
Risk Level = 1

ประเภทกองทุนรวม

ประเภทกองทุนรวมตามที่แสดง

ในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการ

ดําเนินงานของกองทุนรวม ณ 

จุดขาย

ชื่อบริษัทจัดการกองทุนรวม

ผู้ดูแลผลประโยชน์

นโยบายจ่ายเงินปันผล

ความถี่ในการเปิดซื้อขาย

หน่วยลงทุน

ค่าใช้จ่ายรวม ไม่กําหนด

เกณฑ์มาตรฐาน 1  =  อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 3 เดือน เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 

ล้านบาทของ 3 ธนาคาร (BBL, SCB, KBANK)

เกณฑ์มาตรฐาน 2   = 50% ThaiBMA Government Bond Index + 50% เงินฝากประจํา 1 ปีเฉลี่ย

ของ 3 ธนาคาร (BBL, SCB, KBANK)

ทุกวันทําการ

ไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด 

(ปัจจุบัน 0.45% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ สําหรับงวดตั้งแต่วันที่ 

1/10/2557 - 30/9/2558)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ไม่จ่าย ชื่อผู้ประกัน

วันที่จดทะเบียน

อายุโครงการ

ไม่มี

8 ธันวาคม 2543

กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม

คําเตือนที�สําคัญ

มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนรวม

ดัชนีชี�วัด (benchmark) ของกองทุนรวม

แผนภาพแสดงตําแหน่งความเสี�ยงของกองทุนรวม

นโยบายการลงทุน กองทุนรวมเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทใด

ผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับตํ่าถึงปานกลาง โดยผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับ

จากการลงทุนส่วนใหญ่ คือ ดอกเบี้ย และกําไรจากส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์ (ตราสารหนี้)(1) กองทุนมีนโยบายมุ่งลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ในประเทศ ทั้งภาครัฐบาล 

รัฐวิสาหกิจ และ/หรือภาคเอกชน ระยะสั้น ที่มีคุณภาพสูง มีความมั่นคง และมีสภาพคล่องสูง และ/

หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สิน

ของกองทุนกําหนดไว้ให้ลงทุนได้ 

(2) กองทุนจะดํารงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงนํ้าหนักของตราสารทั้งหมดของกองทุน (portfolio 

duration) ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 3 เดือน และตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนจะลงทุนหรือมีไว้ 

จะต้องมีกําหนดวันชําระหนี้ตามตราสารเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น หรือไม่เกิน 397 วันนับแต่วันที่

ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทําสัญญา นอกจากนี้ ตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนจะต้องมีอันดับความ

น่าเชื่อถืออย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ เว้นแต่เป็นตราสารภาครัฐไทย

(2.1) อันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในสองอันดับแรกที่ได้มาจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น

(2.2) อันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในสามอันดับแรกที่ได้มาจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว

(2.3) อันดับความน่าเชื่อถือที่เทียบเคียงได้กับสองอันดับแรกของการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะ

สั้นตามที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือได้เปรียบเทียบ

(3) ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และจะไม่ลงทุนในตราสารที่มี

ลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) หรือ Credit Linked Note

ปัจจัยความเสี�ยงที�สําคัญ

1. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) 

2. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) และความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย 

(Interest Rate Risk)

3. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)

1. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุน

เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และผู้ลงทุนยอมรับความ

เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้

2. ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลา

ที่กําหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน

3. กรณีที่กองทุนไม่สามารถดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สํานักงานกําหนด ผู้ลงทุนอาจ

ไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคําสั่งไว้

4. การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจาก

การลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน

1.  การเปลี่ยนแปลงของราคาของตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุน 

2.  ความสามารถในการดําเนินธุรกิจ และความสามารถในการชําระหนี้ของผู้ออกตราสาร  

3.  การขาดสภาพคล่องของตราสาร

หนังสือชี�ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ / Fund Fact Sheet ข้อมูล ณ วันที� 30  กันยายน 2559

