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สารจากบริษทัจดัการ 
 

เรียน    ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

ความเหน็เก่ียวกับการลงทุนเพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทุนในรอบบัญชีที่ผ่านมา : ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 
– วันที่ 31 มีนาคม 2564 

 

 กองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย เป็นกองทนุท่ีเน้นการลงทนุในตราสารหนีร้ะยะสัน้ ณ สิน้เดือนมีนาคม 
2564 กองทนุมีสดัส่วนการลงทนุ ดงันี ้ตัว๋เงินคลงัและพนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยร้อยละ 70.03  ของมลูค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ตราสารหนีท่ี้ออกโดยสถาบันการเงินร้อยละ 21.80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ส่วนตราสารหนีภ้าคเอกชนร้อยละ      
8.17 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ตราสารหนีท่ี้ลงทนุส่วนใหญ่จะมีอายคุงเหลือไม่เกิน 90 วนั เพ่ือให้กองทนุมีสภาพคล่องอย่าง
ต่อเน่ือง และเพ่ือลดความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ในตลาด ทัง้นี ้การลงทนุยงัคงเน้นลงทนุในตราสารท่ีมี          
ความมัน่คงและให้ผลตอบแทนสม่ําเสมอ ณ สิน้เดือนมีนาคม 2564 อายเุฉล่ียของตราสารท่ีลงทนุประมาณ 0.16 ปี 
 

 เม่ือเปรียบเทียบรอบบญัชี 2563/2564 (วนัท่ี 1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564) กบัรอบบญัชี 2562/2563 (วนัท่ี 
1 เมษายน 2562 – วนัท่ี 31 มีนาคม 2563) สดัสว่นการลงทนุในตราสารหนีภ้าครัฐ ณ สิน้เดือนมีนาคม ปี 2564 อยู่ท่ีระดบั
ร้อยละ 70.03  เพิ่มขึน้จากสิน้งวดปีบญัชี 2562/2563  ท่ีระดบัร้อยละ 39.33  โดยมีการลงทนุในเงินฝากและตราสารหนีข้อง
สถาบันการเงินลดลง ณ สิน้เดือนมีนาคม 2564 อยู่ ท่ีระดับร้อยละ 21.80 เปรียบเทียบกับสิน้ปีบัญชี 2562/2563                     
ท่ีระดบัร้อยละ  41.73 ส่วนสดัส่วนการลงทุนในตราสารหนีภ้าคเอกชน อยู่ท่ีระดบัร้อยละ 8.17  ลดลงจากสิน้งวดปีบญัชี 
2562/2563 ท่ีระดับร้อยละ 18.94 นอกจากนีท้างกองทุนได้คงอายุเฉล่ียตราสารท่ีลงทุน ณ สิน้ปีบัญชี 2563/2564                 
ท่ีระดบั0.16  ปี เทา่กบัเม่ือสิน้ปีบญัชี 2562/2563 
 

    เน่ืองในโอกาสท่ีกองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย ครบรอบบญัชีในวนัที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทจดัการ
ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทนุมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 1,124,744,764.37 บาท หรือคิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วย
เทา่กบั 11.7286 บาท  

 

  บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกท่านท่ีให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ไทย แคช 
แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย และขอให้คํามัน่ว่าบริษัทจดัการจะบริหารกองทนุให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสดุเพ่ือประโยชน์สงูสดุของ
ท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมูลค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุเปิดได้ท่ีเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
 
 
 

( นายวนา  พลูผล ) 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
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รายช่ือกรรมการ และคณะผูบ้ริหาร 
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 

รายช่ือกรรมการ  

1. นายลี ไหว ไฟ                                                    ประธานคณะกรรมการ 
2. นายทีโอ บนุ เคียต กรรมการ 
3. นายสญัชยั อภิศกัด์ิศิริกลุ กรรมการ 
4. นางกญัลกิา บษุปวนิช กรรมการ 
5. นายวนา พลูผล กรรมการ 
     และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 
คณะผู้บริหาร 

1. นายวนา พลูผล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
2. นางสนุรี พิบลูย์ศกัด์ิกลุ กรรมการผู้จดัการ สายปฏิบติัการ  
3. นายเจิดพนัธุ์ นิธยายน กรรมการผู้จดัการ สายการลงทนุ  
4. นางสาวรัชดา           ตัง้หะรัฐ   กรรมการผู้จดัการ สายพฒันาธุรกิจ 
 
