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สารบริษทัจดัการ 
 
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

ความเห็นเก่ียวกับการลงทุนเพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุนในรอบบัญชีท่ีผ่านมา ระหว่างวันท่ี 1 กันยายน 2562 –           
วนัท่ี 31 สงิหาคม 2563 
 
สรุปภาพรวมตลาด 

ในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2562 ตลาดหุ้นทัว่โลกเผชิญกบัเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตวั โดยเฉพาะในกลุม่ภาคอตุสาหกรรมและการนําเข้า-
ส่งออก รวมถึงปัจจัยลบจากสงครามทางการค้าท่ีทวีความรุนแรงมากขึน้ หลงัจากสหรัฐอเมริกาปรับขึน้อัตราภาษีนําเข้าของสินค้าจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีนหลายรายการ อีกทัง้ยงัเพิ่มขนาดและอตัราการเก็บภาษีหลายครัง้ตลอดปี 2562 อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าตลาดหุ้นโลก
จะมีความผนัผวนแต่สามารถปรับตวัเป็นบวกได้จากนโยบายผ่อนคลายทางการเงินของธนาคารกลางทัว่โลก ทัง้ในกลุ่มประเทศพฒันาและ
กลุ่มประเทศกําลงัพฒันา โดยท่ีสําคญัได้แก่การลดอตัราดอกเบีย้ของเฟดถึงสามครัง้ต่อเน่ือง ซึ่งมีส่วนช่วยเพิ่มความมัน่ใจในตลาดทนุและ
กระตุ้นเศรษฐกิจโลกให้ฟืน้ตวัได้ในช่วงท้ายของปี 2562 ตลาดหุ้นสามารถปรับขึน้ได้ต่อเน่ือง จนกระทัง่ ตลาดหุ้นโลกต้องพบกบัความผนัผวน
ครัง้ใหญ่ในประวติัศาสตร์ตลาดหุ้น สืบเน่ืองจากการพบโรคระบาดในมณฑลอู่ฮัน่ สาธารณรัฐประชาชนจีน โรคระบาดดงักลา่วเร่ิมลกุลามทัว่
สาธารณรัฐประชาชนจีนและเกิดการระบาดทัว่โลกอย่างรวดเร็ว สง่ผลให้ประเทศต่างๆ   ทัว่โลกต้องปิดประเทศ ธุรกิจหลาย  ๆธุรกิจต้องปิดและ
หยดุชะงกั สง่ผลลําดบัถดัมาให้เศรษฐกิจเข้าสูภ่าวะถดถอย (Technical Recession)  ตลาดหุ้นทัว่โลกปรับตวัลดลงรุนแรง โดยปรับตวัลดลงจาก
จดุสงูสดุ 30-40% ในครัง้นีรั้ฐบาลและธนาคารกลางทัว่โลกสามารถออกมาตรการช่วยเหลือได้อยา่งรวดเร็ว ได้แก่ การให้เงินช่วยเหลือ การลดอตัรา
ดอกเบีย้นโยบายเหลือร้อยละ 0 การเข้าซือ้หนีต้่าง  ๆส่งผลให้ตลาดหุ้นผ่านจุดต่ําสดุและฟืน้ตวัได้อย่างรวดเร็วในช่วงไตรมาสท่ี 2 ของปี 2563 
ตลาดหุ้นยงัคงสามารถปรับตวัขึน้ได้ต่อเน่ืองในช่วงไตรมาสท่ี 3  ปี 2563 เน่ืองจากเฟดยงัคงให้คํามัน่สญัญาว่าจะยงัคงใช้นโยบายผ่อนคลาย
ตอ่เน่ือง อีกทัง้ตวัเลขชีนํ้าทางเศรษฐกิจเร่ิมสง่สญัญาณฟืน้ตวัอีกด้วย 
 
กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ 

 กองทุนลงทุนในหลกัทรัพย์และทรัพย์สินทัง้ในและต่างประเทศ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์และ
ทรัพย์สินแต่ละประเภทในสดัส่วนตัง้แต่ 0-100% ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน ซึ่งสดัส่วนการลงทุน ดงักล่าวจะขึน้อยู่กับ  
ดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ตามความเหมาะสมของสภาวการณ์ในแต่ละขณะ และกองทนุจะนําเงินไปลงทนุในต่างประเทศไม่เกิน 
79% ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้ในสภาวะการลงทนุปัจจบุนั คาดวา่จะลงทนุในสนิทรัพย์ 5 กลุม่ ดงันี ้                       
1. อสงัหาริมทรัพย์ทัว่โลกช่ือกองทนุ UBS (Lux) Real Estate Fund Selection-Global  
2.  ตราสารหนีส้ินเช่ือบ้านสหรัฐ (MBS) ช่ือกองทนุ BNP Paribas Flexi I US Mortgage Fund และ กองทนุ PIMCO GIS-Mortgage 

