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สารบริษทัจดัการ 
 
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2564 – 31 ธนัวาคม 2564 
 

ดชันีปรับตวัลงในเดือนมกราคม 2564 จากความต่ืนตระหนกต่อการระบาดของไวรัส COVID-19 ระลอกท่ีสองในประเทศ 
รัฐบาลจงึประกาศใช้มาตรการควบคมุการระบาดตามระดบัความเส่ียงของแต่ละพืน้ท่ี การเร่งควบคมุการระบาดของรัฐบาลประกอบ
กบัปัจจยัหนนุจากต่างประเทศทัง้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐฯมลูค่า 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และการปรับตวัขึน้ของ
ราคาสินค้าโภคภณัฑ์ในตลาดโลก ทําให้ตลาดหุ้นไทยยงัรักษารูปแบบการฟืน้ตวัต่อเน่ืองได้ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2564 ส่วนในเดือน
มีนาคม 2564 ตลาดหุ้นได้ประเดน็หนนุจากการปรับประมาณการผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในปีนีข้ึน้หลงัผลประกอบการ 
ในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2563 ค่อนข้างดีกว่าท่ีคาด เดือนเมษายน 2564 - เดือนพฤษภาคม 2564 ดชันีหุ้นแกว่งตวัออกด้านข้าง โดยมี
ประเด็นกดดนัจากการระบาดของไวรัส COVID-19 ระลอกท่ีสามในประเทศ ซึ่งจํานวนผู้ ติดเชือ้ในรอบนีเ้พิ่มขึน้เร็วและมากกว่าการ
ระบาดในรอบก่อนๆ ทําให้รัฐบาลต้องกลบัมาใช้มาตรการควบคุมการระบาดอย่างเข้มงวดอีกครัง้ส่วนประเด็นหนุนมาจากการ
รายงานผลประกอบการในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2564 ของกลุม่ธนาคารและหุ้นขนาดใหญ่โดยรวมท่ีออกมาดีกว่าท่ีคาด ช่วงคร่ึงเดือน
แรกของเดือนมิถนุายน 2564 ดชันีปรับตวัขึน้ ได้ปัจจยัหนนุจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ของรัฐบาล และยงัตอบรับข่าวดี
เร่ืองการเร่งฉีดวคัซีนในวงกว้างตัง้แต่เดือนนี ้ อย่างไรก็ตาม ในช่วงคร่ึงหลงัของเดือนจนถึงสิน้เดือนกรกฎาคม 2564 ดชันีตลาดหุ้น
ไทยปรับตวัลงแรง หลงัถกูกดดนัจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ท่ีรุนแรงขึน้ มีรายงานการพบกลุ่มคลสัเตอร์ใหม่
อย่างต่อเน่ืองในหลายพืน้ท่ีโดยเฉพาะคลสัเตอร์โรงงานและคนงานก่อสร้าง จํานวนผู้ ติดเชือ้รายวนัพุ่งขึน้ทําสถิติใหม่ต่อเน่ือง ทําให้
รัฐบาลประกาศยกระดบัมาตรการจํากดัการระบาดอีกครัง้ การประกาศเพิ่มทนุของบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง เป็นอีกสาเหตขุอง
การปรับตวัลงของตลาดหุ้นในเดือนกรกฎาคม 2564 อย่างไรก็ตาม ดชันีเร่ิมทรงตวัได้และเคล่ือนไหวแกว่งตวัในกรอบ 1,510-1,550 จดุ 
ในเดือนสิงหาคม 2564  ช่วงปลายสิงหาคม 2564 – ต้นเดือนกนัยายน 2564 ดชันีดีดขึน้จากความคาดหวงัว่ารัฐบาลจะผ่อนคลาย
มาตรการควบคมุการระบาดตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2564 แต่ช่วงเวลาท่ีเหลือของเดือนกนัยายน 2564 ดชันีได้ย่อตวัลงมาจากการ
ขายทํากําไรหุ้นธีมเปิดเมืองและราคาหุ้น DELTA ท่ีลดลงเน่ืองจากคาดวา่หุ้นจะถกูนําออกจากดชันี SET50 และ SET100 ใน คร่ึงแรก
ของปี 2565 เดือนตลุาคม 2564 ดชันีฟืน้กลบัขึน้มาอีกครัง้ ได้แรงหนนุจากหุ้นกลุ่มพลงังานท่ีฟืน้ตวัตามราคาเชือ้เพลิงในตลาดโลก
และการประกาศเปิดประเทศในวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 ก่อนจะย่อตวัลงมาในสปัดาห์สดุท้าย หลงัราคาหุ้นกลุม่พลงังานและราคา
เชือ้เพลิงอ่อนตวัลง เดือนพฤศจิกายน 2564 ดชันีฟืน้กลบัขึน้มาอีกครัง้ หลกัๆ มาจากหุ้นกลุม่ ICT ท่ีปรับตวัขึน้ ก่อนจะมีการประกาศ
แผนควบรวมกิจการระหว่าง TRUE และ DTAC ในช่วงสปัดาห์ท่ีสามของเดือน อย่างไรก็ตาม ดชันีตลาดหุ้นไทยได้ทิง้ตวัลงแรงใน
สปัดาห์สดุท้ายของเดือน จากความต่ืนตระหนกต่อข่าวการอบุติัของไวรัส COVID-19 สายพนัธุ์ใหม่ท่ีถกูตัง้ช่ือว่าสายพนัธุ์“โอไมครอน” 
ความกงัวลของนกัลงทนุคล่ีคลายลงเม่ือผลการศึกษาบ่งบอกว่าอาการของผู้ ติดเชือ้สายพนัธุ์ใหม่มีอาการรุนแรงน้อยกว่าสายพนัธุ์
เดลต้า แม้จะแพร่กระจายได้เร็วกวา่ก็ตาม ดชันีตลาดหุ้นไทยจงึเด้งกลบัขึน้มาทนัทีในช่วงคร่ึงเดือนแรกของเดือนธันวาคม 2564 และ
ปรับตัวขึน้ต่อเน่ืองทําสถิติสูงสุดของปีในช่วงคร่ึงเดือนหลงั หลงัคณะรัฐมนตรีอนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลายโครงการ      
ดชันีตลาดหุ้นไทยปิดท่ี 1,657.62 จดุ ณ สิน้เดือนธนัวาคม 2564  
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สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหวา่งเดือนมกราคม 2564 – เดือนธันวาคม 2564 ดชันีปรับตวัขึน้ +14.37% ดชันีกลุม่อตุสาหกรรม
ท่ีปรับตวัขึน้มากท่ีสดุ ได้แก่ กลุม่ ICT +41.58%, กลุม่รับเหมาก่อสร้าง +34.88%, และกลุ่มส่ือและสิ่งพิมพ์ +29.70% ส่วนดชันีกลุ่ม
อตุสาหกรรมปรับตวัลง ได้แก่ กองทนุอสงัหาริมทรัพย์และทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ -1.68% นกัลงทนุต่างชาติขายสทุธิ
จํานวน 4.86 หม่ืนล้านบาท 

