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สารบริษทัจดัการ 
 

เรียน   ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
 ในรอบบญัชีท่ีผ่านมาระหว่างวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2563 – วนัท่ี 31 มกราคม 2564 กองทนุเปิด ยโูอบี อินคมั เดลี เป็น กองทนุรวม
ท่ีเน้นลงทนุในตราสารหนีใ้นประเทศ ได้แก่ พนัธบตัรรัฐบาล ตัว๋แลกเงินของธนาคารพาณิชย์ เงินฝาก ในธนาคารพาณิชย์   ตราสารหนี ้
ภาคเอกชนท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (Investment Grade) และอาจทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน 
(Repo) และธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) ณ สิน้เดือนมกราคม 2564 กองทนุมีสดัส่วนการลงทนุดงันี ้ตัว๋เงินคลงั
และพนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยร้อยละ 72.90 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ  ตราสารหนีท่ี้ออกโดยสถาบนัการเงินร้อยละ 9.99 ของมลูค่า
ทรัพย์สินสทุธิ ตราสารหนีท่ี้ออกโดยภาคเอกชน ร้อยละ 17.11 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ สิน้เดือนมกราคม 2564  อายเุฉล่ียของตราสารท่ี
ลงทนุประมาณ 0.23 ปี  

 เม่ือเปรียบเทียบรอบบญัชี ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2563 กบั วนัท่ี 31 มกราคม 2564  สดัส่วนการลงทนุในตราสารหนี ้
ภาครัฐ ณ สิน้เดือนมกราคมปี 2564 อยู่ท่ีระดบัร้อยละ 72.90  เพิ่มขึน้จากงวดสิน้เดือนมกราคม 2563 ท่ีระดบัร้อยละ 51.31     
มีการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนีข้องสถาบนัการเงินลดลงจากร้อยละ 34.97 ณ สิน้เดือนมกราคม 2563 มาอยู่ท่ีระดับ   
ร้อยละ 9.99 และมีการลงทุนในตราสารหนีภ้าคเอกชนเพิ่มขึน้จากร้อยละ 13.72 ณ สิน้เดือนมกราคม 2563 มาอยู่ท่ีระดับ     
ร้อยละ 17.11 ณ สิน้เดือนมกราคม 2564 โดยอายเุฉล่ียของตราสารท่ีลงทนุจะอยูท่ี่ประมาณ 0.23 ปี    

    เน่ืองในโอกาสท่ีกองทนุเปิด ยโูอบี อินคมั เดลี ได้ครบรอบปีบญัชี ในวนัท่ี 31 มกราคม 2564 บริษัทจดัการใคร่ขอ
แจ้งให้ทราบวา่ กองทนุดงักลา่วมีมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 3,324,801,742.23 บาท หรือคิดเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หน่วยเท่ากบั 
11.8653 บาท (ข้อมลู ณ วนัท่ี 29 มกราคม 2564) 

  บริษัทจดัการขอขอบคณุท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุท่านท่ีให้ความไว้วางใจในการลงทนุกบักองทนุเปิด ยโูอบี อินคมั เดลี 
และขอให้คํามั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเพ่ือประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความ
ระมดัระวงัรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุเปิดได้ท่ีเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

 

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  

 
 

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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กองทนุเปิด ยโูอบี อินคมั เดลี 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนรวม 

สาํหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2563 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2564 
 

ลาํดับที่ รายช่ือผู้จัดการกองทุนรวม 

1 นายจารุวตัร ปรีด์ิเปรมกลุ* 

2 นางสาวชนิษฎา วีรานวุตัต์ิ 

3 นางสาวนนัทนชั          กิติเฉลมิเกียรติ 

4 นางสาวอญัชลี งามวฒิุกลุ* 

5 นางสาวลนิดา อบุลเรียบร้อย 

6 นายวีรยทุธ ห์ลีละเมียร* 

7 นางสาวช่ืนสมุน          พรสกลุศกัด์ิ 

*  ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 
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ตารางสรปุผลการดาํเนินงาน 

