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Market Summary
Thai Equity Indexes
SET
SET50

29-Apr

31-May

1,667.44

1,663.41

-4.03 -0.24%

983.56

1,002.24

18.68 1.90%

Net Fund Flow(Million Bht) (1- 31 Jan)
Local Institution
Proprietary Trading
Foreign Investors
Retail Investors
Global Equity Indexes
DJIA
S&P 500

+/- +/- (%)

29-Apr

+/4,466.05
1,745.12
20,283.51
-26,494.68
31-May

32,977.21 32,990.12
4,132.15

0.22 0.01%

NIKKEI 225

26,847.90 27,279.80

431.90 1.61%

Germany DAX

14,097.88 14,388.35

290.47 2.06%

France CAC 40
FTSE 100
Brazil BOSVESPA
MSCI Russia Index
India SENSEX
SHCOMP
China HSCEI

4,131.93

+/- +/- (%)
12.91 0.04%

6,533.77

6,468.80

-64.97 -0.99%

7,544.55 7,607.66
63.11 0.84%
107,876.16 111,350.51 3,474.35 3.22%
NA

NA

NA
NA
57,060.87 55,566.41 1,494.46 -2.62%
3,047.06

3,186.43

139.36 4.57%

7,298.69

7,416.75

118.06 1.62%

HSI

21,089.39 21,415.20

325.81 1.54%

TWSE

16,592.18 16,807.77

215.59 1.30%

MSCI Golden Dragon
Commodities
Gold
NYMEX WTI
Brent
Bonds

191.55
29-Apr
1,911.70
104.69
109.34
29-Apr

195.01

3.46 1.81%

31-May
+/- +/- (%)
1,842.70 -69.00 -3.61%
114.67
9.98 9.53%
122.84
13.50 12.35%
31-May

+/-(bps)

2y US Treasury

2.71

2.56

-15.81

10y US Treasury

2.93

2.84

-8.95

1y Thai Govt Bond

0.63

0.67

4.01

5y Thai Govt Bond

2.29

2.33

4.63

10y Thai Govt Bond
FX
USD/THB

2.85
29-Apr
34.25

2.96
31-May
34.22

10.95
+/- +/- (%)
-0.04 -0.10%
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ตลาดทุน : ประเทศไทย
Economic Review
เศรษฐกิจไทยในเดือนเมษายน 2565 ปรับดีขึ ้นจากเดือนก่อน เครื่ องชี ้
การบริ โภคภาคเอกชน ปรั บ ดี ขึ น้ จากการใช้ จ่ า ยในหมวดบริ ก าร
สอดคล้ องกับความกังวลต่อ การแพร่ ระบาดของ Omicron ที่ลดลง
ด้ านเครื่ องชี ้การลงทุนภาคเอกชนปรับดีขึ ้นตามหมวดก่อสร้ าง สาหรับ
นักท่องเที่ยวต่างชาติทยอยปรับเพิ่มขึ ้นต่อเนื่อง หลังภาครัฐผ่อนคลาย
มาตรการจากัดการเดินทางระหว่างประเทศเพิ่มเติม นอกจากนี ้ มูลค่า
การส่งออกสินค้ าที่ไม่รวมทองคาปรับเพิ่มขึ ้นสอดคล้ องกับอุปสงค์จาก
เศรษฐกิจคูค่ ้ าที่ยงั ขยายตัวได้ อย่างไรก็ตามการผลิตภาคอุตสาหกรรม
ทรงตัว ส่วนหนึง่ เป็ นผลจากการขาดแคลนชิ ้นส่วนการผลิต ขณะที่การ
ใช้ จ่ า ยภาครั ฐ ที่ ไ ม่ ร วมเงิ น โอนหดตัว จากทัง้ รายจ่ า ยประจ าและ
รายจ่ายลงทุนของรัฐบาลกลาง ส่วนหนึ่งเป็ นผลของฐานสูงในปี ก่อน
และการทยอยเบิกจ่ายในช่วงก่อนหน้ า

