
หุ่นยนตส์ ำหรบัชว่ยกำรผำ่ตัด
(Robotic-Assisted Surgery)

Business Model ที่เปลี่ยนแปลงไปท ำให้โรงพยำบำลหรือ
ศูนย์กำรแพทย์ทีม่ทีุนจ ำกัดสำมำรถเข้ำถงึกำรใชหุ่้นยนต์

ส ำหรับกำรชว่ยผำ่ตัดได้มำกขึ้น

ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่ำนมำบริษัทผู้พัฒนำหุ่นยนต์
ช่วยผ่ำตัดได้มีกำรเปลี่ยน Business Model เป็น
ในลักษณะของกำรเช่ำ เช่ำซื้อ หรือกำรจ่ำยจริง
เมื่อมีกำรใช้งำนท ำ ให้โรงพยำบำลหรือศูนย์
กำรแพทย์
ที่มีทุนจ ำกัดสำมำรถเข้ำถึงกำรใช้หุ่นยนต์ส ำหรับ
ก ำ ร ช่ วยผ่ ำ ตั ด ไ ด้ ม ำก ขึ้ นนอกจำ กนี้ ด้ วย
ประสิทธิภำพสูงมำกขึ้นท ำ ใ ห้สำมำรถขยำย
ขอบเขตกำรผ่ำตัดที่ต้องกำรควำมแม่นย ำสูงขึ้น
อย่ำงกำรผำ่ตัดไส้เลื่อนกำรผำ่ตัดเพื่อกระชับชอ่ง
ท้อง เป็นต้นและคำดว่ำตลำดของ Robotic-
Assisted Surgery จะเติบโตในอัตรำ 12.9% ต่อ
ปี ในระหว่ำงปี 2021 - 2030

Source: meddeviceonline.com

ทั้งนี้ด้วยระดับกำรเรียนรู้ในปัจจุบัน คำดว่ำระบบ
ขับรถอัตโนมัติอย่ำง Alphabet Waymo และ 
GM’s Cruise AV จะสำมำรถขับรถต่อเนื่อง
ติดต่อกันโดยปรำศจำกเหตุกำรณ์ที่ท ำให้มนุษย์
ต้องเข้ำมำช่วยควบคุมได้ระยะทำงสูงสุดถึง 2-3 
แสนไมล์ ภำยในปี 2030 ซึ่งเป็นระยะทำงที่มำกกว่ำ
ระดับปัจจุบันมำกถึง 6 – 10 เท่ำ

ทุกๆวินำททีีย่ำนพหำหนะไรค้นขับว่ิงอยู่บนทอ้งถนน
นั้น ระบบประมวลผลจะท ำกำรเรยีนรู ้(Machine 
Learning Process) ผ่ำนชดุข้อมลูที่เกบ็ได้จำก
เซนเซอร์ กล้อง และ ระบบเรดำร ์เพื่อใช้ในกำร

ปรับปรงุประสิทธิภำพในกำรขับให้ดีย่ิงขึ้นตลอดเวลำ

Source: State of California Department 
of Motor Vehicles, 2021

United Robotics & AI ETF (UBOT)

*ข้อมูลกำรลงทนุจำก Robotics & Artificial Intelligence ETF
Source : UOBAM, Global X as of 9 June 2022

Top 10 Holdings %
NVIDIA CORP 10.48

ABB LTD-REG 9.79

KEYENCE CORP 8.19

INTUITIVE SURGICAL INC 7.65

FANUC CORP 7.47

Source: Global X Presentation

พอร์ตกำรลงทุนของ Global X Robotics & 
Artificial Intelligence ETF (กองทุนหลัก)

