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สารบริษทัจดัการ 
 

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

 
ในรอบบัญชีที่ผ่านมา : ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 – วันที่ 31 มกราคม 2558 ภาพรวมการลงทุนใน

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยช่วงเดือนกมุภาพนัธ์ 2557 – มกราคม 2558 SET index เป็นการฟืน้ตวัต่อเน่ืองจากเดือน 

มกราคม 2557 จากระดบั 1,280 จดุ หลงั SET index ปรับตวัลงมามาก จากความกงัวลด้านปัญหาการเมืองและการชมุนมุ

ของกลุ่ม กปปส. ที่ยืดเยือ้ตัง้แต่ปลายปี 2556 แต่อย่างไรก็ดีตลาดมีมลูค่าที่น่าสนใจต่อนกัลงทนุระยะยาวมากขึน้ แม้ว่า

การเลือกตัง้ทัว่ไปในวนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2557 ต้องเผชิญกบัความไม่เรียบร้อยในหลายๆ ด้าน รวมถึงความวุ่นวาย และผลคําตดัสิน

ของศาลรัฐธรรมนญูท่ีว่าการเลือกตัง้ไม่เป็นไปตามประชาธิปไตยส่งผลให้ทางออกต่อปัญหาการเมืองไทยท่ียืดเยือ้มานาน

เหลือน้อยลง ท้ายท่ีสุดคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นําโดย ผบ.ทบ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกาศแถลงการณ์

รัฐประหารในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2557 ในช่วงแรก SET index ตอบรับต่อข่าวในเชิงลบ เน่ืองจากความไม่แน่นอนทัง้การเมือง 

เศรษฐกิจ และความกงัวลของนกัลงทนุต่างชาติ แต่อย่างไรก็ดี ภาวะการลงทนุกลบัมาดดีูขึน้ อย่างน้อยจากปัญหาทางตนั

ทางการเมืองที่หมดไป ส่งผลให้ SET index สามารถปรับฟืน้ตวัขึน้ได้ หลงัจากนัน้ แม้ว่าจะมีความผิดหวงัด้านการเลื่อน

การประมลูคล่ืนความถ่ี 1800/900MHz จากประกาศของ คสช. แต่อย่างไรก็ดี ความหวงัการลงทนุโครงการโครงสร้างพืน้ฐาน 

ท่ีทาง คสช. นํากลับมาพิจารณาใหม่อีกครัง้ มูลค่า 3.0 ล้านล้านบาท ซึ่งเน้นไปท่ีโครงการขนส่งทางรางและทางถนน 

นอกจากนีก้ารหารือเก่ียวกบัแผนการปฏิรูปด้านพลงังาน-พลงังานทางเลือกของไทย การอนมุตัิโครงการลงทนุภาคเอกชน

กว่า 7 แสนล้านบาท ในช่วงเวลาไม่ก่ีเดือน ได้เป็นปัจจยัหนนุภาวะการลงทนุตัง้แต่กลางปี 2557 เป็นต้นมา ด้านความคืบหน้า

ทางการเมือง การจดัตัง้สภานิติบญัญัติแห่งชาติ (สนช.) การโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี และการจดัตัง้คณะรัฐมนตรี ท่ีผ่านพ้น

ไปด้วยดี มีการประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ๆ ออกมาอย่างต่อเน่ือง พร้อมกบัแผนโรดแมพในการปฏิรูปการเมือง 

ที่ชดัเจน สร้างความมัน่ใจแก่นกัลงทนุได้ดี ด้านปัจจยัต่างประเทศเข้ามามีบทบาทต่อทิศทางการลงทนุในตลาดหุ้นไทย

ไม่น้อยเช่นกนั เร่ิมจากความกงัวลด้านการชะลอตวัของเศรษฐกิจหลกัอย่างเช่น ยโุรป ญ่ีปุ่ น และจีน ท่ีกดดนัดชันีตลาดหุ้น

ปรับตวัลงทัง้ในเดือน ตลุาคม และ ธันวาคม ซึง่ได้รับแรงกดดนัจากการปรับตวัลงของราคานํา้มนัดิบโลกด้วย แต่อย่างไรก็ดี

ธนาคารกลางยโุรป ญ่ีปุ่ น และจีนได้ส่งสญัญาณและประกาศใช้มาตรการผ่อนคลายทางการเงินมากขึน้ โดยทางธนาคารกลาง

ยโุรปได้ประกาศใช้มาตรการ TLTRO ลดอตัราดอกเบีย้นโยบาย และซือ้พนัธบตัรผ่านมาตรการ QE ในขณะท่ีธนาคารกลาง

ญ่ีปุ่ นประกาศเพิ่มวงเงินมาตรการอดัฉีดสภาพคล่องเพ่ิม (QQE) และรัฐบาลญ่ีปุ่ นเองได้ประกาศยบุสภา และเลือกตัง้ใหม ่

ด้านธนาคารกลางจีน เร่ิมมีการผ่อนคลายนโยบายรัดเข็มขดัมากขึน้ เป็นปัจจยับวกท่ีเข้ามาตลอดช่วงหลงัของปีจนถึงต้นปี 