ภาคอุตสาหกรรม: เครื่ องชี ้การผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ขจัด
ปั จจัยฤดูกาลแล้ วทรงตัวจากเดือนก่อน โดยปรับดีขึ ้นในหลาย
หมวด อาทิ หมวดยางและพลาสติกตามราคายางที่ปรับดีขึ ้น
หมวดวัสดุก่อสร้ างสอดคล้ องกับการก่อสร้ างของภาคเอกชน
รวมทัง้ หมวดยานยนต์ ส อดคล้ อ งกับ การส่ ง ออกในหมวด
ดัง กล่ า ว อย่า งไรก็ ต าม การผลิต ลดลงในบางหมวด อาทิ
หมวดอิเล็กทรอนิกส์ตามปั ญหาการขาดแคลนชิน้ ส่วน ซึ่งถูก
ซา้ เติ มจากมาตรการควบคุม การระบาด COVID-19 อย่า ง
เข้ มงวดของจีน และหมวดอาหารและเครื่ องดื่มจากการผลิต
น ้าตาลที่น้อยลงเนื่องจากเข้ าสูช่ ่วงปิ ดหีบอ้ อย

ภาคการบริโภค : เครื่ องชี ้การบริ โภคภาคเอกชนที่ขจัดปั จจัย
ฤดูกาลแล้ วปรับเพิ่มขึ ้นจากเดือนก่อน ตามการใช้ จ่าย หมวด
บริ ก ารและหมวดสินค้ า ไม่ค งทน สะท้ อนถึ งความกังวลต่อ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Omicron ที่ น้ อยลง ส่งผลให้
กิจกรรมทางเศรษฐกิ จต่าง ๆ ปรับดีขึ ้น อย่างไรก็ตาม ความ
เชื่อมัน่ ผู้บริ โภคยังคงลดลงจาก ค่าครองชีพที่สงู ขึ ้นเป็ นสาคัญ
ซึง่ ยังเป็ นปั จจัยลบต่อการบริ โภคภาคเอกชน