 
 
ช่ือและสถานที่ตัง้ของบริษัทจัดการ 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซน็เตอร์  
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 ์เอน็จอย 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนรวม 

สาํหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2563 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

ลาํดับที่ รายช่ือผู้จัดการกองทุนรวม 

1 นายจารุวตัร ปรีด์ิเปรมกลุ* 

2 นางสาวชนิษฎา วีรานวุตัต์ิ 

3 นางสาวอญัชลี งามวฒิุกลุ* 

4 นางสาวลนิดา อบุลเรียบร้อย 

5 นายวีรยทุธ ห์ลีละเมียร* 

6 นางสาวนนัทนชั    กิติเฉลมิเกียรติ 

7 นางสาวช่ืนสมุน     พรสกลุศกัด์ิ 

* ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 
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ตารางสรปุผลการดาํเนินงาน 
 

วันจดทะเบียนกองทุน 29 มี.ค. 55 

  วันสิน้สุดรอบบัญชี       31 มี.ค. 64 
 

 

เกณฑ์มาตรฐาน 1 : ผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัรรัฐบาลระยะสัน้ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (50%) และดชันีตรา
สารหนีภ้าคเอกชนระยะสัน้ (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ออกตราสารอยู่ใน
ระดบั A- ขึน้ไปของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (50%) 

 

เกณฑ์มาตรฐาน 2 : อตัราดอกเบีย้เงินฝากประจํา 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉล่ียของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ 
ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสกิรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ หลงัหกัภาษี (100%) 
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หมายเหต ุ 1) ผลตอบแทนตอ่ช่วงเวลา 
 2) ผลตอบแทนตอ่ปี 
 3) ถ้าจดัตัง้กองทนุน้อยกวา่ 1 ปี ผลตอบแทนตอ่ช่วงเวลา ถ้าจดัตัง้กองทนุมากกวา่หรือเทา่กบั 1 ปี 

ผลตอบแทนร้อยละตอ่ปี 

- เกณฑ์มาตรฐาน 1 : ผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัรรัฐบาลระยะสัน้ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 
(50%) และดชันีตราสารหนีภ้าคเอกชนระยะสัน้ (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอนัดบั
ความน่าเช่ือถือของผู้ออกตราสารอยูใ่นระดบั A- ขึน้ไปของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (50%) 

- เกณฑ์มาตรฐาน 2 : อตัราดอกเบีย้เงินฝากประจํา 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉล่ียของ 3 ธนาคาร
พาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสกิรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ หลงัหกัภาษี (100%) 

 - การลงทนุในหน่วยลงทนุกองทนุรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงจากการลงทนุ ซึ่งผู้ลงทนุ
อาจไมไ่ด้รับเงินลงทนุคืนเตม็จํานวน 

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการ
ดําเนินงานของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้
เป็นสิง่ยืนยนัถงึผลการดําเนินงานในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอน็จอย  7 

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท ์เอน็จอย

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 

สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2563 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (Fund's direct expense) 
จาํนวนเงนิ 

หน่วย : พันบาท 
ร้อยละ ของ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ                    1,045.99                        0.1070 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์                       195.98                        0.0187 

คา่ธรรมเนียมการทํารายการ                                -                                   -   

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน                       559.95                        0.0535 

คา่ท่ีปรึกษาการลงทนุ                                -                                   -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                                -                                   -   

คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                                -                                   -   

คา่สอบบญัชี                         46.00                        0.0044 

คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ*                         37.33                        0.0036 

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด **     1,885.25                       0.1872 

 หมายเหต ุ     *      คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆท่ีแตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01  

                   ** ได้รวมภาษีมลูค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี) ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์  
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100.00

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท ์เอน็จอย

ณ วนัท่ี 31  มีนาคม  2564

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั

มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 1,124,744,764.37

-637,739.16 -0.06อ่ืนๆ

81,345,718.54 7.23เงนิฝาก

0.455,064,737.55Rate A-

164,460,497.59 14.62ตั๋วแลกเงนิ/ตั๋วสัญญาใช้เงนิ

4.2247,460,506.56Rate A+

1.0912,270,615.12Rate AA-

0.899,982,752.94Rate F1+

1.5317,156,613.75Rate AAA

91,935,225.92 8.17หุ้นกู้

0.000.00อายคุงเหลือมากกว่า 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

70.03787,641,061.48อายคุงเหลือน้อยกวา่ 1 ปี

มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิในประเทศ

787,641,061.48 70.03พันธบัตรรัฐบาล

 
 

คาํอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือ 
AAA เป็นอนัดบัท่ีสงูท่ีสดุ แสดงถงึระดบัความเส่ียงจากการลงทนุท่ีต่ําท่ีสดุ มีความสามารถสงูสดุในการชําระเงินต้นและ

ดอกเบีย้ตามกําหนดเวลา แทบจะไมไ่ด้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจยัภายนอกอ่ืน 
AA ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเส่ียงจากการลงทนุท่ีต่ํามาก 
A ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเส่ียงจากการลงทนุท่ีต่ํา 
BBB ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเส่ียงจากการลงทนุปานกลาง 
BB ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเส่ียงจากการลงทนุสงู 
B ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเส่ียงจากการลงทนุสงูมาก 
C ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเส่ียงท่ีสงูท่ีสดุ ท่ีจะไมไ่ด้รับคืนเงินต้นและดอกเบีย้ตามกําหนดเวลาการเปล่ียนแปลงของ

ธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ จะสง่ผลตอ่ความสามารถในการชําระคืนเงินต้นและดอกเบีย้อยา่งมีนยัสําคญั 
D ตราสารหนีท่ี้ไม่สามารถชําระเงินต้นและดอกเบีย้ได้ (Default) 
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รายงานสรปุเงินลงทุน
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท ์เอน็จอย

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564

    - รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนีท้ี่ออกโดยนิตบุิคคลไทยหรือตราสารหนีท้ี่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

(ก) พนัธบตัร 787,641,061.48 70.03

(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุเป็น  ผู้ออก   ผู้ รับรอง  ผู้อาวลั  

 ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั
181,617,111.34 16.15

     หมายเหต ุ *   มลูค่าตามราคาตลาด และ % NAV ตามข้อ (ง) ได้รวมตราสารท่ีตวัตราสารได้รับ rating ในระดบั Investment grade ไว้ด้วย

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

(ค) ตราสารท่ีมีบริษัทท่ีได้รับ rating ในระดบั investment grade  เป็นผู้ออก  ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือ      

ผู้ คํา้ประกนั
74,778,612.17 6.65

(ง)* ตราสารท่ีมีบริษัทได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบัท่ีต่ํากวา่ investment grade หรือ ไมมี่ rating   เป็น

ผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้อาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั
0.00 0.00
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19,999,156.20

