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สารบริษทัจดัการ 
 
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

 
สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหวา่งวนัท่ี 1 กนัยายน 2561 – 31 สงิหาคม 2562 
 

ภาพรวมการลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยระหวา่งเดือนกนัยายน 2561 – สิงหาคม 2562 มาตรการปกป้อง
ทางการค้าของสหรัฐอเมริกา และความกงัวลตอ่การทําสงครามการค้ากบัจีนฉดุรัง้การขยายตวัของเศรษฐกิจโลก, การค้าระหว่าง
ประเทศและการลงทนุของธุรกิจตลอดช่วง คร่ึงปีหลงัของปี 2561 สหรัฐอเมริกาอ้างเหตผุลท่ีจีนละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและ
ขโมยข้อมลูทางเทคโนโลยีของบริษัทอเมริกนัเป็นเหตผุลในการขึน้ภาษี ทางฝ่ังจีนไม่ยอมถกูกระทําเพียงฝ่ายเดียวจึงตอบโต้กลบั
ด้วยการขึน้ภาษีเดียวกนั แตท่ี่สดุแล้วทัง้สองฝ่ายก็ยอมหนัหน้ามาประนีประนอมกนัในเดือนพฤศจิกายน 2561 สหรัฐอเมริกายอม
ยืดเวลาการขึน้ภาษีสนิค้านําเข้าจากจีนมลูค่าสองแสนล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา จากอตัราร้อยละ 10  ท่ีปรับขึน้ไปเม่ือช่วงปลาย
เดือนกนัยายน ปี 2561 เป็นร้อยละ 25 จนกว่าร่างข้อตกลงทางการค้าจะเรียบร้อยดชันีปรับตวัขึน้ในเดือนกนัยายน 2561 ก่อน
สหรัฐอเมริกาเร่ิมขึน้ภาษี โดยแตะระดบัท่ีบริเวณ 1,760 จดุจากข่าวความคืบหน้าเร่ืองการจดัการเลือกตัง้ในประเทศและนบัจาก
เดือนตลุาคม 2561 เป็นต้นไปจนถึงสิน้ปี ตลาดหุ้นทัว่โลกรวมทัง้ตลาดหุ้นไทยก็ทิง้ตวัลง นอกจากประเด็นสงครามการค้า ยงัมี
ประเด็นลบอีกหลายประเด็นท่ีเกิดขึน้ โดยเฉพาะการร่วงลงของราคานํา้มนัดิบราคานํา้มนัดิบ WTI ลดลงจากระดบั US$76/bbl 
มาทําจดุต่ําสดุของปีช่วงสิน้เดือนธันวาคม 2561 ท่ีระดบัUS$45/bbl สาเหตมุาจากปริมาณอปุทานนํา้มนัดิบสว่นเกินเพิ่มขึน้มาก
และการคาดการณ์การชะลอตวัของอปุสงค์โลกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีลดลงจากผลของสงครามการค้า หุ้นกลุม่นํา้มนัจึงถกู
เทขายและปรับตัวลงมา นอกจากนีก้ารส่งสญัญาณขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายต่อเน่ืองของเฟดส่งผลให้เม็ดเงินไหลออกจาก
สนิทรัพย์เส่ียงเข้าสูต่ลาดตราสารหนี ้ตลาดหุ้นทัว่โลกและดชันี SET จงึด่ิงลงสูจ่ดุต่ําสดุของปีท่ีบริเวณ 1,550 จดุในเดือนธันวาคม 
2561 อย่างไรก็ตาม ดชันีตลาดหุ้นกลบัมาฟืน้ตวัได้ในเดือนมกราคม 2562 ด้วยแรงหนนุจากทิศทางราคานํา้มนัดิบท่ีฟืน้ตวักลบั
หลงักลุม่โอเปกและพนัธมิตรประกาศใช้มาตรการลดกําลงัการผลิตรวม 1.2 mnbpd ถึงช่วงกลางปี ประกอบกบัธนาคารกลางทัว่
โลกรวมทัง้เฟดสง่สญัญาณผ่อนคลายนโยบายทางการเงินโดยพร้อมเพรียงเพ่ือลดแรงกดดนัต่อเศรษฐกิจ ตลาดหุ้นไทยพกัตวัใน
เดือน มีนาคม 2562 หลงันักลงทุนลดขนาดการลงทุนเพ่ือรอดูผลการเลือกตัง้และการจัดตัง้รัฐบาลใหม่ และในเดือนเมษายน 
2562 ดชันีปรับตวัขึน้อีกครัง้จากแรงหนนุของราคานํา้มนัดิบท่ีปรับตวัขึน้ต่อเน่ือง รวมถึงการเจรจาการค้าระหว่างสองฝ่ายท่ีเร่ิม
เห็นความคืบหน้า แต่สถานการณ์กลบัเลวร้ายในเดือนพฤษภาคม 2562 หลงัสหรัฐอเมริกา ประกาศขึน้ภาษีสินค้านําเข้าจากจีน
มลูค่าสองแสนล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา จากอตัราร้อยละ 10  ท่ีปรับขึน้ไปเม่ือเดือนกนัยายน 2562 เป็น ร้อยละ 25  และเร่ิมต้น
ทําสงครามเทคโนโลยีกบัจีนโดยประกาศห้ามไม่ให้บริษัทอเมริกนัค้าขายกบับริษัทเทคโนโลยีของจีนดึงดชันีหุ้นไทยให้ลงมาแตะ
ระดับ 1,600 จุด แต่กระนัน้ ตลาดก็ฟื้นตัวได้อีกครัง้ในเดือนมิถุนายน 2562 และพักตัวในกรอบ 1,710-1,750 จุดช่วงเดือน
กรกฎาคม 2562 หลงัการเมืองในประเทศมีความชัดเจนและเฟดแสดงท่าทีผ่อนคลายนโยบายการเงินอย่างชัดเจน สงคราม
การค้ากลบัมาดเุดือดอีกครัง้ หลงัสหรัฐอเมริกาประกาศขึน้ภาษีสินค้าจีนอีกระลอก มลูค่ารวม 2.5 แสนล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา  
ในอตัราร้อยละ 15  โดยให้เร่ิมมีผลวนัท่ี 1 กนัยายน 2562 และ 15 ธันวาคม 2562 ทําให้ดชันีลงมาแตะ 1,600 จดุ ก่อนขึน้มาปิด
ท่ี 1,654.92 จดุ ณ สิน้เดือนสงิหาคม 2562 
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สรุปภาวะตลาด SET index ระหว่าง กนัยายน 2561 – สิงหาคม 2562 ดชันีให้ผลตอบแทนรวม -0.87% โดยหุ้นกลุ่ม
หลกัท่ีให้ผลตอบแทนดีท่ีสดุได้แก่กลุ่ม กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ +28.60%, เงินทนุและหลกัทรัพย์ +23.83%, 
และ    เทคโนโลยีและการส่ือสาร +16.06% ในขณะท่ีกลุ่มชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ -34.66%, ปิโตรเคมี-33.15% และยานยนต์      
-15.88% ให้ผลตอบแทนน้อยท่ีสดุในช่วงเดียวกนั นกัลงทนุตา่งชาติเป็นผู้ขายสทุธิจํานวน 7.99 หม่ืนล้านบาท 

