
กลยทุธก์ารลงทนุ ประเภทกองทนุรวมตามท่ีแสดงใน เมษายน 2564 

ขอ้มลูท่ีใชเ้ปรียบเทียบผลการด าเนิน ขนาดกองทนุ (ลา้นบาท)

งานของกองทนุรวม ณ จดุขาย 2,436.09

Money Market General มลูค่าหน่วยลงทนุ/หน่วย (บาท)

15.2005

วนัจดทะเบียนกองทนุรวม  

8 ธันวาคม 2543

รปูแบบกองทนุ 

ประเภทกองทนุ

กองทนุรวมตลาดเงนิ ในประเทศ

การสัง่ซ้ือหน่วยลงทนุ

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี * 3 ปี * 5 ปี * 10 ปี * ตัง้แต่ตน้ปี ตัง้แต่จดัตัง้ ** ภายใน 15.30น.

TCMF 0.09 0.23 0.47 0.92 1.02 1.65 0.13 2.07 การขายคืนหน่วยลงทนุ

ดชันีมาตรฐาน 1 *** 0.19 0.45 0.92 1.53 1.45 1.52 0.25 1.72 ภายใน 15.00น.

ดชันีมาตรฐาน 2 **** 0.07 0.15 0.32 0.72 0.81 1.20 0.10 1.57 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ความผนัผวนของผลการด าเนนิงาน 0.01 0.02 0.02 0.11 0.09 0.22 0.01 0.31 ไม่มีการจ่ายเงนิปันผล

ความผนัผวนของตวัชี้วัด ดชันีมาตรฐาน 1 0.02 0.04 0.06 0.17 0.14 0.16 0.03 0.25 มลูค่าขัน้ต ่าในการซ้ือ

ความผนัผวนของตวัชี้วัด ดชันีมาตรฐาน 2 0.01 0.01 0.01 0.10 0.08 0.17 0.01 0.27 ไม่ก าหนด

มลูค่าขัน้ต ่าในการขายคืน

ไม่ก าหนด

วนัท่ีไดร้บัเงินค่าขายคืน

ภายใน 5 วันท าการนบัแต่วันรบัซ้ือคืนหน่วยลงทนุ 

(ปัจจบุัน T+1)

ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจาก

ผ ูถื้อหน่วยลงทนุ 

(รอ้ยละของมลูค่าหน่วยลงทนุ)

ตัง้แต่จดัตัง้กองทนุ จนถึงวันที ่30 เมษายน 2564 ค่าธรรมเนียมการขาย

ไม่มี

สดัส่วนการลงทนุ ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืน

1. พนัธบัตรรฐับาลและทีม่ีรฐับาลค า้ประกนั 67.19% ไม่มี

2. พนัธบัตรรฐัวิสาหกจิ 0.00% ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยน

3. หุน้ก ู ้10.82% สบัเปลี่ยน - เขา้     ไม่มี

4. เงนิฝาก บัตรเงนิฝาก ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ตัว๋แลกเงนิทีอ่อกโดยสถาบันการเงนิ 3.38% สบัเปลี่ยน - ออก    ไม่มี

5. เงนิฝาก บัตรเงนิฝาก ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ตัว๋แลกเงนิทีบ่ริษทัเอกชนออกตรงหรือธนาคารอาวัล 17.04% หมายเหต ุไม่สามารถสบัเปลี่ยนหน่วย

6. สนิทรพัยอ์ื่น (รายการคา้งรบั/คา้งจ่าย) 1.57% ลงทนุระหว่างชนิดหน่วยลงทนุได ้

ช่ือทรพัยสิ์นท่ีลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจาก

1.ตัว๋เงนิคลงั : ธนาคารแห่งประเทศไทย CB21715A 15/07/2021 11.20% กองทนุรวม 

2.ตัว๋เงนิคลงั : ธนาคารแห่งประเทศไทย CB21708B 08/07/2021 8.19% (รอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ) 

3.ตัว๋เงนิคลงั : ธนาคารแห่งประเทศไทย CB21513B 13/05/2021 7.75% ค่าธรรมเนียมการจดัการ

4.ตัว๋เงนิคลงั : กระทรวงการคลงั อาวัลโดย กระทรวงการคลงั TB21721A 21/07/2021 7.09% ≤ 0.5136% ต่อปี

5.ตัว๋เงนิคลงั : กระทรวงการคลงั อาวัลโดย กระทรวงการคลงั TB21804A 04/08/2021 6.97% ค่าธรรมเนียมผ ูด้แูลผลประโยชน์

≤ 0.0749% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

แผนภาพแสดงต าแหน่งความเส่ียงของกองทนุรวม รายช่ือผ ูอ้อกตราสารหน้ีสงูสดุ 5 อนัดบัแรก ≤ 0.1070% ต่อปี

1.ธนาคารแห่งประเทศไทย (NON) 51.26% ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ

2.กระทรวงการคลงั (NON) 15.93% ≤ 1.4445% ต่อปี 

3.ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) (AA+) 6.94% หมายเหต ุทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมดงักลา่วขา้งตน้เป็น

4.ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) (AA+) 6.84% อตัราทีร่วมภาษีมลูค่าเพิ่ม (ถา้ม)ี หรือภาษีธรุกจิ

5.บริษทั บัตรกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) (AA-) 4.86% เฉพาะ (ถา้ม)ี หรือภาษีอื่นใดท านองเดียวกนั (ถา้ม)ี

Bloomberg Ticker : INGCASH:TB ขอ้มลู ณ 30 เมษายน 2564

สอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติมติดต่อ

ผ ูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซ้ือคืน

และบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั โทร. +66 (0) 2786-2222

อีเมล ์thuobamwealthservice@uobgroup.com   เว็บไซต ์www.uobam.co.th

การลงทนุมคีวามเสี่ยง ผูล้งทนุควรท าความเขา้ใจลักษณะกองทนุ นโยบายการลงทนุ เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและผลการด าเนินงานของกองทนุก่อนการตดัสินใจลงทนุ

แมว่้ากองทนุรวมตลาดเงนิลงทนุไดเ้ฉพาะทรพัยส์ินที่มคีวามเสี่ยงต า่ แต่ก็มโีอกาสขาดทนุได ้ผลการด าเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เกี่ยวขอ้งกบั

