
Investment Strategy

June 2021

Fund Type as Classified by Fund size (Million Baht)

AIMC Category Performance 142.40

Global Equity NAV per unit (Baht)

12.3503

FX Hedging : Depending on Inception Date

Fund Manager's discretion 21 May 2020

Fund Features

Fund Type

Equity fund, Feeder Fund, Fund with

exposure to foreign risks

3 Months 6 Months 1 Year * 3 Years * 5 Years * 10 Years * YTD Since Inception ** Fund subscription

UEDTECH -0.04 -3.18 15.53 N/A N/A N/A -3.18 20.95 Every subscription date* by 3.30 p.m.

Benchmark *** 10.18 21.66 42.66 N/A N/A N/A 21.66 41.23 Fund redemption

Standard Deviation 7.03 12.07 17.14 N/A N/A N/A 12.07 17.32 Every redemption date* by 2.00 p.m.

Benchmark Standard Deviation 5.31 8.10 13.12 N/A N/A N/A 8.10 14.55 Dividend Policy

No Dividend Payment

Minimum Subscription

No minimum

Minimum Redemption

No minimum

Settlement Period

T + 5 after calculation date, NAV date, 

redemption date. (Presently T+4)

*Please study FIF Calendar

Direct Fee to Unitholder

Since Inception Date until 30 June 2021 (% of NAV)

Front-ended fee

Asset Allocation Not more than 2.00% (presently 1.5%)

1. Unit Trust 100.42% Back-ended fee

2. Others -0.42% Not more than 2.00% (presently waived)

Switching fee

Switching - in  Same as front-ended fee

Switching - out  Same as back-ended fee

Fund Fee (% of NAV)

Top Holdings Management Fee

1.Unit Trust : Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund 100.42% ≤2.14% p.a.

2.Others -0.42% Trustee Fee

≤0.08025% p.a.

Registrar Fee

≤0.4280% p.a.

Other Fees

≤2.70175% p.a.

Risk level Remarks : The above fees are VAT 

inclusive (if any), or specific business 

tax (if any), or other relevant taxes

(if any)

Bloomberg Ticker : UEDTECH:TB

Master Fund : CRLEEIU:LX As of 30 June 2021

Contact us

UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd. Tel. +66 (0) 2786-2222

email: thuobamwealthservice@uobgroup.com website: www.uobam.co.th

Our selling agents

Past performance/Performance comparison related to capital market products are not guarantee the future performance. This performance document is created in 

accordance to AIMC standard. The awards and fund ranking as above are not accordance to AIMC standard. Investment contains risk. Investor should study and 

understand the fund feature, investment policy, return condition, risk factors and fund performance carefully before investing. This fund contains foreign exchange 

risk that may arise from investment of the fund. Although the fund may be hedged for foreign exchange risk according to fund manager discretion, the fund will not 

be fully hedged for foreign exchange risk and investor could lose or gain from foreign exchange rate fluctuation or could receive redemption amount less than the 

amount of investment.

The fund mainly invests in units of Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund Class 

IBP USD (Master fund) average not less than 80% of its total net asset value in each 

accounting period. The master fund is managed by Credit Suisse Fund Management S.A 

and comply with UCITS regulations (Undertakings for Collective Investment in 

Transferable Securities). This fund registered in Luxembourg. The Master Fund will 

mainly invest in equities, securities related to equities and rights certificates of registered 

companies listed on global stock exchange. The securities should issued by companies 

which operate their business related to education comprising of education content 

provider, platform builder, information presentation tools or method provider, equipment, 

tools and infrastructure. The fund will invest in these securities at least two-thirds of net 

asset value.

* Annualized Return ** Cumulative Return for the fund operated less than 1 year or Annualized Return for the fund operated more than 1 year 

***MSCI World ESG Leaders (NR) index (also the index of the master fund) converted into THB  on performance calculation date,

Past Performance as of 30 June 2021

Past performance (%)
Fund

UNITED EDUCATION TECHNOLOGY 
FUND (UEDTECH)
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Return and Risk statistics for Thailand Mutual funds 
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Return (%) Standard Deviation (%)

AIMC Category Peer Percentile 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y

Global Equity

5th Percentile 13.95 18.85 59.78 20.11 14.60 9.73 7.42 9.23 11.35 12.85 11.25 11.53

25th Percentile 9.06 13.08 42.88 14.09 11.72 8.21 10.83 11.44 12.55 14.64 12.33 12.10

50th Percentile 7.20 10.28 36.32 10.90 10.17 6.18 12.52 14.88 14.78 16.74 13.56 15.57

75th Percentile 5.05 8.13 25.36 6.78 6.69 -0.74 17.18 18.33 18.16 20.34 16.04 17.04

95th Percentile 1.80 -2.67 14.82 2.28 1.03 -8.62 32.63 28.11 27.21 31.03 28.02 29.06

Health Care

5th Percentile 11.92 13.53 32.73 14.49 11.71 14.03 10.77 12.00 13.39 13.77 12.36 14.83

25th Percentile 8.49 7.48 25.55 13.21 10.98 13.33 11.49 13.83 14.94 15.25 14.22 14.92

50th Percentile 7.85 4.90 21.71 12.19 9.87 12.45 11.87 14.20 15.41 16.75 15.05 15.02

75th Percentile 6.77 4.00 20.64 11.59 9.26 11.57 12.59 14.54 15.77 17.16 15.40 15.13

95th Percentile 4.23 -1.31 20.13 8.56 4.89 10.87 29.00 27.27 25.15 18.01 16.04 15.22

High Yield Bond

5th Percentile 3.08 6.37 13.28 4.23 4.47 0.80 0.84 1.52 4.77 6.04

25th Percentile 1.93 3.20 11.51 4.09 4.47 1.27 1.47 2.52 6.54 6.05

50th Percentile 1.82 2.80 10.98 3.88 4.41 1.28 1.50 2.59 7.59 6.11

75th Percentile 1.54 2.59 10.58 3.35 4.28 1.49 1.52 3.03 7.67 6.11

95th Percentile 1.20 2.00 6.17 2.72 4.28 3.09 3.70 4.57 9.91 8.24

India Equity

5th Percentile 10.39 23.78 65.79 10.11 9.73 6.49 14.34 15.49 15.53 20.88 17.98 17.88

