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สารจากบริษทัจดัการ 
 

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน  
 

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหวา่งวนัท่ี 1 สงิหาคม 2564 – 31 มกราคม 2565 
 

เดือนสิงหาคม 2564 ดชันีตลาดหุ้นไทยเคล่ือนไหวในลกัษณะแกว่งตวั ก่อนจะพุ่งตวัขึน้ในสปัดาห์สดุท้ายเน่ืองจากนกัลงทุน
คาดหวงัตอ่การผอ่นคลายมาตรการควบคมุการระบาดของไวรัส COVID-19 ระลอกท่ีสามในประเทศ ในการประชมุศบค.ช่วงปลายเดือน การ
เก็งกําไรในหุ้นธีมเปิดเมืองกลบัมาคกึคกัอีกครัง้ ดชันียงัคงปรับตวัขึน้ต่อหลงัศบค.เห็นชอบให้ผ่อนคลายมาตรการจํากดัการระบาดตัง้แต่
วนัท่ี 1 กนัยายน  2564 เป็นต้นไป ในเดือนกนัยายน 2564  นกัลงทนุเร่ิมทยอยเทขายหุ้นในธีมเปิดเมืองท่ีพุ่งขึน้มาแรงช่วงก่อนหน้า การ
ระบาดท่ีคล่ีคลายลงทําให้นกัลงทนุขายทํากําไรหุ้นธุรกิจถงุมือยางและโรงพยาบาลออกมา ยงัมีประเด็นท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
พิจารณาเพิ่มเกณฑ์เก่ียวกบัมาตรการกํากบัการซือ้ขายในการคํานวณดชันี SET50/SET100 โดยจะไมนํ่าช่วงเวลาท่ีหุ้นติดมาตรการกํากบัฯ
มาพิจารณาในเกณฑ์สภาพคล่อง ทําให้ราคาหุ้น DELTA ท่ีมีระยะเวลาไม่ถึงเกณฑ์คํานวณสภาพคลอ่งจึงร่วงลงแรงและถ่วงดชันี ต่อมา
ดชันีฟืน้ตวักลบัขึน้มาได้ในช่วงคร่ึงแรกของเดือนตลุาคม 2564  ได้แรงหนนุจากกลุ่มพลงังานท่ีปรับตวัขึน้ตามทิศทางราคาเชือ้เพลิงใน
ตลาดโลกท่ีพุ่งสงูขึน้ต่อเน่ือง อนัเน่ืองจากอุปสงค์ท่ีเพิ่มขึน้ทัว่โลกตามแนวโน้มเศรษฐกิจโดยรวมท่ีดีขึน้ ประกอบกับวิกฤตพลงังานใน
สาธารณรัฐประชาชนจีนช่วยผลกัดนัราคาเชือ้เพลิง โดยเฉพาะราคาถ่านหิน ตลาดหุ้นไทยยงัได้ประเด็นหนนุจากการประกาศเปิดประเทศ
วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 และลดข้อจํากดัการดําเนินธุรกิจและกิจกรรมต่างๆ ทําให้การเก็งกําไรในหุ้นธีมเปิดเมืองกลบัมาคกึคกั อย่างไร   
ก็ตาม ช่วงคร่ึงเดือนหลงั ดชันีได้ย่อตวัลงตามทิศทางราคาพลงังาน หลงัปัญหาขาดแคลนเชือ้เพลิงเร่ิมคล่ีคลาย และนกัลงทนุทยอยเทขาย
ทํากําไรหุ้นธีมเปิดเมืองออกมา ตลาดหุ้นไทยฟืน้ตวักลบัมาอีกครัง้ในเดือนพฤศจิกายน 2564 หลกั  ๆมาจากหุ้นกลุม่ ICT ท่ีปรับตวัขึน้มา
ตลอดทัง้เดือน ก่อนจะมีการประกาศแผนควบรวมกิจการระหวา่ง TRUE และ DTAC ในช่วงสปัดาห์ท่ีสามของเดือน ดชันีเคล่ือนไหวผนัผวน
ขึน้ในช่วงท่ีบริษัทจดทะเบียนทยอยประกาศผลประกอบการในไตรมาส 3 ของปี 2564 ตลอดทัง้เดือน อย่างไรก็ตาม ดชันีได้ทิง้ตวัแรงใน
สปัดาห์สดุท้ายของเดือน จากความต่ืนตระหนกต่อข่าวการอบุติัของไวรัส COVID-19 สายพนัธุ์ใหม่ท่ีถกูตัง้ช่ือว่าสายพนัธุ์ “โอไมครอน” 
ความกงัวลของนกัลงทนุคล่ีคลายลงเม่ือผลการศกึษาบ่งบอกว่าอาการของผู้ ติดเชือ้สายพนัธุ์ใหม่มีอาการรุนแรงน้อยกว่าสายพนัธุ์เดลต้า 
แม้จะแพร่กระจายได้เร็วกว่าก็ตาม ดชันีตลาดหุ้นไทยจึงเด้งกลบัขึน้มาทนัทีในช่วงคร่ึงเดือนแรกของเดือนธันวาคม 2564 และปรับตวัขึน้
ตอ่เน่ืองทําสถิติสงูสดุของปีในช่วงคร่ึงเดือนหลงั หลงัคณะรัฐมนตรีเหน็ชอบให้ผอ่นคลายมาตรการควบคมุการระบาดในช่วงเทศกาลปีใหม่
และอนมุติัมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลายโครงการ ตลาดหุ้นไทยยงัได้แรงหนนุจากเม็ดเงินลงทนุต่างชาติท่ีไหลเข้ามายงัภมิูภาค ในช่วง
คร่ึงแรกของเดือนมกราคม 2565 ดชันียงัคงปรับตวัขึน้ต่อเน่ืองจากปลายเดือนธันวาคม 2564 สอดคล้องกบัทิศทางตลาดหุ้นทัว่โลก จาก
ปรากฏการณ์ "January Effect" ประกอบกบัราคาเชือ้เพลิงท่ีปรับตวัขึน้ต่อเน่ืองยงัช่วยหนนุราคาหุ้นกลุม่ธุรกิจนํา้มนั อย่างไรก็ตาม ทิศทาง
ตลาดหุ้นในช่วงคร่ึงเดือนหลงัปรับตวัลงจากความกงัวลตอ่การใช้นโยบายทางการเงินท่ีตงึตวัขึน้ของเฟด โดยเฉพาะราคาหุ้นเติบโตอย่างหุ้น
ในกลุม่เทคโนโลยีรวมถงึกลุม่ชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ แตห่นนุให้นกัลงทนุเข้าเก็งกําไร/โยกเงินลงทนุไปยงัหุ้นกลุม่ธนาคารและกลุม่การเงินซึง่
จะได้ประโยชน์จากทิศทางดอกเบีย้ขาขึน้ ดชันีปิดท่ี 1,648.81 จดุ ณ สิน้เดือนมกราคม 2565 

