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กองทนุเปิด ยไูนเต็ด แบตเตอรี ่แอนด ์อวี ีเทคโนโลย ีฟนัด ์

United Battery and EV Technology Fund : UEV-M

หนว่ยลงทนุชนดิเพือ่การออม : UEV-SSF

กองทนุรวมตราสารทนุ

กองทนุรวมหนว่ยลงทนุ (Fund of Funds)

กองทนุรวมเพือ่การออม (Super Saving Fund : SSF)

กองทนุรวมทีเ่นน้ลงทนุแบบมคีวามเสีย่งในตา่งประเทศ

หนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูสําคญั

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ
ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั  

การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :    
ไดร้บัการรบัรอง CAC  
  

ขอ้มลู ณ วนัที ่29 พฤศจกิายน 2564
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นโยบายการลงทนุ 

กองทนุจะลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตราสารทนุตา่งประเทศ และ/หรอืกองทนุรวมอทีเีอฟ
(ETF) ตราสารทนุตา่งประเทศ ทีม่นีโยบายการลงทนุในหลักทรัพยแ์ละ/หรอืตราสารของบรษัิททีดํ่าเนนิธรุกจิที่
เกีย่วขอ้งกบัสายการผลติแบตเตอรี ่ซึง่ครอบคลมุถงึการทําเหมอืงไปจนถงึการพัฒนาเทคโนโลยแีบตเตอรี ่และ
การผลติแบตเตอรี ่และ/หรอืบรษัิททีดํ่าเนนิการและ/หรอืไดรั้บประโยชน์จากการพัฒนาเทคโนโลย ีผลติภัณฑ์
และ/หรอื บรกิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบขนสง่ในอนาคต เชน่ รถยนต,์ ยานพาหนะไฟฟ้า และ/หรอืเทคโนโลยดีจิติอล
ทีใ่ชใ้นการขนสง่ เชน่ การขบัขีอ่ตัโนมัต ิเป็นตน้ โดยกระจายการลงทนุในตลาดหลักทรัพยท่ั์วโลก ทัง้นี้ สดัสว่น
การลงทนุในภมูภิาคตา่งๆทั่วโลก จะขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการตามสภาวะการลงทนุหรอืการคาดการณ์
สภาวะการลงทนุในแตล่ะขณะ โดยจะม ีnet exposureในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตราสารทนุตา่งประเทศ
และ/หรอื กองทนุรวมอทีเีอฟ (ETF) ตราสารทนุตา่งประเทศทีม่นีโยบายลักษณะดังกลา่วขา้งตน้โดยเฉลีย่ใน
รอบปีบัญชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ ทัง้นี้บรษัิทจัดการจะลงทนุในหน่วยลงทนุ
ของกองทนุรวมตา่งประเทศ และ/หรอืกองทุนรวมอทีเีอฟ (ETF) ตา่งประเทศทีม่นีโยบายการลงทนุขา้งตน้
ตัง้แต ่2 กองทนุขึน้ไป และกองทนุจะลงทนุในกองทนุใดกองทนุหนึง่โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีมเ่กนิรอ้ยละ 79 
ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุโดยจะม ีnet exposure ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเสีย่งตา่งประเทศโดยเฉลีย่
ในรอบปีบญัชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 

กองทุนอาจพจิารณาลงทุนในหรอืมไีวซ้ ึง่สัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการ
บรหิารการลงทนุ (Efficient Portfolio Management) และกองทนุอาจลงทนุในสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้เพือ่
ป้องกนัความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น (Hedging) ตามหลักเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุตามความเหมาะสมกบัสภาวการณ์
ในแต่ละขณะ ซึง่การใชเ้ครือ่งมอืป้องกันความเสีย่งอาจมตีน้ทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสีย่ง โดย
อาจทําใหผ้ลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากตน้ทนุทีเ่พิม่ขึน้ และ/หรอื อาจทําธรุกรรมการใหย้มืหลักทรัพย ์
(Securities lending) ธรุกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื หรอืธรุกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repo) ได ้
ทัง้นี ้กองทนุอาจลงทนุในตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note) 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงประเภทและลักษณะพเิศษของกองทนุรวมเป็นกองทนุรวมทีม่กีารลงทนุ
โดยตรงในตราสาร และ/หรอืหลักทรัพยด์ังกลา่วขา้งตน้ หรอืกองทนุรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) หรอืสามารถ
กลับมาเป็นกองทนุรวมหน่วยลงทนุ (Fund of Funds) ได ้โดยไมทํ่าใหร้ะดับความเสีย่งของการลงทนุ (risk 
spectrum) เพิม่ขึน้ ทัง้นี้ ใหเ้ป็นไปตามดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุ โดยขึน้อยูก่ับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนัน้ 
และตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ หากมกีารเปลีย่นแปลงดังกล่าวบรษัิทจัดการ
จะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วัน กอ่นการแกไ้ขโครงการผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิท
จัดการ หรอืชอ่งทางอืน่ตามความเหมาะสม 
 