ภาคการลงทุน : เครื่ องชี ้การลงทุนภาคเอกชนที่ขจัดปั จจัย
ฤดูกาลแล้ วปรับเพิ่มขึ ้นจากเดือนก่อน โดยการลงทุน หมวด
ก่อสร้ างปรับดีขึ ้น ตามยอดขายวัสดุก่อสร้ างและการขอ
อนุญาตก่อสร้ างเพื่อที่อยูอ่ าศัย ขณะที่ การลงทุนหมวด
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ลดลง ตามการนาเข้ าสินค้ าทุนและ
ยอดจดทะเบียนรถยนต์เชิงพาณิชย์
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 ดุ ล ต่ า งประเทศ: มูล ค่ า การส่ง ออกสิน ค้ า ไม่ ร วมทองค าที่ ข จัด ปั จ จัย
ฤดูก าลแล้ ว เพิ่ ม ขึ น้ จากเดื อ นก่ อ น โดยปรั บ ดี ขึ น้ ในหลายหมวดอาทิ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โลหะ สินค้ าเกษตรและเกษตรแปรรูป ยางสังเคราะห์
รวมทังยานยนต์
้
และชิ ้นส่วน อย่างไรก็ตามการส่งออกบางสินค้ าปรับลดลง
โดยเฉพาะหมวดอิเล็กทรอนิกส์และเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าที่ยงั เผชิญกับปั ญหาการ
ขาดแคลนชิ ้นส่วนการผลิต และมาตรการควบคุมการระบาดของ COVID19 ของจี น สาหรั บ มูลค่า การน าเข้ า สิน ค้ า ไม่ร วมทองค า ที่ ข จัด ปั จ จัย
ฤดูกาลแล้ วลดลงจากเดือนก่อน จากการนาเข้ าปิ โตรเลียมที่ลดลงตามการ
บริ หารคาสัง่ ซื ้อของผู้ประกอบการ และการนาเข้ าสินค้ าทุนที่ลดลง อาทิ
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ ไฟฟ้ า และเครื่ องระบายอากาศ อย่างไรก็ดี การ
นาเข้ าสินค้ าอุปโภคบริ โภคปรับเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย
 ภาคการท่ องเที่ยว : จานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ขจัดปั จจัยฤดูกาล
แล้ วทยอยปรับเพิม่ ขึ ้นต่อเนื่องจากเดือนก่อน
ในเกือบทุกสัญชาติหลัง
ภาครัฐผ่อนคลายมาตรการจากัดการเดินทางระหว่างประเทศเพิม่ เติม
อย่างไรก็ตาม
จานวนนักท่องเที่ยวจากรัสเซียและยุโรปตะวันออกปรับ
ลดลงเนื่องจากได้ รับผลกระทบจากสถานการณ์
ความขัดแย้ งระหว่าง
รัสเซีย-ยูเครน
 อัตราเงินเฟ้อ: อัตราเงินเฟ้ อทัว่ ไปเดือน เมษายน อยูท่ ี่ร้อยละ 4.65 YoY
เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 5.73 YoY ในเดือนก่อน จากฐานที่สงู ขึ ้นของค่า
กระแสไฟฟ้าจากการสิ ้นสุดมาตรการลดภาระค่าครองชีพ ประกอบกับ
ราคาน ้ามันเชื ้อเพลิงที่สงู ขึ ้นในอัตราที่ชะลอลง
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สรุ ปภาวะตลาดหุ้นพฤษภาคม 65
ภาพรวมของตลาดหุ้นในเดือนพฤษภาคม SET Index ปรับตัวลดลง
เล็กน้ อย (-0.2%) โดยตลาดย่อตัวลงในช่วงต้ นเดือนสอดคล้ องกับ
ตลาดภูมิภาค ตอบรับความกังวลต่อการดาเนินนโยบายของธนาคาร
กลางที่อาจเข้ มงวดเพื่อแก้ ปัญหาเงินเฟ้ อที่อยู่ในระดับสูงสุดรอบ 40
ปี แต่อย่างไรก็ดีท้ายที่สดุ พบว่าอัตราเงินเฟ้ อสหรัฐฯ ทังดั
้ ชนี CPI และ
