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สารจากบริษทัจดัการ 
 

เรียน     ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
สรุปภาพรวมตลาด 

เศรษฐกิจโลกชะลอตวัลงจากการระบาดของไวรัส Covid-19 และการดําเนินงานทางเศรษฐกิจท่ียงัต่ํากว่าระดบัปกติ 
อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางและรัฐบาลทั่วโลกยังคงใช้นโยบายทัง้การเงินและการคลังเพ่ือลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ       
ตลาดทนุมีการฟืน้ตวัจากความคาดหวงัเก่ียวกบัวคัซีน การคาดการณ์ถึงการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจส่งผลให้อตัราผลตอบแทน
ตราสารหนีป้รับสงูขึน้ ถึงแม้ว่าดอกเบีย้นโยบายยงัคงอยู่ในระดบัต่ํา การใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายในประเทศหลกัๆ 
จะช่วยลดแรงกดดนัตอ่การลงทนุในสนิทรัพย์เส่ียง 

 
กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ 

กองทนุลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวม BGF Global Allocation Fund ซึง่บริหารโดย BlackRock (Luxembourg) S.A. 
กองทนุหลกัจะกระจายการลงทนุไปยงัตราสารทนุ ตราสารหนี ้และตราสารทางการเงินระยะสัน้ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน
ทัว่โลก ในสถานการณ์ปกติกองทนุหลกัจะลงทนุไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70 ของมลูค่าสินทรัพย์สทุธิในหลกัทรัพย์ท่ีออกโดยภาครัฐ
และภาคเอกชน และกองทนุจะเน้นลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีราคาต่ํากวา่มลูคา่ท่ีแท้จริง 
 
ณ วนัท่ี  31 มกราคม 2564 กองทนุหลกัได้มีการลงทนุจําแนกตามกลุม่หลกัทรัพย์ตา่งๆ ดงันี ้

ทรัพย์สนิที่ลงทุน %/NAV 

ตราสารทนุ 63.91 

ตราสารหนี ้ 19.21 

สนิค้าโภคภณัฑ์ 1.21 

เงินสด 15.67 
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนฯ 

 สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีนี ้กองทนุปรับตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 15.96 เทียบกบัดชันีมาตรฐานท่ีปรับตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 9.12 

* ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน : ดชันี S&P 500 ซึง่เป็นดชันีเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทนุหลกั (Master Fund) ปรับด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพ่ือ
เทียบค่าสกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน (36%), ดชันี FTSE All-World ex US ซึง่เป็นดชันีเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทนุหลกั 
(Master Fund) ปรับด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบค่าสกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน (24%), ดชันี BofA Merrill Lynch 5-year US 
Treasury Bond Index  ซึง่เป็นดชันีเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทนุหลกั (Master Fund) ปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบค่าสกลุเงิน
บาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน (24%), ดชันี FTSE Non-USD World Government Bond ซึง่เป็นดชันีเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทนุ
หลกั (Master Fund) ปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบคา่สกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน (16%)  

 

               เน่ืองในโอกาสท่ีกองทนุเปิด ยโูอบี โกลบอล แอลโลเคชัน่ เพ่ือการเลีย้งชีพ ครบรอบปีบญัชีในวนัท่ี 31 มกราคม 2564 
บริษัทขอเรียนให้ทา่นผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุดงักลา่วทราบวา่ กองทนุมีมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 47,724,369.26 บาท หรือคิดเป็น
มลูค่าทรัพย์สนิสทุธิตอ่หน่วยเทา่กบั 12.5550 บาท (ข้อมลู ณ วนัท่ี 29 มกราคม 2564) 
 

บริษัทขอขอบคณุทา่นผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุท่านท่ีให้ความไว้วางใจในการลงทนุกบักองทนุเปิด ยโูอบี โกลบอล แอลโลเคชัน่ 
เพื่อการเลีย้งชีพ และขอให้คํามัน่ว่าบริษัทจะบริหารกองทนุให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสดุเพ่ือประโยชน์สงูสดุของท่านด้วยความ
ระมดัระวงัรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัดท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุเปิดได้ท่ีเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
 

 
(นายวนา พลูผล) 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

  

กองทุนเปิด ยูโอบี โกลบอล 
แอลโลเคช่ัน เพ่ือการเลีย้งชีพ 

ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 
1 กุมภาพันธ์ 2563 – 31 มกราคม 2564 

ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 
1 กุมภาพันธ์ 2562 – 31 มกราคม 2563 

กองทนุ 15.96% 10.02% 

ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน (เงินบาท)* 9.12% 12.61% 
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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 
 
 

สถานที่ตัง้ของบริษัทจัดการ 

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 ยโูอบี โกลบอล แอลโลเคชัน่ เพ่ือการเลี้ยงชีพ  

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนรวม 

สาํหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2563 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2564 
 

