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กองทนุเปิด ยูไนเต็ด แบตเตอร ีแอนด ์อวี ีเทคโนโลย ีฟันด ์

United Battery and EV Technology Fund : UEV-M 

หนว่ยลงทนุชนดิเพอืผูล้งทนุทวัไป : UEV 

กองทนุรวมตราสารทนุ 

กองทนุรวมหนว่ยลงทนุ (Fund of Funds) 

กองทนุรวมทเีนน้ลงทนุแบบมคีวามเสยีงในตา่งประเทศ 

 

หนงัสอืชชีวนสว่นสรปุขอ้มลูสําคญั 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ
ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั  

การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :     
ไดร้บัการรบัรอง CAC  
  
  

ขอ้มลู ณ วนัท ี26 เมษายน 2565 
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นโยบายการลงทนุ 

กองทนุจะลงทุนในหรอืมไีวซ้งึหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตราสารทนุต่างประเทศ และ/หรอืกองทนุรวมอทีเีอฟ
(ETF) ตราสารทนุต่างประเทศ ทมีนีโยบายการลงทนุในหลักทรัพยแ์ละ/หรอืตราสารของบรษัิททดํีาเนนิธรุกจิที
เกยีวขอ้งกับสายการผลติแบตเตอร ีซงึครอบคลุมถงึการทําเหมอืงไปจนถงึการพัฒนาเทคโนโลยแีบตเตอร ีและ
การผลติแบตเตอร ีและ/หรอืบรษัิททดํีาเนินการและ/หรอืไดรั้บประโยชน์จากการพัฒนาเทคโนโลย ีผลติภัณฑ์
และ/หรอื บรกิารทเีกยีวขอ้งกับระบบขนสง่ในอนาคต เชน่ รถยนต,์ ยานพาหนะไฟฟ้า และ/หรอืเทคโนโลยดีจิติอล
ทใีชใ้นการขนสง่ เช่น การขับขอีัตโนมัต ิเป็นตน้ โดยกระจายการลงทนุในตลาดหลักทรัพยทั์วโลก ทังน ีสัดส่วน
การลงทนุในภมูภิาคต่างๆทัวโลก จะขนึอยูกั่บดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการตามสภาวะการลงทุนหรอืการคาดการณ์
สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ โดยจะม ีnet exposureในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ
และ/หรอื กองทนุรวมอทีเีอฟ (ETF) ตราสารทุนต่างประเทศทมีนีโยบายลักษณะดังกลา่วขา้งตน้โดยเฉลยีใน
รอบปีบัญชไีม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุน ทังนีบรษัิทจัดการจะลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรอืกองทุนรวมอทีีเอฟ (ETF) ต่างประเทศทมีีนโยบายการลงทุนขา้งตน้
ตังแต ่2 กองทุนขนึไป และกองทุนจะลงทนุในกองทุนใดกองทนุหนึงโดยเฉลยีในรอบปีบัญชไีมเ่กนิรอ้ยละ 79 
ของมูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุนโดยจะม ีnet exposure ทเีกยีวขอ้งกับความเสยีงต่างประเทศโดยเฉลยี
ในรอบปีบญัชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซ้งึสัญญาซอืขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพือเพิมประสทิธภิาพการ
บรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหนา้เพือ
ป้องกันความเสยีงจากอัตราแลกเปลยีน (Hedging) ตามหลักเกณฑท์คีณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขนึอยู่กับดุลยพนิจิของผูจั้ดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์
ในแต่ละขณะ ซงึการใชเ้ครืองมอืป้องกันความเสยีงอาจมตีน้ทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสียง โดย
อาจทําใหผ้ลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากตน้ทนุทเีพมิขนึ และ/หรอื อาจทําธรุกรรมการใหย้มืหลักทรัพย ์
(Securities lending) ธรุกรรมการขายโดยมสีัญญาซอืคนื หรอืธุรกรรมการซอืโดยมสีัญญาขายคนื (Reverse Repo) ได ้
ทงันี กองทนุอาจลงทนุในตราสารทมีสีญัญาซอืขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note) 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธเิปลยีนแปลงประเภทและลักษณะพเิศษของกองทนุรวมเป็นกองทุนรวมทมีกีารลงทุน
โดยตรงในตราสาร และ/หรอืหลักทรัพยด์ังกล่าวขา้งตน้ หรอืกองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) หรอืสามารถ
กลับมาเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) ได ้โดยไม่ทําใหร้ะดับความเสียงของการลงทุน (risk 
spectrum) เพมิขนึ ทังนี ใหเ้ป็นไปตามดุลยพนิิจของผูจั้ดการกองทุน โดยขนึอยู่กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนัน 
และตอ้งเป็นไปเพือประโยชน์สูงสุดของผูถ้ือหน่วยลงทุน ทังนี หากมกีารเปลียนแปลงดังกล่าวบรษัิทจัดการ
จะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ก่อนการแกไ้ขโครงการผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิท
จัดการ หรอืชอ่งทางอนืตามความเหมาะสม 
 
ลกัษณะทสํีาคญัของกองทนุรวมอนืทกีองทนุลงทนุเกนิกวา่ 20% ของ NAV  
(ขอ้มลู ณ วนัท ี30 ธันวาคม 2564) 
 
RobecoSAM Smart Mobility Equities I USD 

ในสัดสว่นการลงทนุประมาณ 66.99% ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ

กองทุนจะลงทนุอยา่งนอ้ยสองในสามของสนิทรัพยท์ังหมดในตราสารทนุของบรษัิทตา่งๆทัวโลกทดํีาเนนิการหรอืไดรั้บ
ประโยชน์จากการพัฒนาเทคโนโลยผีลติภัณฑ์หรือบรกิารในดา้นระบบขนส่งในอนาคต เชน่ยานพาหนะไฟฟ้า และ/หรือ
เทคโนโลยดีจิติอลทใีชใ้นการขนส่ง เช่น การขับขีอัตโนมัต ิซงึรวมถงึบรษัิททจัีดตังขนึหรือมสี่วนสําคัญของกจิกรรม
ทางธรุกจิในประเทศทเีตบิโตเต็มท ี(ตลาดทพัีฒนาแลว้) รวมทงัในประเทศกําลังพัฒนา (ตลาดเกดิใหม)่ 

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

 

 

 

 

คณุกําลงัจะลงทนุอะไร? 
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Global X Lithium & Battery Tech ETF  

ในสัดสว่นการลงทนุประมาณ 28.58% ของมลูค่าทรัพยส์นิสทุธ ิ

Global X Lithium & Battery Tech ETF มีวัตถุประสงค์ทจีะใหผ้ลการลงทุนก่อนค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่าย
สอดคลอ้งกับราคาและผลตอบแทนของดัชนี Solactive Global Lithium Index โดยดัชนี Solactive Global 
Lithium Index ไดรั้บการออกแบบมาเพือตดิตามผลการดําเนนิงานของบรษัิทททํีาเหมอืงลเิทยีม การสํารวจ
หรอืกจิกรรมทเีกยีวขอ้ง และ/หรอื การผลติแบตเตอรลีเิทยีม โดยบรษัิทมกีารสรา้งรายไดส้่วนใหญ่หรอืคาดว่า
จะมาจากธุรกจิทเีกยีวกับลเิทยีม โดยดูจากสัดส่วนต่อรายไดท้ังหมดของบรษัิท หรือจํานวนรายไดท้แีทจ้รงิที
เกยีวกบัลเิทยีม (สําหรับบรษัิททไีม่ไดม้ธีรุกจิดา้นลเิทยีมเพยีงอยา่งเดยีว) 

Website : https://www.globalxetfs.com/funds/lit/ 
 
หมายเหต ุ: บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธเิปลยีนแปลงการลงทนุในกองทนุรวมอนืตามดุลยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุ 
 
 
กลยุทธก์ารบรหิารกองทนุ : มุ่งหวังใหผ้ลประกอบการสงูกวา่ดัชนชีวีัด (Active management) 

 

 
 

 

1. ผูล้งทุนทสีามารถรับความผันผวนของราคาตราสารทกีองทุนรวมไปลงทุน ซงึอาจจะปรับตัวเพมิสงูขนึหรือลดลง
จนตํากวา่มลูคา่ทลีงทุนและทําใหข้าดทนุได ้                 

2. ผูท้สีามารถลงทนุในระยะกลางถงึระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทดีกีวา่การลงทนุในตราสารหนี
ทัวไป 

3. ผูล้งทุนทตีอ้งการกระจายการลงทุนในต่างประเทศและสามารถยอมรับความเสียงจากการลงทุนได ้ในระดับ
ปานกลางถงึสงู 

 
 
กองทนุรวมนไีมเ่หมาะกบัใคร 

ผูล้งทนุทเีนน้การไดร้ับผลตอบแทนในจํานวนเงนิทแีน่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ 

 

 
 

ทาํอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสยีงของกองทนุน ี

 อา่นหนังสอืชชีวนฉบบัเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  

 อยา่ลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลักษณะและความเสยีงของกองทนุรวมนดีพีอ 

 

 

 

กองทนุรวมนเีหมาะกบัใคร? 
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คําเตอืนทสํีาคญั  

1. กองทุนอาจลงทุนหรอืมไีวซ้งึสัญญาซอืขายล่วงหนา้เพือเพมิประสทิธภิาพการบรหิารงาน (Efficient Portfolio 
Management) และ/หรอืตราสารทมีลีักษณะของสญัญาซอืขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) ดังนัน กองทุน
จงึมคีวามเสยีงมากกว่ากองทุนรวมทลีงทุนในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง เนืองจากใชเ้งนิลงทุนในจํานวนที
นอ้ยกวา่จงึมกํีาไร/ขาดทนุสูงกวา่การลงทนุในหลกัทรัพยอ์า้งองิโดยตรง 

2. เนืองจากกองทนุนลีงทนุในต่างประเทศ จงึมคีวามเสยีงททีางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที
เกดิวกิฤตการณ์ทไีมป่กต ิทําใหก้องทนุไม่สามารถนําเงนิกลับเขา้มาในประเทศ ซงึอาจสง่ผลใหผู้ล้งทุนไมไ่ด ้
รับเงนิคนืตามระยะเวลาทกีําหนด 

3. กองทนุรวมมกีารแบง่ชนดิของหน่วยลงทนุทังนบีรษัิทจัดการจะแยกคํานวณมูลค่าหนว่ยลงทนุของหน่วยลงทนุแต่
ละชนดิ ซงึอาจจะมมีลูคา่เทา่กนัหรอืแตกตา่งกนัได ้

4. กองทุนรวมอาจมกีารกระจุกตัวของการถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมด 
ดังนัน หากผูถ้อืหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมคีวามเสยีงใหก้องทุนตอ้งเลกิกองทุนรวมได ้
โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูไดท้เีว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ www.uobam.co.th 

5. กองทุนรวมนีลงทนุกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมรกิา ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสยีงของพอรต์
การลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย (ขอ้มูล ณ วนัท ี30 ธันวาคม 2564) 

 

  
 

แผนภาพแสดงตําแหนง่ความเสยีงของกองทนุรวม 
 

 

 

 

 

 

 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 
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ปจัจยัความเสยีงทสีาํคญั 
 

ความเสยีงจากความผนัผวนของมลูคา่หนว่ยลงทุน (Market risk) (ขอ้มลู ณ วันท ี30 ธันวาคม 2564) 
 

                ตํา                                                                                               สงู 
 

 

 
 

ความเสยีงจากการลงทุนกระจกุตวั (High concentration risk) (ขอ้มลู ณ วันท ี30 ธันวาคม 2564) 
 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: กองทนุรวมมกีารลงทนุกระจกุตัวในหมวดอตุสาหกรรม Semiconductors 

 

 

 

หมายเหต ุ: กองทนุรวมมกีารลงทนุกระจกุตัวในประเทศสหรัฐอเมรกิา  
 

 

ความเสยีงจากการเปลยีนแปลงของอตัราแลกเปลยีน (Exchange rate risk) (ขอ้มลู ณ วนัท ี30 ธันวาคม 2564) 
 

     ตํา                                                                                              สงู 
 

 

 
หมายเหต ุ:  กองทนุรวมมกีารป้องกันความเสยีงจากการเปลยีนแปลงของอัตราแลกเปลยีนคดิเป็น 93.13% ของ   

เงนิลงทนุในต่างประเทศ 

ทังน ีท่านสามารถดคํูาอธบิายความเสยีงตา่งๆไดจ้ากคําอธบิายเพมิเตมิทา้ยเลม่ 

 

 

 

≤ 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% 

ทังหมด / เกอืบทังหมด บางสว่น ดลุยพนิจิ ไมป้่องกนั การป้องกนั 
ความเสยีง fx 

ความผันผวนของผล
การดําเนนิงาน (SD) 

การลงทนุกระจุกตัวใน
ผูอ้อกตราสารรวม 

ตํา              สงู 

การลงทนุกระจุกตัวใน
หมวดอตุสาหกรรมรวม 

ตํา              สงู 

การลงทนุกระจุกตัวใน
รายประเทศรวม 

 ตํา                สงู 
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    (ขอ้มูล ณ วนัท ี30 ธันวาคม 2564) 

ชอืทรพัยส์นิและการลงทุนสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 

ทรพัยส์นิ 5 อนัดบัแรกของ กองทุนเปิด ยไูนเต็ด แบตเตอร ีแอนด ์อวี ีเทคโนโลย ีฟนัด ์

ทรพัยส์นิ % ของ NAV 
1. หน่วยลงทนุ : RobecoSAM Smart Mobility Equities I USD 66.99 

2. หน่วยลงทนุ : Global X Lithium & Battery Tech ETF 28.58 

(ขอ้มลู ณ วันท ี30 ธันวาคม 2564) 

ทังน ีสามารถดูขอ้มูลเป็นปัจจุบันไดท้ ี: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00714/UEV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนว่ยลงทนุ : 
RobecoSAM Smart 
Mobility Equities I 

USD 66.99%

หนว่ยลงทนุ : Global 
X Lithium & Battery 
Tech ETF 28.58%

อนืๆ 4.43%

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทลีงทนุ 

% ของ NAV 
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ขอ้มลูของสดัสว่นการลงทุนของกองทุนรวมอนืทกีองทุนลงทุนเกนิกวา่ 20% ของ NAV 

(ขอ้มลูกองทุนตา่งประเทศ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2564) 

 
1. RobecoSAM Smart Mobility Equities I USD 

 

 

 

 

ทังนี สามารถดูขอ้มูลทเีป็นปัจจุบันไดท้ ี: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00714/UEV 

และสามารถดขูอ้มลูของกองทนุต่างประเทศทเีป็นปัจจุบันไดท้ ี: 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 
 

 

 

 
 

ทังนี สามารถดูขอ้มูลทเีป็นปัจจุบันไดท้ ี: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00714/UEV 

และสามารถดขูอ้มลูของกองทนุต่างประเทศทเีป็นปัจจุบันไดท้ ี: https://www.globalxetfs.com/funds/lit/ 
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หมายเหต:ุ (ขอ้มลู ณ วันท ี30 ธันวาคม 2564)  

- คา่ธรรมเนยีมดงักลา่วขา้งตน้ไดร้วมภาษีมลูคา่เพมิไวด้ว้ย (ถา้ม)ี 
- คา่ใชจ้า่ยอนืๆ ขา้งตน้ เชน่ คา่สอบบญัช ีเรยีกเก็บจรงิในอตัรารอ้ยละ 0.0019 เป็นตน้ 

ทงัน ีสามารถดคูา่ธรรมเนยีมทเีรยีกเก็บจากกองทนุรวมยอ้นหลงั 3 ปีไดท้ ี: 
https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00714/UEV 

คา่ธรรมเนยีมทเีรยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมูลคา่หนว่ยลงทนุ)* 

รายการ สงูสดุไมเ่กนิ เก็บจรงิ 

ค่าธรรมเนียมการขาย 2.00 1.50*** 

ค่าธรรมเนียมการสับเปลยีนหน่วยลงทนุเขา้ 2.00** 1.50*** 

ค่าธรรมเนียมการรับซอืคนื 2.00 ยกเวน้ 

ค่าธรรมเนียมการสับเปลยีนหน่วยลงทนุออก 2.00 ยกเวน้ 
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย 10 บาทต่อจํานวนหน่วยลงทุนทุก 

