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    วนัที่ 20 มกราคม 2563 

เร่ือง     แจ้งแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจดัการกองทนุรวม จ านวน 103 กองทนุ  
เรียน     ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จ ากัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะผู้ จัดการกองทุน ใคร่ขอเรียนแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติม
รายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ จ านวน 103 กองทนุ (ตามตารางรายชื่อกองทนุที่แก้ไขรายละเอียดโครงการ) โดย
บริษัทจดัการได้รับความเห็นชอบแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการกองทนุรวม จากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ส านกังาน ก.ล.ต.) สรุป
สาระส าคญัดงันี ้
 

กองทุนที่แก้ไข เร่ืองที่แก้ไข 

ทกุกองทนุ  ผู้สอบบญัชี : แจ้งเพิ่มรายชื่อ นางสาวรฐาภทัร ลิม้สกลุ 
รายชื่อผู้สอบบญัชีทัง้หมด ดงันี ้
นายประวิทย์ ววิรรณธนานตุร์ หรือนายเทอดทอง เทพมงักร หรือนายอดุม ธนรัูตน์พงศ์ หรือนางสาวชมภนูชุ แซแ่ต้  
หรือ นางสาวชตุิมา วงษ์ศราพนัธ์ชยั หรือ นางสาวรฐาภทัร ลิม้สกลุ 
บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั 
100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-00200  

 
ทัง้นีท้่านสามารถดรูายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมของกองทนุรวมข้างต้นได้ที่ www.uobam.co.th ในหวัข้อ “ประกาศ

แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน” และหนังสือชีช้วน และส าหรับท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ลงทนุผ่านผู้สนับสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ กรุณา
ตรวจสอบรายชื่อกองทนุรวม ผ่านผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ทา่นได้เปิดบญัชีกองทนุรวมด้วย 
 

บริษัทจดัการขอขอบพระคณุทกุทา่นที่ให้ความไว้วางใจบริษัทจดัการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และหวงัวา่จะได้รับการสนบัสนนุจากทกุทา่นอยา่ง
ตอ่เน่ือง หากทา่นมีข้อสงสยัหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการนกัลงทนุ โทร. 02-786-2222    
 
 

        ขอแสดงความนบัถือ  
                                                               บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
 
 
 
                                     (รัชดา ตัง้หะรัฐ) 
                      กรรมการผู้จดัการ สายพฒันาธุรกิจ  
 
 
 
 
 
 



รายช่ือกองทุนที่แก้ไขโครงการจัดการกองทุน จ านวน 103 กองทุน 

 ช่ือกองทุน ช่ือย่อ  ช่ือกองทุน ช่ือย่อ 
1 กองทนุเปิด ไทย อิควิตีฟั้นด์ TEF 29 กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล อินโนเวชัน่ ฟันด์ UNI 
2 กองทนุเปิด ไทย อิควิตีฟั้นด์ - ปันผล TEF-DIV 30 กองทนุเปิด บริค BRIC 
3 กองทนุเปิด ไทย แวล ูโฟกสั อิควิตี ้ปันผล VFOCUS-D 31 กองทนุเปิด ยโูร ไฮดิวิเดนด์ EHD 
4 กองทนุเปิด ก าไรเพิ่มพนู KPLUS 32 กองทนุเปิด เอเชียน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล ADR-D 
5 กองทนุเปิด ก าไรเพิ่มพนู 2 KPLUS2 33 กองทนุเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า GC 
6 กองทนุเปิด ไทยดรากอน TDF 34 กองทนุเปิด ออล เอเชีย อิควิตี ้ ASIA-E 
7 กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ UOBSMG 35 กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท โกลด์ UOBSG 
8 กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 UOBSAS100 36 กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย UOBSCI 
9 กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท แอคทีฟ เซท 100 ดิวิ

เดนด์ 
UOBSAS100D 37 กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท เอเชีย UOBSA 

10 กองทนุเปิด เกียรตินาคิน KKF 38 กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท เกรธเธอร์ ไชน่า UOBSGC 
11 กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท ดิวิเดนด์-โฟกสั อิควิตี ้

ฟันด์ 
UOBSDF 39 กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท คอมโมดิตี ้ UOBSC 

12 กองทนุเปิด ยไูนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป 
อิควีต้ี ้ฟันด์ 

UTSME 40 กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท โกลบอล บอนด์ ฟันด์ UOBSGB 

13 กองทนุเปิด ยไูนเต็ด หุ้นธรรมาภิบาลไทย UTHAICG 41 กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด 
แคป ฟันด์ 