25th Percentile 8.10 16.79 56.69 8.67 8.74 6.32 14.97 15.73 16.18 21.43 18.58 19.05

50th Percentile 6.88 13.55 50.22 7.60 8.64 6.12 16.22 17.40 17.37 22.78 20.23 20.50

75th Percentile 5.65 11.85 48.19 5.91 7.99 5.92 16.60 18.80 18.11 25.48 22.33 21.96

95th Percentile 4.57 9.63 47.00 5.40 6.20 5.75 18.99 19.64 18.83 26.36 22.60 23.12

Japan Equity

5th Percentile 2.51 13.46 37.65 9.78 13.97 5.51 13.56 13.17 14.18 16.50 13.60 19.66

25th Percentile 0.66 7.94 29.66 8.66 12.46 5.51 14.09 14.86 15.06 17.99 15.19 19.66

50th Percentile -0.95 5.06 28.20 5.44 10.25 5.51 15.45 15.36 16.25 18.42 15.57 19.66

75th Percentile -1.36 4.05 26.28 4.23 9.80 5.51 18.64 17.84 16.88 19.12 16.17 19.66

95th Percentile -2.26 -0.30 19.84 0.15 4.30 5.51 18.93 17.91 17.77 21.47 17.47 19.66

Long Term General Bond

5th Percentile 2.06 0.79 6.33 4.29 2.79 3.63 0.95 1.25 1.12 2.03 1.98 1.61

25th Percentile 1.67 0.47 2.76 3.19 2.44 3.40 1.12 1.37 1.14 2.36 3.10 2.14

50th Percentile 1.59 -0.30 2.48 2.57 1.99 3.11 1.28 1.42 1.39 3.79 4.50 2.81

75th Percentile 0.61 -0.66 0.85 2.16 1.78 2.83 2.17 2.80 2.43 5.23 4.57 3.48

95th Percentile 0.39 -2.84 -1.49 1.60 1.62 2.60 2.50 3.29 3.53 5.58 4.62 4.02

Mid Term General Bond

5th Percentile 1.26 1.12 2.87 2.46 2.16 2.94 0.10 0.24 0.22 0.54 0.46 0.56

25th Percentile 1.05 0.85 2.16 2.09 1.89 2.56 0.25 0.44 0.36 0.71 0.59 0.63

50th Percentile 0.68 0.61 1.77 1.89 1.75 2.42 0.35 0.65 0.52 0.92 0.76 0.75

75th Percentile 0.48 0.29 1.14 1.48 1.38 2.17 0.50 0.79 0.62 1.06 0.88 0.85

95th Percentile 0.18 -0.21 0.48 0.86 0.95 1.74 0.88 1.06 0.81 1.26 1.03 1.59

Moderate Allocation

5th Percentile 4.63 11.06 17.71 5.10 4.77 6.44 3.15 3.86 4.10 5.93 5.45 6.45

25th Percentile 2.95 7.73 13.30 3.82 3.55 5.44 4.21 4.74 5.28 8.15 7.03 8.36

50th Percentile 1.51 5.58 9.38 2.30 2.87 4.30 5.43 6.10 7.37 9.80 8.49 9.76

75th Percentile -0.32 4.34 4.78 -0.40 1.55 4.03 7.44 7.71 9.76 10.91 10.43 10.78

95th Percentile -1.72 2.65 2.60 -3.57 -0.34 3.05 10.76 10.89 14.01 14.23 12.54 13.04
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and (4) is not warranted to be accurate, complete, or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no 
guarantee of future results.  This report is not a solicitation for the sale of shares.  

ข้อตกลงและเงือนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดําเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
)Disclaimer of Peer group Fund Performance(

1. ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุน มิไดเ้ป็นสิงยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต
2. ผูล้งทุนสามารถดูขอ้มูลฉบบัเตม็ไดที้ www.aimc.or.th
3. ผลการดาํเนินงานของกองทุนทีการเปรียบเทียบแบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใตข้อ้กาํหนดของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน

โดยกองทุนทีจะถูกเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานในแต่ละช่วงเวลากบักองทุนประเภทเดียวกนัในระดบัเปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Percentiles) ต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น 
5th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที 5 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Top 5% performance)
25th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที 25 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Top 25% performance)
50th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที 50 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Median performance)
75th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที 75 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Bottom 25% performance)
95th Percentile แสดงผลการดาํเนินงานของกองทุนอนัดบัที 95 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์(Bottom 5% performance)

4. ผลตอบแทนทีมีอายเุกินหนึงปีนนัมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เมือผูล้งทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนทีลงทุน สามารถนาํไปเปรียบเทียบกบัเปอร์เซ็นตไ์ทลต์ามตาราง จะทราบวา่กองทุนทีลงทุนนนัอยูใ่นช่วงทีเท่าใดของประเภทกองทุนรวมนนั
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United Education Technology Fund : UEDTECH  

กองทนุรวมตราสารทนุ 

กองทนุรวมหนว่ยลงทนุประเภท Feeder Fund 

กองทนุรวมทีเ่นน้ลงทนุแบบมคีวามเสีย่งในตา่งประเทศ 

 
 

หนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูส าคญั 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ  
ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั  

การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :     
ไดร้บัการรบัรอง CAC  

  
  
  
  
  

  

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 เมษายน 2564 
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1 นโยบายการลงทนุของกองทนุไทย 

กองทุนจะเนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชือ่ Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity 

Fund - Class IBP USD เพยีงกองทนุเดยีว โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธิ

ของกองทุน ซึง่กองทุนหลักเป็นกองทุนทีจั่ดตัง้และบรหิารจัดการโดย Credit Suisse Fund Management S.A. 

