ื ชชวนส
ี
หน ังสอ
ว่ นสรุปข้อมูลสําค ัญ

ข้อมูล ณ ว ันที 31 มีนาคม 2565

กองทุนเปิ ด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย
Thai Cash Management Enjoy Fund
บริษ ัทหล ักทร ัพย์จ ัดการกองทุน
ยูโอบี (ประเทศไทย) จําก ัด
การเข้าร่วมต่อต้านการทุจริต :
ได้ร ับการร ับรอง CAC

TCMFENJOY
กองทุนรวมตราสารหนี
กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
ี
กองทุนทีลงทุนแบบไม่มค
ี วามเสยงต่
างประเทศ

กองทุนเปิ ด ไทย แคช แมเนจเม ้นท์ เอ็นจอย
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คุณกําล ังจะลงทุนอะไร?
นโยบายการลงทุน
(1) กองทุนนีมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว ้ซงึ ตราสารแห่งหนี และ/หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก แต่ไม่
รวมถึงเงินฝากอิสลาม โดยการลงทุนในตราสารแห่งหนีนั น กองทุนจะลงทุนในตราสารทังภาครัฐ และ/หรือภาครัฐ
่ ตัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่ง
วิสาหกิจ ทีมีความมันคงและมีสภาพคล่องสูงเป็ นหลัก เชน
ิ อืนหรือ
ประเทศไทย พั นธบัตรรัฐวิสาหกิจ และ/หรือตราสารทางการเงินอืนใด และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
การหาดอกผลโดยวิธอ
ี นตามที
ื
ประกาศสํ านั กงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พย์และตลาดหลั กทรั พย์ว่าด ้วยการ
ิ ของกองทุนกําหนดไว ้ให ้ลงทุนได ้
ลงทุนและการมีไว ้เพือเป็ นทรัพย์สน
(2) กองทุนจะดํารงอายุถัวเฉลียแบบถ่วงนํ าหนั กของตราสารทังหมดของกองทุน (portfolio duration) ในขณะใดๆ
ไม่เกิน 92 วัน และตราสารแห่งหนีทีกองทุนจะลงทุนหรือมีไว ้ จะต ้องมีกําหนดวันชําระหนีตามตราสารเมือทวงถาม
ิ หรือเข ้าทําสัญญา นอกจากนี ตราสารหนี(ไม่รวม
หรือเมือได ้เห็น หรือไม่เกิน 397 วันนั บแต่วันทีลงทุนในทรัพย์สน
ตราสารภาครั ฐไทย) และ/หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก (ไม่รวมกรณีทผู
ี ้ออกหรือคู่สัญญาเป็ นธนาคาร
ิ ซงรั
ึ ฐบาลเป็ นประกันเงินฝากหรือตราสารนั น)และ/หรือ reverse repo และ/หรือ securities lending โดย
ออมสน
ึ พย์สน
ิ ดังกล่าวจะต ้องมีอน
ื ออย่างใดอย่างหนึงดังต่อไปนี
หลักทรัพย์ทให
ี ้ยืมเป็ นตราสารหนี ซงทรั
ั ดับความน่าเชอถื
ื ออยูใ่ นสองอันดับแรกทีได ้มาจากการจัดอันดับความน่าเชอถื
ื อระยะสน
ั
(2.1) อันดับความน่าเชอถื
ื ออยูใ่ นสามอันดับแรกทีได ้มาจากการจัดอันดับความน่าเชอถื
ื อระยะยาว
(2.2) อันดับความน่าเชอถื
ื อทีเทียบเคียงได ้กับสองอันดั บแรกของการจั ดอันดั บความน่ าเช ือถือระยะสันตามที
(2.3) อันดั บความน่ าเช อถื
สถาบันจัดอันดับความน่าเชือถือได ้เปรียบเทียบ
ื
(3) ทังนี กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซอขายล่
วงหน ้า (Derivatives) และจะไม่ลงทุนในตราสารทีมีลักษณะของ
ั ญาซอขายล่
ื
สญ
วงหน ้าแฝง (Structured Note) หรือ Credit Linked Note

กลยุทธ์การบริหารกองทุน
มุง่ หวังให ้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชวัี ด (Active Management)

กองทุนรวมนีเหมาะก ับใคร?
1.