 
กองทุนเปิด หุ้นทุนเพ่ือการเลีย้งชีพ ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 

1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 

กองทนุฯ 16.9753% 
ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน*  17.6683% 

        *ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total Return Index) 

 
เน่ืองในโอกาสท่ีกองทนุเปิด หุ้นทนุเพ่ือการเลีย้งชีพ ได้ครบรอบปีบญัชี ในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทจดัการใคร่ขอ

แจ้งให้ทราบว่า กองทนุดงักลา่วมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 1,590,084,409.68 บาท หรือคิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยเท่ากบั  
94.4986 บาท (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2564) 

 
บริษัทจดัการขอขอบคณุทา่นผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุทา่นท่ีให้ความไว้วางใจในการลงทนุกบักองทนุเปิด หุ้นทนุเพ่ือการเลีย้งชีพ 

และขอให้คํามัน่ว่าบริษัทจดัการจะบริหารกองทนุให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสดุเพ่ือประโยชน์สงูสดุของท่านด้วยความระมดัระวงั
รอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุเปิดได้
จากเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
 
 
 

(นายวนา  พลูผล) 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
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รายช่ือกรรมการ และคณะผูบ้ริหาร 
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 

รายช่ือกรรมการ (ข้อมลู ณ วนัท่ี 11 มกราคม 2565) 

1. นายลี ไหว ไฟ                                                    ประธานคณะกรรมการ 
2. นายทีโอ บนุ เคียต กรรมการ 
3. นายสญัชยั อภิศกัด์ิศิริกลุ กรรมการ 
4. นางสาวอมัพร ทรัพย์จินดาวงศ์    กรรมการ 
5. นายวนา พลูผล กรรมการ 
     และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 
คณะผู้บริหาร (ข้อมลู ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2565) 