และเป็นกองทุนที่จัดตัง้ตามระเบียบของ Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities 

(UCITS) จดทะเบียนที่ประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ภายใตก้ารก ากับดูแลของ Commission de 

Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ซึ่งเป็นหน่วยงานก ากับดูแลดา้นหลักทรัพย์และตลาดซื้อขาย

หลักทรัพยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO)  

ทัง้นี้ กองทุนอาจพจิารณาลงทุนในหรอืมไีวซ้ ึง่สัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการ

บรหิารการลงทนุ (Efficient Portfolio Management) และกองทนุอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพือ่ป้องกนั

ความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น (Hedging) โดยขึน้อยู่กับดุลยพนิจิของผูจั้ดการกองทุนตามความเหมาะสมกับ

สภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึง่การใชเ้ครือ่งมอืป้องกันความเสีย่งอาจมตีน้ทุนส าหรับการท าธุรกรรมป้องกันความ

เสีย่ง โดยอาจท าใหผ้ลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากตน้ทุนที่เพิม่ขึน้ และ/หรอื อาจท าธุรกรรมการ

ใหย้ืมหลักทรัพย์ (Securities lending) หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได  ้ทั ้งนี ้

กองทนุอาจลงทนุในตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note) 

เนื่องจากกองทนุหลักจัดตัง้เป็นกองทนุรวมตราสารทนุ ซึง่กองทนุหลักมนีโยบายลงทุนในตราสารทนุไมน่อ้ยกวา่
สองในสามของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ ซึง่ไมข่ัดกบัระเบยีบของ UCITS อยา่งไรก็ด ีโดยปกตติามเกณฑ์
ไทยที่เกี่ยวขอ้ง กองทุนรวมตราสารทุน ตอ้งมีการลงทุนในตราสารทุนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของ NAV แต่
เนื่องจากกองทุนไทยมีลักษณะพิเศษเป็นกองทุน Feeder Fund ซึง่เนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ตา่งประเทศเพยีงกองทนุเดยีว (กองทนุหลัก) ประกาศที ่ทน. 87/2558 ไดอ้นุญาตใหก้องทนุไทยสามารถก าหนด
ประเภทกองทุนตามชือ่หรอืนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักได ้ซึง่ในกรณีนี้คอืกองทุนรวมตราสารทุน โดย 
บลจ. ไดเ้ปิดเผยความแตกต่างระหวา่งเกณฑก์ารจัดประเภทกองทุนของต่างประเทศกับของไทยไวใ้นหนังสอืชี้

ชวนสว่น Q&A ตามทีห่นังสอืเวยีนที ่กลต.นจ.(ว) 3/2560 ก าหนดแลว้ 
 
2. นโยบายการลงทนุของกองทนุตา่งประเทศ 

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

หลักทรัพย์ที่เกี่ยวขอ้งกับตราสารทุน และใบแสดงสทิธติ่างๆ ของบรษัิทที่จดทะเบียนหรือซื้อขายบนตลาด

หลักทรัพยท์ั่วโลก ทีอ่อกโดยบรษัิททีม่ธีุรกจิเกีย่วขอ้งกับการศกึษา ซึง่ประกอบไปดว้ยผูผ้ลติหรอืจัดท าขอ้มูล

ดา้นการศกึษา แพลทฟอรม์และการน าเสนอขอ้มลู รวมไปถงึระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน และอปุกรณ์ตา่งๆ อยา่งนอ้ย 

2 ใน 3 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ ซึง่กองทนุหลักจะลงทนุในตราสารทนุ หลักทรัพยท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัตรา

สารทุน และใบแสดงสทิธติ่างๆ ของบรษัิททีไ่ม่เกีย่วขอ้งกับค าจ ากัดความขา้งตน้ ไดไ้ม่เกนิ 1 ใน 3 ของมูลค่า

ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ โดยกองทนุหลักอาจลงทนุในตราสารทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอืต า่กวา่ทีส่ามารถลงทนุ

ได ้(Non-Investment Grade) ตราสารหนี้ทีไ่มไ่ดรั้บการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Unrated Securities) และตรา

สารทนุของบรษัิททีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์(Unlisted Securities) 

นอกจากนี้กองทุนหลักอาจพจิารณาลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพือ่ป้องกันความเสีย่ง และ/
หรอืเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทนุ (Efficient Portfolio Management (EPM)) ซึง่รวมถงึอาจลงทนุใน
ตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note) ไมเ่กนิรอ้ยละ 10 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ
ในตราสารทนุ 

 
คณุสามารถศกึษาขอ้มลูกองทนุหลักไดจ้าก :  

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

 

 

 

คณุก าลงัจะลงทนุอะไร? 
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กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ  
1. กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลย ีฟันดม์ุ่งหวังใหผ้ลการด าเนินงานเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก 

(Passive management)  

2. Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund - Class IBP USD (กองทนุหลัก) มกีลยทุธใ์นการบรหิารแบบ

เชงิรกุ (Active management) 

 

 

 

1. ผูล้งทุนทีส่ามารถรับความผันผวนของราคาตราสารทีก่องทุนรวมไปลงทุน ซึง่อาจจะปรับตัวเพิม่สงูขึน้หรอื

ลดลงจนต า่กวา่มลูคา่ทีล่งทนุและท าใหข้าดทนุได ้                 

2. ผูท้ีส่ามารถลงทุนในระยะกลางถงึระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่กีว่าการลงทุนในตรา

สารหนีท้ั่วไป 

 

 

กองทนุรวมนีไ้มเ่หมาะกบัใคร 

ผูล้งทนุทีเ่นน้การไดร้ับผลตอบแทนในจ านวนเงนิทีแ่น่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ 

 

 

 

ท าอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสีย่งของกองทนุนี ้

 อา่นหนังสอืชีช้วนฉบบัเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  

 อยา่ลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลกัษณะและความเสีย่งของกองทนุรวมนีด้พีอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทนุรวมนีเ้หมาะกบัใคร? 
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ค าเตอืนทีส่ าคญั  

1. กองทุนไทยน าเงนิไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักเป็นสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ (USD) กองทุนนี้จงึมคีวาม

เสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นสกลุเงนิบาทและสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ (USD) ทัง้นี้ กองทนุไทยอาจลงทุนในสัญญาซือ้

ขายล่วงหนา้เพื่อป้องกันความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นตามดุลยพนิิจของผูจั้ดการกองทุน ผูล้งทุนอาจไดรั้บผล

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นหรอืไดร้ับเงนิคนืต า่กวา่เงนิลงทนุเริม่แรกได ้ 