 
วันจดทะเบียนกองทุน        2 ก.พ. 54 

วันสิน้สุดรอบปีบัญชี         31 ม.ค. 64 
 

 
  หมายเหต:ุ     ผลการดําเนินงานของกองทนุท่ีรวมผลตอบแทนของตราสารท่ีมีการคดัแยกไว้ (Set Aside) 

 

 
 หมายเหต:ุ     ผลการดําเนินงานของกองทนุท่ีไมร่วมผลตอบแทนของตราสารท่ีมีการคดัแยกไว้ (Set Aside) 

 

 

 



 

กองทนุเปิด ยโูอบี อินคมั เดลี  6 

หมายเหต ุ 1) ผลตอบแทนตอ่ช่วงเวลา 
 2) ผลตอบแทนตอ่ปี 

3) ถ้าจดัตัง้กองทนุน้อยกวา่ 1 ปี ผลตอบแทนตอ่ช่วงเวลา ถ้าจดัตัง้กองทนุมากกวา่หรือเท่ากบั 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละตอ่ปี 

- ดชันีชีว้ดั คือ ผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัรรัฐบาลระยะสัน้ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (50%) และ
ดชันีตราสารหนีภ้าคเอกชนระยะสัน้ (ThaiBMA Commercial Paper Index) ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของ  
ผู้ออกตราสารอยูใ่นระดบั A- ขึน้ไป ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (50%) 

- การลงทนุในหน่วยลงทนุกองทนุรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงจากการลงทนุ ซึ่งผู้ลงทนุอาจ
ไมไ่ด้รับเงินลงทนุคืนเตม็จํานวน 

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงาน
ของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

 - ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นสิ่ง
ยืนยนัถงึผลการดําเนินงานในอนาคต 
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กองทุนเปิด ยโูอบี อินคมั เดลี 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2563 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2564 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (Fund's direct expense) 
จาํนวนเงนิ 

หน่วย : พันบาท 
ร้อยละ ของ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ         8,814.45                        0.2896 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์            537.53                        0.0177 

คา่ธรรมเนียมการทํารายการ                     -                                  -   

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน             651.55                        0.0214 

คา่ท่ีปรึกษาการลงทนุ                        -                                   -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                      -                                   -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                       -                                   -   

คา่สอบบญัชี              66.20                        0.0022 

คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ*                   71.82                        0.0024 

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด **         10,141.55                  0.3333 

หมายเหต ุ * คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีแตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01  
               ** ได้รวมภาษีมลูค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี)  
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คาํอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือ  

AAA เป็นอนัดบัท่ีสงูท่ีสดุ แสดงถึงระดบัความเสี่ยงจากการลงทนุท่ีต่ําท่ีสดุ มีความสามารถสงูสดุในการชําระเงินต้นและ
ดอกเบีย้ตามกําหนดเวลา แทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจยัภายนอก
อ่ืน 

AA ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเส่ียงจากการลงทนุท่ีต่ํามาก 

A ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเส่ียงจากการลงทนุท่ีต่ํา 

BBB ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเส่ียงจากการลงทนุปานกลาง 

BB ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเส่ียงจากการลงทนุสงู 

B ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเส่ียงจากการลงทนุสงูมาก 

C ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเส่ียงท่ีสงูท่ีสดุ ท่ีจะไม่ได้รับคืนเงินต้นและดอกเบีย้ตามกําหนดเวลาการเปล่ียนแปลงของ
ธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจัยภายนอกอ่ืนๆ จะส่งผลต่อความสามารถในการชําระคืนเงินต้นและดอกเบีย้อย่างมี
นยัสําคญั 

D ตราสารหนีท่ี้ไม่สามารถชําระเงินต้นและดอกเบีย้ได้ (Default) 
 
 
 

