หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ Factsheet
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

ขอมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2565

กองทุนเปด ยูไนเต็ด โรโบติกส & อารติฟเชียล อินเทลลิเจนซ อีทีเอฟ (UBOT)
ประเภทกองทุนรวม / กลุมกองทุนรวม




ระดับความเสี่ยง

กองทุนรวมตราสารทุน

ต่ํา

กองทุนรวมหนวยลงทุน ประเภท Feeder Fund / กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF)
กลุม Global Equity
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สูง

เสี่ยงสูง
ลงทุนในตราสารทุนเปนหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV

นโยบายกองทุน


ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนหลัก Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF



กองทุนมีการลงทุนใน derivative เพื่อ Efficient Portfolio Management



กองทุนหลักบริหารจัดการโดย : Global X Management Company LLC

กลยุทธการบริหารกองทุน (Management Style)

ขอมูลกองทุนรวม

มุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive management/Index tracking)
โดย บลจ. จะพยายามดํารงคาความผันผวนของสวนตางของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด
(tracking error : “TE”) 5% ตอป

วันจดทะเบียนกองทุน



วันเริ่มตน Class
นโยบายการจายเงินปนผล

ไมมีการแบงชนิดหนวยลงทุน
ไมจาย

อายุกองทุน

ไมกําหนด

ผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัดยอนหลังตามปปฏิทิน (% ตอป)
ผูจัดการกองทุนรวม
N/A

1. นางสาววรรณจันทร อึ้งถาวร

ตั้งแตวันที่ 12 กรกฎาคม 2565

2. นายกาย ศิริพรรณพร

ตั้งแตวันที่ 12 กรกฎาคม 2565

ดัชนีชี้วัด

ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับดวยตนทุนการปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบ
คาสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน สัดสวน 100.00%

หมายเหตุ :

ผลการดําเนินงานยอนหลังแบบปกหมุดเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (% ตอป)
คําเตือน

 การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน
 ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
การเขารวมตอตานทุจริต : ไดรับการรับรองจาก CAC

N/A

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

“ผูลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงดาน
สภาพคลองไดที่หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม”

QR CODE

www.uobam.co.th

UBOT
การซื้อหน่วยลงทุน

การขายคืนหน่วยลงทุน

ข้อมูลความเสี่ยงเชิงสถิติ

วันทําการซื้อ : ทุกวันทําการ

วันทําการขายคืน : ทุกวันทําการ

Maximum Drawdown

N/A

เวลาทําการ : 8.30 - 15.30 น.

เวลาทําการ : 8.30 - 15.30 น.

Recovering Period

N/A

มูลค่าขั้นต่ําในการซื้อครั้งแรก :

มูลค่าขั้นต่ําในการขายคืน : ไม่กําหนด

FX Hedging

N/A

2,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)

ยอดคงเหลือขั้นต่ํา : ไม่กําหนด

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน

N/A

มูลค่าขั้นต่ําในการซื้อครั้งถัดไป : ไม่กําหนด
หมายเหตุ :

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : T+4 วันทําการหลังจากวันทํารายการขายคืน Sharpe Ratio

N/A

Alpha

1. ผู้ลงทุนสามารถซื้อและขายหน่วยลงทุนของกองทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

N/A

Beta

N/A

Tracking Error

N/A

2. สําหรับผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน สามารถสั่งซื้อ ขายคืน หน่วยลงทุนครั้งละไม่ต่ํากว่า 1 หน่วย ของการซื้อขายและเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณของ
1 หน่วยของการซื้อขาย ได้ที่บริษัทจัดการ ทุกวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาที่บริษัทจัดการกําหนด

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนหลัก

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)
ค่าธรรมเนียม

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

country

% NAV

การจัดการ

2.14

0.5350

1. United States

39.35%

รวมค่าใช้จ่าย

5.35

0.5778

2. Japan

35.39%

3. Switzerland

12.48%

หมายเหตุ :

4. Norway

4.35%

1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี)

5. Britain

2.99%

2. เนื่องจากกองทุนยังไม่ครบรอบบัญชี ดังนั้น ค่าใช้จ่ายรวม จึงเป็นเพียงการประมาณการเบื้องต้นเท่านั้น

(ข้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 30 เมษายน 2565)

3. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมของกองทุนหลัก
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
ค่าธรรมเนียม
การขาย

