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สารจากบริษทัจดัการ 
 

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหวา่งวนัท่ี 1 มีนาคม 2563 – วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2564 

ตลาดหุ้นไทยและตลาดหุ้นทัว่โลกร่วงลงแรงขณะเดียวกับท่ีไวรัส COVID-19 ซึ่งเป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่ระบาดไป     
ทัว่โลกอย่างรวดเร็ว ซึง่สร้างความต่ืนตระหนกให้กบันกัลงทนุทัว่โลก นําไปสูก่ารเทขายสินทรัพย์ลงทนุ ดชันี SET ทิง้ตวัลงมา
จาก 1,340 จดุ ณ สิน้เดือนกมุภาพนัธ์ 2563 มาทําจดุต่ําสดุระดบัท่ี 1,000 จดุในเดือนมีนาคม 2563 และตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย นํามาตรการระงบัการซือ้ขายชัว่คราวมาใช้ถึงสามครัง้นกัลงทนุต่างประเมินกนัว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจจะ
ลดลงอย่างมากหลงัรัฐบาลทยอยประกาศใช้มาตรการควบคมุการระบาดอย่างเข้มงวด เช่น การสัง่ปิดกิจการชัว่คราวเพ่ือลด
การรวมตวัของฝงูชน, การระงบัเท่ียวบินระหว่างประเทศ, การจํากดัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น มาตรการล็อก
ดาวน์ทั่วประเทศส่งผลจํานวนผู้ ติดเชือ้ในประเทศลดลงได้เร็วซึ่งกลบัมาช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุนได้อีกครัง้ ดัชนีจึง     
ดีดกลบัขึน้มาตัง้แตเ่ดือนเมษายน 2563 จนถึงช่วงกลางเดือนมิถนุายน 2563 ประกอบกบัทัง้รัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศ
ไทยเร่งออกมาตรการบรรเทาผลกระทบแก่ทัง้ภาคธุรกิจและประชาชน อย่างไรก็ตาม การระบาดท่ียงัคงรุนแรงต่อเน่ืองใน
ตา่งประเทศ สะท้อนจากจํานวนผู้ ติดเชือ้รายวนัทัว่โลกท่ียงัพุง่สงูขึน้ ได้กดดนัภาวะการลงทนุในตลาดหุ้น ดชันีจึงได้อ่อนตวัลง
มาตัง้แตค่ร่ึงหลงัของเดือนมิถนุายน 2563 การชมุนมุทางการเมืองท่ีตงึเครียดขึน้เร่ือยๆ โดยเฉพาะเหตกุารณ์สลายการชมุนมุ
ในเดือนตลุาคม 2563 และผลประกอบการ ในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2563  ท่ีออกมาย่ําแย่ (ลดลงทัง้ YoY และ QoQ)  ทําให้  
นกัลงทนุเลือกทีจะลดการถือครองหุ้นเพ่ือรอดสูถานการณ์ ทิศทางตลาดเปล่ียนไปอย่างรวดเร็วในเดือนพฤศจิกายน 2563 
จากข่าวดีมากมายท่ีทยอยเข้ามา ผลการนบัคะแนนเลือกตัง้ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา บ่งชีว้่านายโจ ไบเดน ผู้ ชิงตําแหน่ง
ประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครตจะเป็นผู้คว้าตําแหน่งประธานาธิบดีคนต่อไปส่งผลให้เม็ดเงินลงทนุจากต่างชาติไหลเข้า
มายงัประเทศตลาดเกิดใหม่ เพราะนกัลงทนุทัว่โลกคาดว่านโยบายต่างประเทศของไบเดนเป็นไปในลกัษณะถ้อยทีถ้อยอาศยั
มากกว่าทรัมป์ซึง่เป็นผลดีต่อบรรยากาศการค้าและการลงทนุระหว่างประเทศ ยงัมีข่าวดีเร่ืองประสิทธิภาพของวคัซีนป้องกนั 
COVID-19 ซึ่งบางย่ีห้อสามารถป้องกันไวรัสได้ถึง 90% โมเมนตมัของตลาดหุ้นยงัคงดีต่อเน่ืองในเดือนธันวาคม 2563      
หลงัหน่วยงานองค์การอาหารและยาของหลายประเทศทยอยอนุมติัการใช้วคัซีนฉุกเฉินและเร่ิมฉีดให้แก่ประชาชน ทํานัก
ลงทนุมีความหวงัต่อการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจมากขึน้ การปรับตวัขึน้มากว่า 100%MoM ของราคาหุ้น DELTA เปีนอีกปัจจยัท่ี
หนนุตลาดหุ้นปรับตวัขึน้มาแรงในเดือนธันวาคม 2563 ถึงอย่างนัน้ดชันีปรับตวัลงมาในเดือนมกราคม 2564 จากความต่ืน
ตระหนกต่อการระบาดของไวรัส COVID-19 ระลอกท่ีสองในประเทศรัฐบาลจึงประกาศใช้มาตรการควบคมุการระบาดตาม
ระดบัความเส่ียงของแต่ละพืน้ท่ี การเร่งควบคมุการระบาดของรัฐบาลประกอบกบัปัจจยัหนนุจากต่างประเทศทัง้มาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐฯมลูค่า 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และการปรับตวัขึน้ของราคาสินค้าโภคภณัฑ์มนตลาดโลก 
ทําให้ตลาดหุ้นไทยยังรักษารูปแบบการฟื้นตัวต่อเน่ืองได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดัชนีปิดท่ี 1,496.78 จุด ณ สิน้เดือน
กมุภาพนัธ์ 2564 

