
กลยทุธก์ารลงทนุ

ประเภทกองทนุรวมตามท่ีแสดงใน สิงหาคม 2564 

ขอ้มลูท่ีใชเ้ปรียบเทียบผลการด าเนิน ขนาดกองทนุ (ลา้นบาท)

งานของกองทนุรวม ณ จดุขาย 974.17

Global Equity มลูค่าหน่วยลงทนุ/หน่วย (บาท) 

11.4850

การป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน วนัจดทะเบียนกองทนุรวม  

ขึน้อยูก่บัดลุยพินจิของผูจ้ัดการกองทนุ 16 มนีาคม 2564

                             รปูแบบกองทนุ 

ประเภทกองทนุ

กองทนุรวมตราสารทนุ กองทนุรวมหนว่ยลงทนุ 

Fund of Funds) กองทนุรวมทีเ่นน้ลงทนุแบบมคีวาม

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี * 3 ปี * 5 ปี * 10 ปี * ตัง้แต่ตน้ปี ตัง้แต่จดัตัง้ ** เส่ียงตา่งประเทศ

UEV 12.87 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 14.85 การสัง่ซ้ือหน่วยลงทนุ

Benchmark *** 5.88 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 12.06 ทกุวันทาํการซ้ือขายหนว่ยลงทนุภายใน 15.30น.*

ความผนัผวนของผลการดาํเนินงาน 10.35 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 13.77 การขายคืนหน่วยลงทนุ

ความผนัผวนของตวัชี้วดั 4.36 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6.52 ทกุวันทาํการซ้ือขายหนว่ยลงทนุภายใน 14.00น.*

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไมม่กีารจ่ายเงนิปันผล

มลูค่าขัน้ต ่าในการซ้ือ

ไมก่าํหนด

มลูค่าขัน้ต ่าในการขายคืน

ไมก่าํหนด

วนัท่ีไดร้บัเงินค่าขายคืน  ภายใน 5 วันท าการ

นบัถัดจากวันคาํนวณมลูค่าทรัพยสิ์นสทุธิ มลูค่า

หนว่ยลงทนุ ราคาหนว่ยลงทนุของวันรับซ้ือคืน

หนว่ยลงทนุ (ปัจจบุนั T+4)

ตัง้แต่จัดตัง้กองทนุ จนถึงวันที ่31 สิงหาคม 2564 *โปรดศึกษาปฏิทนิวันซ้ือขายกองทนุ

ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจากผ ูถื้อหน่วยลงทนุ 

สดัสว่นการลงทนุ (รอ้ยละของมลูค่าหนว่ยลงทนุ)

1. หนว่ยลงทนุของกองทนุระหว่างประเทศ 102.23% ค่าธรรมเนียมการขาย

2. อื่น ๆ -2.23% ไมเ่กิน 2.0% (ปัจจบุนัเก็บ 1.50%)

ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืน

ไมเ่กิน 2.0% (ปัจจบุนัยกเวน้)

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่น

สับเปลีย่น -เขา้  ไมเ่กิน 2.0% (ปัจจบุนัเก็บ 1.50%) 

รายช่ือหลกัทรพัย์ แตไ่มค่ิดค่าธรรมเนยีมการขาย

1.หนว่ยลงทนุ : RobecoSAM Smart Mobility Equities I USD 70.52% สับเปลีย่น -ออก ไมเ่กิน 2.0% (ปัจจบุนัยกเวน้)

2.หนว่ยลงทนุ : Global X Lithium & Battery Tech ETF 31.71% ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม 

3.อื่นๆ -2.23% (รอ้ยละของมลูค่าทรัพยสิ์นสทุธิ) 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ

≤ 2.14% ตอ่ปี

ค่าธรรมเนียมผ ูด้แูลผลประโยชน์

≤ 0.08025% ตอ่ปี

แผนภาพแสดงต าแหน่งความเส่ียงของกองทนุรวม ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

≤ 0.4280% ตอ่ปี

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ

≤ 2.70175% ตอ่ปี 

หมายเหต ุทัง้นี ้ค่าธรรมเนยีมดงักล่าวขา้งตน้เป็น

อัตราทีร่วมภาษมีลูค่าเพ่ิม (ถา้ม)ี หรือภาษธีรุกิจ

เฉพาะ (ถา้ม)ี หรือภาษอีื่นใดท านองเดยีวกนั (ถา้ม)ี

Bloomberg Ticker : UEVTECH:TB

กองทนุหลกั :  LIT US

   RSSMEIU LX ขอ้มลู ณ 31 สิงหาคม 2564

สอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติมติดต่อ

ผ ูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซ้ือคืน

และบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั โทร. +66 (0) 2786-2222

อีเมล ์thuobamwealthservice@uobgroup.com เว็บไซต ์www.uobam.co.th 

ลงทนุในหรือมไีวซ่ึ้งหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตราสารทนุต่างประเทศ และ/หรือกองทนุรวมอีทีเอฟ 

(ETF) ตราสารทนุต่างประเทศ ทีม่นีโยบายการลงทนุในหลกัทรพัยแ์ละ/หรือตราสารของบริษทัทีด่ าเนนิ

ธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัสายการผลิตแบตเตอร่ี ซ่ึงครอบคลมุถึงการท าเหมอืงไปจนถึงการพฒันาเทคโนโลยี

แบตเตอร่ีและ การผลิตแบตเตอร่ี และ/หรือบริษทัทีด่ าเนนิการและ/หรือไดร้บัประโยชนจ์ากการพฒันา

เทคโนโลยี ผลิตภณัฑ ์และ/หรือบริการทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบขนส่งในอนาคต เชน่ รถยนต์ , ยานพาหนะไฟฟ้า

 และ/หรือเทคโนโลยี ดิจิตอลทีใ่ชใ้นการขนส่ง เชน่ การขบัขีอ่ตัโนมตัิ เป็นตน้ โดยกระจายการลงทนุใน

ตลาดหลกัทรพัยท์ัว่โลก ทัง้นี ้สดัส่วนการลงทนุในภมูภิาคต่างๆ ทัว่โลก จะขึน้อยู่กบัดลุยพินจิของบริษทั

จดัการตามสภาวะการลงทนุหรือการคาดการณส์ภาวะการลงทนุในแต่ละขณะ

การลงทนุมคีวามเสี่ยง ผูล้งทนุควรทาํความเขา้ใจลกัษณะกองทนุ นโยบายการลงทนุ เงือ่นไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและผลการดาํเนนิงานของกองทนุกอ่นการตดัสินใจลงทนุ ผลการดาํเนนิงานใน

อดตี/ผลการเปรียบเทยีบผลการดาํเนนิงานที่เกี่ยวขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทนุ มไิดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการดาํเนนิงานในอนาคต เอกสารการวัดผลการดาํเนนิงานของกองทนุรวมฉบบันี้ไดจ้ัดทาํ

ขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดาํเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบริษทัจัดการลงทนุ รางวัลและการจัดอนัดบัขา้งตน้ไมไ่ดจ้ัดทาํขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดาํเนนิงานของกองทนุรวม

ของสมาคมบริษทัจัดการลงทนุ กองทนุมคีวามเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนที่อาจเกดิขึน้จากการลงทนุในตา่งประเทศ ถึงแมว่้ากองทนุอาจป้องกนัความเสี่ยงตามดลุยพินจิของผูจ้ัดการกองทนุรวม 

แตเ่นื่องจากกองทนุไมไ่ดป้้องกนัความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนทัง้จาํนวน   ผูล้งทนุอาจจะขาดทนุหรือไดร้ับกาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยน/หรือไดร้ับเงนิคืนตํา่กว่าเงนิลงทนุเร่ิมแรกได้

กองทนุ

ผลการด าเนินงานยอ้นหลงักองทนุ ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2564

ผลการด าเนินงานยอ้นหลงั (%)

* % ต่อปี ** หากกองทนุรวมจัดตัง้นอ้ยกว่า 1 ปี ผลการดาํเนนิงานที่แสดงจะเป็นตามที่เกดิขึน้จริง แต่หากกองทนุรวมจัดตัง้ตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป ผลการดาํเนนิงานที่แสดงจะเป็น % ต่อปี

 *** ดชัน ีMSCI World Net Total Return USD Index ปรับดว้ยตน้ทนุการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นเพื่อเทียบคา่สกลุเงนิบาท ณ วันที่คาํนวณผลตอบแทน สดัส่วน 100%

กองทนุเปิด ยไูนเต็ด แบตเตอร่ี แอนด ์อีวี เทคโนโลยี ฟันด ์

(UEV) 
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LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF

KEY FEATURES

High Growth Potential
Lithium battery technology is essential to the rise of electric vehicles (EVs), renewable energy 
storage, and mobile devices.

Advancing Clean Technologies
EVs produce zero direct emissions, meaning broader adoption could result in reduced greenhouse 
gas emissions and improved urban air quality.(1)

Unconstrained Approach
LIT invests in companies throughout the lithium cycle, including mining, refinement and battery 
production, cutting across traditional sector and geographic definitions.

ETF Category: Thematic Growth – 
Disruptive Technology
As of 7/31/2021

FUND DETAILS  
Inception Date 07/22/2010
Underlying Index Solactive Global Lithium Index
Number of Holdings 38
Assets Under Management $4,392.88 mil
Total Expense Ratio 0.75%
Distribution Frequency Semi-Annually

TRADING DETAILS
 

Ticker LIT
CUSIP 37954Y855
Exchange NYSE Arca
Bloomberg IOPV Ticker LITIV
Index Ticker SOLLIT

PERFORMANCE (%)

 1M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y
Since 
Inception

NAV 13.74% 34.11% 130.11% 38.67% 29.88% 9.18% 10.87%

Market 
Price

14.93% 34.63% 132.23% 39.12% 29.97% 9.32% 10.95%

Index 13.80% 34.59% 130.31% 38.65% 29.96% 9.53% 11.36%

TOP 10 HOLDINGS (%) Holdings Subject to Change

Albemarle Corp 12.93%

Ganfeng Lithium Co Ltd-a 7.21%

Naura Tech Gr -a 6.99%

Yunnan Energy-a 6.22%

Contemporary A-a 5.80%

Eve Energy Co Ltd-a 5.53%

Wuxi Lead Inte-a 4.96%

Byd Co Ltd-h 4.74%

Mineral Resources Ltd 4.07%

Samsung Sdi Co Ltd 3.61%

The performance data quoted represents past performance and does not guarantee future results. Investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an 
investor’s shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than their original cost. Current performance may be higher or lower than the performance quoted. High short-
term performance of the Fund, when observed, is unusual and investors should not expect such performance to be repeated. Returns for periods greater than one year are annualized. 
Click here for standard performance as of the most recent quarter-end.

SECTOR BREAKDOWN (%)

Materials 46.24%

Industrials 29.00%

Information Technology 12.69%

Consumer Discretionary 11.18%

Financials 0.89%

COUNTRY BREAKDOWN (%)

China 50.94%

United States 20.25%

South Korea 8.70%

Australia 7.35%

Japan 4.46%

Chile 3.37%

Germany 1.75%

Taiwan 1.41%

Hong Kong 0.89%

Others* 0.88%

* Netherlands 0.52%, Canada 0.36%

RISK CHARACTERISTICS SINCE ETF INCEPTION

 Solactive Global Lithium Index MSCI ACWI Index

Annualized Volatility 23.16% 14.52%
Beta 1.20 1.00
Sharpe Ratio 0.49 0.76

605 THIRD AVENUE
43RD FLOOR
NEW YORK, NY 10158

1 (888) 493-8631
GLOBALXETFS.COM
@GLOBALXETFS



LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF As of 7/31/2021

DEFINITIONS

Solactive Global Lithium Index The Solactive Global Lithium Index tracks the performance of the largest and most liquid listed companies active in exploration and/or 
mining of Lithium or the production of Lithium batteries.

MSCI ACWI Index MSCI ACWI Index captures large and mid cap representation across 23 Developed Markets (DM) and 27 Emerging Markets (EM) countries. 
The index covers approximately 85% of the global investable equity opportunity set. DM countries include: Australia, Austria, Belgium, 
Canada, Denmark, Finland, France, Germany, Hong Kong, Ireland, Israel, Italy, Japan, Netherlands, New Zealand, Norway, Portugal, 
Singapore, Spain, Sweden, Switzerland, the UK and the US. EM countries include: Argentina, Brazil, Chile, China, Colombia, Czech 
Republic, Egypt, Greece, Hungary, India, Indonesia, Korea, Kuwait, Malaysia, Mexico, Pakistan, Peru, Philippines, Poland, Qatar, Russia, 
Saudi Arabia, South Africa, Taiwan, Thailand, Turkey and United Arab Emirates.

Annualized Volatility The annualized standard deviation of the daily returns of the security using the closing levels of the index during the 22 index-day period 
preceding that day.

Beta Measures the volatility of the Fund price relative to the volatility in the market index and can also be defined as the percent change in the 
price of the Fund given a 1% change in the market index. A beta below one suggests that the Fund was less volatile than the market 
benchmark.

Sharpe Ratio Measures the return for each unit of risk. The risk free rate is subtracted from the mean return and is divided by the standard deviation of 
returns.

Lithium Lithium is a chemical element which has several industrial applications including serving as the primary component to manufacture 
batteries. While there are no financial instruments tracking the direct price of lithium, the fund gains exposure to the asset class through 
companies active in the exploration, mining and refinement of lithium.

