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สารบริษทัจดัการ 
 
เรียน    ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหวา่งวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถนุายน 2564 

การระบาดท่ียงัคงรุนแรงต่อเน่ืองในต่างประเทศ สะท้อนจากจํานวนผู้ ติดเชือ้COVID-19 รายวนัทัว่โลกท่ียงัพุ่งสงูขึน้ ได้กดดนั
ภาวะการลงทุนในตลาดหุ้น ดชันีจึงได้อ่อนตวัลงมาตัง้แต่คร่ึงหลงัของเดือนมิถุนายน 2563 จนถึงเดือนตุลาคม 2563 การชุมนมุทาง
การเมืองท่ีตงึเครียดขึน้เร่ือย  ๆโดยเฉพาะเหตกุารณ์สลายการชมุนมุในเดือนตลุาคม 2563 และผลประกอบการ ในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2563 
ท่ีออกมาย่ําแย ่(ลดลงทัง้ YoY และ QoQ) ท่ีประกาศในช่วงเดือนกรกฎาคม 2563 - เดือนสิงหาคม 2563 ทําให้นกัลงทนุเลือก ท่ีจะลดการ
ถือครองหุ้นเพ่ือรอดสูถานการณ์ อยา่งไรก็ตาม ทิศทางตลาดเปล่ียนไปอยา่งรวดเร็วในเดือนพฤศจิกายน 2563 จากข่าวดีมากมายท่ีทยอย
เข้ามา ผลการนบัคะแนนเลือกตัง้ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา บ่งชีว้่านายโจ ไบเดน ผู้ ชิงตําแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครต       
จะเป็นผู้คว้าตําแหน่งประธานาธิบดีคนต่อไปสง่ผลให้เม็ดเงินลงทนุจากต่างชาติไหลเข้ามายงัประเทศตลาดเกิดใหม่ เพราะนกัลงทนุทัว่
โลกคาดว่านโยบายต่างประเทศของไบเดนเป็นไปในลกัษณะถ้อยทีถ้อยอาศยัมากกว่าทรัมป์ซึ่งเป็นผลดีต่อบรรยากาศการค้าและการ
ลงทนุระหว่างประเทศ นอกจากนีย้งัมีข่าวดีเร่ืองประสิทธิภาพของวคัซีนป้องกนั COVID-19 ซึง่บางย่ีห้อสามารถป้องกนัไวรัสได้ถึง 90% 
โมเมนตมัของตลาดหุ้นยงัคงดีตอ่เน่ืองในเดือนธนัวาคม 2563 หลงัหน่วยงานองค์การอาหารและยาของหลายประเทศทยอยอนมุติัการใช้
วคัซีนฉกุเฉินและเร่ิมฉีดให้แก่ประชาชน ทําให้นกัลงทนุมีความหวงัตอ่การฟืน้ตวัของเศรษฐกิจมากขึน้ การปรับตวัขึน้มากวา่ 100%MoM 
ของราคาหุ้น DELTA เป็นอีกปัจจัยท่ีหนุนตลาดหุ้นปรับตัวขึน้มาแรงในเดือนธันวาคม 2563 ถึงอย่างนัน้ดัชนีปรับตัวลงมาในเดือน
มกราคม 2564 จากความต่ืนตระหนกต่อการระบาดของไวรัส COVID-19 ระลอกท่ีสองในประเทศรัฐบาลจึงประกาศใช้มาตรการควบคมุ
การระบาดตามระดบัความเส่ียงของแตล่ะพืน้ท่ี การเร่งควบคมุการระบาดของรัฐบาลประกอบกบัปัจจยัหนนุจากต่างประเทศทัง้มาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกามลูค่า 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯและการปรับตวัขึน้ของราคาสินค้าโภคภณัฑ์ในตลาดโลก ทําให้
ตลาดหุ้นไทยยงัรักษารูปแบบการฟืน้ตวัตอ่เน่ืองได้ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2564 สว่นในเดือนมีนาคม 2564 ตลาดหุ้นได้ประเดน็หนนุจากการ
ปรับประมาณการผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในปีนีข้ึน้หลงัผลประกอบการ ในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2563 ค่อนข้างดีกว่าท่ีคาด 
เดือนเมษายน 2564 - เดือนพฤษภาคม 2564 ดชันีหุ้นแกว่งตวัออกด้านข้าง โดยมีประเด็นกดดนัจากการระบาดของไวรัส COVID-19 
ระลอกท่ีสามในประเทศ ซึง่จํานวนผู้ ติดเชือ้ในรอบนีเ้พิ่มขึน้เร็วและมากกวา่การระบาดในรอบก่อน  ๆทําให้รัฐบาลต้องกลบัมาใช้มาตรการ
ควบคมุการระบาดอยา่งเข้มงวดอีกครัง้ สว่นประเดน็หนนุมาจากการรายงานผลประกอบการในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2564 ของกลุม่ธนาคาร
และหุ้นขนาดใหญ่โดยรวมท่ีออกมาดีกว่าท่ีคาดช่วงคร่ึงเดือนแรกของเดือนมิถนุายน 2564 ดชันีปรับตวัขึน้ได้ปัจจยัหนนุจากมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ของรัฐบาล และยงัตอบรับข่าวดีเร่ืองการเร่งฉีดวคัซีนในวงกว้างตัง้แต่เดือนนีอ้ย่างไรก็ตาม ในช่วงคร่ึงหลงัของ
เดือนดชันีตลาดหุ้นไทยปรับตวัลงแรง หลงัถกูกดดนัจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ท่ีรุนแรงขึน้ มีรายงานการพบกลุ่มคลสั
เตอร์ใหมอ่ยา่งตอ่เน่ืองในหลายพืน้ท่ีโดยเฉพาะคลสัเตอร์โรงงานและคนงานก่อสร้างดชันีปิดท่ี 1,587.79 จดุ ณ สิน้เดือนมิถนุายน 2564 