ลกัษณะทีส่าํคญัของกองทนุรวมอืน่ทีก่องทนุลงทนุเกนิกวา่ 20% ของ NAV  
 
RobecoSAM Smart Mobility Equities I USD 

ในสดัสว่นการลงทนุประมาณ 69.33% ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ

กองทนุจะลงทนุอยา่งนอ้ยสองในสามของสนิทรัพยทั์ง้หมดในตราสารทนุของบรษัิทตา่งๆท่ัวโลกทีดํ่าเนนิการหรอืไดรั้บ
ประโยชน์จากการพัฒนาเทคโนโลยผีลติภัณฑห์รอืบรกิารในดา้นระบบขนสง่ในอนาคต เชน่ยานพาหนะไฟฟ้า และ/หรอื
เทคโนโลยดีจิติอลทีใ่ชใ้นการขนสง่ เชน่ การขับขีอ่ัตโนมัต ิซึง่รวมถงึบรษัิททีจั่ดตัง้ขึน้หรอืมสีว่นสําคัญของกจิกรรม
ทางธรุกจิในประเทศทีเ่ตบิโตเต็มที ่(ตลาดทีพั่ฒนาแลว้) รวมทัง้ในประเทศกําลังพัฒนา (ตลาดเกดิใหม)่ 
Website : https://www.robeco.com/en/funds/prof-glob-en-11/robecosam-smart-mobility-equities-i-usd-
lu2145466475.html 

 

 

 

 

คณุกาํลงัจะลงทนุอะไร? 
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Global X Lithium & Battery Tech ETF  

ในสดัสว่นการลงทนุประมาณ 29.18% ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ

Global X Lithium & Battery Tech ETF มวีัตถปุระสงคท์ีจ่ะใหผ้ลการลงทนุกอ่นคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ย
สอดคลอ้งกบัราคาและผลตอบแทนของดัชนี Solactive Global Lithium Index โดยดัชนี Solactive Global 
Lithium Index ไดรั้บการออกแบบมาเพือ่ตดิตามผลการดําเนนิงานของบรษัิททีทํ่าเหมอืงลเิทยีม การสํารวจ
หรอืกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง และ/หรอื การผลติแบตเตอรีล่เิทยีม โดยบรษัิทมกีารสรา้งรายไดส้ว่นใหญห่รอืคาดวา่
จะมาจากธุรกจิทีเ่กีย่วกับลเิทยีม โดยดูจากสัดสว่นต่อรายไดทั้ง้หมดของบรษัิท หรอืจํานวนรายไดท้ีแ่ทจ้รงิที่
เกีย่วกบัลเิทยีม (สําหรับบรษัิททีไ่มไ่ดม้ธีรุกจิดา้นลเิทยีมเพยีงอยา่งเดยีว) 

Website : https://www.globalxetfs.com/funds/lit/ 
 
หมายเหต ุ: บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงการลงทนุในกองทนุรวมอืน่ตามดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุ 
 
 
กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ : มุง่หวังใหผ้ลประกอบการสงูกวา่ดัชนชีีว้ัด (Active management) 

 

 
 

 

1. ผูล้งทนุทีส่ามารถรับความผันผวนของราคาตราสารทีก่องทนุรวมไปลงทนุ ซึง่อาจจะปรับตัวเพิม่สงูขึน้หรอืลดลง
จนตํา่กวา่มลูคา่ทีล่งทนุและทําใหข้าดทนุได ้                 

2. ผูท้ีส่ามารถลงทนุในระยะกลางถงึระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่กีวา่การลงทนุในตราสารหนี้
ท่ัวไป 

3. ผูล้งทุนทีต่อ้งการกระจายการลงทุนในต่างประเทศและสามารถยอมรับความเสีย่งจากการลงทุนได ้ในระดับ
ปานกลางถงึสงู 

4. ผูล้งทนุทีส่ามารถถอืหน่วยลงทนุไดไ้มน่อ้ยกวา่ 10 ปีนับจากวันทีซ่ือ้หน่วยลงทนุ 
 
 
กองทนุรวมนีไ้มเ่หมาะกบัใคร 

1. ผูล้งทนุทีเ่นน้การไดรั้บผลตอบแทนในจํานวนเงนิทีแ่น่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ 

2. ผูล้งทนุทีไ่มส่ามารถถอืหน่วยลงทนุไดไ้มน่อ้ยกวา่ 10 ปี นับจากวันทีซ่ือ้หน่วยลงทนุ 

 

 
 

ทําอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสีย่งของกองทนุนี ้

 อา่นหนังสอืชีช้วนฉบบัเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  

 อยา่ลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลกัษณะและความเสีย่งของกองทนุรวมนีด้พีอ 

 

กองทนุรวมนีเ้หมาะกบัใคร? 



