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กองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเมน้ท ์

Thai Cash Management Fund : TCMF-M 

หนว่ยลงทนุชนดิเพอืผูล้งทนุทวัไป : TCMF 

กองทนุรวมตราสารหน ี

กองทนุรวมตลาดเงนิ (Money Market Fund) 

กองทนุทลีงทนุแบบไมม่คีวามเสยีงตา่งประเทศ 
 

หนงัสอืชชีวนสว่นสรปุขอ้มลูสําคญั 
 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ  
ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั  

การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :     
ไดร้บัการรบัรอง CAC  
  
  

ขอ้มลู ณ วนัท ี30 กนัยายน 2564 
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นโยบายการลงทนุ 

(1) “กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเมน้ท”์ มนีโยบายมุ่งลงทุนในหรอืมไีวซ้งึ ตราสารแห่งหนี และ/หรอืเงนิฝาก
หรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก แตไ่มร่วมถงึเงนิฝากอสิลาม โดยการลงทุนในตราสารแหง่หนีนัน กองทุนจะ
ลงทนุในตราสารทงัภาครัฐ และ/หรอืภาครัฐวสิาหกจิ ทมีคีวามมันคงและมสีภาพคลอ่งสงูเป็นหลัก เชน่ ตัวเงนิคลัง 
พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวสิาหกจิ และ/หรอืตราสารทางการเงนิอนืใด 
และ/หรอืหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอนืหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีนืตามทปีระกาศสํานักงานคณะกรรมการ
กํากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์่าดว้ยการลงทุนและการมไีวเ้พอืเป็นทรัพยส์นิของกองทุนกําหนด
ไวใ้หล้งทนุได ้

(2) กองทุนจะดํารงอายุถัวเฉลียแบบถ่วงนําหนักของตราสารทังหมดของกองทุน (portfolio duration) 
ในขณะใดๆ ไมเ่กนิ 92 วัน และตราสารแหง่หนีทกีองทุนจะลงทุนหรอืมไีว ้จะตอ้งมกีําหนดวันชําระหนตีาม
ตราสารเมอืทวงถามหรอืเมอืไดเ้ห็น หรอืไม่เกนิ 397 วันนับแต่วันทลีงทุนในทรัพยส์นิหรอืเขา้ทําสัญญา 
นอกจากนี ตราสารหนี(ไมร่วมตราสารภาครัฐไทย) และ/หรอืเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก (ไมร่วม
กรณีทีผูอ้อกหรือคู่สัญญาเป็นธนาคารออมสนิซงึรัฐบาลเป็นประกันเงนิฝากหรือตราสารนัน)และ/หรือ 
reverse repo และ/หรอื securities lending โดยหลักทรัพยท์ใีหย้มืเป็นตราสารหนี ซงึทรัพยส์นิดังกล่าว
จะตอ้งมอีนัดับความน่าเชอืถอือยา่งใดอยา่งหนงึดังตอ่ไปนี  

(2.1) อนัดับความน่าเชอืถอือยูใ่นสองอนัดับแรกทไีดม้าจากการจดัอนัดับความน่าเชอืถอืระยะสนั 

(2.2) อนัดับความน่าเชอืถอือยูใ่นสามอนัดบัแรกทไีดม้าจากการจดัอนัดับความน่าเชอืถอืระยะยาว 

(2.3) อันดับความน่าเชอืถือทเีทียบเคียงไดก้ับสองอันดับแรกของการจัดอันดับความน่าเชอืถือระยะสัน
ตามทสีถาบนัจัดอนัดับความน่าเชอืถอืไดเ้ปรยีบเทยีบ 

(3) ทงัน ีกองทนุจะไมล่งทนุในสัญญาซอืขายลว่งหนา้ (Derivatives) และจะไมล่งทนุในตราสารทมีลีักษณะ
ของสญัญาซอืขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note) หรอื Credit Linked Note 
 

กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ  

มุง่หวงัใหผ้ลประกอบการสงูกวา่ดัชนีชวีดั (Active Management) 

 

 

 

1. ผูล้งทนุทคีาดหวังผลตอบแทนทใีกลเ้คยีงเงนิฝาก และยอมรับผลตอบแทนทอีาจตํากวา่กองทนุรวม
ตราสารหนทีัวไปได ้

2. ผูล้งทนุทตีอ้งการสภาพคลอ่งสูง 

3. ผูล้งทุนทตีอ้งการการลงทุนทมีคีวามเสยีงตําและยอมรับความเสยีงจากการลงทุนไดใ้นระดับตําถงึ
ปานกลาง โดยผลตอบแทนทกีองทนุจะไดร้ับจากการลงทนุสว่นใหญ่ คอื ดอกเบยี และกําไรจากส่วนต่าง
ของราคาหลกัทรัพย ์(ตราสารหนี) 

 
กองทนุรวมน ีไมเ่หมาะ กบัใคร 

ผูล้งทนุทคีาดหวังผลตอบแทนสงู 

 

กองทนุรวมนเีหมาะกบัใคร ? 