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ไม่ใช่

ข้อมูลสรุปนี�เป็นส่วนหนึ�งของหนังสือชี�ชวน ซึ�งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี�ยวกับนโยบายลักษณะผลตอบแทน ความเสี�ยง และเงื�อนไขต่างๆ ของกองทุน ดังนั�น ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี�

ชวนฉบับเต็มก่อนการตัดสินใจลงทุน ซึ�งสามารถขอได้จากผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการกองทุนรวม หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากหนังสือชี�ชวนที�

บริษัทจัดการกองทุนรวมยื�นต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ได้ที� website ของสํานักงาน ก.ล.ต. ทั�งนี� หากผู้ลงทุนมีข้อสงสัยควรสอบถามผู้แนะนําการลงทุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจซื�อหน่วยลงทุน โดยควรลงทุนเมื�อเห็นว่า

 การลงทุนในกองทุนรวมนี� เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และยอมรับความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ�นจากการลงทุนดังกล่าวได้

ได้รับอนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมโดย สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ

กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมมีประกัน หรือ

กองทุนรวมคุ้มครองเงินต้น หรือไม่

กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) ในประเทศ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด         

- ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC*

Money Market General

ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท ์ 

Thai Cash Management Fund : TCMF 

TCMF 

กองทุนรวม 

ตลาดเงนิท่ีลงทุน

เฉพาะในประเทศ 

กองทุนรวมตลาดเงนิ 

ท่ีลงทุนในต่างประเทศ

บางส่วน 

กองทุนรวมพันธบัตร

รัฐบาล 

กองทุนรวม

ตราสารหนี ้

กองทุนรวมผสม 

 

กองทุนรวม 

ตราสารแห่งทุน 
กองทุนรวมหมวด

อุตสาหกรรม 

กองทุนรวมท่ีลงทุนในทรัพย์สิน

ทางเลือก  

ความเส่ียงตํ่า ความเส่ียงสูง 

1 2 3 4 5 6 7 8 



ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ตั้งแต่จัดตั้ง

3 เดือน 6 เดือน 1 ป*ี 3 ป*ี 5 ป*ี 10 ป*ี กองทุน*

กองทุนรวม 0.32% 0.65% 1.31% 1.88% 2.27% 2.43% 2.86%

1. พันธบัตรรัฐบาลและที่มีรัฐบ  34.64% Benchmark (1) 0.25% 0.48% 0.94% 1.10% 1.55% 1.83% 2.05%

2. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญ   18.91% Benchmark (2) 0.31% 0.10% 4.52% 4.60% 4.23% 4.72% 4.87%

3. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญ   48.11% Information Ratio (1) ** 7.99 9.44 16.25 14.38 14.66 13.05 8.94

4. สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ  -1.66% Information Ratio (2) ** 0.01 0.42 -1.86 -1.92 -1.33 -1.16 -1.02

ความผันผวนของ

ผลการดําเนินงาน
0.03% 0.05% 0.07% 0.11% 0.12% 0.14% 0.16%

(2) ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

CB16O27C 6.95% 2558 2557 2556 2555 2554

CB16N17B 4.53% กองทุนรวม 1.66% 2.28% 2.44% 2.75% 2.46%

CB16O27A 3.53% Benchmark1 0.97% 1.19% 1.68% 2.42% 1.87%

CB16D01B 3.53% Benchmark2 3.30% 5.55% 2.26% 3.11% 4.04%

CB16O04A 2.92%

(3) นํ้าหนักการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%NAV)

(4) Portfolio duration 0.2306 ปี

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูข้อมูลที่

ปัจจุบันได้ที่ www.uobam.co.th

�●� ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (%ต่อปีของ NAV) � การซื้อหน่วยลงทุน :  ตั้งแต่เวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์ไทย ถึงเวลา 15.30 น.

