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สารจากบริษทัจดัการ 
 

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน  
 
สรุปภาพรวมตลาด 

 ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2563 ตลาดหุ้นโลกกําลงัฟืน้ตวัจากวิกฤตโควิด และเผชิญกบัความผนัผวนก่อนการเลือกตัง้สหรัฐอเมริกา 
ในเดือนพฤศจิกายน นายโจ ไบเดน จากพรรคเดโมแครต ชนะการเลือกตัง้ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา โดยตลาดทนุมีความหวงัจาก
นโยบายของพรรคเดโมแครตถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจท่ีจะมีมากขึน้ การเก็บภาษี และสงครามการค้าระหว่างประเทศท่ีจะลดลง      
ในขณะเดียวกนัการพฒันาวคัซีนโควิดเร่ิมท่ีจะมีประสทิธิภาพมากขึน้และเร่ิมแจกจ่ายประชาชนในช่วงท้ายของไตรมาสท่ี 4 ตลาดหุ้น
จึงเล็งเห็นถึงการเปิดประเทศและเร่ิมคาดการณ์ ส่งผลให้หุ้นในกลุ่มวฎัจกัร (cyclical) เร่ิมฟืน้ตวัและปรับตวัขึน้ได้ดีกว่า แต่ในทาง
ตรงกันข้ามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกากลบัปรับตัวขึน้อย่างรวดเร็วจาก ร้อยละ 0.9 มาสู่ระดับร้อยละ 1.7 
ภายในระยะเวลาเพียง 3 เดือน ส่งผลให้ตราสารหนีป้รับตวัได้น้อยกว่าสินทรัพย์อ่ืนๆ นโยบายการเงินขนาดใหญ่และนโยบายการ
คลงัจากรัฐบาลไบเดน ยงัคงเป็นปัจจยัสําคญัท่ีผลกัดนัให้ราคาหุ้นปรับตวัขึน้ได้ดีในช่วงท่ีผา่นมา 

 
กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนฯ 
 กองทนุเน้นลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund - Class IBP USD ท่ีจดทะเบียนใน
ประเทศ Luxembourg โดยกองทุนหลกัมีวตัถุประสงค์การลงทนุ ในตราสารทุน หลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวข้องกบัตราสารทนุของบริษัทท่ีมีธุรกิจ
เก่ียวข้องกบัการศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ผลิตหรือจดัทําข้อมลูด้านการศึกษา ผู้สร้างแพลทฟอร์ม รวมไปถึงระบบโครงสร้างพืน้ฐาน และ
อปุกรณ์ตา่ง  ๆเพ่ือการศกึษาออนไลน์ 

 
   นํา้หนกัการลงทนุสงูสดุ ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2564 

หมวดธุรกจิ %/NAV 
อเมริกา 25.58 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 21.38 
ญ่ีปุ่ น 19.31 
องักฤษ 9.69 
บราซิล 6.60 
ออสเตรเลีย 3.71 
อิสราเอล 2.89 
อินเดีย 2.75 
ไซปรัส 2.36 
อ่ืนๆ 5.73 
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนฯ 

มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หน่วยของกองทนุเพิ่มขึน้ร้อยละ 26.02 เปรียบเทียบกบัดชันีอ้างอิงมาตรฐานท่ีเพิ่มขึน้ร้อยละ38.23 

กองทุนเปิด ยูไนเตด็ เอด็ดูเคช่ัน เทคโนโลยี ฟันด์ 
ผลตอบแทนการลงทุน ระหว่าง 

21 พ.ค. 2563* – 30 เมษายน 2564 

กองทนุฯ 26.02% 
ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน (เงินบาท)** 38.23% 

*วนัจดทะเบียนกองทนุ 
**ดชันีอ้างอิงมาตรฐาน: MSCI World ESG Leaders (NR) ซึ่งเป็นดชันีเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทนุหลกั (Master Fund) ปรับด้วย        
อตัราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบคา่สกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน สดัสว่น 100.00% 

 
เน่ืองในโอกาสท่ี กองทนุเปิด ยไูนเต็ด เอ็ดดเูคชัน่ เทคโนโลยี ฟันด์ ครบรอบปีบญัชีในวนัท่ี 30 เมษายน 2564 บริษัทจดัการ

ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทนุดงักลา่วมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 163,582,959.73 บาท หรือคิดเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยเท่ากบั 
12.6026 บาท 

 
บริษัทจดัการขอขอบคณุท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุท่านท่ีไว้วางใจในการลงทนุกบั กองทนุเปิด ยไูนเต็ด เอ็ดดเูคชัน่ เทคโนโลยี ฟันด์ และ

ขอให้คํามัน่ว่าบริษัทจดัการจะบริหารกองทนุให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสดุเพ่ือประโยชน์สงูสดุของท่านด้วยความระมดัระวงัรอบคอบ
ภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุเปิดได้ท่ีเว็บไซต์ของ
บริษัทจดัการ  