ปัจจัยที่สนับสนุนกำรประยุกต์ใช้ Robotics & AI ในอนำคต

ตัวอย่ำงกำรประยุกต์ใช้ Robotics & AI

ค ำเตือน กำรลงทุนมีควำมเสี่ยง ผู้ลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจลักษณะกองทุน นโยบำยกำรลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ควำมเสี่ยง และผลกำรด ำเนินงำนกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน 
กองทุนน้ีลงทุนในต่ำงประเทศ จึงมีควำมเสี่ยงท่ีทำงกำรของต่ำงประเทศอำจออกมำตรกำรในภำวะท่ีเกิดวิกฤตกำรณ์ท่ีไม่ปกติ ท ำให้กองทุนไม่สำมำรถน ำเงินกลับเข้ำมำในประเทศ 
ซ่ึงอำจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต/ผลกำรเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลำดทุน มิได้เป็นสิ่ง
ยืนยันถึงผลกำรด ำเนินงำน กองทุนรวมมีกำรลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสำหกรรม Recreational Products, Internet Software/Services และ Packaged Software 

United Robotics & AI ETF
(UBOT)

Global X Robotics & 
Artificial Intelligence ETF (BOTZ)

(กองทุนหลัก)

ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีรวมถึงต้นทุนหุ่นยนต์ที่ถูก
ลงท ำให้มีกำรประยุกต์ใช้หุ่นยนต์และปัญญำประดิษฐ์ 
(AI) มำกยิ่งขึ้นเรือยๆและมีแนวโน้มเติบโตมำกยิ่งขึ้นใน
อนำคต

Robotics & AI
Industry

กองทุนเปดิ ยูไนเตด็ โรโบตกิส ์& อำร์ตฟิเิชยีล อินเทลลเิจนซ์ อีทีเอฟ
United Robotics & AI ETF (UBOT)

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกจึงมีควำมเสี่ยงที่ผูล้งทุนอำจสูญเสียเงินลงทุนจ ำนวนมำก

Rising Labor Cost COVID-19 & Global 
Supply Chain DisruptionsAging Population

Unexpected CatalystLong-Term Key Driver Long-Term Key Driver

ประชำกรในกลุ่มประเทศ
เศรษฐกิจหลักก ำลังเข้ำสู่สังคม
ผู้สูงอำยุ เช่น ประเทศญ่ีปุ่น ที่
นักวิเครำะห์คำดว่ำประชำกรใน
วัยท ำงำน (Labor Force) จะ
ลดลงเหลือคร่ึงหนึ่งจำก
จุดสูงสุดในปี 20601

ต้นทุนค่ำแรงมีแนวโน้มสูงข้ึน
ยกตัวอย่ำงเช่นประเทศ สหรัฐ และ
จีนที่ต้นทุนค่ำแรงเพิ่มข้ึนถึง 44% 
และ 567% ในขณะที่ต้นทุนกำรใช้
หุ่นยนต์เพื่อกำรผลิตลดลง 22% 

นับตั้งแต่ปี 20042

ย้อนกลับไปในช่วงกำรแพร่ระบำด
COVID-19 เริ่มต้นข้ึนท่ีเมือง 

Wuhan มีข้อเท็จจริงอย่ำงหนึ่งที่
น่ำสนใจ คือ 1 เดือนหลังจำกกำร
แพร่ระบำด โรงงำนในจีนมำกถึง
31% ต้องหยุดสำยงำนกำรผลิต3

Source: (1): Michael, 2019, (2) IFR Press Room, 2021; Klump, Jurkat, & Schneider, 2021; U.S. Bureau of 
Labor Statistics, 2021a,   2021b; Trading Economics, 2021; Select USA, 2020,Achille, et al., 2020 (3)
Mazachek, 2020

คำดกำรณ์ขนำดของอุตสำหกรรม Robotics & AI ในอนำคต

Source: 1. Global X analysis based on data from 360 Research Reports, 2021; Mordor Intelligence, 2021a; 
Mordor Intelligence, 2021b; Expert Market Research, 2021; IMARC Group, 2021; Markets and Markets, 
2021 2. Fortune Business Insights, 2021

