
 

             
         
         
         
         

             
             
             
             
             
             
             
             
             
  

กองทนุเปิด ยไูนเต็ด เอ็ดดเูคชนั เทคโนโลย ีฟนัด ์

United Education Technology Fund : UEDTECH  

กองทนุรวมตราสารทนุ 

กองทนุรวมหนว่ยลงทนุประเภท Feeder Fund 

กองทนุรวมทเีนน้ลงทนุแบบมคีวามเสยีงในตา่งประเทศ 

 

หนงัสอืชชีวนสว่นสรปุขอ้มลูสําคญั 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน  
ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั  

การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :     
ไดร้บัการรบัรอง CAC  

  

ขอ้มลู ณ วนัท ี29 มกราคม 2564 

 



 

1 นโยบายการลงทุนของกองทุนไทย 

กองทุนจะเนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตา่งประเทศชอื Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity 
Fund - Class IBP USD เพยีงกองทนุเดยีว โดยเฉลยีในรอบปีบัญชไีมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรัพยส์นิสทุธิ
ของกองทุน ซงึกองทุนหลักเป็นกองทุนทจัีดตังและบรหิารจัดการโดย Credit Suisse Fund Management S.A. 
และเป็นกองทุนทจัีดตังตามระเบยีบของ Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities 
(UCITS) จดทะเบียนทีประเทศลักเซมเบริ์ก (Luxembourg) ภายใตก้ารกํากับดูแลของ Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ซงึเป็นหน่วยงานกํากับดูแลดา้นหลักทรัพยแ์ละตลาดซอืขาย
หลักทรัพยท์เีป็นสมาชกิสามญัของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO)  

ทังนี กองทุนอาจพจิารณาลงทุนในหรือมไีวซ้งึสัญญาซอืขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพือเพมิประสทิธภิาพการ
บรหิารการลงทนุ (Efficient Portfolio Management) และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซอืขายลว่งหนา้เพือป้องกัน
ความเสยีงจากอัตราแลกเปลยีน (Hedging) โดยขนึอยู่กับดุลยพนิิจของผูจั้ดการกองทุนตามความเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซงึการใชเ้ครอืงมือป้องกันความเสยีงอาจมีตน้ทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความ
เสยีง โดยอาจทําใหผ้ลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากตน้ทุนทเีพมิขนึ และ/หรือ อาจทําธุรกรรมการ
ใหย้มืหลักทรัพย ์(Securities lending) หรือธุรกรรมการซอืโดยมสัีญญาขายคนื (Reverse Repo) ได ้ ทังนี 
กองทนุอาจลงทุนในตราสารทมีสีญัญาซอืขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note) 

เนืองจากกองทุนหลักจัดตังเป็นกองทุนรวมตราสารทุน ซงึกองทุนหลักมนีโยบายลงทุนในตราสารทุนไม่นอ้ยกว่า
สองในสามของมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุน ซงึไมขั่ดกบัระเบยีบของ UCITS อย่างไรก็ด ีโดยปกตติามเกณฑ์
ไทยทีเกยีวขอ้ง กองทุนรวมตราสารทุน ตอ้งมีการลงทุนในตราสารทุนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของ NAV แต่
เนืองจากกองทุนไทยมลีักษณะพเิศษเป็นกองทุน Feeder Fund ซงึเนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ตา่งประเทศเพยีงกองทนุเดยีว (กองทนุหลัก) ประกาศท ีทน. 87/2558 ไดอ้นุญาตใหก้องทุนไทยสามารถกําหนด
ประเภทกองทุนตามชอืหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักได ้ซงึในกรณีนีคอืกองทุนรวมตราสารทุน โดย 
บลจ. ไดเ้ปิดเผยความแตกต่างระหว่างเกณฑก์ารจัดประเภทกองทุนของต่างประเทศกับของไทยไวใ้นหนังสอืชี
ชวนสว่น Q&A ตามทหีนังสอืเวยีนท ีกลต.นจ.(ว) 3/2560 กําหนดแลว้ 
 
2. นโยบายการลงทุนของกองทุนตา่งประเทศ 

กองทุน Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund - Class IBP USD มวัีตถปุระสงคล์งทุนในตราสารทุน 
หลักทรัพย์ทีเกยีวขอ้งกับตราสารทุน และใบแสดงสทิธติ่างๆ ของบริษัททจีดทะเบียนหรือซอืขายบนตลาด
หลักทรัพยท์ัวโลก ทอีอกโดยบรษัิททีมธีุรกจิเกยีวขอ้งกับการศกึษา ซงึประกอบไปดว้ยผูผ้ลติหรือจัดทําขอ้มูล
ดา้นการศกึษา แพลทฟอรม์และการนําเสนอขอ้มูล รวมไปถงึระบบโครงสรา้งพนืฐาน และอุปกรณ์ตา่งๆ อย่างนอ้ย 
2 ใน 3 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุน ซงึกองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุน หลักทรัพยท์เีกยีวขอ้งกบัตรา
สารทุน และใบแสดงสทิธติ่างๆ ของบรษัิททไีมเ่กยีวขอ้งกับคําจํากัดความขา้งตน้ ไดไ้ม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่า
ทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุน โดยกองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารทมีอีันดับความน่าเชอืถอืตํากว่าทสีามารถลงทุน
ได ้(Non-Investment Grade) ตราสารหนีทไีม่ไดรั้บการจัดอันดับความน่าเชอืถอื (Unrated Securities) และตรา
สารทนุของบรษัิททไีมไ่ดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์(Unlisted Securities) 

นอกจากนีกองทุนหลักอาจพจิารณาลงทุนในสัญญาซอืขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพอืป้องกนัความเสยีง และ/
หรอืเพอืเพมิประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM)) ซงึรวมถงึอาจลงทุนใน
ตราสารทมีสีญัญาซอืขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) ไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุน
ในตราสารทนุ 

 
คณุสามารถศกึษาขอ้มูลกองทนุหลักไดจ้าก :  

https://amfunds.credit-suisse.com/lu/en/institutional/fund/detail/LU2025863684# 

 

 

 

คณุกําลงัจะลงทนุอะไร? 



กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ  
1. กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เอ็ดดูเคชัน เทคโนโลย ีฟันดม์ุ่งหวังใหผ้ลการดําเนินงานเคลอืนไหวตามกองทุนหลัก 
(Passive management)  

2. Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund - Class IBP USD (กองทุนหลัก) มกีลยุทธใ์นการบรหิารแบบ
เชงิรุก (Active management) 

 

 

 

1. ผูล้งทุนทสีามารถรับความผันผวนของราคาตราสารทกีองทุนรวมไปลงทุน ซงึอาจจะปรับตัวเพมิสงูขนึหรอื
ลดลงจนตํากวา่มลูค่าทลีงทนุและทําใหข้าดทนุได ้                 

2. ผูท้สีามารถลงทุนในระยะกลางถงึระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทดีกีว่าการลงทุนในตรา
สารหนีทวัไป 

 
 

กองทนุรวมนไีมเ่หมาะกบัใคร 

ผูล้งทนุทเีนน้การไดรั้บผลตอบแทนในจํานวนเงนิทแีน่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ 

 

 
 

ทาํอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสยีงของกองทนุน ี

 อา่นหนังสอืชชีวนฉบบัเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  

 อยา่ลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลกัษณะและความเสยีงของกองทนุรวมนีดพีอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทนุรวมนเีหมาะกบัใคร? 



 

 

คําเตอืนทสํีาคญั  

1. กองทุนไทยนําเงนิไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักเป็นสกุลเงนิดอลลารส์หรัฐ (USD) กองทุนนีจงึมคีวาม
เสยีงจากอัตราแลกเปลยีนสกลุเงนิบาทและสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ (USD) ทังนี กองทุนไทยอาจลงทุนในสัญญาซอื
ขายล่วงหนา้เพือป้องกันความเสยีงจากอัตราแลกเปลยีนตามดุลยพนิิจของผูจั้ดการกองทุน ผูล้งทุนอาจไดรั้บผล
ขาดทนุจากอัตราแลกเปลยีนหรอืไดรั้บเงนิคนืตาํกว่าเงนิลงทนุเรมิแรกได ้ 

2.  กองทนุไทยและกองทนุหลักอาจมกีารลงทนุหรอืมไีวซ้งึสัญญาซอืขายลว่งหนา้เพอืเพมิประสทิธภิาพการบรหิารงาน 
(Efficient Portfolio Management) ทําใหก้องทุนรวมนีมคีวามเสยีงมากกว่ากองทุนรวมทลีงทุนในหลักทรัพยอ์า้งองิ
โดยตรง เนืองจากใชเ้งนิลงทุนในจํานวนทนีอ้ยกว่าจงึมกํีาไร/ขาดทุนสงูกว่าการลงทุนในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง
จงึเหมาะสมกบัผูล้งทุนทรัีบความเสยีงไดส้งู 

3. เนืองจากกองทนุนีลงทนุในต่างประเทศ และกองทนุหลักสามารถลงทนุในสกลุเงนิไดห้ลากหลาย จงึมคีวามเสยีงที
ทางการของตา่งประเทศอาจออกมาตรการในภาวะทเีกดิวกิฤตการณ์ทไีมป่กต ิทําใหก้องทนุไม่สามารถนําเงนิกลับเขา้
มาในประเทศ  ซงึอาจสง่ผลใหผู้ล้งทนุไมไ่ดรั้บเงนิคนืตามระยะเวลาทกํีาหนด 

4. กองทนุอาจลงทุนในตราสารทมีลีักษณะของสญัญาซอืขายลว่งหนา้แฝง ทําใหก้องทุนรวมนมีคีวามเสยีงมากกว่า
กองทนุรวมทลีงทนุในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง เนอืงจากใชเ้งนิลงทุนจํานวนทนีอ้ยกวา่จงึมกํีาไร/ขาดทนุสงูกวา่
การลงทนุในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง  

5. กองทุนรวมนีลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมรกิา, สาธารณรัฐประชาชนจนีและประเทศญปีุ่ น ผูล้งทุนจงึควร
พจิารณาการกระจายความเสยีงของพอรต์การลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย  

6. กองทุนรวมอาจมกีารกระจุกตัวของการถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมด 
ดังนัน หากผูถ้อืหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมคีวามเสยีงใหก้องทุนตอ้งเลกิกองทุนรวมได ้โดย  
ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูไดท้เีว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ www.uobam.co.th 

 

 

 

แผนภาพแสดงตาํแหนง่ความเสยีงของกองทุนรวม 

 

 
 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 



กองทนุเปิด ยไูนเต็ด เอ็ดดเูคชัน เทคโนโลย ีฟันด ์  4 
 

ปจัจยัความเสยีงทสีําคญั 
 

ความเสยีงจากความผนัผวนของมูลคา่หนว่ยลงทนุ (Market risk) (ขอ้มลู ณ วันท ี30 ธันวาคม 2563) 
 
                            ตํา                                                                                           สงู 

     

