
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานประจ าปี 
ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีี 2562/2563 

 

กองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท ์

Thai Cash Management Fund: TCMF-M 



สารบญั 
 

   

 หน้า 
สารจากบริษัทจัดการ  1 

  
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร  2 
 
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์  3 
 
รายชื่อผู้จัดการกองทุน  4 
  
ตารางสรุปผลการด าเนินงาน  5 

 
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  8 

 
รายละเอียดเงนิลงทุน การกู้ยมืเงนิและการก่อภาระผูกพัน  9 
 
รายงานสรุปเงนิลงทุน  10 

 
รายละเอียดตัวตราสารและอนัดับความน่าเชื่อถอืของตราสาร  11 

 
ข้อมูลอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 14 

 
อันดับความน่าเชื่อถอืของธนาคารหรือสถาบนัการเงนิ 15 
 
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ  16 
 
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการท าธุรกรรมของกองทุนรวม  17 
 
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน  18 
 
ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถอืหุ้น 19 
 
ข้อมูลการถอืหน่วยลงทุนเกนิข้อจ ากัดการถอืหน่วยลงทุน 20 
 
การแก้ไขข้อผูกพัน 21 
 
งบการเงนิและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  22



กองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์     1 

 

สารจากบริษทัจดัการ 

เรียน ท่านผู้ถอืหน่วยลงทุน 
 

 ความเห็นเก่ียวกบัการลงทนุเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนในรอบบญัชีที่ผ่านมาระหว่างวนัที่ 1 ตลุาคม 2562   –  
วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

 กองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์  เป็นกองทนุที่เน้นการลงทนุในตราสารหนีร้ะยะสัน้  ณ สิน้เดือนกนัยายน 2563 กองทนุมีสดัสว่น
การลงทนุ ดงันี ้ ตัว๋เงินคลงัและพนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย ร้อยละ 69.91  ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ เงินฝาก ตราสารหนีอ้อกและค า้ประกนั
โดยสถาบนัการเงิน ร้อยละ 10.80  ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ และตราสารหนีภ้าคเอกชน ร้อยละ 19.29  ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ ตราสารหนีท้ี่
ลงทนุสว่นใหญ่จะมีอายคุงเหลือไม่เกิน 90 วนั เพื่อให้กองทนุมีสภาพคลอ่งอย่างต่อเนื่อง และเพื่อลดความเสี่ยงจากความผนัผวนของ
อตัราดอกเบีย้ในตลาด ทัง้นี ้การลงทนุยงัคงเน้นลงทนุในตราสารที่มีความมัน่คงและให้ผลตอบแทนสม ่าเสมอ ณ สิน้เดือนกนัยายน 2563 
อายเุฉลีย่ของตราสารที่ลงทนุประมาณ 0.18 ปี 

 เมื่อเปรียบเทียบรอบบญัชี 2563 (วนัที่ 1 ตลุาคม  2562 – วนัที่ 30 กนัยายน 2563)  กบัรอบบญัชี 2562 (วนัที่         
1 ตลุาคม  2561 – วนัที่ 30 กนัยายน 2562)   สดัสว่นการลงทุนในตราสารหนีภ้าครัฐ ณ สิน้เดือนกนัยายน 2563 อยู่ที่ระดบั
ร้อยละ 69.91 เพิ่มขึน้จากสิน้งวดปีบญัชี 2562 ที่ระดบัร้อยละ 56.50  โดยมีการลงทนุในเงินฝากและตราสารหนีข้องสถาบนั
การเงินลดลง ณ สิน้เดือนกนัยายน 2563 อยูท่ี่ระดบัร้อยละ 10.80 เปรียบเทียบกบัสิน้ปีบญัชี 2562 ที่ระดบัร้อยละ 25.12 แต่
เพิ่มการลงทนุในตราสารหนีภ้าคเอกชนมาอยูท่ี่ระดบัร้อยละ 19.29 จากร้อยละ 18.38 ในงวดสิน้ปีบญัชี 2562 นอกจากนีท้าง
กองทนุได้ลดอายเุฉลีย่ตราสารที่ลงทนุที ่0.18 ปี ณ สิน้ปีบญัชี 2563 จาก 0.22 ปี เมื่อสิน้ปีบญัชี 2562 