กองทนุเปิด ยไูนเต็ด แบตเตอรี ่แอนด ์อวี ีเทคโนโลย ีฟันด ์ชนดิเพือ่การออม  3 
 

 

 

คาํเตอืนทีส่ําคญั  

1. กองทนุอาจลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารงาน (Efficient Portfolio 
Management) และ/หรอืตราสารทีม่ลีักษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note) ดังนัน้ กองทนุ
จงึมคีวามเสีย่งมากกว่ากองทุนรวมทีล่งทนุในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง เนื่องจากใชเ้งนิลงทุนในจํานวนที่
นอ้ยกวา่จงึมกีําไร/ขาดทนุสงูกวา่การลงทนุในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง 

2. เนือ่งจากกองทนุนีล้งทนุในตา่งประเทศ จงึมคีวามเสีย่งทีท่างการของตา่งประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่
เกดิวกิฤตการณ์ทีไ่มป่กต ิทําใหก้องทนุไมส่ามารถนําเงนิกลับเขา้มาในประเทศ ซึง่อาจสง่ผลใหผู้ล้งทนุไมไ่ด ้
รับเงนิคนืตามระยะเวลาทีก่ําหนด 

3. กองทนุรวมอาจมกีารกระจุกตัวของการถอืหน่วยลงทนุของบคุคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมด 
ดังนัน้ หากผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมคีวามเสีย่งใหก้องทุนตอ้งเลกิกองทนุรวมได ้
โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูไดท้ีเ่ว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ www.uobam.co.th 

4. กองทนุรวมนีล้งทนุกระจกุตัวในประเทศสหรัฐอเมรกิา ผูล้งทนุจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของพอรต์
การลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย 

5. กองทนุรวมมกีารแบง่ชนดิของหน่วยลงทนุทัง้นี้บรษัิทจัดการจะแยกคํานวณมลูคา่หน่วยลงทนุของหน่วยลงทนุ
แตล่ะชนดิ ซึง่อาจจะมมีลูคา่เทา่กนัหรอืแตกตา่งกนัได ้

6. ผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบัสทิธปิระโยชนท์างภาษีทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืการลงทนุในกองทนุรวมเพือ่การออมดว้ย 

7. ผูถ้อืหน่วยลงทนุไมส่ามารถนําหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือ่การออมไปจําหน่าย โอน จํานํา หรอืนําไปค้ําประกนัได ้

8. ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะไม่ไดรั้บสทิธปิระโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏบิัตติามเงือ่นไขการลงทุน และจะตอ้งคนืสทิธิ
ประโยชนท์างภาษีทีเ่คยไดรั้บภายในกําหนดเวลา มฉิะนัน้จะตอ้งชาํระเงนิเพิม่และเบีย้ปรับตามกฎหมาย 

9. บรษัิทจัดการอาจหยดุรับคําสัง่ซือ้หรอืขายหน่วยลงทนุ หรอืสับเปลีย่น (ขาเขา้) เป็นการชัว่คราว หรอืถาวรได ้
ในกรณีที่บรษัิทจัดการเห็นว่าการหยุดรับคําสั่งสับเปลี่ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบ
ในทางทีด่ตีอ่กองทนุเปิดและผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

 
 

แผนภาพแสดงตาํแหนง่ความเสีย่งของกองทนุรวม 
 

 

 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 
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ปจัจยัความเสีย่งทีส่ําคญั 
 

ความเสีย่งจากความผนัผวนของมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Market risk) (ขอ้มลู ณ วันที ่30 มถินุายน 2564) 
 

                ตํา่                                                                                               สงู 
 

 

 
 

ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High concentration risk) (ขอ้มลู ณ วันที ่30 มถินุายน 2564) 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: กองทนุรวมมกีารลงทนุกระจกุตัวในหมวดอตุสาหกรรม Semiconductors 

 

 

 

หมายเหต ุ: กองทนุรวมมกีารลงทนุกระจกุตัวในประเทศสหรัฐอเมรกิา 
 

 

ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (Exchange rate risk) (ขอ้มลู ณ วันที ่30 มถินุายน 2564) 

     ตํา่                                                                                              สงู 
 

 

 
หมายเหต ุ:  กองทนุรวมมกีารป้องกนัความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นคดิเป็น 89.65% ของ   

เงนิลงทนุในตา่งประเทศ 

ทัง้นี ้ทา่นสามารถดคํูาอธบิายความเสีย่งตา่งๆไดจ้ากคําอธบิายเพิม่เตมิทา้ยเลม่ 

 

