
United Battery and EV Technology Fund (UEV)
กองทนุเปดิ ยูไนเตด็ แบตเตอรี ่แอนด ์อีวี เทคโนโลย ีฟันด์

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แบตเตอร่ี แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์

United Battery and EV Technology 
Fund

ค ำเตือน กำรลงทุนมีควำมเสี่ยง ผู้ลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจลักษณะกองทุน นโยบำยกำรลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ควำมเสี่ยง และผลกำรด ำเนินงำนกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน 
กองทุนน้ีลงทุนในต่ำงประเทศ จึงมีควำมเสี่ยงท่ีทำงกำรของต่ำงประเทศอำจออกมำตรกำรในภำวะท่ีเกิดวิกฤตกำรณ์ท่ีไม่ปกติ ท ำให้กองทุนไม่สำมำรถน ำเงินกลับเข้ำมำในประเทศ 
ซ่ึงอำจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด กองทุนน้ีมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนท่ีอำจเกิดขึ้นจำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศ ถึงแม้ว่ำกองทุนอำจป้องกัน
ควำมเสี่ยงตำมดุลยพินิจของผู้จัดกำรกองทุนรวม แต่เนื่องจำกกองทุนไม่ได้ป้องกันควำมเสี่ยงอัตรำแลกเปลี่ยนท้ังจ ำนวน ผู้ลงทุนอำจจะขำ ดทุนหรือได้รับก ำไรจำกอัตรำ
แลกเปล่ียน/หรือได้รับเงินคืนต่ ำกว่ำเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต/ผลกำรเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลำดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยัน
ถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต กองทุนรวมนี้กระจุกตัวในประเทศจีนและสหรัฐฯ ผู้ลงทุนจึงควรพิจำรณำกำรกระจำยควำมเสี่ยงของพอร์ตกำรลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย

คำดกำรณ์พอร์ตกำรลงทุนของกองทุน UEV*

*อ้างอิงผล ข้อมูลการลงทุนในกองทุน 1) RobecoSAM Smart Mobility Equities Fund 2) Global X Lithium & 
Battery Tech ETF
Source : UOBAM, Robeco as of 31 March 2021 ,Global X 29 April 2021

ความน่าสนใจของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า
และ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับลิเทียมครบวงจร 

ตลำดแบตเตอร่ีและระบบส่งก ำลังไฟฟ้ำเติบโตควบคู่ไปกับยอดขำย EV

Company %

ON Semiconductor Corp 5.91

NXP Semiconductors NV
5.05

Maxim Integrated Products Inc 4.59

Samsung SDI Co Ltd 4.05

Qorvo Inc 3.81

Renesas Electronics Corp 3.42

Albemarie Corp 3.36

Aptiv Plc 3.17

Delta Electronics Inc 3.13

Schneider Electric Se
3.11

Master Fund & ETF

RobecoSAM Smart Mobility 
Equities Fund

Lithium & Battery Tech 
ETF

1. ข้อกฎหมายและหลักเศรษฐศาสตร์ช่วยผลักดันให้ระบบขนส่งหันมาใช้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้น
2. รถยนต์ไฟฟ้า (EV) จะมีสัดส่วนประมาณ 30-40% ของรถยนต์ใหม่ทั้งหมดที่ขายในปี 2030

(2.5% ในปี 2019)
3. มูลค่าตลาด EV ทั้งหมดจะสูงถึง 1.4 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 (อัตราการเติบโต

เฉลี่ยต่อปี CAGR:30%)
4. มหานครขนาดใหญ่ทั่วโลก จะสนับสนุนการใช้ระบบขนส่งโดยใช้ยานพาหนะไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

ต่อเนื่อง
5. รายได้จากระบบเชื่อมต่อต่างๆ และการใช้ยานพาหนะร่วมกัน อาจพุ่งขึ้นแตะระดับ 1.5 ล้าน

ล้านดอลลาร์ภายในปี 2030

การเปล่ียนแปลงจากรถยนต์ใช้น ้ามันสู่การใช้รถยนต์ไฟฟ้า
โครงสร้างที่ไม่ซับซ้อน ท้าให้ต้นทุนการผลิตลดลง

การเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า

 คาดการณ์ว่ายอดขายรถยนต์ไฟฟ้าจะเติบโตเพิ่มขึ้นจาก  1.7 ล้านคันในปี 2020 เป็น 85ล้าน
คันในปี 2025  26 ล้านคันในปี 2030 และ 54 ล้าน ภายในปี 2040

Source: UOBAM, Robeco

 ตลาดแบตเตอรี่และระบบส่งก าลังไฟฟ้า (รวมถึงมอเตอร์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่
เกี่ยวข้อง) เมื่อรวมกันแล้วจะมีมูลค่าตลาดอยู่ที่  200,000 ล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2028

Source: UOBAM, Robeco

 มอเตอร์ไฟฟ้ามีน้ าหนักเบาและมีประสิทธิภาพมากกว่าเครื่องยนต์สันดาป 
 ไม่มีเกียร์หลายเกียร์ไม่มีไอเสียไม่มีระบบหล่อลื่น 
 ต้นทุนการประกอบลดลงอย่างมาก ท าให้ต้นทุนการผลิตลดลงประมาณ  25%