Opportunity I USD Cap             
3. Reit, Property Fund, Infrastructure Fund ในเอเชีย บริหารโดย บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (สิงคโปร์)                      
4. Reit, Property Fund, Infrastructure Fund ประเทศไทย บริหารโดย บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย)          
5. Listed Global Real Estate บริหารโดย Janus Anderson 
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นํา้หนกัการลงทนุสงูสดุ ณ วนัท่ี 31 สงิหาคม 2563 
 %/NAV 

ตราสารหนี ้สนิเช่ือบ้านสหรัฐอเมริกา 36.26 
หน่วยลงทนุอสงัหาริมทรัพย์ในประเทศ 30.19 
หน่วยลงทนุอสงัหาริมทรัพย์ในเอเชีย 13.54 
กองทนุอสงัหาริมทรัพย์ทัว่โลก 11.65 
หน่วยลงทนุอสงัหาริมทรัพย์ทัว่โลก 3.68 
อ่ืนๆ 4.67 

 
ผลการดาํเนินงานของกองทุนฯ 

  มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หน่วยของกองทนุสําหรับรอบบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 สงิหาคม 2563 ลดลงร้อยละ 6.68 เปรียบเทียบ
กบัดชันีอ้างอิงมาตรฐานท่ีลดลงร้อยละ 9.52 
  

กองทุนเปิด ยูไนเตด็ เฟลก็ซเิบิล้ อนิคัม ฟันด์ 
ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 
1 ก.ย. 2562 – 31 ส.ค. 2563 

ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 
1 ก.ย. 2561 – 31 ส.ค. 2562 

กองทนุ -6.68% 11.62% 
ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน (เงินบาท) -9.52% 12.80% 
ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน   : ดชันี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index Net (USD) ปรับด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบคา่สกลุเงินบาท  ณ 
วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน สดัสว่น 35%, ดชันีผลตอบแทนรวมของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (PF&REIT 
Total Return Index) สดัสว่น 40%, ดชันี Bloomberg US Treasury Bond Index ปรับด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบคา่สกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณ
ผลตอบแทน สดัสว่น 25% 

  
เน่ืองในโอกาสที่กองทนุเปิด ยไูนเต็ด เฟล็กซิเบิล้ อินคมั ฟันด์  ซึ่งจะครบรอบปีบญัชีในวนัที่ 31 สิงหาคม 2563 บริษัท

ขอเรียนให้ท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุดงักล่าวทราบว่า กองทนุเปิด ยไูนเต็ด เฟล็กซิเบิล้ อินคมั ฟันด์ ชนิดรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุอตัโนมติั มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 811,737,847.77 บาท หรือคิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยเท่ากบั 11.1722 บาทและ
กองทนุเปิด ยไูนเตด็ เฟลก็ซิเบิล้ อินคมั ฟันด์ ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 4,260,387,705.72  บาท หรือ
คิดเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หน่วยเทา่กบั 11.1723 บาท  
 
 บริษัทจดัการขอขอบคณุท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุท่านท่ีให้ความไว้วางใจในการลงทนุกบักองทนุเปิด ยไูนเต็ด เฟล็กซิเบิล้ อินคมั ฟันด์ 
และขอให้คํามัน่ว่าบริษัทจดัการจะบริหารกองทนุให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสดุเพ่ือประโยชน์สงูสดุของท่านด้วยความระมดัระวงัรอบคอบภายใต้
จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ทา่นสามารถติดตามข่าวการประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุเปิดได้จากเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 

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 ยไูนเตด็ เฟลก็ซิเบ้ิล อินคมั ฟันด ์

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนรวม 

สาํหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 
 

ลาํดับที่ รายช่ือผู้จัดการกองทุนรวม 

1 นางสาววรรณจนัทร์   อึง้ถาวร* 

2 นายกิตติพงษ์          กงัวานเกียรติชยั* 

3 นายกาย                       ศิริพรรณพร* 

4 นายฐิติรัฐ                     รัตนสงิห์* 

5 นางสาวสริิอนงค์           ปิยสนัติวงศ์ 

 *   ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 
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ตารางสรปุผลการดาํเนินงาน 

วันจดทะเบียนกองทุน   2 ก.ย. 59 

วันสิน้สุดรอบปีบัญชี  31 ส.ค. 63 

 

กองทุนเปิด ยูไนเตด็ เฟลก็ซเิบิล้ อนิคัม ฟันด์ (ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต)ิ 

 
 

กองทุนเปิด ยูไนเตด็ เฟลก็ซเิบิล้ อนิคัม ฟันด์ (ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบปกต)ิ 
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     หมายเหต ุ    1) ผลตอบแทนตอ่ช่วงเวลา 
                          2) ผลตอบแทนตอ่ปี 
                          3) ถ้าจดัตัง้กองทนุน้อยกวา่ 1 ปี ผลตอบแทนตอ่ช่วงเวลา ถ้าจดัตัง้กองทนุมากกวา่หรือเทา่กบั 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละตอ่ปี 