500 หน่วย หรอืเศษของ 500 หน่วย
ททํีาการโอน 

ยกเวน้ 

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ ไมม่ ี

* ทงัน ีบรษัิทจดัการขอสงวนสทิธใินการคดิคา่ธรรมเนยีมดงักลา่วกบัผูส้งัซอืหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะกลุม่หรอืแตล่ะคนไมเ่ทา่กนัได ้

** กรณผูีถ้อืหน่วยลงทนุสบัเปลยีนหน่วยลงทนุเขา้ บรษัิทจดัการจะไมค่ดิคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุ 

*** มกีารปรับลดคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) และค่าธรรมเนยีมการสบัเปลยีนหน่วยลงทนุเขา้ (Switch-in 
Fee) เป็นรอ้ยละ 1.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ โดยใหม้ผีลบังคับใชต้ังแต่วนัท ี3-31 พฤษภาคม 2565 

หมายเหต ุ:  ทงัน ีคา่ธรรมเนียมดงักลา่วขา้งตน้ เป็นอัตราทรีวมภาษีมลูคา่เพมิ (ถา้ม)ี หรอืภาษีธรุกจิเฉพาะ (ถา้ม)ี หรอื
ภาษีอนืใดทํานองเดยีวกนั (ถา้ม)ี ไวแ้ลว้ 

 (ขอ้มลู ณ วนัท ี30 ธันวาคม 2564) 

1.6050

0.0321 0.2140 0.0043

1.8554

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 คา่ใชจ่้ายอนืๆ รวมคา่ใชจ้า่ย

*ค่าธรรมเนียมมผีลกระทบตอ่ผลตอบแทนทคีณุจะไดร้ับ  
ดังนัน คุณควรพจิารณาการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมดังกลา่วกอ่นการลงทนุ * 

คา่ธรรมเนยีม 

สงูสดุไมเ่กนิ  
2.14 

สงูสุดไมเ่กนิ
0.08025 

สงูสดุไมเ่กนิ 
0.4280 

สงูสดุไมเ่กนิ
5.35 

คา่ธรรมเนยีมทเีรยีกเก็บจากกองทนุรวม (% ตอ่ปีของ NAV) 

สงูสดุไมเ่กนิ
2.70175 
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คา่ธรรมเนยีมของกองทุนรวมอนื ทกีองทุนลงทุนเกนิกวา่ 20% ของ NAV 

(ขอ้มลูกองทุนตา่งประเทศ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2564) 

 

1. RobecoSAM Smart Mobility Equities I USD 
 

 

ทังนี สามารถดูขอ้มูลของกองทนุตา่งประเทศทเีป็นปัจจุบนัไดท้ ี: 
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 

 

 

ทังนี สามารถดูขอ้มูลของกองทนุตา่งประเทศทเีป็นปัจจุบนัไดท้ ี: https://www.globalxetfs.com/funds/lit/ 

 
 

คา่ตอบแทนทไีดร้บัจากบรษิทัจดัการตา่งประเทศ (Rebate fee) : 0.2000% ของ NAV 

(ขอ้มลู ณ วันท ี30 ธันวาคม 2564) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กองทนุเปิด ยไูนเต็ด แบตเตอร ีแอนด ์อวี ีเทคโนโลย ีฟันด ์ชนดิเพอืผูล้งทนุทัวไป  10 
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1. ดชันชีวีดั คอื  MSCI World Net Total Return USD Index ปรับดว้ยตน้ทนุการป้องกันความเสยีงอตัรา
แลกเปลยีนเพอืเทยีบค่าสกลุเงนิบาท ณ วันทคํีานวณผลตอบแทน สดัสว่น 100% 
 

2. ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัตามปีปฏทินิ 

ผลการดําเนนิงาน 

 
หมายเหต ุ:   
ผลการดาํเนนิงานปี 2564 เป็นผลการดาํเนนิงานตงัแตว่นัท ี16 มนีาคม 2564 ถงึวนัท ี30 ธนัวาคม 2564 
เนอืงจากกองทุนนจีดทะเบยีน วนัท ี16 มนีาคม 2564 จงึทําใหไ้มม่ผีลการดาํเนนิงานสาํหรบัปีกอ่นหนา้ 
 

3. กองทุนนเีคยมผีลขาดทุนสงูสดุในช่วงเวลา 5 ปี (หรอืตงัแตจ่ดัตงักองทุน) คอื -10.7130% 

4. ความผนัผวนของผลการดาํเนนิงาน (standard deviation) คอื 17.58% ตอ่ปี 

5. ประเภทกองทนุรวมเพอืใชเ้ปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงาน ณ จดุขาย คอื Global Equity 

*คุณสามารถดขูอ้มลูทเีป็นปัจจุบันไดท้ ีhttps://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00714/UEV 

6. ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัแบบปกัหมดุ 
 

 
- ผลตอบแทนทมีอีายนุอ้ยกว่า 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนตอ่ชว่งเวลา 

- เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมฉบับนี ไดจั้ดทําขนึตามมาตรฐานการวดัและนําเสนอผลการ
ดําเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน 

ทังน ีสามารถดูขอ้มูลทเีป็นปัจจุบันไดท้ ี: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00714/UEV 

  (ขอ้มูล ณ วันท ี30 ธันวาคม 2564) 

ผลตอบแทนกองทนุรวม N/A 6.47% 25 8.38% 25 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15.68%