คณุกําลงัจะลงทนุอะไร ? 
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   ทาํอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสยีงของกองทนุน ี

 

 อา่นหนังสอืชชีวนฉบบัเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  

 อยา่ลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลักษณะและความเสยีงของกองทนุรวมนดีพีอ 
 

 

 

 

คําเตอืนทสํีาคญั  

1. การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงนิไม่ใช่การฝากเงนิ และมีความเสยีงจากการ
ลงทุนซงึผูล้งทุนอาจไมไ่ดร้ับเงนิลงทุนคนืเต็มจํานวน ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนเมอืเห็นว่าการ
ลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงคก์ารลงทุนของตน และผูล้งทุนยอมรับความเสยีงทอีาจ
เกดิขนึจากการลงทนุดังกลา่วได ้

2. ในกรณีทมีเีหตกุารณ์ไมป่กตผิูล้งทนุอาจไดร้ับชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทนุล่าชา้กวา่ระยะเวลาที
กําหนดไวใ้นหนังสอืชชีวน 

3. กรณีทกีองทนุไมส่ามารถดํารงสนิทรัพยส์ภาพคลอ่งไดต้ามทสํีานักงานกําหนด ผูล้งทุนอาจไมส่ามารถ
ขายคนืหน่วยลงทนุไดต้ามทมีคํีาสังไว ้

4. แมว้า่กองทนุรวมตลาดเงนิลงทนุไดเ้ฉพาะทรัพยส์นิทมีคีวามเสยีงตํา แตก่ม็โีอกาสขาดทนุได ้

5. กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน เป็นหน่วยลงทุนชนิดเพือผูล้งทุนทัวไป, หน่วยลงทุนชนิดเพือ      
ผูล้งทุนนติบิุคคลและหน่วยลงทุนชนิดเพอืการออม ทังนี ผูถ้อืหน่วยลงทนุไม่สามารถสับเปลยีนหน่วยลงทุน
ระหว่างหน่วยลงทุนชนิดเพือผูล้งทุนนิตบิุคคลกับหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมได ้และบรษัิทจัดการจะแยก
คํานวณมลูคา่หน่วยลงทนุของหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิ ซงึอาจจะมมีลูค่าเทา่กนัหรอืแตกตา่งกันได ้

6. กองทนุรวมอาจมกีารกระจุกตัวของการถอืหน่วยลงทนุของบุคคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุน
ทังหมด ดังนัน หากผูถ้อืหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทนุอาจมคีวามเสยีงใหก้องทุนตอ้งเลกิ
กองทุนรวมไดโ้ดยผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลไดท้ีเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
www.uobam.co.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ ? 

ตวัอยา่ง 
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ปัจจยัความเสยีงทสํีาคญั 
 

ความเสยีงจากการผดินดัชําระหนขีองผูอ้อกตราสาร (Credit risk) 
                    

ตํา              อันดับความน่าเชอืถอืส่วนใหญ่ของกองทุน            สงู 

                                        
Gov bond/AAA AA,A BBB ตํากวา่ BBB Unrate 

 

หมายเหต ุ: การแรเงาหมายถงึการทกีองทนุมกีารลงทนุในตราสารหนีทมีอัีนดับความน่าเชอืถอืนันมากกวา่รอ้ยละ 20 ของ NAV 
 
ความเสยีงจากความผนัผวนของมลูคา่หนว่ยลงทุน (Market risk) 

 ตํา          สงู 
                                      

ตํากวา่ 3 เดอืน 3 เดอืนถงึ 1 ปี 1 ปี ถงึ 3 ปี 3 ปี ถงึ 5 ปี มากกวา่ 5 ปี 

 

 ตํา                                                                                                สงู 
                                     

≤ 5% 5 - 10% 10 - 15% 15 - 25% > 25% 
 
 

 
ความเสยีงจากการลงทุนกระจกุตวั (High concentration risk) 

                                           

    

 

                              ตํา                                                                                                         สงู 
    

 

ทังนี ท่านสามารถดคํูาอธบิายความเสยีงตา่งๆไดจ้ากคําอธบิายเพมิเตมิทา้ยเลม่  

 

