
 

 

 

ประกาศ 

แก้ไขเพิ่มเตมิรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน 

เร่ืองการเปล่ียนแปลงเกณฑ์การวัดผลการด าเนินงานของกองทุน จ านวน 7 กองทุน (“กองทุนรวม”) 

 

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จ ากัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการ

กองทนุเร่ืองการเปล่ียนแปลงเกณฑ์วดัผลการด าเนินงานของกองทนุ เพ่ือความเหมาะสมและเป็นธรรมตอ่ผู้ลงทนุ จ านวน 7 กองทนุ ได้แก ่

  1. กองทนุเปิด สมาร์ท แวล ูเพ่ือการเลีย้งชีพ (SVRMF) 

2. กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท แวล ูเพ่ือการเลีย้งชีพ (UOBSVRMF) 

3. กองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ (TCMF-M) 

4. กองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย (TCMFENJOY) 

5. กองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ส าหรับกองทนุส ารองเลีย้งชีพ (TCMFPVD) 

6. กองทนุเปิด ยโูอบี อินคมั เดลี (UOBID) 

7. กองทนุเปิด ยโูอบี ชวัร์ เดลี (UOBSD) 

โดยสามารถดรูายละเอียดการแก้ไขในเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้

 
ทัง้นี ้การแก้ไขโครงการดงักล่าว เร่ิมมีผลเม่ือวนัท่ี 31 ตลุาคม 2562 เป็นต้นไป 

 

หากต้องการสอบถามข้อมลูเพิ่มเตมิโปรดตดิตอ่ งานบริการนกัลงทนุ 0-2786-2222 

ประกาศ ณ วนัท่ี 28 ตลุาคม 2562 

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จ ากัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบ 

ตารางแสดงรายละเอียดเร่ืองที่ขอแก้ไขเพิ่มเตมิโครงการจัดการกองทุน  (ที่ได้รับความเหน็ชอบเป็นการทั่วไป) 

 

เร่ือง เดิม ใหม่ กองทุนที่แก้ไข หมายเหตุ 

3. วัตถุประสงค์ของ
โครงการจัดการกองทุนรวม 
ชนิดกองทุนรวม ประเภท
กองทุนรวม นโยบายการ
ลงทุน ลักษณะพิเศษ การ
ลงทุนในต่างประเทศ การ
ลงทุนในสัญญาซือ้ขาย
ล่วงหน้า ประเภทและ
อัตราส่วนการลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื่น หรือการหาดอกผลโดย
วิธีอื่นที่จะลงทุน 
 

3.9. ดชันีชีว้ดั/อ้างอิง (Benchmark) : 
อตัราดอกเบีย้เงินฝากประจ า 3 เดือน วงเงิน
น้อยกวา่ 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร
พาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ 
ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ 
(100%) 

3.9. ดชันีชีว้ดั/อ้างอิง (Benchmark) : 
ดชันีชีว้ดั 1 : ผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัร
รัฐบาลระยะสัน้ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 
(50%) + ดชันีตราสารหนีภ้าคเอกชนระยะสัน้ 
(ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอนัดบั
ความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยูใ่นระดบั A- 
ขึน้ไปของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (50%) 
 
หมายเหต ุ: 
ดชันีชีว้ดั 2 : อตัราดอกเบีย้เงินฝากประจ า 3 เดือน 
วงเงินน้อยกวา่ 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร
พาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคาร
กสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (100%) 
 
การลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตลาดเงิน
ไมใ่ชก่ารฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทนุซึ่ง
ผู้ลงทนุอาจไม่ได้รับเงินลงทนุคืนเต็มจ านวน 

TCMFPVD แก้ไขตาม
นโยบาย
บริษัท 

3.9. ดชันีชีว้ดั/อ้างอิง (Benchmark) : 
อตัราดอกเบีย้เงินฝากประจ า 3 เดือน วงเงิน
น้อยกวา่ 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร
พาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ 
ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ 
(100%) 
  