 

 

 

≤ 5% 5 - 10% 10 – 15% 15 – 25% > 25% 

≤ 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 การป้องกนัความเสีย่ง fx 

ความผันผวนของผล
การดําเนนิงาน (SD) 

การลงทนุกระจกุตัวใน
ผูอ้อกตราสารรวม 

ตํา่        สงู

การลงทนุกระจกุตัวใน
หมวดอตุสาหกรรมรวม 

ตํา่        สงู

การลงทนุกระจกุตัวใน
รายประเทศรวม 

 ตํา่          สงู
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   (ขอ้มลู ณ วันที ่30 มถินุายน 2564) 

 

ชือ่ทรพัยส์นิและการลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 

ทรพัยส์นิ 5 อนัดบัแรกของ กองทนุเปิด ยไูนเต็ด แบตเตอรี ่แอนด ์อวี ีเทคโนโลย ีฟนัด ์

ทรพัยส์นิ % ของ NAV 
1. หน่วยลงทนุ : RobecoSAM Smart Mobility Equities I USD 69.33 

2. หน่วยลงทนุ : Global X Lithium & Battery Tech ETF 29.18 

(ขอ้มลู ณ วันที ่30 มถินุายน 2564) 

ทัง้นี ้สามารถดขูอ้มลูเป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: https://www.uobam.co.th  
 

 

 

 

 

 

 

หนว่ยลงทนุ : 
RobecoSAM Smart 
Mobility Equities I 

USD 69.33%

หนว่ยลงทนุ : Global 
X Lithium & Battery 
Tech ETF 29.18%

อืน่ๆ 1.49%

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทีล่งทนุ 

% ของ NAV 
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ขอ้มลูของสดัสว่นการลงทนุของกองทนุรวมอืน่ทีก่องทนุลงทนุเกนิกวา่ 20% ของ NAV 

(ขอ้มลูกองทนุตา่งประเทศ ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2564) 

 
1. RobecoSAM Smart Mobility Equities I USD 

 
 

 
 

ทัง้นี ้สามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: https://www.uobam.co.th  

และสามารถดขูอ้มลูของกองทนุตา่งประเทศทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: https://www.robeco.com/en/funds/prof-glob-
en-11/robecosam-smart-mobility-equities-i-usd-lu2145466475.html 
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2. Global X Lithium & Battery Tech ETF 
 

 
 

 
 

ทัง้นี ้สามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: https://www.uobam.co.th 

และสามารถดขูอ้มลูของกองทนุตา่งประเทศทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: https://www.globalxetfs.com/funds/lit/ 
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หมายเหต:ุ  

- คา่ธรรมเนยีมดังกลา่วขา้งตน้ไดร้วมภาษีมลูคา่เพิม่ไวด้ว้ย (ถา้ม)ี 

- เนือ่งจากกองทนุเปิด ยไูนเต็ด แบตเตอรี ่แอนด ์อวี ีเทคโนโลย ีฟันด ์ชนดิเพือ่การออม มกีารเปิดเสนอขาย
หน่วยลงทนุ ในวันที ่8 ธันวาคม 2564 ดังนัน้ จงึยังไมม่คีา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจรงิจากกองทนุรวม 3 ปียอ้นหลัง 

 
คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ)* 

รายการ สงูสดุไมเ่กนิ เก็บจรงิ 

คา่ธรรมเนยีมการขาย 2.00 ยกเวน้ 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ 2.00 ยกเวน้ 

คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนื 2.00 ยกเวน้ 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก 2.00 2.00** 
คา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วย 10 บาทตอ่จํานวนหน่วยลงทนุทกุ 500 หน่วย 

หรอืเศษของ 500 หน่วยทีทํ่าการโอน 
     ยกเวน้*** 

คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ ไมม่ ี

* ทัง้นีบ้รษัิทจัดการอาจคดิคา่ธรรมเนยีมดงักลา่วกบัผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะกลุม่หรอืแตล่ะคนไมเ่ทา่กนัได ้
โดยบรษัิทจัดการจะแจง้รายละเอยีดหลกัเกณฑใ์นการคดิคา่ธรรมเนยีมโดยจะแจง้ใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

** ในกรณีทีเ่ป็นการสับเปลีย่นระหว่างกองทุนรวมเพือ่การออมภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการจะยกเวน้ค่าธรรมเนียม
ดังกล่าว แต่ทัง้นี้ ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออกไปบรษัิทจัดการอืน่จะเรยีกเก็บในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 2.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุนของวันทําการลา่สดุกอ่นหนา้วันทํารายการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุแตไ่มตํ่่ากวา่ 200 บาท ตอ่ 1 รายการ โดยบรษัิทจัดการ
หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะเรยีกเก็บจากผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยตรงเมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุยืน่คําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ 