ดัช นี PCE เดื อ นเมษายน มี อัต ราการขยายตัว ที่ ล ดลงจากเดื อ น
มีนาคม ส่งผลให้ ตลาดคลายกังวลต่อประเด็นเงินเฟ้ อได้ บ้าง เพิ่มแรง
เก็งกาไรสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ ้น ผสานกับปั จจัยหนุนในประเทศจาก
พัฒนาการที่ดีขึ ้นในภาคการท่องเที่ยว จากการปลดล็อกมาตรการ
เข้ าประเทศที่ผ่อนคลายมากขึ ้น ผสานการกระตุ้นเพิ่ มเติม เช่น เพิ่ม
สิทธิ์ โครงการเราเที่ยวด้ วยกัน รวมถึงความเชื่อมัน่ ต่อ COVID-19 ที่
เตรี ยมเข้ าสู่การเป็ นโรคประจาถิ่น หนุน SET ฟื น้ ตัวขึ ้นในช่วงปลาย
เดือน
เดือน พ.ค. ต่างชาติซื ้อสุทธิ ห้ นุ ไทยต่อเป็ นเดือนที่ 6 ที่ 2.0 หมื่นลบ.
เทียบกับเดือนก่อนหน้ าที่ซื ้อสุทธิ 1.1 หมื่นลบ.
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แนวโน้ มตลาดหุ้นมิ ถนุ ายน 65
คาดว่าตลาดหุ้นไทยในเดือนมิถุนายนจะมีทิศทางที่เป็ นบวกได้ โดย
ประเมินแนวรับที่ 1600 - 1620 และแนวต้ าน 1680 - 1700 จุด โดย
ปั จ จัย หลัก ยัง มาจากการฟื ้น ตัว ของเศรษฐกิ จ ในประเทศ รวมทัง้
เศรษฐกิจจีนมีล้ นุ กลับมาฟื น้ ตัวจากการควบคุมสถานการณ์ในจีนได้ ดี
ขึ ้น จะเป็ นแรงหนุน SET ยังคงฟื น้ ตัวได้ แม้ วา่ ในเดือนมิถนุ ายนจะเป็ น
เดือนแรกที่อาจได้ รับผลกระทบจากการที่ FED ปรั บลดงบดุล (QT)
กดดันสภาพคล่องชะลอ แต่คาดจะกระทบไทยจากัด เนื่องจากไทย
ได้ รั บ อานิ สงส์ เ ชิ ง บวกจากการท า QE รอบนี ค้ ่ อ นข้ า งน้ อ ย อี ก ทัง้
เศรษฐกิจไทยตอนนี ้กาลังอยู่ในช่วงฟื น้ ตัวจะเป็ นแรงหนุนต่อกระแส
เงินทุนมากกว่า
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อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลค่อนข้ างผันผวน ปรับตัวอยู่ในช่วง -32 +44 bps. อัตราผลตอบแทนที่ปรับลดลงเนื่องจากมีนกั ลงทุนบางส่วนเข้ าซื ้อ
พันธบัตรในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย เพื่อปรับลดความเสี่ยงจากการลงทุน
แต่ ใ นพัน ธบัต รรั ฐ บาลที่ ค่ อ นข้ า งยาวอายุตัง้ แต่ 21 ปี เป็ นต้ น ไป อัต รา
ผลตอบแทนพันธปรั บขึ ้นค่อนข้ างสูง เนื่องจากความกังวลอัตราเงินเฟ้ อที่
เพิ่มตัวขึ ้น ประกอบกับรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)
ประจาเดือน พ.ค. ส่งสัญญาณการปรับขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยอีก 0.50% ในการ
ประชุมเดือน มิ.ย.และเดือน ก.ค. โดยมีมมุ มองว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีความ
แข็งแกร่งมากพอที่จะเปิ ดทางให้ เฟดสามารถใช้ นโยบายการเงินเพื่อควบคุม
เงินเฟ้ อโดยไม่ทาให้ เศรษฐกิจเข้ าสู่ภาวะถดถอย อย่างไรก็ตาม เฟดจะคุม
เข้ มนโยบายการเงินเพิ่มขึ ้นอีกหรื อไม่นนจะขึ
ั้
้นอยูก่ บั แนวโน้ มเศรษฐกิจและ
ความเสีย่ งต่าง ๆ
