
 
 

 
 

UOB Asset Management Ltd เห็นการเติบโตของการลงทุนผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้ลงทุนสถาบัน 
โดยเฉพาะผู้ลงทุนกลุ่ม SME ที่ได้รับประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีดิจทิัล 

นักลงทุนสถาบันท่ีใช้บริการ UOBAM Invest เตบิโตท้ังจ านวนผู้ใช้ ปริมาณธุรกรรม และสนิทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) 

สิงคโปร์ 12 กรกฎาคม 2021 – UOB Asset Management Ltd (UOBAM) – ได้ติดตามและเห็นถึงการปรับตัวของผู้ ลงทุน
สถาบนัที่มาใช้เป็นช่องทางในการลงทนุผ่านออนไลน์จากการที่จ านวนผู้ใช้งานระบบ UOBAM Invest1 ซึง่เป็นแอพพลเิคชั่นลงทุน
ออนไลน์ในประเทศสงิคโปร์ มาเลเซีย และไทย1 มีจ านวนเพิ่มขึน้แบบก้าวกระโดดถงึ 330 เปอร์เซ็นต์ในระยะเวลา 18 เดือนที่ผ่าน
มา2 โดยนับรวมมูลค่าสนิทรัพย์ภายใต้การจดัการ (AUM) ที่ลงทนุผ่านทาง UOBAM Invest รวมกนัแล้วมีมลูค่ากว่า 23,900 ล้าน
บาท (1 พนัล้านดอลลาร์สงิคโปร์) 

UOBAM ส านักงานใหญ่สิงคโปร์ เชื่อว่าแนวโน้มในการใช้งาน UOBAM Invest ที่เพิ่มขึน้นี ้แสดงให้เห็นว่านักลงทุนสถาบันมี
ความต้องการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยให้การลงทุนมีความสะดวกและมีความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนการ
ลงทุนให้สอดคล้องกับพอร์ตการลงทุนได้ในทนัที ด้วยบริการ Digital Adviser3 ของ UOBAM Invest เป็นบริการให้ค าแนะน าการ
ลงทนุอตัโนมัติ (robo-advisory) เป็นแห่งแรกส าหรับผู้ลงทุนสถาบันในสิงคโปร์ และมาเลเซีย มีการวางแผนพอร์ตการลงทุนโดย
อาศัยอัลกอริทึมที่ท าให้ผู้ ใช้งานสามารถจัดพอร์ตการลงทุนตามความต้องการของตนผ่านกองทุนต่างๆ ของ UOBAM และ
กองทุน ETF ต่างๆ ทั่วโลก ส าหรับไทยคาดว่าจะสามารถเปิดตัวได้ภายในปีนี ้โดยปัจจุบันผู้ลงทุนสถาบันไทยสามารถเลือกใช้
บริการ Fund Direct4 เพื่อสร้างและจดัการพอร์ตการลงทนุได้ด้วยตนเอง  

ผู้ลงทุนสถาบันที่ใช้บริการ UOBAM Invest จะมีสดัส่วนของลกูค้าใหม่ประมาณสามในห้า เป็นเจ้าของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ที่ได้รับประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการด าเนินธุรกิจ UOBAM Invest จะส่งเสริมท าให้ธุรกิจ
เหล่านีส้ามารถเข้าถึงและจัดการการลงทุนของตนเองผ่านช่องทางออนไลน์ได้ดีย่ิงขึน้ เพื่อให้เกิดผลตอบแทนสงูสดุและเพิ่ม
สภาพคล่องในการลงทุนของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ นอกจากนีท้างธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) ยังมีบริการ
เทคโนโลยีดิจิทัลที่ เข้ามาช่วยให้ธุรกิจเหล่านัน้สามารถบริหารสภาพคล่องทางการเงินผ่าน UOB BIBPlus และระบบเพื่อการ
บริหารจดัการภายในองค์กรและ e-commerce ผ่าน UOB BizSmart  