1. นายวนา พลูผล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร   
2. นางสนุรี พิบลูย์ศกัด์ิกลุ        กรรมการผู้จดัการ สายปฏิบติัการ  
3. นายเจิดพนัธุ์         นิธยายน                  กรรมการผู้จดัการ สายการลงทนุ  
4.   นางสาวรัชดา          ตัง้หะรัฐ         กรรมการผู้จดัการอาวโุส 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 หุ้นทุนเพ่ือการเลี้ยงชีพ 

 รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนรวม  

สาํหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 

ลาํดับที่ รายช่ือผู้จัดการกองทุนรวม 

1 นายธนกร ธรรมลงกรต 

2 นายสทิธิศกัด์ิ  ณฐัวฒิุ* 

3 นางสาวปราณี  ศรีมหาลาภ 

4 นางสาวนพรัตน์ ประมวลวลัลกิลุ* 

5 นายวีรชยั                 จนัเป็ง*  

6 นางสาวศรสวรรค์      เติมวฒิุกลุ 

*   ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 
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ตารางสรปุผลการดาํเนินงาน 

 
วันจดทะเบียนกองทุน 19 ธ.ค. 2545 

วันสิน้สุดรอบปีบัญชี 31 ธ.ค. 2564 
 

 
 

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

- ดชันีชีว้ดั : ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET TRI) 

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงาน
ของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

-  ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทุน 
มิได้เป็นสิง่ยืนยนัถงึผลการดําเนินงานในอนาคต 
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กองทุนเปิด หุ้นทุนเพ่ือการเลี้ยงชีพ 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (Fund's direct expense) จาํนวนเงนิ 
หน่วย : พันบาท 

ร้อยละ ของ 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ         24,161.69                        1.6050 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์                241.62                        0.0161 

คา่ธรรมเนียมการทํารายการ                        -                                   -   

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน             1,932.93                        0.1284 

คา่ท่ีปรึกษาการลงทนุ                         -                                   -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                          -                                   -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                           -                                   -   

คา่สอบบญัชี              51.00                        0.0034 

คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ*                    8.20                        0.0005 

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด **           26,395.44                  1.7534 

 หมายเหต ุ  *   คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีแตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01  

   **   ได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์  
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กองทุนเปิด หุ้นทุนเพ่ือการเลี้ยงชีพ 

รายละเอียดเก่ียวกบัค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์
สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 ช่ือบริษัทนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ ค่านายหน้า 
ซือ้ขายหลักทรัพย์ 

ร้อยละของค่านายหน้า 
ซือ้ขายหลักทรัพย์รวม 

1 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั  1,495,949.34                               12.58 

2 บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน)       1,370,157.10                               11.52 

3 บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จํากดั (มหาชน)   1,211,132.63                               10.18 

4 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน)     1,122,154.23                                 9.43 

5 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั         1,063,173.88                                 8.94 

6 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน)        956,615.64                                 8.04 

7 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)            855,796.68                                 7.20 

8 บริษัทหลกัทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากดั           746,544.87                                 6.28 

9 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั            617,202.69                                 5.19 

10 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จํากดั (มหาชน)         583,989.32                                 4.91 

11 อ่ืนๆ      1,871,109.08                               15.73 

   รวม      11,893,825.46                     100.00 
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทนุรวม (PTR) 

กองทุนเปิด หุ้นทุนเพ่ือการเลีย้งชีพ 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

297.47%
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด หุ้นทุนเพ่ือการเลีย้งชีพ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2564 
 

เงนิฝากธนาคาร 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 เอเซีย พลสั จํากดั 

11 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ (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 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 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 หุ้นทุนเพ่ือการเลีย้งชีพ 

ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม  2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 

วันที่ 
 

ช่ือหลักทรัพย์ 
 

อัตราส่วน ณ สิน้วัน อัตราส่วนตามโครงการ สาเหตุ การดาํเนินการ 

(%NAV) (%NAV)   

-ไมมี่-  -  -  -  -  - 
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ข้อมลูการใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชมุผูถื้อหุ้น 
ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสดุ 

 
 

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

กองทุนเปิด หุ้นทุนเพ่ือการเลีย้งชีพ 

ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2564 
 

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

 
 
 

-ไมมี่-
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การแก้ไขข้อผกูพนั 

กองทุนเปิด หุ้นทุนเพ่ือการเลีย้งชีพ 

สาํหรบัระยะเวลา ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

เร่ืองที่แก้ไข เหตุผลที่แก้ไข วันที่ได้รับ 
ความเหน็ชอบ 

วันที่มีผล 
ใช้บังคับ 

สิทธิหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ ถือหน่วยลงทุน 
(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 