ผู ้ลงทุนทีคาดหวังผลตอบแทนทีใกล ้เคียงเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนทีอาจตํากว่ากองทุนรวมตราสารหนีทัวไปได ้

2.

ผู ้ลงทุนทีต ้องการสภาพคล่องสูง

3.

ี
ผู ้ลงทุนทีต ้องการการลงทุนทีมีความเสยงตํ
า

4.

ผู ้ลงทุนทังบุคคลธรรมดาและนิตบ
ิ ุคคลทีต ้องการสภาพคล่องสูง และต ้องการรั บผลตอบแทนทีสูงกว่าอัตราดอกเบีย
ื ขาย หรือสบ
ั เปลียนหน่วยลงทุน ติดต่อสอสาร
ื
เงินฝากออมทรัพย์ และเหมาะสําหรับผู ้ลงทุนทีประสงค์จะทํารายการซอ
ี
และ/หรือ ติดตามข ้อมูลข่าวสารของกองทุนผ่านระบบอิเล็ กทรอนิกส ์ และเหมาะสําหรับลูกค ้าทียอมรับความเสยงอั
น
เกิดจากจากการทํารายการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

กองทุนเปิ ด ไทย แคช แมเนจเม ้นท์ เอ็นจอย
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กองทุนรวมนีไม่เหมาะก ับใคร
ผู ้ลงทุนทีคาดหวังผลตอบแทนสูง

ี
ทําอย่างไรหากย ังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสยงของกองทุ
นนี


อ่านหนั งสือชีชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู ้สนั บสนุนการขายและบริษัทจัดการ



ี
อย่าลงทุนหากไม่เข ้าใจลักษณะและความเสยงของกองทุ
นรวมนีดีพอ

คุณต้องระว ังอะไรเป็นพิเศษ?
คําเตือนทีสําค ัญ
1. กองทุนนีเป็ นกองทุนทีให ้บริการซือ ขาย หรือสับเปลียนหน่ วยลงทุนผ่านระบบอิเล็ กทรอนิกส์ (Internet) ด ้วย
ี
ดังนั น กองทุนนีจึงอาจมีความเสยงเกี
ยวกับความบกพร่อง หรือขัดข ้องของอุปกรณ์ใดๆ หรือระบบข ้อมูลหรือการ
ื
์ ละการสอสาร
ื
เชอมโยงเครื
อข่าย และ/หรือความผิดพลาดของระบบอิเล็กทรอนิกสแ
หรืออืนใดทีอยู่นอกเหนือการ
ึ
ื
ควบคุมของบริษัทจัดการ ซงอาจทํ
าให ้การสง่ ข ้อมูลเป็ นไปอย่างเชองช
า้ หรือไม่สามารถสง่ ข ้อมูลได ้
ั อหน่
ื
2. บริษัทจัดการอาจกําหนดจํ านวนเงินสูงสุดต่อครัง หรือกําหนดจํานวนเงินรวมสูงสุดต่อวันในการสงซ
วยลงทุน
เพือความปลอดภัยในการซือขายหน่ วยลงทุนผ่านระบบอิเล็ กทรอนิกส์ ผู ้ลงทุนจึงควรศึกษาคู่ มอ
ื การใช ้บริการ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ให ้เข ้าใจก่อนการลงทุน
้ าระยะเวลาทีกําหนดไว ้ใน
3. ในกรณีทมี
ี เหตุการณ์ไม่ปกติผู ้ลงทุนอาจได ้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนล่าชากว่
ื ชชวน
ี
หนั งสอ
ิ ทรั พย์สภาพคล่ องได ้ตามทีสํ านั กงานกําหนด ผู ้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืน
4. กรณีทีกองทุ นไม่สามารถดํารงส น
ั
หน่วยลงทุนได ้ตามทีมีคําสงไว ้
ิ ทีมีความเสียงตํา แต่ก็มโี อกาสขาดทุนได ้
5. แม ้ว่ากองทุนรวมตลาดเงินลงทุนได ้เฉพาะทรัพย์สน
6. กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่ วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจํ านวนหน่ วยลงทุนทังหมด
ี
ดังนั น หากผู ้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่ วยลงทุนอาจมีความเสยงให
้กองทุนต ้องเลิกกองทุนรวมได ้ โดย
ผู ้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข ้อมูลได ้ทีเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th