ผลิตภณัฑใ์นตลาดทนุ มไิดเ้ป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบับนี้ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการ

ด าเนินงานของกองทนุรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทนุ รางวลัและการจดัอนัดบัขา้งตน้ไมไ่ดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมของสมาคม

บริษทัจดัการลงทนุ การลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตลาดเงนิไมใ่ชก่ารฝากเงนิและมคีวามเสี่ยงจากการลงทนุซ่ึงผูล้งทนุอาจไมไ่ดร้บัเงนิลงทนุคืนเต็มจ านวน

ผลการด าเนินงานยอ้นหลงักองทนุ ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2564

มีนโยบายมุง่ลงทนุในหรือมีไวซ่ี้งตราสารแห่งหนี ้และ/หรือเงนิฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงนิ

ฝาก แต่ไม่รวมถึงเงนิฝากอิสลาม โดยการลงทนุในตราสารแห่งหนีน้ัน้ กองทนุจะลงทนุในตรา

สารทัง้ภาครฐั และ/หรือภาครฐัวิสาหกจิ ทีม่ีความมัน่คงและมีสภาพคลอ่งสงูเป็นหลกั เช่น ตัว๋

เงนิคลงั พนัธบัตรรฐับาล พนัธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พนัธบัตรรฐัวิสาหกจิ และ/หรือ

ตราสารทางการเงนิอื่นใด และ/หรือหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์นิอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธี

อื่นตามทีป่ระกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด

กองทนุ
ผลการด าเนินงานยอ้นหลงั (%)

* % ต่อปี ** หากกองทนุรวมจดัตัง้นอ้ยกว่า 1 ปี ผลการด าเนนิงานทีแ่สดงจะเป็นตามทีเ่กดิขึน้จริง แต่หากกองทนุรวมจดัตัง้ตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป ผลการด าเนนิงานทีแ่สดงจะเป็น % ต่อปี *** ผลตอบแทนรวมของดชันี

พนัธบตัรรฐับาลระยะสัน้ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (50%) ,ดชันตีราสารหนีภ้าคเอกชนระยะสัน้ (ThaiBMA Commercial Paper Index)ทีม่อีนัดบัความนา่เชือ่ถือของผูอ้อกตราสารอยูใ่นระดบั A- ขึน้ไปของสมาคม

ตลาดตราสารหนีไ้ทย (50%)**** อตัราดอกเบ้ียเงนิฝากประจ า 3 เดือน วงเงนินอ้ยกว่า 5 ลา้นบาท เฉลีย่ของ 3 ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ ไดแ้ก ่ธนาคารกรงุเทพ, ธนาคารกสกิรไทย และธนาคารไทยพาณิชย ์หลงั

หกัภาษ ี(100%)

กองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเมน้ท์

ชนิดหนว่ยลงทนุเพ่ือผูล้งทนุทัว่ไป

(TCMF)
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Return (%) Standard Deviation (%)

AIMC Category Peer Percentile 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y

Money Market General

5th Percentile 0.09 0.23 0.51 1.13 1.14 1.65 0.01 0.01 0.01 0.10 0.08 0.20

25th Percentile 0.06 0.18 0.43 0.95 1.02 1.55 0.02 0.02 0.02 0.12 0.10 0.22

50th Percentile 0.05 0.12 0.31 0.77 0.89 1.47 0.02 0.02 0.03 0.13 0.11 0.23

75th Percentile 0.01 0.07 0.15 0.69 0.77 1.30 0.02 0.03 0.03 0.14 0.12 0.23

95th Percentile -0.02 -0.01 0.09 0.58 0.60 1.23 0.03 0.05 0.04 0.14 0.12 0.24

Money Market Government

5th Percentile 0.07 0.17 0.38 0.95 1.03 1.61 0.01 0.01 0.01 0.12 0.10 0.20

25th Percentile 0.05 0.11 0.26 0.86 0.94 1.50 0.01 0.01 0.01 0.13 0.11 0.22

50th Percentile 0.03 0.08 0.20 0.79 0.85 1.43 0.01 0.02 0.02 0.14 0.12 0.22

75th Percentile 0.03 0.07 0.15 0.71 0.79 1.38 0.02 0.02 0.02 0.15 0.12 0.23

95th Percentile -0.01 0.02 0.06 0.58 0.68 1.25 0.05 0.05 0.04 0.17 0.13 0.25

SET 50 Index Fund

5th Percentile 5.66 29.43 11.08 -4.38 4.06 5.46 13.82 22.23 20.50 22.29 18.00 16.76

25th Percentile 5.64 29.08 10.80 -4.58 3.81 4.96 13.84 22.43 20.57 22.48 18.17 16.98

50th Percentile 5.47 28.94 10.39 -4.79 3.63 4.86 13.86 22.57 20.73 22.55 18.21 17.00

75th Percentile 5.44 28.44 10.03 -4.88 3.32 4.38 13.89 22.62 20.74 22.59 18.25 17.08

95th Percentile 5.30 27.34 9.21 -5.09 3.04 4.19 14.03 22.80 20.85 22.64 18.26 17.13

Short Term General Bond

5th Percentile 0.24 0.72 1.14 1.52 1.54 2.27 0.02 0.02 0.03 0.13 0.11 0.22

25th Percentile 0.17 0.49 0.86 1.34 1.31 1.94 0.03 0.04 0.04 0.15 0.12 0.24

50th Percentile 0.10 0.30 0.53 1.16 1.17 1.79 0.05 0.06 0.09 0.21 0.21 0.30

75th Percentile 0.08 0.18 0.28 0.94 1.01 1.67 0.10 0.11 0.14 0.37 0.33 0.42

95th Percentile 0.00 0.09 -1.39 0.08 0.49 1.08 0.17 0.25 1.97 1.60 1.40 1.37

Short Term Government Bond

5th Percentile 0.06 0.18 0.42 1.06 1.07 1.53 0.01 0.01 0.02 0.12 0.10 0.20

25th Percentile 0.04 0.11 0.23 0.79 0.86 1.44 0.02 0.02 0.02 0.13 0.10 0.22

50th Percentile -0.02 -0.02 -0.01 0.61 0.73 1.41 0.05 0.05 0.04 0.15 0.14 0.25

75th Percentile -0.04 -0.05 -0.12 0.49 0.58 1.26 0.08 0.10 0.10 0.18 0.18 0.27

95th Percentile -0.09 -0.08 -0.18 0.33 0.37 1.00 0.23 0.38 0.29 0.29 0.29 0.58

US Equity

5th Percentile 20.55 43.87 64.63 26.22 23.85 12.34 13.16 13.46 17.07 16.17 13.67 13.07