เนื่องในโอกาสที่กองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ครบรอบบญัชีในวนัที่ 30 กนัยายน 2563 บริษัทจดัการใคร่ขอ
แจ้งให้ทราบว่ากองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ  1,750,022,800.83 บาท หรือคิด
เป็นมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หนว่ยเทา่กบั 15.1590 บาท และกองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทนุนิติบคุคล มีมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิ 1,215,265,124.16 บาท หรือคิดเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หนว่ยเทา่กบั 15.2743 บาท 

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ไทย แคช 
แมเนจเม้นท์ และขอให้ค ามัน่ว่าบริษัทจดัการจะบริหารกองทนุให้มีประสิทธิภาพมากที่สดุเพื่อประโยชน์สงูสดุของท่านด้วย
ความระมัดระวงัรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ     
ของกองทนุเปิดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
 
 
 

(นายวนา พลูผล) 
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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รายช่ือกรรมการ และคณะผูบ้ริหาร 
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 

 

รายช่ือกรรมการ  

1. นายล ีไหว ไฟ                                                    ประธานคณะกรรมการ 
2. นายทีโอ บนุ เคียต กรรมการ 
3. นายสญัชยั อภิศกัดิ์ศิริกลุ กรรมการ 
4. นางกญัลกิา บษุปวนิช กรรมการ 
5. นายวนา พลูผล กรรมการ 
   และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 

คณะผู้บริหาร 

1. นายวนา พลูผล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
2. นางสนุรี พิบลูย์ศกัดิ์กลุ กรรมการผู้จดัการ สายปฏิบตัิการ  
3. นายเจิดพนัธุ์ นิธยายน กรรมการผู้จดัการ สายการลงทนุ  
4. นางสาวรัชดา ตัง้หะรัฐ   กรรมการผู้จดัการ สายพฒันาธุรกิจ 
 
 
 
 
ชื่อและสถานที่ตัง้ของบริษัทจัดการ 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขท่ี 173/27-30, 32-33  
ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 
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กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท ์

รายช่ือผู้จดัการกองทุนรวม 

ส าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

ล าดับที่ รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม 

1 นายจารุวตัร ปรีดิ์เปรมกลุ* 

2 นางสาวอญัชล ี งามวฒุกิลุ* 

3 นางสาวชนษิฎา วีรานวุตัติ ์

4 นางสาวลนิดา อบุลเรียบร้อย 

5 นายวีรยทุธ ห์ลลีะเมียร* 

6 นางสาวนนัทนชั     กิติเฉลมิเกียรติ 

7 นางสาวช่ืนสมุน     พรสกลุศกัดิ ์

 *   ปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 
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ตารางสรปุผลการด าเนินงาน 
 

วันจดทะเบียนกองทุน 8 ธ.ค. 43 
 วันสิน้สุดรอบบัญชี         30 ก.ย. 63 

 
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป 

 

ตวัชีว้ดั 1 = ผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัรรัฐบาลระยะสัน้ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย  (50%), และดชันีตราสารหนี ้
ภาคเอกชนระยะสัน้ (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดบั A- ขึน้ไปของ
สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (50%) 

 

 
ตวัชีว้ดั 2 = อตัราดอกเบีย้เงินฝากประจ า 3 เดือน วงเงินน้อยกวา่  5  ล้านบาท เฉลีย่ของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคาร
กสกิรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ หลงัหกัภาษี (100%) 
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กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล     
 

 
 

ตวัชีว้ดั 1 = ผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัรรัฐบาลระยะสัน้ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย  (50%), และดชันีตราสารหนี ้
ภาคเอกชนระยะสัน้ (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดบั A- ขึน้ไปของ
สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (50%) 

 

 
ตวัชีว้ดั 2 = อตัราดอกเบีย้เงินฝากประจ า 3 เดือน วงเงินน้อยกวา่  5  ล้านบาท เฉลีย่ของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคาร
กสกิรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ หลงัหกัภาษี (100%) 

 

 

 



กองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์     7 

     หมายเหต ุ    1) ผลตอบแทนตอ่ช่วงเวลา 
                          2) ผลตอบแทนตอ่ปี 
                          3) ถ้าจดัตัง้กองทนุน้อยกวา่ 1 ปี ผลตอบแทนตอ่ช่วงเวลา ถ้าจดัตัง้กองทนุมากกวา่หรือเทา่กบั 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละตอ่ปี 