2.  กองทนุไทยและกองทนุหลักอาจมกีารลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่สัญญาซือ้ขายลว่งหนา้เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารงาน 

(Efficient Portfolio Management) ท าใหก้องทุนรวมนี้มคีวามเสีย่งมากกวา่กองทุนรวมทีล่งทุนในหลักทรัพยอ์า้งองิ

โดยตรง เนื่องจากใชเ้งนิลงทุนในจ านวนทีน่อ้ยกวา่จงึมกี าไร/ขาดทุนสงูกวา่การลงทนุในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง

จงึเหมาะสมกบัผูล้งทนุทีรั่บความเสีย่งไดส้งู 

3. เนื่องจากกองทนุนี้ลงทนุในตา่งประเทศ และกองทนุหลักสามารถลงทนุในสกลุเงนิไดห้ลากหลาย จงึมคีวามเสีย่งที่

ทางการของตา่งประเทศอาจออกมาตรการในภาวะทีเ่กดิวกิฤตการณ์ทีไ่มป่กต ิท าใหก้องทนุไมส่ามารถน าเงนิกลับเขา้

มาในประเทศ  ซึง่อาจสง่ผลใหผู้ล้งทนุไมไ่ดรั้บเงนิคนืตามระยะเวลาทีก่ าหนด 

4. กองทนุอาจลงทนุในตราสารทีม่ลีักษณะของสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง ท าใหก้องทนุรวมนี้มคีวามเสีย่งมากกวา่
กองทนุรวมทีล่งทนุในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง เนื่องจากใชเ้งนิลงทนุจ านวนทีน่อ้ยกวา่จงึมกี าไร/ขาดทนุสงูกวา่
การลงทนุในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง  

5. กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมรกิาและสาธารณรัฐประชาชนจีน ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการ

กระจายความเสีย่งของพอรต์การลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย  

6. กองทุนรวมอาจมกีารกระจุกตัวของการถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมด 

ดังนัน้ หากผูถ้อืหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมคีวามเสีย่งใหก้องทุนตอ้งเลกิกองทุนรวมได ้โดย  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูไดท้ีเ่ว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ www.uobam.co.th 

 

 

 

แผนภาพแสดงต าแหนง่ความเสีย่งของกองทนุรวม 

 

 

 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 

http://www.uobam.co.th/
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ปจัจยัความเสีย่งทีส่ าคญั 
 

ความเสีย่งจากความผนัผวนของมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Market risk)  

 
                            ต า่                                                                                           สงู 

     

≤ 5% 5 - 10% 10 - 15% 15 - 25% > 25% 

 

ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High concentration risk)  

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: กองทนุรวมมกีารลงทนุกระจกุตัวในหมวดอตุสาหกรรม Innovative Services, Digital Content , Systems and Tools   

 

 

 

หมายเหต ุ: กองทนุรวมมกีารลงทนุกระจกุตัวในประเทศสหรัฐอเมรกิาและสาธารณรัฐประชาชนจนี 

 

ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่น (Exchange rate risk)  

                   ต า่                                                                                                   สงู 

 

 

 

หมายเหต ุ:  กองทนุรวมมกีารป้องกนัความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นคดิเป็น รอ้ยละ 91.53 ของเงนิ

ลงทนุในตา่งประเทศ 

ทัง้นี ้ทา่นสามารถดคู าอธบิายความเสีย่งตา่งๆไดจ้ากค าอธบิายเพิม่เตมิทา้ยเลม่ 

 

 

 

 

 

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

≤ 20% 20% – 50% 50% – 80% > 80% 

≤ 20% 20% – 50% 50% – 80% > 80% 

ทัง้หมด / เกอืบทัง้หมด บางสว่น ดลุยพนิจิ ไมป้่องกนั 

ความผันผวนของผล

การด าเนนิงาน (SD) 

การป้องกนัความเสีย่ง fx 

การลงทนุกระจกุตัวใน

ผูอ้อกตราสารรวม 

ต า่                     สงู 

การลงทนุกระจกุตัวใน

หมวดอตุสาหกรรมรวม 

ต า่                                        สงู 

การลงทนุกระจกุตัวใน

รายประเทศรวม 

ต า่                                                สงู 
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                UEDTECH                                       Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund 

         Class IBP USD 

       
ชือ่ทรพัยส์นิและการลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 

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

ทรพัยส์นิ % ของ NAV 

หน่วยลงทนุ : Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund  73.11 

 

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

 

 

หมายเหต ุ 

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

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

 

หนว่ยลงทนุของ
กองทนุระหวา่ง

ประเทศ 73.11%

อืน่ๆ 26.89%

Digital 
Content
33.35%

Innovative 
Services
34.52%

Systems and 
Tools

30.57%

Cash/Cash 
Equivalents

1.56%

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทีล่งทนุ 

 % ของ NAV 

หนว่ยลงทนุของกองทนุ 

ระหวา่งประเทศ 99.26% 

https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00680
https://amfunds.credit-suisse.com/lu/en/institutional/fund/detail/LU2025863684
https://amfunds.credit-suisse.com/lu/en/institutional/fund/detail/LU2025863684
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หมายเหต ุ:   

- คา่ธรรมเนียมตามรายการดังกลา่วขา้งตน้ ไดร้วมภาษีมลูคา่เพิม่หรอืภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใด

ท านองเดยีวกนั (ถา้ม)ี 

- คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆขา้งตน้ เชน่ คา่สอบบญัช ีเรยีกเก็บจรงิในอตัรารอ้ยละ 0.0128 เป็นตน้ 

ทัง้นี ้สามารถดคูา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมยอ้นหลัง 3 ปีไดท้ี ่: 

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

 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ)* 

รายการ สงูสดุไมเ่กนิ เก็บจรงิ 

คา่ธรรมเนยีมการขาย 2.00 1.50 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ 2.00 1.50** 

คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนื 2.00 ยกเวน้ 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก 2.00 ยกเวน้ 

คา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วย 10 บาทตอ่จ านวนหน่วย
ลงทนุทกุ 500 หน่วย หรอื
เศษของ 500 หน่วย ทีท่ า