ลาํดับที่ รายช่ือผู้จัดการกองทุนรวม 

1 นางสาววรรณจนัทร์ อึง้ถาวร* 

2 นายกิตติพงษ์ กงัวานเกียรติชยั* 

3 นายฐิติรัฐ                    รัตนสงิห์* 

4 นางสาวสริิอนงค์          ปิยสนัติวงศ์ 

*  ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 
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ตารางสรปุผลการดาํเนินงาน 
 

วันจดทะเบียนกองทุน   18 ก.พ. 58 

วันสิน้สุดรอบบัญชี       31 ม.ค. 64 
 

 
 

หมายเหต ุ 1) ผลตอบแทนตอ่ช่วงเวลา 
 2) ผลตอบแทนตอ่ปี 

 3) ถ้าจดัตัง้กองทนุน้อยกวา่ 1 ปี ผลตอบแทนตอ่ช่วงเวลา ถ้าจดัตัง้กองทนุมากกวา่หรือเทา่กบั 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละตอ่ปี 

- ดชันี S&P 500 ซึ่งเป็นดชันีเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทนุหลกั (Master Fund) ปรับด้วยอตัรา
แลกเปล่ียนเพ่ือเทียบค่าสกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน (36%), ดชันี FTSE All-World ex US ซึง่เป็น
ดชันีเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทนุหลกั (Master Fund) ปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบค่าสกลุ
เงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน (24%), ดชันี BofA Merrill Lynch 5-year US Treasury Bond Index     
ซึง่เป็นดชันีเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทนุหลกั (Master Fund) ปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบ
ค่าสกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน (24%), ดชันี FTSE Non-USD World Government Bond  ซึง่เป็น
ดชันีเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทนุหลกั (Master Fund) ปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบค่าสกลุ
เงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน (16%) 

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของ
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็น
สิ่งยืนยนัถงึผลการดําเนินงานในอนาคต 
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ข้อมลูของ BGF Global Allocation Fund (กองทนุหลกั)  
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กองทุนเปิด ยโูอบี โกลบอล แอลโลเคชัน่ เพ่ือการเลี้ยงชีพ 
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2563 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2564 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (Fund's direct expense)  
จาํนวนเงนิ 

หน่วย : พันบาท 
ร้อยละ ของ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ               298.73                        1.0700 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์                  8.96                        0.0321 

คา่ธรรมเนียมการทํารายการ                     -                                  -   

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน               59.75                        0.2140 

คา่ท่ีปรึกษาการลงทนุ                      -                                   -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                     -                                  -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                        -                                   -   

คา่สอบบญัชี                 41.20                        0.1476 

คา่ธรรมเนียมธนาคาร                  0.50                        0.0018 

คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ*                    3.75                        0.0134 

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด **    412.89                  1.4789 

รายได้ 
จาํนวนเงิน        
หน่วย : บาท 

ร้อยละ ของ          
มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 

คา่ตอบแทนท่ีได้รับจากบริษัทจดัการตา่งประเทศ     201,603.96                        0.7224 

หมายเหต ุ  *     คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีแตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01  

                  **    ได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี)   
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%NAV

1.13

1.10

0.04
0.01

0.21

-0.20

98.71

98.71

98.71

98.71

0.15

0.15
100.00

มูลค่าตามราคาตลาด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ

เงนิฝาก 541,099.86

กองทุนเปิด ยโูอบี โกลบอล แอลโลเคชัน่ เพ่ือการเลี้ยงชีพ
ณ วนัท่ี 31  มกราคม  2564

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั

อื่นๆ 4,207.18

ธนาคาร กสกิรไทย จํากดั (มหาชน)(USD) 16,707.01

ธนาคาร กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 524,392.85

หนีส้นิอ่ืน -95,004.83
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ  LUXEMBOURG

หุ้นสามัญ 47,107,952.77

ทรัพย์สนิอื่น 99,212.01

BGF Global Allocation Fund - Class A 47,107,952.77

ไมจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 47,107,952.77

หนว่ยลงทนุ 47,107,952.77

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 47,722,646.31

69,386.50สญัญาฟอร์เวิร์ด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า

สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปล่ียน 69,386.50
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AA+ 1,906.88

AA+ 12,389.80

A- -12,088.80

A- 2,739.60

A- 4,636.75

AAA 57,713.10

AAA 6,099.66

AAA 2,617.52

AA 7,229.71

AA 7,748.75

AA 642.92

AA+ -6,595.86

AA+ 3,900.70

AA+ -19,554.23

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวั
กองทุนเปิด ยโูอบี โกลบอล แอลโลเคชัน่ เพ่ือการเล้ียงชีพ

ณ วนัท่ี 31  มกราคม  2564

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา คู่ สัญญา อันดับความ
น่าเช่ือถอื