 
- ตวัชีว้ดั 1 = ผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัรรัฐบาลระยะสัน้ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (50%), และดชันี

ตราสารหนี ้ภาคเอกชนระยะสัน้ (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอนัดบัความนา่เช่ือถือของผู้ออกตราสาร

อยูใ่นระดบั A- ขึน้ไปของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (50%) 
 

- ตวัชีว้ดั 2 = อตัราดอกเบีย้เงินฝากประจ า 3 เดอืน วงเงินน้อยกวา่  5  ล้านบาท เฉลีย่ของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาด

ใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสกิรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ หลงัหกัภาษี (100%) 

-  การลงทนุในหนว่ยลงทนุกองทนุรวมตลาดเงินไมใ่ช่การฝากเงิน และมีความเสีย่งจากการลงทนุ ซึง่ผู้ลงทนุอาจไมไ่ด้รับ

เงินลงทนุคืนเต็มจ านวน 

-  เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของ
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
-  ผลการด าเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกบัผลติภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นสิง่
ยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
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กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท ์

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

ส าหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

   
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense) 

จ านวนเงนิ ร้อยละ ของ 

หน่วย : พันบาท มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ          4,793.65  0.3210  

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์          466.00                        0.0187  

คา่ธรรมเนียมการท ารายการ                  -                                    -    

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน   2,192.98                        0.1070  

คา่ที่ปรึกษาการลงทนุ                   -                                    -    

คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก                  -                                    -    

คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก                     -                                    -    

คา่สอบบญัชี             61.30                        0.0025  

คา่ใช้จา่ยอื่นๆ *               39.85                        0.0016  

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด ** 7,553.78                  0.4508  

หมายเหต ุ * คา่ใช้จา่ยอื่นๆ ที่แตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01 
 ** ได้รวมภาษีมลูค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึน้

จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
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ค าอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถอื 

AAA เป็นอนัดบัท่ีสงูที่สดุ แสดงถึงระดบัความเสี่ยงจากการลงทนุที่ต ่าที่สดุ มีความสามารถสงูสดุในการช าระเงินต้นและดอกเบีย้
ตามก าหนดเวลา แทบจะไมไ่ด้รับผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจยัภายนอกอื่น 

AA ตราสารหนีท้ี่มีระดบัความเสีย่งจากการลงทนุท่ีต ่ามาก 

A ตราสารหนีท้ี่มีระดบัความเสีย่งจากการลงทนุท่ีต ่า 

BBB ตราสารหนีท้ี่มีระดบัความเสีย่งจากการลงทนุปานกลาง 

BB ตราสารหนีท้ี่มีระดบัความเสีย่งจากการลงทนุสงู 

B ตราสารหนีท้ี่มีระดบัความเสีย่งจากการลงทนุสงูมาก 

C ตราสารหนีท้ี่มีระดบัความเสี่ยงที่สงูที่สดุ ที่จะไม่ได้รับคืนเงินต้นและดอกเบีย้ตามก าหนดเวลาการเปลี่ยนแปลงของ ธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และปัจจยัภายนอกอื่นๆ จะสง่ผลตอ่ความสามารถในการช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้อยา่งมีนยัส าคญั 

D ตราสารหนีท้ี่ไมส่ามารถช าระเงินต้นและดอกเบีย้ได้ (Default) 

100.00

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,965,287,924.99

-429,784,159.62 -14.49อ่ืนๆ

163,691,625.92 5.52เงนิฝาก

775,366,965.56 26.15ตั๋วแลกเงนิ/ตั๋วสัญญาใช้เงนิ

4.56135,208,142.68Rate A

1.6047,438,185.01Rate A+

0.103,049,466.91Rate AA-

1.2637,296,539.50Rate AA

5.39159,975,459.87Rate F1+

382,967,793.97 12.92หุ้นกู้

0.000.00อายคุงเหลือมากกวา่ 10 ปี

0.000.00อายคุงเหลือ 7 -10 ปี

0.000.00อายคุงเหลือ 5-7 ปี

0.000.00อายคุงเหลือ 3-5 ปี

0.000.00อายคุงเหลือ 1-3 ปี

69.912,073,045,699.16อายคุงเหลือน้อยกวา่ 1 ปี

มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ

2,073,045,699.16 69.91พันธบัตรรัฐบาล
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หมายเหต ุ *   มลูคา่ตามราคาตลาด และ % NAV ตามข้อ (ง) ได้รวมตราสารที่ตวัตราสารได้รับ rating ในระดบั Investment grade ไว้ด้วย