ผลตอบแทนตวัชวีดั N/A 7.94% 5 7.93% 25 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15.93%

ความผนัผวนของกองทนุ N/A 9.41% 5 14.68% 50 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 17.58%

ความผนัผวนของตวัชวีดั N/A 6.48% 5 8.25% 5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 9.80%

Percentileกองทุน
ตงัแตจ่ดัตงั

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

*ผลการดําเนนิงานในอดตี มไิดเ้ป็นสงิยนืยนัถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต * 

ผลการดาํเนนิงานในอดตี 
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ตารางแสดงผลการดําเนนิงานของกลุม่ Global Equity ขอ้มลู ณ วันท ี31 ธันวาคม 2564 

 

 

ขอ้ตกลงและเงอืนไขของขอ้มูลเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานแบบเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์
(Disclaimer of Peer Group Fund Performance) 

 
 
1. ผลการดําเนนิงานในอดตีของกองทนุ มไิดเ้ป็นสงิยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต  
 
2. ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูฉบับเต็มไดท้ ีwww.aimc.or.th 
 
3. ผลการดําเนนิงานของกองทนุทกีารเปรยีบเทยีบ แบง่ตามประเภทกองทนุรวมภายใตข้อ้กําหนดของสมาคม

บรษัิทจัดการลงทนุ โดยกองทุนทจีะถูกเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานในแตล่ะชว่งเวลากับกองทนุประเภท
เดยีวกนัในระดับเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Percentiles) ต่างๆ โดยแบง่ออกเป็น  

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

•25th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับท ี25 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Top 25% performance) 

•50th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับท ี50 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Median Performance) 

•75th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับท ี75 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Bottom 25% performance) 

•95th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับท ี95 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Bottom 5% performance) 
 
4. ผลตอบแทนทมีอีายเุกนิหนงึปีนันมกีารแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี  
 

เมอืผูล้งทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนทลีงทุน สามารถนําไปเปรยีบเทยีบกับเปอรเ์ซน็ตไ์ทลต์ามตาราง จะ
ทราบวา่กองทนุทลีงทนุนันอยูใ่นช่วงทเีทา่ใดของประเภทกองทนุรวมนัน 
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ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัของกองทุนรวมอนืทกีองทุนลงทุนเกนิกวา่ 20% ของ NAV 

(ขอ้มลูกองทุนตา่งประเทศ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2564) 

 

1. RobecoSAM Smart Mobility Equities I USD 

 

 

ผลการดําเนนิงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานทีเกยีวขอ้งกับผลติภณัฑใ์นตลาดทนุ 
มไิดเ้ป็นสงิยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต 

ทังนี สามารถดูขอ้มูลของกองทนุตา่งประเทศทเีป็นปัจจุบนัไดท้ ี: 
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/ผลการเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานทีเกยีวขอ้งกับผลติภณัฑใ์นตลาดทนุ 
มไิดเ้ป็นสงิยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต 

ทังนี สามารถดขูอ้มลูของกองทนุต่างประเทศทเีป็นปัจจุบันไดท้ ี: https://www.globalxetfs.com/funds/lit/ 
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นโยบายการจ่ายปันผล ไมจ่่าย 

ผูด้แูลผลประโยชน์ ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

วนัทจีดทะเบยีน 16 มนีาคม 2564 

อายุโครงการ ไมกํ่าหนด 

การซอืและขายคนื
หน่วยลงทนุ 

วนัทําการซอื : ทกุวนัทําการตังแตเ่วลาเรมิเปิดทําการ ถงึ 15.30 น. 

มลูค่าขันตําของการซอืครังแรก         : ไมกํ่าหนด 

มลูค่าขันตําของการสังซอืครงัถัดไป   : ไมกํ่าหนด 

 

วนัทําการขายคนื : ทกุวนัทําการตังแต่เวลาเรมิเปิดทําการ ถงึ 14.00 น.  

มลูค่าขันตําของการขายคนื     :  ไมก่าํหนด 

ยอดคงเหลอืขนัตํา                :  ไมกํ่าหนด 

ระยะเวลาการรับเงนิคา่ขายคนื  :  ภายใน 5 วนัทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพยส์นิสทุธิ
มลูคา่หน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุของวนัทําการรับซอืคนืหน่วยลงทนุโดยมใิหนั้บรวม
วนัหยดุทําการในตา่งประเทศของผูป้ระกอบธรุกจิการจัดการกองทนุตา่งประเทศทมีี
ลักษณะในทํานองเดยีวกับธรุกจิการจัดการกองทนุรวมซงึบรษัิทจัดการกองทนุรวม    
ไดร้ะบุเกยีวกบัวันหยดุทําการในต่างประเทศดังกล่าวไวแ้ลว้ในเว็บไซดข์องบรษัิท
จัดการ (โดยกองทนุผ่อนผันการคํานวณ NAV 1 วันทําการ) 

หมายเหต ุ:   สามารถดวัูนทําการซอืขายหน่วยลงทุนและตรวจสอบมูลค่าทรัพยส์นิ
รายวนัไดท้ ีwww.uobam.co.th 

 

รายชอืผูจั้ดการกองทุน 

 

 

 

 