นาย Wee Ee Cheong Deputy Chairman และ Chief Executive Officer ของ UOB Group กล่าวว่า “UOB Group เรายึดถือ
แนวทางการให้บริการแบบองค์รวมและมีความยั่งยืน ซึ่งจะท าให้เกิดความสมดุลในการบริหารความเสี่ยงและผลตอบแทน 
นอกจากนีเ้ราได้พัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีดิจิทัลในด้านต่างๆ ให้ครอบคลมุในทกุช่องทางการขาย ผลิตภัณฑ์ และบริการ

                                                        
1 บรกิาร UOBAM Invest ส าหรบัผูล้งทุนสถาบนัเริม่ใหบ้รกิารในสงิคโปรใ์นปี 2018 และในมาเลเซียและไทยในปี 2020 
2 ขอ้มูล ณ 30 มถุินายน 2021  
3 Digital Adviser ของ UOBAM Invest สามารถช่วยผูล้งทุนสถาบนัในการคดักรองกองทุนเพื่อใชใ้นการจดัพอรต์การลงทุน รวมทัง้การแนะน าปรบั
พอรต์ลงทุนอตัโนมตัเิพื่อใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายการลงทุน 
4 UOBAM Invest สามารถเขา้สู่ระบบเพื่อเลอืกลงทุนซือ้หรอืขายและจดัพอรต์การลงทุนไดด้ว้ยตนเอง 



 
 

ต่างๆ เพื่อน าเสนอโซลูชั่นที่ดีที่สุดให้กับลูกค้ารวมถึงการลงทุนด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์ที่สะดวกสบาย  และด้วย
ประสบการณ์ของ UOBAM มากกว่า 30 ปี มีความเชี่ยวชาญการจดัการลงทุนในการคิดค้นนวตักรรมผลิตภัณฑ์การลงทุนใหม่ๆ 
ซึง่จะสง่เสริมการเชื่อมโยงในโลกดิจิทัลเพื่อให้ลกูค้าของเราบรรลเุป้าหมายทางการเงินทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว” 
 

นาย Thio Boon Kiat, Chief Executive Officer ของ UOBAM กล่าวว่า “เทคโนโลยีท าให้เราสามารถคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ใน
การให้บริการจัดการลงทนุและสามารถน าเสนอประสบการณ์และความเชี่ยวชาญการลงทุนในภูมิภาคเอ เชียแก่ผู้ลงทุนสถาบัน
จ านวนมากขึน้ผ่าน UOBAM Invest และด้วยประสบการณ์ที่ทางเรามีความเข้าใจความต้องการของผู้ลงทุนทั่วทัง้ภูมิภาค เราจึง
ออกแบบแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อช่วยให้ผู้ลงทุนสถาบันจัดการลงทุนด้วยตนเองได้ง่าย ชาญฉลาด และปลอดภัย โดยจ านวน
ผู้ ใช้งานและมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) ที่เติบโตขึน้เป็นบทพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของเราในการตอบสนองความ
ต้องการของผู้ลงทนุ และเรามีแผนที่จะเปิดตวั UOBAM Invest ขยายไปในประเทศอื่นๆ ต่อไป”  
 

กองทุนตราสารหนีแ้ละโอกาสรับผลตอบแทนท่ีม่ันคงยังเป็นสิ่งส าคัญต่อการลงทุนของกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน 
จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค Covid-19 ที่ท าให้เกิดมาตรการรักษาระยะห่างทางสงัคม ท าให้ผู้ลงทนุสถาบนัสนใจและมี
ความต้องการลงทนุผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มมากขึน้ โดยปริมาณการท าธุรกรรมที่ท าผ่าน UOBAM Invest ตัง้แต่ต้นปีนีจ้นถึงใน
ปัจจบุนัมีปริมาณเกินกว่า 60% ของปริมาณทัง้ปี 2020 แล้ว 
 