กำรประยุกต์ใช้ Industrial Robot ในสำยงำนกำร
ผลิตนั้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในอนำคต โดย
คำดว่ำจ ำนวนกำรติดตั้ง Industrial Robot ในสำย
งำนกำรผลิตจะเติบโตในอัตรำ 7.8% ต่อปีใน
ระหว่ำงปี 2022 – 2024 โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงจำก
กลุ่มประเทศก ำลังพัฒนำที่ ยังมีอัตรำกำรใช้
ที่ต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ยอยู่

หุ่นยนตใ์นสำยงำนกำรผลติ
(Industrial Robot) Source: IFR Press Room, 2021

AI ส ำหรบัยำนพำหนะไร้คนขบั
(Autonomous Vehicles)

Top 10 Holdings %
SMC CORP 5.61

YASKAWA ELECTRIC CORP 4.63

AUTOSTORE HOLDINGS LTD 4.53

OMRON CORP 4.48

DAIFUKU CO LTD 4.44
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*ข้อมูลกำรลงทนุจำก Robotics & Artificial Intelligence ETF
Source : UOBAM, Global X as of 31 May 2022ตัวอย่ำงกลุ่มธุรกิจในอุตสำหกรรม Robotics & AI

IPO 4 – 8 กรกฎำคม 2565



นโยบำยกำรลงทุน
ของกองทุนไทย

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนรวมต่ำงประเทศ ช่ือ Global X 
Robotics & Artificial Intelligence ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุน
เดียวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนโดยกองทุน Global X Robotics & Artificial
Intelligence ETF เป็นกองทุนรวมประเภท ETF (Exchange Traded 
Fund) จดทะเบียนซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ NASDAQ ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ โดยมี Global X Management Company LLC เป็น
ผู้บริหำรจัดกำรกองทุนหลัก ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในต่ำงประเทศโดย
เฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน

นโยบำยกำรลงทุน
ของกองทุน
ต่ำงประเทศ

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์กำรลงทุนเพื่อสร้ำงผลตอบแทนจำกกำร
ลงทุนในกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Indxx Global 
Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (ดัชนีอ้ำงอิง) ซึ่ง
เป็นบริษัทที่อำจได้รับประโยชน์จำกกำรปรับใช้และใช้ประโยชน์จำกหุ่นยนต์และ
ปัญญำประดิษฐ์ (AI) ที่รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติ, หุ่นยนต์ที่ไม่ใช่อุตสำหกรรม และยำนยนต์อัตโนมัติ โดย
จะลงทุนในหลักทรัพย์ต่ำงๆ ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้ำงอิง และจะ
ลงทุนในใบรับฝำกเงิน American Depositary Receipts (ADRs) และ 
Global Depositary Receipts (GDRs) ซึ่งอ้ำงอิงบนองค์ประกอบของ
ดัชนีอ้ำงอิง ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สินของกองทุน โดย
ในสถำนกำรณ์กำรลงทุนปกติ กองทุนจะลงทุนในหุ้นกลุ่มธุรกิจวิดีโอเกมส์
และอีสปอร์ต ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ประเภทกองทุน
กองทุนตรำสำรทุน
กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF)
กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีควำมเสี่ยงในต่ำงประเทศ

ดัชนีเปรียบเทยีบ ผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยอัตรำแลกเปลี่ยน เพื่อ
เทียบค่ำสกุลเงินบำท ณ วันที่ค ำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 100.00%

มูลค่ำโครงกำร 2,000 ล้ำนบำท
กำรป้องกัน
ควำมเสี่ยงจำก
อัตรำแลกเปลี่ยน

ป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน (FX Hedging)
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 ของมูลค่ำเงินลงทุนในต่ำงประเทศ

ระดับควำมเสี่ยง
กองทุน

6

กำรจ่ำยปันผล
หรือกำรรับซื้อคืน
อัตโนมัติ

ไม่มี

ค่ำธรรมเนียมกำรขำย 
(Front-end fee)

ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ 
(ปัจจุบันเก็บ 0.50%) 

ค่ำธรรมเนียมกำรซื้อ
คืน(Back-end fee)

ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ 
(ปัจจุบันยกเว้น)