2558 สง่ผลให้ SET index ณ สิน้เดือน มกราคม 2558 ปิดท่ีระดบั 1,581.25 จดุ 
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สรุปภาวะตลาด SET index ช่วง เดือน กมุภาพนัธ์ 2557 – มกราคม 2558 ดชันีให้ผลตอบแทนรวม 28.2 % (TRI) 
โดยหุ้นกลุ่มหลกัท่ีให้ผลตอบแทนดีท่ีสุดได้แก่กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง +62.6% โรงพยาบาล +61.2% และขนส่ง +49.5% 
ในขณะท่ีกลุม่ปิโตรเคมี -12.0% ยานยนต์ +6.3% และพลงังาน +7.6% ปรับตวัลงมากท่ีสดุในช่วงเดียวกนั นกัลงทนุต่างชาติ
เป็นผู้ขายสทุธิรวม 2.7 หม่ืนล้านบาท 

 

 
 
 
          ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน: SET Index 

เน่ืองในโอกาสท่ีกองทนุเปิด กําไรเพิ่มพนู ได้ครบรอบปีบญัชี ในวนัท่ี 31 มกราคม 2557 บริษัทจดัการใคร่ขอแจ้ง   
ให้ทราบว่า กองทนุดงักล่าวมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 323,099,596.06 บาท หรือคิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยเท่ากบั 
7.8971 บาท ณ วนัท่ี 30 มกราคม 2558 

บริษัทจดัการขอขอบคณุท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุท่านท่ีให้ความไว้วางใจในการลงทนุกบักองทนุเปิด กําไรเพิ่มพนู  
และขอให้คํามั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเพ่ือประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความ
ระมดัระวงัรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุเปิดได้จากหนงัสือพิมพ์รายวนั หรือท่ีเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

 
 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
 
 

(นายวนา  พลูผล) 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 

 

 

 

 

กองทุนเปิด กาํไรเพิ่มพูน 
ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 

1 กุมภาพันธ์ 2557 – 31 มกราคม 2558 

กองทนุเปิด กําไรเพิ่มพนู 27.3007% 

ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน 25.0920% 
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รายช่ือกรรมการ และคณะผูบ้ริหาร 
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 

รายช่ือกรรมการ  

1. นายออ่ง ซี เอง็ กรรมการ 
2. นายทีโอ บนุ เคียต กรรมการ 
3. นายสญัชยั อภิศกัด์ิศิริกลุ กรรมการ 
4. นางสาวปิยพร รัตน์ประสาทพร กรรมการ 
5. นายวนา พลูผล กรรมการ 
   และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 

คณะผู้บริหาร 

1. นายวนา พลูผล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
2. นางสาวณชัชา สนุทรธาราวงศ์ กรรมการผู้จดัการอาวโุส สายพฒันาธุรกิจ 
3. นางสนุรี พิบลูย์ศกัด์ิกลุ กรรมการผู้จดัการ สายปฏิบติัการ 
4. นางสาวศิริพรรณ สทุธาโรจน์ กรรมการผู้จดัการ สายการลงทนุ 

 
 

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 กาํไรเพ่ิมพนู 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนรวม 

สาํหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2557 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2558 
 

ลาํดับที่ รายช่ือผู้จัดการกองทุนรวม 

1 นางสาวศิริพรรณ    สทุธาโรจน์ 

2 นายสทิธ์ิศกัด์ิ         ณฐัวฒิุ* 

3 นางสาวปราณี       ศรีมหาลาภ 

4 นายชยัยนัต์           จนัทนคีรี 

5 นางสาวพชัราภา     มหทัธนกลุ* 

6 นายอรุณศกัด์ิ         จรูญวงศ์นิรมล* 

7 นางสาวทิพย์วดี      อภิชยัสริิ* 

* ปฏิบติัเป็นหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 
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ตารางสรปุผลการดาํเนินงาน 

 
วันจดทะเบียนกองทุน 29 ธ.ค. 36 

วันสิน้สุดรอบปีบัญชี 31 ม.ค. 58 
 

 
อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง 

( ร้อยละ ) 
BENCHMARK* 

( ร้อยละ ) 

3 เดือน 
31 ต.ค. 57 - 30 ม.ค. 58 

-0.72 -0.18 

6 เดือน 
25 ก.ค. 57 - 30 ม.ค. 58 

0.64 2.42 

1 ปี 
31 ม.ค. 57 - 30 ม.ค. 58 

25.83 24.09 

3 ปี 
27 ม.ค. 55 – 30 ม.ค. 58 

61.47 46.92 

ตัง้แต่จัดตัง้กองทุน 
29 ธ.ค. 36 - 30 ม.ค. 58 

227.88 -5.24 

*  ดชันีตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET INDEX)  

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผล
การดําเนินงานของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

  - ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทนุรวม มิได้เป็นสิง่ยืนยนัถงึผลการดําเนินงานในอนาคต 
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กองทุนเปิด กาํไรเพ่ิมพนู 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2557 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2558 