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างเดือนมีนาคม 2563 – เดือนกมุภาพนัธ์ 2564 ดชันีปรับตวัขึน้ +11.66% ดชันีกลุ่ม
อตุสาหกรรมท่ีปรับตวัขึน้มากท่ีสดุ ได้แก่ กลุม่ชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ +366.95%, กลุม่ธุรกิจการเกษตร +159.33%, และกลุม่
ยานยนต์ +48.80% ด้านดชันีกลุ่มอตุสาหกรรมท่ีปรับตวัลงมากท่ีสดุ ได้แก่ กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และทรัสต์เพ่ือการ
ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ -30.12%, กลุม่ ICT -9.29% และกลุม่รับเหมาก่อสร้าง -8.19% นกัลงทนุต่างชาติขายสทุธิจํานวน 
2.57 แสนล้านบาท 
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กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มเิลนเนียม โกรว์ธ 
ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 

1 มีนาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 

กองทนุฯ 5.9825% 
ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน * 10.6960% 

*ดชันีอ้้างอิงมาตรฐาน : ผลตอบแทนรวมสทุธิของดชันีพนัธบตัรรัฐบาล Mark-to-Market ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (25.00%), อตัรา
ดอกเบีย้เงินฝากประจํา 1 ปีวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉล่ียของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ
ธนาคารไทยพาณิชย์ หลงัหกัภาษี (25.00%), ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) (50.00%) 

 
เน่ืองในโอกาสท่ีกองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ ได้ครบรอบปีบญัชี ในวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2564 บริษัทจดัการ

ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทนุดงักล่าวมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 891,012,464.04 บาท หรือคิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยเท่ากบั 
70.5855 บาท (ข้อมลู ณ วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2564) 

บริษัทจดัการขอขอบคณุท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุท่านท่ีให้ความไว้วางใจในการลงทนุกบั กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท 
มิเลนเนียม โกรว์ธ และขอให้คํามัน่ว่าบริษัทจดัการจะบริหารกองทนุให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสดุเพ่ือประโยชน์สงูสดุของท่าน
ด้วยความระมดัระวงัรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุเปิดได้ท่ีเวบ็ไซต์บริษัทจดัการ 

 
 
 

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 

 
 

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 มิเลนเนียม โกรวธ์ 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนรวม 

สาํหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2563 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 
 

ลาํดับที่ รายช่ือผู้จัดการกองทุนรวม 

1 นางสาวพชัราภา มหทัธนกลุ* 

2 นายชยัยนัต์ จนัทนคีรี 

3 นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ 

4 นายสทิธ์ิศกัด์ิ ณฐัวฒิุ* 

5 นายธนกร ธรรมลงกรต 

6 นางสาวนพรัตน์ ประมวลวลัลกิลุ* 

                        * ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 
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ตารางสรปุผลการดาํเนินงาน 
 

วันจดทะเบียนกองทุน       29 ก.พ. 43 

วันสิน้สุดรอบบัญชี           28 ก.พ. 64 

 