25th Percentile 13.28 29.65 52.60 16.18 16.46 12.29 13.84 13.76 17.41 17.71 14.66 13.12

50th Percentile 12.83 26.95 43.05 15.24 14.03 12.22 17.02 17.28 20.19 18.35 14.97 13.18

75th Percentile 7.78 24.87 41.58 10.57 12.23 10.72 23.07 21.66 23.77 21.97 17.32 13.21

95th Percentile 0.27 18.00 34.44 6.85 9.78 9.53 38.52 33.28 34.00 24.75 18.54 13.24

Greater China Equity

5th Percentile 0.80 18.98 52.93 14.23 17.53 7.27 17.54 16.38 18.10 16.57 14.61 14.96

25th Percentile -2.92 14.26 39.98 11.46 13.13 6.20 21.18 19.14 19.23 17.45 15.52 17.43

50th Percentile -4.62 9.06 29.31 9.77 10.79 4.32 24.31 20.96 20.77 18.70 16.30 19.44

75th Percentile -6.08 7.00 19.13 -1.78 4.88 -0.25 28.79 23.77 23.21 19.35 16.87 20.49

95th Percentile -10.66 3.97 6.25 -5.12 1.17 -1.22 39.69 28.82 26.69 21.76 17.52 22.40

Thai Free Hold

5th Percentile 5.29 16.67 39.23 4.11 7.01 10.55 9.60 10.45 10.21 7.74 6.95 8.02

25th Percentile 1.38 4.53 10.30 0.24 3.67 8.24 11.77 14.29 16.16 12.22 10.15 14.10

50th Percentile -0.20 3.31 1.58 -3.61 -1.49 3.69 23.26 24.26 35.72 16.27 13.79 20.97

75th Percentile -4.61 -2.14 -6.45 -9.83 -6.17 -1.86 47.05 61.92 70.56 27.34 26.10 28.87

95th Percentile -7.84 -10.11 -20.97 -16.85 -19.42 -8.19 77.00 72.18 78.07 34.96 31.63 75.95

Report as of 30/04/2021

2021
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ข้อตกลงและเงือนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดําเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
)Disclaimer of Peer group Fund Performance(

1. ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุน มิไดเ้ป็นสิงยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต
2. ผูล้งทุนสามารถดูขอ้มูลฉบบัเตม็ไดที้ www.aimc.or.th
3. ผลการดาํเนินงานของกองทุนทีการเปรียบเทียบแบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใตข้อ้กาํหนดของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน

โดยกองทุนทีจะถูกเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานในแต่ละช่วงเวลากบักองทุนประเภทเดียวกนัในระดบัเปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Percentiles) ต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น 
5th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที 5 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Top 5% performance)
25th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที 25 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Top 25% performance)
50th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที 50 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Median performance)
75th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที 75 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Bottom 25% performance)
95th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที 95 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Bottom 5% performance)

4. ผลตอบแทนทีมีอายเุกินหนึงปีนนัมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เมือผูล้งทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนทีลงทุน สามารถนาํไปเปรียบเทียบกบัเปอร์เซ็นตไ์ทลต์ามตาราง จะทราบวา่กองทุนทีลงทุนนนัอยูใ่นช่วงทีเท่าใดของประเภทกองทุนรวมนนั
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กองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเมน้ท ์

Thai Cash Management Fund : TCMF-M 

หนว่ยลงทนุชนดิเพือ่ผูล้งทนุท ัว่ไป : TCMF 

กองทนุรวมตราสารหนี ้

กองทนุรวมตลาดเงนิ (Money Market Fund) 

กองทนุทีล่งทนุแบบไมม่คีวามเสีย่งตา่งประเทศ 
 

หนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูส าคญั 
 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ  
ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั  

การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :     
ไดร้บัการรบัรอง CAC  

  
  
  
  
  

  

ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564  

 



กองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเมน้ท ์ชนดิเพือ่ผูล้งทนุทัว่ไป 1 
 

 

 

นโยบายการลงทนุ 

(1) “กองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเมน้ท”์ มนีโยบายมุง่ลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่ ตราสารแหง่หนี้ และ/หรอืเงนิฝาก
หรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก แตไ่มร่วมถงึเงนิฝากอสิลาม โดยการลงทนุในตราสารแหง่หนี้นัน้ กองทนุจะ
ลงทนุในตราสารทัง้ภาครัฐ และ/หรอืภาครัฐวสิาหกจิ ทีม่คีวามมั่นคงและมสีภาพคลอ่งสงูเป็นหลกั เชน่ ตัว๋เงนิคลัง 
พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวสิาหกจิ และ/หรอืตราสารทางการเงนิอืน่ใด 
และ/หรอืหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ตามทีป่ระกาศส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์า่ดว้ยการลงทุนและการมไีวเ้พือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทุนก าหนด
ไวใ้หล้งทนุได ้

(2) กองทุนจะด ารงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน ้าหนักของตราสารทัง้หมดของกองทุน (portfolio duration) 
ในขณะใดๆ ไมเ่กนิ 92 วัน และตราสารแหง่หนี้ทีก่องทนุจะลงทนุหรอืมไีว ้จะตอ้งมกี าหนดวันช าระหนี้ตาม
ตราสารเมือ่ทวงถามหรอืเมือ่ไดเ้ห็น หรอืไม่เกนิ 397 วันนับแต่วันทีล่งทุนในทรัพยส์นิหรอืเขา้ท าสัญญา 
นอกจากนี้ ตราสารหนี้(ไมร่วมตราสารภาครัฐไทย) และ/หรอืเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก (ไมร่วม
กรณีที่ผูอ้อกหรือคู่สัญญาเป็นธนาคารออมสนิซึง่รัฐบาลเป็นประกันเงนิฝากหรือตราสารนั้น)และ/หรือ 
reverse repo และ/หรอื securities lending โดยหลักทรัพยท์ีใ่หย้มืเป็นตราสารหนี้ ซึง่ทรัพยส์นิดังกล่าว
จะตอ้งมอีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 