*** บรษัิทจัดการจะปฏเิสธการลงทะเบยีนการโอนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือ่การออมหรอืหน่วยลงทนุชนดิเพือ่
การออม ทัง้นี ้เพือ่ใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมายกําหนด 

หมายเหต ุ:  ทัง้นี ้คา่ธรรมเนยีมดังกลา่วขา้งตน้ เป็นอตัราทีร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ (ถา้ม)ี หรอืภาษีธรุกจิเฉพาะ (ถา้ม)ี 
หรอืภาษีอืน่ใดทํานองเดยีวกนั (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 คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ รวมคา่ใชจ้่าย

*คา่ธรรมเนยีมมผีลกระทบตอ่ผลตอบแทนทีค่ณุจะไดรั้บ  
ดงันัน้ คณุควรพจิารณาการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมดงักลา่วกอ่นการลงทนุ * 

คา่ธรรมเนยีม 

สงูสดุไมเ่กนิ  
2.14 

สงูสดุไมเ่กนิ
0.08025 

สงูสดุไมเ่กนิ 
0.4280

สงูสดุไมเ่กนิ
5.35 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม (% ตอ่ปีของ NAV) 

สงูสดุไมเ่กนิ
2.70175 
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คา่ธรรมเนยีมของกองทนุรวมอืน่ ทีก่องทนุลงทนุเกนิกวา่ 20% ของ NAV 

(ขอ้มลูกองทนุตา่งประเทศ ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2564) 

 

1. RobecoSAM Smart Mobility Equities I USD 
 

 

 
 

ทัง้นี ้สามารถดขูอ้มลูของกองทนุตา่งประเทศทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: 
https://www.robeco.com/en/funds/prof-glob-en-11/robecosam-smart-mobility-equities-i-usd-
lu2145466475.html 

 

2. Global X Lithium & Battery Tech ETF 

 
 

ทัง้นี ้สามารถดขูอ้มลูของกองทนุตา่งประเทศทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: https://www.globalxetfs.com/funds/lit/ 

 
 

คา่ตอบแทนทีไ่ดร้บัจากบรษิทัจดัการตา่งประเทศ (Rebate fee) : 1.0500% ของ NAV 

(ขอ้มลู ณ วันที ่30 มถินุายน 2564) 
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1. ดชันชีีว้ดั คอื  MSCI World Net Total Return USD Index ปรับดว้ยตน้ทนุการป้องกนัความเสีย่งอตัรา
แลกเปลีย่นเพือ่เทยีบคา่สกลุเงนิบาท ณ วันทีคํ่านวณผลตอบแทน สดัสว่น 100% 
 

2. ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัตามปีปฏทินิ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

เนือ่งจากกองทนุเปิด ยไูนเต็ด แบตเตอรี ่แอนด ์อวี ีเทคโนโลย ีฟันด ์ชนดิเพือ่การออม มกีารเปิดเสนอขายหน่วยลงทนุ  
ในวันที ่8 ธันวาคม 2564 ดังนัน้ จงึยังไมม่ผีลการดําเนนิงานยอ้นหลังตามปีปฏทินิ 
 

3. ประเภทกองทนุรวมเพือ่ใชเ้ปรยีบเทยีบผลการดาํเนนิงาน ณ จดุขาย คอื Global Equity 

*คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่https://www.uobam.co.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ผลการดาํเนนิงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการดาํเนนิงานในอนาคต *

ผลการดาํเนนิงานในอดตี
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ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัของกองทนุรวมอืน่ทีก่องทนุลงทนุเกนิกวา่ 20% ของ NAV 

(ขอ้มลูกองทนุตา่งประเทศ ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2564) 

 

1. RobecoSAM Smart Mobility Equities I USD 

 
 

 
 

ผลการดําเนนิงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภัณฑใ์นตลาดทนุ 
มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต 

ทัง้นี ้สามารถดขูอ้มลูของกองทนุตา่งประเทศทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: 
https://www.robeco.com/en/funds/prof-glob-en-11/robecosam-smart-mobility-equities-i-usd-
lu2145466475.html 
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2. Global X Lithium & Battery Tech ETF 

 
 

ผลการดําเนนิงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภัณฑใ์นตลาดทนุ 
มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต 

ทัง้นี ้สามารถดขูอ้มลูของกองทนุตา่งประเทศทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: https://www.globalxetfs.com/funds/lit/ 
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นโยบายการจา่ยปันผล ไมจ่า่ย 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

วันทีจ่ดทะเบยีน 16 มนีาคม 2564 

อายโุครงการ ไมก่ําหนด 

การซือ้และขายคนื
หน่วยลงทนุ 

วนัทําการซือ้ : ทกุวันทําการตัง้แตเ่วลาเริม่เปิดทําการ ถงึ 15.30 น. 