การโอน 

ยกเวน้ 

คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ ไมม่ ี

* ทัง้นี ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการคดิคา่ธรรมเนยีมดังกลา่วกบัผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะกลุม่
หรอืแตล่ะคนไมเ่ทา่กนัได ้ 

** กรณีผูถ้อืหน่วยลงทนุสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ บรษัิทจัดการจะไมค่ดิคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุ 
 

หมายเหต:ุ  ทัง้นี้ คา่ธรรมเนียมดังกลา่วขา้งตน้ เป็นอัตราทีร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ (ถา้ม)ี หรอืภาษีธรุกจิเฉพาะ (ถา้ม)ี 
หรอืภาษีอืน่ใดท านองเดยีวกนั (ถา้ม)ี ไวแ้ลว้ 

 
 

1.6050

0.0321
0.2140 0.0209

1.8720

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

การจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน์ นายทะเบยีน คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ รวมคา่ใชจ้า่ย

*คา่ธรรมเนยีมมผีลกระทบตอ่ผลตอบแทนทีค่ณุจะไดรั้บ  
ดงันัน้ คณุควรพจิารณาการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมดงักลา่วกอ่นการลงทนุ * 

คา่ธรรมเนยีม 

 

สงูสดุไมเ่กนิ  

2.14 

สงูสดุไมเ่กนิ

0.08025 

สงูสดุไมเ่กนิ 

0.4280 

สงูสดุไมเ่กนิ

5.35 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม (% ตอ่ปีของ NAV) 

สงูสดุไมเ่กนิ

2.70175 

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

 

 
 

หมายเหต ุ:  

สามารถดคูา่ธรรมเนยีมของกองทนุหลักทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่:  

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

 

คา่ตอบแทนทีไ่ดร้บัจากบรษิทัจดัการตา่งประเทศ (Rebate fee) : 0.0000 % ของ NAV 
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1. ดชันชีี้วดั คอื ดัชนี MSCI World ESG Leaders (NR) ซึง่เป็นดัชนีเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทุนหลัก 
(Master Fund) ปรับดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพือ่เทยีบคา่สกลุเงนิบาท ณ วันทีค่ านวณผลตอบแทน สดัสว่น 100.00% 
 

2. ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัตามปีปฏทินิ 
 

 

หมายเหต ุผลการด าเนนิงานปี 2563 เป็นผลการด าเนนิงานตัง้แต ่วันที ่21 พฤษภาคม 2563 ถงึ 30 ธันวาคม 2563 
เนือ่งจากกองทนุนี ้จดทะเบยีนวันที ่21 พฤษภาคม 2563 

3. กองทนุนีเ้คยมผีลขาดทนุสงูสดุในชว่งเวลา 5 ปี (หรอืต ัง้แตจ่ดัต ัง้กองทนุ) คอื -15.7241% 

4. ความผนัผวนของผลการด าเนนิงาน (standard deviation) คอื 16.80% ตอ่ปี 
 

5. ประเภทกองทนุรวมเพือ่ใชเ้ปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงาน ณ จดุขาย คอื Global Equity 
 
*คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00680 

6. ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัแบบปกัหมดุ 

 - ผลตอบแทนทีม่อีายมุากกวา่หรอืเทา่กบั 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนรอ้ยละตอ่ปี 

 - เอกสารการวัดผลการด าเนนิงานของกองทนุรวมฉบับนี ้ไดจั้ดท าขึน้ตามมาตรฐานการวัดและน าเสนอผลการ
ด าเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 

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

  

27.55%

20.56%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

2563

UEDTECH Benchmark

*ผลการด าเนนิงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต * 

ผลการด าเนนิงานในอดตี 

 

ผลตอบแทนกองทนุรวม -1.20% -3.92% 95 13.39% 95 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26.03%

ผลตอบแทนตัวชีว้ดั 14.66% 15.59% 5 28.58% 25 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 38.23%

ความผันผวนของกองทนุ 10.63% 9.74% 5 12.09% 25 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 16.80%

ความผันผวนของตัวชีว้ดั 6.83% 5.21% 5 8.13% 5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 14.27%

Percentileกองทุน
ต ัง้แตจ่ดัต ัง้

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

https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00680
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00680
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  ตารางแสดงผลการด าเนนิงานของกลุม่ Global Equity ขอ้มลู ณ วนัที ่30 เมษายน 2564 

 

ขอ้ตกลงและเงือ่นไขของขอ้มลูเปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงานแบบเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์

(Disclaimer of Peer Group Fund Performance) 
 

1. ผลการด าเนนิงานในอดตีของกองทนุ มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต  

2. ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูฉบบัเต็มไดท้ี ่www.aimc.or.th 

3. ผลการด าเนนิงานของกองทนุทีก่ารเปรยีบเทยีบ แบง่ตามประเภทกองทนุรวมภายใตข้อ้ก าหนดของสมาคม
บรษัิทจัดการลงทนุ โดยกองทนุทีจ่ะถกูเปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงานในแตล่ะชว่งเวลากบักองทนุประเภท
เดยีวกนัในระดบัเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Percentiles) ตา่งๆ โดยแบง่ออกเป็น  

 5th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่5 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Top 5% performance) 

 25th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่25 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Top 25% performance) 

 50th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่50 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Median Performance) 

 75th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่75 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Bottom 25% performance) 

 95th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่95 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Bottom 5% performance) 
 
4. ผลตอบแทนทีม่อีายเุกนิหนึง่ปีนัน้มกีารแสดงเป็นผลตอบแทนตอ่ปี  
 

เมือ่ผูล้งทนุทราบผลตอบแทนของกองทนุทีล่งทนุ สามารถน าไปเปรยีบเทยีบกบัเปอรเ์ซ็นตไ์ทลต์ามตาราง จะทราบ
วา่กองทนุทีล่งทนุนัน้อยูใ่นชว่งทีเ่ทา่ใดของประเภทกองทนุรวมนัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aimc.or.th/
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ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัของกองทนุหลกั 

 

ผลการด าเนนิงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้งกับผลติภัณฑใ์นตลาดทุน มไิดเ้ป็นสิง่

ยนืยันถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต 

 

หมายเหต ุ 

สามารถดคูา่ธรรมเนยีมของกองทนุหลักทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่:  

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

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

วันทีจ่ดทะเบยีน 21 พฤษภาคม 2563 

อายโุครงการ ไมก่ าหนด 

การซือ้และขายคนื
หน่วยลงทนุ 

วนัท าการซือ้: ทกุวันท าการตัง้แตเ่วลาเริม่เปิดท าการ ถงึ 15.30 น. 