(2.1) อนัดบัความน่าเชือ่ถอือยูใ่นสองอนัดบัแรกทีไ่ดม้าจากการจัดอนัดบัความน่าเชือ่ถอืระยะสัน้ 

(2.2) อนัดบัความน่าเชือ่ถอือยูใ่นสามอนัดบัแรกทีไ่ดม้าจากการจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอืระยะยาว 

(2.3) อันดับความน่าเชือ่ถอืที่เทียบเคยีงไดก้ับสองอันดับแรกของการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอืระยะสัน้
ตามทีส่ถาบนัจัดอนัดบัความน่าเชือ่ถอืไดเ้ปรยีบเทยีบ 

(3) ทัง้นี ้กองทนุจะไมล่งทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) และจะไมล่งทนุในตราสารทีม่ลีักษณะ
ของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note) หรอื Credit Linked Note 
 

กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ  

มุง่หวงัใหผ้ลประกอบการสงูกวา่ดชันชีีว้ดั (Active Management) 

 

 

 

1. ผูล้งทนุทีค่าดหวงัผลตอบแทนทีใ่กลเ้คยีงเงนิฝาก และยอมรับผลตอบแทนทีอ่าจต า่กวา่กองทนุรวม
ตราสารหนีท้ัว่ไปได ้

2. ผูล้งทนุทีต่อ้งการสภาพคลอ่งสงู 

3. ผูล้งทุนทีต่อ้งการการลงทุนทีม่คีวามเสีย่งต ่าและยอมรับความเสีย่งจากการลงทุนไดใ้นระดับต ่าถงึ
ปานกลาง โดยผลตอบแทนทีก่องทนุจะไดรั้บจากการลงทนุสว่นใหญ ่คอื ดอกเบีย้ และก าไรจากสว่นตา่ง
ของราคาหลกัทรัพย ์(ตราสารหนี)้ 

 

กองทนุรวมนี ้ไมเ่หมาะ กบัใคร 

ผูล้งทนุทีค่าดหวงัผลตอบแทนสงู 

 

กองทนุรวมนีเ้หมาะกบัใคร ? 

คณุก าลงัจะลงทนุอะไร ? 
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   ท าอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสีย่งของกองทนุนี ้

 

 อา่นหนังสอืชีช้วนฉบบัเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  

 อยา่ลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลกัษณะและความเสีย่งของกองทนุรวมนีด้พีอ 
 

 

 

 

ค าเตอืนทีส่ าคญั  

1. การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงนิไม่ใช่การฝากเงนิ และมีความเสี่ยงจากการ

ลงทุนซึง่ผูล้งทุนอาจไมไ่ดรั้บเงนิลงทุนคนืเต็มจ านวน ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนเมือ่เห็นวา่การ

ลงทนุในกองทนุรวมเหมาะสมกับวัตถปุระสงคก์ารลงทนุของตน และผูล้งทนุยอมรับความเสีย่งทีอ่าจ

เกดิขึน้จากการลงทนุดงักลา่วได ้

2. ในกรณีทีม่เีหตกุารณ์ไมป่กตผิูล้งทนุอาจไดรั้บช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุลา่ชา้กวา่ระยะเวลาที่

ก าหนดไวใ้นหนังสอืชีช้วน 

3. กรณีทีก่องทนุไมส่ามารถด ารงสนิทรัพยส์ภาพคลอ่งไดต้ามทีส่ านักงานก าหนด ผูล้งทนุอาจไมส่ามารถ

ขายคนืหน่วยลงทนุไดต้ามทีม่คี าสัง่ไว ้

4. แมว้า่กองทนุรวมตลาดเงนิลงทนุไดเ้ฉพาะทรัพยส์นิทีม่คีวามเสีย่งต า่ แตก่็มโีอกาสขาดทนุได ้

5. กองทนุรวมมกีารแบง่ชนดิของหน่วยลงทนุ เป็นหน่วยลงทนุชนดิเพือ่ผูล้งทนุทั่วไป, หน่วยลงทนุชนดิ

เพื่อผูล้งทุนนิตบิุคคลและหน่วยลงทุนชนดิเพื่อการออม ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่สามารถสับเปลีย่น

หน่วยลงทนุระหวา่งหน่วยลงทนุชนดิเพือ่ผูล้งทนุนติบิคุคลกบัหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออมได ้และบรษัิท

จัดการจะแยกค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด ซึง่อาจจะมีมูลค่าเท่ากันหรือ

แตกตา่งกนัได ้

6. กองทนุรวมอาจมกีารกระจกุตัวของการถอืหน่วยลงทนุของบคุคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุ
ทัง้หมด ดังนัน้ หากผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่วไถถ่อนหน่วยลงทนุอาจมคีวามเสีย่งใหก้องทนุตอ้งเลกิ
กองทุนรวมไดโ้ดยผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลไดท้ี่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
www.uobam.co.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ ? 

ตวัอยา่ง 
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ปจัจยัความเสีย่งทีส่ าคญั 
 

ความเสีย่งจากการผดินดัช าระหนีข้องผูอ้อกตราสาร (Credit risk) 
                    

ต า่              อนัดับความน่าเชือ่ถอืสว่นใหญข่องกองทนุ            สงู 

                                        
 
 

หมายเหต ุ: การแรเงาหมายถงึการทีก่องทนุมกีารลงทนุในตราสารหนีท้ีม่อีนัดับความน่าเชือ่ถอืนัน้มากกวา่รอ้ยละ 20 ของ NAV 
 
ความเสีย่งจากความผนัผวนของมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Market risk) 

 ต า่          สงู 

                                      

ต า่กวา่ 3 เดอืน 3 เดอืนถงึ 1 ปี 1 ปี ถงึ 3 ปี 3 ปี ถงึ 5 ปี มากกวา่ 5 ปี 

 

 ต า่                                                                                                สงู 
                                     

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

 
ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High concentration risk) 

                                           

  
  

                              ต า่                                                                                                         สงู 

    

 

ทัง้นี ้ทา่นสามารถดคู าอธบิายความเสีย่งตา่งๆไดจ้ากค าอธบิายเพิม่เตมิทา้ยเลม่ 

 