≤ 5% 5 - 10% 10 - 15% 15 - 25% > 25% 

 
ความเสยีงจากการลงทนุกระจกุตวั (High concentration risk)  

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : กองทนุรวมมกีารลงทนุกระจุกตัวในหมวดอตุสาหกรรม Innovative Services, Digital Content , Systems and Tools   

 

 

 

หมายเหต ุ: กองทนุรวมมกีารลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมรกิา, สาธารณรัฐประชาชนจนีและประเทศญปีุ่ น 

 

ความเสยีงจากการเปลยีนแปลงอตัราแลกเปลยีน (Exchange rate risk) (ขอ้มลู ณ วันท ี30 ธันวาคม 2563) 

                   ตํา                                                                                                   สงู 
 

 

 
หมายเหต ุ:  กองทนุรวมมกีารป้องกนัความเสยีงจากการเปลยีนแปลงของอตัราแลกเปลยีนคดิเป็น รอ้ยละ 91.85 ของเงนิ

ลงทนุในตา่งประเทศ 

ทังนี ทา่นสามารถดคํูาอธบิายความเสยีงตา่งๆไดจ้ากคําอธบิายเพมิเตมิทา้ยเลม่ 

 

 

 

 

 

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

≤ 20% 20% – 50% 50% – 80% > 80% 

≤ 20% 20% – 50% 50% – 80% > 80% 

ทังหมด / เกอืบทังหมด บางสว่น ดลุยพนิจิ ไมป้่องกนั 

ความผันผวนของผล
การดําเนนิงาน (SD) 

การป้องกันความเสยีง fx 

การลงทนุกระจุกตัวใน
ผูอ้อกตราสารรวม 

ตํา                     สงู 

การลงทนุกระจุกตัวใน
หมวดอตุสาหกรรมรวม 

ตํา                                        สงู 

การลงทนุกระจุกตัวใน
รายประเทศรวม 

ตํา                                                สงู 



 

 

 
                UEDTECH                                       Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund 
         Class IBP USD 

       

          ขอ้มูล ณ วนัท ี30 ธนัวาคม 2563                        ขอ้มูลกองทนุหลกั ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2563 
 
ชอืทรพัยส์นิและการลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 

ทรพัยส์นิ 5 อนัดบัแรกของ Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund - Class IBP USD 

ทรพัยส์นิ % ของ NAV 

หน่วยลงทนุ : Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund - Class IBP USD 91.12 

หมายเหต ุ: ขอ้มูล ณ วันท ี30 ธันวาคม 2563 
 

ทรพัยส์นิ 5 อนัดบัแรกของ Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund - Class IBP USD 

 

 

หมายเหต ุขอ้มลูกองทุนหลัก ณ วันท ี31 ธันวาคม 2563 

คณุสามารถดูขอ้มูลทเีป็นปัจจุบนัไดท้ ี: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00680 

และสามารถดขูอ้มูลของกองทนุหลักทเีป็นปัจจุบนัไดท้ ี:https://amfunds.credit-
suisse.com/lu/en/institutional/fund/detail/LU2025863684# 

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทลีงทนุ 

% ของ NAV 

หน่วยลงทนุของ
กองทุนระหวา่ง

ประเทศ 91.12%

อนืๆ 8.88%

Digital 
Content 
33.23%

Innovative 
Services 
37.28%

Systems and 
Tools 

27.86%

Cash/Cash 
Equivalents 

1.63%



 

 

 
 

 

 

หมายเหต ุ:  ขอ้มลู ณ วันท ี30 ธันวาคม 2563 

 -  คา่ธรรมเนียมตามรายการดังกลา่วขา้งตน้ ไดร้วมภาษีมลูคา่เพมิหรอืภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอนืใดทํานองเดยีวกนั (ถา้ม)ี 

 -     เนืองจากกองทุนจดทะเบยีนวันท ี21 พฤษภาคม 2563 จงึทําใหย้ังไมม่คีา่ธรรมเนียมทเีรยีกเก็บจากกองทนุรวม  3 ปียอ้นหลัง 
 

คา่ธรรมเนยีมทเีรยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ)* 

รายการ สงูสดุไมเ่กนิ เก็บจรงิ 
ค่าธรรมเนียมการขาย 2.00 1.50 
ค่าธรรมเนียมการสับเปลยีนหน่วยลงทนุเขา้ 2.00 1.50** 
ค่าธรรมเนียมการรับซอืคนื 2.00 ยกเวน้ 
ค่าธรรมเนียมการสับเปลยีนหน่วยลงทนุออก 2.00 ยกเวน้ 
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย 10 บาทต่อจํานวนหน่วย

ลงทนุทุก 500 หน่วย หรอื
เศษของ 500 หน่วย ททํีา

การโอน 

ยกเวน้ 

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ ไมม่ ี

* ทงันี บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการคดิคา่ธรรมเนียมดังกลา่วกบัผูส้ังซอืหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะกลุ่ม
หรอืแตล่ะคนไมเ่ทา่กันได ้ 

** กรณีผูถ้อืหน่วยลงทนุสบัเปลยีนหน่วยลงทนุเขา้ บรษัิทจัดการจะไมค่ดิคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ 
หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ วันท ี30 ธันวาคม 2563 

 
หมายเหต:ุ  ทงันี คา่ธรรมเนียมดังกลา่วขา้งตน้ เป็นอตัราทรีวมภาษีมลูคา่เพมิ (ถา้ม)ี หรอืภาษีธุรกจิเฉพาะ (ถา้ม)ี 