 

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยระหว่างเดือนสิงหาคม 2564 – เดือนมกราคม 2565 ดชันีปรับตวัขึน้ +8.34% ดชันีกลุม่อตุสาหกรรมท่ี
ปรับตวัขึน้มากท่ีสดุ ได้แก่ กลุ่มธนาคาร +34.49%, กลุ่ม ICT +29.01% และกลุ่มส่ือและสิ่งพิมพ์ +18.32% ส่วนกลุม่อตุสาหกรรมท่ี
ปรับตวัลงมากท่ีสดุ ได้แก่ กองทนุอสงัหาริมทรัพย์และทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ -7.72%, กลุม่ธุรกิจการเกษตร -6.44% และ
กลุม่วสัดกุ่อสร้าง -6.26% นกัลงทนุตา่งชาติเป็นผู้ ซือ้สทุธิจํานวน 5.91 หม่ืนล้านบาท 
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กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว 
ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 

1 สงิหาคม 2564 – 31 มกราคม 2565
กองทนุฯ 10.3717% 
ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน * 9.5038% 

*ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 

 

เน่ืองในโอกาสท่ีกองทนุเปิด ยโูอบี หุ้นระยะยาว ได้ครบรอบคร่ึงปีบญัชี ในวนัท่ี 31 มกราคม 2565 บริษัทจดัการใคร่ขอ
แจ้งให้ทราบว่า กองทนุเปิด ยโูอบี หุ้นระยะยาว ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 5,988,037,429.40 บาท หรือคิดเป็น
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยเท่ากบั 40.2944 บาท และกองทนุเปิด ยโูอบี หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผล มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 
64,799,146.92 บาท หรือคิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยเท่ากบั 40.0505 บาท และกองทนุเปิด ยโูอบี หุ้นระยะยาว ชนิดไม่ได้
ลดหยอ่นภาษีและจ่ายเงินปันผล มีมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 964.98 บาท หรือคิดเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หน่วยเทา่กบั 37.1596 บาท 

บริษัทจดัการขอขอบคณุท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุท่านท่ีให้ความไว้วางใจในการลงทนุกบักองทนุเปิด ยโูอบี หุ้นระยะยาว 
และขอให้คํามัน่ว่าบริษัทจดัการจะบริหารกองทนุให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสดุเพ่ือประโยชน์สงูสดุของท่านด้วยความระมดัระวงั
รอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุเปิดได้ท่ี
เวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ  

 

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. นางสาวอมัพร ทรัพย์จินดาวงศ์     กรรมการ 
5. นายวนา พลูผล  กรรมการ 
    และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 

คณะผู้บริหาร (ข้อมลู ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2565) 

1. นายวนา  พลูผล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
2. นางสนุรี  พิบลูย์ศกัด์ิกลุ กรรมการผู้จดัการ สายปฏิบติัการ  
3. นายเจิดพนัธุ์  นิธยายน กรรมการผู้จดัการ สายการลงทนุ  
4. นางสาวรัชดา  ตัง้หะรัฐ   กรรมการผู้จดัการอาวโุส 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 หุ้นระยะยาว 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนรวม 

สาํหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2565 
 

ลาํดับที่ รายช่ือผู้จัดการกองทุนรวม 

1.  นายธนกร                ธรรมลงกรต 

2.  นายสทิธิศกัด์ิ ณฐัวฒิุ* 

3.  นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ 

4.  นางสาวนพรัตน์ ประมวลวลัลกิลุ* 

5.  นายวีระชยั               จนัเป็ง* 

6.  นางสาวศรสวรรค์      เติมวฒิุกลุ 

7.  นางสาวช่ืนสมุน        พรสกลุศกัด์ิ 

 * ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 
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ตารางสรปุผลการดาํเนินงาน 
 

วันจดทะเบียนกองทุน     4 พ.ย. 47  

วันสิน้สุดรอบบัญชี         31 ม.ค. 65 
 

    กองทนุเปิด ยโูอบี หุ้นระยะยาว ชนิดไมจ่่ายเงินปันผล 

  
 

   กองทนุเปิด ยโูอบี หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผล 
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       กองทนุเปิด ยโูอบี หุ้นระยะยาว ชนิดไมไ่ด้ลดหยอ่นภาษีและจ่ายเงินปันผล 

 
 

       หมายเหต ุ  1) ผลตอบแทนตอ่ช่วงเวลา 
       2) ผลตอบแทนตอ่ปี 
       3) ถ้าจดัตัง้กองทนุน้อยกวา่ 1 ปี ผลตอบแทนต่อช่วงเวลา ถ้าจดัตัง้กองทนุมากกวา่หรือเทา่กบั 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละตอ่ปี 

   - ดชันีชีว้ดั : ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET TRI) 

   - เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนีไ้ด้จัดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของ
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

   - ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นสิ่ง  
ยืนยนัถงึผลการดําเนินงานในอนาคต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กองทนุเปิด ยโูอบี หุ้นระยะยาว                          8                                        

กองทุนเปิด ยโูอบี หุ้นระยะยาว 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2565 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (Fund's direct expense) จาํนวนเงนิ 
หน่วย : พันบาท 

ร้อยละ ของ 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ         49,139.38                        1.6050 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์               655.19                        0.0214 

คา่ธรรมเนียมการทํารายการ                          -                                   -   

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน            13,103.83                        0.4280 

คา่ท่ีปรึกษาการลงทนุ                          -                                   -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                          -                                   -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                          -                                   -   

คา่สอบบญัชี                   36.19                        0.0006 

คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ*                  18.30                        0.0003 

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด **           62,952.89                  2.0553 

 หมายเหต ุ  *      คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆท่ีแตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01  

                   **    ได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์  
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กองทุนเปิด ยโูอบี หุ้นระยะยาว 

รายละเอียดเก่ียวกบัค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์
สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2565 

 
 

ช่ือบริษัทนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ ค่านายหน้า 
ซือ้ขายหลักทรัพย์ 

ร้อยละของค่านายหน้า 
ซือ้ขายหลักทรัพย์รวม 

1 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั  1,147,306.91                               16.99 

2 บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จํากดั (มหาชน)     774,160.35                               11.46 

3 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน)     672,912.78                                 9.96 

4 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั        612,255.17                                 9.07 

5 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน)         601,737.47                                 8.91 

6 บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน)        508,438.35                                 7.53 

7 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั           462,815.79                                 6.85 

8 บริษัทหลกัทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากดั          432,869.67                                 6.41 

9 MORGAN STANLEY         431,166.81                                 6.38 

10 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)            283,969.66                                 4.21 

11 อ่ืนๆ          825,211.88                               12.22 

   รวม         6,752,844.84                     100.00 
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทนุรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ยโูอบี หุ้นระยะยาว 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2565 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

41.23%
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด ยโูอบี หุ้นระยะยาว 

ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2565 
 

เงนิฝากธนาคาร อันดับความน่าเช่ือถือโดย
สถาบันในต่างประเทศ 

อันดับความน่าเช่ือถือโดย
สถาบันในประเทศ 

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

ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) - A (Tris) 
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การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ 

ลาํดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ 
เหตุผลในการรับ 
ผลประโยชน์

1 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จํากดั (มหาชน)

ข่าวสาร และ 
บทวิเคราะห์ 

 
 
 

เพ่ือใช้เป็นข้อมลู 
ในการประกอบ 
การตดัสนิใจ 

ลงทนุ 
 

2 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน)

3 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จํากดั 

4 บริษัทหลกัทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากดั

5 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั

6 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

7 บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคิน ภทัร จํากดั (มหาชน)

8 บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จํากดั (มหาชน)

9 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จํากดั (มหาชน)

10 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จํากดั 

11 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

12 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั 

13 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั 

14 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน)

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

ตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2565 

 

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 หุ้นระยะยาว 

ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 1 สิงหาคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2565 

 
วันที่ 

 
ช่ือหลักทรัพย์ 

 
อัตราส่วน ณ สิน้วัน 

(%NAV) 
อัตราส่วนตามโครงการ 

(%NAV) 
สาเหตุ 

 
การดาํเนินการ 

 

- -ไมมี่- - - - - 
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ข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิด ยโูอบี หุ้นระยะยาว 

ณ วนัท่ี 31 มกราคม  2565 
 
 

 

 
หมายเหต ุ: 

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

-ไมมี่- 
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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 