Gov bond/AAA AA,A BBB ตา่กวา่ BBB Unrate 

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

≤ 20% 20 - 50% 50 - 80% > 80% 

ความผันผวนของผล

การด าเนนิงาน (SD) 

การลงทนุกระจกุตัวใน      

ผูอ้อกตราสารรวม 

 

 ต า่               สงู 

Credit rating ตาม      
National credit rating           

อายเุฉลีย่ของ         

ทรัพยส์นิทีล่งทนุ 

การลงทนุกระจกุตัวใน

หมวดอตุสาหกรรมรวม 
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ชือ่ทรพัยส์นิและการลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก                                 

ทรพัยส์นิ Credit Rating % ของ NAV 

1. ตั๋วเงนิคลัง : ธนาคารแหง่ประเทศไทย CB21513B 13/05/2021 AAA 8.81 

2. ตั๋วเงนิคลัง : ธนาคารแหง่ประเทศไทย CB21416A 16/04/2021 AAA 7.65 

3. เงนิฝากออมทรัพย ์: ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) AAA 7.28 

4. ตั๋วเงนิคลัง : ธนาคารแหง่ประเทศไทย CB21624A 24/06/2021 AAA 7.08 

5. ตั๋วเงนิคลัง : ธนาคารแหง่ประเทศไทย CB21408A 08/04/2021 AAA 5.35 

 

น า้หนกัการลงทนุตามอนัดบัความนา่เชือ่ถอื 

 

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

 

พันธบตัรรัฐบาลและทีม่ี
รัฐบาลค ้าประกนั 

66.70 %

หุน้กู ้7.47 %

เงนิฝาก บตัรเงนิฝาก 
ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 

ตัว๋แลกเงนิทีอ่อกโดย
สถาบนัการเงนิ 
10.99 %

เงนิฝาก บตัรเงนิฝาก 
ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ       
ตัว๋แลกเงนิที่

บรษัิทเอกชนออกตรง
หรอืธนาคารอาวัล 

14.86 %

สนิทรัพยอ์ืน่ (รายการ
คา้งรับ/คา้งจา่ย)

-0.02 %

4.01%

15.81%

72.91%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Unrate

ต า่กวา่ BBB

BBB

A

AA

Gov bond / AAA

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทีล่งทนุ 

 % ของ NAV 

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

- คา่ธรรมเนยีมดังกลา่วขา้งตน้ไดร้วมภาษีมลูคา่เพิม่หรอืภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใดท านองเดยีวกนั (ถา้ม)ี 
 

- คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆขา้งตน้ เชน่  คา่สอบบัญช ีเรยีกเก็บจรงิในอตัรารอ้ยละ 0.0025 เป็นตน้ 

ทัง้นี ้สามารถดคูา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมยอ้นหลัง 3 ปีไดท้ี่
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90008 

 
 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ) 

รายการ สงูสดุไมเ่กนิ เก็บจรงิ 

คา่ธรรมเนยีมการขาย  ไมม่ ี ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้  ไมม่ ี ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนื  ไมม่ ี ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก  ไมม่ ี ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วย 50 บาทตอ่หน่วยลงทนุ 2,000 หน่วย หรอืเศษของ 
2,000 หน่วย* 

คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ 50 บาทตอ่รายการ 
 

*โดยจ านวนเงนิสงูสดุทีเ่รยีกเก็บจากผูโ้อนจะตอ้งไมเ่กนิ 25,000 บาท ทัง้นี้บรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมจาก  

ผูโ้อนในวันทีย่ืน่ค าขอโอนหน่วยลงทนุ 

 

 

0.1070
0.0187 0 0.0041

0.1298

0.00

1.00

2.00

3.00

การจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน์ นายทะเบยีน คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ รวมคา่ใชจ้า่ย

*คา่ธรรมเนยีมมผีลกระทบตอ่ผลตอบแทนทีค่ณุจะไดรั้บ  
  ดังนัน้ คณุควรพจิารณาการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมดังกลา่วกอ่นการลงทนุ * 

คา่ธรรมเนยีม 

 

สงูสดุไมเ่กนิ  

0.5136 สงูสดุไมเ่กนิ

0.0749 

สงูสดุไมเ่กนิ  

0.1070 

สงูสดุไมเ่กนิ

2.14 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม (% ตอ่ปีของ NAV) 

สงูสดุไมเ่กนิ

1.4445 
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1. ดชันชีีว้ดั 

ดัชนีชีว้ัด 1 : ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสัน้ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (50%), ดัชน ี 

ตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสัน้ (ThaiBMA Commercial Paper Index) ทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอืของผูอ้อกตราสาร

อยูใ่น ระดับ A- ขึน้ไปของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (50%) 

ดัชนชีีว้ัด 2 : อตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจ า 3 เดอืน วงเงนินอ้ยกวา่ 5 ลา้นบาท เฉลีย่ของ 3 ธนาคารพาณชิยข์นาดใหญ ่ไดแ้ก ่ธนาคาร

กรงุเทพ ธนาคารกสกิรไทย และธนาคารไทยพาณชิย ์หลังหักภาษี (100%) 

หมายเหตุ : เริม่ใชด้ัชนีชีว้ัดผลการด าเนนิงานใหม่หลังหักภาษี (Net TRN Index) มผีลตัง้แต่วันที ่31 ตุลาคม 2562 ทัง้นี ้

การเปลีย่นเกณฑม์าตรฐานทีใ่ชว้ัดผลการด าเนนิงานในชว่งแรกอาจท าใหผ้ลการด าเนนิงานของกองทนุรวมดขีึน้เมือ่

เปรยีบเทยีบตัวชีว้ัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ทีก่องทุนลงทุนบางสว่นไมม่ภีาระภาษี ขณะทีต่ัวชีว้ัดมาตรฐาน

ใหมค่ านวณจากสมมตฐิานตราสารหนีทั้ง้หมดเสยีภาษี 

2. ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัตามปีปฏทินิ 

ผลการด าเนนิงาน 

 
 

การลงทนุในหน่วยลงทนุกองทนุรวมตลาดเงนิไมใ่ชก่ารฝากเงนิ และมคีวามเสีย่งจากการลงทนุ ซึง่ผูล้งทนุอาจไมไ่ดรั้บ
เงนิลงทนุคนืเต็มจ านวน 

 