≤ 10% 10 - 20% 20 - 50% 50 - 80% > 80% 

≤ 20% 20 - 50% 50 - 80% > 80% 

ความผันผวนของผล
การดําเนนิงาน (SD) 

การลงทนุกระจุกตัวใน      
ผูอ้อกตราสารรวม 

 

 ตํา               สงู 

Credit rating ตาม      
National credit rating          

อายุเฉลยีของ         
ทรัพยส์นิทลีงทนุ 

การลงทนุกระจุกตัวใน
หมวดอตุสาหกรรมรวม 
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ชอืทรพัยส์นิและการลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก                                 

ทรพัยส์นิ Credit 
Rating 

% ของ NAV 

1. ตัวเงนิคลัง : ธนาคารแหง่ประเทศไทย CB21N11A 11/11/2021 AAA 10.22 

2. ตัวเงนิคลัง : ธนาคารแห่งประเทศไทย CB21O14A 14/10/2021 AAA 7.82 

3. ตัวเงนิคลัง : ธนาคารแห่งประเทศไทย CB21D02B 02/12/2021 AAA 6.31 

4. เงนิฝากออมทรัพย ์: ธนาคารยูโอบ ีจํากดั (มหาชน) AAA 4.92 

5. ตัวแลกเงนิ : บรษัิทเซ็นทรัลพัฒนา จํากดั (มหาชน) CPN21N30A 
30/11/2021 

AA 4.51 

 
นาํหนกัการลงทนุตามอนัดบัความนา่เชอืถอื 

 

สามารถดขูอ้มลูทเีป็นปัจจุบันไดท้ ีhttps://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90008 

พันธบัตรรัฐบาลและที
มรีัฐบาลคําประกัน 

53.58 %

หุน้กู ้
9.69 %

เงนิฝาก บัตรเงนิฝาก 
ตัวสัญญาใชเ้งนิ      

ตัวแลกเงนิทอีอกโดย
สถาบันการเงนิ 

7.04 %

เงนิฝาก บัตรเงนิฝาก 
ตัวสัญญาใชเ้งนิ      

ตัวแลกเงนิที
บรษัิทเอกชนออกตรง

หรอืธนาคารอาวัล 
31.18 %

สนิทรัพยอ์นื (รายการ
คา้งรับ/คา้งจ่าย) 

-1.49 %

6.53%
25.87%

64.16%

0% 20% 40% 60% 80%

Unrate

ตา่กวา่ BBB

BBB

A

AA

Gov bond / AAA

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทลีงทนุ 

% ของ NAV 



กองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเมน้ท ์ชนดิเพือผูล้งทนุทวัไป 5 
 

 

 

 
 

 

หมายเหต ุ:  

- คา่ธรรมเนยีมดงักล่าวขา้งตน้ไดร้วมภาษีมลูค่าเพมิหรอืภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอนืใดทํานองเดยีวกนั (ถา้ม)ี 
 

- คา่ใชจ่้ายอนืๆขา้งตน้ เชน่  ค่าสอบบัญช ีเรยีกเก็บจรงิในอตัรารอ้ยละ 0.0025 เป็นตน้ 

ทังนี สามารถดูคา่ธรรมเนียมทเีรยีกเก็บจากกองทนุรวมยอ้นหลัง 3 ปีไดท้ี
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90008  

 
 

คา่ธรรมเนยีมทเีรยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมูลคา่หนว่ยลงทนุ) 

รายการ สงูสดุไมเ่กนิ เก็บจรงิ 
ค่าธรรมเนียมการขาย  ไมม่ ี ไมม่ ี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลยีนหน่วยลงทนุเขา้  ไมม่ ี ไมม่ ี
ค่าธรรมเนียมการรับซอืคนื  ไมม่ ี ไมม่ ี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลยีนหน่วยลงทนุออก  ไมม่ ี ไมม่ ี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย 50 บาทต่อหน่วยลงทนุ 2,000 หน่วย หรอืเศษของ 

2,000 หน่วย* 
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ 50 บาทต่อรายการ 

 

*โดยจํานวนเงนิสงูสดุทเีรยีกเก็บจากผูโ้อนจะตอ้งไมเ่กนิ 25,000 บาท ทังนบีรษัิทจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนยีมจาก  
ผูโ้อนในวนัทยีนืคําขอโอนหน่วยลงทนุ 
 

 

0.1070
0.0187 0 0.0041

0.1298

0.00

1.00

2.00

3.00

การจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน์ นายทะเบยีน คา่ใชจ้า่ยอนืๆ รวมคา่ใชจ้า่ย