(1) US Office of Energy Efficiency & Renewable Energy, “Reducing Pollution with Electric Vehicles”

Investing involves risk, including the possible loss of principal. International investments may involve risk of capital loss from unfavorable fluctuation in currency values, from differences 
in generally accepted accounting principles, or from economic or political instability in other nations. Emerging markets involve heightened risks related to the same factors as well as 
increased volatility and lower trading volume. Narrowly focused investments may be subject to higher volatility. There are additional risks associated with investing in lithium and the 
lithium mining industry. LIT is non-diversified. The information provided is not intended for trading purposes, and should not be considered investment advice.

Carefully consider the Fund’s investment objectives, risk factors, charges, and expenses before investing. This and additional information can be found in the Fund’s full or 

summary prospectus, which may be obtained by calling 1.888.493.8631, or by visiting globalxetfs.com. Please read the prospectus carefully before investing.

Shares of ETFs are bought and sold at market price (not NAV) and are not individually redeemed from the Fund. Brokerage commissions will reduce returns. Beginning October 15, 
2020, market price returns are based on the official closing price of an ETF share or, if the official closing price isn’t available, the midpoint between the national best bid and national 
best offer (“NBBO”) as of the time the ETF calculates current NAV per share. Prior to October 15, 2020, market price returns were based on the midpoint between the Bid and Ask price. 
NAVs are calculated using prices as of 4:00 PM Eastern Time. The returns shown do not represent the returns you would receive if you traded shares at other times. Indices are 
unmanaged and do not include the effect of fees, expenses or sales charges. One cannot invest directly in an index.

Global X Management Company LLC serves as an advisor to the Global X Funds. The Funds are distributed by SEI Investments Distribution Co. (SIDCO, 1 Freedom Valley Drive, Oaks, PA, 
19456), which is not affiliated with Global X Management Company LLC or Mirae Asset Global Investments. Global X Funds are not sponsored, endorsed, issued, sold or promoted by 
Solactive AG, nor does Solactive AG make any representations regarding the advisability of investing in the Global X Funds. Neither SIDCO, Global X nor Mirae Asset Global Investments 
are affiliated with Solactive AG.

605 THIRD AVENUE
43RD FLOOR
NEW YORK, NY 10158

1 (888) 493-8631
GLOBALXETFS.COM
@GLOBALXETFS



 

For accredited investors only 

Factsheet | Figures as of 31-08-2021 

RobecoSAM Smart Mobility Equities I USD 
RobecoSAM Smart Mobility Equities is an actively managed fund that invests globally in companies that benefit from the emerging megatrend of electric vehicles. The selection of these stocks is based on fundamental analysis. The fund's 
objective is to achieve a better return than the index. The strategy integrates sustainability criteria as part of the stocks selection process and through a theme specific sustainability assessment. The portfolio is built on the basis of an eligible 
investment universe that includes companies whose business models contibute to the thematic investment objectives. The assessment regarding relevant SDGs uses an internally developed framework about which more information can be 
obtained via the website www.robeco.com/si. 
   

 

 Robeco Singapore Private Limited(UEN. 201541306Z)Address:12 Marina View, #10-02,Asia Square Tower 2,Singapore 018961 Page 1 /  6 
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Pieter Busscher, CFA 
Fund manager since 01-08-2021 
 
  
Performance  

 Fund Index 
1  m 2.38% 2.49% 
3  m 6.20% 5.88% 
Ytd 9.03% 17.94% 
1 Year 57.91% 29.77% 
2 Years 44.58% 23.10% 
3 Years 24.23% 14.96% 
Since 07-2018 23.81% 14.97% 
Annualized (for periods longer than one year) 
Note: due to a difference in measurement period between the fund and the index, performance differences may arise. For further info, see page 4. 
   

  
Calendar year performance  

 Fund Index 
2020 62.54% 15.90% 
2019 36.64% 27.67% 
Annualized (years) 
   

 
Index 
MSCI World Index TRN 
 
 
General facts 
Morningstar   
Type of fund Equities 
Currency USD 
Total size of fund USD 967,069,876 
Size of share class USD 35,424,156 
Outstanding shares 185,745 
1st quotation date 29-10-2020 
Close financial year 31-12 
Ongoing charges 0.93% 
Daily tradable Yes 
Dividend paid No 
Ex-ante tracking error limit - 
Management company Robeco Institutional Asset 

Management B.V. 
  
 
Sustainability profile 
      

 Exclusions++ 

 Full ESG Integration 

 Voting & Engagement 

 Target Universe 
 
For more information on exclusions see https://www.robeco.com/exclusions/ 

 

 
 

 

  

 

Performance 

 
   
Performance 
Based on transaction prices, the fund's return was 2.38%. 
The lithium mining company Albemarle continued to benefit from rising lithium prices, driven by a strong demand 

trajectory for the second half of 2021 and next year. The power electronics components supplier ON Semi beat 

estimates, and gave a promising long-term growth outlook in advanced safety in the coming years. It also acquired a 

silicon carbide producer. Power Integrations' performance also continued after the good earnings last month. In 

Connectivity, NXP delivered an in-line quarter, but increased guidance above expectations on strong demand across 

all end markets.  Vehicle supplier and active safety components driver-assist systems car supplier Aptiv reported 

weaker-than-estimated earnings. The company still expects to grow well above market, thanks to high-voltage 

products.The Chinese EV manufacturer XPeng continued on a rebound after the Chinese scrutiny on technology 

companies receded and as it reported quarterly numbers and offered guidance that was above consensus for the 

third quarter. BYD reported weaker margins, but is expected to grow further and also sell LFP batteries to other 

companies, showing good stock performance. 
 
 
Market development 
Global stock markets continued their upward path and reached new all-time highs. Initial fears about a potential 

tapering announcement caused some nervousness ahead of the Jackson Hole meeting. Consistent messaging from 

the Fed – no surprise – led to a recovery in the second half of the month. Financial conditions remain very supportive 

and real interest rates remain close to their lows. Corporate earnings in Q2 were very strong and most companies 

beat expectations, which led to a further earnings upgrade for this year. The Smart Mobility theme continued to be 

attractive, as the transformation of the automotive industry towards electrification maintained its momentum. 

Notably, the European electric vehicles (EV) market is continuing strongly, with more new models set to enter the 

market in the second half of the year. The US market may increase above our expectations, as the infrastructure bill 

is likely to support EV charging and offer subsidies for EVs. 
 