ผลการประชุมธนาคาร กลางสหรัฐฯ (เฟด) เมื่อวันที่ 3-4 พ.ค. มีมติปรับขึ ้น
อัตราดอกเบี ้ยระยะสัน้ 0.50% สูร่ ะดับ 0.75-1.00% ตามที่ตลาดคาดการณ์
และส่งสัญญาณปรับขึ ้นดอกเบี ้ยอีก 0.50% ในการประชุม 2 ครัง้ ข้ างหน้ า
นอกจากนี ้มีแผนทยอยปรับลดขนาดงบดุล (Quantitative Tightening : QT)
ซึ่งจะเริ่ มดาเนินการตังแต่
้ เดือน มิ.ย. โดยจะลดขนาดงบดุลในวงเงิน 4.75
หมื่นล้ านดอลลาร์ /เดือน เป็ นระยะเวลา 3 เดือน ถัดไปจากนัน้ เฟดจะลด
ขนาดงบดุลเพิ่มขึ ้นเป็ น 9.5 หมื่นล้ านดอลลาร์ /เดือน
สาหรับผลการประชุมธนาคารกลาง อังกฤษ (BoE) เมื่อวันที่ 5 พ.ค. มีมติ
ปรับขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยนโยบาย 0.25% สู่ระดับ 1% ซึ่งเป็ นการเพิ่มขึ ้นเป็ น
ครัง้ ที่ 3 ในรอบปี นี ้ เนื่องจาก ราคาอาหารและพลังงานเพิ่มสูงขึ ้น
ขณะที่รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) สหรัฐฯ ประจาไตร
มาส 1/65 ประมาณการครั ง้ ที่ 2 เศรษฐกิ จ หดตัว -1.5% มากกว่ า ที่
นักวิเคราะห์คาดการณ์วา่ เศรษฐกิจหดตัวเพียง -1.3%
ด้ านปั จจัยในประเทศ กระทรวงพาณิชย์รายงานดัชนีราคาผู้บริ โภคทัว่ ไป
(CPI) เดือนเมษายน 2565 ที่ระดับ 105.15 เพิ่มขึ ้น 4.65% (YoY) จากราคา
พลังงานในตลาดโลกที่สงู ขึ ้น
ศูน ย์ พ ยากรณ์ เ ศรษฐกิ จ และธุ ร กิ จ รายงานดัช นี ค วามเชื่ อ มั่น ผู้บ ริ โ ภค
ประจาเดือน เม.ย. 65 อยู่ที่ระดับ 40.7 ลดลงจากเดือน มี.ค.65 ที่ระดับ
42.0 เป็ นผลมาจากปั ญหาค่าครองชีพเป็ นหลัก ราคาน ้ามันและราคาสินค้ า
ปรับตัวสูงขึ ้น รวมถึงเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้ มชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง
ด้ า นผลการด าเนิ น ธุ ร กรรมแลกเปลี่ ย นพัน ธบัต ร (Bond Switching) ใน
รูปแบบ Multiple-to-Multiple ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที 12 พ.ค.
กระทรวงการคลังสามารถแลกเปลี่ยน พันธบัตรได้ ในวงเงิ นรวม 90,000
ล้ านบาท จากวงเงิ นรวมไม่เกิ น 140,000 ล้ านบาท โดยมี Source Bond
ได้ แก่ LB22DA, LB23DA, LB246A, LB24DB, LB236A และ Destination
Bond ได้ แก่ LB276A, LB31DA, LB356A, LB426A, LB476A, LB526A,
LB726A, LB26DA, LB28DA, LB316A
เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา (3-31 พ.ค. 65) มีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหล
เข้ าตลาดตราสารหนี ้ไทยรวมสุทธิ 16,068 ล้ านบาท โดยเป็ นการซื ้อสุทธิใน
ตราสารหนี ้ระยะสัน้ (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ) 24,097 ล้ านบาท และ
ซื ้อสุทธิ ในตราสารหนี ้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี ) 6,054 ล้ านบาท
และมีตราสารหนี ้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 14,083 ล้ านบาท