*คา่ธรรมเนยีมมผีลกระทบตอ่ผลตอบแทนทคีณุจะไดรั้บ  
  ดงันัน คณุควรพจิารณาการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมดงักลา่วกอ่นการลงทนุ * 

คา่ธรรมเนยีม 

สงูสดุไมเ่กนิ  
0.5136 

สงูสดุไมเ่กนิ
0.0749 

สงูสดุไมเ่กนิ  
0.1070 

สงูสดุไมเ่กนิ
2.14 

คา่ธรรมเนยีมทเีรยีกเก็บจากกองทนุรวม (% ตอ่ปีของ NAV) 

สงูสดุไมเ่กนิ
1.4445 
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1. ดชันชีวีดั 

ดัชนีชวัีด 1 : ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสันของสมาคมตลาดตราสารหนีไทย (50%), ดัชน ี 
ตราสารหนีภาคเอกชนระยะสัน (ThaiBMA Commercial Paper Index) ทมีอัีนดับความน่าเชอืถอืของผูอ้อกตราสาร
อยูใ่น ระดับ A- ขนึไปของสมาคมตลาดตราสารหนีไทย (50%) 

ดัชนีชวัีด 2 : อตัราดอกเบยีเงนิฝากประจํา 3 เดอืน วงเงนินอ้ยกว่า 5 ลา้นบาท เฉลยีของ 3 ธนาคารพาณชิยข์นาดใหญ่ ไดแ้ก ่ธนาคาร
กรงุเทพ ธนาคารกสกิรไทย และธนาคารไทยพาณชิย ์หลงัหกัภาษี (100%) 

หมายเหตุ : เรมิใชดั้ชนีชวัีดผลการดําเนินงานใหม่หลังหักภาษี (Net TRN Index) มผีลตังแต่วันท ี31 ตุลาคม 2562 ทังน ี
การเปลยีนเกณฑม์าตรฐานทใีชวั้ดผลการดําเนนิงานในชว่งแรกอาจทําใหผ้ลการดําเนนิงานของกองทนุรวมดขีนึเมอื
เปรยีบเทยีบตัวชวัีดมาตรฐาน เนืองจากตราสารหนีทกีองทุนลงทุนบางส่วนไม่มภีาระภาษี ขณะทตัีวชวีัดมาตรฐาน
ใหมคํ่านวณจากสมมตฐิานตราสารหนีทังหมดเสยีภาษี 

2. ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัตามปีปฏทินิ 

ผลการดําเนนิงาน 

 
 

การลงทนุในหน่วยลงทนุกองทนุรวมตลาดเงนิไมใ่ชก่ารฝากเงนิ และมคีวามเสยีงจากการลงทนุ ซงึผูล้งทนุอาจไมไ่ดร้ับ
เงนิลงทนุคนืเต็มจํานวน 

 

3. กองทุนนเีคยมผีลขาดทนุสงูสดุในช่วงเวลา 5 ปี คอื -0.0126% 

4. ความผนัผวนของผลการดาํเนนิงาน (standard deviation) คอื 0.10% ตอ่ปี 

5. ประเภทกองทนุรวมเพอืใชเ้ปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงาน ณ จดุขาย คอื Money Market General 

*คุณสามารถดขูอ้มลูทเีป็นปัจจุบันไดท้ ีhttps://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90008 

 

0.66%

1.29%

1.03%
1.17%

1.26%1.26%

2.09%

1.47%
1.56%

0.94%

0.38%

1.05%

0.94% 0.94%
0.94%

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

2563 2562 2561 2560 2559

TCMF Benchmark 1 Benchmark 2

* ผลการดําเนนิงานในอดตี มไิดเ้ป็นสงิยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต * 

ผลการดาํเนนิงานในอดตี 
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6. ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัแบบปกัหมดุ 

กองทนุ YTD 3 เดอืน Percentile 6 เดอืน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile 10 ปี Percentile ตงัแตจ่ดัตงักองทุน 

ผลตอบแทนของกองทนุรวม 0.30% 0.11% 5 0.20% 5 0.44% 5 0.84% 25 0.94% 25 1.56% 5 2.04% 

ผลตอบแทนตวัชวีดั 1 0.55% 0.19% 5 0.36% 5 0.83% 5 1.42% 5 1.43% 5 1.47% 25 1.70% 

ผลตอบแทนตวัชวีดั 2 0.22% 0.07% 25 0.14% 25 0.30% 25 0.63% 50 0.75% 50 1.13% 95 1.54% 