แม้ว่าในปัจจุบันอัตราดอกเบีย้จะอยู่ในระดับต ่า ผู้ลงทุนสถาบันยังคงมีความสนใจลงทุนในกองทุนตราสารหนีท้ี่ให้ โอกาสรับ
ผลตอบแทนที่มัน่คง โดยเฉพาะกองทนุไฮไลท์ของ บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) เช่น กองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้
ลงทุนนิติบคุคล (TCMF-I) ซึง่มุ่งเน้นลงทนุในหรือมีไว้ซึง่เงินฝาก และ/ หรือ ตราสารหนีร้ะยะสัน้ ทัง้ภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และ/
หรือ ภาคเอกชน จากข้อมูลใน UOBAM Invest ประเทศไทย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2021 ปัจจุบันมีมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การ
จดัการรวมกว่า 1,167 ล้านบาท  
 
เพื่อช่วยผลกัดันให้ผู้ลงทนุสถาบนัมีการลงทนุอย่างยัง่ยืน และสอดคล้องกบัเป้าหมายที่ผู้ลงทนุสถาบนัมุ่งเน้นให้การเลอืกลงทนุ
เป็นไปโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) ได้จดัให้มกีองทนุที่มุ่งเน้นด้าน ESG (Environment, Social and 
Governance) เพิ่มมากขึน้ใน UOBAM Invest ซึง่กองทนุเหล่านีร้วมถงึกองทนุเปิด ยไูนเต็ด ซัสเทนเนเบิล เครดิต อินคมั ฟันด์ 
และ กองทนุเปิด ยไูนเต็ด ซัสเทนเนเบิล อิควิตี ้โซลชูัน่ ฟันด์ - หน่วยลงทนุชนิดเพื่อผู้ ถือหน่วยลงทนุทัว่ไป  
 

นอกเหนือจากช่องทางการลงทนุผ่าน UOBAM Invest ที่เราท าเพื่อผู้ลงทนุสถาบนัแล้ว UOBAM ยงัมีแอพลเิคชัน่ในการให้
ค าแนะน าการลงทนุอตัโนมติั (robo-advisory) ส าหรับผู้ลงทนุทั่วไปอีกด้วย5 และตัง้แต่เปิดตัวมา UOBAM Invest ยงัได้รับ
รางวัลมากมาย ซึง่รวมถึงรางวลั Best Fintech Innovation ส าหรับธุรกิจหลกัทรัพย์จัดการกองทนุในมาเลเซีย และสงิค์โปร์ในปี 

5ใหบ้รกิารในประเทศสงิคโปรแ์ละไทย 



 
 

 

2021 และ ปี 2020 ตามล าดบั และรางวลั Best Digital Wealth Management ในไทย จาก Asia Asset Management Best of 
the Best Awards. นอกจากนี ้UOBAM ยงัได้รับรางวัล Asia Fund House of the Year จากการประกาศรางวัล AsianInvestor 
Asset Management Awards 2021 เป็นปีที่สามติดต่อกนั 

UOBAM Invest ประเทศไทย 

 
-จบ- 

เกี่ยวกับ About UOB Asset Management Ltd 
UOB Asset Management Ltd (UOBAM) เป็น บริษัท ในเครือของ United Overseas Bank Limited UOBAM ก่อตัง้ขึน้ในปี 
1986 บริหารจัดการแผนการลงทุนแบบรวมในสงิคโปร์มานานกว่า 30 ปี ปัจจบุนั บริหารจดัการกองทนุ 59 กองทนุในสงิคโปร์และ
เป็นหนึ่งในผู้จัดการกองทนุที่ใหญ่ที่สดุในแง่ของสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ ณ วันที่ 30 เมษายน 2021 UOBAM และบริษัทใน
เครือบริหารจดัการทรัพย์สนิของลกูค้าประมาณ 38,200 ล้านเหรียญสงิคโปร์ 

UOBAM มีส านักงานหลายแห่งในภูมิภาคเอเชียโดยมีส านักงานในบรูไน , อินโดนีเซีย, ญ่ีปุ่ น, มาเลเซีย, สิงคโปร์, ไต้หวัน, ไทย
และเวียดนาม เครือข่ายนีย้ังรวมถึง UOB Islamic Asset Management Sdn Bhd ในมาเลเซีย และมีการร่วมทุนกับ Ping An 
Fund Management Company Limited (China)  และยังไ ด้ส ร้างพันธมิตรการลงทุนกับ  UTI International (India)  และ 
Wellington Management Singapore 

