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สารจากบริษทัจดัการ  
 
เรียน ท่านผู้ถอืหน่วยลงทุน 
 
สรุปภาพรวมตลาด 

แนวโน้มการขยายตวัของเศรษฐกิจโลกในรอบปีบญัชีที่ผา่นมายงัคงมีทิศทางที่ค่อยเป็นค่อยไป โดยสถานการณ์
ของภาคการผลิตตวัเลขการค้าระหว่างประเทศ มีการปรับชะลอตวัลงอย่างต่อเนื่อง จากปัญหาทางด้านการท าสงคราม
การค้าของประเทศสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีน อย่างไรก็ตามตวัเลขการจ้างงาน รวมถึงการบริโภคยงัคง
ขยายตวัได้คอ่นข้างดี ช่วยสนบัสนนุให้ทิศทางการขยายตวัของเศรษฐกิจโลกยงัคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ขณะที่ในปัจจุบนัภาค
การผลติเร่ิมกลบัมาอยูใ่นระดบัมีเสถียรภาพ การขยายตวัในภาพรวมเร่ิมเห็นทิศทางที่ชดัเจนมากขึน้ ขณะที่ความเสี่ยงใน
ด้านการชะลอตวัลงเร่ิมอยูใ่นขอบเขตจ ากดั 
 
กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ 
 กองทนุจะเน้นการลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุ United Income Focus Trust (กองทนุหลกั) โดยกองทนุหลกั
มีวตัถปุระสงค์ในการลงทนุเพื่อสร้างรายรับอย่างสม ่าเสมอให้แก่ผู้ลงทนุ และการเติบโตของเงินลงทนุในระยะกลางและ
ระยะยาว โดยจะลงทนุในทรัพย์สินที่หลากหลายซึ่งรวมถึงทรัพย์สินประเภทดัง้เดิม (เช่น ตราสารทนุและตราสารหนี ้เป็ นต้น) 
และทรัพย์สินทางเลือกต่างๆ ทัว่ โลก (เช่น หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ ตราสารหนีแ้ปลงสภาพ 
หุ้นกู้บริุมสทิธิและสกลเุงิน เป็นต้น) 

 
น า้หนักการลงทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 

หมวดธุรกิจ %/NAV 

ธุรกิจการเงิน 21.96 

เทคโนโลยี 10.75 

อสงัหาริมทรัพย์ 9.54 
ธุรกิจบริการเพื่อการสือ่สาร 7.77 
อตุสาหกรรม 8.48 
สนิค้าฟุ่ มเฟือย 8.09 

การแพทย์ 7.97 
พลงังาน 5.21 

อื่นๆ 14.70 

เงินสด 5.53 
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ผลการด าเนินงานของกองทุนฯ 

 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนส าหรับรอบบัญชีสิน้สุดวันที่  31 มกราคม 2563 เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.54 
เปรียบเทียบกบัดชันีอ้างอิงมาตรฐานที่เพิ่มขึน้ร้อยละ 13.74 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ อนิคัม โฟกัส ฟันด์ 
ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 
1 ก.พ. 2562 – 31 ม.ค. 2563 

ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 
1 ก.พ. 2561 – 31 ม.ค. 2562 

กองทนุฯ 6.54% -5.79% 
ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน* 13.74% 2.19% 
* ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน : ดชันี MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD ซึ่งเป็นดชันีเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทนุ
หลกั (Master Fund) ปรับด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วนัที่ค านวณผลตอบแทน  (35%), ดชันี MSCI Emerging 
Markets Net Total Return ซึง่เป็นดชันีเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทนุหลกั (Master Fund) ปรับด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่า
สกุลเงินบาท ณ วนัที่ค านวณผลตอบแทน (5%), ดชันี Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Index Value Hedged 
USD ซึ่งเป็นดชันีเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทนุหลัก (Master Fund) ปรับด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วนัที่
ค านวณผลตอบแทน (25%), ดชันี Bloomberg Barclays Global High Yield Total Return Index Value Hedged USD ซึ่งเป็นดชันีเปรียบเทียบ
ผลการด าเนินงานของกองทนุหลกั (Master Fund) ปรับด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบคา่สกลุเงินบาท ณ วนัที่ค านวณผลตอบแทน (15%), และ
ดชันี FTSE World Government Bond 10+ Years USD (Hedged) ซึ่งเป็นดชันีเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทนุหลกั (Master Fund) 
ปรับด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบคา่สกลุเงินบาท ณ วนัที่ค านวณผลตอบแทน (20%) 