ความผนัผวนของกองทนุ 0.02% 0.01% 5 0.01% 5 0.02% 25 0.12% 5 0.10% 5 0.22% 25 0.32% 

ความผนัผวนของตวัชวีดั 1 0.04% 0.02% 50 0.03% 95 0.05% 95 0.19% 75 0.15% 95 0.16% 5 0.25% 

ความผนัผวนของตวัชวีดั 2 0.01% 0.01% 5 0.01% 5 0.01% 5 0.10% 5 0.09% 5 0.17% 5 0.27% 

- ผลตอบแทนทมีอีายมุากกวา่หรอืเทา่กับ 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนรอ้ยละตอ่ปี 

- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ไดจั้ดทําขนึตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการ

ดําเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน 

- การลงทนุในหน่วยลงทนุกองทนุรวมตลาดเงนิไมใ่ชก่ารฝากเงนิ และมคีวามเสยีงจากการลงทนุ ซงึผูล้งทุนอาจ

ไมไ่ดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจํานวน 

 - คุณสามารถดขูอ้มลูทเีป็นปัจจุบันไดท้ ีhttps://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90008 

  

ตารางแสดงผลการดําเนนิงานของกลุม่ Money Market General ขอ้มลู ณ วันท ี30 กันยายน 2564 

  
 

ขอ้ตกลงและเงอืนไขของขอ้มูลเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานแบบเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์
(Disclaimer of Peer Group Fund Performance) 

 
1. ผลการดําเนนิงานในอดตีของกองทนุ มไิดเ้ป็นสงิยนืยนัถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต  
2. ผูล้งทนุสามารถดูขอ้มลูฉบบัเต็มไดท้ ีwww.aimc.or.th 
3. ผลการดําเนินงานของกองทุนทกีารเปรยีบเทียบ แบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใตข้อ้กําหนดของ
สมาคมบรษัิทจัดการลงทุน โดยกองทุนทีจะถูกเปรียบเทียบผลการดําเนินงานในแต่ละช่วงเวลากับ
กองทนุประเภทเดยีวกนัในระดับเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Percentiles) ตา่ง ๆ โดยแบง่ออกเป็น  
•5th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทุนอนัดับท ี5 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Top 5% performance) 
•25th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับท ี25 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Top 25% performance) 
•50th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับท ี50 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Median Performance) 
•75th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับท ี75 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Bottom 25% performance) 
•95th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับท ี95 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Bottom 5% performance) 
4. ผลตอบแทนทมีอีายเุกนิหนงึปีนันมกีารแสดงเป็นผลตอบแทนตอ่ปี  
เมอืผูล้งทนุทราบผลตอบแทนของกองทนุทลีงทุน สามารถนําไปเปรยีบเทยีบกับเปอรเ์ซ็นตไ์ทลต์ามตาราง 
จะทราบวา่กองทนุทลีงทนุนันอยูใ่นชว่งทเีทา่ใดของประเภทกองทนุรวมนัน 
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นโยบายการจ่ายปันผล ไมจ่่าย 

ผูด้แูลผลประโยชน์ ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)  

วนัทจีดทะเบยีน 8 ธันวาคม 2543 

อายุโครงการ ไมกํ่าหนด 

การซอืและขายคนืหน่วยลงทนุ วนัทําการซอืคนื : ทกุวนัทําการ ตังแตเ่วลาเรมิเปิดทําการ ถงึ 15.30 น. 

มลูคา่ขันตําของการซอืครังแรก         : ไมกํ่าหนด 

มลูคา่ขันตําของการสังซอืครังถัดไป   : ไมกํ่าหนด 

วนัทําการขายคนื : ทกุวนัทําการ ตังแตเ่วลาเปิดทําการ ถงึ 15.00 น. 

มลูคา่ขันตําของการขายคนื      :  ไมกํ่าหนด 

ยอดคงเหลอืขนัตํา                 :  ไมกํ่าหนด 

ระยะเวลาการรับเงนิค่าขายคนื  :  ภายใน 5 วันทําการนับแตวั่นรับซอืคนืหน่วยลงทนุ 

หมายเหต ุสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพยส์นิรายวันไดท้ ีwww.uobam.co.th 

รายชอืผูจั้ดการกองทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชอื-นามสกลุ วนัทเีรมิบรหิารกองทุนน ี