ตัวอย่าง
กองทุนเปิ ด ไทย แคช แมเนจเม ้นท์ เอ็นจอย
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ํ ค ัญ
ี
ปัจจ ัยความเสยงที
สา
ี
ความเสยงจากการผิ
ดน ัดชําระหนีของผูอ
้ อกตราสาร (Credit risk)
ื อสว่ นใหญ่ของกองทุน
อันดับความน่าเชอถื

ตํา
Credit rating ตาม
National credit rating

Gov bond/AAA

AA,A

BBB

ตํากว่า BBB

สูง
Unrate

ื อนันมากกว่าร ้อยละ 20 ของ NAV
หมายเหตุ : การแรเงาหมายถึงการทีกองทุนมีการลงทุนในตราสารหนีทีมีอน
ั ดับความน่าเชอถื
ี
ความเสยงจากความผ
ันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market risk)
ตํา
อายุเฉลียของ
ิ ทีลงทุน
ทรัพย์สน

สูง
ตํากว่า 3 เดือน

3 เดือนถึง 1 ปี

1 ปี ถึง 3 ปี

3 ปี ถึง 5 ปี

มากกว่า 5 ปี

ตํา
ความผันผวนของผล
การดําเนินงาน (SD)

สูง
≤ 5%

5 - 10%

10 - 15%

15 - 25%

> 25%

ี
ความเสยงจากการลงทุ
นกระจุกต ัว (High concentration risk)
ตํา
การกระจุกตัวลงทุนใน
ผู ้ออกตราสารรวม
การลงทุนกระจุกตัวใน
หมวดอุตสาหกรรมรวม

สูง
≤ 10%

10 - 20%

20 - 50%

50 - 80%

> 80%

ตํา

สูง
≤ 20%

20 - 50%

50 - 80%

>80%

ี
ทังนี ท่านสามารถดูคําอธิบายความเสยงต่
างๆได ้จากคําอธิบายเพิมเติมท ้ายเล่ม

กองทุนเปิ ด ไทย แคช แมเนจเม ้นท์ เอ็นจอย
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ั ว่ นของประเภททร ัพย์สน
ิ ทีลงทุน
สดส
% ของ NAV
ิ ทรัพย์อน
สน
ื (รายการค ้างรับ/ค ้างจ่าย)
-2.45 %
พันธบัตรรัฐบาลและทีมี
รัฐบาลคําประกัน
34.60 %

ั ญาใชเงิ
้ น
เงินฝาก บัตรเงินฝาก ตัวสญ
ตัวแลกเงินทีบริษัทเอกชนออกตรง
หรือธนาคารอาวัล
47.98 %

หุ ้นกู ้ 11.34 %
เงินฝาก บัตรเงินฝาก ตัวสัญญาใช ้เงิน
ตัวแลกเงินทีออกโดยสถาบันการเงิน
8.53 %

ื
ิ และการลงทุนสูงสุด 5 อ ันด ับแรก
ชอทร
ัพย์สน
ิ
ทร ัพย์สน

Credit Rating

% ของ NAV

1. หุ ้นกู ้ : บริษัท บริหารสินทรัพย์พหลโยธิน จํากัด อาวัลโดย ธนาคารทหารไทย
ธนชาต จํากัด (มหาชน) PAMCO22826A 26/08/2022 .700

AAA

8.09

2. ตัวเงินคลัง : ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22602B 02/06/2022

AAA

8.08

AA

8.07

4. เงินฝากออมทรัพย์ : ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)

AAA

5.28

5. ตัวเงินคลัง : ธนาคารแห่งประเทศไทย CB22623A 23/06/2022

AAA

4.85

3. ตัวแลกเงิน : บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) CPN22825A
25/08/2022

ื อ
นําหน ักการลงทุนตามอ ันด ับความน่าเชอถื
Gov bond / AAA

55.09%

AA

20.71%

A

21.37%

BBB
ตํากว่า BBB
Unrate
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

คุณสามารถดูข ้อมูลทีเป็ นปั จจุบันได ้ทีhttps://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90254