3. กองทนุนีเ้คยมผีลขาดทนุสงูสดุในชว่งเวลา 5 ปี คอื -0.0126% 

4. ความผนัผวนของผลการด าเนนิงาน (standard deviation) คอื 0.09% ตอ่ปี 

5. ประเภทกองทนุรวมเพือ่ใชเ้ปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงาน ณ จดุขาย คอื Money Market General 

*คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่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

* ผลการด าเนนิงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต * 

ผลการด าเนนิงานในอดตี 
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6. ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัแบบปกัหมดุ 

กองทนุ YTD 3 เดอืน Percentile 6 เดอืน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile 10 ปี Percentile ต ัง้แตจ่ดัต ัง้กองทนุ 

ผลตอบแทนของกองทนุรวม 0.10% 0.10% 5 0.25% 5 0.51% 5 0.93% 25 1.03% 25 1.66% 5 2.08% 

ผลตอบแทนตัวชีว้ดั 1 0.19% 0.19% 5 0.47% 5 0.99% 5 1.54% 5 1.45% 5 1.53% 25 1.73% 

ผลตอบแทนตัวชีว้ดั 2 0.08% 0.08% 25 0.16% 50 0.33% 50 0.74% 50 0.82% 75 1.21% 95 1.57% 

ความผันผวนของกองทนุ 0.01% 0.01% 5 0.02% 25 0.03% 25 0.10% 5 0.09% 5 0.22% 25 0.31% 

ความผันผวนของตัวชีว้ดั 1 0.02% 0.02% 25 0.04% 50 0.06% 95 0.16% 95 0.14% 95 0.16% 5 0.25% 

ความผันผวนของตัวชีว้ดั 2 0.01% 0.01% 5 0.01% 5 0.01% 5 0.10% 5 0.08% 5 0.17% 5 0.27% 

- ผลตอบแทนทีม่อีายมุากกวา่หรอืเทา่กบั 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนรอ้ยละตอ่ปี 

- เอกสารการวัดผลการด าเนนิงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ไดจั้ดท าขึน้ตามมาตรฐานการวัดและน าเสนอผลการ

ด าเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 

- การลงทนุในหน่วยลงทนุกองทนุรวมตลาดเงนิไมใ่ชก่ารฝากเงนิ และมคีวามเสีย่งจากการลงทนุ ซึง่ผูล้งทนุอาจ

ไมไ่ดร้ับเงนิลงทนุคนืเต็มจ านวน 

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

  

  

 ตารางแสดงผลการด าเนนิงานของกลุม่ Money Market General ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 
  

 
ขอ้ตกลงและเงือ่นไขของขอ้มลูเปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงานแบบเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์

(Disclaimer of Peer Group Fund Performance) 
 
1. ผลการด าเนนิงานในอดตีของกองทนุ มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต  
2. ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูฉบบัเต็มไดท้ี ่www.aimc.or.th 
3. ผลการด าเนนิงานของกองทุนทีก่ารเปรยีบเทยีบ แบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใตข้อ้ก าหนดของ
สมาคมบรษัิทจัดการลงทุน โดยกองทุนที่จะถูกเปรียบเทียบผลการด าเนินงานในแต่ละช่วงเวลากับ
กองทนุประเภทเดยีวกนัในระดบัเปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Percentiles) ตา่ง ๆ โดยแบง่ออกเป็น  
•5th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอนัดบัที ่5 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Top 5% performance) 
•25th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่25 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Top 25% performance) 
•50th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอนัดบัที ่50 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Median Performance) 
•75th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอนัดบัที ่75 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Bottom 25% performance) 
•95th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอนัดบัที ่95 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Bottom 5% performance) 
4. ผลตอบแทนทีม่อีายเุกนิหนึง่ปีนัน้มกีารแสดงเป็นผลตอบแทนตอ่ปี  
เมือ่ผูล้งทนุทราบผลตอบแทนของกองทนุทีล่งทนุ สามารถน าไปเปรยีบเทยีบกับเปอรเ์ซ็นตไ์ทลต์ามตาราง 
จะทราบวา่กองทนุทีล่งทนุนัน้อยูใ่นชว่งทีเ่ทา่ใดของประเภทกองทนุรวมนัน้ 

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

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

วันทีจ่ดทะเบยีน 8 ธันวาคม 2543 

อายโุครงการ ไมก่ าหนด 

การซือ้และขายคนืหน่วยลงทนุ วนัท าการซือ้คนื : ทกุวันท าการ ตัง้แตเ่วลาเริม่เปิดท าการ ถงึ 15.30 น. 

มลูคา่ขัน้ต า่ของการซือ้ครัง้แรก         : ไมก่ าหนด 

มลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ซือ้ครัง้ถัดไป   : ไมก่ าหนด 

วนัท าการขายคนื : ทกุวันท าการ ตัง้แตเ่วลาเปิดท าการ ถงึ 15.00 น. 

มลูคา่ขัน้ต า่ของการขายคนื      :  ไมก่ าหนด 

ยอดคงเหลอืขัน้ต า่                 :  ไมก่ าหนด 

ระยะเวลาการรับเงนิคา่ขายคนื  :  ภายใน 5 วันท าการนับแตว่ันรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

หมายเหต ุสามารถตรวจสอบมลูคา่ทรัพยส์นิรายวันไดท้ี ่www.uobam.co.th 

รายชือ่ผูจั้ดการกองทนุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกลุ วนัทีเ่ร ิม่บรหิารกองทนุนี ้

1. นายจารวุัตร ปรดีิเ์ปรมกลุ* 8 ธันวาคม 2543 

2. นางสาวชนษิฎา วรีานุวัตติ ์ 1 กรกฎาคม 2556 

3. นางสาวอญัชล ีงามวฒุกิลุ* 1 กรกฎาคม 2556 

4. นางสาวลนิดา อบุลเรยีบรอ้ย 15 พฤษภาคม 2549 

5. นายวรียทุธ หล์ลีะเมยีร* 18 กรกฎาคม 2551 

6. นางสาวนันทนัช กติเิฉลมิเกยีรต ิ 11 มถินุายน 2562 

7. นางสาวชืน่สมุน พรสกลุศักดิ ์ 2 ธันวาคม 2562 

* ปฎบิตัหินา้ทีเ่ป็นผูจั้ดการกองทนุและผูจั้ดการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพิม่เตมิ 