หรอืภาษีอนืใดทํานองเดยีวกนั (ถา้ม)ี ไวแ้ลว้ 
 

1.6050

0.0321 0.2140

1.8511

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

การจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน์ นายทะเบยีน คา่ใชจ่้ายอนืๆ รวมคา่ใชจ้่าย

*คา่ธรรมเนียมมผีลกระทบตอ่ผลตอบแทนทคีณุจะไดรั้บ  
ดังนัน คณุควรพจิารณาการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมดังกลา่วกอ่นการลงทนุ * 

คา่ธรรมเนยีม 

สงูสดุไมเ่กนิ  
2.14 

สงูสดุไมเ่กนิ
0.08025 

สูงสดุไมเ่กนิ 
0.4280 

สงูสดุไมเ่กนิ
5.35 

คา่ธรรมเนยีมทเีรยีกเก็บจากกองทนุรวม (% ตอ่ปีของ NAV) 

สงูสดุไมเ่กนิ
2.70175 
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คา่ธรรมเนยีมของกองทนุหลกั 
 

 
 

 

 

หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ วันท ี31 ธันวาคม 2563 
สามารถดคูา่ธรรมเนียมของกองทนุหลักทเีป็นปัจจุบันไดท้ ี:  

https://amfunds.credit-suisse.com/lu/en/institutional/fund/detail/LU2025863684# 

 

คา่ตอบแทนทไีดร้บัจากบรษิทัจดัการตา่งประเทศ (Rebate fee) : 0.0000 % ของ NAV 

 
หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ วันท ี30 ธันวาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

1. ดชันชีวีดั คอื ดัชนี MSCI World ESG Leaders (NR) ซงึเป็นดัชนีเปรียบเทยีบผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก 
(Master Fund) ปรับดว้ยอตัราแลกเปลยีนเพอืเทยีบค่าสกลุเงนิบาท ณ วันทคํีานวณผลตอบแทน สัดสว่น 100.00% 
 

2. ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัตามปีปฏทินิ 
 

 

หมายเหต ุผลการดําเนนิงานปี 2563 เป็นผลการดําเนนิงานตังแต ่วันท ี21 พฤษภาคม 2563 ถงึ 30 ธันวาคม 2563 
เนืองจากกองทนุนี จดทะเบยีนวันท ี21 พฤษภาคม 2563 

3. กองทนุนเีคยมผีลขาดทุนสูงสดุในชว่งเวลา 5 ปี (หรอืตงัแตจ่ดัตงักองทนุ) คอื -8.6862% 

4. ความผนัผวนของผลการดาํเนนิงาน (standard deviation) คอื 12.99% ตอ่ปี 
 
5. ประเภทกองทุนรวมเพอืใชเ้ปรยีบเทยีบผลการดาํเนนิงาน ณ จดุขาย คอื Global Equity 
 
*คุณสามารถดขูอ้มลูทเีป็นปัจจุบนัไดท้ ีhttps://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00680 

6. ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัแบบปกัหมดุ 

 

 - ผลตอบแทนทมีอีายมุากกว่าหรอืเทา่กบั 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนรอ้ยละต่อปี 
 - เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมฉบับน ีไดจั้ดทําขนึตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการ

ดําเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน 
 คุณสามารถดขูอ้มลูทเีป็นปัจจุบนัไดท้ ี: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00680 

 หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ วันท ี30 ธันวาคม 2563 

27.55%

20.56%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

2563

UEDTECH Benchmark

ผลตอบแทนกองทนุรวม N/A 11.13% 50 19.32% 50 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 27.55%

ผลตอบแทนตวัชวีดั N/A 6.73% 75 17.26% 75 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20.56%

ความผันผวนของกองทนุ N/A 7.46% 5 11.45% 5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 12.99%

ความผันผวนของตวัชวัีด N/A 6.92% 5 9.88% 5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 12.56%

Percentileกองทุน ตงัแตจ่ดัตงั
กองทุน

YTD 3 เดอืน Percentile 6 เดอืน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile 10 ปี

*ผลการดําเนนิงานในอดตี มไิดเ้ป็นสงิยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต * 

ผลการดําเนนิงานในอดตี 
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  ตารางแสดงผลการดําเนนิงานของกลุม่ Global Equity ขอ้มลู ณ วันท ี31 ธนัวาคม 2563 

 

ขอ้ตกลงและเงอืนไขของขอ้มูลเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานแบบเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์

(Disclaimer of Peer Group Fund Performance) 
 

1. ผลการดําเนนิงานในอดตีของกองทนุ มไิดเ้ป็นสงิยนืยนัถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต  

2. ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูฉบับเต็มไดท้ ีwww.aimc.or.th 

3. ผลการดําเนนิงานของกองทนุทกีารเปรยีบเทยีบ แบง่ตามประเภทกองทนุรวมภายใตข้อ้กาํหนดของสมาคม
บรษัิทจัดการลงทนุ โดยกองทนุทจีะถูกเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานในแตล่ะชว่งเวลากับกองทนุประเภท
เดยีวกันในระดับเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Percentiles) ตา่งๆ โดยแบ่งออกเป็น  

 5th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทุนอนัดับท ี5 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Top 5% performance) 

 25th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทุนอนัดบัท ี25 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Top 25% performance) 

 50th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทุนอันดับท ี50 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Median Performance) 

 75th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทุนอนัดับท ี75 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Bottom 25% performance) 

 95th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทุนอนัดับท ี95 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Bottom 5% performance) 
 