1. นายจารุวัตร ปรดีเิปรมกลุ* 8 ธันวาคม 2543 

2. นางสาวชนษิฎา วรีานุวัตต ิ 1 กรกฎาคม 2556 

3. นางสาวลนิดา อบุลเรยีบรอ้ย 15 พฤษภาคม 2549 

4. นายวรียทุธ หล์ลีะเมยีร* 18 กรกฎาคม 2551 

5. นางสาวเบญจพร เลศิเศรษฐศาสตร*์ 9 สงิหาคม 2564 

* ปฎบัิตหินา้ทเีป็นผูจั้ดการกองทนุและผูจั้ดการลงทนุในสญัญาซอืขายลว่งหนา้เพมิเตมิ 

 

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนื 1. ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2626-7777 

2. ธนาคาร ซติแีบงก ์เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ : โทรศัพท ์1588, 0-2232-2484 

3. บรษัิทหลกัทรัพย ์คันทร ีกรุ๊ป  จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2205-7111 

4. บรษัิทหลกัทรัพย ์โกลเบล็ก จํากัด : โทรศัพท ์0-2672-5999, 0-2687-7000 

5. บรษัิทหลกัทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2638-5500 

6. ธนาคารออมสนิ : โทรศัพท ์1115 

7. ธนาคารยูโอบ ีจํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2285-1555 

ขอ้มลูอนืๆ 
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8. ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์1428 

9. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด ์เวลธ ์จํากัด : โทรศัพท ์0-2016-8600 

10. บรษัิทหลักทรัพย ์ไพน์ เวลท ์โซลชูนั จํากัด : โทรศัพท ์0-2095-8999 

11. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ เทรเชอรสิต ์จํากัด : โทรศัพท ์ 0-2061-9621 

12. บรษัิทหลักทรัพย ์คงิสฟ์อรด์ จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2829-6291, 0-2829-6293,           
0-2829-6494 

13. บรษัิทหลักทรัพย ์สยามเวลธ ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2430-6543 

14. บรษัิทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2658-5050 

15. บรษัิทหลกัทรัพย ์ไอ ว ีโกลบอล จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2658-5800 

16. บรษัิทหลักทรัพย ์ยูโอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2659-8000 

17.บรษัิทหลักทรัพย ์กรุงศร ีจํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2659-7000, 0-2099-7000 

18. บรษัิทหลกัทรัพย ์เอเซยี พลสั จํากัด : โทรศัพท ์0-2680-1234 

19. บรษัิทหลกัทรัพย ์บยีอนด ์จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2659-3456 

20. บรษัิทหลกัทรัพย ์กรงุไทย ซมีโิก ้จํากัด : โทรศัพท ์0-2695-5000 

21.บรษัิทหลักทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2635-3123 

22. บรษัิทหลกัทรัพย ์ไทยพาณชิย ์จํากัด : โทรศัพท ์0-2949-1999 

23. บรษัิทหลกัทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2305-9000 

24. บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟินันเซยี ไซรัส จํากดั (มหาชน): โทรศัพท ์0-2782-2400 

25. บรษัิทหลกัทรัพย ์ธนชาต จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2779-9000 

26.บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท ์0-2857-7000 

27.บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ เมอรช์นั พารท์เนอร ์จํากัด : โทรศัพท ์0-2660-6677 

28.บรษัิทหลักทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2658-8888 

29. บรษัิทหลกัทรัพย ์บัวหลวง จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2618-1111 

30. บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟินันซา่ จํากดั : โทรศัพท ์0-2697-3700 

31.บรษัิทหลักทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท ์0-2841-9000 

32. บรษัิทหลกัทรัพย ์เคทบีเีอสท ีจํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2351-1800 

33. บรษัิทหลกัทรัพย ์ทรนีตี ีจํากดั : โทรศัพท ์0-2343-9555 

34. บรษัิท แอด๊วานซ ์ไลฟ์ ประกนัชวีติ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2648-3600 

35. ธนาคาร แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์1327, 0-2359-0000 

36. บรษัิทหลกัทรัพย ์ไอร่า จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2080-2888 

37.บรษัิทหลักทรัพย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2088-9797 

38. บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ เอเชยี เวลท ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2207-2100 

39. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ ์เมจกิ จํากัด : โทรศัพท ์0-2861-5508,  
0-2861-6090 

40. ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2888-8888 

41. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2111-1111 

42. บรษัิท อลอินัซ ์อยุธยา ประกันชวีติ จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์1373 
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43. บรษัิท เจนเนอราล ีประกนัชวีติ (ไทยแลนด)์ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์1394,    
0-2685-3828 

44. บรษัิทหลักทรัพย ์กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2696-0000, 0-2796-0000 

45. ธนาคารทสิโก ้จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2633-6000 

46. บรษัิทหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท ์0-2009-8888 

47. บรษัิท หลักทรัพยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จํากดั : โทรศัพท ์0-2026-5100 

48. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2026-6222 

49. บรษัิท ฟิลลปิประกนัชวีติ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2022-5000 

50. บรษัิท เมอืงไทยประกนัชวีติ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2274-9400 

51. บรษัิทหลกัทรัพย ์ทสิโก ้จํากดั : โทรศัพท ์0-2080-6000, 0-2633-6000 

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนือนืๆ ทบีรษัิทจัดการแตง่ตังขนึ (ถา้ม)ี 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุ
ของกองทนุรวม (PTR) 

ในรอบระยะเวลาทผีา่นมายอ้นหลัง 1 ปี เท่ากับ 238.27% 

 

ตดิตอ่สอบถาม รับหนังสอืชชีวน 
รอ้งเรยีน 

บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ ยูโอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั 
ทอียู่ : ชนั 23A, 25 อาคารเอเซยีเซ็นเตอร ์เลขท ี173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต ้     
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท ์: 0-2786-2222  โทรสาร : 0-2786-2377 

Website : www.uobam.co.th / Email : thuobamwealthservice@UOBgroup.com 

ธรุกรรมทอีาจกอ่ใหเ้กดิความ
ขัดแยง้ทางผลประโยชน์ 

กรณีบรษัิทจัดการมธีุรกรรมทอีาจกอ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์บรษัิทจัดการจะ
เปิดเผยขอ้มลูธรุกรรมดังกล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบผ่านทางเว็ปไซตข์องบรษัิทจัดการ  

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทอีาจกอ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ไดท้ ี
www.uobam.co.th 

 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงนิ รวมทังไม่ไดอ้ยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของสถาบันคุม้ครองเงนิฝาก จงึ
มคีวามเสยีงจากการลงทุนซงึผูล้งทนุอาจไม่ไดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจํานวน 

 ไดรั้บอนุมตัจัิดตังและอยู่ภายใตก้ารกํากับดแูลของสํานักงาน ก.ล.ต 

 การพิจารณาร่างหนังสือชชีวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีมไิดเ้ป็นการแสดงว่าสํานักงาน 
ก.ล.ต. ไดรั้บรองถงึความถกูตอ้งของขอ้มูลในหนังสอืชชีวนของกองทนุรวม หรอืไดป้ระกนัราคาหรอืผลตอบแทน
ของหน่วยลงทนุทเีสนอขายนัน  ทังนี บรษัิทจัดการกองทุนรวมไดส้อบทานขอ้มูลในหนังสอืชชีวนสว่นสรุปขอ้มูล
สําคัญ ณ วันท ี30 กันยายน 2564 แลว้ ดว้ยความระมัดระวังในฐานะผูร้ับผดิชอบในการดําเนนิการของกองทนุรวมและ
ขอรับรองว่าขอ้มลูดังกล่าวถูกตอ้ง ไมเ่ป็นเท็จ และไมทํ่าใหผู้อ้นืสําคัญผดิ 

 
 

*CAC ห ม า ย ถึ ง  Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption 
(โครงการแนวร่วมปฏบิัตขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติของสมาคมส่งเสรมิสถาบัน
กรรมการบรษัิทไทย) 
 
อตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือให ้     
ผูล้งทุนทราบถงึปรมิาณการซอืขายทรัพยส์นิของกองทุน และสะทอ้นกลยุทธก์ารลงทุนของผูจั้ดการ
กองทุนไดด้ยีงิขนึ โดยคํานวณจากมูลค่าทตํีากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซอืทรัพยส์นิกับผลรวม
ของมูลค่าการขายทรัพย์ส ินทีกองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมายอ้นหลัง 1 ปี หารดว้ย      
มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิฉลยีของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาเดยีวกนั 
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คําอธบิายเพมิเตมิ 
 
ปจัจยัความเสยีงทสีําคญัเพมิเตมิ 

1. ความเสยีงทางการตลาด (Market Risk) เกิดจากการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบียซงึขึนกับปัจจัย
ภายนอก เชน่ สภาวะเศรษฐกจิการลงทุน ปัจจัยทางการเมอืงทังในและต่างประเทศ เป็นตน้ โดยราคาตราสารหนี
จะเปลยีนแปลงในทศิทางตรงขา้มกับการเปลยีนแปลงของอัตราดอกเบยี เชน่ หากอัตราดอกเบยีในตลาดเงนิมี
แนวโนม้ปรับตัวสูงขนึ อัตราดอกเบยีของตราสารหนีทีออกใหม่ก็จะสูงขนึดว้ย ดังนันราคาตราสารหนีทีออกมา
ก่อนหนา้จะมีการซือขายในระดับราคาทีตําลง โดยกองทุนรวมทีมีอายุเฉลียของทรัพย์สนิทีลงทุน (portfolio 
duration) สงูจะมโีอกาสเผชญิกับการเปลยีนแปลงของราคามากกวา่กองทนุรวมทมี ีportfolio duration ตํากวา่ 