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 1. ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2285-1555 

2. ธนาคารซไีอเอ็มบ ีไทย จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2626-7777 

3. ธนาคารซติีแ้บงก ์เอ็น.เอ. : โทรศัพท ์1588 หรอื 0-2232-2484 

4. บรษัิทหลักทรัพย ์คันทรี ่กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์ 0-2205-7111 

5. บรษัิทหลักทรัพย ์โกลเบล็ก จ ากดั : โทรศัพท ์0-2672-5999,0-2687-7000 

6. ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์1558 

ขอ้มลูอืน่ๆ 

http://www.uobam.co.th/
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7. บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2638-5500 

8. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด ์เวลธ ์จ ากดั : โทรศัพท ์
0-2016-8600 

9. บรษัิทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์ 0-2658-5050 

10. บรษัิทหลักทรัพย ์ไอ ว ีโกลบอล จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2658-5800 

11. บรษัิทหลักทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2659-8000 

12. บรษัิทหลักทรัพย ์กรงุศร ีจ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2659-7000, 0-2099-7000 

13. บรษัิทหลักทรัพย ์เอเชยี พลัส จ ากดั : โทรศัพท ์0-2680-1234 

14. บรษัิทหลักทรัพย ์เออซี ีจ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2659-3456 

15. บรษัิทหลักทรัพย ์กรงุไทย ซมิโิก ้จ ากดั : โทรศัพท ์0-2695-5000 

16. บรษัิทหลักทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2635-3123 

17. บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณชิย ์จ ากดั : โทรศัพท ์0-2949-1999 

18. บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2305-9000 

19. บรษัิทหลักทรัพย ์ฟินันเซยี ไซรัส จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2782-2400 

20. บรษัิทหลักทรัพย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2217-8888 

21. บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอส์ (ประเทศไทย) จ ากดั : โทรศัพท ์0-2857-7000 

22. บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จ ากดั : โทรศัพท ์0-2660-6677 

23. บรษัิทหลักทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2658-8888  

24. บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2618-1111 

25. บรษัิทหลักทรัพย ์ฟินันซา่ จ ากดั : โทรศัพท ์0-2697-3700  

26. บรษัิทหลักทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั : โทรศัพท ์0-2841-9000 

27. บรษัิทหลักทรัพย ์เคทบีเีอสท ีจ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2351-1800 

28. บรษัิทหลักทรัพย ์ทรนีตีี ้จ ากดั : โทรศัพท ์0-2343-9555 

29. บรษัิท แอด๊วานซ ์ไลฟ์ ประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2648-3600 

30. ธนาคารออมสนิ : โทรศัพท ์1115 

31. ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์1327หรอื 0-2359-0000  

32. บรษัิทหลักทรัพย ์ไอรา่ จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2080-2888 

33. บรษัิทหลักทรัพย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน): โทรศัพท ์0-2088-9797 

34. บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ เอเชยี เวลท ์จ ากดั : โทรศัพท ์0-2207-2100 

35. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ ์เมจกิ จ ากดั : โทรศัพท ์    
0-2861-5508 หรอื 0-2861-6090 

36. ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2888-8888 

37. ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2111-1111 

38. บรษัิท อลอินัซอ์ยธุยาประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์1373 

39. บรษัิท เจนเนอราลี ่ประกนัชวีติ (ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์1394, 0-2685-3828 

40. บรษัิทหลักทรัพย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2696-0000 , 0-2796-0000 



กองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเมน้ท ์ชนดิเพือ่ผูล้งทนุทัว่ไป 10 
 

41. ธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2633-6000 

42. บรษัิทหลักทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั : โทรศัพท ์0-2009-8888 

43. บรษัิท หลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จ ากดั : โทรศพัท ์       
0-2026-5100 

44. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ ์จ ากดั : โทรศัพท ์      
0-2026-6222 

45. บรษัิท ฟิลลปิประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2022-5000 

46. บรษัิท เมอืงไทยประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2274-9400 

47. บรษัิทหลักทรัพย ์ทสิโก ้จ ากดั : โทรศัพท ์0-2080-6000, 0-2633-6000 

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือืน่ๆ ทีบ่รษัิทจัดการแตง่ตัง้ขึน้ (ถา้ม)ี 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุ
ของกองทนุรวม (PTR) 

ในรอบระยะเวลาทีผ่า่นมายอ้นหลัง 1 ปี เทา่กบั 193.46% 

 

ตดิตอ่สอบถาม รับหนังสอืชีช้วน 
รอ้งเรยีน 

บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 
ทีอ่ยู ่: ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซยีเซ็นเตอร ์เลขที ่173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต ้     
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 

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

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

ธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

กรณีบรษัิทจัดการมธีรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์บรษัิทจัดการ
จะเปิดเผยขอ้มลูธรุกรรมดังกลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบผา่นทางเว็ปไซตข์องบรษัิท
จัดการ  

คณุสามารถตรวจสอบธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ี ่
www.uobam.co.th 

 

 การลงทนุในหน่วยลงทนุไมใ่ชก่ารฝากเงนิ รวมทัง้ไมไ่ดอ้ยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของสถาบันคุม้ครองเงนิฝาก จงึ
มคีวามเสีย่งจากการลงทนุซึง่ผูล้งทนุอาจไมไ่ดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจ านวน 

 ไดรั้บอนุมัตจัิดตัง้และอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดแูลของส านักงาน ก.ล.ต 

 การพิจารณาร่างหนังสอืชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิดเ้ป็นการแสดงว่าส านักงาน 
ก.ล.ต. ไดรั้บรองถงึความถกูตอ้งของขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนของกองทนุรวม หรอืไดป้ระกนัราคาหรอืผลตอบแทน
ของหน่วยลงทนุทีเ่สนอขายนัน้  ทัง้นี้ บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดส้อบทานขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลู
ส าคัญ ณ วันที ่ 31 มนีาคม 2564 แลว้ ดว้ยความระมัดระวังในฐานะผูร้ับผดิชอบในการด าเนนิการของกองทุนรวมและ
ขอรับรองวา่ขอ้มลูดังกลา่วถกูตอ้ง ไมเ่ป็นเท็จ และไมท่ าใหผู้อ้ ืน่ส าคัญผดิ 