452,203,676.78

0.00(ง)* ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือในระดบัที่ต ่ากวา่ investment 

grade หรือ ไมมี่ rating เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้อาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกัน

(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดบั investment grade เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง 

ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกัน

69.91

23.81

15.25

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนีท้ี่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนีท้ี่เสนอขายในประเทศไทย

2,073,045,699.16

706,131,082.75

                    สดัสว่นสงูสดุ(Upper Limit) ที่บริษัทจดัการคาดวา่จะลงทนุในกลุม่ (ง) 15.00 %NAV

0.00

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

รายงานสรปุเงินลงทุน

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ณ วนัท่ี  30  กนัยายน  2563

(ก) พนัธบตัร

(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุ

เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้อาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกัน
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15,987,168.65
199,841,331.46
159,841,621.14

29,986,485.54
15,991,627.40

189,899,483.34
135,916,308.61

39,973,704.97
230,000,000.00
350,000,000.00
120,000,000.00

9,999,117.89
29,997,583.76
78,986,721.57
19,994,663.52

121,967,720.32
24,990,539.20
99,871,958.68
29,949,340.49
19,958,737.36

149,891,585.26

14,526,052.60
10,729,080.45
14,797,402.33

6,607,161.96
7,238,030.07
7,780,814.43
6,982,553.18
6,979,394.59
5,993,021.82
1,997,605.61
7,490,764.81
6,491,079.08
4,991,452.99
6,986,839.86
6,993,294.10
4,995,039.17
6,787,873.48
6,511,203.04
1,473,005.65

979,602.78
1,790,875.32
1,521,574.26
1,661,889.17
9,363,484.08
1,066,262.70

814,629.96
620,832.67
704,637.27
487,018.86
840,033.12

1,015,268.40
1,563,169.61

743,619.73746,149.138/01/2564ISO21108A -ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)บจก.ไอเอสโอ เอ็นจิเนียร่ิง
1,568,486.688/01/2564ISO21108A -ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)บจก.ไอเอสโอ เอ็นจิเนียร่ิง
1,015,794.1716/10/2563ISO20O16A -ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)บจก.ไอเอสโอ เอ็นจิเนียร่ิง

840,468.1416/10/2563ISO20O16A -ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)บจก.ไอเอสโอ เอ็นจิเนียร่ิง
487,271.0716/10/2563ISO20O16A -ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)บจก.ไอเอสโอ เอ็นจิเนียร่ิง
705,002.1716/10/2563ISO20O16A -ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)บจก.ไอเอสโอ เอ็นจิเนียร่ิง
622,529.8518/12/2563ISO20D18A -ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)บจก.ไอเอสโอ เอ็นจิเนียร่ิง
816,856.9318/12/2563ISO20D18A -ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)บจก.ไอเอสโอ เอ็นจิเนียร่ิง

1,069,177.5618/12/2563ISO20D18A -ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)บจก.ไอเอสโอ เอ็นจิเนียร่ิง
9,386,800.0011/12/2563ISO20D11A -ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)บจก.ไอเอสโอ เอ็นจิเนียร่ิง
1,667,765.788/01/2564IETL21108A -ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)บริษัท ไออีทแีอล จ ากัด
1,522,362.2216/10/2563IAJVT20O16B -ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)กิจการร่วมค้า ไอเอ
1,791,802.7416/10/2563IAJVT20O16B -ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)กิจการร่วมค้า ไอเอ