 
Expectation of fund manager 
The worldwide economic recovery is continuing at a robust pace. While certain supply chains are expected to remain 

tight throughout the second half of the year, the current inflationary pressure is still considered to be fairly 

temporary, allowing the central banks to maintain a rather dovish stance. Overall, this should continue to prove 

supportive for the overall stock markets. The fund management remains constructive on the mid to long-term 

prospects of the markets. 
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Top 10 largest positions 
Holdings Sector % 
Analog Devices Inc Semiconductors & semicond. equipm. 5.15 
Albemarle Corp Chemicals 4.46 
Samsung SDI Co Ltd Electronic Equipment & Instruments 4.39 
Schneider Electric SE Electrical Equipment 3.95 
ON Semiconductor Corp Semiconductors & semicond. equipm. 3.88 
XPeng Inc ADR Automobiles 3.85 
NXP Semiconductors NV Semiconductors & semicond. equipm. 3.51 
Aptiv PLC Auto Components 3.43 
ABB Ltd Electrical Equipment 3.40 
Sociedad Quimica y Minera de C ADR Chemicals 3.09 
Total  39.12 
   

   
Top 10/20/30 weights 
TOP 10 39.12% 
TOP 20 65.33% 
TOP 30 83.96% 
  

 
Statistics 

 3 Years 
Tracking error ex-post (%) 16.18 
Information ratio 0.66 
Sharpe ratio 0.86 
Alpha (%) 6.71 
Beta 1.32 
Standard deviation 28.42 
Max. monthly gain (%) 26.61 
Max. monthly loss (%) -17.03 
Above mentioned ratios are based on gross of fees returns  

 
Hit ratio 

 3 Years 

Months outperformance 22 
Hit ratio (%) 61.1 
Months Bull market 26 
Months outperformance Bull 17 
Hit ratio Bull (%) 65.4 
Months Bear market 10 
Months Outperformance Bear 5 
Hit ratio Bear (%) 50.0 
Above mentioned ratios are based on gross of fees returns.  

 
Changes 
This share class shows performance information prior to its launch date. On the launch date of this share class, the 

fund absorbed Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Mobility Fund. Performance prior to the launch date has been 

simulated on  the basis of the past performance of the absorbed fund that had similar investment policy and applied 

higher or comparable charges.  
 

 

  
Top 10 largest positions  
Analog Devices Inc. is a leading player in the EV battery 

management space with wireless technology and its position 

improved after the acquisition of Maxim.  Albemarle is a 

leading lithium producer with assets in South America and 

Australia which are at the low end of the cost curve. Samsung 

SDI is a leading lithium-ion battery manufacturer. Large-sized 

batteries used in EVs or ESS (energy storage systems) are 

experiencing very fast growth and will become the company's 

main business in the near future. Schneider Electric is a leader 

in electrical chargers and electrical grid solutions. ON 

Semiconductor Corporation supplies analog, standard logic 

and discrete semiconductors for data and power 

management, with strong exposure to the automotive 

markets. 

 

  
 
Fund price 
31-08-21 USD 193.30 
High Ytd (22-01-21) USD 205.12 
Low Ytd (12-05-21) USD 169.02 
   
  
Fees  
Management fee 0.80% 
Performance fee None 
Service fee 0.12% 
Expected transaction costs 0.12% 
  
 
Legal status 
Investment company with variable capital incorporated 
under Luxembourg law (SICAV) 
Issue structure Open-end 
UCITS V Yes 
Share class I USD 
This fund is a subfund of Robeco Capital Growth Funds, 
SICAV. 
 
 
Registered in 
Austria, Belgium, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, 
Liechtenstein, Netherlands, Singapore, Spain, Sweden, 
Switzerland, United Kingdom 
 
 
Currency policy 
The fund is allowed to pursue an active currency policy to 
generate extra returns and can engage in currency 
hedging transactions. 
 
 
Risk management 
Risk management is fully integrated into the investment 
process to ensure that positions always meet the 
investment guidelines. 
 
 
Dividend policy 
In principle the fund does not intend to distribute dividend 
and so both the income earned by the fund and its overall 
performance are reflected in its share price. 
 
 
Fund codes 
ISIN LU2145466475 
Bloomberg RSSMEIU LX 
WKN A2QD28 
Valoren 55744756 
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ESG integration policy 
The RobecoSAM Smart Mobility Equities strategy invests in companies that benefit from secular trends in urbanization, electrification, and automation that are driving sustainable solutions in 

mobility and transportation. It employs systematic, bottom-up stock selection that combines proprietary Environmental, Social & Governance (ESG) data and research throughout the 

investment process. ESG criteria for exclusions and theme-specific suitability are applied during universe construction. An in-house Sustainability Investing (SI) research team integrates 

financially-material sector and company-specific sustainability analysis into investment cases. A dedicated thematic equity team incorporate SI research within fundamental analysis and stock 

valuations. Impact assessments of controversial incidences affecting portfolio holdings provide additional risk management. An active ownership and engagement team interacts directly with 

company management of fund holdings, offering additional channels for sustainable impact. 

    
SDG Contribution  
The SDG score shows to what extent the portfolio and the 
benchmark contribute to the 17 UN Sustainable Developments 
Goals (SDGs). Scores are assigned to each underlying company 
using the Robeco SDG Framework, which utilizes a three-step 
approach to calculate a company’s contribution to the relevant 
SDGs. The starting point is an assessment of the products offered 
by a company, followed by the way in which these products are 
produced, and finally whether the company is exposed to any 
controversies. The outcome is expressed in a final score which 
shows the extent to which a company impacts the SDGs on a scale 
from highly negative (dark red) to highly positive (dark blue). 
  
The bar shows the aggregate percentage exposure of the portfolio 
and the benchmark (shaded) to the different SDG scores. This is 
then also split out per SDG. As a company can have an impact on 
several SDGs (or none), the values shown in the report do not sum 
to 100%. More information on Robeco’s SDG Framework can be 
found at: https://www.robeco.com/docm/docu-robeco-
explanation-sdg-framework.pdf 
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Asset Allocation  
   

    
Asset allocation 
    
Equity   98.3% 
Cash   1.7% 
     

    
Sector allocation  
The fund invests in companies exposed to structural growth trends 

of the 'Smart Mobility' theme. As a consequence, the portfolio is 

particularly invested in companies in the technology sector, 

followed by the industrial and consumer discretionary sectors. 

 

 

        
  Sector allocation Deviation index 
        
Semiconductors & semicond. equipm.   36.4% 1   31.7% 
Electrical Equipment   16.6% 1   15.6% 
Electronic Equipment & Instruments   14.1% 1   13.1% 
Chemicals   9.7% 1   7.5% 
Auto Components   9.1% 1   8.7% 
Automobiles   6.4% 1   4.4% 
Machinery   4.5% 1   2.5% 
Software   1.9% 1   -5.6% 
Household Durables   1.1% 1   0.4% 
Oil, Gas & Consumable Fuels   0.2% 1   -2.5% 
Beverages   0.0% 1   -1.5% 
Electric Utilities   0.0% 1   -1.7% 
Other   0.0% 1   -72.4% 
         

    
Regional allocation  
The fund invests globally. Most exposure is to US-listed stocks, 

followed by the Eurozone, Japan, South Korea, Taiwan, Switzerland 

and Canada. 

