หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ Factsheet
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 2565

กองทุน เปิด ยูไ นเต็ด โรโบติก ส์ & อาร์ตฟิ ิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อีท ีเอฟ (UBOT)

ระดับควำมเสี่ยง

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
ต่ำ

 กองทุนรวมตรำสำรทุน
 Feeder Fund / Exchange Traded Fund (ETF)
 กลุ่ม Global Equity

1

2

3

4 5 6 7 8
เสี่ยงสูง
ลงทุนในตรำสำรทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี
ไม่น้อยกว่ำ 80% ของ NAV

สูง

นโยบำยและกลยุทธ์กำรลงทุน
 ลงทุนในกองทุน Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
 ผู้บริหำรจัดกำรกองทุนหลัก คือ Global X Management Company LLC
 กองทุนอำจพิจำรณำลงทุนใน Derivatives เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรลงทุน
 มุง่ หวังให้ผลประกอบกำรเคลื่อนไหวตำมดัชนีชี้วัด (passive management/index tracking)
โดย บลจ. จะพยำยำมดำรงค่ำ tracking error 5% ต่อปี

ผลกำรดำเนินงำนและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน

ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด (% ต่อปี)

กองทุน
ดัชนีชี้วัด
ค่ำเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน
ควำมผันผวนกองทุน
ควำมผันผวนดัชนีชี้วัด

18 ก.ค. 2565
ไม่มีกำรแบ่ง Class
ไม่จ่ำย
ไม่กำหนด

ผู้จัดกำรกองทุนรวม
นำย กำย ศิริพรรณพร
นำย ธนพัฒน์ สุริโยดร

วันเริ่มบริหำรกองทุน
18 ก.ค. 65
18 ก.ค. 65

ดัชนีชี้วัด
ผลกำรดำเนินงำนของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยต้นทุนกำร
ป้องกันควำมเสี่ยงอัตรำแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบค่ำสกุลเงินบำท
ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

N/A

กองทุน
ดัชนีชี้วัด
ค่ำเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน
ควำมผันผวนกองทุน
ควำมผันผวนดัชนีชี้วัด

ข้อมูลกองทุนรวม
วันจดทะเบียนกองทุน
วันเริ่มต้น class
นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล
อำยุกองทุน

YTD

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

-

-

-

-

3 ปี

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่จัดตั้ง

-

-

-

-1.39
0.15
11.72
12.53

คำเตือน
- กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน
- ผลกำรดำเนินงำนในอดีตของกองทุนรวม
มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต
กำรเข้ำร่วมต่อต้ำนทุจริต: ได้รับกำรรับรองจำก CAC
หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

“ผู้ลงทุนสำมำรถศึกษำเครือ่ งมือบริ
หำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องได้ใ
นหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม”

www.uobam.co.th

UBOT

กำรซื้อหน่วยลงทุน

กำรขำยคืนหน่วยลงทุน

ข้อมูลเชิงสถิติ

วันทำกำรซื้อ: ทุกวันทำกำร
เวลำทำกำร: 08:30 - 15:30 น.
กำรซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ: ไม่กำหนด
กำรซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ: ไม่กำหนด

วันทำกำรขำยคืน: ทุกวันทำกำร
เวลำทำกำร: 08:30 - 15:30 น.
กำรขำยคืนขั้นต่ำ: ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด
ระยะเวลำกำรรับเงินค่ำขำยคืน : T+4
วันทำกำรหลังจำกวันทำรำยกำรขำยคืน

Maximum Drawdown
Recovering Period
FX Hedging
Sharpe Ratio
Tracking Error
Alpha
Beta
อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุน

หมำยเหตุ :
1.ผู้ลงทุนสำมำรถซื้อและขำยหน่วยลงทุนของกองทุนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปฏิบัติตำมกฎ
ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2.สำหรับผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน สำมำรถสั่งซื้อ ขำยคืน หน่วยลงทุนครั้งละไม่ต่ำกว่ำ 1 หน่วย
ของกำรซื้อขำยและเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณของ 1 หน่วยของกำรซื้อขำย ได้ที่บริษัทจัดกำร
ทุกวันทำกำรซื้อขำยหน่วยลงทุน ในระหว่ำงเวลำที่บริษัทจัดกำรกำหนด
3.ผู้ลงทุนสำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)
ค่ำธรรมเนียม
สูงสุดไม่เกิน
กำรจัดกำร
2.1400
รวมค่ำใช้จ่ำย
5.3500
หมำยเหตุ : บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำเปลี่ยนแปลงค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง
เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำร

เก็บจริง
0.5350
0.5778

-12.87 %
95.38 %
0.48 เท่ำ

กำรจัดสรรกำรลงทุนในต่ำงประเทศของกองทุนหลัก
country
1. United States
2. Japan
3. Switzerland
4. Norway
5. Hong Kong
ข้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 30/06/2022

% NAV
44.07
35.95
10.26
2.45
2.27

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่ำซื้อขำย)
ค่ำธรรมเนียม
สูงสุดไม่เกิน
เก็บจริง
กำรขำย
2.00
0.50
กำรรับซื้อคืน
2.00
ยกเว้น
กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ำ
2.00
0.50
กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
2.00
ยกเว้น
กำรโอนหน่วย
ตำมที่นำยทะเบียนเรียกเก็บ
ตำมที่นำยทะเบียนเรียกเก็บ
หมำยเหตุ :
1.กรณีสับเปลี่ยนเข้ำ บลจ.จะไม่คิดค่ำธรรมเนียมกำรขำย
2.บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำเปลี่ยนแปลงค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่ำใช้จ่ำย
ในกำรบริหำรจัดกำร

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
breakdown
1. หน่วยลงทุนของกองทุนระหว่ำงประเทศ
2. อื่น ๆ

กำรจัดสรรกำรลงทุนในกลุ่มอุตสำหกรรมของกองทุนหลัก
sector
1. Information Technology
2. Industrials
3. Health Care
4. Real Estate
5. Financials
ข้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 30/06/2022

% NAV
43.68
37.33
13.80
2.27
1.35

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก
% NAV
100.42
-0.42

holding
1. หน่วยลงทุน : Global X Robotics & Artificial
2. อื่นๆ

% NAV
100.42
-0.42

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก ของกองทุนหลัก
holding
1. FANUC CORP
2. ABB LTD-REG
3. INTUITIVE SURGICAL INC
4. KEYENCE CORP
5. NVIDIA CORP
ข้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 30/06/2022

% NAV
8.21
8.15
8.12
7.94
7.52

UBOT
กำรลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่ำ 20% (กองในประเทศและกองต่ำงประเทศ)
ชื่อกอง : Global X Robotics & Artificial

ISIN code : US37954Y7159

Bloomberg code : BOTZ US

บริษัทจัดกำรจะมีกำรประกำศ iNAV ทุกๆ 15-30 วิ นำที ผ่ำนทำงเว็ปไซต์ของบริษัทจัดกำร โดย iNAV เป็น NAV ของกองทุนหลักในวันทำกำรก่อนหน้ำ (T-1)
เพื่อนำมำคำนวณ iNAV ของกองทุน UBOT ณ วันที่ T และปรับเป็นเงินบำทด้วยอัตรำแลกเปลี่ยนที่เคลื่อนไหวในระหว่ำงวัน