 หมายเหต ุ 1)  ผลตอบแทนตอ่ช่วงเวลา 
 2)  ผลตอบแทนตอ่ปี 
 3)  ถ้าจดัตัง้กองทนุน้อยกวา่ 1 ปี ผลตอบแทนตอ่ช่วงเวลา ถ้าจดัตัง้กองทนุมากกว่าหรือเท่ากบั 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละต่อปี 

  
-  ตวัชีว้ดั : ผลตอบแทนรวมสทุธิของดชันีพนัธบตัรรัฐบาล Mark-to-Market ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (25.00%), อตัรา

ดอกเบีย้เงินฝากประจํา 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉล่ียของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคาร
กสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลงัหกัภาษี (25.00%), ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 
(50.00%) 

- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนีไ้ด้จัดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของ      
กองทนุรวมของสามาคมบริษัทจดัการกองทนุ 

- ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัผลติภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถึง
ผลการดําเนินงานในอนาคต 
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กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ มิเลนเนียม โกรวธ์ 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2563 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (Fund's direct expense) 
จาํนวนเงนิ 

หน่วย : พันบาท 
ร้อยละ ของ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ  16,917.84                        1.8725 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์          193.35                        0.0214 

คา่ธรรมเนียมการทํารายการ                   -                                   -   

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน            1,160.08                        0.1284 

คา่ท่ีปรึกษาการลงทนุ                      -                                   -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                         -                                   -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                           -                                   -   

คา่สอบบญัชี                   71.00                        0.0078 

คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ*                 6.98                        0.0008 

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด **      18,349.25                  2.0309 

 หมายเหต ุ  *    คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีแตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01  

                   **   ได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี),ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์  
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กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ มิเลนเนียม โกรวธ์ 

รายละเอียดเก่ียวกบัค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์
สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2563 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 

  
  

ช่ือบริษัทนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ 
ค่านายหน้า 

ซือ้ขายหลักทรัพย์ 
ร้อยละของค่านายหน้า 
ซือ้ขายหลักทรัพย์รวม 

1 บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน) 1,371,508.02                 16.39 

2 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั    978,422.80                        11.69 

3 บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จํากดั (มหาชน)             972,493.77                      11.62 

4 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน)            801,109.85                           9.57 

5 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)             715,503.65                             8.55 

6 บริษัทหลกัทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากดั           674,603.13                         8.06 

7 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั       634,484.91                      7.58 

8 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน)          514,892.61                             6.15 

9 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จํากดั (มหาชน)           413,718.00                                4.94 

10 บริษัทหลกัทรัพย์ พฒันสนิ จํากดั (มหาชน)           323,626.69                               3.87 

11 อ่ืนๆ            968,014.34                              11.57 

   รวม         8,368,377.77                     100.00 
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทุนรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ มิเลนเนียม โกรวธ์ 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2563 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 
 

335.03% 
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด ยูโอบี สมารท์ มิเลนเนียม โกรวธ์ 
ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2564 

 
เงนิฝากธนาคาร อันดับความน่าเช่ือถือโดย

สถาบันในต่างประเทศ 
อันดับความน่าเช่ือถือโดย

สถาบันในประเทศ 

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

ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) - A (Tris) 
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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 มีนาคม 2563 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์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 ยูโอบี สมารท์ มิเลนเนียม โกรวธ์ 

ในรอบปีบญัชีระหว่าง วนัท่ี 1 มีนาคม 2563 ถึงวนัท่ี 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 ยโูอบี สมารท์ มิเลนเนียม โกรวธ์ 

ณ วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2564 

 

- ไมมี่ - 

หมายเหต ุ: 

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

กองทุนเปิด ยโูอบี สมารท์ มิเลนเนียม โกรวธ์ 

สาํหรบัระยะเวลา ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2563 ถึงวนัท่ี 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 









































กองทนุเปิ

 

 
 

ชน 23A, 25 อาคารเอเซยเซนเตอร เลขท 173/27-30,32-33ถนนสาทรใต แขวงทงุมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

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

ปิด ยโูอบี สมาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยู โอบ ี(ประเทศไทย) จาํกัด

ชัน้
23A

25อาคารเอเซียเซน็เตอร์เลขที่
173/27

30
32

33ถนนสาทรใต้
แขวงทง่มหาเมฆ

เขตสาทรกรงเทพมหานคร10120

ร์ท มิเลนเนียมม โกรว์ธ  
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