 

 

        
Regional allocation Deviation index 
        
America   45.3% 1   -25.9% 
Asia   29.7% 1   19.8% 
Europe   25.0% 1   6.2% 
Middle East   0.0% 1   -0.2% 
         

    
Currency allocation  
The fund has no currency hedges in place. This means the currency 

allocation is a reflection of the investments of the fund. 
 

 

        
Currency allocation Deviation index 
        
U.S. Dollar   40.0% 1   -28.1% 
Euro   19.4% 1   9.7% 
Japanese Yen   9.6% 1   3.0% 
Korean Won   8.0% 1   8.0% 
Hong Kong Dollar   6.3% 1   5.5% 
Swiss Franc   5.4% 1   2.5% 
Taiwan Dollar   5.2% 1   5.2% 
Chilean Peso   3.0% 1   3.0% 
Canadian Dollar   1.4% 1   -1.8% 
Pound Sterling   1.1% 1   -3.0% 
Norwegian Kroner   0.6% 1   0.4% 
Singapore Dollar   0.0% 1   -0.3% 
Other   0.0% 1   -4.1% 
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Investment policy 
RobecoSAM Smart Mobility Equities is an actively managed fund that invests globally in companies that benefit from the emerging megatrend of electric vehicles. The selection of these stocks is based 

on fundamental analysis. The fund's objective is to achieve a better return than the index. The fund has sustainable investment as its objective within the meaning of Article 9 of the European 

Sustainable Finance Disclosure Regulation. The fund furthes the decarbonization of the global transportation sector through investments in its electrification by investing in companies that advance the 

following UN Sustainable Development Goals (UN SDGs): Affordable and Clean Energy goal, Decent work and economic growth, Industry, innovation and infrastructure, Sustainable cities and 

communities, and Responsible consumption and production. The fund integrates ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) in the investment process, applies an exclusion list basis 

controversial behavior, products (including controversial weapons, tobacco, palm oil and fossil fuel) while avoiding investment in thermal coal, weapons, military contracting and companies that 

severely violate labor conditions, next to voting and engaging.The strategy integrates sustainability criteria as part of the stocks selection process and through a theme specific sustainability assessment. 

The portfolio is built on the basis of an eligible investment universe that includes companies whose business models contibute to the thematic investment objectives. The assessment regarding relevant 

SDGs uses an internally developed framework about which more information can be obtained via the website www.robeco.com/si. The majority of stocks selected will be components of the Benchmark, 

but stocks outside the Benchmark may be selected too. The investment policy is not constrained by a benchmark but the fund may use a benchmark for comparison purposes. The fund can deviate 

substantially from the issuer, country and sector weightings of the Benchmark. There are no restrictions on the deviation from the Benchmark. The Benchmark is a broad market weighted index that is 

not consistent with the sustainable objective of the fund. 
 
 
Fund manager's CV 
Pieter Busscher is the Lead Portfolio Manager responsible for the RobecoSAM Smart Materials Equities and RobecoSAM Smart Mobility Equities strategies. He focuses on sustainable growth 

opportunities in new materials, efficiency technologies, reuse of resources and new mobility solutions. He joined Robeco in 2007 as a Deputy Portfolio Manager for the Sustainable Water strategy. 

Pieter became the Lead Portfolio Manager for Smart Materials in 2009 and Deputy Portfolio Manager for Smart Mobility at its launch in 2018. Prior to joining Robeco, he worked at Credit Suisse Asset 

Management in Zurich. He studied International Business at RSM Erasmus University and Banking and Finance at the University of St. Gallen and is a CFA charterholder. 
 
 
Fiscal product treatment 
The fund is established in Luxembourg and is subject to the Luxembourg tax laws and regulations. The fund is not liable to pay any corporation, income, dividend or capital gains tax in Luxembourg. The 

fund is subject to an annual subscription tax ('tax d'abonnement') in Luxembourg, which amounts to 0.01% of the net asset value of the fund. This tax is included in the net asset value of the fund. The 

fund can in principle use the Luxembourg treaty network to partially recover any withholding tax on its income. 
 
 
Fiscal treatment of investor 
Investors who are not subject to (exempt from) Dutch corporate-income tax (e.g. pension funds) are not taxed on the achieved result. Investors who are subject to Dutch corporate-income tax can be 

taxed for the result achieved on their investment in the fund. Dutch bodies that are subject to corporate-income tax are obligated to declare interest and dividend income, as well as capital gains in their 

tax return. Investors residing outside the Netherlands are subject to their respective national tax regime applying to foreign investment funds. We advise individual investors to consult their financial or 

tax adviser about the tax consequences of an investment in this fund in their specific circumstances before deciding to invest in the fund. 
 
 
MSCI disclaimer 
Source MSCI.  MSCI makes no express or implied warranties or representations and shall have no liability whatsoever with respect to any MSCI data contained herein.  The MSCI data may not be further 

redistributed or used as a basis for other indices or any securities or financial products.  This  report is not approved, endorsed, reviewed or produced by MSCI. None of the MSCI data is intended to 

constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any kind of investment decision and may not be relied on as such. 
 
 
Morningstar 
Copyright © Morningstar Benelux. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) 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. For more information on Morningstar, please refer to www.morningstar.com 
 
  
Eurosif disclaimer 

 

The European SRI Transparency logo signifies that Robeco commits to provide accurate, adequate and timely information to enable stakeholders, in particular consumers, to understand 

the Sustainable Responsible Investment (SRI) policies and practices relating to the fund. Detailed information about the European SRI Transparency Code can be found on 

www.eurosif.org, and information of the SRI policies and practices of the RobecoSAM Smart Mobility Equities can be found at: www.robeco.com. The Transparency Code are managed 

by Eurosif, an independent organisation. The European SRI Transparency Logo reflects the fund manager’s commitment as detailed above and should not be taken as an endorsement of 

any particular company, organisation or individual. 
  

