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สารจากบริษทัจดัการ 
 
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
สรุปภาพรวมตลาด 
 เศรษฐกิจโลกชะลอตวัลงจากการระบาดของไวรัส Covid-19 และการดําเนินงานทางเศรษฐกิจท่ียงัต่ํากว่าระดบั
ปกติ อยา่งไรก็ตาม ธนาคารกลางและรัฐบาลทัว่โลกยงัคงใช้นโยบายทัง้การเงินและการคลงัเพ่ือลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
ตลาดทุนมีการฟื้นตัวจากความคาดหวังเก่ียวกับวัคซีน การคาดการณ์ถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจส่งผลให้อัตรา
ผลตอบแทนตราสารหนีป้รับสงูขึน้ถึงแม้ว่าดอกเบีย้นโยบายยงัคงอยู่ในระดบัต่ํา การใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายใน
ประเทศหลกัๆ จะช่วยลดแรงกดดนัตอ่การลงทนุในสนิทรัพย์เส่ียง 
 
กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ 
 กองทนุจะเน้นลงทนุ ในหน่วยลงทนุของกองทนุ PIMCO GIS Income Fund (Class I) (กองทนุหลกั) ใน
อตัราสว่นโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ กองทนุจดทะเบียนในประเทศ
ไอร์แลนด์ (Ireland) และลงทนุในรูปสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ กองทนุหลกัมีวตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือสร้างกระแสรายได้ใน
ระดบัสงูโดยการบริหารการลงทนุอย่างรอบคอบ และมีวตัถปุระสงค์รองในการสร้างการเติบโตของเงินลงทนุในระยะยาว 
กองทนุมีหลกัการสําคญัในการกระจายการลงทนุไปในตราสารหนีป้ระเภทต่างๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชนทัว่โลกอย่างน้อย    
2 ใน 3 ของมลูคา่ทรัพย์สนิ 
 
นํา้หนักการลงทุนสูงสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 

หมวดธุรกจิ %/NAV 

Banks 14.5 

Electric Utility 2.6 
Financial Other  1.8 
Technology 1.7 

Aerospace/Defense 1.5 
Integrated Oil 1.5 

Healthcare 1.5 
Wireless 1.3 

Real Estate 1.2 

Lodging 1.1 
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนฯ 
 มลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยของกองทนุสําหรับรอบบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 มกราคม 2564 เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.96

เปรียบเทียบกบัดชันีอ้างอิงมาตรฐานท่ีเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.40 
 

กองทุนเปิด ยูไนเตด็ โกลบอล อนิคัม 
สตราทีจคิ บอนด์ ฟันด์ 

ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 
1 ก.พ. 2563 – 31 ม.ค. 2564 

ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง
1 ก.พ. 2562 – 31 ม.ค. 2563 

กองทนุฯ 3.96% 5.49% 
ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน (เงินบาท)* 4.40% 9.61% 

* ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน : ดชันี Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD ปรับด้วยต้นทนุการป้องกนัความเสี่ยง
อตัราแลกเปล่ียน เพ่ือเทียบกบัค่าสกุลเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน ตามสดัส่วนการทําสญัญาป้องกันความเส่ียงด้านอตัราแลกเปลี่ยน
ประมาณร้อยละ 90 และ ดชันี Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD ปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือ
เทียบกบัคา่สกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน ตามสดัสว่นท่ีไม่ได้ทําสญัญาป้องกนัความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปล่ียนประมาณร้อยละ 10 

 
เนื่องในโอกาสที่กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล อินคมั สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ ซึ่งจะครบรอบปีบญัชีในวนัท่ี        

31 มกราคม 2564 บริษัทขอเรียนให้ท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุดงักล่าวทราบว่า กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล 
อินคมั สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 899,375,866.44 บาท หรือคิดเป็น
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยเท่ากบั 11.4760 บาท กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล อินคมั สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุแบบปกติ มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 8,254,910,483.85 บาท หรือคิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยเท่ากบั 
11.4762 บาท  และ กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล อินคมั สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ หน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออม มีมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิ 5,057,008.77 บาท หรือคิดเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หน่วยเทา่กบั 11.4748 บาท  (ข้อมลู ณ วนัท่ี 29 มกราคม 2564) 
  

