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สารจากบริษทัจดัการ 
 

เรียน ท่านผู้ถอืหน่วยลงทุน  

 
การลงทนุเพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุในรอบบญัชีที่ผ่านมา : ระหว่างวนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2558 ถึงวนัที่ 31 กรกฎาคม 

2558 กองทนุเปิด ยโูอบี อินคมั เดลี เป็นกองทนุที่เน้นการลงทนุในตราสารหนีร้ะยะสัน้ที่มีความมัน่คง ณ สิน้เดือนกรกฎาคม
2558 กองทนุมีสดัสว่นการลงทนุ ดงันี ้ตัว๋เงินคลงัและพนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย ร้อยละ 28.40 ของมลูคา่ทรัพย์สิน
สทุธิ ตราสารหนีภ้าคเอกชนร้อยละ 24.52 เงินฝากและตราสารหนีข้องสถาบนัการเงินร้อยละ 47.08 ของมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิ ณ สิน้เดือนกรกฎาคม 2558 อายเุฉลีย่ของตราสารท่ีลงทนุประมาณ 0.39 ปี 

 
เมื่อเปรียบเทียบรอบ 6 เดือน 1 กมุภาพนัธ์ 2558 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2558 กบัรอบ 6 เดือน 1 สิงหาคม 2557 

– วนัท่ี 31 มกราคม 2558 สดัสว่นการลงทนุในตราสารหนีภ้าครัฐบาลของรอบ 6 เดือนหลงั อยูท่ี่ระดบัร้อยละ 28.40 ลดลง
จากรอบ 6 เดือนก่อนหน้า ที่อยู่ที่ระดบัร้อยละ 29.02 มีการลงทุนในตราสารหนีภ้าคเอกชนลดลงจากร้อยละ 27.23 ใน
รอบ 6 เดือนแรก (ปี 2557/2558) เป็นร้อยละ 24.52 ในรอบ 6 เดือนหลงั และมีการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี ้
ของสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้จากร้อยละ 43.75 ในรอบ 6 เดือนแรก (ปี 2557/2558) เป็นร้อยละ 47.08 ในรอบ 6 เดือนหลงั  

 
เนื่องในโอกาสที่กองทนุเปิด ยโูอบี อินคมั เดลี ครบรอบคร่ึงปีบญัชีในวนัที่ 31 กรกฎาคม 2558 บริษัทจดัการใคร่

ขอแจ้งให้ทราบวา่กองทนุเปิด ยโูอบี อินคมั เดลี มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 7,166,022,209.11 บาท หรือคิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ตอ่หนว่ยเทา่กบั 12.2742 บาท  

 

บริษัทจดัการขอขอบคณุทา่นผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุทา่นที่ให้ความไว้วางใจในการลงทนุกบักองทนุเปิด ยโูอบี อินคมั เดลี 
และขอให้ค ามั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความ
ระมดัระวงัรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุเปิดได้จากหนงัสอืพิมพ์รายวนั หรือที่เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ  

 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

 
 

(นายวนา พลูผล) 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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รายช่ือกรรมการ และคณะผู้บริหาร 
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

 

รายช่ือกรรมการ  

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

คณะผู้บริหาร 

1. นายวนา พลูผล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2. นางสาวณชัชา สนุทรธาราวงศ์ กรรมการผู้จดัการอาวโุส สายพฒันาธุรกิจ 
3. นางสนุรี พิบลูย์ศกัดิ์กลุ กรรมการผู้จดัการ สายปฏิบตัิการ 
4. นางสาวศิริพรรณ  สทุธาโรจน์ กรรมการผู้จดัการ สายการลงทนุ 
 
 

สถานที่ตัง้ของบริษัทจัดการ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์  
เลขที่ 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 เดล ี            4  

กองทุนเปิด ยโูอบี อินคมั เดลี 

รายช่ือผู้จดัการกองทุนรวม 

ส าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2558 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2558 

ล าดับที่ รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม 

1 นางสาวศิริพรรณ       สทุธาโรจน์ 

2 นายจารุวตัร ปรีดิ์เปรมกลุ* 

3 นางสาวลนิดา อบุลเรียบร้อย 

4 นายวีรยทุธ ห์ลลีะเมียร* 

5 นางสาวชนษิฎา วีรานวุตัติ ์

6 นางพงึพศิ จฬุาโรจน์มนตรี 

7 นางสาวอญัชล ี งามวฒุกิลุ* 

* ปฏิบตัิเป็นหน้าที่เป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 
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ตารางสรปุผลการด าเนินงาน 
 

วันจดทะเบียนกองทุน     2 ก.พ. 54 

วันสิน้สุดรอบบัญชี         31 ก.ค. 58 
 

 
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย   

ย้อนหลัง (%) 
BENCHMARK* 

(%) 
3 เดือน 

24 เม.ย. 58 – 31 ก.ค. 58 
1.83 0.00 

6 เดือน 
30 ม.ค. 58 - 31 ก.ค. 58 

2.04 1.66 

1 ปี 
25 ก.ค. 57 - 31 ก.ค. 58 

2.17 4.41 

3 ปี 
27 ก.ค. 55 – 31 ก.ค. 58 

2.56 3.55 

ตัง้แต่จดัตัง้กองทุน 
2 ก.พ. 54 - 31 ก.ค. 58 

2.73 3.88 

* กองทุนนีจ้ะเปรียบเทียบกับตวัชีว้ดั (benchmark) ซึ่งเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง Thai BMA 
Government Bond Index (Total Return Index) และอตัราดอกเบีย้เงินฝากประจ า 1 ปี 
ส าหรับวงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน), 
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 

- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบันีไ้ด้จัดท าขึน้ตามมาตรฐานการ
วดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการด าเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการด า เนินงานที ่เ กี่ยวข้องก ับ
ผลิตภัณฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นสิง่ยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
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กองทุนเปิด ยโูอบี อินคมั เดลี 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

ส าหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2558 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2558 
  

  

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)  
จ านวนเงนิ 

หน่วย : พันบาท 
ร้อยละ ของ 

มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ             55,826.46                      0.22  

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์              2,246.67                      0.01  

คา่ธรรมเนียมการท ารายการ                       -                           -    

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน              2,723.24                      0.01  

คา่ที่ปรึกษาการลงทนุ                       -                           -    

คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก                       -                           -    

คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก                       -                           -    

คา่สอบบญัชี                   61.41                         -    

คา่ใช้จา่ยอื่นๆ*                   33.11                         -    

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด **          60,890.89                    0.24  

หมายเหต ุ   *  คา่ใช้จา่ยอื่นๆ ที่แตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01 
**  ได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ที่เกิดขึน้

จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
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ค าอธิบายการจัดอนัดับตราสารของสถาบนัจัดอันดับความน่าเชื่อถอื 

AAA เป็นอนัดบัที่สงูที่สดุ แสดงถึงระดบัความเสี่ยงจากการลงทนุที่ต ่าที่สดุ มีความสามารถสงูสดุในการช าระเงินต้นและ
ดอกเบีย้ตามก าหนดเวลา แทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจัย
ภายนอกอื่น 

AA ตราสารหนีท้ี่มีระดบัความเสีย่งจากการลงทนุท่ีต ่ามาก 
A ตราสารหนีท้ี่มีระดบัความเสีย่งจากการลงทนุท่ีต ่า 
BBB ตราสารหนีท้ี่มีระดบัความเสีย่งจากการลงทนุปานกลาง 
BB ตราสารหนีท้ี่มีระดบัความเสีย่งจากการลงทนุสงู 
B ตราสารหนีท้ี่มีระดบัความเสีย่งจากการลงทนุสงูมาก 
C ตราสารหนีท้ี่มีระดบัความเสี่ยงที่สงูที่สดุ ที่จะไม่ได้รับคืนเงินต้นและดอกเบีย้ตามก าหนดเวลาการเปลี่ยนแปลง

ของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจยัภายนอกอื่น ๆ จะสง่ผลตอ่ความสามารถในการช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้อยา่ง
มีนยัส าคญั 

D ตราสารหนีท้ี่ไมส่ามารถช าระเงินต้นและดอกเบีย้ได้ (Default) 
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ยโูอบี อินคมั เดลี 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2558 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2558 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.683 
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด ยโูอบี อินคมั เดลี 

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2558 
 

เงนิฝากธนาคาร 
อันดับความน่าเชื่อถอืโดย
สถาบันในต่างประเทศ 

อันดับความน่าเชื่อถอืโดย
สถาบันในประเทศ 

ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) Baa1 (Moody) / BBB+ (S&P) AAA (Fitch) 

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) Baa1 (Moody) / BBB (S&P) AA+ (Fitch) 
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การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ 

ล าดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ 
ผลประโยชน์ที่

ได้รับ 
เหตุผลในการรับ 
ผลประโยชน์ 

- ไมม่ี - - 
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รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการท าธรุกรรมของกองทุนรวม 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2558 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2558 

 

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

ไมม่ีรายช่ือบคุคลที่เก่ียวข้องกบัการท าธุรกรรมของกองทนุรวม 

 
หมายเหต ุ: 
ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดการท าธุรกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุรวมได้ที่ 
บริษัทจดัการโดยตรง หรือที่ Website ของบริษัทจดัการท่ี http://www.uobam.co.th  
หรือที ่Website ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th 

http://www.uobam.co.th/
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ข้อมลูการลงทุน และเหตุผลในกรณีท่ีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 

กองทุนเปิด ยโูอบี อินคมั เดลี 

ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2558 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2558 

วันที่ 
 

ชื่อหลักทรัพย์ 
 

อัตราส่วน ณ สิน้วนั 
(%NAV) 

อัตราส่วนตามโครงการ 
(%NAV) 

สาเหตุ 
 

การด าเนินการ 
 

- -ไมม่ี- - - - - 
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ข้อมลูการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิด ยโูอบี อินคมั เดลี 

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2558 
 

ไมม่ี 
 

หมายเหต ุ: 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูการถือหนว่ยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ได้ที่ website ของบริษัทจดัการ http:// www.uobam.co.th   
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จ ากัด 

ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

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

 