982,260.0018/12/2563IAJVT20D18A -ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)กิจการร่วมค้า ไอเอ
1,477,001.2518/12/2563IAJVT20D18A -ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)กิจการร่วมค้า ไอเอ
6,520,365.969/11/2563ELITE20N09A -ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)บริษัท เอลีท เอ็นจิเนียร์ส จ ากัด
6,800,000.0020/11/2563EGANT20N20A -ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน)บริษัท เอลลีแกนท์ เอ็นจิเนียร์ส จ ากัด
5,000,000.0030/10/2563CMT20O30A -ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)บริษัท ชยัเจริญไมตรี จ ากัด
7,000,000.0029/10/2563CMT20O29A -ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)บริษัท ชยัเจริญไมตรี จ ากัด
7,000,000.0025/11/2563CMT20N25A -ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)บริษัท ชยัเจริญไมตรี จ ากัด
5,000,000.0020/11/2563CMT20N20A -ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)บริษัท ชยัเจริญไมตรี จ ากัด
6,500,000.0010/11/2563CMT20N10A -ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)บริษัท ชยัเจริญไมตรี จ ากัด
7,500,000.006/11/2563CMT20N06A -ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)บริษัท ชยัเจริญไมตรี จ ากัด
2,000,000.005/11/2563CMT20N05A -ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)บริษัท ชยัเจริญไมตรี จ ากัด
6,000,000.004/11/2563CMT20N04A -ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)บริษัท ชยัเจริญไมตรี จ ากัด
7,000,000.0028/12/2563CMT20D28A -ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)บริษัท ชยัเจริญไมตรี จ ากัด
7,000,000.0016/12/2563CMT20D16A -ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)บริษัท ชยัเจริญไมตรี จ ากัด
7,800,000.0015/12/2563CMT20D15A -ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)บริษัท ชยัเจริญไมตรี จ ากัด
7,248,262.4613/11/2563CIVIL20N13A -ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)บริษัท ซีวิลเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด
6,616,502.5013/11/2563CIVIL20N13A -ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)บริษัท ซีวิลเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด

14,803,483.4513/10/2563ASAE20O13A -ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนจิเนียร่ิง (1964) จ ากัด
10,744,145.2511/11/2563ASAE20N11A -ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนจิเนียร่ิง (1964) จ ากัด

ตั๋วสัญญาใช้เงนิ
14,546,448.7711/11/2563ASAE20N11A -ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนจิเนียร่ิง (1964) จ ากัด

150,000,000.0025/11/2563TB20N25A -กระทรวงการคลงั
20,000,000.004/03/2564CB21304A -ธนาคารแหง่ประเทศไทย
30,000,000.004/02/2564CB21204A -ธนาคารแหง่ประเทศไทย

100,000,000.007/01/2564CB21107A -ธนาคารแหง่ประเทศไทย
25,000,000.0029/10/2563CB20O29B -ธนาคารแหง่ประเทศไทย

122,000,000.0022/10/2563CB20O22B -ธนาคารแหง่ประเทศไทย
20,000,000.0022/10/2563CB20O22A -ธนาคารแหง่ประเทศไทย
79,000,000.0014/10/2563CB20O14A -ธนาคารแหง่ประเทศไทย
30,000,000.008/10/2563CB20O08B -ธนาคารแหง่ประเทศไทย
10,000,000.008/10/2563CB20O08B -ธนาคารแหง่ประเทศไทย

120,000,000.001/10/2563CB20O01C -ธนาคารแหง่ประเทศไทย
350,000,000.001/10/2563CB20O01B -ธนาคารแหง่ประเทศไทย
230,000,000.001/10/2563CB20O01A -ธนาคารแหง่ประเทศไทย

40,000,000.0019/11/2563CB20N19B -ธนาคารแหง่ประเทศไทย
136,000,000.0019/11/2563CB20N19A -ธนาคารแหง่ประเทศไทย
190,000,000.0012/11/2563CB20N12B -ธนาคารแหง่ประเทศไทย

16,000,000.0012/11/2563CB20N12A -ธนาคารแหง่ประเทศไทย
30,000,000.005/11/2563CB20N05B -ธนาคารแหง่ประเทศไทย

160,000,000.0017/12/2563CB20D17A -ธนาคารแหง่ประเทศไทย
200,000,000.003/12/2563CB20D03B -ธนาคารแหง่ประเทศไทย

16,000,000.003/12/2563CB20D03A -ธนาคารแหง่ประเทศไทย

มูลค่าตาม
ราคาตลาด

วันครบ
ก าหนดช่ือตราสาร

พันธบัตร

อันดับความ
น่าเช่ือถอื

ประเภท ผู้ออก มูลค่า
หน้าตั๋ว

ผู้ค า้/ผู้ รับรอง
ผู้สลักหลัง

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวั
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563
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39,900,303.90
14,963,104.67
14,971,799.69
35,871,804.40
19,890,107.47
19,879,818.06
13,518,276.28
13,319,478.10