2. ความเสยีงจากการขาดสภาพคลอ่งของตราสาร (Liquidity Risk) คอื ความเสยีงทเีกดิจากการทีกองทุน
ไปลงทุนในตราสารทไีม่มีสภาพคล่องในการซอืขาย  หรอืตราสารหนีทีมสีภาพคล่องนอ้ย ทังนีสภาพคล่องของ
ตราสารอาจจะขนึอยู่กับอปุสงคแ์ละอปุทานทมีตี่อตราสาร ณ ขณะนันๆ หรอืคณุภาพของตราสาร เป็นตน้ 

3. ความเสยีงจากการผดินดัชําระหนขีองผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) หมายถงึ การพจิารณาจากอันดับความ
น่าเชอืถอืของตราสารทลีงทุน (credit rating) ซงึเป็นขอ้มูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี โดยพจิารณา
จากผลการดําเนนิงานทผี่านมาและฐานะการเงนิของผูอ้อกตราสาร credit rating ของหุน้กูร้ะยะยาวมคีวามหมายโดยย่อ 
ดังตอ่ไปนี 

ระดบัการลงทนุ TRIS Fitch Moody's S&P คําอธบิาย 

ระดับทน่ีาลงทนุ 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อันดับเครดติสงูทสีดุ มคีวามเสยีงตําทสีดุทจีะ
ไมส่ามารถชําระหนีไดต้ามกําหนด 

AA AA(tha) Aa AA 
อันดับเครดติรองลงมาและถอืวา่ มคีวามเสยีง
ตํามากทจีะไมส่ามารถชําระหนีไดต้ามกําหนด 

A A(tha) A A 
ความเสยีงตําทจีะไมส่ามารถชําระหนีไดต้าม
กําหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB 
ความเสยีงปานกลางทจีะไมส่ามารถชําระหนีได ้
ตามกําหนด 

ระดับทตํีากวา่น่าลงทนุ 
ตํากวา่ 
BBB 

ตํากวา่ 
BBB(tha) 

ตํากวา่  
Baa 

ตํากวา่ 
BBB 

ความเสยีงสงู ทจีะไมส่ามารถชําระหนีไดต้าม
กําหนด 

4. ความเสยีงจากการลงทุนกระจกุตวั (High Concentration Risk) 

(1) ความเสียงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึง (High Issuer Concentration Risk) เกดิจาก
กองทุนลงทุนในผูอ้อกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซงึหากเกดิเหตุการณ์ทีสง่ผลกระทบต่อการ
ดําเนินงาน ฐานะการเงนิ หรือความมันคงของผูอ้อกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดําเนินงานทีผันผวน
มากกวา่กองทนุทกีระจายการลงทนุในหลายผูอ้อกตราสาร 

ทงันี การลงทนุแบบกระจุกตวัไมร่วมถงึกรณีการลงทนุในทรัพยส์นิดังนี  

1. ตราสารหนภีาครัฐไทย 

2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศทมีกีารจัดอนัดับความน่าเชอืถอือยูใ่นอนัดับทสีามารถลงทนุได ้

3. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทผีูรั้บฝากหรอืผูอ้อกตราสารทมีกีารจัดอันดับความน่าเชอืถอือยูใ่น
อนัดับทสีามารถลงทนุได ้
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(2) ความเสียงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึง (Sector Concentration Risk) เกดิจาก
กองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซงึหากเกดิเหตุการณ์ทีส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมนัน กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดําเนินงานทผีันผวนมากกว่ากองทุนทกีระจายการลงทุนในหลายหมวด
อตุสาหกรรม 

(3) ความเสียงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึง (Country Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึงมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ทังนี ไม่รวมถงึการลงทุนในตราสารท ี  
ผูอ้อกเสนอขายอยู่ในประเทศไทย ซงึหากเกดิเหตุการณ์ทีส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง 
เศรษฐกจิ สังคม เป็นตน้ กองทนุดังกลา่วอาจมผีลการดําเนนิงานทผีันผวนมากกว่ากองทนุทกีระจายการลงทุนใน
หลายประเทศ 

 
 