  
Febelfin disclaimer 

 
The fact that the sub-fund has obtained this label does not mean that it meets your personal sustainability goals or that the label is in line with requirements arising from any future 

national or European rules. The label obtained is valid for one year and subject to annual reappraisal. For further information on this label, please visit www.towardssustainability.be. 
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Disclaimer 
Source: Robeco. As of 31-08-2021, NAV to NAV in denominated currency of the respective share class with dividends re-invested. The performance figures are calculated starting from the first quotation 

date. ©2021 Morningstar. All Rights Reserved. The information contained here in: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not 

warranted to be accurate, complete or timely by Morningstar. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past 

performance is no indication of current or future performance. 
This document is not intended as a recommendation or for the purpose of soliciting any action in relation to the Robeco Capital Growth Funds (“Fund”) and should not be construed as an offer to sell 

shares of the Fund (the “Shares”) or solicitation by anyone in any jurisdiction in which such an offer or solicitation is not  authorised or to any person to whom it is unlawful to make such an offer and 

solicitation. While all the information prepared in this document is believed to be accurate, the directors of the Fund and i ts investment manager makes no representation or warranty, whether express 

or implied, as to the completeness, reliability or accuracy, nor can it accept responsibility for errors appearing in the document. This document does not constitute any recommendation regarding any 

securities, futures, derivatives or other investment products. Nothing in this document constitutes accounting, legal, regulatory, tax or other advice. Any decision to subscribe for interests in the Fund 

must be made solely on the basis of information contained in the prospectus (the “Prospectus”), which information may be different from the information contained in this document, and with 

independent analyses of your investment and financial situation and objectives. The information contained in this document is qualified in its entirety by reference to the Prospectus, and this document 

should, at all times, be read in conjunction with the Prospectus. Detailed information on the Fund and associated risks is contained in the Prospectus. Any decision to participate in the Fund should be 

made only after reviewing the sections regarding investment considerations, conflicts of interest, risk factors and the relevant Singapore selling restrictions (as described in the section entitled 

“Important Information for Singapore Investors”) contained in the Prospectus. You should consult your professional adviser if you are in doubt about the stringent restrictions applicable to the use of 

this document, regulatory status of the Fund, applicable regulatory protection, associated risks and suitability of the Fund to your objectives. This document is not directed to, or intended for distribution 

to or use by, any person or entity who is a citizen or resident of or located in any locality, state, country or other jurisdiction where such distribution, publication, availability or use would be contrary to 

law or regulation or which would subject the Fund and its investment manager to any registration or licensing requirement within such jurisdiction. Investors should note that only the sub-funds listed in 

the appendix to the section entitled “Important Information for Singapore Investors” of the Prospectus (the “Sub-Funds”) are available to Singapore investors. The Sub-Funds are notified as restricted 

foreign schemes under the Securities and Futures Act, Chapter 289 of Singapore (“SFA”) and are invoking the exemptions from compliance with prospectus registration requirements pursuant to the 

exemptions under Section 304 and Section 305 of the SFA. The Sub-Funds are not authorised or recognised by the Monetary Authority of Singapore and Shares in the Sub-Funds are not allowed to be 

offered to the retail public in Singapore. The Prospectus of the Fund is not a prospectus as defined in the SFA. Accordingly, statutory liability under the SFA in relation to the content of prospectuses 

would not apply. The Sub-Funds may only be promoted exclusively to persons who are sufficiently experienced and sophisticated to understand the risks involved in investing in such schemes, and who 

satisfy certain other criteria provided under Section 304, Section 305 or any other applicable provision of the SFA and the subsidiary legislation enacted thereunder. You should consider carefully 

whether the investment is suitable for you. This document may contain projections or other forward looking statements regarding future events or future financial performance of countries, markets or 

companies and such projection or forecast is not indicative of the future or likely performance of the Fund. Neither the Fund, its investment manager nor any of their associates, nor any director, officer 

or employee accepts any liability whatsoever for any loss arising directly or indirectly from the use of this document. The information contained in this document, including any data, projections and 

underlying assumptions are based upon certain assumptions, management forecasts and analysis of information available as at the date of this document and reflects prevailing conditions and our 

views as of the date of the document, all of which are accordingly subject to change at any time without notice and the Fund and its investment manager are under no obligation to notify you of any of 

these changes. Prospective investors should not view the past performance of the Fund or its investment manager as indicative of future results. 
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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 12.29 19.32 44.35 20.47 15.21 11.21 7.22 8.57 11.27 13.00 11.22 11.25

25th Percentile 8.81 14.95 28.53 15.30 12.22 9.83 9.18 10.92 12.44 14.74 12.26 11.99

50th Percentile 5.51 11.95 23.70 11.26 10.17 7.30 11.11 13.40 15.18 16.95 13.44 15.16

75th Percentile 2.37 3.56 17.79 7.81 6.41 0.03 16.60 17.93 17.82 20.38 15.44 16.87

95th Percentile -6.09 -10.97 1.09 4.08 2.27 -8.27 27.35 30.59 26.50 30.73 27.52 29.05

Health Care

5th Percentile 10.17 18.61 26.79 12.49 12.29 15.13 9.77 11.14 12.96 13.74 12.34 14.63

25th Percentile 7.65 10.22 22.26 10.90 11.01 14.51 10.23 12.72 14.53 15.10 13.92 14.70

50th Percentile 6.72 7.84 19.24 10.14 10.16 13.74 10.43 13.11 14.96 16.54 14.70 14.79

75th Percentile 4.91 5.61 16.32 8.98 9.94 12.97 10.69 13.43 15.31 17.02 15.08 14.88

95th Percentile 3.52 -8.10 13.83 8.39 6.04 12.36 27.19 33.58 24.98 17.80 15.72 14.94

High Yield Bond

5th Percentile 2.68 6.17 9.26 4.22 3.98 0.90 0.94 1.37 4.77 5.60

25th Percentile 1.42 2.73 7.65 3.87 3.83 1.35 1.50 2.28 6.65 5.98

50th Percentile 1.14 2.45 6.82 3.61 3.81 1.41 1.57 2.38 7.58 5.98

75th Percentile 0.94 2.12 6.48 3.04 3.63 1.77 1.72 2.82 7.67 6.04

95th Percentile -1.15 2.04 3.89 2.51 3.44 5.65 3.41 4.20 9.91 7.92

India Equity

5th Percentile 15.26 23.91 61.62 13.31 10.91 8.92 9.88 14.05 15.10 21.04 18.19 17.75

25th Percentile 13.78 20.87 54.60 11.39 9.98 8.75 10.14 14.53 15.44 21.55 18.77 18.89

50th Percentile 13.19 18.01 48.56 9.54 9.15 8.55 10.51 15.25 16.71 23.04 20.52 20.31

75th Percentile 11.31 16.04 46.09 8.69 8.78 8.34 11.59 15.64 17.30 25.66 22.40 21.73

95th Percentile 9.88 13.72 44.45 8.34 7.63 8.18 12.18 17.31 17.95 26.62 22.73 22.86

Japan Equity

5th Percentile 7.90 7.44 33.92 8.91 11.69 7.09 13.43 14.24 14.31 16.58 13.57 19.38

25th Percentile 4.66 4.78 22.85 7.36 10.64 7.09 14.26 14.66 15.00 18.23 15.23 19.38

50th Percentile 1.19 2.50 21.24 6.24 9.18 7.09 14.90 16.09 15.95 18.74 15.58 19.38

75th Percentile -2.46 -6.11 19.85 4.90 8.39 7.09 15.25 16.97 16.46 19.30 15.89 19.38

95th Percentile -3.20 -7.18 17.95 0.42 4.64 7.09 16.58 17.16 17.38 21.86 17.22 19.38