3,131,019.50
2,558,158.54
1,337,392.19
2,885,624.93

10,043,231.25
13,092,414.84

7,691,044.67
7,590,253.02
7,298,882.22
7,197,792.56
6,196,880.50
9,936,333.83
4,684,373.17
3,500,082.90
2,122,922.00
1,186,514.01
2,286,631.69
2,181,965.10
1,521,880.26
1,397,619.05

833,767.51
3,085,764.04
4,992,818.55
4,995,380.98

18,064,367.11
15,171,819.67

9,969,034.06
9,969,034.06
7,726,834.87

26,291,891.71
1,512,978.54
3,605,891.67
2,060,223.76

838,260.00
718,867.51
678,277.76
336,451.98
801,848.19

ประเภท ผู้ออก มูลค่า
หน้าตั๋ว

ผู้ค า้/ผู้ รับรอง
ผู้สลักหลัง

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวั
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563

มูลค่าตาม
ราคาตลาด

วันครบ
ก าหนดช่ือตราสาร

อันดับความ
น่าเช่ือถอื

ตั๋วสัญญาใช้เงนิ
40,000,000.0016/12/2563KSJVT20D16A -ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)บริษัท เค.เอส.ร่วมค้า จ ากัด
15,000,000.0015/12/2563KTE20D15A -ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)บริษัท กรุงธนเอนยิเนียร์ จ ากัด
15,000,000.0025/11/2563KTE20N25A -ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)บริษัท กรุงธนเอนยิเนียร์ จ ากัด
35,952,000.008/12/2563MCSP20D08A -ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)บริษัท มิลล์คอน สตีล ไพพ์ จ ากัด
20,000,000.0022/02/2564MILLBU21222A -ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)บริษัท มิลล์คอน บรูพา จ ากัด
20,000,000.007/03/2564MILLBU21307A -ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)บริษัท มิลล์คอน บรูพา จ ากัด
13,600,000.007/03/2564MILLBU21307A -ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)บริษัท มิลล์คอน บรูพา จ ากัด
13,400,000.007/03/2564MILLBU21307A -ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)บริษัท มิลล์คอน บรูพา จ ากัด

3,139,380.0018/12/2563OANDAS20D18A -ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)บริษัท โอ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากัด
2,564,989.3818/12/2563OANDAS20D18A -ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)บริษัท โอ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากัด
1,340,963.3218/12/2563OANDAS20D18A -ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)บริษัท โอ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากัด
2,891,506.862/12/2563PLE20D02A -ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน)

10,057,099.1612/11/2563QONE20N12A -ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)บจก.คิว-วนัคอร์ปอเรชัน่
13,094,567.026/10/2563QONE20O06A -ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)บจก.คิว-วนัคอร์ปอเรชัน่

7,700,000.004/11/2563SCS20N04A -ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)บริษัท สยามชยัสตีล จ ากัด
7,600,000.006/11/2563SCS20N06A -ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)บริษัท สยามชยัสตีล จ ากัด
7,300,000.005/10/2563SCS20O05B -ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)บริษัท สยามชยัสตีล จ ากัด
7,200,000.009/10/2563SCS20O09A -ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)บริษัท สยามชยัสตีล จ ากัด
6,200,000.0014/10/2563SCS20O14A -ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)บริษัท สยามชยัสตีล จ ากัด
9,968,862.1425/12/2563SEAFCO20D25A -ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน)บริษัท ซีฟโก้ จ ากัด (มหาชน)
4,710,980.0526/02/2564SEAFCO21226A -ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)บริษัท ซีฟโก้ จ ากัด (มหาชน)
3,509,552.9417/12/2563SECCEN20D17A -ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน)บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากัด
2,129,071.0522/12/2563SECCEN20D22A -ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน)บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากัด
1,188,551.4818/11/2563SECCEN20N18A -ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน)บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากัด
2,294,292.297/01/2564SECCEN21107A -ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากัด
2,189,275.057/01/2564SECCEN21107A -ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากัด
1,527,036.438/01/2564SECCEN21108A -ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากัด
1,402,354.228/01/2564SECCEN21108A -ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากัด

836,592.348/01/2564SECCEN21108A -ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากัด
3,102,454.5119/02/2564SERI21219A -ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)บริษัท เสรีการโยธา จ ากัด
5,000,000.0012/11/2563SLC20N12A -ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน)บริษัท สระหลวงก่อสร้าง จ ากัด
5,000,000.0028/10/2563SLC20O28A -ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน)บริษัท สระหลวงก่อสร้าง จ ากัด