(หน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออม เปิดเสนอขายครัง้แรก วันที ่8 ธันวาคม 2564) 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการซือ้ครัง้แรก         : ไมก่ําหนด 

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการสัง่ซือ้ครัง้ถัดไป   : ไมก่ําหนด 

 

วนัทําการขายคนื : ทกุวันทําการตัง้แตเ่วลาเริม่เปิดทําการ ถงึ 14.00 น.  

มลูคา่ขัน้ตํา่ของการขายคนื     :  ไมก่ําหนด 

ยอดคงเหลอืขัน้ตํา่                :  ไมก่ําหนด 

ระยะเวลาการรับเงนิคา่ขายคนื  :  ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธิ
มลูคา่หน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุของวันทําการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุโดยมใิหนั้บรวม
วันหยดุทําการในตา่งประเทศของผูป้ระกอบธรุกจิการจัดการกองทนุตา่งประเทศทีม่ี
ลักษณะในทํานองเดยีวกบัธรุกจิการจัดการกองทนุรวมซึง่บรษัิทจัดการกองทนุรวม    
ไดร้ะบเุกีย่วกบัวันหยดุทําการในตา่งประเทศดังกลา่วไวแ้ลว้ในเว็บไซดข์องบรษัิท
จัดการ (โดยกองทนุผอ่นผันการคํานวณ NAV 1 วันทําการ) 

หมายเหต ุ:   สามารถดวูันทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุและตรวจสอบมลูคา่ทรัพยส์นิ
รายวันไดท้ี ่www.uobam.co.th 

รายชือ่ผูจั้ดการกองทนุ 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกลุ วนัทีเ่ร ิม่บรหิารกองทนุนี ้

นางสาววรรณจันทร ์อึง้ถาวร* 16 มนีาคม 2564 

นายกติตพิงษ์ กงัวานเกยีรตชิยั* 16 มนีาคม 2564 

นายฐติรัิฐ รัตนสงิห*์ 16 มนีาคม 2564 

นางสาวสริอินงค ์ปิยสนัตวิงศ ์ 16 มนีาคม 2564 

นายนพพล นราศร ี 16 มนีาคม 2564 

* ปฎบิตัหินา้ทีเ่ป็นผูจั้ดการกองทนุและผูจั้ดการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพิม่เตมิ

 

ผูส้นับสนุนการขายหรอื
รับซือ้คนื 

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ทีบ่รษัิทจัดการแตง่ตัง้ขึน้ (ถา้ม)ี 
 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการ
ลงทนุของกองทนุรวม 
(PTR) 

ในรอบระยะเวลาทีผ่า่นมายอ้นหลัง 1 ปี (หรอืตัง้แตจั่ดตัง้กองทนุ) เทา่กบั 18.88% 

(ขอ้มลู ณ วันที ่30 มถินุายน 2564) 
 

ขอ้มลูอืน่ๆ 
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ตดิตอ่สอบถาม  
รับหนังสอืชีช้วน 
รอ้งเรยีน 

บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั 
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 

 

 การลงทุนในหน่วยลงทนุไม่ใชก่ารฝากเงนิ รวมทัง้ไมไ่ดอ้ยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของสถาบันคุม้ครองเงนิฝาก จงึมี
ความเสีย่งจากการลงทนุซึง่ผูล้งทนุอาจไมไ่ดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจํานวน 

 ไดรั้บอนุมัตจัิดตัง้และอยูภ่ายใตก้ารกํากบัดแูลของสํานักงาน ก.ล.ต. 

 การพจิารณารา่งหนังสอืชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี้มไิดเ้ป็นการแสดงวา่สํานักงาน ก.ล.ต. 
ไดรั้บรองถงึความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสอืชีช้วนของกองทุนรวม หรือไดป้ระกันราคาหรือผลตอบแทนของ
หน่วยลงทนุทีเ่สนอขายนัน้  ทัง้นี ้บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดส้อบทานขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูสําคัญ 
ณ วันที ่29 พฤศจกิายน 2564 แลว้ดว้ยความระมัดระวังในฐานะผูรั้บผดิชอบในการดําเนนิการของกองทนุรวมและ
ขอรับรองวา่ขอ้มลูดังกลา่วถกูตอ้ง ไมเ่ป็นเท็จ และไมทํ่าใหผู้อ้ ืน่สําคัญผดิ 

 
*CAC หมายถงึ Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการแนวรว่ม
ปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย) 