 
 
 
 

 *ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET TRI) 
 
เน่ืองในโอกาสท่ีกองทนุเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว ได้ครบรอบปีบญัชี ในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 บริษัทจดัการใคร่ขอแจ้ง

ให้ทราบวา่ กองทนุดงักลา่วมีมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 12,738,582,340.28 บาท หรือคิดเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หน่วยเทา่กบั 59.4182 บาท 
(ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 สงิหาคม 2562) 

 
บริษัทจดัการขอขอบคณุทา่นผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุทา่นท่ีให้ความไว้วางใจในการลงทนุกบักองทนุเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว 

และขอให้คํามัน่วา่บริษัทจดัการจะบริหารกองทนุให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสดุเพ่ือประโยชน์สงูสดุของท่านด้วยความระมดัระวงัรอบคอบ
ภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ทา่นสามารถติดตามข่าวการประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุเปิดได้ท่ีเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
 
 
 

(นายวนา  พลูผล) 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 

กองทุนเปิด บรรษัทภบิาล หุ้นระยะยาว 
ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 

 1 กันยายน 2561 – 31 สงิหาคม 2562 
กองทนุ 1.1680% 
ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน * -0.7209% 
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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 กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 

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 บรรษทัภิบาล หุ้นระยะยาว  

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนรวม 

สาํหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2561 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 
 

ลาํดับที่ รายช่ือผู้จัดการกองทุนรวม 

1 นางสาวพชัราภา มหทัธนกลุ* 

2 นายสทิธิศกัด์ิ  ณฐัวฒิุ* 

3 นางสาวปราณี  ศรีมหาลาภ 

4 นายชยัยนัต์ จนัทนคีรี 

5 นายชยัพฤกษ์ กลุกาญจนาธร* 

6 นายธนกร ธรรมลงกรต 

7 นางสาวนพรัตน์ ประมวลวลัลกิลุ* 

   *    ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 
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ตารางสรปุผลการดาํเนินงาน 