 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 
 

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

 
รายช่ือกรรมการ  
1. นายลี ไหว ไฟ  ประธานคณะกรรมการ 
2. นายทีโอ  บนุ  เคียต  กรรมการ 
3. นายสญัชยั  อภิศกัด์ิศิริกลุ  กรรมการ 
4. นางกญัลกิา  บษุปวนิช  กรรมการ 
5. นายวนา  พลูผล  กรรมการ  
   ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 
คณะผู้บริหาร 
1. นายวนา พลูผล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
2. นางสนุรี พิบลูย์ศกัด์ิกลุ กรรมการผู้จดัการ สายปฏิบติัการ  
3. นายเจิดพนัธุ์ นิธยายน กรรมการผู้จดัการ สายการลงทนุ  
4. นางสาวรัชดา ตัง้หะรัฐ   กรรมการผู้จดัการ สายพฒันาธุรกิจ  
 

 
 
สถานที่ตัง้ของบริษัทจัดการ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซน็เตอร์  
เลขท่ี 173/27-30, 32-33  ถนนสาทรใต้  
แขวงทุง่มหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศพัท์ 0-2786-2222  โทรสาร 0-2786-2377 
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 กองทุนเปิด ยไูนเตด็ เอด็ดเูคชัน่ เทคโนโลยี ฟันด ์

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนรวม 

สาํหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 21 พฤษภาคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2564 
 

ลาํดับที่ รายช่ือผู้จัดการกองทุนรวม 

1 นางสาววรรณจนัทร์ อึง้ถาวร* 
2 นายกิตติพงษ์ กงัวานเกียรติชยั* 

3 นายฐิติรัฐ                    รัตนสงิห์* 

4 นางสาวสริิอนงค์          ปิยสนัติวงศ์ 

5 นายนพพล                   นราศรี 
 

*   ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 
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ตารางสรปุผลการดาํเนินงาน 
 

วันจดทะเบียนกองทุน     21 พ.ค. 63  

วันสิน้สุดรอบบัญชี         30 เม.ย. 64 
 

 
 

 หมายเหต ุ1) ผลตอบแทนตอ่ช่วงเวลา 
 2) ผลตอบแทนตอ่ปี 
 3)  ถ้าจดัตัง้กองทนุน้อยกวา่ 1 ปี ผลตอบแทนตอ่ช่วงเวลา ถ้าจดัตัง้กองทนุมากกวา่หรือเทา่กบั 1 ปี ผลตอบแทนร้อยละตอ่ปี 

 

- ตวัชีว้ดั : ดชันี MSCI World ESG Leaders (NR)  ซึง่เป็นดชันีท่ีเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทนุหลกั 
(Master Fund) ปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบคา่สกลุเงินบาท ณ วนัท่ี คํานวณผลตอบแทน สดัสว่น 100.00% 

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของ
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

-    ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุมิได้เป็น 
สิง่ยืนยนัถงึผลการดําเนินงานในอนาคต 
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        ข้อมูลของ Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund - Class IBP USD (กองทุนหลัก) 
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กองทุนเปิด ยไูนเตด็ เอด็ดเูคชัน่ เทคโนโลยี ฟันด ์

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
      สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 21 พฤษภาคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2564 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (Fund's direct expense)  
จาํนวนเงนิ 

หน่วย : พันบาท 
ร้อยละ ของ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ                    5,338.00                        1.6050 
คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์                       106.76                        0.0321 
คา่ธรรมเนียมการทํารายการ                                -                                   -   
คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน                       711.73                        0.2140 
คา่ท่ีปรึกษาการลงทนุ                                -                                   -   
คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                                -                                   -   
คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย - ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก                                -                                   -   
คา่สอบบญัชี                         45.00                        0.0128 
คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ*                         28.70                        0.0081 
รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด **              6,230.19                  1.8720 

 หมายเหต ุ  *      คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีแตล่ะรายการ ไมเ่กินร้อยละ 0.01  
                   **    ได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มไว้ด้วย (ถ้ามี), ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์  
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หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า

สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปล่ียน -5,014,131.24

Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund 119,599,442.47

มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 163,582,959.73

-5,014,131.24สญัญาฟอร์เวิร์ด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิประเทศ  LUXEMBOURG

หุ้นสามัญ 119,599,442.47

ไมจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 119,599,442.47
หน่วยลงทนุ 119,599,442.47

ทรัพย์สนิอ่ืน 48,001,005.02
อ่ืนๆ 44,989,454.88

หนีส้นิอ่ืน -3,011,550.14

เงนิฝาก 4,008,193.62

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน)) (USD) 2,361.84
ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน) 4,005,831.78

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ เอด็ดเูคชัน่ เทคโนโลยี ฟันด์
ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2564

รายละเอียดการลงทนุ การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั

มูลค่าตามราคาตลาด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิในประเทศ
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A -335,790.00
A -20,865.00

AA+ -3,714,627.00
AA+ -148,612.71
AAA -284,252.25
AAA 228,810.40
AAA 17,900.65
AA -213,352.20
AA -162,354.78
AA -384,809.70
AA -19,150.75
AA 22,972.10