 
อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือ่ใหผู้ล้งทนุทราบถงึ
ปรมิาณการซือ้ขายทรัพยส์นิของกองทนุ และสะทอ้นกลยทุธก์ารลงทนุของผูจั้ดการกองทนุไดด้ยี ิง่ขึน้ โดยคํานวณ
จากมลูคา่ทีตํ่า่กวา่ระหวา่งผลรวมของมลูคา่การซือ้ทรัพยส์นิกบัผลรวมของมลูคา่การขายทรัพยส์นิทีก่องทนุรวมลงทนุใน
รอบระยะเวลาผา่นมายอ้นหลัง 1 ปี หารดว้ยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาเดยีวกนั 
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คาํอธบิายเพิม่เตมิ 
 

ปจัจยัความเสีย่งทีส่ําคญัเพิม่เตมิ 

1. ความเสีย่งทางการตลาด (Market Risk) หมายถงึ ความเสีย่งทีม่ลูคา่ของหลักทรัพยท์ีก่องทนุรวมลงทนุ
จะเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้หรอืลดลงจากปัจจัยภายนอก เชน่ สภาวะเศรษฐกจิการลงทนุ ปัจจัยทางการเมอืงทัง้ใน
และตา่งประเทศ เป็นตน้ ซึง่พจิารณาไดจ้ากคา่ standard deviation (SD) ของกองทนุรวม หากกองทนุรวม
มคีา่ SD สงู แสดงวา่กองทนุรวมมคีวามผันผวนจากการเปลีย่นแปลงของราคาหลักทรัพยส์งู 
 

2. ความเสีย่งจากการดําเนนิธุรกจิของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) หมายถงึ ความสามารถในการ
ดําเนนิธรุกจิของผูอ้อกตราสารดังกลา่ว จะบง่บอกถงึถงึศักยภาพ ความสามารถในการทํากําไร ฐานะการเงนิ 
และความเขม้แข็งขององคก์รธรุกจิ ซึง่จะถกูสะทอ้นออกมาในราคาของหุน้ทีม่กีารขึน้หรอืลงในขณะนัน้ๆ 
 

3. ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (Currency Risk) หมายถงึ การเปลีย่นแปลง ของ
อัตราแลกเปลีย่นมผีลกระทบตอ่มลูค่าของหน่วยลงทนุ เชน่ กองทนุรวมลงทนุดว้ยสกลุเงนิดอลลาร ์ในชว่งทีเ่งนิ
บาทออ่น แต่ขายทํากําไรในชว่งทีบ่าทแข็ง กองทนุรวมจะไดเ้งนิบาทกลับมานอ้ยลง ในทางกลับกันหากกองทุน
รวมลงทุนในชว่งทีบ่าทแข็งและขายทํากําไรในชว่งทีบ่าทออ่น ก็อาจไดผ้ลตอบแทนมากขึน้กว่าเดมิดว้ยเชน่กัน 
ดังนัน้ การป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นจงึเป็นเครือ่งมอืสําคัญในการบรหิารความเสีย่งดังกลา่ว  

- อาจป้องกนัความเสีย่งตามดุลยพนิจิของผูจ้ดัการกองทนุรวม : ผูล้งทุนอาจมคีวามเสีย่งจากอัตรา
แลกเปลีย่น เนื่องจากการป้องกันความเสีย่งขึน้อยู่กับดุลยพนิจิของผูจั้ดการกองทุนรวมในการพจิารณาว่าจะ
ป้องกนัความเสีย่งหรอืไม ่

 
4. ความเสีย่งของประเทศทีล่งทนุ (Country Risk) คอื ความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงภายในประเทศที่
กองทนเขา้ไปลงทนุเชน่ การเปลีย่นแปลงผูบ้รหิาร, การเปลีย่นแปลงนโยบายทางดา้นเศรษฐกจิ หรอืสาเหตอุืน่ๆ 
จนทําใหไ้มส่ามารถชาํระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุไดต้รงตามระยะเวลาทีก่ําหนด 

แนวทางการบรหิารเพือ่ลดความเสีย่ง: 
บรษัิทจัดการจะวเิคราะหปั์จจัยต่างๆรวมทัง้ตดิตามสถานการณ์การเปลีย่นแปลงทีอ่าจมผีลกระทบต่อราคา
และยังสามารถปรับสัดสว่นการลงทนุในกองทนุหลักไดต้ามความเหมาะสม ซึง่จะเป็นการชว่ยลดผลกระทบ
ตอ่ราคามลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 

 
5. ความเสีย่งจากการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives Risk) สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้บางประเภท
อาจมกีารขึน้ลงผันผวน (volatile) มากกวา่หลักทรัพยพ์ืน้ฐานดังนัน้หากกองทนุมกีารลงทนุในหลักทรัพยด์ังกลา่ว
ยอ่มทําใหส้นิทรัพยม์คีวามผันผวนมากกวา่การลงทนุในหลักทรัพยพ์ืน้ฐาน (Underlying Security) 