วันจดทะเบียนกองทุน 27 ต.ค. 47 

วันสิน้สุดรอบปีบัญชี 31 ส.ค. 62 

 

 
 

 
หมายเหต ุ 1) ผลตอบแทนตอ่ช่วงเวลา 

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

 

- ดชันีชีว้ดั : ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET TRI)   

-  เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวม
ของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

-  ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นสิ่งยืนยนั
ถงึผลการดําเนินงานในอนาคต 
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หมายเหต ุ * คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีแตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01 

** ได้รวมภาษีมลูค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี) ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้
จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนเปิด บรรษทัภิบาล หุ้นระยะยาว 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2561 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

   
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (Fund's direct expense) 

จาํนวนเงนิ ร้อยละ ของ 

หน่วย : พันบาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ           198,088.48                      1.6052  

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์              2,641.18                      0.0214  

คา่ธรรมเนียมการทํารายการ                       -                          -   

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 15,847.08                      0.1284  

คา่ท่ีปรึกษาการลงทนุ                       -                          -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                       -                          -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                       -                          -   

คา่สอบบญัชี                   76.20  0.0006   

คา่ประกาศหนงัสือพิมพ์                  104.84  0.0008   

คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ* 153.18  0.0012   

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด **        216,910.96                    1.7576  
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กองทุนเปิด บรรษทัภิบาล หุ้นระยะยาว 

รายละเอียดเก่ียวกบัค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์

สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2561 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

  
ช่ือบริษัทนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ 

ค่านายหน้า ร้อยละของค่านายหน้า 

  ซือ้ขายหลักทรัพย์ ซือ้ขายหลักทรัพย์รวม 

1 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั 8,370,106.96 19.20 

2 บริษัทหลกัทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากดั  5,265,377.85 12.08 

3 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน)  4,761,188.78 10.92 

4 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั 4,733,574.54 10.86 

5 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) 3,329,847.12 7.64 

6 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จํากดั  3,231,885.26 7.41 

7 บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 3,178,904.82 7.29 

8 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั  2,920,318.97 6.70 

9 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 2,696,449.28 6.19 

10 บริษัทหลกัทรัพย์ ยบีูเอส (ประเทศไทย) จํากดั  1,158,617.13 2.66 

11 อ่ืนๆ 3,942,181.28 9.04 

   รวม  43,588,451.99 100.00 
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทนุรวม (PTR) 

กองทุนเปิด บรรษทัภิบาล หุ้นระยะยาว 

สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2561 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 

123.42% 
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด บรรษทัภิบาล หุ้นระยะยาว 

ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 
 

เงนิฝากธนาคาร 
อันดับความน่าเช่ือถือโดย
สถาบันในต่างประเทศ 

อันดับความน่าเช่ือถือโดย
สถาบันในประเทศ 

ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน) Baa1 (Moody)  AAA (Fitch) 
. 
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 การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ 

ลาํดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ 
ผลประโยชน์ที่

ได้รับ 
เหตุผลในการรับ 
ผลประโยชน์ 

1 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จํากดั 

ข่าวสาร และ 
บทวิเคราะห์ 

 
 
 

เพ่ือใช้เป็นข้อมลูในการ 
ประกอบการตดัสนิใจ 

ลงทนุ 
 

2 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) 

3 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จํากดั 

4 บริษัทหลกัทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากดั 

5 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จํากดั (มหาชน) 

6 บริษัทหลกัทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากดั 

7 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั 

8 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

9 บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

10 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จํากดั (มหาชน) 

11 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

12 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 

13 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั 

14 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) 

15 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จํากดั 

16 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั 

17 บริษัทหลกัทรัพย์ ยบีูเอส (ประเทศไทย) จํากดั 

18 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
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รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการทาํธรุกรรมของกองทุนรวม 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2561 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

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 บรรษทัภิบาล หุ้นระยะยาว 

ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 1 กนัยายน 2561 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 
 

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 บรรษทัภิบาล หุ้นระยะยาว 

ณ วนัท่ี 30 สิงหาคม 2562 
 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ไมมี่ - 
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การแก้ไขข้อผกูพนั 

กองทุนเปิด บรรษทัภิบาล หุ้นระยะยาว 

สาํหรบัระยะเวลา ตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2561 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 
 

เร่ืองที่แก้ไข เหตุผลที่แก้ไข 
วันที่ได้รับ 

ความเหน็ชอบ 

วันที่มีผล 
ใช้บังคับ 

‐ไมมี่- - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       กองทนุเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว       19 

 
 

 

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 












