มิ ถนุ ายน 2565

สรุปภาวะตลาดรายเดือน
ข้ อสงวนสิทธิ์และคำเตือนเกี่ยวกับควำมเสี่ยงในกำรลงทุน

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด (“บริ ษัทจัดการ”) จัดทาเอกสารฉบับนี ้ขึ ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ ข้อมูลเป็ นการ
ทัว่ ไป โดยไม่มงุ่ หมายให้ ถือเป็ นคาเสนอหรื อการเชิญชวนให้ บคุ คลใดทาการซื ้อ และ/หรื อ ขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏใน
ในเอกสารฉบับนี ้ และไม่ถือเป็ นการให้ คาปรึกษาหรื อคาแนะนาเกี่ยวกับการทาธุรกรรมที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริ ษัทต่างๆ ตามที่
ระบุไว้ ในเอกสารนี ้แต่อย่างใด แม้ บริ ษัทจัดการจะได้ ใช้ ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อให้ ข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้ องและตรงกับวัตถุป ระสงค์ของ
การจัดทาเอกสารนี ้ บริ ษัทจัดการและพนักงานของบริ ษัทจั ดการไม่มีความรับผิดและจะไม่รับผิดสาหรับความผิดพลาด ความไม่ถกู ต้ อง หรื อการตก
หล่นของข้ อมูลใดๆ ที่เกิดขึ ้นไม่วา่ ด้ วยเหตุใดก็ตาม รวมทังจะไม่
้
รับผิดสาหรับการกระทาใดๆ ที่เกิดขึ ้นบนพื ้นฐานของความเห็นหรื อข้ อมู ลที่ปรากฏอยู่
ในเอกสารฉบับนี ้ บริ ษัทจัดการไม่ได้ ให้ คารั บรองหรื อรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้ งหรื อโดยปริ ยาย เกี่ยวกับความถูกต้ อง แม่นยา น่าเชื่อถือ ทันต่อ
เหตุการณ์ หรื อความสมบูรณ์ของข้ อมูลดังกล่าวในกรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น และบริ ษัทจัดการขอปฏิเสธความรับผิดทังปวงที
้
่เกิดหรื ออาจเกิดขึ ้นใน ทุกกรณี
ทังนี
้ ้ ความเห็น บทวิเคราะห์ หรื อการคาดคะเนต่างๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อผลการดาเนินงานในอนาคตที่ปรากฏในเอกสารนี ้ (ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัด
เพียงข้ อมูลเกี่ยวกับประเทศ เศรษฐกิจ ตลาด หรื อบริ ษัทต่างๆ) ไม่ถือเป็ นเครื่ องยืนยันและอาจแตกต่างจากเหตุการณ์หรื อผลประกอบการที่เ กิดขึ ้นจริ ง
ได้ ผลการดาเนินงานของกองทุนหรื อบริ ษัทจัดการในอดีต/ผลการเปรี ยบเทียบผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนในอดีต มิได้ เป็ น
เครื่ องยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคตหรื อที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต และอาจมีกรณีที่ผลการดาเนินงานเป็ นไปอย่างผิดความคาดหมายเนื่องจาก
เหตุการณ์ หรื อ ปั จจัยต่างๆ ที่ไม่เป็ นปกติได้ การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิ น และไม่ถือว่าบริ ษัทจัดการ และ/หรื อ บริ ษัทในเครื อหรื อ
ผู้ดาเนินการขายของบริ ษัทจัดการได้ รับประกันการลงทุนให้ แก่ผ้ ลู งทุนแต่อย่างใด นอกจากนัน้ การลงทุนมีความเสีย่ ง ไม่วา่ จะเป็ นความเสีย่ งจากการ
ลงทุน ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น หรื อความเสีย่ งอื่นๆ ดังนัน้ ผู้ลงทุนอาจได้ รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรื อน้ อยกว่าเงินลงทุนเริ่ มแรก หรื อไม่ได้ รับ
เงินลงทุนคืนเลยก็ได้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนของกองทุน คาเตือน และเอกสารที่เกี่ยวข้ องก่อนทาการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และในการทา
ธุรกรรมต่างๆ เพื่อหน่วยลงทุนนันจะต้
้
องทาตามรู ปแบบและวิธีการที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนสาหรับนักลงทุนที่ต้องการทราบข้ อมูลหรื อราย ละเอียด
เพิ่มเติม สามารถติดต่อบริ ษัทจัดการหรื อผู้ดาเนินการขายที่ทา่ นใช้ บริ การ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในข้ อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี ้โดยห้ ามมิให้ ผ้ ใู ด
เผยแพร่ ทาซ ้า ดัดแปลง ลอกเลียนแบบ อ้ างอิง ไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วน หรื อใช้ วิธีการใดก็ตามเว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตล่วงหน้ าจากบริ ษั ทจัดการเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรก่อน นอกจากนัน้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะทาการแก้ ไข ปรับปรุง เปลีย่ นแปลง หรื อเพิ่มเติมข้ อความใดๆ ในเอกสารนี ้ได้ ตามที่
บริ ษัทจัดการจะเห็นสมควร
สอบถำมข้ อมูลเพิ่มเติม ติดต่ อ
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด
โทรศัพท์ : 0 2786 2222 โทรสาร: 0 2786 2377
อีเมล : thuobamwealthservice@UOBgroup.com
เว็บไซต์ : www.uobam.co.th
การลงทุนมีความเสีย่ ง ผูล้ งทุนควรทาความเข้าใจลักษณะกองทุน นโยบายกองทุน
เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสีย่ ง และผลการดาเนินงานของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
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