18,130,569.0823/12/2563SPALI20DA -ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)บริษัท ศภุาลยั จ ากัด (มหาชน)
15,215,400.0024/12/2563TP20D24A -ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน)บริษัท ทพิากร จ ากัด
10,000,000.0021/12/2563UNIQ20D21A -ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)บริษัท ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากัด (มหาชน)
10,000,000.0021/12/2563UNIQ20D21A -ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)บริษัท ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากัด (มหาชน)

7,750,796.2322/12/2563UNIQ20D22B -ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)บริษัท ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากัด (มหาชน)
26,375,000.0023/12/2563UNIQ20D23A -ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)บริษัท ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากัด (มหาชน)

1,514,108.8520/10/2563UNIQ20O20A -ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)บริษัท ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากัด (มหาชน)
3,608,710.5721/10/2563UNIQ20O21A -ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)บริษัท ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากัด (มหาชน)
2,061,834.3421/10/2563UNIQ20O21A -ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)บริษัท ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากัด (มหาชน)

838,915.3121/10/2563UNIQ20O21A -ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)บริษัท ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากัด (มหาชน)
719,429.4821/10/2563UNIQ20O21A -ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)บริษัท ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากัด (มหาชน)
678,808.0021/10/2563UNIQ20O21A -ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)บริษัท ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากัด (มหาชน)
336,715.0021/10/2563UNIQ20O21A -ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)บริษัท ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากัด (มหาชน)
802,606.5725/10/2563UNIQ20O25A -ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)บริษัท ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากัด (มหาชน)
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19,928,288.15
1,360,772.36
1,216,841.73

863,192.62
570,303.46
546,217.64
474,527.36
458,431.13
456,957.83

2,075,003.27
384,653.35
377,538.83
284,241.59
270,093.08

7,436,284.98
2,883,484.75
1,474,244.53

875,437.41
738,013.99
307,147.76

1,967,962.78

49,617,234.80
59,854,675.28
79,611,628.96

15,360,486.45
15,089,999.10

159,975,459.87
119,847,656.23

30,203,985.90
7,109,660.81

10,124,538.30
22,206,540.40

3,049,466.91
3,231,380,458.69

ประเภท ผู้ออก มูลค่า
หน้าตั๋ว

ผู้ค า้/ผู้ รับรอง
ผู้สลักหลัง

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวั
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563

มูลค่าตาม
ราคาตลาด

วันครบ
ก าหนดช่ือตราสาร

อันดับความ
น่าเช่ือถอื

ตั๋วสัญญาใช้เงนิ
20,000,000.003/01/2564UNIQ21103B -ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)บริษัท ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากัด (มหาชน)

1,365,996.2310/01/2564UNIQ21110B -ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)บริษัท ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากัด (มหาชน)
1,221,513.0710/01/2564UNIQ21110B -ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)บริษัท ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากัด (มหาชน)

866,506.3310/01/2564UNIQ21110B -ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)บริษัท ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากัด (มหาชน)
572,492.8010/01/2564UNIQ21110B -ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)บริษัท ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากัด (มหาชน)
548,314.5210/01/2564UNIQ21110B -ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)บริษัท ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากัด (มหาชน)
476,349.0210/01/2564UNIQ21110B -ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)บริษัท ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากัด (มหาชน)
460,191.0010/01/2564UNIQ21110B -ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)บริษัท ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากัด (มหาชน)
458,712.0510/01/2564UNIQ21110B -ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)บริษัท ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากัด (มหาชน)

2,082,969.0010/01/2564UNIQ21110B -ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)บริษัท ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากัด (มหาชน)
386,130.0010/01/2564UNIQ21110B -ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)บริษัท ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากัด (มหาชน)
378,988.1610/01/2564UNIQ21110B -ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)บริษัท ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากัด (มหาชน)
285,332.7710/01/2564UNIQ21110B -ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)บริษัท ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากัด (มหาชน)
271,129.9410/01/2564UNIQ21110B -ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)บริษัท ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากัด (มหาชน)

7,471,866.513/02/2564UNIQ21203A -ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)บริษัท ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากัด (มหาชน)
2,897,281.803/02/2564UNIQ21203A -ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)บริษัท ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากัด (มหาชน)
1,481,298.573/02/2564UNIQ21203A -ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)บริษัท ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากัด (มหาชน)