4. ผลตอบแทนทมีอีายเุกนิหนงึปีนันมกีารแสดงเป็นผลตอบแทนตอ่ปี  
 

เมอืผูล้งทนุทราบผลตอบแทนของกองทนุทลีงทนุ สามารถนําไปเปรยีบเทยีบกบัเปอรเ์ซ็นตไ์ทลต์ามตาราง จะทราบ
วา่กองทนุทลีงทุนนันอยู่ในชว่งทเีทา่ใดของประเภทกองทนุรวมนัน 
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ผลการดําเนนิงานยอ้นหลงัของกองทนุหลกั 

 

ผลการดําเนินงานในอดตี/ผลการเปรียบเทยีบผลการดําเนินงานทเีกยีวขอ้งกับผลติภัณฑใ์นตลาดทุน มไิดเ้ป็นสงิ
ยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต 
 

หมายเหต ุขอ้มลู ณ วันท ี31 ธันวาคม 2563 

สามารถดคู่าธรรมเนียมของกองทนุหลักทเีป็นปัจจุบันไดท้ ี:  

https://amfunds.credit-suisse.com/lu/en/institutional/fund/detail/LU2025863684# 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



 

นโยบายการจ่ายปันผล ไมจ่่าย 

ผูด้แูลผลประโยชน์ ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

วันทจีดทะเบยีน 21 พฤษภาคม 2563 

อายโุครงการ ไมกํ่าหนด 

การซอืและขายคนื
หน่วยลงทนุ 

วนัทําการซอื: ทกุวันทําการตงัแต่เวลาเรมิเปิดทําการ ถงึ 15.30 น. 

มลูคา่ขนัตาํของการซอืครังแรก         : ไมกํ่าหนด 

มลูคา่ขนัตาํของการสงัซอืครังถัดไป   : ไมกํ่าหนด 

 
วนัทําการขายคนื: ทกุวันทําการซอืขายหน่วยลงทุน ตงัแตเ่วลาเรมิเปิดทําการ ถงึ 14.00 น.  

มลูคา่ขนัตาํของการขายคนื     :  ไมกํ่าหนด 

ยอดคงเหลอืขันตํา                :  ไมกํ่าหนด 

ระยะเวลาการรับเงนิค่าขายคนื  :  ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมลูค่าทรัพยส์นิ
สทุธ ิมูลคา่หน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุของวันทําการรับซอืคนืหน่วยลงทุน โดยมิ
ใหนั้บรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผูป้ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุน
ต่างประเทศทมีลีักษณะในทํานองเดยีวกับธุรกจิการจัดการกองทุนรวมซงึบรษัิทจัดการ
กองทุนรวมไดร้ะบุเกยีวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกลา่วไวแ้ลว้ในเว็บไซดข์อง
บรษัิทจัดการ 

หมายเหต ุสามารถดูวันทําการซอืขายหน่วยลงทุนและตรวจสอบมลูคา่ทรัพยส์นิรายวันได ้
ท ีwww.uobam.co.th 

 

รายชอืผูจั้ดการกองทนุ 

 

 

 

 

ชอื-นามสกลุ วนัทเีรมิบรหิารกองทนุน ี

นางสาววรรณจันทร ์องึถาวร* 31 พฤษภาคม 2563 

นายกติตพิงษ์ กังวานเกยีรตชิยั* 31 พฤษภาคม 2563 

นายฐติรัิฐ รัตนสงิห*์ 31 พฤษภาคม 2563 

นางสาวสริอินงค ์ปิยสนัตวิงศ ์ 31 พฤษภาคม 2563 

* ปฎบัิตหินา้ทเีป็นผูจั้ดการกองทนุและผูจั้ดการลงทนุในสญัญาซอืขายลว่งหนา้เพมิเตมิ 

 

ผูส้นับสนุนการขายหรอื
รับซอืคนื 

1. บรษัิทหลักทรพัย ์ฟินันซา่ จํากัด : โทรศัพท ์0-2697-3700 

2. บรษัิทหลักทรพัย ์คันทร ีกรุป๊  จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2205-7111 

3. บรษัิทหลักทรพัย ์โนมูระ พัฒนสนิ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2638-5500 

4. บรษัิทหลักทรพัย ์โกลเบล็ก จํากดั : โทรศัพท ์0-2672-5999, 0-2687-7000 

5. ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จํากดั (มหาชน)  : โทรศัพท ์0-2636-7000 

6. บรษัิทหลักทรพัย ์เอเชยี พลัส จํากัด  : โทรศัพท ์0-2680-1234 

7. บรษัิทหลักทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  : โทรศัพท ์0-2658-5050 

ขอ้มลูอนืๆ 
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8. บรษัิทหลักทรพัย ์ไอ ว ีโกลบอล จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2658-5800 

9. บรษัิทหลักทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  : โทรศัพท ์ 0-2659-8000 

10. บรษัิทหลักทรพัย ์กรงุศร ีจํากัด (มหาชน)  : โทรศัพท ์0-2659-7000, 0-2099-7000 

11. บรษัิทหลักทรพัย ์เออซี ีจํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2659-3456 

12. บรษัิทหลักทรพัย ์กรงุไทย ซมีโิก ้จํากัด : โทรศัพท ์0-2695-5000 

13. ธนาคารยโูอบ ีจํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2285-1555 

14. บรษัิทหลักทรพัย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2635-3123 

15. บรษัิทหลักทรพัย ์ไทยพาณชิย ์จํากัด : โทรศัพท ์0-2949-1999 

16. บรษัิทหลักทรพัย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2305-9000 

17. บรษัิทหลักทรพัย ์ฟินันเซยี ไซรัส จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2782-2400 

18. บรษัิทหลักทรพัย ์ธนชาต จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2217-8888 

19. บรษัิทหลักทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศัพท ์0-2857-7000 

20. บรษัิทหลักทรพัยจั์ดการกองทนุ เมอรช์นั พารท์เนอร ์จํากัด : โทรศัพท ์0-2660-6677 

21. บรษัิทหลักทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2658-8888 

22. บรษัิทหลักทรพัย ์บัวหลวง จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2618-1111 

23. บรษัิทหลักทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จํากดั : โทรศัพท ์0-2841-9000 

24. บรษัิทหลักทรพัย ์เคทบีเีอสท ีจํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2648-1111 

25. บรษัิทหลักทรพัย ์ทรนีีต ีจํากัด : โทรศัพท ์0-2343-9555 

26. บรษัิท แอด๊วานซ ์ไลฟ์ ประกนัชวีติ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2648-3600 

27. ธนาคารออมสนิ : โทรศัพท ์1115 

28. ธนาคาร แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์1327,0-2359-0000 

29. บรษัิทหลักทรพัย ์ไอรา่ จํากัด(มหาชน) : โทรศัพท ์0-2080-2888 

30. บรษัิทหลักทรพัย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2088 -9797 

31. บรษัิทหลักทรพัยจ์ัดการกองทนุ เอเชยี เวลท ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2207-2100 

32. บรษัิทหลักทรพัยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทุน เว็ลธ ์เมจกิ จํากัด : โทรศัพท ์0-2861-5508 , 0-2861-6090 

33. ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2888-8888 

34. ธนาคารกรงุไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2111-1111 

35. ธนาคารฮอ่งกงและเซยีงไฮแ้บงกงิคอรป์อเรชนั จํากัด  : โทรศัพท ์0-2614-4000 

36. บรษัิทหลักทรพัย ์กสกิรไทย จํากัด (มหาชน)  : โทรศัพท0์-2696-0000 , 0-2796-0000 

37. ธนาคารทสิโก ้จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2633-6000 

38. บรษัิทหลักทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศัพท ์0-2009-8888 

39. บรษัิทหลักทรพัยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จํากดั  :  โทรศัพท ์0-2026-5100 

40. บรษัิทหลักทรพัยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ ์จํากดั  :  โทรศัพท ์0-2026-6222 

41. ธนาคารกรงุศรอียธุยา จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์1572 

42. บรษัิท ฟิลลปิประกนัชวีติ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2635-3123 

43. บรษัิท เมอืงไทยประกันชวีติ จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2274-9400 
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44. บรษัิทหลักทรพัย ์ทสิโก ้จํากดั : โทรศัพท ์0-2633-6000 

45. บรษัิทหลักทรพัยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทุน แอสเซนด ์เวลธ ์จํากัด โทรศัพท ์0-2016-8600 

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนื ทบีรษัิทจัดการแตง่ตังขนึ 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการ
ลงทนุของกองทนุรวม 
(PTR) 

ในรอบระยะเวลาทผีา่นมายอ้นหลัง 1 ปี (หรอืตงัแต่จัดตงักองทนุ) เทา่กบั 233.13% 

หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ วันท ี31 ธันวาคม 2563 
 

ตดิตอ่สอบถาม  
รับหนังสอืชชีวน 
รอ้งเรยีน 

 บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั 
ทอียู ่: ชนั 23A, 25 อาคารเอเซยีเซ็นเตอร ์เลขท ี173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต ้
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

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

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

ธรุกรรมทอีาจกอ่ใหเ้กดิ
ความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์ 

กรณีบรษัิทจัดการมธีุรกรรมทอีาจกอ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ บรษัิทจัดการ
จะเปิดเผยขอ้มลูธรุกรรมดังกล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบผา่นทางเว็ปไซตข์องบรษัิทจัดการ 

คณุสามารถตรวจสอบธรุกรรมทอีาจกอ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ไดท้ ี
www.uobam.co.th 

 
 การลงทนุในหน่วยลงทุนไม่ใชก่ารฝากเงนิ รวมทังไม่ไดอ้ยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของสถาบันคุม้ครอง

เงนิฝาก จงึมคีวามเสยีงจากการลงทนุซงึผูล้งทนุอาจไมไ่ดร้ับเงนิลงทนุคนืเต็มจํานวน 
 ไดรั้บอนุมัตจิัดตังและอยูภ่ายใตก้ารกํากับดแูลของสํานักงาน ก.ล.ต 
 การพิจารณาร่างหนังสือชีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีมไิดเ้ป็นการแสดงว่า

สํานักงาน ก.ล.ต. ไดรั้บรองถงึความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสอืชชีวนของกองทุนรวม หรอืไดป้ระกัน
ราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทเีสนอขายนัน  ทังน ีบรษัิทจัดการกองทนุรวมไดส้อบทานขอ้มลู
ในหนังสือชชีวนส่วนสรุปขอ้มูลสําคัญ ณ วันท ี29 มกราคม 2564 แลว้ดว้ยความระมัดระวังในฐานะ
ผูรั้บผดิชอบในการดําเนนิการของกองทนุรวมและขอรับรองวา่ขอ้มลูดังกล่าวถกูตอ้ง ไมเ่ป็นเท็จ และ
ไมทํ่าใหผู้อ้นืสําคัญผดิ 

 
*CAC หมายถงึ Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการ 
แนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย) 
 
อตัราสว่นหมุนเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพอืให ้
ผูล้งทนุทราบถงึปรมิาณการซอืขายทรัพยส์นิของกองทุน และสะทอ้นกลยุทธก์ารลงทุนของผูจั้ดการ
กองทนุไดด้ยีงิขนึ โดยคํานวณจากมูลค่าทตํีากว่าระหว่างผลรวมของมลูค่าการซอืทรัพยส์นิกับผลรวม
ของมูลค่าการขายทรัพยส์นิทกีองทุนรวมลงทนุในรอบระยะเวลาผ่านมายอ้นหลัง 1 ปี หารดว้ยมลูค่า
ทรัพยส์นิสทุธเิฉลยีของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาเดยีวกัน 
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ลกัษณะสาํคญัของกองทนุ Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund - Class IBP USD 
(กองทนุหลกั) 

 
ชอืกองทนุ : Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund - Class IBP USD 
บรษิทัจดัการ : 
(Management Company) 

Credit Suisse Fund Management S.A. 