100.00

72.902,423,901,805.39อายคุงเหลอืน้อยกวา่ 1 ปี

มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ

2,423,901,805.39 72.90พันธบัตรรัฐบาล

0.000.00อายคุงเหลอื 3-5 ปี

0.000.00อายคุงเหลอื 1-3 ปี

0.000.00อายคุงเหลอื 7 -10 ปี

0.000.00อายคุงเหลอื 5-7 ปี

52,851,834.99 1.59หุ้นกู้

0.000.00อายคุงเหลอืมากกวา่ 10 ปี

9.15เงนิฝาก

516,077,780.25 15.52ตั๋วแลกเงนิ/ตั๋วสัญญาใช้เงนิ

1.5952,851,834.99Rate F1+

กองทุนเปิดยโูอบี อินคมั เดลี
ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2564

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3,324,819,874.69

27,648,757.17 0.83อื่นๆ

304,339,696.89
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รายงานสรปุเงินลงทุน
กองทุนเปิด ยโูอบี อินคมั เดลี
ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2564

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนีท้ี่ออกโดยนิตบุิคคลไทยหรือตราสารหนีท้ี่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) พนัธบตัร 2,423,901,805.39 72.90

(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุเป็นผู้ออก     

  ผู้ รับรอง ผู้อาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั

406,251,234.46 12.22

หมายเหต ุ *   มลูคา่ตามราคาตลาด และ % NAV ตามข้อ (ง) ได้รวมตราสารท่ีตวัตราสารได้รับ rating ในระดบั Investment grade ไว้ด้วย

 สดัสว่นสงูสดุ(Upper Limit) ท่ีบริษัทจดัการคาดวา่จะลงทนุในกลุม่ (ง) 15.00 %NAV

(ค) ตราสารท่ีมีบริษัทท่ีได้รับ rating ในระดบั investment grade เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั      

 ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั

162,678,380.78 4.89

(ง)* ตราสารท่ีมีบริษัทได้รับการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือในระดบัท่ีต่ํากวา่ investment grade หรือ 

ไมมี่ rating เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้อาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั

0.00 0.00
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อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ยโูอบี อินคมั เดลี 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2563 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2564 

 

158.77% 
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด ยโูอบี อินคมั เดลี 

ณ วนัท่ี  31 มกราคม 2564 

 

 

 

  

เงนิฝากธนาคาร อันดับความน่าเช่ือถือโดย
สถาบันในต่างประเทศ 

อันดับความน่าเช่ือถือ
โดยสถาบันในประเทศ 

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

กองทนุเปิด ไทย ตราสารหนี ้
กองทนุเปิด ยไูนเตด็ เดล่ี ลคิวิดดิตี ้ฟันด์ 

กองทนุเปิด ไทย แคช แมเนชเม้นท์ เอน็จอย 
 

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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กองทนุเปิด ยโูอบี อินคมั เดลี 

ข้อมลูการบนัทึกมลูค่าตราสารแห่งหน้ีเป็นศนูย ์ 

(ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารแห่งหน้ีผิดนัดชาํระหน้ีหรือมีพฤติการณ์ว่า จะไม่สามารถชาํระหน้ีได้) 
 

ประเภท ช่ือผู้ออกตราสาร มูลค่าหน้าตั๋ว วันที่บันทกึ วันที่ครบ หมายเหตุ

เงนิลงทุน (บาท) เป็นศูนย์ กาํหนดชาํระหนี ้

หุ้นกู้  บริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน) -THAI20NA 14,000,000.00 18 พฤษภาคม 2563 13 พฤศจิกายน 2563   

รวมทัง้หมด 14,000,000.00       
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ข้อมลูการลงทุน และเหตผุลในกรณีท่ีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 

กองทนุเปิด ยโูอบี อินคมั เดลี 

ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี  1 กมุภาพนัธ ์ 2563 ถึงวนัท่ี  31 มกราคม  2564 
 

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 ยโูอบี อินคมั เดลี 

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 อินคมั เดลี 

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 







































 

กองทนุเปิด 

 

 

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

โทรศพัท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 
www.uobam.co.th
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