189,966,923.58

84,985,733.89

39,990,336.58

79,969,633.45

29,983,094.46

26,978,240.02

39,974,911.64

139,909,844.40

49,958,618.06

20,980,937.57

4,984,323.28

29,996,367.56

9,990,977.18

9,990,277.95

9,981,685.66

3,490,945.22

2,493,532.30

3,994,246.27

685,104.36

9,479,547.55

910,872.67

9,999,699.95

9,963,810.66

15,934,803.26

2,015,888.85

1,995,674.87

7,196,032.49

1,474,145.82

4,196,300.76

777,927.32

606,089.09

7,264,606.61

4,782,356.95

4,319,475.29

12,962,112.82

1,196,459.06

19,966,723.06

19,954,689.45

332,396.75

317,457.57

16,171,695.95

1,977,902.64

10,099,563.50

5,064,737.55

12,270,615.12

9,982,752.94

14,155,509.34

33,304,997.22

5,037,294.45

2,019,755.80

1,044,036,784.99

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทกุตวั

กองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท ์เอน็จอย

ณ วนัท่ี 31  มีนาคม  2564

มูลค่าตาม
ราคาตลาด

วันครบ
กาํหนดช่ือตราสาร

พันธบัตร

อันดับความ
น่าเช่ือถือ

ประเภท ผู้ออก มูลค่า
หน้าตั๋ว

ผู้คํา้/ผู้รับรอง
ผู้สลักหลัง

190,000,000.0016/04/2564CB21416A -ธนาคารแหง่ประเทศไทย

20,000,000.008/04/2564CB21408B -ธนาคารแหง่ประเทศไทย

40,000,000.0029/04/2564CB21429A -ธนาคารแหง่ประเทศไทย

85,000,000.0022/04/2564CB21422C -ธนาคารแหง่ประเทศไทย

30,000,000.0020/05/2564CB21520A -ธนาคารแหง่ประเทศไทย

80,000,000.0013/05/2564CB21513B -ธนาคารแหง่ประเทศไทย

40,000,000.0017/06/2564CB21617B -ธนาคารแหง่ประเทศไทย

27,000,000.004/06/2564CB21604A -ธนาคารแหง่ประเทศไทย

50,000,000.001/07/2564CB21701A -ธนาคารแหง่ประเทศไทย

140,000,000.0024/06/2564CB21624A -ธนาคารแหง่ประเทศไทย

5,000,000.006/01/2565CB22106A -ธนาคารแหง่ประเทศไทย

21,000,000.008/07/2564CB21708A -ธนาคารแหง่ประเทศไทย

10,000,000.009/06/2564TB21609A -กระทรวงการคลงั

30,000,000.0014/04/2564TB21414A -กระทรวงการคลงั

10,000,000.0029/09/2564TB21929A -กระทรวงการคลงั

10,000,000.0021/07/2564TB21721A -กระทรวงการคลงั

ตั๋วสัญญาใช้เงนิ

3,500,000.0021/06/2564ALPHA21621A -ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน)บจก.อลัฟ่า อิเลค็ทริค เอน็จิเนียร่ิง

2,500,000.0021/06/2564ALPHA21621A -ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน)บจก.อลัฟ่า อิเลค็ทริค เอน็จิเนียร่ิง

4,001,800.0027/05/2564CHOO21527A -ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน)บจก.ชไูลท์ เอนจิเนียร่ิง

686,400.0027/05/2564CHOO21527A -ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน)บจก.ชไูลท์ เอนจิเนียร่ิง

9,500,000.0015/06/2564CMT21615A -ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)บริษัท ชยัเจริญไมตรี จํากดั

912,452.3427/05/2564IETL21527A -ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน)บริษัท ไออีทีแอล จํากดั

10,000,000.002/04/2564MILLBU21402A -ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน)บริษัท มิลล์คอน บรูพา จํากดั

10,000,000.0031/07/2564MILLBU21731A -ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน)บริษัท มิลล์คอน บรูพา จํากดั

16,000,000.0013/08/2564MILLBU21813A -ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน)บริษัท มิลล์คอน บรูพา จํากดั

2,020,257.7916/06/2564PMC21616A -ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)บริษัท พอร์ท แอนด์ มารีน คอร์ปอเรชัน่ (พี.เอ.เอม็.) จํากดั

2,000,000.0016/06/2564PMC21616A -ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)บริษัท พอร์ท แอนด์ มารีน คอร์ปอเรชัน่ (พี.เอ.เอม็.) จํากดั

7,200,000.0019/04/2564SCIC21419C -ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน)บริษัท สยามชยัอินเตอร์เทรด จํากดั

1,475,741.005/05/2564SPS21505A -ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน)บริษัท สยามไพศาลกิจ (1995) จํากดั

4,205,100.008/06/2564SSKC21608A -ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน)บจก.สยามสกลุช่าง

779,558.568/06/2564SSKC21608A -ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน)บจก.สยามสกลุช่าง

607,360.008/06/2564SSKC21608A -ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน)บจก.สยามสกลุช่าง

7,276,402.5721/05/2564TP21521A -ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน)บริษัท ทิพากร จํากดั

4,792,251.729/06/2564TP21609A -ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน)บริษัท ทิพากร จํากดั

4,327,500.0026/05/2564TPCON21526A -ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน)บริษัท ไทยพีค่อนและอตุสาหกรรม จํากดั

13,000,000.0013/07/2564TPCON21713A -ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน)บริษัท ไทยพีค่อนและอตุสาหกรรม จํากดั

1,198,400.0025/05/2564TRI21525A -ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน)บริษัท ไทยเรืองอตุสาหกรรม จํากดั

20,000,000.0022/05/2564UNIQ21522A -ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)บริษัท ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน)

20,000,000.0021/06/2564UNIQ21621A -ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)บริษัท ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน)

333,305.0021/07/2564UNIQ21721B -ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)บริษัท ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน)

318,325.0021/07/2564UNIQ21721B -ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)บริษัท ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน)

16,226,174.0231/07/2564UNIQ21731A -ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)บริษัท ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน)

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน)

1,984,634.681/08/2564UNIQ21801A -ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)บริษัท ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน)

5,000,000.009/05/2564FPT215A A-บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