UOBSJSM 

14 กองทนุเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์ TBF 42 กองทนุเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ JSM 
15 กองทนุเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปันผล MIX-D1585 43 กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท ยเูอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์ UOBSHY-M 
16 กองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ TCMF-M 44 กองทนุเปิด ยเูอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์ USHY-M 
17 กองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย TCMFENJOY 45 กองทนุเปิด ยไูนเต็ด อินคมั โฟกสั ฟันด์ UIF 
18 กองทนุเปิด ไทย ตราสารหนี ้ TFIF 46 กองทนุเปิด ยไูนเต็ด เฟล็กซิเบิล้ อินคมั ฟันด์ UFIN 
19 กองทนุเปิด ยโูอบี อินคมั เดลี UOBID 47 กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล อินคมั สตราทีจิค 

บอนด์ ฟันด์ 
UGIS 

20 กองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ส าหรับ
กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

TCMFPVD 48 กองทนุเปิด ยไูนเต็ด ชอร์ต ดเูรชัน่ ไฮ ยิลด์ บอนด์ 
ฟันด์ 

USDHY 

21 กองทนุเปิด ไทย ตราสารหนี ้ส าหรับกองทนุ
ส ารองเลีย้งชีพ 

TFIFPVD 49 กองทนุเปิด ยไูนเต็ด อีเมอร์จิง้ มาร์เก็ต อินคมั ฟันด์ UEMIF 

22 กองทนุเปิด ยไูนเต็ด อินคมั เดลี่ อลัตร้า พลสั 
ฟันด์ 

UIDPLUS 50 กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ UDB 

23 กองทนุเปิด ยไูนเต็ด เดลี่ ลิควิดดิตี ้ฟันด์ UDAILY 51 กองทนุเปิด ยไูนเต็ด ฟิกซ์ แมชชวัริตี ้2Y1 UFM2Y1 
24 กองทนุเปิด ยไูนเต็ด ฟันด์ ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รี

เทิร์น ห้ามขายผู้ลงทนุรายยอ่ย 
UFLINK 52 กองทนุเปิด ยไูนเต็ด ฟิกซ์ แมชชวัริตี ้2Y2 UFM2Y2 

25 กองทนุเปิด ยไูนเต็ด ฟันด์ ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รี
เทิร์น 2 ห้ามขายผู้ลงทนุรายยอ่ย 

UFLINK2 53 กองทนุเปิด ยไูนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รี
เทิร์น ฟันด์ 3Y1 

UDBC3Y1 

26 กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท โกลด์ ฟันด์ – H UOBSG - H 54 กองทนุเปิด ยไูนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รี
เทิร์น ฟันด์ 3Y2 

UDBC3Y2 

27 กองทนุเปิด ตราสารหนีเ้อเชียน ASIA-B 55 กองทนุเปิด ยไูนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รี
เทิร์น ฟันด์ 3Y3 

UDBC3Y3 

28 กองทนุเปิด ยไูนเต็ด แพลตินมั อินคมั ออพพอร์ทู
นิตีส์้ พลสั ฟันด์ 

UPINCM 56 กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ UOBSHC 



 

 ช่ือกองทุน ช่ือย่อ  ช่ือกองทุน ช่ือย่อ 
57 กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ UGH 79 กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล อินคมั สตราทีจิค บอนด์ 

ฟันด์ เพื่อการเลีย้งชีพ 
UGISRMF 

58 กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท โกลบอล แอล
โลเคชัน่ ฟันด์ 

UOBSGA 80 กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล ควอลติี ้โกรท ฟันด์ เพื่อ
การเลีย้งชีพ 

UGQGRMF 

59 กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท เอเชีย แปซิฟิก 
อินคมั ฟันด์ 

UOBSAI 81 กองทนุเปิด ยไูนเต็ด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป 
ฟันด์ เพื่อการเลีย้งชีพ 

UJSMRMF 

60 กองทนุเปิด ยไูนเต็ด เอเชีย แปซิฟิก อินคมั 
ฟันด์ 

UAI 82 กองทนุเปิด ยไูนเต็ด ออล ไชน่า อิควิตี ้ฟันด์ เพื่อการ
เลีย้งชีพ 

UCHINARMF 

61 กองทนุเปิด ยไูนเต็ด เจแปน เรียลเอสเตท ซี
เคียวริตี ้ฟันด์ 

UJRES 83 กองทนุเปิด หุ้นทนุเพ่ือการเลีย้งชีพ ERMF 

62 กองทนุเปิด ยไูนเต็ด ยโูรเปีย้น สมอล แคป 
ฟันด์ 

UES 84 กองทนุเปิด ยโูอบี ตราสารทนุเพ่ือการเลีย้งชีพ UOBEQRMF 

63 กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล ดเูรเบิล้ อิควิตี ้
ฟันด์ 