UOBAM เป็นหนึ่งในบริษัทจัดการกองทนุที่ได้รับรางวัลมากที่สดุโดยได้รับรางวัลมากมายจาก Asia Asset Management Best 
of the Best Awards ปี 2021 และ 2020, รางวัล Best Asset Management House (Singapore) ในปี 2021 และ Best Asset 
Management House (Regional)  ใน ปี  2020  ส าห รับ UOBAM Invest บริการ  robo-adviser ไ ด้ รับรางวัล  Best Fintech 
Innovation in Asset Management ในสิงคโปร์และมาเลเซียในปี 2020 และ 2021 ตามล าดับ รวมถึง  Best Digital Wealth 
Management ในประเทศไทยในปี 2021 UOBAM Brunei ยังได้รับเลอืกให้เป็น Best Sukuk Manager ในปี 2021 หลงัจากได้รับ
รางวลั Best Investor Education สองครัง้ติดต่อกนัในปี 2020 และ 2019 

UOBAM ยัง ไ ด้ รับรางวัล  Asia Fund House of the Year' และ  'Best Fund House (Thailand) จาก AsianInvestor Asset 
Management Awards ในปี 2020 และ 2019 โดยได้รับรางวัล Top Investment Houses in Asian G3 Bonds ในงาน The 
Asset Benchmark Research Awards 2020 นอกจากนี ้ยังได้รับรางวลั Best Asset Management Firm Singapore และ Best 
Asia Fixed Income Fund House Singapore ในงาน International Finance Awards 2018 และรางวัล Best Fixed Income 
Fund House ในงาน Morningstar Awards 2017 



 
 

บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นบริษัทในเครือของ UOBAM ส านกังานใหญ่สงิคโปร์ ให้บริการจดัการลงทุนทัง้ กองทุนส่วน
บคุคล กองทนุส ารองเลีย้งชีพ และกองทนุรวม โดย ณ 30 เมษายน 2021 มีสนิทรัพย์ภายใต้การจดัการที่ 249,000 ล้านบาท 
 
ข้อมลูเพิ่มเติม ติดต่อ www.uobam.co.th  
 

ส าหรับผู้สื่อข่าว สามารถสอบถามข้อมูลได้ท่ี:  

จิรชยา ลาภถาวรเกียรติ 
Digital business & Marketing Communication 
Email: Jirachaya.lap@UOBGroup.com 
Tel: (66) 86 886 7966 

   

ข้อสงวนสิทธ์ิและค าเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุน  
 บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากัด (“บริษัทจัดการ”) จัดท าเอกสารฉบับนีข้ึน้เพื่อวัตถุประสงค์ในการ