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

2.00

sector

% NAV

1. Industrials

43.12%

0.50

2. Information Technology

38.40%

การรับซื้อคืน

2.00

ยกเว้น

3. Health Care

11.61%

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า

2.00

0.50

4. Financials

3.78%

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก

2.00

ยกเว้น

5. Consumer Discretionary

2.62%

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

การโอนหน่วย

(ข้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 30 เมษายน 2565)

ข้อมูลกองทุนหลัก

หมายเหตุ :
1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
2. กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า บริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
breakdown

% NAV

N/A

holding

% NAV

N/A

holding
1. Nvidia Corp
2. Abb Ltd-reg
3. Intuitive Surgical Inc

% NAV
10.48%
9.61%
8.49%

4. Keyence Corp

8.47%

5. Fanuc Corp

6.92%

(ข้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 30 เมษายน 2565)

UBOT
ชอมูลอื่นๆ
กองทุน : Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF

ISIN code : US37954Y7159
Bloomberg code : BOTZ US

บริษัทจัดการจะมีการประกาศ iNAV ทุกๆ 15-30 วินาที ผานทางเว็ปไซตของบริษัทจัดการ โดย iNAV เปน NAV ของกองทุนหลักในวันทําการกอนหนา (T-1) เพื่อนํามาคํานวณ iNAV ของกองทุน UBOT ณ วันที่ T และปรับเปน
เงินบาทดวยอัตราแลกเปลี่ยนที่เคลื่อนไหวในระหวางวัน

คําอธิบาย
Maximum Drawdown : เปอรเซ็นตผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง (หรือตั้งแตจัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไมครบ 5 ป) โดยวัดจากระดับ NAV ตอหนวยที่จุดสูงสุด ไปจนถึงจุดต่ําสุดในชวงที่ NAV
ตอหนวยปรับตัวลดลง คา Maximum Drawdown เปนขอมูลที่ชวยใหทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period : ระยะเวลาการฟนตัว เพื่อเปนขอมูลใหผูลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแตการขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟนกลับมาที่เงินทุนเริ่มตนใชระยะเวลานานเทาใด
FX Hedging : เปอรเซ็นตของการลงทุนในสกุลเงินตางประเทศที่มีการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน : ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพยในพอรตกองทุนในชวงเวลาใดชวงเวลาหนึ่ง โดยคํานวณจากมูลคาที่ต่ํากวาระหวางผลรวมของมูลคาการซื้อหลักทรัพยกับผลรวมของมูลคาการขาย
หลักทรัพยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปหารดวยมูลคา NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีคา portfolio turnover สูง บงชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพยบอยครั้งของผูจัดการกองทุน
และทําใหมีตนทุนการซื้อขายหลักทรัพยที่สูง จึงตองพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุมคาของการซื้อขายหลักทรัพยดังกลาว
Sharpe Ratio : อัตราสวนระหวางผลตอบแทนสวนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลตางระหวางอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง
(risk-free rate) เปรียบเทียบกับคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม คา Sharpe Ratio สะทอนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรไดรับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา
โดยกองทุนรวมที่มีคา Sharpe Ratio สูงกวาจะเปนกองทุนที่มปี ระสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกวา เนื่องจากไดรับผลตอบแทนสวนเพิ่มที่สูงกวาภายใตระดับความเสี่ยงเดียวกัน
Alpha : ผลตอบแทนสวนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยคา Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสรางผลตอบแทนไดสูงกวาดัชนีชี้วัด ซึ่งเปนผลจากประสิทธิภาพของผูจัดการกองทุน
ในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเขาลงทุนในหลักทรัพยไดอยางเหมาะสม
Beta : ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในพอรตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta นอยกวา 1 แสดงวาหลักทรัพยในพอรตการลงทุนมีการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนนอยกวาการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยของตลาด Beta มากกวา 1 แสดงวา หลักทรัพยในพอรตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกวาการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยของตลาด
Tracking Error เพื่อใหพิจารณาความผันผวนของสวนตางของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัดของกองทุนรวมวามีการเบี่ยงเบน
ออกไปจากดัชนีชี้วัด มากนอยเพียงใด เชน หากกองทุนรวมมีคา TE ต่ํา แสดงวา อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่ต่ํา ดังนั้น กองทุนรวมนี้จึงมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนี
อางอิง ในขณะที่กองทุนรวมที่มีคา TE สูง แสดงวาอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบนออกจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่สูง ดังนั้น โอกาสที่ผลตอบแทนการลงทุนจะเปนไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลด
นอยลง เปนตน

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ชั้น 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร เลขที่ 173/27-30, 32-33
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท : 0-2786-2000
www.uobam.co.th