UGD 85 กองทนุเปิด บรรษัทภิบาล เพื่อการเลีย้งชีพ CG-RMF 

64 กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล ซีเคียวริตี ้อิควิตี ้
ฟันด์ 

UGSE 86 กองทนุเปิด พนัธบตัรเพ่ือการเลีย้งชีพ GBRMF 

65 กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล ควอลติี ้โกรท 
ฟันด์ 

UGQG 87 กองทนุเปิด ยโูอบี พนัธบตัรเพ่ือการเลีย้งชีพ UOBGBRMF 

66 กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล แม็คโคร ออพ
พอร์ทนิูตีส์้ 

UGMAC 88 กองทนุเปิด สมาร์ท แวล ูเพื่อการเลีย้งชีพ SVRMF 

67 กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล อิควิตี ้แอบโซลทู 
รีเทิร์น 

UGEAR 89 กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท แวล ูเพ่ือการเลีย้งชีพ UOBSVRMF 

68 กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล แอบโซลทู รีเทิร์น 
สแทรทิจ ี

UGARS 90 กองทนุเปิด ยโูอบี โกลด์ เพื่อการเลีย้งชีพ – H UOBGRMF-H 

69 กองทนุเปิด ยไูนเต็ด เวียดนาม ออพพอร์ทนิูตี ้
ฟันด์ 

UVO 91 กองทนุเปิด มุง่รักษาเงินต้นเพ่ือการเลีย้งชีพ 1 CPRMF1 

70 กองทนุเปิด ยไูนเต็ด ออล ไชน่า อิควิตี ้ฟันด์ UCHINA 92 กองทนุเปิด มุง่รักษาเงินต้นเพ่ือการเลีย้งชีพ 2 CPRMF2 
71 กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล เรียลเอสเตท 

ห้ามขายผู้ลงทนุรายยอ่ย 
UGRE-UI 93 กองทนุเปิด มุง่รักษาเงินต้นเพ่ือการเลีย้งชีพ 3 CPRMF3 

72 กองทนุเปิด ยไูนเต็ด ฮาร์โมนี-แจ๊ส ฟันด์ UJAZZ 94 กองทนุเปิด มุง่รักษาเงินต้นเพ่ือการเลีย้งชีพ 4 CPRMF4 
73 กองทนุเปิด ยไูนเต็ด ฮาร์โมนี-ป๊อป ฟันด์ UPOP 95 กองทนุเปิด มุง่รักษาเงินต้นเพ่ือการเลีย้งชีพ 5 CPRMF5 
74 กองทนุเปิด ยไูนเต็ด ฮาร์โมนี-ร็อค ฟันด์ UROCK 96 กองทนุเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว CG-LTF-M 
75 กองทนุเปิด บริลเลียนท์ พลสั ฟันด์ BPLUS-M 97 กองทนุเปิด Big Cap ปันผล หุ้นระยะยาว BIG CAP-D 

LTF-M 
76 กองทนุเปิด ยโูอบี โกลบอล แอลโลเคชัน่ เพื่อ

การเลีย้งชีพ 
UOBGARMF 98 กองทนุเปิด แวลพูลสั ปันผล หุ้นระยะยาว VALUE-D LTF-

M 
77 กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ เพื่อ

การเลีย้งชีพ 
UHCRMF 99 กองทนุเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว 70/30-D LTF 

78 กองทนุเปิด ยไูนเต็ด อินคมั โฟกสั ฟันด์ เพื่อ
การเลีย้งชีพ 

UIFRMF 100 กองทนุเปิด ยโูอบี หุ้นระยะยาว UOBLTF-M 



 

 

 ช่ือกองทุน ช่ือย่อ  ช่ือกองทุน ช่ือย่อ 
101 กองทนุเปิด ยไูนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป 

หุ้นระยะยาว 
UTSME-LTF 103 กองทนุเปิด ยไูนเต็ด เจแปน ทริกเกอร์ ฟันด์ 2 UJPT2 

102 กองทนุเปิด ยไูนเต็ด เจแปน ทริกเกอร์ ฟันด์ 1 UJPT1 