   
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (Fund's direct expense) 

จาํนวนเงนิ ร้อยละของ 

หน่วย : พันบาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ*  4,107.00  1.34  

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์*  262.67   0.09  

คา่ธรรมเนียมการทํารายการ*      -     -   

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน*   394.27    0.13  

คา่ท่ีปรึกษาการลงทนุ*  -      -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก*    -      -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก*   -    -   

คา่สอบบญัชี*  58.20  0.02  

คา่ประกาศหนงัสือพิมพ์ *  68.37   0.02  

คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ***  2.95    -   

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด ** 4,893.46                     1.60  

 
หมายเหต ุ    *    คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายซึง่ได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มไว้ด้วย  
                   **   ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
                  ***   คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีแตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01, ได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มไว้ด้วย 
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กองทุนเปิด กาํไรเพ่ิมพนู 

รายละเอียดเก่ียวกบัค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์

สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2557 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2558 

  
ช่ือบริษัทนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ 

ค่านายหน้า ร้อยละของค่านายหน้า 

  ซือ้ขายหลักทรัพย์ ซือ้ขายหลักทรัพย์รวม 

1 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน)  288,871.75  12.01  

2 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน)  270,224.19   11.24  

3 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั   269,020.60  11.19  

4 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั  225,310.88  9.37  

5 บริษัทหลกัทรัพย์ ยบีูเอส (ประเทศไทย)จํากดั  208,257.78   8.66  

6 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 174,335.33  7.25  

7 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จํากดั   154,923.56  6.44  

8 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  145,646.93  6.06  

9 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จํากดั (มหาชน)  117,314.80   4.88  

10 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน  115,175.28  4.79  

11 อ่ืนๆ  435,758.95   18.12  

  รวม    2,404,840.05   100.00  
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทนุรวม (PTR) 

กองทุนเปิด กาํไรเพ่ิมพนู 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2557 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2558 

 

2.607 
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด กาํไรเพ่ิมพนู 

ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2558 
 

รายช่ือ อันดับความน่าเช่ือถือ 

ธนาคาร ซิตีแ้บงก์ เอน็ เอ สาขากรุงเทพฯ A+ 

ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน) AAA 

ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) A 
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การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ 

ลาํดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ 
ผลประโยชน์ที่

ได้รับ 
เหตุผลในการรับ 
ผลประโยชน์ 

1 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

ข่าวสาร และ 
บทวิเคราะห์ 

 
 
 

เพ่ือใช้เป็นข้อมลูในการ 
ประกอบการตดัสนิใจ 

ลงทนุ 
 

2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

3 ธนาคารออมสนิ 

4 ธนาคาร เดอะรอยลัแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ 

5 ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด จํากดั (มหาชน) 

6 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส 

7 ธนาคาร โอเวอร์ซี-ไชนีสแบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จํากดั 

8 ธนาคารแหง่โตเกียว-มิตซบูิชิ ยเูอฟเจ จํากดั 

9 ธนาคาร ซิตีแ้บงก์ เอน็ เอ สาขากรุงเทพฯ 

10 ธนาคาร เครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรท แอนด์ อินเวสเมนท์ แบงก์ สาขากรุงเทพฯ 

11 ธนาคาร ฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จํากดั 

12 ธนาคารดอยซ์แบงก์ 

13 ธนาคาร มิซโูฮ คอร์ปอเรท จํากดั 

14 ธนาคาร บีเอน็พี พารีบาส์ 

15 ธนาคาร ซมิูโตโม มิตซุย แบงค์กิง้ คอร์ปอเรชัน่ 

16 ธนาคาร บาร์เคลย์ 

17 ธนาคารในสหรัฐอเมริกา 

18 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 

19 ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

20 ธนาคารซีไอเอม็บีไทย จํากดั (มหาชน) 

21 ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

22 ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

23 ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

24 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากดั (มหาชน) 

25 ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 

26 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 
27 ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน)  
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ลาํดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ 
ผลประโยชน์ที่

ได้รับ 
เหตุผลในการรับ 
ผลประโยชน์ 

28 ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

ข่าวสาร และ 
บทวิเคราะห์ 

 

เพ่ือใช้เป็นข้อมลูในการ 
ประกอบการตดัสนิใจ 

ลงทนุ 
 

29 ธนาคาร ยโูอบี จํากดั (มหาชน) 

30 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 

31 ธนาคารไทยเครดิตเพ่ือรายยอ่ย จํากดั (มหาชน) 

32 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากดั (มหาชน) 

33 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

34 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน) 

35 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

36 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 

37 บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากดั (มหาชน) 

38 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จํากดั 

39 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) 

40 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) 

41 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

42 บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากดั 
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รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการทาํธรุกรรมของกองทุนรวม 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2557 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2558 

 

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 กาํไรเพ่ิมพนู 

ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2557 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2558 

 

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 กาํไรเพ่ิมพนู 

ณ วนัท่ี 30 มกราคม 2558 

 

--ไมมี่-- 

หมายเหต ุ: 

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