ชอื-นามสกุล วนัทเีรมิบรหิารกองทุนน ี

นางสาววรรณจันทร ์องึถาวร* 16 มนีาคม 2564 

นายกติตพิงษ์ กังวานเกยีรตชิยั* 16 มนีาคม 2564 

นายฐติรัิฐ รัตนสงิห*์ 16 มนีาคม 2564 

นางสาวสริอินงค ์ปิยสนัตวิงศ ์ 16 มนีาคม 2564 

* ปฎบัิตหินา้ทเีป็นผูจั้ดการกองทนุและผูจั้ดการลงทนุในสญัญาซอืขายล่วงหนา้เพมิเตมิ 

 

ผูส้นับสนุนการขายหรอื
รับซอืคนื 

1. บรษัิทหลักทรัพย ์คันทร ีกรุ๊ป  จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2205-7111 

2. บรษัิทหลักทรัพย ์โกลเบล็ก จํากดั : โทรศัพท ์0-2672-5999, 0-2687-7000 

3. บรษัิทหลักทรัพย ์โนมูระ พัฒนสนิ จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2638-5500 

4. ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์1428 

5. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด ์เวลธ ์จํากัด : โทรศัพท ์0-2016-8600 

6. บรษัิทหลักทรัพย ์ไพน์ เวลท ์โซลชูนั จํากดั : โทรศัพท ์0-2095-8999 

7. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ เทรเชอรสิต ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2061-9621 

ขอ้มลูอนืๆ 
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8. บรษัิทหลักทรัพย ์คงิสฟ์อรด์ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2829-6291,0-2829-6293,     
0-2829-6294 

9. บรษัิทหลักทรัพย ์สยามเวลธ ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2430-6543 

10. บรษัิทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2658-5050 

11. บรษัิทหลักทรัพย ์ไอ ว ีโกลบอล จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2658-5800 

12. บรษัิทหลักทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  : โทรศัพท ์ 0-2659-8000 

13. บรษัิทหลักทรัพย ์กรงุศร ีจํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2659-7000, 0-2099-7000 

14. บรษัิทหลักทรัพย ์เอเชยี พลัส จํากดั  : โทรศัพท ์0-2680-1234 

15. บรษัิทหลักทรัพย ์บยีอนด ์จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2659-3456 

16. บรษัิทหลักทรัพย ์กรงุไทย ซมีโิก ้จํากดั : โทรศัพท ์0-2695-5000 

17. บรษัิทหลักทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2635-3123 

18. บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2949-1999 

19. บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2305-9000 

20. บรษัิทหลักทรัพย ์ฟินันเซยี ไซรัส จํากัด (มหาชน): โทรศัพท ์0-2782-2400 

21. บรษัิทหลักทรัพย ์ธนชาต จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2779-9000 

22. บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท ์0-2857-7000 

23. บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุน เมอรช์นั พารท์เนอร ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2660-6677 

24. บรษัิทหลักทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2658-8888 

25. บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2618-1111 

26. บรษัิทหลักทรัพย ์ฟินันซา่ จํากัด : โทรศัพท ์0-2697-3700 

27. บรษัิทหลักทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จํากดั : โทรศัพท ์0-2841-9000 

28. บรษัิทหลักทรัพย ์เคทบีเีอสท ีจํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2351-1800 

29. บรษัิทหลักทรัพย ์ทรนีีต ีจํากดั : โทรศัพท ์0-2343-9555 

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

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

32. บรษัิทหลักทรัพย ์ไอรา่ จํากัด(มหาชน) : โทรศัพท ์0-2080-2888 

33. บรษัิทหลักทรัพย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2088 -9797 

34. บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทุน เอเชยี เวลท ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2207-2100 

35. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ ์เมจกิ จํากดั : โทรศัพท ์0-2861-5508, 
0-2861-6090 

36. ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2888-8888 

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

38. ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2777-7777 

39. บรษัิทหลักทรัพย ์กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2696-0000, 0-2796-0000 

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

41. บรษัิทหลักทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท ์0-2009-8888 

42. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จํากดั : โทรศัพท ์0-2026-5100 

43. บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2026-6222 

44. บรษัิท ฟิลลปิประกนัชวีติ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2635-3123 
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45. บรษัิท เมอืงไทยประกันชวีติ จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2274-9400 

46. บรษัิทหลักทรัพยท์สิโก ้จํากดั : โทรศัพท ์0-2633-6000, 0-2080-6000 

หรอื ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนื ทบีรษัิทจัดการแตง่ตังขนึ 

อตัราสว่นหมนุเวยีนการ
ลงทนุของกองทนุรวม 
(PTR) 

ในรอบระยะเวลาทผีา่นมายอ้นหลัง 1 ปี (หรอืตังแตจั่ดตงักองทนุ) เทา่กับ 126.27% 

(ขอ้มลู ณ วันท ี30 ธันวาคม 2564) 

ตดิตอ่สอบถาม  
รับหนังสอืชชีวน 
รอ้งเรยีน 

บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ ยูโอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั 
ทอียู่ : ชัน 23A, 25 อาคารเอเซยีเซน็เตอร ์เลขท ี173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต ้
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท ์: 0-2786-2222 

โทรสาร 0-2786-2377 

Website : www.uobam.co.th 

Email :thuobamwealthservice@UOBgroup.com 

ธรุกรรมทอีาจกอ่ใหเ้กดิ
ความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์ 

กรณีบรษัิทจัดการมธีรุกรรมทอีาจก่อใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์บรษัิทจัดการ
จะเปิดเผยขอ้มลูธรุกรรมดังกลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบผา่นทางเว็ปไซตข์องบรษัิทจัดการ 

คุณสามารถตรวจสอบธรุกรรมทอีาจกอ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ไดท้ ี
www.uobam.co.th 

 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงนิ รวมทังไม่ไดอ้ยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของสถาบันคุม้ครองเงนิฝาก จงึมี
ความเสยีงจากการลงทนุซงึผูล้งทนุอาจไม่ไดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจํานวน 

 ไดรั้บอนุมตัจัิดตังและอยู่ภายใตก้ารกํากับดแูลของสํานักงาน ก.ล.ต. 