กองทุนเปิ ด ไทย แคช แมเนจเม ้นท์ เอ็นจอย
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ค่าธรรมเนียม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีคุณจะได ้รับ
ดังนั น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *
ค่าธรรมเนียมทเรี
ี ยกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)
3.00
สูงสุดไม่เกิน
2.14

2.00

สูงสุดไม่เกิน
1.8511

1.00
สูงสุดไม่เกิน
0.1070

0.1070

สูงสุดไม่เกิน
0.0749

สูงสุดไม่เกิน
0.1070

0.0187

0.0535

0.0036

ผู ้ดูแลผลประโยชน์

นายทะเบียน

ค่าใช ้จ่ายอืนๆ

0.00
การจัดการ

0.1828
รวมค่าใช ้จ่าย

หมายเหตุ:
- ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข ้างต ้น ได ้รวมภาษี มูลค่าเพิมหรือภาษี ธรุ กิจเฉพาะ หรือภาษี อนใด
ื
ทํานองเดียวกัน (ถ ้ามี)
่ ค่าสอบบัญช ี เรียกเก็บจริงในอัตราร ้อยละ 0.0022 เป็ นต ้น
- ค่าใชจ่้ ายอืนๆข ้างต ้น เชน
ทังนี สามารถดูคา่ ธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมย ้อนหลัง 3 ปี ได ้ที:
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90254

ค่าธรรมเนียมทเรี
ี ยกเก็บจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
รายการ

สูงสุดไม่เกิน

เก็ บจริง

ค่าธรรมเนียมการขาย

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ั เปลียนหน่วยลงทุนเข ้า
ค่าธรรมเนียมการสบ

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการรับซือคืน

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ั เปลียนหน่วยลงทุนออก
ค่าธรรมเนียมการสบ

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่ วย
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

50 บาทต่อหน่ วยลงทุน 2,000 หน่ วย หรือเศษของ
2,000 หน่ วย*
50 บาทต่อรายการ

*โดยจํานวนเงินสูงสุดทีเรียกเก็บจากผู ้โอนจะต ้องไม่เกิน 25,000 บาท ทังนีบริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
จากผู ้โอนในวันทียืนคําขอโอนหน่วยลงทุน

กองทุนเปิ ด ไทย แคช แมเนจเม ้นท์ เอ็นจอย
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ผลการดําเนินงานในอดีต
ิ นยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *
*ผลการดําเนินงานในอดีต มิได ้เป็ นสงยื
1. ด ัชนีชวี ัด
ี ด
ั
ด ัชนีช ว
ั 1 : ผลตอบแทนรวมของด ัชนีพ น
ั ธบ ต
ั รร ัฐบาลระยะส นของสมาคมตลาดตราสารหนี
ไทย
ั (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที มีอ น
(50%),ด ช
ั นีต ราสารหนี ภาคเอกชนระยะส น
ั ดบ
ั
ื อของผูอ
ความน่าเชอถื
้ อกตราสารอยูใ่ นระด ับ A- ขึนไปของสมาคมตลาดตราสารหนีไทย (50%)
ี ด
ด ัชนีช ว
ั 2 : อต
ั ราดอกเบียเงินฝากประจํา 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลียของ 3 ธนาคารพาณิ ชย์
ิ รไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หล ังห ักภาษี (100%)
ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสก
้ ัชนีชวี ัดผลการดําเนินงานใหม่หล ังห ักภาษี (Net TRN Index)มีผลตงแต่
หมายเหตุ: เริมใชด
ั
ว ันที 31 ตุลาคม 2562
ทงนี
ั การเปลียนเกณฑ์มาตรฐานทีใชว้ ัดผลการดําเนินงานในช่วงแรกอาจทําให้ผลการดําเนินงานของ
ี ัดมาตรฐาน เนืองจากตราสารหนีทีกองทุนลงทุนบางสว
่ นไม่มภ
กองทุนรวมดีขนเมื
ึ
อเปรียบเทียบต ัวชว
ี าระภาษี
ี ภาษี
ขณะทีต ัวชวี ัดมาตรฐานใหม่คา
ํ นวณจากสมมติฐานตราสารหนีทงหมดเส
ั
ย
2. ผลการดําเนินงานย้อนหล ังตามปี ปฏิทน
ิ
ผลการดําเนินงาน
TCMFENJOY