 แนวทางการบรหิารเพือ่ลดความเสีย่ง : 
 กองทนุอาจจะลงทนุในสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ทีม่ตีัวแปรเป็นอัตราแลกเปลีย่น โดยมวีัตถปุระสงคเ์พือ่ลดความเสีย่ง
เทา่นัน้ ทัง้นีก้ารป้องกนัความเสีย่งดังกลา่วอาจทําใหก้องทนุเสยีโอกาสทีจ่ะไดรั้บผลตอบแทนทีเ่พิม่ขึน้หาก
อัตราแลกเปลีย่นมกีารเปลีย่นแปลงไปในทางตรงขา้มกับทีก่องทุนคาดการณ์ไวอ้ย่างไรก็ดกีองทุนยังคงมี
ความเสีย่งจากการทีคู่ส่ญัญาไมป่ฏบิตัติาม ดังนัน้ เพือ่ลดความเสีย่งดังกลา่วกองทนุจะทําธรุกรรมกบัธนาคารที่
มกีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้หรอืธนาคารพาณชิย ์
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6. ความเสีย่งจากขอ้จํากดัการนําเงนิลงทนุกลบัประเทศ (Repatriation Risk) เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจาก
การเปลีย่นแปลงภายในประเทศทีก่องทนุลงทนุ เชน่ การเปลีย่นแปลงทางการเมอืง ขอ้กําหนด กฎเกณฑห์รอื
นโยบายตา่งๆ ของรัฐบาลในการบรหิารประเทศ ซึง่รวมถงึสาเหตอุืน่ๆ ทีอ่าจทําใหไ้มส่ามารถชําระหนี้ไดต้รงตาม
ระยะเวลาทีก่ําหนด รวมถงึอาจทําใหก้องทุนเกดิความเสีย่งจากสัญญาสวอ้ป และ/หรอืสัญญาฟอรเ์วริด์ได ้
ซึง่มผีลตอ่ผลตอบแทนทีก่องทนุจะไดรั้บจากการลงทนุ 

แนวทางการบรหิารเพือ่ลดความเสีย่ง : 
บรษัิทจัดการจะตดิตามสถานการณ์การเปลีย่นแปลงการเมอืง ภาวะเศรษฐกจิ ภาวะตลาดเงนิ ตลาดทนุ ตลอดจน
ปัจจัยพืน้ฐานตา่งๆของประเทศทีก่องทนลงทนุอยา่งใกลช้ดิ เพือ่ประเมนิความเสีย่งจากการลงทนุในประเทศนัน้ๆ
เพือ่ลดความเสีย่งในสว่นนี ้
 

7. ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High Concentration Risk) 

1) ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตัวในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึง่ (High Issuer Concentration Risk) เกดิจาก
กองทนุลงทนุในผูอ้อกตราสารรายใดๆ มากกวา่ 10% ของ NAV รวมกัน ซึง่หากเกดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผลกระทบตอ่
การดําเนนิงาน ฐานะการเงนิ หรอืความมั่นคงของผูอ้อกตราสารรายดังกลา่ว กองทนุอาจมผีลการดําเนนิงาน
ทีผั่นผวนมากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลายผูอ้อกตราสาร 

ทัง้นี ้การลงทนุแบบกระจกุตัวไมร่วมถงึกรณีการลงทนุในทรัพยส์นิดังนี ้ 

1. ตราสารหนีภ้าครัฐไทย 

2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศทีม่กีารจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดับทีส่ามารถลงทนุได ้

3. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทีผู่รั้บฝากหรอืผูอ้อกตราสารทีม่กีารจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่น
อนัดับทีส่ามารถลงทนุได ้

2) ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตัวในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึง่ (Sector Concentration Risk) เกดิจาก
กองทนุลงทนุในบางหมวดอตุสาหกรรมมากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั ซึง่หากเกดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผลกระทบตอ่
อตุสาหกรรมนัน้ กองทุนดังกล่าวอาจมผีลการดําเนนิงานทีผั่นผวนมากกว่ากองทุนทีก่ระจายการลงทุนในหลาย
หมวดอตุสาหกรรม 

3) ความเสีย่งจากการกระจกุตัวลงทนุในประเทศใดประเทศหนึง่ (Country Concentration Risk) เกดิจากกองทนุ
ลงทนุในประเทศใดประเทศหนึง่มากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั ทัง้นี้ ไมร่วมถงึการลงทนุในตราสารทีผู่อ้อก
เสนอขายอยู่ในประเทศไทยซึง่หากเกดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เชน่ การเมอืงเศรษฐกจิ 
สงัคม เป็นตน้ กองทนุดังกลา่วอาจมผีลการดําเนนิงานทีผั่นผวนมากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลาย
ประเทศ 

 