 
 สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2563 – เดือนมิถนุายน 2564 ดชันีปรับตวัขึน้ +18.58% ดชันีกลุม่อตุสาหกรรม
ท่ีปรับตวัขึน้มากท่ีสดุ ได้แก่ กลุม่ชิน้ส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ +556.27% กลุม่ยานยนต์ +59.86% และกลุม่การเงิน +51.43% ด้านดชันีกลุ่ม
อุตสาหกรรมท่ีปรับตวัลงมากท่ีสดุ ได้แก่ กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์และทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ -9.58% นักลงทุน
ตา่งชาติขายสทุธิจํานวน 1.24 แสนล้านบาท 
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*ดชันีผลตอบแทนรวม SET 100 (SET100 TRI) 

 
เน่ืองในโอกาสท่ีกองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ได้ครบรอบปีบญัชี ในวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 บริษัทจดัการ

ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนดงักล่าวมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 226,164,734.97 บาท หรือคิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วย
เทา่กบั 34.9152 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 2563 ถงึวันที่ 30 มถุินายน 2564 
กองทนุฯ 15.4317% 
ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน *  13.7357% 
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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 2563 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 
 

ลาํดับที่ รายช่ือผู้จัดการกองทุนรวม 

1 นายธนกร                 ธรรมลงกรต 

2 นายสทิธิศกัด์ิ  ณฐัวฒิุ* 

3 นางสาวปราณี  ศรีมหาลาภ 

4 นางสาวนพรัตน์        ประมวลวลัลกิลุ* 

5 นายวีรชยั                 จนัเป็ง* 

6 นางสาวศรสวรรค์      เติมวฒิุกลุ 

7 นางสาวช่ืนสมุน        พรสกลุศกัด์ิ 

* ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 
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ตารางสรปุผลการดาํเนินงาน 

 
วันจดทะเบียนกองทุน 12 พ.ค. 48 

วันสิน้สุดรอบปีบัญชี 30 ม.ิย. 64 
 

 
 

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

 
- 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 2563 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (Fund's direct expense) 
จาํนวนเงนิ ร้อยละ ของ 

หน่วย : พันบาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ              3,992.50                        1.8190 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์                 46.97                        0.0214 

คา่ธรรมเนียมการทํารายการ                        -                                   -   

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน                281.82                        0.1284 

คา่ท่ีปรึกษาการลงทนุ                        -                                   -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                          -                                   -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                           -                                   -   

คา่สอบบญัชี                  46.00                        0.0209 

คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ*                     3.30                        0.0015 

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด **            4,370.59                  1.9912 

หมายเหต ุ *  คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีแตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01 
  **  ได้รวมภาษีมลูค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์  
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กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ แอคทีฟ เซท 100

รายละเอียดเก่ียวกบัค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย์

สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 

  
ช่ือบริษัทนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ 

ค่านายหน้า ร้อยละของค่านายหน้า 

  ซือ้ขายหลักทรัพย์ ซือ้ขายหลักทรัพย์รวม 

1 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั      86,539.99                         12.78 

2 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จํากดั (มหาชน)              85,882.36                        12.68 

3 บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จํากดั (มหาชน)              71,319.02                              10.53 

4 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)             70,398.59                           10.40 

5 บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน)             69,958.49                              10.33 

6 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จํากดั              57,845.95                                8.54 

7 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน)                 46,581.74                                6.88 

8 บริษัทหลกัทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากดั                  45,489.10                                6.72 

9 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน)                35,212.45                                5.20 

10 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั                 27,667.54                                4.09 

11 อ่ืนๆ                 80,163.64                              11.84 

   รวม            677,058.87                     100.00 
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทนุรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ แอคทีฟ เซท 100 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 
 

108.94% 
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ แอคทีฟ เซท 100 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 
 

รายช่ือ อันดับความน่าเช่ือถือโดย
สถาบันในต่างประเทศ 

อันดับความน่าเช่ือถือโดย
สถาบันในประเทศ 

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

ลาํดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ 
เหตุผลในการรับ 
ผลประโยชน์

1 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จํากดั (มหาชน)

ข่าวสาร และ 
บทวิเคราะห์ 

 
 
 

เพ่ือใช้เป็นข้อมลูในการ 
ประกอบการตดัสนิใจ 

ลงทนุ 
 

2 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) 

3 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จํากดั

4 บริษัทหลกัทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากดั

5 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั

6 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

7 บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน)

8 บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

9 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จํากดั (มหาชน) 

10 บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากดั (มหาชน) 

11 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

12 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั 

13 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั

14 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) 

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

ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 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 ยโูอบี สมารท์ แอคทีฟ เซท 100 

ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 

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 2564 

 

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 90.4210 
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การแก้ไขข้อผกูพนั 

กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ แอคทีฟ เซท 100  

สาํหรบัระยะเวลา ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 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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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 