3.9. ดชันีชีว้ดั/อ้างอิง (Benchmark) : 
ผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัรรัฐบาลระยะสัน้
ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (50%) + ดชันีตรา
สารหนีภ้าคเอกชนระยะสัน้ (ThaiBMA 
Commercial Paper Index) ที่มีอนัดบัความ
น่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยูใ่นระดบั A- ขึน้ไป
ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (50%) 

SVRMF แก้ไขตาม
นโยบาย
บริษัท 

3.9. ดชันีชีว้ดั/อ้างอิง (Benchmark) : 
ผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัรรัฐบาลระยะสัน้
ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (80%) + ดชันีตรา
สารหนีภ้าคเอกชนระยะสัน้ (ThaiBMA 
Commercial Paper Index) ที่มีอนัดบัความ
น่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยูใ่นระดบั A- ขึน้ไป
ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (20%) 

UOBSVRMF แก้ไขตาม
นโยบาย
บริษัท 



เร่ือง เดิม ใหม่ กองทุนที่แก้ไข หมายเหตุ 

3.9. ดชันีชีว้ดั/อ้างอิง (Benchmark) : 
อตัราดอกเบีย้เงินฝากประจ า 3 เดือน วงเงิน
น้อยกวา่ 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร
พาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ 
ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ 
หลงัหกัภาษี (100%) 
 

3.9. ดชันีชีว้ดั/อ้างอิง (Benchmark) : 
ดชันีชีว้ดั 1 : ผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัร
รัฐบาลระยะสัน้ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 
(50%) + ดชันีตราสารหนีภ้าคเอกชนระยะสัน้ 
(ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอนัดบั
ความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยูใ่นระดบั A- 
ขึน้ไปของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (50%) 
 
หมายเหต ุ: 
ดชันีชีว้ดั 2 : อตัราดอกเบีย้เงินฝากประจ า 3 เดือน 
วงเงินน้อยกวา่ 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร
พาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคาร
กสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลงัหกัภาษี  
(100%) 
 
การลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตลาดเงิน
ไมใ่ชก่ารฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทนุซึ่ง
ผู้ลงทนุอาจไม่ได้รับเงินลงทนุคืนเต็มจ านวน 

TCMF-M และ 
TCMFENJOY 

แก้ไขตาม
นโยบาย
บริษัท 

3.9. ดชันีชีว้ดั/อ้างอิง (Benchmark) : 
อตัราดอกเบีย้เงินฝากประจ า 3 เดือน วงเงิน
น้อยกวา่ 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร
พาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ 
ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ 
หลงัหกัภาษี (100%) 

3.9. ดชันีชีว้ดั/อ้างอิง (Benchmark) : 
ผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัรรัฐบาลระยะ
สัน้ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (50%) + 
ดชันีตราสารหนีภ้าคเอกชนระยะสัน้ (ThaiBMA 
Commercial Paper Index) ที่มีอนัดบัความ
น่าเช่ือถือของผู้ออกตราสารอยูใ่นระดบั A- ขึน้ไป
ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (50%) 

UOBID แก้ไขตาม
นโยบาย
บริษัท 

3.9. ดชันีชีว้ดั/อ้างอิง (Benchmark) : 
อตัราดอกเบีย้เงินฝากประจ า 3 เดือน วงเงิน
น้อยกวา่ 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร
พาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ 
ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ 
หลงัหกัภาษี (100%) 

3.9. ดชันีชีว้ดั/อ้างอิง (Benchmark) : 
ดชันีชีว้ดั 1 : ผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัร
รัฐบาลระยะสัน้ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 
(100%) 
หมายเหต ุ: 
ดชันีชีว้ดั 2 : อตัราดอกเบีย้เงินฝากประจ า 3 
เดือน วงเงินน้อยกวา่ 5 ล้านบาท เฉลีย่ของ 3 
ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทย
พาณิชย์ หลงัหกัภาษี (100%)  
 
การลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตลาดเงิน
ไมใ่ชก่ารฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทนุซึ่ง
ผู้ลงทนุอาจไม่ได้รับเงินลงทนุคืนเต็มจ านวน 

UOBSD แก้ไขตาม
นโยบาย
บริษัท 

 

 