 การพจิารณาร่างหนังสอืชชีวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทนุรวมนีมไิดเ้ป็นการแสดงวา่สํานักงาน ก.ล.ต. 
ไดรั้บรองถงึความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสอืชีชวนของกองทุนรวม หรือไดป้ระกันราคาหรือผลตอบแทนของ
หน่วยลงทนุทเีสนอขายนัน  ทงัน ีบรษัิทจัดการกองทนุรวมไดส้อบทานขอ้มูลในหนังสอืชชีวนสว่นสรปุขอ้มูลสาํคัญ 
ณ วันท ี26 เมษายน 2565 แลว้ดว้ยความระมัดระวังในฐานะผูรั้บผดิชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและ
ขอรับรองว่าขอ้มลูดังกลา่วถูกตอ้ง ไมเ่ป็นเท็จ และไมทํ่าใหผู้อ้นืสําคัญผดิ 

 
*CAC หมายถึง Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการแนวร่วม

ปฏบัิตขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติของสมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย) 
 

อตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือใหผู้ล้งทุนทราบถงึ
ปรมิาณการซอืขายทรัพยส์นิของกองทุน และสะทอ้นกลยุทธก์ารลงทุนของผูจั้ดการกองทุนไดด้ยีงิขนึ โดยคํานวณ
จากมูลค่าทตํีากวา่ระหว่างผลรวมของมูลค่าการซอืทรัพยส์นิกับผลรวมของมลูค่าการขายทรัพยส์นิทกีองทนุรวมลงทุนใน
รอบระยะเวลาผา่นมายอ้นหลัง 1 ปี หารดว้ยมลูค่าทรัพยส์นิสทุธเิฉลยีของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาเดยีวกัน 
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คําอธบิายเพมิเตมิ 
 

ปจัจยัความเสยีงทสีาํคญัเพมิเตมิ 

1. ความเสยีงทางการตลาด (Market Risk) หมายถงึ ความเสยีงทมีูลค่าของหลักทรัพยท์กีองทุนรวมลงทุน
จะเปลยีนแปลงเพมิขนึหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกจิการลงทุน ปัจจัยทางการเมอืงทังใน
และต่างประเทศ เป็นตน้ ซงึพจิารณาไดจ้ากคา่ standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวม
มคีา่ SD สงู แสดงวา่กองทนุรวมมคีวามผนัผวนจากการเปลยีนแปลงของราคาหลักทรัพยส์งู 
 

2. ความเสยีงจากการดําเนนิธุรกจิของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) หมายถงึ ความสามารถในการ
ดําเนินธุรกจิของผูอ้อกตราสารดังกล่าว จะบ่งบอกถงึถงึศักยภาพ ความสามารถในการทํากําไร ฐานะการเงนิ 
และความเขม้แข็งขององคก์รธรุกจิ ซงึจะถูกสะทอ้นออกมาในราคาของหุน้ทมีกีารขนึหรอืลงในขณะนันๆ 
 

3. ความเสยีงจากการเปลยีนแปลงของอตัราแลกเปลยีน (Currency Risk) หมายถงึ การเปลียนแปลง ของ
อัตราแลกเปลยีนมผีลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทนุรวมลงทุนดว้ยสกลุเงนิดอลลาร ์ในชว่งทเีงนิ
บาทอ่อน แตข่ายทํากาํไรในชว่งทบีาทแข็ง กองทนุรวมจะไดเ้งนิบาทกลับมานอ้ยลง ในทางกลับกันหากกองทนุรวม
ลงทนุในชว่งทบีาทแข็งและขายทํากําไรในชว่งทบีาทออ่น ก็อาจไดผ้ลตอบแทนมากขนึกวา่เดมิดว้ยเชน่กนั ดังนัน 
การป้องกนัความเสยีงจากอตัราแลกเปลยีนจงึเป็นเครอืงมอืสําคัญในการบรหิารความเสยีงดังกลา่ว  

- อาจป้องกนัความเสยีงตามดุลยพินิจของผู้จดัการกองทุนรวม : ผูล้งทุนอาจมีความเสียงจากอัตรา
แลกเปลยีน เนืองจากการป้องกันความเสยีงขนึอยู่กับดุลยพนิิจของผูจั้ดการกองทุนรวมในการพจิารณาว่าจะ
ป้องกนัความเสยีงหรอืไม ่

 
4. ความเสยีงของประเทศทลีงทุน (Country Risk) คอื ความเสยีงทเีกดิจากการเปลยีนแปลงภายในประเทศที

กองทนเขา้ไปลงทนุเชน่ การเปลยีนแปลงผูบ้รหิาร, การเปลยีนแปลงนโยบายทางดา้นเศรษฐกจิ หรอืสาเหตอุนื  ๆ
จนทําใหไ้มส่ามารถชําระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุไดต้รงตามระยะเวลาทกํีาหนด 

