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สารบริษทัจดัการ 
 
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

ความเหน็เก่ียวกบัการลงทนุเพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุในรอบบญัชีท่ีผ่านมา ระหว่างวนัท่ี 1 ตลุาคม 2563 ถึงวนัท่ี 
30 กนัยายน 2564 

 

สรุปภาพรวมตลาด 
 เศรษฐกิจโลกเร่ิมฟืน้ตวัถงึแม้จะยงัคงมีการระบาดของไวรัส Covid-19 หลงัการกระจายการฉีดวคัซีนมีแนวโน้มท่ีดีขึน้ 
การดําเนินงานและกิจกรรมทางเศรษฐกิจยงัต่ํากว่าระดบัปกติโดยเฉพาะในภาคบริการ ธนาคารกลางและรัฐบาลทัว่โลกเร่ิมมี
แผนลดนโยบายการเงินและการคลงัท่ีผ่อนคลาย อตัราเงินเฟ้อท่ีสงูขึน้ส่งผลให้มีการคาดการณ์ถึงการลดความช่วยเหลือด้าน
การเงินและสภาพคล่องจากธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาในอนาคตและทําให้อตัราผลตอบแทนตราสารหนีป้รับสงูขึน้ถึงแม้ว่า
ดอกเบีย้นโยบายมีแนวโน้มท่ีจะคงอยูใ่นระดบัต่ํา  

 
กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ 

  กองทนุจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศ ช่ือ JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund 
class: JPM Global Balanced C (acc) - USD (hedged) เพียงกองทนุเดียว ซึง่เป็นกองทนุท่ีจดัตัง้และบริหารจดัการโดย JPMorgan 
Asset Management (Europe) โดยกองทนุหลกัมีวตัถปุระสงค์ในการลงทนุเพ่ือสร้างผลตอบแทนท่ีดีในระยะยาวและสร้างรายรับ
ให้กบันกัลงทนุ ผ่านการลงทนุในตราสารทนุและตราสารหนีข้องบริษัททัว่โลก รวมไปถึงตราสารหนีท่ี้ออกโดยรัฐบาล หรือได้รับการ
รับประกนัโดยรัฐบาล หรือรัฐวิสาห์กิจ และอาจมีการใช้ตราสารอนพุนัธ์ตามความเหมาะสม 
 
 เน่ืองในโอกาสท่ี กองทนุเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ เพ่ือการเลีย้งชีพ ซึง่จะครบรอบปีบญัชีในวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 
บริษัทขอเรียนให้ท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวทราบว่า กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ เพ่ือการเลีย้งชีพ                     
มีมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ  68,711,049.16 บาท หรือคิดเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หน่วยเทา่กบั 10.6752  บาท  
 
 บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกท่านท่ีให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล       
บาลานซ์ ฟันด์ เพ่ือการเลีย้งชีพ และขอให้คํามัน่ว่าบริษัทจดัการจะบริหารกองทนุให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสดุเพ่ือประโยชน์สงูสดุของ
ท่านด้วยความระมดัระวงัรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุเปิดได้จากเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 

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 โกลบอล บาลานซ ์ฟันด ์เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนรวม 

สาํหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 
 

ลาํดับที่ รายช่ือผู้จัดการกองทุนรวม 

1 นางสาววรรณจนัทร์   อึง้ถาวร* 

2 นายกิตติพงษ์          กงัวานเกียรติชยั* 

3 นายฐิติรัฐ                      รัตนสงิห์* 

4 นางสาวสริิอนงค์            ปิยสนัติวงศ์ 

5 นายนพพล                    นราศรี 

 *   ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 
 
*หมายเหตุ: การเปล่ียนแปลงช่ือกองทนุจากเดิมเป็น กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ เพ่ือการเลีย้งชีพ มีผลใช้บงัคบั
ตัง้แตว่นัท่ี 29 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป 
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ตารางสรปุผลการดาํเนินงาน 

วันจดทะเบียนกองทุน   11 ต.ค. 59 

วันสิน้สุดรอบปีบัญชี   30 ก.ย. 64 

 
 