วัตถุประสงค์ มูลค่าตาม
ราคาตลาด

%NAV วันครบกาํหนด กาํไร/ขาดทุน

สญัญาท่ีอ้างอิงกบัอตัราแลกเปลีย่น

สญัญาฟอร์เวิร์ด ธนาคาร กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) ป้องกนัความเสีย่ง 1,906.88 0.00 19/02/2564

-0.03 18/06/2564

ธนาคาร กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) ป้องกนัความเสีย่ง 12,389.80

ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน) ป้องกนัความเสีย่ง 2,739.60

0.03 19/03/2564

ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน) ป้องกนัความเสีย่ง -12,088.80

ป้องกนัความเสีย่ง 57,713.10

0.01 15/05/2564

ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน) ป้องกนัความเสีย่ง 4,636.75 0.01 16/07/2564

0.12 19/03/2564

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) ป้องกนัความเสีย่ง 6,099.66 0.01 14/05/2564

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน)

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) ป้องกนัความเสีย่ง 642.92 0.00 16/07/2564

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) ป้องกนัความเสีย่ง 2,617.52

0.02 19/03/2564ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) ป้องกนัความเสีย่ง 7,229.71

ป้องกนัความเสีย่ง -6,595.86

0.01 19/03/2564

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) ป้องกนัความเสีย่ง 7,748.75 0.02 14/05/2564

-0.01 14/05/2564

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ป้องกนัความเสีย่ง 3,900.70 0.01 19/03/2564

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)

-0.04 18/06/2564ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ป้องกนัความเสีย่ง -19,554.23
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   ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทุนรวม (PTR) 

 กองทุนเปิด ยโูอบี โกลบอล แอลโลเคชัน่ เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2563 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2564 
 

14.53% 
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด ยโูอบี โกลบอล แอลโลเคชัน่ เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2564 
 

เงนิฝากธนาคาร อันดับความน่าเช่ือถือโดยสถาบัน
ในต่างประเทศ 

อันดับความน่าเช่ือถือโดย
สถาบันในประเทศ 

-ไมมี่- - - 
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การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ 

ลาํดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ
เหตุผลในการรับ 
ผลประโยชน์

- -ไมมี่- - - 
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รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการทาํธรุกรรมของกองทุนรวม 
ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2563 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2564 

 

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 ยโูอบี โกลบอล แอลโลเคชัน่ เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

ในรอบปีบญัชีระหว่างวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2563 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2564 

 

วันที่ 
 

ช่ือหลักทรัพย์ 
 

อัตราส่วน ณ สิน้วัน 
(%NAV) 

อัตราส่วนตามโครงการ 
(%NAV) 

สาเหตุ 
 

การดาํเนินการ 
 

-  -ไมมี่-  -  -  -  - 
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ข้อมลูการใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชมุผูถื้อหุ้น 

ในนามกองทนุรวมของรอบปีปฏิทินล่าสดุ 
 
 

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

กองทุนเปิด ยโูอบี โกลบอล แอลโลเคชัน่ เพ่ือการเลี้ยงชีพ  

ณ วนัท่ี 29 มกราคม 2564 

 

- ไมมี่ - 

   หมายเหต ุ: 

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

กองทุนเปิด ยโูอบี โกลบอล แอลโลเคชัน่ เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

สาํหรบัระยะเวลา ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2563 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

เร่ืองที่แก้ไข เหตุผลที่แก้ไข วันที่ได้รับ 
ความเหน็ชอบ 

วันที่มีผล 
ใช้บังคับ 

สทิธิหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(ยกเลกิข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ) 

แก้ไขตามประกาศ 
ทน.57/2563 
ทน.62/2563 
สธ.53/2563 

11 มกราคม 2564 12 มกราคม 2564 

การจดัทําทะเบียนหน่วยลงทนุ การโอนหน่วยลงทนุ และ
ข้อจํากดัในการโอนหน่วยลงทนุ                          
(ยกเลกิข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ) 

แก้ไขตามประกาศ 
ทน.62/2563 

11 มกราคม 2564 12 มกราคม 2564 

ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ                               
(ยกเลกิข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ) 

แก้ไขตามประกาศ 
ทน.57/2563 
ทน.62/2563 

11 มกราคม 2564 12 มกราคม 2564 

การเลกิโครงการจดัการกองทนุรวม                    

(ยกเลกิข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ) 

แก้ไขตามประกาศ 
ทน.59/2563 
ทน.60/2563 
สน.21/2562 
สน.9/2563 

11 มกราคม 2564 12 มกราคม 2564 



































www.uobam.co.th

 
กองทนุเปิด ยโู
 

 

 

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

โทรศพัท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 

โอบี โกลบอล แ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยู โอบ ี(ประเทศไทย) จาํกัด

แอลโลเคชัน่ เพืพ่ือการเลีย้งขีพ
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