 
เนื่องในโอกาสที่ กองทนุเปิด ยไูนเต็ด อินคมั โฟกสั ฟันด์ ซึง่จะครบรอบปีบญัชีในวนัที่ 31 มกราคม 2563 บริษัทขอเรียนให้

ท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุดงักลา่วทราบว่า กองทนุเปิด ยไูนเต็ด อินคมั โฟกสั ฟันด์ ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ      
มีมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ 1,276,375,597.19  บาท หรือคิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยเท่ากบั 11.4676 บาท และ กองทนุเปิด 
ยไูนเต็ด อินคมั โฟกัส ฟันด์ ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ มีมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ 4,795,805,949.14 บาท หรือคิดเป็น
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หนว่ยเทา่กบั 11.4688 บาท  
  

บริษัทขอขอบคณุทา่นผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุทา่นที่ให้ความไว้วางใจในการลงทนุกบักองทนุเปิด ยไูนเต็ด อินคมั โฟกสั ฟันด์ 
และขอให้ค ามัน่วา่บริษัทจะบริหารกองทนุให้มีประสทิธิภาพมากที่สดุเพื่อประโยชน์สงูสดุของท่านด้วยความระมดัระวงัรอบคอบ
ภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัดท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุเปิดได้จาก
เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
 

 
(นายวนา พลูผล) 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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รายช่ือกรรมการ และคณะผู้บริหาร 
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

 
รายช่ือกรรมการ  

1. นายล ีไหว ไฟ                                                    ประธานคณะกรรมการ 
2. นายทีโอ บนุ เคียต กรรมการ 
3. นายสญัชยั อภิศกัดิ์ศิริกลุ กรรมการ 
4. นางกญัลกิา บษุปวนิช กรรมการ 
5. นายวนา พลูผล กรรมการ 
     และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 
คณะผู้บริหาร 

1. นายวนา พลูผล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
2. นางสนุรี พิบลูย์ศกัดิ์กลุ กรรมการผู้จดัการ สายปฏิบตัิการ  
3. นายเจิดพนัธุ์ นิธยายน กรรมการผู้จดัการ สายการลงทนุ  
4. นางสาวรัชดา           ตัง้หะรัฐ   กรรมการผู้จดัการ สายพฒันาธุรกิจ 
 
 

สถานที่ตัง้ของบริษัทจัดการ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์  
เลขที่ 173/27-30, 32-33  ถนนสาทรใต้  
แขวงทุง่มหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศพัท์ 0-2786-2222  โทรสาร 0-2786-2377 
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        กองทุนเปิด ยไูนเตด็ อินคมั โฟกสั ฟันด ์

รายช่ือผู้จดัการกองทุนรวม 

ส าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2562 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2563 

ล าดับที่ รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม 

1 นางสาววรรณจนัทร์ อึง้ถาวร* 

2 นายกิตติพงษ์ กงัวานเกียรตชิยั* 

3 นายวจิกัขณ์                ณ เชียงใหม่ 

4 นายกาย                      ศิริพรรณพร* 

5 นายฐิติรัฐ                    รัตนสงิห์* 

6 นางสาวสริิอนงค์          ปิยสนัติวงศ์ 

*  ปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้าม)ี 
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ตารางสรปุผลการด าเนินงาน 
วันจดทะเบียนกองทุน  2 ก.พ. 59 

 วันสิน้สุดรอบบัญชี      31 ม.ค. 63 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ อนิคัม โฟกัส ฟันด์ ชนิดรับซือ้คนืหน่วยลงทุนอัตโนมตั ิ

 

 
กองทุนเปิด ยไูนเตด็ อนิคัม โฟกัส ฟันด์ ชนิดรับซือ้คนืหน่วยลงทุนแบบปกติ 
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หมายเหต ุ    1) ผลตอบแทนตอ่ช่วงเวลา 
             2) ผลตอบแทนตอ่ปี 
                    3) ถ้าจดัตัง้กองทนุน้อยกวา่ 1 ปี ผลตอบแทนตอ่ช่วงเวลา ถ้าจดัตัง้กองทนุมากกวา่หรือเทา่กบั 1 ปี ผลตอบแทนตอ่ปี 