แนวทางการบรหิารเพอืลดความเสยีง: 
บรษัิทจัดการจะวเิคราะหปั์จจัยต่างๆรวมทังตดิตามสถานการณ์การเปลยีนแปลงทอีาจมผีลกระทบต่อราคา
และยังสามารถปรับสดัสว่นการลงทุนในกองทุนหลักไดต้ามความเหมาะสม ซงึจะเป็นการชว่ยลดผลกระทบ
ตอ่ราคามลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 

 
5. ความเสยีงจากการลงทุนในสญัญาซอืขายลว่งหนา้ (Derivatives Risk) สัญญาซอืขายลว่งหนา้บางประเภท

อาจมกีารขนึลงผนัผวน (volatile) มากกวา่หลกัทรัพยพ์นืฐานดงันันหากกองทนุมกีารลงทนุในหลักทรัพยดั์งกลา่ว
ยอ่มทําใหส้นิทรัพยม์คีวามผันผวนมากกวา่การลงทุนในหลักทรัพยพ์นืฐาน (Underlying Security) 

 แนวทางการบรหิารเพอืลดความเสยีง : 
 กองทนุอาจจะลงทนุในสัญญาซอืขายล่วงหนา้ทมีตัีวแปรเป็นอัตราแลกเปลยีน โดยมวีัตถุประสงคเ์พอืลดความเสยีง

เทา่นัน ทังนีการป้องกนัความเสยีงดังกล่าวอาจทําใหก้องทนุเสยีโอกาสทจีะไดร้ับผลตอบแทนทเีพมิขนึหาก
อัตราแลกเปลียนมกีารเปลยีนแปลงไปในทางตรงขา้มกับทกีองทุนคาดการณ์ไวอ้ย่างไรก็ดกีองทุนยังคงมี
ความเสยีงจากการทคู่ีสญัญาไมป่ฏบิัตติาม ดังนัน เพอืลดความเสยีงดังกลา่วกองทนุจะทําธรุกรรมกับธนาคารที
มกีฎหมายเฉพาะจัดตังขนึหรอืธนาคารพาณชิย ์
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6. ความเสยีงจากขอ้จํากดัการนําเงนิลงทุนกลบัประเทศ (Repatriation Risk) เป็นความเสยีงทเีกดิจาก
การเปลยีนแปลงภายในประเทศทกีองทุนลงทุน เชน่ การเปลยีนแปลงทางการเมอืง ขอ้กําหนด กฎเกณฑห์รอื
นโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการบรหิารประเทศ ซงึรวมถงึสาเหตุอนืๆ ทอีาจทําใหไ้ม่สามารถชําระหนีไดต้รงตาม
ระยะเวลาทกํีาหนด รวมถงึอาจทําใหก้องทุนเกดิความเสยีงจากสัญญาสวอ้ป และ/หรอืสัญญาฟอร์เวริ์ดได ้
ซงึมผีลตอ่ผลตอบแทนทกีองทนุจะไดร้ับจากการลงทนุ 

แนวทางการบรหิารเพอืลดความเสยีง : 
บรษัิทจัดการจะตดิตามสถานการณ์การเปลยีนแปลงการเมอืง ภาวะเศรษฐกจิ ภาวะตลาดเงนิ ตลาดทุน ตลอดจน
ปัจจัยพนืฐานต่างๆของประเทศทกีองทนลงทนุอย่างใกลช้ดิ เพอืประเมนิความเสยีงจากการลงทนุในประเทศนันๆ
เพอืลดความเสยีงในสว่นนี 
 

7. ความเสยีงจากการลงทนุกระจกุตวั (High Concentration Risk) 

1) ความเสียงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึง (High Issuer Concentration Risk) เกดิจาก
กองทุนลงทุนในผูอ้อกตราสารรายใด  ๆมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซงึหากเกดิเหตุการณ์ทีสง่ผลกระทบต่อ
การดําเนินงาน ฐานะการเงนิ หรอืความมันคงของผูอ้อกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมผีลการดําเนนิงาน
ทผัีนผวนมากกวา่กองทนุทกีระจายการลงทนุในหลายผูอ้อกตราสาร 

ทงัน ีการลงทนุแบบกระจุกตัวไมร่วมถงึกรณีการลงทนุในทรัพยส์นิดังนี  

1. ตราสารหนีภาครัฐไทย 

2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศทมีกีารจัดอนัดับความน่าเชอืถอือยู่ในอนัดับทสีามารถลงทนุได ้

3. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทผีูรั้บฝากหรอืผูอ้อกตราสารทมีกีารจัดอันดับความน่าเชอืถอือยูใ่น
อันดับทสีามารถลงทนุได ้

2) ความเสยีงจากการลงทนุกระจุกตัวในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนงึ (Sector Concentration Risk) เกดิจาก
กองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกวา่ 20% ของ NAV รวมกัน ซงึหากเกดิเหตุการณ์ทสีง่ผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมนัน กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดําเนินงานทผีันผวนมากกว่ากองทุนทีกระจายการลงทุนในหลาย
หมวดอตุสาหกรรม 

3) ความเสยีงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนงึ (Country Concentration Risk) เกดิจากกองทุน
ลงทุนในประเทศใดประเทศหนึงมากกวา่ 20% ของ NAV รวมกัน ทังนี ไม่รวมถงึการลงทุนในตราสารทผีูอ้อก
เสนอขายอยู่ในประเทศไทยซงึหากเกดิเหตุการณ์ทสี่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เชน่ การเมอืงเศรษฐกจิ 
สังคม เป็นตน้ กองทนุดังกล่าวอาจมผีลการดําเนนิงานทผัีนผวนมากกวา่กองทนุทกีระจายการลงทุนในหลาย
ประเทศ 

 


