 2563 ถงึ 2564 อยูท่ี่ระดบัร้อยละ 49.76 เพิ่มขึน้จากรอบ
ปี 2562 ถึง 2563 ซึ่งอยู่ท่ีระดบัร้อยละ 23.42 มีการลงทนุในตราสารหนีภ้าคเอกชนลดลงเป็นร้อยละ 4.67 จากร้อยละ12.76 
และมีการลงทนุในเงินฝากและตราสารหนีข้องสถาบนัการเงินลดลงเป็นร้อยละ 35.00 จากร้อยละ 63.82 มีการลงทุนเพิ่มใน
หน่วยลงทนุเพิ่มเป็นร้อยละ 10.12 จาก ร้อยละ 0.00  

เน่ืองในโอกาสท่ีกองทนุเปิด ยไูนเต็ด เดล่ี ลิควิดดิตี ้ฟันด์ ครบรอบปีบญัชีในวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2564 บริษัทจดัการ
ใคร่ขอแจ้งให้ทราบวา่ กองทนุเปิด ยไูนเตด็ เดล่ี ลคิวิดดิตี ้ฟันด์ มีมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 769,417,607.89 บาท หรือคิดเป็นมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หน่วยเทา่กบั 10.1810 บาท (ข้อมลู ณ วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2564) 

 
บริษัทจดัการขอขอบคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุท่านท่ีให้ความไว้วางใจในการลงทุนกบักองทนุเปิด ยไูนเต็ด เดล่ี 

ลิควิดดิตี ้ฟันด์ และขอให้คํามัน่ว่าบริษัทจดัการจะบริหารกองทนุให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสดุเพ่ือประโยชน์สงูสดุของท่านด้วยความ
ระมดัระวงัรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุเปิดได้ท่ีเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

 

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  กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 

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 เดล่ี ลิควิดดิต้ี ฟันด ์

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนรวม 

สาํหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2563 ถึง วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 

ลาํดับที่ รายช่ือผู้จัดการกองทุนรวม

1 นายจารุวตัร ปรีด์ิเปรมกลุ* 

2 นางสาวชนิษฎา วีรานวุตัต์ิ 

3 นางสาวอญัชลี งามวฒิุกลุ* 

4 นางสาวลนิดา อบุลเรียบร้อย 

5 นายวีรยทุธ ห์ลีละเมียร* 

6 นางสาววรรณจนัทร์    อึง้ถาวร* 

7 นายกิตติพงษ์             กงัวานเกียรติชยั* 

8 นายฐิติรัฐ                   รัตนสงิห์* 

9 นางสาวสริิอนงค์         ปิยสนัติวงศ์ 

10 นางสาวนนัทนชั         กิติเฉลมิเกียรติ 

11 นางสาวช่ืนสมุน         พรสกลุศกัด์ิ 

12 นายนพพล                นราศรี 

* ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 

 

 
 

 
 
 

 
 



 

กองทนุเปิด ยไูนเตด็ เดล่ี ลคิวิดดิตี ้ฟันด์   5                          
      

          ตารางสรปุผลการดาํเนินงาน 
 

    วันจดทะเบียนกองทุน     29 มี.ค. 62 

    วันสิน้สุดรอบบัญชี        28 ก.พ. 64 
 

 
 หมายเหต ุ    ผลการดําเนินงานของกองทนุท่ีรวมผลตอบแทนของตราสารท่ีมีการคดัแยกไว้ (Set Aside) 

 

 
  หมายเหต ุ    ผลการดําเนินงานของกองทนุท่ีไมร่วมผลตอบแทนของตราสารท่ีมีการคดัแยกไว้ (Set Aside) 
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หมายเหต ุ 1) ผลตอบแทนตอ่ช่วงเวลา 
   2) ผลตอบแทนตอ่ปี 
   3) ถ้าจดัตัง้กองทนุน้อยกวา่ 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจดัตัง้กองทนุมากกว่าหรือเทา่กบั 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละตอ่ปี 