หุ้นกู้

10,000,000.0012/07/2564BAY217A AAA

10,000,000.0013/07/2564ICBCTL21713A F1+บริษัท ลีสซ่ิงไอซีบีซี(ไทย) จํากดั

12,000,000.0031/08/2564GLOW218A AA-บริษัท โกลว์ พลงังาน จํากดั (มหาชน)

33,000,000.007/05/2564LH215A A+บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน)

14,000,000.0022/07/2564KTC217A A+บริษัท บตัรกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

5,000,000.0018/05/2564TLT215A AAAบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ บีวีบริษัทโตโยต้า ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จํากดั

รวม

2,000,000.009/06/2564TLT216A AAAบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ บีวีบริษัทโตโยต้า ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จํากดั
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทนุรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท ์เอน็จอย 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2563 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
 

115.82% 
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท ์เอน็จอย 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
 

เงนิฝากธนาคาร 
อันดับความน่าเช่ือถือโดยสถาบัน

ในต่างประเทศ 
อันดับความน่าเช่ือถือโดย

สถาบันในประเทศ 

ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน) Baa1 (Moody)  AAA (Fitch) 

ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) - A (Tris) 
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การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ 

ลาํดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ เหตุผลในการรับ
ผลประโยชน์ 

-  - ไมมี่ - - - 
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หมายเหต ุ: 
ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุรวมได้ท่ี 
บริษัทจดัการโดยตรง หรือท่ี Website ของบริษัทจดัการท่ี http://www.uobam.co.th 
หรือท่ี Website ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี http://www.sec.or.th 

 
 
 
 

รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการทาํธรุกรรมของกองทุนรวม 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2563 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
 

รายช่ือบุคคลที่เก่ียวข้อง 

กองทนุเปิด ยโูอบี อินคมั เดลี 
กองทนุเปิด ยไูนเตด็ อินคมั เดล่ี อลัตรา พลสั ฟันด์ 



กองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอน็จอย  15 

ข้อมลูการลงทุน และเหตผุลในกรณีท่ีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอน็จอย
ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2563 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

วันที่ 
 

ช่ือหลักทรัพย์ 
 

อัตราส่วน ณ สิน้วัน
(%NAV) 

อัตราส่วนตามโครงการ
(%NAV) 

สาเหตุ 
 

การดาํเนินการ 
 

 -ไมมี่-  -  -  -  -  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอน็จอย  16 

ข้อมลูการใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชมุผูถื้อหุ้น 
ในนามกองทนุรวมของรอบปีปฏิทินล่าสดุ 

 

 
ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดแนวทางการใช้สทิธิออกเสียงได้ท่ี 

Website ของบริษัทจดัการ http://www.uobam.co.th 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอน็จอย  17 

ข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท ์เอน็จอย 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

 

-- ไมมี่ -- 

หมายเหต ุ: 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ได้ท่ี website ของบริษัทจดัการ http:// www.uobam.co.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอน็จอย  18 

การแก้ไขข้อผกูพนั 

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท ์เอน็จอย 

สาํหรบัระยะเวลา ตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2563 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ืองที่แก้ไข เหตุผลที่แก้ไข วันที่ได้รับ 
ความเหน็ชอบ 

วันที่มีผล 
ใช้บังคับ 

สิทธิหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ ถือหน่วยลงทุน 
(ยกเลกิข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ) 

แก้ไขตามประกาศ 
ทน.57/2563 
ทน.62/2563 
สธ.53/2563 

11 มกราคม 2564 12 มกราคม 2564 

การจดัทําทะเบียนหน่วยลงทนุ การโอนหน่วยลงทนุ และ
ข้อจํากดัในการโอนหน่วยลงทนุ                          
(ยกเลกิข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ) 

แก้ไขตามประกาศ 
ทน.62/2563 

11 มกราคม 2564 12 มกราคม 2564 

ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ                               
(ยกเลกิข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ) 

แก้ไขตามประกาศ 
ทน.57/2563 
ทน.62/2563 

11 มกราคม 2564 12 มกราคม 2564 

การเลกิโครงการจดัการกองทนุรวม                    
(ยกเลกิข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ) 

แก้ไขตามประกาศ 
ทน.59/2563 
ทน.60/2563 
สน.21/2562 
สน.9/2563 

11 มกราคม 2564 12 มกราคม 2564 





































 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยู โอบี (ประเทศไทย) จาํกัด

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

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