Benchmark (1)

Benchmark (2)

2.50%
2.09%
2.00%
1.57%
1.50%

1.28%

1.26%
1.05%

1.00%

0.50%

0.72%
0.38%

1.56%
1.41%

1.47%

0.94%

0.94%

0.80%
0.38%

0.29%

0.00%
2564

2563

2562

2561

2560

่ ารฝากเงิน และมีความเสยงจากการลงทุ
ี
ึ ้ลงทุนอาจไม่ได ้
การลงทุนในหน่ วยลงทุนกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใชก
น ซงผู
รับเงินลงทุนคืนเต็มจํ านวน
3. กองทุนนีเคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -0.0129%
4. ความผ ันผวนของผลการดําเนินงาน (standard deviation) คือ 0.14% ต่อปี
5. ประเภทกองทุนรวมเพือใชเ้ ปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Money Market General
*คุณสามารถดูข ้อมูลทีเป็ นปั จจุบันได ้ที https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90254

กองทุนเปิ ด ไทย แคช แมเนจเม ้นท์ เอ็นจอย
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6. ผลการดําเนินงานย้อนหล ังแบบปักหมุด
กองทุน

YTD

3 เดือน

Percentile

6 เดือน

Percentile

1 ปี

Percentile

3 ปี

Percentile

5 ปี

Percentile

10 ปี

Percentile

ตงแต่
ั
จ ัดตงกองทุ
ั
น

ผลตอบแทนของกองทุนรวม

0.11%

0.11%

5

0.22%

5

0.40%

5

0.83%

5

1.03%

5

ผลตอบแทนต ัวชีว ัด 1

0.15%

0.15%

5

0.33%

5

0.69%

5

1.25%

5

1.37%

5

1.65%

5

1.65%

1.38%

25

ผลตอบแทนต ัวชีว ัด 2

0.07%

0.07%

50

0.14%

50

0.29%

25

0.51%

50

0.69%

1.38%

50

0.98%

95

0.98%

ความผ ันผวนของกองทุน

0.01%

0.01%

5

0.01%

5

0.02%

50

0.15%

75

0.14%

75

0.23%

50

0.24%

ความผ ันผวนของต ัวชีว ัด 1

0.02%

0.02%

50

0.02%

50

0.04%

95

0.19%

ความผ ันผวนของต ัวชีว ัด 2

0.01%

0.01%

5

0.01%

5

0.01%

5

0.09%

75

0.16%

75

0.16%

5

0.16%

5

0.10%

5

0.13%

5

0.13%

- ผลตอบแทนทีมีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนร ้อยละต่อปี
- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ได ้จัดทําขึนตามมาตรฐานการวัดและนํ าเสนอผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
่ ารฝากเงิน และมีความเสยงจากการลงทุ
ี
ึ ้ลงทุนอาจ
- การลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใชก
น ซงผู
ไม่ได ้รับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
คุณสามารถดูข ้อมูลทีเป็ นปั จจุบันได ้ที: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/90254

ตารางแสดงผลการดําเนินงานของกลุม
่ Money Market General ข ้อมูล ณ วันที 31 มีนาคม 2565
ข้อตกลงและเงือนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดําเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
(Disclaimer of Peer Group Fund Performance)
ิ นยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
1. ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุน มิได ้เป็ นสงยื
2. ผู ้ลงทุนสามารถดูข ้อมูลฉบับเต็มได ้ที www.aimc.or.th
3. ผลการดํ าเนิ นงานของกองทุ นทีการเปรียบเทียบ แบ่งตามประเภทกองทุ นรวมภายใต ้ข ้อกํ าหนดของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน โดยกองทุนทีจะถูกเปรียบเทียบผลการดําเนินงานในแต่ละชว่ งเวลากับกองทุนประเภทเดียวกัน
็ ต์ไทล์ (Percentiles) ต่าง ๆ โดยแบ่งออกเป็ น
ในระดับเปอร์เซน
•5th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที 5 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Top 5% performance)
็ ต์ไทล์ (Top 25% performance)
•25th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที 25 เปอร์เซน
•50th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที 50 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Median Performance)
็ ต์ไทล์ (Bottom 25% performance)
•75th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที 75 เปอร์เซน
•95th Percentile แสดงผลการดําเนินงานของกองทุนอันดับที 95 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Bottom 5% performance)
4. ผลตอบแทนทีมีอายุเกินหนึงปี นันมีการแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
็ ต์ไทล์ตามตาราง จะทราบว่า
เมือผู ้ลงทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนทีลงทุน สามารถนําไปเปรียบเทียบกับเปอร์เซน
กองทุนทีลงทุนนั นอยูใ่ นช่วงทีเท่าใดของประเภทกองทุนรวมนัน