หมายเหต ุ    1) ผลตอบแทนตอ่ช่วงเวลา 
                                   2) ผลตอบแทนตอ่ปี 
                                   3) ถ้าจดัตัง้กองทนุน้อยกว่า 1 ปี ผลตอบแทนตอ่ช่วงเวลา ถ้าจดัตัง้กองทนุมากกวา่หรือเทา่กบั 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละตอ่ปี 

 
 

    ดชันีชีว้ดั/อ้างอิง (Benchmark) J.P. Morgan Government Bond Index Global (Total Return Gross) Hedged to 
USD ซึง่เป็นดชันีเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทนุหลกั (Master Fund) ปรับด้วยต้นทนุการป้องกนัความ
เส่ียงอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบค่าสกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน 50%, MSCI World Index (Total 
Return Net) Hedged to USD ซึง่เป็นดชันีเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทนุหลกั (Master Fund) ปรับ
ด้วยต้นทนุการป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน 45%, 
MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index ปรับด้วยต้นทนุการป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียน
เพ่ือเทียบคา่สกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน 5% 
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- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวม
ของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

 - ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็น
สิง่ยืนยนัถงึผลการดําเนินงานในอนาคต 

 
*หมายเหตุ: การเปล่ียนแปลงในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้มีผลใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 29 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป 
1. เปล่ียนแปลงช่ือกองทนุจากเดิมเป็น กองทนุเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ เพ่ือการเลีย้งชีพ 
2.    เปล่ียนแปลงดชันีอ้างอิง เพ่ือให้สอดคล้องกบั Master Fund  
จากเดิม ตวัชีว้ดั : ดชันี MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD ซึง่เป็นดชันีเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน
ของกองทนุหลกั (Master Fund) ปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบค่าสกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน (35%), ดชันี 
MSCI Emerging Markets Net Total Return ซึง่เป็นดชันีเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทนุหลกั (Master Fund) ปรับ
ด้วยอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน (5%), ดชันี Bloomberg Barclays Global 
Aggregate Corporate Total Return Index Value Hedged USD ซึง่เป็นดชันีเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทนุหลกั 
(Master Fund) ปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบค่าสกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน (25%), ดชันี Bloomberg 
Barclays Global High Yield Total Return Index Value Hedged USD ซึง่เป็นดชันีเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ    
กองทนุหลกั (Master Fund) ปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบค่าสกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน (15%) และดชันี
FTSE World Government Bond 10+ Years USD (Hedged) ซึง่เป็นดชันีเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทนุหลกั 
(Master Fund) ปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบคา่สกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน (20%) 

เปล่ียนเป็น ดชันีชีว้ดั/อ้างอิง (Benchmark) J.P. Morgan Government Bond Index Global (Total Return Gross) Hedged to 
USD ซึง่เป็นดชันีเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทนุหลกั (Master Fund) ปรับด้วยต้นทนุการป้องกนัความเส่ียงอตัรา
แลกเปล่ียนเพ่ือเทียบค่าสกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน 50%, MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to 
USD ซึง่เป็นดชันีเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทนุหลกั (Master Fund) ปรับด้วยต้นทนุการป้องกนัความเส่ียงอตัรา
แลกเปล่ียนเพ่ือเทียบค่าสกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน 45%, MSCI Emerging Markets Net Total Return USD 
Index ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน 5%
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ข้อมูลของ JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund class: JPM Global Balanced C (acc) - USD (hedged) 
(กองทุนหลัก) 
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กองทุนเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล บาลานซ ์ฟันด ์เพ่ือการเลี้ยงชีพ 
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (Fund's direct expense) จาํนวนเงนิ ร้อยละ ของ 

หน่วย : พันบาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ            818.30                        1.0282 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์                  25.53                        0.0321 

คา่ธรรมเนียมการทํารายการ                       -                                   -   

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน            170.21                        0.2140 

คา่ท่ีปรึกษาการลงทนุ                      -                                   -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                      -                                   -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                        -                                   -   

คา่สอบบญัชี                  41.00                        0.0515 

คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ *                   7.02                        0.0088 