ค่ำธรรมเนียม
กำรจัดกำรรำยปี 
(Management Fee)*

ไม่เกิน 2.14% ต่อปี
(ปัจจุบันเก็บ 0.5350%)

วันรับเงินค่ำขำยคืน
หน่วยลงทุน

ภำยใน 5 วันท ำกำร ถัดจำกวันค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วย
ลงทุนและรำคำหน่วยลงทุนของวันท ำกำรรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

สนใจติดต่อ บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย)

กำรซื้อหน่วยลงทุน 
และมูลค่ำขั้นต่ ำใน
กำรซื้อ

วันท ำกำรซือ้ IPO         : ระหวำ่งวนัที ่4 – 8 กรกฎำคม 2565
ส ำหรับผูร้ว่มคำ้หนว่ยลงทุน
ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งละไม่ต ่ำกว่ำ 1 หน่วย
ของกำรซื้อขำย และเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยของกำรซื้อขำย
ส ำหรับผูล้งทนุทัว่ไป
(ท่ีซ้ือผำ่นผูร้ว่มค้ำหน่วยลงทุน)
ผู้ลงทุนทั่วไปสำมำรถสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนโดยผ่ำนผู้ร่วมค้ำ
หน่วยลงทุน ตำมขั้นตอน วิธีกำรสั่งซื้อ และเงื่อนไข ที่ผู้ร่วมค้ำหน่วย
ลงทุนก ำหนดกับผู้ลงทุนทั่วไป
(ท่ีซ้ือผำ่นบรษิทัจดักำร หรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคืน (ถ้ำมี))
ผู้สนใจลงทุนทั่วไปสำมำรถจองซื้อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที่บริษัท
จัดกำร หรือ ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน (ถ้ำมี) ภำยในวันและเวลำ
ที่ก ำหนด 
มูลค่ำขั้นต่ ำของกำรซื้อครั้งแรก : 2,000 บำท (รวมค่ำธรรมเนียม (ถ้ำม)ี)
มูลค่ำขั้นต่ ำของกำรสั่งซื้อครั้งถัดไป   : ไม่ก ำหนด
หลัง IPO
ส ำหรับผูร้ว่มคำ้หนว่ยลงทุน
ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งละไม่ต ่ำกว่ำ 1 หน่วย
ของกำรซื้อขำย และเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยของกำรซื้อขำยได้ที่
บริษัทจัดกำร ทุกวันท ำกำรซื้อขำยหน่วยลงทุน ในระหว่ำงเวลำที่บริษัท
จัดกำรก ำหนด
ส ำหรับผูล้งทนุทัว่ไป
(ท่ีซ้ือผำ่นผูร้ว่มค้ำหน่วยลงทุน)
ผู้ลงทุนทั่วไปสำมำรถสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนโดยผ่ำนผู้ร่วมค้ำ
หน่วยลงทุน ตำมขั้นตอน วิธีกำรสั่งซื้อ และเงื่อนไข ที่ผู้ร่วมค้ำหน่วย
ลงทุนก ำหนดกับผู้ลงทุนทั่วไป
(ท่ีซ้ือผำ่นบรษิทัจดักำร หรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคืน (ถ้ำมี))
มูลค่ำขั้นต่ ำของกำรซื้อครั้งแรก : ไม่ก ำหนด
มูลค่ำขั้นต่ ำของกำรสั่งซื้อครั้งถัดไป   : ไม่ก ำหนด
ทั้งนี้ รำคำของหน่วยลงทุนหลังกำรเสนอขำยครั้งแรก ได้รวม
ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน (ถ้ำมี)
ผู้สนใจลงทุนสำมำรถท ำกำรซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดกำร หรือ
ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน (ถ้ำมี) ได้ทุกวันท ำกำรซื้อขำยหน่วย
ลงทุน ในระหว่ำงเวลำเริ่มเปิดท ำกำรถึงเวลำ 15.30 น.
(กำรซื้อขำยหน่วยลงทุนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ผู้สนใจลงทุน สำมำรถซื้อและขำยหน่วยลงทุนของกองทุนในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กำรขำยหน่วยลงทุน 
และมูลค่ำขั้นต่ ำใน
กำรขำย