กองทุนเปิ ด ไทย แคช แมเนจเม ้นท์ เอ็นจอย
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ข้อมูลอืนๆ
นโยบายการจ่ายปั นผล

ไม่จ่าย

ผู ้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํ ากัด (มหาชน)

วันทีจดทะเบียน

29 มีนาคม 2555

อายุโครงการ

ไม่กําหนด

การซือและขายคืนหน่วยลงทุน

วันทําการซือ: - ทุกวันทําการ ตังแต่เวลาเริมเปิ ดทําการ ถึง 15.30 น.ผ่านบริษัทจั ดการ
ั
- ตลอด 24 ชวโมง
ทุกวันผ่านระบบ Premier Online – I Enjoy
ผ่าน www.uobam.co.th
มูลค่าขันตําของการซือครังแรก

: ไม่กําหนด

ื
มูลค่าขันตําของการสังซอครั
งถัดไป : ไม่กําหนด
วันทําการขายคืน: - ทุกวันทําการ ตังแต่เวลาเริมเปิ ดทําการ ถึง 15.00 น.ผ่านบริษัทจัดการ
ั
- ตลอด 24 ชวโมง
ทุกวันผ่านระบบ Premier Online – I Enjoy
ผ่าน www.uobam.co.th
มูลค่าขันตําของการขายคืน

: ไม่กําหนด

ยอดคงเหลือขันตํา

: ไม่กําหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

: ภายใน 5 วันทําการนั บแต่วันรับซือคืนหน่วยลงทุน

หมายเหตุ
ื
- เพิมช่องทางการทํ ารายการซอขาย
สับ เปลียน ผ่า นบริษั ทจั ด การ ตามประกาศของ
บริษัท เรืองเพิมช่องทางการทํารายการสังซือหน่ วยลงทุนและ/หรือสับเปลียนเข ้าหน่ วย
ื นหน่ วยลงทุนและ/หรือสับเปลียนออกหน่วยลงทุน ของกองทุนเปิ ด ไทย
ลงทุนรับซอคื
แคช แมเนจเม ้นท์ เอ็นจอย (TCMFENJOY) ลงวันที 13 เมษายน 2563
ิ รายวันได ้ที www.uobam.co.th
- สามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สน
ื ้จัดการกองทุน
รายชอผู

ชือ-นามสกุล

ว ันทีเริมบริหารกองทุนนี

1. นายจารุวต
ั ร ปรีดเปรมกุ
ิ
ล*

29 มีนาคม 2555

2. นางสาวชนิษฎา วีรานุวัตติ

1 กรกฎาคม 2556

3. นางสาวลินดา อุบลเรียบร ้อย

29 มีนาคม 2555

4. นายวีรยุทธ ห์ลล
ี ะเมียร*

29 มีนาคม 2555

5. นางสาวเบญจพร เลิศเศรษฐศาสตร์*

9 สงิ หาคม 2564

ั ญาซอขายล่
ื
* ปฎิบัตห
ิ น ้าทีเป็ นผู ้จัดการกองทุนและผู ้จัดการลงทุนในสญ
วงหน ้าเพิมเติม

กองทุนเปิ ด ไทย แคช แมเนจเม ้นท์ เอ็นจอย
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ผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซือคืน

ผู ้สนั บสนุนการขายหรือรั บซือคืนทีบริษัทจัดการแต่งตังขึน (ถ ้ามี)

อัตราสว่ นหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)