บริษัทขอขอบคณุทา่นผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุทา่นท่ีให้ความไว้วางใจในการลงทนุกบักองทนุเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล อินคมั 
สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ และขอให้คํามัน่ว่าบริษัทจะบริหารกองทนุให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสดุเพ่ือประโยชน์สงูสดุของท่าน
ด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัดท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมูลค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุเปิดได้ท่ีเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
 
 

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 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 ยไูนเตด็ โกลบอล อินคมั สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์         5 
 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล อินคมั สตราทีจิค บอนด ์ฟันด ์

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนรวม 

สาํหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2563 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2564 
 

ลาํดับที่ รายช่ือผู้จัดการกองทุนรวม 

1 นางสาววรรณจนัทร์ อึง้ถาวร* 

2 นายกิตติพงษ์ กงัวานเกียรติชยั* 

3 นายฐิติรัฐ                    รัตนสงิห์* 

4 นางสาวสริิอนงค์          ปิยสนัติวงศ์ 

  *  ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 
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ตารางสรปุผลการดาํเนินงาน                                                   
วันจดทะเบียนกองทุน  9 ก.พ. 60 

วันสิน้สุดรอบบัญชี      31 ม.ค. 64 

กองทุนเปิด ยูไนเตด็ โกลบอล อนิคัม สตราทีจคิ บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ

 
 

กองทุนเปิด ยูไนเตด็ โกลบอล อนิคัม สตราทีจคิ บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ
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  กองทุนเปิด ยูไนเตด็ โกลบอล อนิคัม สตราทีจคิ บอนด์ ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพ่ือการออม 

 
 

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

 
ตวัชีว้ดั   : ดชันี Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD ปรับด้วยต้นทนุการ

ป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียน เพ่ือเทียบกบัค่าสกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน ตามสดัส่วนการทํา
สญัญาป้องกนัความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนประมาณร้อยละ 90 ดชันี Bloomberg Barclays US Aggregate 
Total Return Value Unhedged USD ปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบกบัค่าสกุลเงินบาท ณ วนัที่คํานวณ
ผลตอบแทน ตามสดัส่วนท่ีไม่ได้ทําสญัญาป้องกนัความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนประมาณร้อยละ 10  

 

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวม
ของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นสิ่ง
ยืนยนัถงึผลการดําเนินงานในอนาคต 
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ข้อมลูของ  PIMCO GIS Income Fund (Class I) (กองทุนหลกั)  
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กองทุนเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล อินคมั สตราทีจิค บอนด ์ฟันด ์

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2563 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2564 
  

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (Fund's direct expense)  
จาํนวนเงนิ 

หน่วย : พันบาท 
ร้อยละของ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ     74,348.89                        0.8025 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์        2,973.96                        0.0321 

คา่ธรรมเนียมการทํารายการ                     -                                   -   

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน       14,869.78                        0.1605 

คา่ท่ีปรึกษาการลงทนุ                       -                                   -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                        -                                   -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                         -                                   -   

คา่สอบบญัชี                   76.20                        0.0008 

คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ*                   60.30                        0.0007 

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด **      92,329.13                  0.9966 

 หมายเหต ุ * คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆท่ีแตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01  

 ** ได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี)  
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คาํอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือ  
AAA เป็นอนัดบัท่ีสงูท่ีสดุ แสดงถึงระดบัความเส่ียงจากการลงทนุท่ีต่ําท่ีสดุ มีความสามารถสงูสดุในการชําระ

เงินต้นและดอกเบีย้ตามกําหนดเวลา แทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และปัจจยัภายนอกอ่ืน 

AA  ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเส่ียงจากการลงทนุท่ีต่ํามาก 
A  ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเส่ียงจากการลงทนุท่ีต่ํา 
BBB  ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเส่ียงจากการลงทนุปานกลาง 
BB  ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเส่ียงจากการลงทนุสงู 
B  ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเส่ียงจากการลงทนุสงูมาก 
C  ตราสารหนีท่ี้มีระดับความเส่ียงท่ีสูงท่ีสุด ท่ีจะไม่ได้รับคืนเงินต้นและดอกเบีย้ตามกําหนดเวลาการ