ค าอธิบาย
Maximum Drawdown : เปอร์เซ็น ต์ผลขำดทุน สูงสุดของกองทุน รวมในระยะเวลำ 5 ปี ย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุน กรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจำกระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุด ไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่ำ Maxim um
Drawdown เป็น ข้อมูลที่ช่วยให้ทรำบถึงควำมเสี่ยงที่อำจจะขำดทุน จำกกำรลงทุน ในกองทุน รวม
Recovering Period : ระยะเวลำกำรฟื้น ตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทรำบถึงระยะเวลำตั้งแต่กำรขำดทุน สูงสุดจนถึงระยะเวลำที่ฟนื้ กลับมำที่เงิน ทุน เริม่ ต้ น ใช้ระยะเวลำนำนเท่ำใด
อัต ร าส่ว นหมุนเวียนการลงทุน : ควำมถี่ของกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ใ นพอร์ตกองทุน ในช่วงเวลำใดช่วงเวลำหนึ่ง โดยคำนวณจำกมูลค่ำที่ต่ำกว่ำระหว่ำงผลรวมของมูลค่ำกำรซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่ำกำรขำยหลักทรัพย์ของกองทุน รวมในรอบระยะเวลำ 1
ปีหำรด้วยมูลค่ำ NAV ของกองทุน รวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลำเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่ำ portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงกำรซื้อขำยหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดกำรกองทุน และทำให้มีต้น ทุน กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ที่สูง
จึงต้องพิจำรณำเปรียบเทียบกับผลกำรดำเนิน งำนของกองทุน รวมเพื่อประเมินควำมคุ้มค่ำของกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ดังกล่ำว
Sharpe Ratio : อัตรำส่วนระหว่ำงผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุน รวมเปรียบเทียบกับควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุน โดยคำนวณจำกผลต่ำงระหว่ำงอัตรำผลตอบแทนของกองทุ น รวมกับอัตรำผลตอบแทนที่ปรำศจำกควำมเสี่ยง (risk-free rate)
เปรียบเทียบกับค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (standard deviation) ของกองทุน รวม ค่ำ Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตรำผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้ร ับเพิ่มขึ้น เพื่อชดเชยกับควำมเสี่ยงที่กองทุน รวมรับมำ โดยกองทุน รวมทีม่ ีค่ำ Sharpe Ratio
สูงกว่ำจะเป็น กองทุน ที่มีประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรลงทุน ทีด่ ีกว่ำ เนื่องจำกได้ร ับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่ำภำยใต้ร ะดับควำมเสี่ยงเดียวกัน
Alpha : ผลตอบแทนส่วนเกิน ของกองทุน รวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วดั (benchmark) โดยค่ำ Alpha ที่สูง หมำยถึง กองทุน สำมำรถสร้ำงผลตอบแทนได้สูงกว่ำดัชนีชี้วัด
ซึ่งเป็น ผลจำกประสิทธิภำพของผู้จัดกำรกองทุน ในกำรคัดเลือกหรือหำจังหวะเข้ำลงทุน ในหลักทรัพย์ได้อย่ำงเหมำะสม
B eta : ระดับและทิศทำงกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตกำรลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงของตลำด Beta น้อยกว่ำ 1
แสดงว่ำหลักทรัพย์ใ นพอร์ตกำรลงทุน มีกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำผลตอบแทนน้อยกว่ำกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลำด Beta มำกกว่ำ 1 แสดงว่ำ
หลักทรัพย์ใ นพอร์ตกำรลงทุนมีกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำผลตอบแทนมำกกว่ำกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลำด
Tracking Error : เพื่อให้พิจำรณำควำมผัน ผวนของส่วนต่ำงของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุน รวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด ซึ่งสะท้อนให้เห็น ถึงประสิทธิภำพในกำรเลียนแบบดัชนีชี้วัดของกองทุน รวมว่ำมี กำรเบี่ยงเบนออกไปจำกดัชนีชี้วัด มำกน้อยเพียงใด เช่น
หำกกองทุน รวมมีค่ำ TE ต่ำ แสดงว่ำ อัตรำผลตอบแทนของกองทุน มีกำรเบี่ยงเบนออกไปจำกดัชนีชี้วัดในอัตรำที่ต่ำ ดังนั้น กองทุน รวมนี้จึงมีประสิทธิภำพในกำรเลียนแบบดัชนีอ้ำงอิง ในขณะที่กองทุนรวมที่มีค่ำ TE สูง
แสดงว่ำอัตรำผลตอบแทนของกองทุน รวมมีกำรเบี่ยงเบนออกจำกดัชนีชี้วัดในอัตรำที่สูง ดังนั้น โอกำสที่ผลตอบแทนกำรลงทุนจะเป็นไปตำมผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดน้อยลง เป็น ต้น
Yield to Maturity : อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุน ในตรำสำรหนี้โดยถือจนครบกำหนดอำยุ ซึ่งคำนวณจำกดอกเบี้ยที่จะได้รบั ในอนำคตตลอดอำยุตรำสำรและเงิน ต้น ที่จะได้ร ับคืนน ำมำคิดลดเป็น มูลค่ำปัจจุบัน
โดยใช้วัดอัตรำผลตอบแทนของกองทุน รวมตรำสำรหนี้ คำนวณจำกค่ำเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตรำสำรหนีแ้ ต่ละตัวที่กองทุนมีกำรลงทุน และเนื่องจำก Yield to Maturity มีหน่วยมำตรฐำนเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี
จึงสำมำรถน ำไปใช้เปรียบเทียบอัตรำผลตอบแทนระหว่ำงกองทุน รวมตรำสำรหนีท้ ี่มีนโยบำยถือครองตรำสำรหนี้จนครบกำหนดอำยุและมีลักษณะกำรลงทุ นที่ใ กล้เคียงกัน ได้
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