879,626.253/02/2564UNIQ21203A -ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)บริษัท ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากัด (มหาชน)
741,545.283/02/2564UNIQ21203A -ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)บริษัท ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากัด (มหาชน)
308,617.423/02/2564UNIQ21203A -ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)บริษัท ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากัด (มหาชน)

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน)

1,971,962.6227/11/2563VN20N27A -ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)บริษัท วนิชชยัก่อสร้าง (1979) จ ากัด

60,000,000.0019/11/2563CPFTH20N19A -บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)

ตั๋วแลกเงนิ
50,000,000.0026/03/2564CPF21326A -

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน)

80,000,000.0027/01/2564CPFTH21127A -บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)

15,000,000.0021/03/2564DTN213A AAบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด

หุ้นกู้

15,000,000.0031/10/2563CPALL20OB A

120,000,000.0024/11/2563KK20N24A Aธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ ากัด (มหาชน)
160,000,000.006/10/2563ICBCTL20O06A F1+บริษัท ลีสซ่ิงไอซีบซีี(ไทย) จ ากัด

7,000,000.0022/07/2564KTC217A A+บริษัท บตัรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)
30,000,000.0011/03/2564KTC213A A+บริษัท บตัรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)

22,000,000.0022/03/2564TBEV213B AAบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน)
10,000,000.007/05/2564LH215A A+บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน)

รวม
3,000,000.0012/03/2564TOP213A AA-บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน)
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท ์

ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

 

161.20% 
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท ์

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
 

เงนิฝากธนาคาร อันดับความน่าเชื่อถอืโดยสถาบัน
ในต่างประเทศ 

อันดับความน่าเชื่อถอืโดย
สถาบันในประเทศ 

ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) Baa1 (Moody) AAA (Fitch) 

ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) - A (Tris) 



กองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์     16 

การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ 

ล าดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ เหตุผลในการรับ 
ผลประโยชน์ 

-  - ไมม่ี - - - 
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หมายเหต ุ: 
ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดการท าธุรกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุรวมได้ที ่
บริษัทจดัการโดยตรง หรือที่ Website ของบริษัทจดัการท่ี http://www.uobam.co.th 
หรือที ่Website ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ่http://www.sec.or.th 

 
 
 
 

 
รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการท าธรุกรรมของกองทุนรวม 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

 

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

กองทนุเปิด ไทย ตราสารหนี ้ 
กองทนุเปิด ยไูนเต็ด เดลี ่ลคิวิดดติี ้ฟันด์  

กองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย  
กองทนุเปิด ยไูนเต็ด อินคมั เดลี่ อลัตร้า พลสั ฟันด์  
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ข้อมลูการลงทุน และเหตุผลในกรณีท่ีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท ์

ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 1 ตลุาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
 

วันที่ 
 

ชื่อหลักทรัพย์ 
 

อัตราส่วน ณ สิน้วนั อัตราส่วนตามโครงการ สาเหตุ 
 

การด าเนินการ 
 

(%NAV) (%NAV)   

 -ไมม่-ี  -  -  -  -  - 
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ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสดุ 

 

 
ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดแนวทางการใช้สทิธิออกเสยีงได้ที่ 

Website ของบริษัทจดัการ http://www.uobam.co.th 
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ข้อมลูการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท ์

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

 

-- ไมม่ี -- 

หมายเหต ุ: 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูการถือหนว่ยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ได้ที่ website ของบริษัทจดัการ http:// www.uobam.co.th 
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การแก้ไขข้อผกูพนั 

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท ์

ส าหรบัระยะเวลา ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

 
 
 
 

เร่ืองที่แก้ไข เหตุผลที่แก้ไข วันที่ได้รับ 
ความเห็นชอบ 

วันที่มีผล 
ใช้บังคับ 

หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

แก้ไขตามประกาศ 
สน.38/2562 

31 ตลุาคม 2562 31 ตลุาคม 2562 

สทิธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเตมิโครงการจดัการลงทนุ

หรือแก้ไขวิธีจดัการ 

วิธีการช าระเงินหรือทรัพย์สนิอื่นให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ แก้ไขตามประกาศ 
ทน.13/2562 

สทิธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

เพิ่มชนดิหนว่ยลงทนุ 13 กรกฎาคม 2563 13 กรกฎาคม 2563 การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ 

การเลกิโครงการจดัการกองทนุรวม 











































 

 

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 

 