เปล่ียนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ จะสง่ผลต่อความสามารถในการชําระคืนเงิน
ต้นและดอกเบีย้อยา่งมีนยัสําคญั 

D  ตราสารหนีท่ี้ไมส่ามารถชําระเงินต้นและดอกเบีย้ได้ (Default) 

 
 
 

%NAV

2.84

2.84

0.00
-1.14

0.24

-1.38

96.83

96.83

96.83

96.83

1.47

1.47
100.00

มูลค่าตามราคาตลาด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ

เงนิฝาก 260,412,148.84

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล อินคมั สตราทีจิค บอนด ์ฟันด์
ณ วนัท่ี 31  มกราคม  2564

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั

อื่นๆ -104,110,562.99

ธนาคาร กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) (USD) 10,587.62

ธนาคาร กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 260,401,561.22

หนีส้นิอื่น -126,240,620.16
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ IRELAND

หุ้นสามัญ 8,868,352,312.09

ทรัพย์สนิอ่ืน 22,130,057.17

PIMCO GIS-INCOME Fund (Class I) (IE00B87KCF77) 8,868,352,312.09

ไมจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 8,868,352,312.09

หนว่ยลงทนุ 8,868,352,312.09

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 9,158,844,739.23

134,190,841.29สญัญาฟอร์เวิร์ด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า

สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปล่ียน 134,190,841.29
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A- -604,440.00

AA+ 73,132,522.74

AAA 55,661,428.54

AA+ 7,140,920.94

AA+ -549,655.00

AA+ -1,146,537.93

AA 556,602.00

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวั
กองทุนเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล อินคมั สตราทีจิค บอนด ์ฟันด์

ณ วนัท่ี 31  มกราคม  2564

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา คู่สัญญา อันดับความ
น่าเชื่อถอื

วัตถุประสงค์ มูลค่าตาม
ราคาตลาด

%NAV วันครบกาํหนด กาํไร/ขาดทุน

สญัญาท่ีอ้างอิงกบัอตัราแลกเปลีย่น

สญัญาฟอร์เวิร์ด ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน) ป้องกนัความเสีย่ง -604,440.00 -0.01 18/06/2564

0.61 19/03/2564

ธนาคาร กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) ป้องกนัความเสีย่ง 73,132,522.74

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ป้องกนัความเสีย่ง 7,140,920.94

0.80 19/02/2564

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) ป้องกนัความเสีย่ง 55,661,428.54

ป้องกนัความเสีย่ง -1,146,537.93

0.08 15/05/2564

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ป้องกนัความเสีย่ง -549,655.00 -0.01 15/05/2564

-0.01 18/06/2564

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) ป้องกนัความเสีย่ง 556,602.00 0.01 18/06/2564

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทุนรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล อินคมั สตราทีจิค บอนด ์ฟันด ์

ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2563 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2564 
 

17.28% 
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล อินคมั สตราทีจิค บอนด ์ฟันด ์                                                     

ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2564 

 

เงนิฝากธนาคาร อันดับความน่าเช่ือถือโดยสถาบัน
ในต่างประเทศ 

อันดับความน่าเช่ือถือโดย
สถาบันในประเทศ 

- ไมมี่ - - - 
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การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ 

ลาํดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ เหตุผลในการรับ 
ผลประโยชน์

-ไมมี่- - - - 

 
 
 
  



กองทนุเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล อินคมั สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์         16 
 

รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการทาํธรุกรรมของกองทุนรวม 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2563 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2564 
 

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 โกลบอล อินคมั สตราทีจิค บอนด ์ฟันด ์

ในรอบปีบญัชีระหว่างวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2563 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 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 โกลบอล อินคมั สตราทีจิค บอนด ์ฟันด ์                                                     

ณ วนัท่ี 29 มกราคม 2564 

 

- ไมมี่ - 

หมายเหต ุ: 

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

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล อินคมั สตราทีจิค บอนด ์ฟันด ์                                                    

สาํหรบัระยะเวลา ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2563 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 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 







































กองทนุเปิ
 

 

,
,

ุ
ุ

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

ด ยไูนเตด็ โกล

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยู โอบ ี(ประเทศไทย) จาํกัด

ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซน็เตอร์ เลขที่ 173/27-30,32-33ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ลบอล อินคมั สตราทีจิค บอนดด์ ฟันด์
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