เครื่องยนต์สันดาปทั่วไป

เครื่องยนต์ไฟฟ้า Hybrid

เครื่องยนต์ไฟฟ้า พลังงานแบตเตอรี่

เครื่องยนต์ไฟฟ้า เซลล์เช้ือเพลิง

C A S E คือ แนวคิดการผลิต
รถยนตไ์ฟฟา้ในอนาคต ซึ่งมาจาก 
 Connected สามารถสื่อสาร

ระหว่างกันได้ ผ่านระบบ 5G และ
การพัฒนาแพลตฟอร์ม/
ซอร์ฟแวร์ร่วมกัน

 Autonomous  การขับเคลื่อน
อัตโนมัติ

 Shared การใช้บริการการ
เดินทางร่วมกัน

 Electric ใช้ระบบไฟฟ้า 

Global X Lithium & Battery 
Tech ETF

RobecoSAM Smart Mobility 
Equities Fund

Company %

Albemarle Corp 12.86

Ganfeng Lithium Co Ltd-a
6.08

Contemporary A-a 5.61

Samsung Sdi Co Ltd 5.4

Eve Energy Co Ltd-a 5.24

Tesla 5.02

LG Chem Ltd 5.01

Panasonic Corp
4.77

Quimica Y-SP ADR 4.57

Wuxi Lead Inte-A
4.24

การพัฒนาของเทคโนโลยีในหลายด้าน ท้าให้รถยนต์ไฟฟ้าจะมีลูกเล่นที่
เหนือกว่ารถยนต์ในปัจจุบันอย่างมาก

• ปี 2020: รถยนต์ใหม่ทั้งหมดที่ขายในปี 2020 จะมีอุปกรณ์เช่ือมต่อกับ อินเทอร์เน็ต / 
การบริการการขับขี่ (บริการน าทาง บริการตรวจเช็ครถยนต์จากระยะไกล) เช่ือมต่อกับ
สัญญาณไฟจราจร และเซนเซอร์ต่างๆในการจับการเคลื่อนไหว

• ปี 2030: > 40% ของรถยนต์จะขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า
• ปี 2035: 75% ของรถยนต์ใหม่ที่ออกขายจะขับเคลื่อนด้วยระบบอัตโนมัติ

Source: UOBAM, Robeco

หมายเหตุ: บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

Source: Robeco Jan 2021 / Mckinsey 2017

Source: Robeco Jan 2021

Source: Robeco Dec 2020



สนใจติดต่อ บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย)

นโยบายการลงทุนของกองทุนไทย
กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ และ/หรือ
กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ตราสารทุนต่างประเทศ ที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์และ/หรือ
ตราสารของบริษัทที่ด าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสายการผลิตแบตเตอรี่ ซึ่งครอบคลุมถึงการท า
เหมืองไปจนถึงการพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่และการผลิตแบตเตอรี่ และ/หรือบริษัทที่
ด าเนินการและ/หรือได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่
เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งในอนาคต เช่น รถยนต์, ยานพาหนะไฟฟ้า และ/หรือเทคโนโลยีดิจิตอลที่
ใช้ในการขนส่ง เช่น การขับขี่อัตโนมัติ เป็นต้น โดยกระจายการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก
ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนในภูมิภาคต่างๆทั่วโลก จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการตาม
สภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ โดยจะมี net exposure ใน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ตรา
สารทุนต่างประเทศ ที่มีนโยบายลักษณะดังกล่าวข้างต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้บริษัทจัดการจะลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ต่างประเทศที่มีนโยบายการลงทุน
ข้างต้นตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป และกองทุนจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปี
บัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะมี net exposure ท่ี
เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

นโยบายการลงทุนของกองทุนตา่งประเทศ
RobecoSAM Smart Mobility Equities
กองทุนจะลงทุนอย่างน้อยสองในสามของสินทรัพย์ทั้งหมดในตราสารทุนของบริษัทต่างๆทั่ว
โลกที่ด าเนินการหรือได้รับ ประโยชน์จากการพัฒนาเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์หรือบริการในด้าน
ระบบขนส่งในอนาคต เช่น ยานพาหนะไฟฟ้า และ/หรือ เทคโนโลยีดิจิตอลที่ใช้ในการขนส่ง เช่น
การขับขี่อัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงบริษัทที่จัดตั้งขึ้นหรือมีส่วนส าคัญของกิจกรรม ทางธุรกิจใน
ประเทศที่เติบโตเต็มที่ (ตลาดที่พัฒนาแล้ว) รวมทั้งในประเทศก าลังพัฒนา (ตลาดเกิดใหม่)