ส ำหรับผูร้ว่มคำ้หนว่ยลงทุน
ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน สำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนครั้งละไม่ต่ ำกว่ำ 1 
หน่วยของกำรซื้อขำยและเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยของกำรซื้อขำย 
ได้ท่ีบริษัทจัดกำร ทุกวันท ำกำรซื้อขำยหน่วยลงทุน ในระหว่ำงเวลำที่
บริษัทจัดกำรก ำหนด
ส ำหรับผูล้งทนุทัว่ไป
(ส ำหรับรับซื้อคืนผ่ำนผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน)
ส ำหรับผู้ลงทุนทั่วไป สำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโดย
ผ่ำนผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน ตำมเงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีกำรรับซื้อคืนที่ผู้
ร่วมค้ำหน่วยลงทุนก ำหนด ทั้งนี้ กำรช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนส ำหรับผู้
ลงทุนทั่วไปนั้น จะเป็นไปตำมเงื่อนไข และวิธีกำรที่ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน
ก ำหนด (ส ำหรับรับซื้อคืนผ่ำนบริษัทจัดกำร หรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือ
รับซื้อคืน)
มูลค่ำขั้นต่ ำของกำรขำยคืน    : ไม่ก ำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ ำ             : ไม่ก ำหนด
ผู้สนใจลงทุนทั่วไป สำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนโดยผ่ำน
บริษัทจัดกำร หรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน (ถ้ำมี) ทุกวันท ำกำร
ซื้อขำยหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลำเริ่มเปิดท ำกำร ถึง 15.30 น
(กำรซื้อขำยหน่วยลงทุนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ผู้ลงทุนสำมำรถซื้อและขำยหน่วยลงทุนของกองทุนในตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

*รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม (ถ้ำมี) หรือภำษีธุรกิจเฉพำะ (ถ้ำมี) หรือภำษีอ่ืนใดท ำนองเดียวกัน (ถ้ำมี)

นโยบำยกำรลงทนุกองทนุเปดิ ยูไนเตด็ โรโบตกิส ์& อำร์ตฟิเิชยีล อินเทลลเิจนซ ์อีทีเอฟ (UBOT)

หมำยเหตุ : ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนกองทุนน้ีคือ บริษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน), 
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน), บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี 
(ประเทศไทย) จ ำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพำณิชย์ จ ำกัด, หรือ บุคคลอ่ืนท่ีบริษัทจัดกำรจะท ำกำร
แต่งตั้งให้เป็นผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน (ถ้ำมี)

ค ำเตือน กำรลงทุนมีควำมเสี่ยง ผู้ลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจลักษณะกองทุน นโยบำยกำรลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ควำมเสี่ยง และผลกำรด ำเนินงำนกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน 
กองทุนน้ีลงทุนในต่ำงประเทศ จึงมีควำมเสี่ยงท่ีทำงกำรของต่ำงประเทศอำจออกมำตรกำรในภำวะท่ีเกิดวิกฤตกำรณ์ท่ีไม่ปกติ ท ำให้กองทุนไม่สำมำรถน ำเงินกลับเข้ำมำในประเทศ 
ซ่ึงอำจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต/ผลกำรเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลำดทุน มิได้เป็นสิ่ง
ยืนยันถึงผลกำรด ำเนินงำน กองทุนรวมมีกำรลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสำหกรรม Recreational Products, Internet Software/Services และ Packaged Software 

กองทุนเปดิ ยูไนเตด็ โรโบตกิส ์& อำร์ตฟิเิชยีล อินเทลลเิจนซ์ อีทีเอฟ
United Robotics & AI ETF (UBOT)

IPO 4 – 8 กรกฎำคม 2565กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกจึงมีควำมเสี่ยงที่ผูล้งทุนอำจสูญเสียเงินลงทุนจ ำนวนมำก