ในรอบระยะเวลาทีผ่านมาย ้อนหลัง 1 ปี เท่ากับ 130.82%

ื ชชวน
ี
ติดต่อสอบถาม รับหนังสอ
ร ้องเรียน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ี เซน
็ เตอร์ เลขที 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต ้
ทีอยู่ : ชัน 23A, 25 อาคารเอเซย
แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
Website : www.uobam.co.th / Email : thuobamwealthservice@UOBgroup.com

ธุรกรรมทีอาจก่อให ้เกิดความ
ขัดแย ้งทางผลประโยชน์

กรณีบริษัทจัดการมีธรุ กรรมทีอาจก่อให ้เกิดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ บริษัทจัดการ
จะเปิ ดเผยข ้อมูลธุรกรรมดังกล่าวให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอาจก่อให ้เกิดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ได ้ที
www.uobam.co.th



่ ารฝากเงิน รวมทั งไม่ได ้อยู่ภายใต ้ความคุ ้มครองของสถาบันคุ ้มครอง
การลงทุนในหน่ วยลงทุนไม่ใชก
ี
ึ ้ลงทุนอาจไม่ได ้รับเงินลงทุนคืนเต็มจํ านวน
เงินฝาก จึงมีความเสยงจากการลงทุ
นซงผู



ได ้รับอนุมต
ั จิ ัดตังและอยูภ
่ ายใต ้การกํากับดูแลของสํานั กงาน ก.ล.ต



การพิจ ารณาร่างหนั งสือชีชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุน ของกองทุ นรวมนี มิได ้เป็ นการแสดงว่ า
ื ช ีชวนของกองทุนรวม หรือได ้ประกั น
สํานักงาน ก.ล.ต. ได ้รับรองถึงความถูกต ้องของข ้อมูลในหนั งสอ
ราคาหรือผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนทีเสนอขายนั น ทังนี บริษัทจัดการกองทุนรวมได ้สอบทานข ้อมูล
ื ชชวนส
ี
ในหนั งสอ
ว่ นสรุปข ้อมูลสําคั ญ ณ วันที 31 มีนาคม 2565 แล ้วด ้วยความระมัดระวังในฐานะผู ้รับผิดชอบ
ในการดํ าเนิน การของกองทุนรวมและขอรับ รองว่าข ้อมูลดั งกล่าวถู กต ้อง ไม่เป็ นเท็ จ และไม่ทํา ให ้
ผู ้อืนสําคัญผิด
*CAC ห ม า ย ถึ ง Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption
(โครงการแนวร่วมปฏิบั ต ข
ิ องภาคเอกชนไทยในการต่อ ต ้านการทุ จ ริต ของสมาคมส่งเสริม สถาบั น
กรรมการบริษัทไทย)
อต
ั ราส่ว นหมุ น เวีย นการลงทุ น ของกองทุ น รวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพื อให ้
ื
ิ ของกองทุน และสะท ้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู ้จัดการ
ผู ้ลงทุนทราบถึงปริมาณการซอขายทรั
พย์สน
ื
ิ กับผลรวม
กองทุนได ้ดียงขึ
ิ น โดยคํ านวณจากมูลค่าทีตํ ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซอทรั
พย์สน
ิ ทีกองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่ านมาย ้อนหลัง 1 ปี หารด ้วยมูลค่า
ของมูลค่าการขายทรั พย์สน
ิ สุทธิเฉลียของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน
ทรัพย์สน
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คําอธิบายเพิมเติม
ี
ปั จจัยความเสยงที
สําคัญเพิมเติม
ี
ึ นกับ
1. ความเสยงทางการตลาด
(Market Risk) เกิดจากการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบียซ งขึ
่ สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทังในและต่างประเทศ เป็ นต ้น โดย
ปั จจัยภายนอก เชน
ราคาตราสารหนี จะเปลียนแปลงในทิศทางตรงข ้ามกับการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบีย เช ่น หาก
อัตราดอกเบียในตลาดเงินมีแนวโน ม
้ ปรับตัวสูงขึน อัตราดอกเบียของตราสารหนีทีออกใหม่ก็จะสูงขึน
ด ้วย ดังนั นราคาตราสารหนีทีออกมาก่อนหน ้าจะมีการซือขายในระดับราคาทีตําลง โดยกองทุนรวมทีมี
ิ ทีลงทุ น (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผช ญ
ิ กั บการเปลียนแปลงของ
อายุเฉลียของทรั พ ย์ส น
ราคามากกว่ากองทุนรวมทีมี portfolio duration ตํากว่า
2. ความเสียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) คือ ความเสียงทีเกิดจากการ
ทีกองทุ นไปลงทุนในตราสารทีไม่ม ีสภาพคล่องในการซือขาย หรือตราสารหนี ทีมีสภาพคล่องน อ
้ ย
ทั งนี สภาพคล่ อ งของตราสารอาจจะขึนอยู่ กั บอุปสงค์แ ละอุ ปทานที มีต่อตราสาร ณ ขณะนั นๆ หรือ
คุณภาพของตราสาร เป็ นต ้น
3. ความเสียงจากการผิดน ด
ั ชําระหนีของผูอ
้ อกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจาก
อันดับความน่ าเชือถือของตราสารทีลงทุน (credit rating) ซึงเป็ นข ้อมูลบอกระดั บความสามารถในการ
ชําระหนี โดยพิจารณาจากผลการดํ าเนินงานทีผ่านมาและฐานะการเงินของผู ้ออกตราสาร credit rating
ของหุ ้นกู ้ระยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดังต่อไปนี
ระด ับการลงทุน