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวั
กองทุนเปิด ยไูนเตด็ เอด็ดเูคชัน่ เทคโนโลยี ฟันด์

ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2564

16/07/2564

มูลค่าตาม
ราคาตลาด

%NAV วันครบกาํหนด กาํไร/ขาดทุนประเภทสัญญา คู่สัญญา อันดับความ
น่าเช่ือถือ

วัตถุประสงค์

ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน) ป้องกนัความเสี่ยง -20,865.00

สญัญาท่ีอ้างอิงกบัอตัราแลกเปลี่ยน
สญัญาฟอร์เวิร์ด ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน) ป้องกนัความเสี่ยง -335,790.00 -0.21

ป้องกนัความเสี่ยง -148,612.71

-0.01 18/06/2564
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ป้องกนัความเสี่ยง -3,714,627.00 -2.27 18/06/2564

-0.09 10/06/2564
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) ป้องกนัความเสี่ยง -284,252.25 -0.17 20/08/2564
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)

0.01 18/06/2564
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) ป้องกนัความเสี่ยง 228,810.40

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) ป้องกนัความเสี่ยง -213,352.20

0.14 18/06/2564
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) ป้องกนัความเสี่ยง 17,900.65

ป้องกนัความเสี่ยง -384,809.70

-0.13 16/07/2564
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) ป้องกนัความเสี่ยง -162,354.78 -0.10 19/07/2564

-0.24 16/07/2564
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) ป้องกนัความเสี่ยง -19,150.75 -0.01 18/06/2564
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน)

0.01 10/09/2564ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) ป้องกนัความเสี่ยง 22,972.10
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทนุรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ เอด็ดเูคชัน่ เทคโนโลยี ฟันด ์

ตัง้แต่วนัท่ี 21 พฤษภาคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2564 

 
 

 
 

347.70%
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ เอด็ดเูคชัน่ เทคโนโลยี ฟันด ์

ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2564 
 

เงนิฝากธนาคาร อันดับความน่าเช่ือถือโดยสถาบัน
ในต่างประเทศ 

อันดับความน่าเช่ือถือโดย
สถาบันในประเทศ 

-ไมมี่- -  - 
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การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีใช้บริการบคุคลอ่ืนๆ 
 

ลาํดับ บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่
ได้รับ 

เหตุผลในการรับ 
ผลประโยชน์ 

- - ไมมี่ - - - 
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รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการทาํธรุกรรมของกองทุนรวม 

ตัง้แต่วนัท่ี 21 พฤษภาคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2564 

รายช่ือบุคคลที่เก่ียวข้อง 

-ไมมี่- 

 
หมายเหต ุ: 
ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุรวมได้ท่ี 
บริษัทจดัการโดยตรง หรือท่ี Website ของบริษัทจดัการท่ี http://www.uobam.co.th  
หรือท่ี Website ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี http://www.sec.or.th 
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ข้อมลูการลงทุน และเหตผุลในกรณีท่ีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
กองทุนเปิด ยไูนเตด็ เอด็ดเูคชัน่ เทคโนโลยี ฟันด ์

ในรอบปีบญัชี ระหว่างวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2564 

วันที่ 
 

ช่ือหลักทรัพย์ 
 

อัตราส่วน ณ สิน้วัน 
(%NAV) 

อัตราส่วนตามโครงการ 
(%NAV) 

สาเหตุ 
 

การดาํเนินการ 
 

-ไมมี่- - - - - - 
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ข้อมลูการใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชมุผูถื้อหุ้น 

ในนามกองทนุรวมของรอบปีปฏิทินล่าสดุ 
 
 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดแนวทางการใช้สทิธิออกเสียงได้ท่ี 
Website ของบริษัทจดัการ http://www.uobam.co.th 
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ข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3  

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ เอด็ดเูคชัน่ เทคโนโลยี ฟันด ์

ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2564 

--ไมมี่-- 

หมายเหต ุ: 

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

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ เอด็ดเูคชัน่ เทคโนโลยี ฟันด ์

สาํหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2564 
 

 

 

 

เร่ืองที่แก้ไข เหตุผลที่แก้ไข วันที่ได้รับ 
ความเหน็ชอบ 

วันที่มีผล 
ใช้บังคับ 

สทิธิหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
(ยกเลกิข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ) 

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

11 มกราคม 2564 12 มกราคม 2564 

การจดัทําทะเบียนหน่วยลงทนุ การโอนหน่วยลงทนุ และ
ข้อจํากดัในการโอนหน่วยลงทนุ                          
(ยกเลกิข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ) 

แก้ไขตามประกาศ 
ทน.62/2563 

11 มกราคม 2564 12 มกราคม 2564 

ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ                               
(ยกเลกิข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ) 

แก้ไขตามประกาศ 
ทน.57/2563 
ทน.62/2563 

11 มกราคม 2564 12 มกราคม 2564 

การเลกิโครงการจดัการกองทนุรวม                    
(ยกเลกิข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ) 

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

11 มกราคม 2564 12 มกราคม 2564 
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยู โอบี (ประเทศไทย) จาํกัด

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

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