มลูคา่ขัน้ต า่ของการซือ้ครัง้แรก         : ไมก่ าหนด 

มลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ซือ้ครัง้ถัดไป   : ไมก่ าหนด 

 

วนัท าการขายคนื: ทกุวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ตัง้แตเ่วลาเริม่เปิดท าการ ถงึ 14.00 น.  

มลูคา่ขัน้ต า่ของการขายคนื     :  ไมก่ าหนด 

ยอดคงเหลอืขัน้ต า่                :  ไมก่ าหนด 

ระยะเวลาการรับเงนิคา่ขายคนื  :  ภายใน 5 วันท าการถัดจากวันค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิ
สทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุของวันท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ โดยมิ
ใหนั้บรวมวันหยุดท าการในต่างประเทศของผูป้ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุน
ตา่งประเทศทีม่ลีักษณะในท านองเดยีวกับธรุกจิการจัดการกองทุนรวมซึง่บรษัิทจัดการ
กองทุนรวมไดร้ะบเุกีย่วกับวันหยดุท าการในตา่งประเทศดังกลา่วไวแ้ลว้ในเว็บไซดข์อง
บรษัิทจัดการ 

หมายเหต ุสามารถดวูันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุและตรวจสอบมลูคา่ทรัพยส์นิรายวันได ้
ที ่www.uobam.co.th 

 

รายชือ่ผูจั้ดการกองทนุ 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกลุ วนัทีเ่ร ิม่บรหิารกองทนุนี ้

นางสาววรรณจันทร ์อึง้ถาวร* 31 พฤษภาคม 2563 

นายกติตพิงษ์ กงัวานเกยีรตชิยั* 31 พฤษภาคม 2563 

นายฐติรัิฐ รัตนสงิห*์ 31 พฤษภาคม 2563 

นางสาวสริอินงค ์ปิยสนัตวิงศ ์ 31 พฤษภาคม 2563 

นายนพพล นราศร ี 22 กมุภาพันธ ์2564 

* ปฎบิตัหินา้ทีเ่ป็นผูจั้ดการกองทนุและผูจั้ดการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพิม่เตมิ 

 

ผูส้นับสนุนการขายหรอื
รับซือ้คนื 

1. บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟินันซา่ จ ากดั : โทรศพัท ์0-2697-3700 

2. บรษัิทหลกัทรัพย ์คนัทรี ่กรุ๊ป  จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2205-7111 

3. บรษัิทหลกัทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2638-5500 

ขอ้มลูอืน่ๆ 

http://www.uobam.co.th/
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4. บรษัิทหลกัทรัพย ์โกลเบล็ก จ ากดั : โทรศพัท ์0-2672-5999, 0-2687-7000 

5. ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  : โทรศพัท ์0-2636-7000 

6. บรษัิทหลกัทรัพย ์เอเชยี พลสั จ ากดั  : โทรศพัท ์0-2680-1234 

7. บรษัิทหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  : โทรศพัท ์0-2658-5050 

8. บรษัิทหลกัทรัพย ์ไอ ว ีโกลบอล จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2658-5800 

9. บรษัิทหลกัทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  : โทรศพัท ์ 0-2659-8000 

10. บรษัิทหลกัทรัพย ์กรงุศร ีจ ากดั (มหาชน)  : โทรศพัท ์0-2659-7000, 0-2099-7000 

11. บรษัิทหลกัทรัพย ์เออซี ีจ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-3456 

12. บรษัิทหลกัทรัพย ์กรงุไทย ซมีโิก ้จ ากดั : โทรศพัท ์0-2695-5000 

13. ธนาคารยโูอบ ีจ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2285-1555 

14. บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2635-3123 

15. บรษัิทหลกัทรัพย ์ไทยพาณชิย ์จ ากดั : โทรศพัท ์0-2949-1999 

16. บรษัิทหลกัทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2305-9000 

17. บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟินันเซยี ไซรัส จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2782-2400 

18. บรษัิทหลกัทรัพย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2217-8888 

19. บรษัิทหลกัทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั : โทรศพัท ์0-2857-7000 

20. บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จ ากดั : โทรศพัท ์0-2660-6677 

21. บรษัิทหลกัทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2658-8888 

22. บรษัิทหลกัทรัพย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2618-1111 

23. บรษัิทหลกัทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั : โทรศพัท ์0-2841-9000 

24. บรษัิทหลกัทรัพย ์เคทบีเีอสท ีจ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2351-1800 

25. บรษัิทหลกัทรัพย ์ทรนีตีี ้จ ากดั : โทรศพัท ์0-2343-9555 

26. บรษัิท แอด๊วานซ ์ไลฟ์ ประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2648-3600 

27. ธนาคารออมสนิ : โทรศพัท ์1115 

28. ธนาคาร แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์1327,0-2359-0000 

29. บรษัิทหลกัทรัพย ์ไอรา่ จ ากดั(มหาชน) : โทรศพัท ์0-2080-2888 

30. บรษัิทหลกัทรัพย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2088 -9797 

31. บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ เอเชยี เวลท ์จ ากดั : โทรศพัท ์0-2207-2100 

32. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ ์เมจกิ จ ากดั : โทรศพัท ์0-2861-5508 , 0-2861-6090 

33. ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2888-8888 

34. ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2111-1111 

35. ธนาคารฮอ่งกงและเซีย่งไฮแ้บงกิง้คอรป์อเรชัน่ จ ากดั  : โทรศพัท ์0-2614-4000 

36. บรษัิทหลกัทรัพย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  : โทรศพัท ์0-2696-0000 , 0-2796-0000 

37. ธนาคารทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2633-6000 

38. บรษัิทหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั : โทรศพัท ์0-2009-8888 

39. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จ ากดั  :  โทรศพัท ์0-2026-5100 

40. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ ์จ ากดั  :  โทรศพัท ์0-2026-6222 

41. ธนาคารกรงุศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์1572 
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42. บรษัิท ฟิลลปิประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2635-3123 

43. บรษัิท เมอืงไทยประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2274-9400 

44. บรษัิทหลกัทรัพย ์ทสิโก ้จ ากดั : โทรศพัท ์0-2633-6000, 0-2080-6000 

45. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด ์เวลธ ์จ ากดั : โทรศพัท ์0-2016-8600 

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ทีบ่รษัิทจัดการแตง่ตัง้ขึน้ 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการ
ลงทนุของกองทนุรวม 
(PTR) 

ในรอบระยะเวลาทีผ่า่นมายอ้นหลัง 1 ปี (หรอืตัง้แตจั่ดตัง้กองทนุ) เทา่กบั 347.70% 

 

ตดิตอ่สอบถาม  
รับหนังสอืชีช้วน 
รอ้งเรยีน 

บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 
ทีอ่ยู ่: ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซยีเซ็นเตอร ์เลขที ่173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต ้
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 

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

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

ธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิ
ความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน ์

กรณีบรษัิทจัดการมธีรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์บรษัิทจัดการ
จะเปิดเผยขอ้มลูธรุกรรมดังกลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบผา่นทางเว็ปไซตข์องบรษัิทจัดการ 

คณุสามารถตรวจสอบธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ี ่
www.uobam.co.th 

 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไมใ่ชก่ารฝากเงนิ รวมทัง้ไม่ไดอ้ยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของสถาบันคุม้ครอง
เงนิฝาก จงึมคีวามเสีย่งจากการลงทนุซึง่ผูล้งทนุอาจไมไ่ดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจ านวน 

 ไดรั้บอนุมตัจัิดตัง้และอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดแูลของส านักงาน ก.ล.ต 
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ม ิไดเ้ป็นการแสดงว่า

ส านักงาน ก.ล.ต. ไดรั้บรองถงึความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสอืชีช้วนของกองทุนรวม หรือไดป้ระกัน
ราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายนัน้  ทัง้นี้ บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดส้อบทานขอ้มูล
ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคัญ ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 แลว้ดว้ยความระมัดระวังในฐานะ
ผูรั้บผดิชอบในการด าเนนิการของกองทนุรวมและขอรับรองวา่ขอ้มลูดงักลา่วถกูตอ้ง ไมเ่ป็นเท็จ และ
ไมท่ าใหผู้อ้ ืน่ส าคญัผดิ 

 

*CAC หมายถึง Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการ 
แนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย) 
 
อตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพื่อให ้
ผูล้งทุนทราบถงึปรมิาณการซือ้ขายทรัพยส์นิของกองทุน และสะทอ้นกลยทุธก์ารลงทุนของผูจั้ดการ
กองทนุไดด้ยี ิง่ขึน้ โดยค านวณจากมลูคา่ทีต่ ่ากวา่ระหวา่งผลรวมของมลูคา่การซือ้ทรัพยส์นิกับผลรวม
ของมูลค่าการขายทรัพยส์นิทีก่องทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมายอ้นหลัง 1 ปี หารดว้ยมูลค่า
ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาเดยีวกนั 
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ลกัษณะส าคญัของกองทนุ Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund - Class IBP USD 
(กองทนุหลกั) 

 

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

บรษิทัจดัการ : 
(Management Company) 

Credit Suisse Fund Management S.A. 

วนัทีจ่ดัต ัง้ Credit Suisse 
(Lux) Edutainment 
Equity Fund 

25 กนัยายน 2562  

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

25 กนัยายน 2562 

ประเภทโครงการ : กองทนุรวมตราสารทนุ 

ประเทศทีจ่ดทะเบยีนจดัต ัง้ : Luxembourg  

วนัท าการซือ้ขาย : ทกุวันท าการซือ้ขายของกองทนุหลัก 

อายโุครงการ : ไมก่ าหนด 

การจา่ยเงนิปนัผล : ไมจ่า่ยเงนิปันผล 

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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ค าอธบิายเพิม่เตมิ 

 

ปจัจยัความเสีย่งทีส่ าคญัเพิม่เตมิ 

1. ความเสีย่งทางการตลาด (Market Risk) 
หมายถงึ ความเสีย่งที่มูลค่าของหลักทรัพยท์ี่กองทุนรวมลงทุนจะเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้หรอืลดลงจากปัจจัย

ภายนอก เชน่ สภาวะเศรษฐกจิการลงทนุ ปัจจัยทางการเมอืงทัง้ในและตา่งประเทศ เป็นตน้ ซึง่พจิารณาไดจ้าก

คา่ standard deviation (SD) ของกองทนุรวม หากกองทนุรวมมคีา่ SD สงู แสดงวา่กองทนุรวมมคีวามผันผวน

จากการเปลีย่นแปลงของราคาหลกัทรัพยส์งู 

 

2. ความเสีย่งจากการด าเนนิธุรกจิของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) หมายถงึ ความสามารถในการด าเนนิ
ธุรกจิของผูอ้อกตราสารดังกล่าว จะบ่งบอกถงึถงึศักยภาพ ความสามารถในการท าก าไร ฐานะการเงนิ และความ
เขม้แข็งขององคก์รธรุกจิ ซึง่จะถกูสะทอ้นออกมาในราคาของหุน้ทีม่กีารขึน้หรอืลงในขณะนัน้ๆ 
 

3. ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (Currency Risk) หมายถงึ การเปลีย่นแปลง ของอัตรา
แลกเปลีย่นมผีลกระทบตอ่มลูคา่ของหน่วยลงทนุ เชน่ กองทนุรวมลงทนุดว้ยสกลุเงนิดอลลาร ์ในชว่งทีเ่งนิบาทออ่น แต่
ขายท าก าไรในชว่งทีบ่าทแข็ง กองทุนรวมจะไดเ้งนิบาทกลับมานอ้ยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในชว่งที่
บาทแข็งและขายท าก าไรในชว่งทีบ่าทอ่อน ก็อาจไดผ้ลตอบแทนมากขึน้กวา่เดมิดว้ยเชน่กัน ดังนัน้ การป้องกันความ
เสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นจงึเป็นเครือ่งมอืส าคญัในการบรหิารความเสีย่งดงักลา่ว  
  