Long Term General Bond

5th Percentile 1.99 3.10 3.53 4.66 3.18 3.77 0.80 1.14 1.09 2.01 1.97 1.61

25th Percentile 1.51 1.66 3.12 3.42 2.72 3.52 0.89 1.17 1.12 2.27 3.10 2.15

50th Percentile 1.29 1.05 2.30 2.87 2.15 3.20 1.08 1.26 1.32 3.75 4.51 2.82

75th Percentile 1.11 0.76 1.18 2.52 2.00 2.87 1.92 2.75 2.49 5.26 4.58 3.49

95th Percentile 0.81 0.17 0.20 1.79 1.87 2.62 3.28 3.40 2.97 5.60 4.63 4.03

Mid Term General Bond

5th Percentile 1.05 1.94 2.87 2.59 2.22 2.88 0.10 0.21 0.21 0.53 0.46 0.56

25th Percentile 0.84 1.60 2.39 2.25 1.95 2.55 0.20 0.37 0.35 0.70 0.59 0.62

50th Percentile 0.59 1.22 2.01 1.99 1.73 2.39 0.36 0.53 0.51 0.90 0.75 0.75

75th Percentile 0.45 0.85 1.27 1.54 1.39 2.13 0.41 0.61 0.62 1.06 0.87 0.84

95th Percentile 0.16 0.34 0.58 0.87 0.94 1.71 0.76 0.98 0.85 1.25 1.03 1.54

Moderate Allocation

5th Percentile 3.86 9.48 21.78 4.99 4.56 6.19 3.05 3.68 4.18 5.94 5.49 6.49

25th Percentile 2.44 6.54 14.52 2.99 3.27 5.16 4.13 4.72 5.33 8.31 7.10 8.29

50th Percentile 1.78 4.89 10.27 1.33 2.12 4.50 5.22 5.69 7.27 9.73 8.53 9.35

75th Percentile 1.58 3.88 7.41 -0.98 1.02 3.94 7.09 7.33 9.57 10.92 10.59 10.55

95th Percentile 0.30 2.79 3.43 -3.60 -1.03 3.15 11.66 11.44 13.61 14.30 12.63 12.80

Report as of 31/08/2021
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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 Battery and EV Technology Fund : UEV

กองทนุรวมตราสารทนุ

กองทนุรวมหนว่ยลงทนุ (Fund of Funds)

กองทนุรวมทีเ่นน้ลงทนุแบบมคีวามเสีย่งในตา่งประเทศ

หนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูสําคญั

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ
ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั  
การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :    
ไดร้บัการรบัรอง CAC  
  

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 มถินุายน 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 
 
 
กองทนุรวมนีไ้มเ่หมาะกบัใคร 
ผูล้งทนุทีเ่นน้การไดรั้บผลตอบแทนในจํานวนเงนิทีแ่น่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ 

 

 
 

ทําอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสีย่งของกองทนุนี ้
 อา่นหนังสอืชีช้วนฉบบัเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  
 อยา่ลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลกัษณะและความเสีย่งของกองทนุรวมนีด้พีอ 
 

 

 

กองทนุรวมนีเ้หมาะกบัใคร? 
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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 
 
  

 

แผนภาพแสดงตาํแหนง่ความเสีย่งของกองทนุรวม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 
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ปจัจยัความเสีย่งทีส่ําคญั 
 

ความเสีย่งจากความผนัผวนของมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Market risk)  
 

                ตํา่                                                                                               สงู 
 

 

 
 

ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High concentration risk) 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: กองทนุรวมมกีารลงทนุกระจกุตัวในหมวดอตุสาหกรรม Semiconductors 

 

 

 

หมายเหต ุ: กองทนุรวมมกีารลงทนุกระจกุตัวในประเทศสหรัฐอเมรกิา 
 

 

ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (Exchange rate risk) 

     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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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 

ทัง้นี ้สามารถดขูอ้มลูเป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00714/UEV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/th/mutual-fund/00714/UEV 

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/th/mutual-fund/00714/UEV 

และสามารถดขูอ้มลูของกองทนุตา่งประเทศทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: https://www.globalxetfs.com/funds/lit/ 
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หมายเหต:ุ  - คา่ธรรมเนยีมดงักลา่วขา้งตน้ไดร้วมภาษีมลูคา่เพิม่ไวด้ว้ย (ถา้ม)ี 

- เนือ่งจากกองทนุยงัไมค่รบรอบบญัช ีดงันัน้ คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ, และคา่ใชจ้า่ยรวมจงึเป็นเพยีงการ
ประมาณการเบือ้งตน้เทา่นัน้ 

- ทัง้นี ้สามารถดคูา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมยอ้นหลงั 3 ปีไดท้ี ่: 
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00714/UEV 

 
 

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 บาทต่อจํานวนหน่วยลงทุนทุก 

500 หน่วย หรอืเศษของ 500 หน่วย
ทีทํ่าการโอน 

ยกเวน้ 

คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ ไมม่ ี

* ทัง้นี ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการคดิคา่ธรรมเนยีมดงักลา่วกบัผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะกลุม่หรอื
แตล่ะคนไมเ่ทา่กนัได ้

** กรณีผูถ้อืหน่วยลงทนุสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ บรษัิทจัดการจะไมค่ดิคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุ 

หมายเหต ุ:  ทัง้นี ้คา่ธรรมเนยีมดงักลา่วขา้งตน้ เป็นอตัราทีร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ (ถา้ม)ี หรอืภาษีธรุกจิเฉพาะ (ถา้ม)ี หรอื
ภาษีอืน่ใดทํานองเดยีวกนั (ถา้ม)ี ไวแ้ลว้ 

1.6050

0.0321 0.2140

1.8511

0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
5.50

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 
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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 
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0

2563 2562 2561 2560 2559

UEV
Benchmark

 
 

 
 
 

1. ดชันชีีว้ดั คอื  MSCI World Net Total Return USD Index ปรับดว้ยตน้ทนุการป้องกนัความเสีย่งอตัรา
แลกเปลีย่นเพือ่เทยีบคา่สกลุเงนิบาท ณ วันทีคํ่านวณผลตอบแทน สดัสว่น 100% 
 

2. ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัตามปีปฏทินิ 
ผลการดําเนนิงาน 

 
หมายเหต ุ:  เนือ่งจากกองทนุนีจ้ดทะเบยีน วนัที ่16 มนีาคม 2564 จงึทาํใหไ้มม่ผีลการดาํเนนิงาน

สําหรบัปีกอ่นหนา้ 
 

3. กองทนุนีเ้คยมผีลขาดทนุสงูสดุในชว่งเวลา 5 ปี (หรอืต ัง้แตจ่ดัต ัง้กองทนุ) คอื -9.7313% 

4. ความผนัผวนของผลการดาํเนนิงาน (standard deviation) คอื 9.75% ตอ่ปี 

5. ประเภทกองทนุรวมเพือ่ใชเ้ปรยีบเทยีบผลการดาํเนนิงาน ณ จดุขาย คอื Global Equity 
*คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00714/UEV 

6. ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัแบบปกัหมดุ 

 
 

- ผลตอบแทนทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนตอ่ชว่งเวลา 
- เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมฉบับนี ้ไดจั้ดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการ

ดําเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 
ทัง้นี ้สามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00714/UEV 

 
 

ผลตอบแทนกองทนุรวม N/A 8.74% 25 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6.74%

ผลตอบแทนตัวชีวั้ด N/A 7.74% 50 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7.41%

ความผันผวนของกองทนุ N/A 8.18% 5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 9.75%

ความผันผวนของตัวชีว้ดั N/A 4.87% 5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.32%

Percentileกองทนุ ต ัง้แตจ่ดัต ัง้
กองทนุYTD 3 เดอืน Percentile 6 เดอืน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile 10 ปี

*ผลการดาํเนนิงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการดาํเนนิงานในอนาคต *

ผลการดาํเนนิงานในอดตี
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ตารางแสดงผลการดําเนนิงานของกลุม่ Global Equity ขอ้มลู ณ วันที ่30 มถินุายน 2564 
 
 

ขอ้ตกลงและเงือ่นไขของขอ้มลูเปรยีบเทยีบผลการดาํเนนิงานแบบเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์
(Disclaimer of Peer Group Fund Performance) 

 
 
1. ผลการดําเนนิงานในอดตีของกองทนุ มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต  
 
2. ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูฉบบัเต็มไดท้ี ่www.aimc.or.th 
 
3. ผลการดําเนนิงานของกองทนุทีก่ารเปรยีบเทยีบ แบง่ตามประเภทกองทนุรวมภายใตข้อ้กําหนดของสมาคม

บรษัิทจัดการลงทนุ โดยกองทนุทีจ่ะถกูเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานในแตล่ะชว่งเวลากบักองทนุประเภท
เดยีวกนัในระดับเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Percentiles) ตา่งๆ โดยแบง่ออกเป็น  
•5th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่5 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Top 5% performance) 
•25th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอันดับที ่25 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Top 25% performance) 
•50th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่50 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Median Performance) 
•75th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดบัที ่75 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Bottom 25% performance) 
•95th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดบัที ่95 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Bottom 5% performance) 

 
4. ผลตอบแทนทีม่อีายเุกนิหนึง่ปีนัน้มกีารแสดงเป็นผลตอบแทนตอ่ปี  
 

เมือ่ผูล้งทนุทราบผลตอบแทนของกองทนุทีล่งทนุ สามารถนําไปเปรยีบเทยีบกบัเปอรเ์ซ็นตไ์ทลต์ามตาราง จะ
ทราบวา่กองทนุทีล่งทนุนัน้อยูใ่นชว่งทีเ่ทา่ใดของประเภทกองทนุรวมนัน้ 
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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. 
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 

1. บรษัิทหลกัทรัพย ์คนัทรี ่กรุ๊ป  จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2205-7111 
2. บรษัิทหลกัทรัพย ์โกลเบล็ก จํากดั : โทรศพัท ์0-2672-5999, 0-2687-7000 
3. บรษัิทหลกัทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2638-5500 
4. ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์1558 
5. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด ์เวลธ ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2016-8600 
6. บรษัิทหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2658-5050 

ขอ้มลูอืน่ๆ 
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7. บรษัิทหลกัทรัพย ์ไอ ว ีโกลบอล จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2658-5800 
8. บรษัิทหลกัทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  : โทรศพัท ์ 0-2659-8000 
9. บรษัิทหลกัทรัพย ์กรงุศร ีจํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-7000, 0-2099-7000 
10. บรษัิทหลกัทรัพย ์เอเชยี พลสั จํากดั  : โทรศพัท ์0-2680-1234 
11. บรษัิทหลกัทรัพย ์เออซี ีจํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-3456 
12. บรษัิทหลกัทรัพย ์กรงุไทย ซมีโิก ้จํากดั : โทรศพัท ์0-2695-5000 
13. บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2635-3123 
14. บรษัิทหลกัทรัพย ์ไทยพาณชิย ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2949-1999 
15. บรษัิทหลกัทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภทัร จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2305-9000 
16. บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟินันเซยี ไซรัส จํากดั (มหาชน): โทรศพัท ์0-2782-2400 
17. บรษัิทหลกัทรัพย ์ธนชาต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2217-8888 
18. บรษัิทหลกัทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท ์0-2857-7000 
19. บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2660-6677 
20. บรษัิทหลกัทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2658-8888 
21. บรษัิทหลกัทรัพย ์บวัหลวง จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2618-1111 
22. บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟินันซา่ จํากดั : โทรศพัท ์0-2697-3700 
23. บรษัิทหลกัทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท ์0-2841-9000 
24. บรษัิทหลกัทรัพย ์เคทบีเีอสท ีจํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2351-1800 
25. บรษัิทหลกัทรัพย ์ทรนีตีี ้จํากดั : โทรศพัท ์0-2343-9555 
26. บรษัิท แอด๊วานซ ์ไลฟ์ ประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2648-3600 
27. ธนาคาร แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์1327, 0-2359-0000 
28. บรษัิทหลกัทรัพย ์ไอรา่ จํากดั(มหาชน) : โทรศพัท ์0-2080-2888 
29. บรษัิทหลกัทรัพย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2088 -9797 
30. บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ เอเชยี เวลท ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2207-2100 
31. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ ์เมจกิ จํากดั : โทรศพัท ์0-2861-5508, 

0-2861-6090 
32. ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2888-8888 
33. ธนาคารกรงุไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2111-1111 
34. ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2777-7777 
35. บรษัิทหลกัทรัพย ์กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2696-0000, 0-2796-0000 
36. ธนาคารทสิโก ้จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2633-6000 
37. บรษัิทหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท ์0-2009-8888 
38. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จํากดั : โทรศพัท ์0-2026-5100 
39. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2026-6222 
40. บรษัิท ฟิลลปิประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2635-3123 
41. บรษัิท เมอืงไทยประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2274-9400 
42. บรษัิทหลกัทรัพยท์สิโก ้จํากดั : โทรศพัท ์0-2633-6000, 0-2080-6000 

หรอื ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ทีบ่รษัิทจัดการแตง่ตัง้ขึน้ 
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อตัราสว่นหมนุเวยีนการ
ลงทนุของกองทนุรวม 
(PTR) 

ในรอบระยะเวลาทีผ่า่นมายอ้นหลัง 1 ปี เทา่กบั 18.88% 
 
 

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 ่30 มถิุนายน 2564 แลว้ดว้ยความระมัดระวังในฐานะผูรั้บผดิชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและ
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) หมายถงึความสามารถในการ
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 

 