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด **             1,062.06                  1.3346 

รายได้ 
  จาํนวนเงนิ 
หน่วย : บาท 

ร้อยละ ของ 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

คา่ตอบแทนท่ีได้รับจากบริษัทจดัการตา่งประเทศ         349,118.35                        0.4387 

 หมายเหต ุ       *  คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีแตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01 
                     ** ได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์  

        การเปล่ียนแปลงช่ือกองทนุจากเดิมเป็น กองทนุเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ เพ่ือการเลีย้งชีพ     
          มีผลใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 29 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป 
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*หมายเหตุ: การเปล่ียนแปลงช่ือกองทนุจากเดิมเป็น กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ เพ่ือการเลีย้งชีพ มีผลใช้บงัคบั
ตัง้แตว่นัท่ี 29 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป 
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*หมายเหตุ: การเปล่ียนแปลงช่ือกองทนุจากเดิมเป็น กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ เพ่ือการเลีย้งชีพ มีผลใช้บงัคบั
ตัง้แตว่นัท่ี 29 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป 
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทนุรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล บาลานซ ์ฟันด ์เพ่ือการเล้ียงชีพ 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 
 

 110.92% 

 
*หมายเหตุ: การเปล่ียนแปลงช่ือกองทนุจากเดิมเป็น กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ เพ่ือการเลีย้งชีพ มีผลใช้บงัคบั
ตัง้แตว่นัท่ี 29 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป 
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล บาลานซ ์ฟันด ์เพ่ือการเล้ียงชีพ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 
 

เงนิฝากธนาคาร อันดับความน่าเช่ือถือโดย
สถาบันในต่างประเทศ 

อันดับความน่าเช่ือถือโดยสถาบัน
ในประเทศ 

-ไมมี่- - - 

 
*หมายเหตุ: การเปล่ียนแปลงช่ือกองทนุจากเดิมเป็น กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ เพ่ือการเลีย้งชีพ มีผลใช้บงัคบั
ตัง้แตว่นัท่ี 29 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป 
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                     การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ 

ลาํดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ เหตุผลในการรับ 
ผลประโยชน์

- -ไมมี่- - -
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รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการทาํธรุกรรมของกองทุนรวม 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 

รายช่ือบุคคลที่เก่ียวข้อง 

UOB Asset Management (Singapore) 
 

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 โกลบอล บาลานซ ์ฟันด ์เพ่ือการเล้ียงชีพ 

ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 1 ตลุาคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 
 

วันที่ 
 

ช่ือหลักทรัพย์ 
 

อัตราส่วน ณ สิน้วัน อัตราส่วนตามโครงการ สาเหตุ การดาํเนินการ 

(%NAV) (%NAV)   

-  -ไมมี่-  -  -  -  - 
 

*หมายเหตุ: การเปล่ียนแปลงช่ือกองทนุจากเดิมเป็น กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ เพ่ือการเลีย้งชีพ มีผลใช้บงัคบั
ตัง้แตว่นัท่ี 29 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป 
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ข้อมลูการใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชมุผูถื้อหุ้น 

ในนามกองทนุรวมของรอบปีปฏิทินล่าสดุ 
 
 

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

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล บาลานซ ์ฟันด ์เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

--ไมมี่-- 

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

- การเปล่ียนแปลงช่ือกองทนุจากเดิมเป็น กองทนุเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ เพ่ือการเลีย้งชีพ มีผลใช้บงัคบั       
ตัง้แตว่นัท่ี 29 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป 
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การแก้ไขข้อผกูพนั 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล บาลานซ ์ฟันด ์เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

สาํหรบัระยะเวลา ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

*หมายเหตุ: การเปล่ียนแปลงช่ือกองทนุจากเดิมเป็น กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ เพ่ือการเลีย้งชีพ มีผลใช้บงัคบั 
ตัง้แตว่นัท่ี 29 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป 

 
 

  

 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 



































กองทนุเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ เพ่ือการเลีย้งชีพ 21 
 
 

 
  

 

 

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 