 
 

*CAC ห ม าย ถึง  Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption 
(โครงการแนวร่วมปฏบิัตขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติของสมาคมส่งเสรมิสถาบัน
กรรมการบรษัิทไทย) 
 

อตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพื่อให ้     
ผูล้งทุนทราบถงึปรมิาณการซือ้ขายทรัพยส์นิของกองทุน และสะทอ้นกลยทุธก์ารลงทุนของผูจั้ดการ
กองทนุไดด้ยี ิง่ขึน้ โดยค านวณจากมลูคา่ทีต่ ่ากวา่ระหวา่งผลรวมของมลูคา่การซือ้ทรัพยส์นิกับผลรวม
ของมูลค่าการขายทรัพยส์นิทีก่องทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมายอ้นหลัง 1 ปี หารดว้ยมูลค่า
ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาเดยีวกนั 
 

http://www.uobam.co.th/
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ค าอธบิายเพิม่เตมิ 

 

ปจัจยัความเสีย่งทีส่ าคญัเพิม่เตมิ 

1. ความเสีย่งทางการตลาด (Market Risk) เกดิจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยซึ่งขึน้กับปัจจัย
ภายนอก เชน่ สภาวะเศรษฐกจิการลงทนุ ปัจจัยทางการเมอืงทัง้ในและตา่งประเทศ เป็นตน้ โดยราคาตราสารหนี้
จะเปลีย่นแปลงในทศิทางตรงขา้มกับการเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบีย้ เชน่ หากอัตราดอกเบีย้ในตลาดเงนิมี
แนวโนม้ปรับตัวสงูขึน้ อัตราดอกเบีย้ของตราสารหนี้ทีอ่อกใหม่ก็จะสงูขึน้ดว้ย ดังนัน้ราคาตราสารหนี้ทีอ่อกมา
ก่อนหนา้จะมีการซือ้ขายในระดับราคาที่ต ่าลง โดยกองทุนรวมที่มอีายุเฉลีย่ของทรัพยส์นิที่ลงทุน (portfolio 
duration) สงูจะมโีอกาสเผชญิกบัการเปลีย่นแปลงของราคามากกวา่กองทนุรวมทีม่ ีportfolio duration ต า่กวา่ 

2. ความเสีย่งจากการขาดสภาพคลอ่งของตราสาร (Liquidity Risk) คอื ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีก่องทุน
ไปลงทนุในตราสารทีไ่มม่สีภาพคลอ่งในการซือ้ขาย  หรอืตราสารหนี้ทีม่สีภาพคลอ่งนอ้ย ทัง้นี้สภาพคลอ่งของ
ตราสารอาจจะขึน้อยูก่บัอปุสงคแ์ละอปุทานทีม่ตีอ่ตราสาร ณ ขณะนัน้ๆ หรอืคณุภาพของตราสาร เป็นตน้ 

3. ความเสีย่งจากการผดินดัช าระหนีข้องผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) หมายถงึ การพจิารณาจากอันดับความ
น่าเชือ่ถอืของตราสารที่ลงทุน (credit rating) ซึง่เป็นขอ้มูลบอกระดับความสามารถในการช าระหนี้ โดยพจิารณา
จากผลการด าเนนิงานทีผ่า่นมาและฐานะการเงนิของผูอ้อกตราสาร credit rating ของหุน้กูร้ะยะยาวมคีวามหมายโดยยอ่ 
ดังตอ่ไปนี ้

ระดบัการลงทนุ TRIS Fitch Moody's S&P ค าอธบิาย 

ระดบัทีน่่าลงทนุ 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อนัดบัเครดติสงูทีส่ดุ มคีวามเสีย่งต า่ทีส่ดุทีจ่ะ

ไมส่ามารถช าระหนีไ้ดต้ามก าหนด 

AA AA(tha) Aa AA 
อนัดบัเครดติรองลงมาและถอืวา่ มคีวามเสีย่ง

ต า่มากทีจ่ะไมส่ามารถช าระหนีไ้ดต้ามก าหนด 

A A(tha) A A 
ความเสีย่งต า่ทีจ่ะไมส่ามารถช าระหนีไ้ดต้าม

ก าหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB 
ความเสีย่งปานกลางทีจ่ะไมส่ามารถช าระหนีไ้ด ้

ตามก าหนด 

ระดบัทีต่ า่กวา่น่าลงทนุ 
ต า่กวา่ 

BBB 

ต า่กวา่ 

BBB(tha) 

ต า่กวา่  

Baa 

ต า่กวา่ 

BBB 

ความเสีย่งสงู ทีจ่ะไมส่ามารถช าระหนีไ้ดต้าม

ก าหนด 

4. ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High Concentration Risk) 

(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกดิจาก
กองทุนลงทุนในผูอ้อกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึง่หากเกดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อการ
ด าเนินงาน ฐานะการเงนิ หรือความมั่นคงของผูอ้อกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการด าเนินงานที่ผันผวน
มากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลายผูอ้อกตราสาร 

ทัง้นี ้การลงทนุแบบกระจกุตัวไมร่วมถงึกรณีการลงทนุในทรัพยส์นิดังนี ้ 

1. ตราสารหนีภ้าครัฐไทย 

2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศทีม่กีารจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดับทีส่ามารถลงทนุได ้

3. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทีผู่ร้ับฝากหรอืผูอ้อกตราสารทีม่กีารจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่น
อนัดับทีส่ามารถลงทนุได ้
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(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกดิจาก

กองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึง่หากเกดิเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อ

อตุสาหกรรมนัน้ กองทุนดังกล่าวอาจมผีลการด าเนนิงานทีผั่นผวนมากกว่ากองทุนทีก่ระจายการลงทุนในหลายหมวด

อตุสาหกรรม 

(3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกดิจาก

กองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึง่มากกวา่ 20% ของ NAV รวมกัน ทัง้นี้ ไม่รวมถงึการลงทุนในตราสารที ่  

ผูอ้อกเสนอขายอยู่ในประเทศไทย ซึง่หากเกดิเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง 

เศรษฐกจิ สงัคม เป็นตน้ กองทนุดังกลา่วอาจมผีลการด าเนนิงานทีผั่นผวนมากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุใน

หลายประเทศ 

 
 


