
กลยทุธก์ารลงทนุ

ประเภทกองทนุรวมตามท่ีแสดงใน มิถนุายน 2565 

ขอ้มลูท่ีใชเ้ปรียบเทียบผลการด าเนิน ขนาดกองทนุ (ลา้นบาท)

งานของกองทนุรวม ณ จดุขาย 302.82

Global Equity มลูค่าหน่วยลงทนุ/หน่วย (บาท) 

11.7903

การป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน วนัจดทะเบียนกองทนุรวม  

ขึน้อยูก่บัดลุยพินจิของผูจ้ัดการกองทนุ 25 สิงหาคม 2563

รปูแบบกองทนุ 

ประเภทกองทนุ

กองทนุรวมตราสารทนุ กองทนุรวมหนว่ยลงทนุ

ประเภท Feeder Fund กองทนุรวมทีเ่นน้ลงทนุแบบ

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี * 3 ปี * 5 ปี * 10 ปี * ตัง้แต่ตน้ปี ตัง้แต่จดัตัง้ ** มคีวามเส่ียงตา่งประเทศ

UESG -9.22 -13.08 -2.44 N/A N/A N/A -13.08 9.33 การสัง่ซ้ือหน่วยลงทนุ

Benchmark*** -11.38 -15.92 -6.11 N/A N/A N/A -15.92 10.80 ทกุวันทาํการซ้ือขายหนว่ยลงทนุภายใน 15.30น.**

ความผนัผวนของผลการดาํเนินงาน 10.44 13.71 16.50 N/A N/A N/A 13.71 15.47 การขายคืนหน่วยลงทนุ

ความผนัผวนของตวัชี้วดั 11.41 14.47 17.48 N/A N/A N/A 14.47 15.80 ทกุวันทาํการซ้ือขายหนว่ยลงทนุภายใน 14.00น.**

นโยบายการจ่ายเงินปันผล  

ไมม่นีโยบายจ่ายเงนิปันผล

มลูค่าขัน้ต ่าในการซ้ือ 

ไมก่าํหนด

มลูค่าขัน้ต ่าในการขายคืน 

ไมก่าํหนด

วนัท่ีไดร้บัเงินค่าขายคืน

ภายใน 5 วันทาํการถัดจากวันคาํนวณมลูค่า

ทรัพยสิ์นสทุธิ  มลูค่าหนว่ยลงทนุ ราคาหนว่ย

ลงทนุของวันรับซ้ือคืนหนว่ยลงทนุอัตโนมตัิ

ตัง้แตจ่ัดตัง้กองทนุ จนถึงวันที ่30 มถินุายน 2565 (ปัจจบุนั T+4)

**โปรดศึกษาปฏิทนิวันซ้ือขายกองทนุ

สดัสว่นการลงทนุ ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจากผ ูถื้อหน่วยลงทนุ 

1. หนว่ยลงทนุของกองทนุระหว่างประเทศ 97.89% (รอ้ยละของมลูค่าหนว่ยลงทนุ)

2. อื่น ๆ 2.11% ค่าธรรมเนียมการขาย

ไมเ่กิน 2.00% (ปัจจบุนัเก็บ 1.50%)

ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืน

ไมเ่กิน 2.00% (ปัจจบุนัยกเวน้)

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่น

รายช่ือหลกัทรพัย์ สับเปลีย่น-เขา้ เทา่กบัค่าธรรมเนยีมการขาย 

1.หนว่ยลงทนุ : Robeco Sustainable Global Stars Equities IL EUR 97.89% สับเปลีย่น-ออก เทา่กบัค่าธรรมเนยีมการรับซ้ือคืน

2.อื่นๆ 2.11% ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม

(รอ้ยละของมลูค่าทรัพยสิ์นสทุธิ) 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ

≤ 2.14% ตอ่ปี

ค่าธรรมเนียมผ ูด้แูลผลประโยชน์

≤ 0.08025% ตอ่ปี

แผนภาพแสดงต าแหน่งความเส่ียงของกองทนุรวม ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

≤ 0.4280% ตอ่ปี

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ

≤ 2.70175% ตอ่ปี

หมายเหต ุทัง้นี ้ค่าธรรมเนยีมดงักล่าวขา้งตน้เป็น

อัตราทีร่วมภาษมีลูค่าเพ่ิม (ถา้ม)ี หรือภาษธีรุกิจ

เฉพาะ (ถา้ม)ี หรือภาษอีื่นใดท านองเดยีวกนั (ถา้ม)ี

UOBUESG TB 

ขอ้มลู ณ 30 มิถนุายน 2565

สอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติมติดต่อ

ผ ูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซ้ือคืน

และบริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั โทร. +66 (0) 2786-2222