- อาจป้องกนัความเสีย่งตามดุลยพนิจิของผูจ้ดัการกองทุนรวม : ผูล้งทุนอาจมคีวามเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น 
เนื่องจากการป้องกันความเสีย่งขึน้อยู่กับดุลยพนิิจของผูจั้ดการกองทุนรวมในการพจิารณาว่าจะป้องกันความเสีย่ง
หรอืไม ่

 

4. ความเสีย่งของประเทศทีล่งทนุ (Country Risk) คอื ความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงภายในประเทศทีก่องทน
เขา้ไปลงทุนเชน่ การเปลีย่นแปลงผูบ้รหิาร, การเปลีย่นแปลงนโยบายทางดา้นเศรษฐกจิ หรอืสาเหตุอืน่ๆ จนท าใหไ้ม่
สามารถช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุไดต้รงตามระยะเวลาทีก่ าหนด 

แนวทางการบรหิารเพือ่ลดความเสีย่ง: 

บรษัิทจัดการจะวเิคราะหปั์จจัยตา่งๆรวมทัง้ตดิตามสถานการณ์การเปลีย่นแปลงทีอ่าจมผีลกระทบตอ่ราคาและยัง
สามารถปรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลักไดต้ามความเหมาะสม ซึง่จะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคา
มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 

 

5. ความเสีย่งจากการลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives Risk) สัญญาซือ้ขายล่วงหนา้บาง
ประเภทอาจมกีารขึน้ลงผันผวน (volatile) มากกวา่หลักทรัพยพ์ืน้ฐานดังนัน้หากกองทนุมกีารลงทนุในหลักทรัพย์
ดงักลา่วยอ่มท าใหส้นิทรัพยม์คีวามผันผวนมากกวา่การลงทนุในหลกัทรัพยพ์ืน้ฐาน (Underlying Security) 

 แนวทางการบรหิารเพือ่ลดความเสีย่ง : 
 กองทนุอาจจะลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ทีม่ตีัวแปรเป็นอตัราแลกเปลีย่น โดยมวีัตถปุระสงคเ์พือ่ลดความเสีย่ง

เท่านัน้ ทัง้นี้การป้องกันความเสีย่งดังกล่าวอาจท าใหก้องทุนเสยีโอกาสทีจ่ะไดรั้บผลตอบแทนทีเ่พิม่ขึน้หากอัตรา
แลกเปลีย่นมกีารเปลีย่นแปลงไปในทางตรงขา้มกับทีก่องทุนคาดการณ์ไวอ้ยา่งไรก็ดกีองทุนยังคงมคีวามเสีย่งจาก
การทีคู่่สัญญาไมป่ฏบิัตติาม ดังนัน้ เพือ่ลดความเสีย่งดังกล่าวกองทุนจะท าธุรกรรมกับธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะ
จัดตัง้ขึน้หรอืธนาคารพาณชิย ์

 
6. ความเสีย่งจากขอ้จ ากดัการน าเงนิลงทนุกลบัประเทศ (Repatriation Risk) เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากการ

เปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ขอ้ก าหนด กฎเกณฑ์หรือ

นโยบายตา่งๆ ของรัฐบาลในการบรหิารประเทศ ซึง่รวมถงึสาเหตอุืน่ๆ ทีอ่าจท าใหไ้มส่ามารถช าระหนีไ้ดต้รงตาม

ระยะเวลาทีก่ าหนด รวมถงึอาจท าใหก้องทนุเกดิความเสีย่งจากสญัญาสวอ้ป และ/หรอืสญัญาฟอรเ์วริด์ไดซ้ ึง่มผีล

ตอ่ผลตอบแทนทีก่องทนุจะไดร้ับจากการลงทนุ 

แนวทางการบรหิารเพือ่ลดความเสีย่ง : 
บรษัิทจัดการจะตดิตามสถานการณ์การเปลีย่นแปลงการเมอืง ภาวะเศรษฐกจิ ภาวะตลาดเงนิ ตลาดทุน ตลอดจน
ปัจจัยพืน้ฐานตา่งๆของประเทศทีก่องทนลงทนุอยา่งใกลช้ดิ เพือ่ประเมนิความเสีย่งจากการลงทนุในประเทศนัน้ๆ
เพือ่ลดความเสีย่งในสวนนี ้
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7. ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High Concentration Risk) 

(1) ความเสีย่งจากการลงทุนกระจุกตัวในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึง่ (High Issuer Concentration Risk) เกดิจากกองทุน

ลงทุนในผูอ้อกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึง่หากเกดิเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน 

ฐานะการเงนิ หรอืความมั่นคงของผูอ้อกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมผีลการด าเนินงานทีผ่ันผวนมากกว่ากองทุนที่

กระจายการลงทนุในหลายผูอ้อกตราสาร 

ทัง้นี ้การลงทนุแบบกระจกุตวัไมร่วมถงึกรณีการลงทนุในทรัพยส์นิดงันี ้ 

1. ตราสารหนีภ้าครัฐไทย 

2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศทีม่กีารจัดอนัดบัความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทนุได ้

3. เงนิฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงนิฝากที่ผูรั้บฝากหรอืผูอ้อกตราสารที่มกีารจัดอันดับความน่าเชือ่ถอือยู่ใน

อนัดบัทีส่ามารถลงทนุได ้

(2) ความเสีย่งจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกดิจาก

กองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อ

อุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการด าเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวด

อตุสาหกรรม 

(3) ความเสีย่งจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึง่ (Country Concentration Risk) เกดิจากกองทุน

ลงทุนในประเทศใดประเทศหนึง่มากกวา่ 20% ของ NAV รวมกัน ทัง้นี้ ไม่รวมถงึการลงทุนในตราสารทีผู่อ้อกเสนอ

ขายอยูใ่นประเทศไทย ซึง่หากเกดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผลกระทบตอ่ประเทศดังกลา่ว เชน่ การเมอืงเศรษฐกจิ สงัคม เป็น

ตน้ กองทนุดงักลา่วอาจมผีลการด าเนนิงานทีผ่ันผวนมากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลายประเทศ 