เผยแพร่ข้อมลูเป็นการทัว่ไป โดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นค าเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดท าการซือ้ และ/หรือ ขายผลิตภัณฑ์
ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในในเอกสารฉบับนี ้ และไม่ถือเป็นการให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าเก่ียวกับการท า
ธุรกรรมที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่างๆ ตามที่ระบไุว้ในเอกสารนีแ้ต่อย่างใด  แม้บริษัทจัดการจะได้ใช้
ความระมัดระวงัตามสมควรเพื่อให้ข้อมูลดงักลา่วมีความถกูต้องและตรงกับวตัถุประสงค์ของการจัดท าเอกสารนี  ้บริษัทจัดการ
และพนักงานของบริษัทจัดการไม่มีความรับผิดและจะไม่รับผิดส าหรับความผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือการตกหล่นของ
ข้อมลูใดๆ ที่เกิดขึน้ไม่ว่าด้วยเหตใุดก็ตาม รวมทัง้จะไม่รับผิดส าหรับการกระท าใดๆ ที่เกิดขึน้บนพืน้ฐานของความเห็นหรือข้อมูล
ที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี  ้บริษัทจัดการไม่ได้ให้ค ารับรองหรือรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย เก่ียวกับความ
ถกูต้อง แม่นย า น่าเชื่อถือ ทนัต่อเหตุการณ์ หรือความสมบรูณ์ของข้อมูลดงักลา่วในกรณีใดๆ ทัง้สิน้ และบริษัทจดัการขอปฏิเสธ
ความรับผิดทัง้ปวงที่เกิดหรืออาจเกิดขึน้ในทกุกรณี  ทัง้นี ้ความเห็น บทวิเคราะห์ หรือการคาดคะเนต่างๆ เก่ียวกบัเหตกุารณ์หรือ
ผลการด าเนินงานในอนาคตที่ปรากฏในเอกสารนี ้(ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพียงข้อมลูเก่ียวกบัประเทศ เศรษฐกิจ ตลาด หรือบริษัท
ต่างๆ) ไม่ถือเป็นเคร่ืองยืนยันและอาจแตกต่างจากเหตกุารณ์หรือผลประกอบการที่เกิดขึน้จริงได้  ผลการด าเนินงานของกองทุน
หรือบริษัทจัดการในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่ เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนในอดีต มิได้เป็นเคร่ือง
ยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคตหรือที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต และอาจมีกรณีที่ผลการด าเนินงานเป็นไปอย่างผิดความ
คาดหมายเนื่องจากเหตุการณ์หรือปัจจัยต่างๆ ที่ไม่เป็นปกติได้  การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และไม่ถือว่าบริษัท
จัดการ และ/หรือ บริษัทในเครือหรือผู้ ด าเนินการขายของบริษัทจัดการได้รับประกันการลงทุนให้แก่ผู้ ลงทุนแต่อย่างใด  
นอกจากนัน้ การลงทุนมีความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงจากการลงทนุ ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน หรือความเสี่ยงอื่นๆ 
ดงันัน้ ผู้ลงทนุอาจได้รับเงินลงทนุคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทนุเร่ิมแรก หรือไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเลยก็ได้ ผู้ลงทนุควรศกึษา
ข้อมลูในหนงัสอืชีช้วนของกองทนุ ค าเตือน และเอกสารที่เก่ียวข้องก่อนท าการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และในการท าธุรกรรมต่างๆ เพื่อ
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หน่วยลงทนุนัน้จะต้องท าตามรูปแบบและวิธีการที่ระบไุว้ในหนงัสอืชีช้วนส าหรับนกัลงทนุที่ต้องการทราบข้อมูลหรือรายละเอียด
เพิ่มเติม สามารถติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้ ด าเนินการขายที่ท่านใช้บริการ  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิในข้อมูลที่ปรากฏใน
เอกสารนีโ้ดยห้ามมิให้ผู้ใดเผยแพร่ ท าซ า้ ดดัแปลง ลอกเลยีนแบบ อ้างอิง ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน หรือใช้วิธีการใดก็ตามเว้น
แต่จะได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากบริษัทจัดการเป็นลายลกัษณ์อักษรก่อน นอกจากนัน้  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิที่จะท าการ
แก้ไข ปรับปรุง เปลีย่นแปลง หรือเพิ่มเติมข้อความใดๆ ในเอกสารนีไ้ด้ตามที่บริษัทจดัการจะเห็นสมควร 
 
ค าเตือน การลงทนุมีความเสีย่ง ผู้ลงทนุควรท าความเข้าใจลกัษณะกองทนุ นโยบายกองทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสีย่ง และ
ผลการด าเนินงานของกองทุนก่อนตดัสนิใจลงทนุ ผลการด าเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต การลงทุนมีความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจ
เกิดขึน้จากการลงทุนในต่างประเทศ ถึงแม้ว่ากองทุนอาจป้องกนัความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม แต่เนื่องจาก
กองทุนไม่ได้ป้องกัน ความเสีย่งทัง้จ านวน ผู้ลงทุนอาจขาดทนุหรือได้ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต ่ากว่าการลงทุน
เร่ิมแรกได้ 
 