 
- ตวัชีว้ดั : ดชันี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index Net (USD) ปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียน

เพ่ือเทียบ ค่าสกุลเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน สดัส่วน 35%, ดชันีผลตอบแทนรวมของกองทนุรวม

อสงัหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) สดัสว่น 40%, 

ดชันี Bloomberg US Treasury Bond Index ปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบค่าสกลุเงินบาท ณ วนัท่ี

คํานวณผลตอบแทน สดัสว่น 25% 

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของ
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

 - ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็น
สิง่ยืนยนัถงึผลการดําเนินงานในอนาคต 
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ข้อมลูกองทนุต่างประเทศท่ีกองทุน ลงทุนเกิน 20% ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 

 ข้อมลูของ  PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund 
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กองทุนเปิด ยไูนเตด็ เฟลก็ซิเบ้ิล อินคมั ฟันด ์

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
สาํหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (Fund's direct expense) 
จาํนวนเงนิ ร้อยละ ของ 

หน่วย : พันบาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ     68,627.48   1.0700 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์            2,058.82           0.0321 

คา่ธรรมเนียมการทํารายการ                    -                 -   

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน         13,725.50            0.2140 

คา่ธรรมเนียมผู้จดัการร่วมในต่างประเทศ           4,151.56           0.0648 

คา่ท่ีปรึกษาการลงทนุ                      -                    -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                      -                     -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                       -                  -   

คา่สอบบญัชี               71.40      0.0011

คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ *                   56.89         0.0009 

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด **           88,691.65         1.3829 

หมายเหต ุ *    คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีแตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01 
  ** ได้รวมภาษีมลูค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ท่ี

เกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
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กองทุนเปิด ยไูนเตด็ เฟลก็ซิเบ้ิล อินคมั ฟันด ์

รายละเอียดเก่ียวกบัค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์
สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

 
  

ช่ือบริษัทนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ 

ค่านายหน้า ร้อยละของค่านายหน้า 

  ซือ้ขายหลักทรัพย์ ซือ้ขายหลักทรัพย์รวม 

1 CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED             572,118.88                                 9.82 

2 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั              450,277.60                                 7.73 

3 THE BANK OF TOKYO - MITSUBISHI UFJ, LTD.              415,322.99                                 7.13 

4 INVESTMENT TECHNOLOGY GROUP LIMITED              299,224.09                                 5.13 

5 บริษัทหลกัทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากดั               307,831.10                                 5.28 

6 บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน) 283,026.70   4.86 

7 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)              239,402.95                                 4.11 

8 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน)              230,646.85                                 3.96 

9 บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จํากดั (มหาชน)              228,576.48                                 3.92 

10 UOB KAY HIAN PTE. LTD.              211,305.70                                 3.63 

11 อ่ืนๆ           2,589,980.84                               44.44 

   รวม         5,827,714.18                     100.00 
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทนุรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ เฟลก็ซิเบ้ิล อินคมั ฟันด ์

ตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 
 

 50.23% 
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ เฟลก็ซิเบ้ิล อินคมั ฟันด ์

ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 
 

เงนิฝากธนาคาร อันดับความน่าเช่ือถือโดย
สถาบันในต่างประเทศ 

อันดับความน่าเช่ือถือโดย
สถาบันในประเทศ 

-ไมมี่- - - 
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                     การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ 
 

ลาํดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ เหตุผลในการรับ 
ผลประโยชน์

- -ไมมี่- - -
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รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการทาํธรุกรรมของกองทุนรวม 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

 

รายช่ือบุคคลที่เก่ียวข้อง 

- ไมมี่ - 

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 ยไูนเตด็ เฟลก็ซิเบ้ิล อินคมั ฟันด ์

ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 1 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 
 

วันที่ 
 

ช่ือหลักทรัพย์ 
 

อัตราส่วน ณ สิน้วัน อัตราส่วนตามโครงการ สาเหตุ การดาํเนินการ 

(%NAV) (%NAV)   

-  -ไมมี่-  -  -  -  - 
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ข้อมลูการใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชมุผูถื้อหุ้น 

ในนามกองทนุรวมของรอบปีปฏิทินล่าสดุ 
 
 

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

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ เฟลก็ซิเบ้ิล อินคมั ฟันด ์

ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

-ไมมี่- 

หมายเหต ุ: 

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

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ เฟลก็ซิเบ้ิล อินคมั ฟันด ์

สาํหรบัระยะเวลา ตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

 
เร่ืองที่แก้ไข เหตุผลที่แก้ไข วันที่ได้รับ 

ความเหน็ชอบ 
วันที่มีผล 
ใช้บังคับ 

หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

แก้ไขตามประกาศ 
สน.38/2562 

31 ตลุาคม 2562 31 ตลุาคม 2562 

สทิธิในการลงมติเพ่ือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการลงทนุ

หรือแก้ไขวิธีจดัการ 

วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ

ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ แก้ไขตามประกาศ 
ทน.13/2562 
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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 