-  ดชันีชีว้ดั คือ อตัราดอกเบีย้เงินฝากประจํา 1 ปีวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉล่ียของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 
ได้แก่ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์หลงัหกัภาษี (50%), ผลตอบแทนรวมสทุธิของ
ดชันีพนัธบตัรรัฐบาล Mark-to-Market อาย ุ1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (10%) ,อตัราดอกเบีย้ระหว่าง
ธนาคารในตลาดลอนดอน (LIBOR) สําหรับระยะเวลา 6 เดือนในรูปสกลุเงิน USD โดยปรับด้วยต้นทนุการป้องกนั
ความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียน เพ่ือคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทนบวกด้วย credit 
spread ของตราสารหนีท่ี้มีอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบั A (40%) 

-  เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนีไ้ด้จัดทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของ
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

-  ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็น
สิง่ยืนยนัถงึผล การดําเนินงานในอนาคต 
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กองทุนเปิด ยไูนเตด็ เดล่ี ลิควิดดิต้ี ฟันด ์

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2563 ถึง วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (Fund's direct expense) 
จาํนวนเงนิ 

หน่วย : พันบาท 
ร้อยละ ของ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ           241.34                        0.0535 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์         161.84                        0.0268 

คา่ธรรมเนียมการทํารายการ                 -                                   -   

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน            294.27                        0.0535 

คา่ท่ีปรึกษาการลงทนุ                      -                                   -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                       -                                   -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                        -                                   -   

คา่สอบบญัชี               46.00                        0.0076 

คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ*               14.03                        0.0023 

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด**         757.48                  0.1437 

รายได้ 
จาํนวนเงนิ       
หน่วย : บาท 

ร้อยละ ของ        
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

คา่ตอบแทนท่ีได้รับจากบริษัทจดัการตา่งประเทศ  104,684.44                        0.0173 

หมายเหต ุ * คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีแตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01  
 **   ได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์  
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8,999,235.68

6,998,630.95

49,994,644.41

5,999,033.58

81,978,101.22

9,996,220.61

49,980,774.52

59,969,464.86

79,955,181.29

18,987,468.27

9,991,240.56

5,494,866.44

7,988,924.94

19,909,034.62

19,909,034.62

19,980,855.47

15,955,452.99

472,088,165.03

ประเภท ผู้ออก มูลค่า
หน้าต๋ัว

ผู้คํา้/ผู้รับรอง
ผู้สลักหลัง

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทกุตวั

กองทนุเปิด ยไูนเตด็ เดล่ี ลิควิดดิต้ี ฟันด์

ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564

9,000,000.0011/03/2564CB21311B -ธนาคารแหง่ประเทศไทย

มูลค่าตาม
ราคาตลาด

วันครบ
กาํหนดช่ือตราสาร

พันธบัตร

อันดับความ
น่าเชื่อถือ

50,000,000.0018/03/2564CB21318B -ธนาคารแหง่ประเทศไทย

7,000,000.0018/03/2564CB21318A -ธนาคารแหง่ประเทศไทย

82,000,000.008/04/2564CB21408B -ธนาคารแหง่ประเทศไทย

6,000,000.0025/03/2564CB21325A -ธนาคารแหง่ประเทศไทย

50,000,000.0022/04/2564CB21422C -ธนาคารแหง่ประเทศไทย

10,000,000.0016/04/2564CB21416A -ธนาคารแหง่ประเทศไทย

80,000,000.006/05/2564CB21506B -ธนาคารแหง่ประเทศไทย

60,000,000.0029/04/2564CB21429A -ธนาคารแหง่ประเทศไทย

10,000,000.0020/05/2564CB21520B -ธนาคารแหง่ประเทศไทย

19,000,000.0013/05/2564CB21513B -ธนาคารแหง่ประเทศไทย

ตั๋วสัญญาใช้เงนิ

5,500,000.001/04/2564CMT21401B -ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)บริษัท ชยัเจริญไมตรี จํากดั

8,000,000.0016/04/2564CMT21416A -ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)บริษัท ชยัเจริญไมตรี จํากดั

20,000,000.0010/07/2564UNIQ21710B -ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)บริษัท ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน)

20,000,000.0010/07/2564UNIQ21710B -ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)บริษัท ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน)

ตั๋วแลกเงนิ

20,000,000.0026/03/2564CPF21326A -บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน)

หุ้นกู้

16,000,000.0013/07/2564ICBCTL21713A F1+บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี(ไทย) จํากดั