TRIS

Fitch

Moody's

S&P

คําอธิบาย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

อันดับเครดิตสูงทีสุดมีความเสียงตําทีสุดทีจะ
ไม่สามารถชําระหนีได ้ตามกําหนด

AA

AA(tha)

Aa

AA

อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่ามีความเสียง
ตํามากทีจะไม่สามารถชําระหนีได ้ตามกําหนด

A

A(tha)

A

A

ความเสียงตําทีจะไม่สามารถชําระหนีได ้ตาม
กําหนด

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ความเสียงปานกลางทีจะไม่สามารถชําระหนี
ได ้ตามกําหนด

ตํากว่า
BBB

ความเสียงสูงทีจะไม่สามารถชําระหนีได ้ตาม
กําหนด

ระดับทีน่าลงทุน

ระดับ ทีตํากว่าน่าลงทุน

ตํากว่า
BBB

ตํากว่า
ตํากว่า Baa
BBB(tha)

ี
4. ความเสยงจากการลงทุ
นกระจุกต ัว (High Concentration Risk)
(1) ความเสียงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู ้ออกตราสารรายใดรายหนึง (High Issuer Concentration Risk)
เกิดจากกองทุนลงทุนในผู ้ออกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึงหากเกิดเหตุการณ์
ทีส ่งผลกระทบต่อการดํ าเนินงาน ฐานะการเงิน หรือความมันคงของผู ้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุน
อาจมีผลการดําเนินงานทีผันผวนมากกว่ากองทุนทีกระจายการลงทุนในหลายผู ้ออกตราสาร
ิ ดังนี
ทังนี การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สน
1. ตราสารหนีภาครัฐไทย
ื ออยูใ่ นอันดับทีสามารถลงทุนได ้
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศทีมีการจัดอันดับความน่าเชอถื
ื อ
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผู ้รับฝากหรือผู ้ออกตราสารทีมีการจัดอันดับความน่ าเชอถื
อยูใ่ นอันดับทีสามารถลงทุนได ้
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ี
(2) ความเสยงจากการลงทุ
นกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึง (Sector Concentration Risk)
ึ
เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซ งหากเกิ
ดเหตุการณ์ ท ี
สง่ ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั น กองทุนดั งกล่าวอาจมีผลการดํ าเนินงานทีผัน ผวนมากกว่ากองทุนที
กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
ี
(3) ความเสยงจากการกระจุ
กตั วลงทุนในประเทศใดประเทศหนึง (Country Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึงมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ทังนี ไม่รวมถึงการลงทุนในตราสาร
ึ
ทีผู ้ออกเสนอขายอยู่ในประเทศไทยซ งหากเกิ
ด เหตุก ารณ์ ท ีส่งผลกระทบต่ อ ประเทศดั งกล่า ว เช ่น
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็ นต ้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดําเนินงานทีผันผวนมากกว่ากองทุนที
กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
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