วนัทจีดัตงั Credit Suisse 
(Lux) Edutainment 
Equity Fund 

25 กนัยายน 2562  

วนัทจีดัตงั Credit Suisse 
(Lux) Edutainment 
Equity Fund - Class IBP 
USD 

25 กนัยายน 2562 

ประเภทโครงการ : กองทนุรวมตราสารทนุ 
ประเทศทจีดทะเบยีนจดัตงั : Luxembourg  
วนัทําการซอืขาย : ทกุวันทําการซอืขายของกองทนุหลัก 
อายโุครงการ : ไมกํ่าหนด 
การจา่ยเงนิปนัผล : ไมจ่่ายเงนิปันผล 
ผูด้แูลผลประโยชน/์ 
ผูเ้ก็บรกัษาทรพัยส์นิ 
ของกองทนุ : 

Credit Suisse (Luxembourg) S.A. 

Bloomberg Ticker : CRLEEIU LX (ISIN number : LU2025863684) 

Bloomberg Benchmark 
Ticker : 

NGSINU Index 

Website : https://amfunds.credit-
suisse.com/lu/en/institutional/fund/detail/LU2025863684# 
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คําอธบิายเพมิเตมิ 
 

ปจัจยัความเสยีงทสีาํคญัเพมิเตมิ 

1. ความเสยีงทางการตลาด (Market Risk) 
หมายถงึ ความเสยีงทมีูลคา่ของหลักทรัพย์ทกีองทุนรวมลงทุนจะเปลยีนแปลงเพมิขนึหรือลดลงจากปัจจัย
ภายนอก เชน่ สภาวะเศรษฐกจิการลงทนุ ปัจจัยทางการเมอืงทังในและตา่งประเทศ เป็นตน้ ซงึพจิารณาไดจ้าก
คา่ standard deviation (SD) ของกองทนุรวม หากกองทนุรวมมคีา่ SD สงู แสดงว่ากองทนุรวมมคีวามผันผวน
จากการเปลยีนแปลงของราคาหลกัทรัพยส์งู 
 

2. ความเสยีงจากการดําเนนิธุรกจิของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) หมายถงึความสามารถในการดําเนนิ
ธุรกจิของผูอ้อกตราสารดังกล่าว จะบง่บอกถงึถงึศักยภาพ ความสามารถในการทํากําไร ฐานะการเงิน และความ
เขม้แขง็ขององคก์รธุรกจิ ซงึจะถกูสะทอ้นออกมาในราคาของหุน้ทมีกีารขนึหรอืลงในขณะนันๆ 
 

3. ความเสยีงจากการเปลยีนแปลงของอตัราแลกเปลยีน (Currency Risk)หมายถงึ การเปลยีนแปลง ของอตัรา
แลกเปลยีนมผีลกระทบตอ่มลูคา่ของหน่วยลงทนุ เชน่ กองทนุรวมลงทนุดว้ยสกลุเงนิดอลลาร ์ในชว่งทเีงนิบาทออ่น แต่
ขายทํากําไรในชว่งทบีาทแข็ง กองทนุรวมจะไดเ้งนิบาทกลบัมานอ้ยลง ในทางกลับกันหากกองทนุรวมลงทนุในชว่งที
บาทแข็งและขายทํากําไรในชว่งทบีาทออ่น ก็อาจไดผ้ลตอบแทนมากขนึกวา่เดมิดว้ยเชน่กัน ดังนัน การป้องกันความ
เสยีงจากอตัราแลกเปลยีนจงึเป็นเครอืงมอืสาํคัญในการบรหิารความเสยีงดงักลา่ว  
  

- อาจป้องกนัความเสยีงตามดลุยพนิจิของผูจ้ดัการกองทุนรวม : ผูล้งทนุอาจมคีวามเสยีงจากอัตราแลกเปลยีน 
เนืองจากการป้องกันความเสยีงขนึอยู่กับดุลยพินจิของผูจ้ัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสยีง
หรอืไม ่

 
4. ความเสยีงของประเทศทลีงทนุ (Country Risk) คอื ความเสยีงทเีกดิจากการเปลยีนแปลงภายในประเทศทกีองทน

เขา้ไปลงทนุเชน่ การเปลยีนแปลงผูบ้รหิาร, การเปลยีนแปลงนโยบายทางดา้นเศรษฐกจิ หรอืสาเหตอุนืๆ จนทําใหไ้ม่
สามารถชาํระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุไดต้รงตามระยะเวลาทกํีาหนด 

แนวทางการบรหิารเพอืลดความเสยีง: 
บรษัิทจัดการจะวเิคราะหปั์จจัยตา่งๆรวมทังตดิตามสถานการณ์การเปลยีนแปลงทอีาจมผีลกระทบตอ่ราคาและยัง
สามารถปรับสดัส่วนการลงทุนในกองทุนหลักไดต้ามความเหมาะสม ซงึจะเป็นการชว่ยลดผลกระทบตอ่ราคา
มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 