 

- ดชันีชีว้ดั: ดชันี MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD ซึ่งเป็นดชันีเปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานของกองทุนหลกั (Master Fund) ปรับด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วนัที่
ค านวณผลตอบแทน (35%), ดชันี MSCI Emerging Markets Net Total Return ซึ่งเป็นดชันีเปรียบเทียบผล
การด าเนินงานของกองทนุหลกั (Master Fund) ปรับด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วนัท่ี
ค านวณผลตอบแทน (5%), ดชันี Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Index 
Value Hedged USD ซึ่งเป็นดชันีเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทนุหลกั (Master Fund) ปรับด้วยอตัรา
แลกเปลีย่นเพื่อเทียบคา่สกลุเงินบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน (25%), ดชันี Bloomberg Barclays Global 
High Yield Total Return Index Value Hedged USD ซึ่งเป็นดชันีเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทนุหลกั 
(Master Fund) ปรับด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วนัที่ค านวณผลตอบแทน  (15%), และ
ดชันี FTSE World Government Bond 10+ Years USD (Hedged) ซึง่เป็นดชันีเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน
ของกองทุนหลกั (Master Fund) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ค านวณ
ผลตอบแทน (20%) 

- เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับนีไ้ด้จัดท าขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของ
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการด าเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้
เป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
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ข้อมูลของ United Income Focus Trust Fund-Class USD (กองทุนหลกั) 
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กองทุนเปิด ยไูนเตด็ อินคมั โฟกสั ฟันด ์

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

ส าหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2562 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2563 
  

  

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)  
จ านวนเงนิ 

หน่วย : พันบาท 
ร้อยละ ของ 

มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ         60,613.16                 1.0700  

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์          1,818.39                 0.0321  

คา่ธรรมเนียมการท ารายการ                       -                         -    

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน        12,122.63                0.2140  

คา่ที่ปรึกษาการลงทนุ                   -                         -    

คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก                     -                      -    

คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก                   -                          -    

คา่สอบบญัชี          71.30           0.0013  

คา่ใช้จา่ยอื่น ๆ*               29.00         0.0005  

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด **      74,654.48         1.3179  

รายได้ 
จ านวนเงนิ            
หน่วย : บาท 

ร้อยละ ของ          
มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 

คา่ตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจดัการตา่งประเทศ 29,750,356.44         0.5251  

 หมายเหต ุ *      คา่ใช้จา่ยอื่น ๆ ที่แตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01  
 **     ได้รวมภาษีมลูคา่เพิม่ไว้ด้วย (ถ้ามี), ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนยีมตา่งๆ         

ที่เกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
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%NAV

0.98

0.93

0.04

0.00

-0.17

2.50

-2.67

101.42

101.42

101.42

101.42

-2.24

-2.24

100.00

                          กองทุนเปิด ยไูนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์

ณ วันที่   31  มกราคม  2563

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงนิและการก่อภาระผกูพัน

ธนาคาร ยูโอบ ีจ ากัด (มหาชน) 56,594,901.34

มูลค่าตามราคาตลาด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ

เงนิฝาก 59,514,418.48

อ่ืนๆ -10,140,310.39

ธนาคาร กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (USD) 189,195.00

ธนาคาร กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 2,730,322.14

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ  SINGAPORE

หุ้นสามัญ 6,158,670,612.67

หนีส้ินอ่ืน -162,050,197.98

ทรัพย์สินอ่ืน 151,909,887.59

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า

สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปล่ียน -135,863,174.43

United Income Focus Trust - class USD 6,158,670,612.67

ไมจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 6,158,670,612.67

หนว่ยลงทนุ 6,158,670,612.67

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 6,072,181,546.33

-135,863,174.43สญัญาฟอร์เวิร์ด
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AA+ 26/02/2563 -2,890,792.00
AA+ 26/02/2563 -449,198.00
AA+ 27/05/2563 -19,388,174.90
AA+ 27/05/2563 -2,288,867.00
AA- 26/02/2563 -1,833,196.00
AA- 26/02/2563 -1,585,396.00
AA- 26/02/2563 -1,028,396.00
AA- 27/05/2563 -237,219.00
A- 25/03/2563 -50,306,505.87
A- 25/03/2563 -7,041,832.00
AAA 26/02/2563 -48,813,597.66