Global X Lithium & Battery Tech ETF
Global X Lithium & Battery Tech ETF มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ผลการลงทุนก่อน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายสอดคล้องกับ ราคาและผลตอบแทนของดัชนี Solactive Global
Lithium Index โดยดัชนี Solactive Global Lithium Index ได้รับการ ออกแบบมาเพื่อติดตาม
ผลการด าเนินงานของบริษัทที่ท าเหมืองลิเทียม การส ารวจหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและ/หรือ
การ ผลิตแบตเตอรี่ลิเทียม โดยบริษัทมีการสร้างรายได้ส่วนใหญ่หรือคาดว่าจะมาจากธุรกิจที่
เกี่ยวกับลิเทียม โดยดูจาก สัดส่วนต่อรายได้ทั้งหมดของบริษัท หรือจ านวนรายได้ที่แท้จริงที่
เกี่ยวกับลิเทียม (ส าหรับบริษัทที่ไม่ได้มีธุรกิจด้าน ลิเทียมเพียงอย่างเดียว)

ประเภทกองทุน
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงในต่างประเทศ

ดัชนีเปรียบเทยีบ
MSCI World Net Total Return Index USD ปรับด้วยต้นทุนการ
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ 
วันที่ค านวณผลตอบแทน สัดส่วน 100.00%

มูลค่ำโครงกำร 5,000 ล้านบาท
กำรป้องกันควำมเสี่ยงจำก
อัตรำแลกเปลี่ยน ตามดุลยพินิจ

ระดับควำมเสี่ยงกองทุน 6
กำรจ่ำยปันผล หรือกำร
รับซื้อคืนอัตโนมัติ ไม่มี

มูลค่ำขั้นต่ ำของกำรสั่งซื้อ
ครั้งแรก

ไม่ก าหนด

เวลำท ำรำยกำรซื้อ / 
สับเปลี่ยนเข้ำ

ภายใน 15.30 น ของวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยนเข้า
จากกองทุนตลาดเงินที่ บลจ.ก าหนด ภายในเวลาท ารายการของ
กองทุนต้นทาง

เวลำท ำรำยกำรขำย / 
สับเปลี่ยนออก

ภายใน 14.00 น. ของวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยน
ออกไปยังกองทุนตลาดเงินที่ บลจ.ก าหนด ภายใน 14.00 น. ของ
วันท าการซื้อขายหน่วยลงทุน

ค่ำธรรมเนียมกำรขำย 
(Front-end fee)

ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
(ปัจจุบันเก็บ 1.50%) 
(บลจ.จะเรียกเก็บในอัตรา 1% ส าหรับยอดเท่ากับหรือมากกว่า 5
ล้านบาทขึ้นไปต่อรายการระหว่างวันท่ี 5 พฤษภาคม-30 มิถุนายน
2564)

ค่ำธรรมเนียมกำรซื้อคืน
(Back-end fee)

ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
(ปัจจุบันยกเว้น)

ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร
รำยปี (Management 
Fee)*

ไม่เกิน 2.14% ต่อปี
(ปัจจุบันเก็บ 1.6050%)

วันรับเงินค่ำขำยคืนหน่วย
ลงทุน

ภายใน 5 วันท าการ ถัดจากวันค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอ่ืนใดท านองเดียวกัน (ถ้ามี)

นโยบายการลงทนุกองทนุเปดิ ยูไนเตด็ แบตเตอรี ่แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์ (UEV)
นโยบำยกำรลงทุนกองทุนเปิด ยูไนเต็ด แบตเตอร่ี แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์

ค ำเตือน กำรลงทุนมีควำมเสี่ยง ผู้ลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจลักษณะกองทุน นโยบำยกำรลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ควำมเสี่ยง และผลกำรด ำเนินงำนกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน 
กองทุนน้ีลงทุนในต่ำงประเทศ จึงมีควำมเสี่ยงท่ีทำงกำรของต่ำงประเทศอำจออกมำตรกำรในภำวะท่ีเกิดวิกฤตกำรณ์ท่ีไม่ปกติ ท ำให้กองทุนไม่สำมำรถน ำเงินกลับเข้ำมำในประเทศ 
ซ่ึงอำจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด กองทุนนี้มีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนท่ีอำจเกิดขึ้นจำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศ ถึงแม้ว่ำกองทุนอำจป้องกัน
ควำมเสี่ยงตำมดุลยพินิจของผู้จัดกำรกองทุนรวม แต่เนื่องจำกกองทุนไม่ได้ป้องกันควำมเสี่ยงอัตรำแลกเปลี่ยนท้ังจ ำนวน ผู้ลงทุนอำจจะขำ ดทุนหรือได้รับก ำไรจำกอัตรำ
แลกเปล่ียน/หรือได้รับเงินคืนต่ ำกว่ำเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต/ผลกำรเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลำดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยัน
ถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต กองทุนรวมนี้กระจุกตัวในประเทศจีนและสหรัฐฯ ผู้ลงทุนจึงควรพิจำรณำกำรกระจำยควำมเสี่ยงของพอร์ตกำรลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย

United Battery and EV Technology Fund (UEV)
กองทนุเปดิ ยูไนเตด็ แบตเตอรี ่แอนด ์อีวี เทคโนโลย ีฟันด์