 
5. ความเสยีงจากการลงทุนในสญัญาซอืขายล่วงหนา้ (Derivatives Risk)สัญญาซอืขายลว่งหนา้บาง

ประเภทอาจมกีารขนึลงผันผวน (volatile) มากกวา่หลกัทรัพยพ์นืฐานดงันันหากกองทนุมกีารลงทนุในหลกัทรัพย์
ดงักลา่วย่อมทําใหส้นิทรัพยม์คีวามผันผวนมากกวา่การลงทนุในหลกัทรัพยพ์นืฐาน (Underlying Security) 

 แนวทางการบรหิารเพอืลดความเสยีง : 
 กองทนุอาจจะลงทนุในสญัญาซอืขายลว่งหนา้ทมีตีวัแปรเป็นอัตราแลกเปลยีน โดยมวีัตถุประสงคเ์พอืลดความเสยีง

เทา่นัน ทังนกีารป้องกันความเสยีงดังกลา่วอาจทําใหก้องทนุเสยีโอกาสทจีะไดรั้บผลตอบแทนทเีพมิขนึหากอัตรา
แลกเปลยีนมกีารเปลยีนแปลงไปในทางตรงขา้มกับทกีองทนุคาดการณ์ไวอ้ย่างไรก็ดกีองทนุยังคงมคีวามเสยีงจาก
การทคีู่สญัญาไมป่ฏบิัตติาม ดังนัน เพือลดความเสยีงดังกลา่วกองทนุจะทําธุรกรรมกับธนาคารทมีกีฎหมายเฉพาะ
จัดตงัขนึหรอืธนาคารพาณิชย ์

 
6. ความเสยีงจากขอ้จํากดัการนําเงนิลงทนุกลบัประเทศ (Repatriation Risk) เป็นความเสยีงทเีกดิจากการ

เปลยีนแปลงภายในประเทศทกีองทุนลงทุน เชน่ การเปลยีนแปลงทางการเมือง ขอ้กําหนด กฎเกณฑห์รือ
นโยบายตา่งๆ ของรัฐบาลในการบรหิารประเทศ ซงึรวมถงึสาเหตอุนืๆ ทอีาจทําใหไ้มส่ามารถชาํระหนไีดต้รงตาม
ระยะเวลาทกํีาหนด รวมถงึอาจทําใหก้องทนุเกดิความเสยีงจากสญัญาสวอ้ป และ/หรอืสญัญาฟอรเ์วริด์ไดซ้งึมผีล
ตอ่ผลตอบแทนทกีองทนุจะไดรั้บจากการลงทนุ 

แนวทางการบรหิารเพอืลดความเสยีง : 
บรษัิทจัดการจะตดิตามสถานการณ์การเปลยีนแปลงการเมอืง ภาวะเศรษฐกจิ ภาวะตลาดเงนิ ตลาดทุน ตลอดจน
ปัจจัยพนืฐานตา่งๆของประเทศทกีองทนลงทนุอยา่งใกลช้ดิ เพอืประเมนิความเสยีงจากการลงทนุในประเทศนันๆ
เพอืลดความเสยีงในสวนน ี
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7. ความเสยีงจากการลงทุนกระจกุตวั (High Concentration Risk) 

(1) ความเสยีงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนงึ (High Issuer Concentration Risk) เกดิจากกองทุน
ลงทุนในผูอ้อกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซงึหากเกดิเหตกุารณ์ทสีง่ผลกระทบต่อการดําเนนิงาน 
ฐานะการเงนิ หรือความมันคงของผูอ้อกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมผีลการดําเนินงานทผัีนผวนมากกวา่กองทุนที
กระจายการลงทนุในหลายผูอ้อกตราสาร 

ทงัน ีการลงทนุแบบกระจกุตวัไมร่วมถงึกรณีการลงทนุในทรัพยส์นิดงันี  

1. ตราสารหนภีาครัฐไทย 

2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศทมีกีารจัดอนัดบัความนา่เชอืถอือยูใ่นอันดบัทสีามารถลงทนุได ้

3. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงินฝากทผีูรั้บฝากหรือผูอ้อกตราสารทมีกีารจัดอันดับความน่าเชอืถอือยู่ใน
อนัดบัทสีามารถลงทนุได ้

(2) ความเสยีงจากการลงทนุกระจุกตัวในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนงึ (Sector Concentration Risk) เกดิจาก
กองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซงึหากเกดิเหตุการณ์ทสี่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมนัน กองทุนดังกล่าวอาจมผีลการดําเนินงานทผีันผวนมากกว่ากองทุนทกีระจายการลงทุนในหลายหมวด
อตุสาหกรรม 

(3) ความเสยีงจากการกระจุกตัวลงทนุในประเทศใดประเทศหนงึ (Country Concentration Risk) เกดิจากกองทุน
ลงทนุในประเทศใดประเทศหนงึมากกวา่ 20% ของ NAV รวมกัน ทังน ีไม่รวมถงึการลงทนุในตราสารทผีูอ้อกเสนอ
ขายอยูใ่นประเทศไทย ซงึหากเกดิเหตกุารณ์ทสีง่ผลกระทบตอ่ประเทศดังกลา่ว เชน่ การเมอืงเศรษฐกจิ สงัคม เป็น
ตน้ กองทนุดงักลา่วอาจมผีลการดําเนนิงานทผีนัผวนมากกวา่กองทนุทกีระจายการลงทนุในหลายประเทศ 