-0.83
ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ป้องกันความเสี่ยง -237,219.00 0.00
ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) ป้องกันความเสี่ยง -50,306,505.87

-0.80ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากัด (มหาชน) ป้องกันความเสี่ยง -48,813,597.66
-0.12ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) ป้องกันความเสี่ยง -7,041,832.00

-0.03
ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ป้องกันความเสี่ยง -1,028,396.00 -0.02
ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ป้องกันความเสี่ยง -1,585,396.00

-0.04
ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ป้องกันความเสี่ยง -1,833,196.00 -0.03
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ป้องกันความเสี่ยง -2,288,867.00

-0.01
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ป้องกันความเสี่ยง -19,388,174.90 -0.32
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ป้องกันความเสี่ยง -449,198.00

วันครบก ำหนด ก ำไร/ขำดทุน

สญัญาที่อ้างอิงกับอตัราแลกเปลี่ยน
สญัญาฟอร์เวิร์ด ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ป้องกันความเสี่ยง -2,890,792.00 -0.05

รำยละเอียดกำรลงทุนในสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ

ประเภทสัญญำ คู่สัญญำ อันดับควำม
น่ำเช่ือถอื

วัตถุประสงค์ มูลค่ำตำม
รำคำตลำด

%NAV

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวั
กองทุนเปิด ยูไนเตด็ อินคมั โฟกสั ฟันด์

ณ วนัท่ี   31  มกราคม  2563
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ อินคมั โฟกสั ฟันด ์

ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2562 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2563 
 

  29.02% 
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ อินคมั โฟกสั ฟันด ์                                                                                                          

ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2563 
 

เงนิฝากธนาคาร อันดับความน่าเชื่อถอืโดยสถาบัน
ในต่างประเทศ 

อันดับความน่าเชื่อถอืโดย
สถาบันในประเทศ 

ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) Baa1 (Moody)  AAA (Fitch) 
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การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีใช้บริการบุคคลอ่ืนๆ 

ล าดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ 
เหตุผลในการรับ 
ผลประโยชน์ 

- -ไมม่ี- - - 
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รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการท าธรุกรรมของกองทุนรวม 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2562 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2563 
 

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

UOB ASSET MANAGEMENTLTD. 

หมายเหต ุ: 
ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดการท าธุรกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุรวมได้ที ่
บริษัทจดัการโดยตรง หรือที่ Website ของบริษัทจดัการท่ี http://www.uobam.co.th  
หรือที ่Website ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th 
 

 
 
  

http://www.uobam.co.th/
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ข้อมลูการลงทุน และเหตุผลในกรณีท่ีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ อินคมั โฟกสั ฟันด ์

ในรอบปีบญัชีระหว่างวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2562 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2563 

 

วันที่ 
 

ชื่อหลักทรัพย์ 
 

อัตราส่วน ณ สิน้วนั 
(%NAV) 

อัตราส่วนตามโครงการ 
(%NAV) 

สาเหตุ 
 

การด าเนินการ 
 

-  -ไมม่-ี  -  -  -  - 
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ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสดุ 
 
 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดแนวทางการใช้สทิธิออกเสยีงได้ที่ 
Website ของบริษัทจดัการ http://www.uobam.co.th 
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ข้อมลูการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ อินคมั โฟกสั ฟันด ์                                                                                                          

ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2563 

 

- ไมม่ี - 

หมายเหต ุ: 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูการถือหนว่ยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ได้ที่ website ของบริษัทจดัการ http:// www.uobam.co.th 
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การแก้ไขข้อผกูพนั 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ อินคมั โฟกสั ฟันด ์                                                                                                          

ส าหรบัระยะเวลา ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2562 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2563 

 
เร่ืองที่แก้ไข เหตุผลที่แก้ไข วันที่ได้รับ 

ความเห็นชอบ 
วันที่มีผล 
ใช้บังคับ 

หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

แก้ไขตามประกาศ 
สน.38/2562 

31 ตลุาคม 2562 31 ตลุาคม 2562 

สทิธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการลงทนุ

หรือแก้ไขวิธีจดัการ 

วิธีการช าระเงินหรือทรัพย์สนิอื่นให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ 
แก้ไขตามประกาศ 
ทน.13/2562 
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จ ากัด 

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

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

 