การจัดการ ไม่เกิน 0.48%     ปัจจุบัน 0.32%
(1) วันทําการซื้อ ทุกวันทําการ

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.07%    ปัจจุบัน 0.0187%
(1) มูลค่าขั้นตํ่าของการซื้อครั้งแรก 2,000 บาท

นายทะเบียน ไม่เกิน 0.10% ปัจจุบัน 0.11%
(1) มูลค่าขั้นตํ่าของการครั้งถัดไป ไม่กําหนด

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด � การขายคืนหน่วยลงทุน :  ตั้งแต่เวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์ไทย ถึงเวลา 15.00 น.

●� ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย) วันทําการขายคืน ทุกวันทําการ

 ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มี ไม่มี มูลค่าขั้นตํ่าของการขายคืน ไม่กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี ไม่มี ยอดคงเหลือขั้นตํ่า ไม่กําหนด

 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนขาเข้า ไม่มี ไม่มี ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนขาออก ไม่มี ไม่มี � ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ 

 - บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

 - หนังสือพิมพ์รายวัน

 - www.uobam.co.th

ชื่อ - นามสกุล

1. นายจารุวัตร   ปรีดิ�เปรมกุล* หัวหน้าฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้

●� บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด 2. นางสาวชนิษฎา วีรานุวัตติ� ฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้

ชั้น 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 3. นางพึงพิศ  จุฬาโรจน์มนตรี ฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 4. นางสาวอัญชลี งามวุฒิกุล* ฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้

โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 www.uobam.co.th 5. นางสาวลินดา   อุบลเรียบร้อย ฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้

Email : wealthservice@uobam.co.th 6. นายวีรยุทธ  ห์ลีละเมียร* ฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้

 ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับหนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อผูกพันได้ที่ * ปฎิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มเติม

บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือเว็บไซต์บริษัทจัดการ

*  %ต่อปี

** Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง

 * ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน 

มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน ผลการดําเนินงาน (%) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)

(1)  สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน

ผลการดําเนินงาน (คํานวณตามปีปฏิทิน)

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.uobam.co.th

ข้อมูลการซื้อ / ขายหน่วยลงทุนค่าธรรมเนียม

(1) 
ค่าธรรมเนียมดังกล่าว รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

(2) 
ทั้งนี้ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี) แต่ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียม   

ต่างๆที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์สําหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30กันยายน 2558

ไม่เกิน 2.00%  (ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเก็บ 0.45)
(2)

1 กรกฎาคม 2556

1 กรกฎาคม 2556

15 พฤษภาคม 2549

18 กรกฎาคม 2551

*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรพิจารณาการ

เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน*

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 8 ธันวาคม 2543

1 กรกฎาคม 2556

วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้

1.66% 

2.28% 2.44% 
2.75% 

2.46% 

0.97% 

1.19% 1.68% 

2.42% 
1.87% 

3.30% 

5.55% 

2.26% 

3.11% 

4.04% 

0.00% 

1.00% 

2.00% 

3.00% 

4.00% 

5.00% 

6.00% 

2558 2557 2556 2555 2554 

กองทนุรวม Benchmark1 Benchmark2 

34.64% 

18.91% 

48.11% 

-1.66% 1. พนัธบตัรรัฐบาลและท่ีมีรัฐบาลคํา้

ประกนั 34.64% 

2. เงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋สญัญาใช้เงิน 

ตัว๋แลกเงินท่ีออกโดยสถาบนัการเงิน 

18.91% 
3. เงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋สญัญาใช้เงิน 

ตัว๋แลกเงินท่ีบริษัทเอกชนออกตรงหรือ

ธนาคารอาวลั 48.11% 
4. สินทรัพย์อ่ืน (รายการค้างรับ/ค้างจ่าย) 

-1.66% 



 - การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน

ข้อมูลอื่นๆ

ไม่มี

� - ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน

 - ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วย

ลงทุนที่เสนอขายนั้น 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวม และขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าว

ถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทําให้ผู้อื่นสําคัญผิด

*CAC หมายถึง Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)
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