รวม
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AA+ 7/04/2564 30,768.20

AA+ 12/03/2564 -155,010.90

AA+ 17/05/2564 -457,578.67

AA- 20/05/2564 -565,646.57

AA+ 3/03/2564 389,943.86

AA+ 3/03/2564 174,468.13

AA+ 27/04/2564 221,973.57

AA+ 27/04/2564 403,058.12

AA+ 27/04/2564 221,794.12

AA+ 20/05/2564 -284,213.22

AA+ 19/03/2564 -412,410.29

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวั

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ เดล่ี ลิควิดดิต้ี ฟันด์

ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า

%NAV กาํไร/ขาดทุนมูลค่าตาม
ราคาตลาด

วัตถุประสงค์ประเภทสัญญา วันครบกาํหนด

-0.02-155,010.90

สญัญาท่ีอ้างอิงกบัอตัราแลกเปลี่ยน

0.00สญัญาฟอร์เวิร์ด ป้องกนัความเสี่ยง 30,768.20

ป้องกนัความเสี่ยง

0.03221,794.12ป้องกนัความเสี่ยง

ป้องกนัความเสี่ยง

0.05403,058.12

ป้องกนัความเสี่ยง -457,578.67 -0.06

ป้องกนัความเสี่ยง -412,410.29 -0.05

ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) -284,213.22 -0.04ป้องกนัความเสี่ยง

คู่สัญญา อันดับความ
น่าเช่ือถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) -0.07

ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) ป้องกนัความเสี่ยง 389,943.86 0.05

ป้องกนัความเสี่ยง -565,646.57

0.02

ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) ป้องกนัความเสี่ยง 221,973.57 0.03

ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) ป้องกนัความเสี่ยง 174,468.13

ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน)

ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)

ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทนุรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ เดล่ี ลิควิดดิต้ี ฟันด ์

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2563  ถึง วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

149.81% 
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ เดล่ี ลิควิดดิต้ี ฟันด ์

ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 
 

 
 
 

เงนิฝากธนาคาร 
อันดับความน่าเช่ือถือโดย
สถาบันในต่างประเทศ 

อันดับความน่าเช่ือถือโดย
สถาบันในประเทศ 

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



 

กองทนุเปิด ยไูนเตด็ เดล่ี ลคิวิดดิตี ้ฟันด์   15                        
      

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ 

ลาํดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ 
ผลประโยชน์ที่

ได้รับ 
เหตุผลในการรับ 
ผลประโยชน์ 

-ไมมี่- - - - 
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รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการทาํธรุกรรมของกองทุนรวม 
ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2563 ถึง วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 

 

รายช่ือบุคคลที่เก่ียวข้อง 

กองทนุเปิด สมาร์ท แวล ูเพ่ือการเลีย้งชีพ 
กองทนุเปิด ยโูอบี อินคมั เดลี 

กองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ 
ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน) 

UOB ASSET MANAGEMENT LTD 

 
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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กองทุนเปิด ยไูนเตด็ เดล่ี ลิควิดดิต้ี ฟันด ์

ข้อมลูการบนัทึกมลูค่าตราสารแห่งหน้ีเป็นศนูย ์ 
(ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารแห่งหน้ีผิดนัดชาํระหน้ีหรือมีพฤติการณ์ว่า จะไม่สามารถชาํระหน้ีได้) 

 

ประเภท ช่ือผู้ออกตราสาร มูลค่าหน้าตั๋ว วันที่บันทกึ วันที่ครบ หมายเหตุ

เงนิลงทุน (บาท) เป็นศูนย์ กาํหนดชาํระหนี ้

หุ้นกู้  บริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน) -THAI20NA 3,000,000.00 18 พฤษภาคม 2563 13 พฤศจิกายน 2563   

รวมทัง้หมด 3,000,000.00       
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ข้อมลูการลงทุน และเหตผุลในกรณีท่ีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ เดล่ี ลิควิดดิต้ี ฟันด ์  
ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 1 มีนาคม 2563 ถึง 28 กมุภาพนัธ ์2564 

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 เดล่ี ลิควิดดิต้ี ฟันด ์

ณ วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2564 

 

 
หมายเหต ุ: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ไมมี่-
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การแก้ไขข้อผกูพนั 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ เดล่ี ลิควิดดิต้ี ฟันด ์                                                       

สาํหรบัระยะเวลา ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2563 ถึง วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั

ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซยีเซน็เตอร ์เลขที ่173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท ์0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 
www.uobam.co.th 