อีเมล ์thuobamwealthservice@uobgroup.com เว็บไซต ์www.uobam.co.th 

กองทนุ

ผลการด าเนินงานยอ้นหลงักองทนุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2565

ผลการด าเนินงานยอ้นหลงั (%)

เนน้ลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศชื่อ Robeco Sustainable Global Stars Equities IL 

EUR (กองทนุหลกั) เพียงกองทนุเดยีว ซ่ึงเป็นกองทนุทีจ่ัดตัง้และบริหารจัดการโดย Robeco 

Institutional Asset Management B.V. โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน่อ้ยกว่า 80% ของมลูค่า NAV ของ

กองทนุ นโยบายการลงทนุของกองทนุหลกัจะลงทนุอย่างนอ้ย 2 ใน 3 ของมลูค่า NAV ของกองทนุ 

โดยจะพิจารณาลงทนุในตราสารทนุของบริษทัตา่งๆ ทัว่โลก ซ่ึงเป็นบริษทัทีด่าํเนนิธรุกิจในประเทศที่

พฒันาแลว้เป็นหลกั การเลือกตราสารทนุเพ่ือลงทนุจะใชห้ลกัการวิเคราะหปั์จจัยพ้ืนฐานในหุน้ทีม่ี

กระแสเงนิสดในระดบัสงู มอีัตราผลตอบแทนตอ่เงนิลงทนุเพ่ือการดาํเนนิงานของบริษทั Return on 

Invested Capital (ROIC) ทีจ่งูใจ และมแีนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยืนทีเ่หมาะสม

* % ต่อปี ** หากกองทนุรวมจดัตัง้นอ้ยกว่า 1 ปี ผลการดาํเนินงานทีแ่สดงจะเป็นตามทีเ่กดิขึน้จริง แต่หากกองทนุรวมจดัตัง้ตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป ผลการดาํเนินงานทีแ่สดงจะเป็น % ต่อปี ***ดชันี MSCI 

World NETR Euro ซ่ึงเป็นดชันีชี้วดัของกองทนุหลกั (Master Fund) ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบคา่สกลุเงนิบาท ณ วนัทีค่าํนวณผลตอบแทน สดัส่วน 100.00%

การลงทนุมคีวามเสี่ยง ผูล้งทนุควรทาํความเขา้ใจลกัษณะกองทนุ นโยบายการลงทนุ เงือ่นไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดาํเนนิงานกองทนุกอ่นตดัสินใจลงทนุ กองทนุนี้ลงทนุในตา่งประเทศ จึง

มคีวามเสี่ยงที่ทางการของตา่งประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกดิวิกฤตการณท์ี่ไมป่กต ิทาํใหก้องทนุไมส่ามารถนาํเงนิกลบัเขา้มาในประเทศ ซ่ึงอาจส่งผลใหผู้ล้งทนุไมไ่ดร้ับคืนเงนิตามระยะเวลาที่

กาํหนด เอกสารการวัดผลการดาํเนนิงานของกองทนุรวมฉบบันี้ไดจ้ัดทาํขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดาํเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบริษทัจัดการลงทนุ รางวัลและการจัดอนัดบัขา้งตน้ไมไ่ด ้

จัดทาํขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดาํเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบริษทัจัดการลงทนุ กองทนุนี้มคีวามเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนที่อาจเกดิขึน้จากการลงทนุในตา่งประเทศ ถึงแมว่้ากองทนุ

อาจป้องกนัความเสี่ยงตามดลุยพินจิของผูจ้ัดการกองทนุรวม แตเ่นื่องจากกองทนุไมไ่ดป้้องกนัความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนทัง้จาํนวน ผูล้งทนุอาจจะขาดทนุหรือไดร้ับกาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยน/หรือ

ไดร้ับเงนิคืนตํา่กว่าเงนิลงทนุเร่ิมแรกได ้ผลการดาํเนนิงานในอดตี/ผลการเปรียบเทยีบผลการดาํเนนิงานที่เกี่ยวขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทนุ มไิดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการดาํเนนิงานในอนาคต

กองทนุหลกั : ROBGSIL LX

Bloomberg Ticker : 

กองทนุเปิด ยไูนเต็ด อิควิตี ้ซสัเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด ์
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Factsheet | Figures as of 31-05-2022 

Robeco Sustainable Global Stars Equities IL EUR 
Robeco Sustainable Global Stars Equities is an actively managed fund that invests in stocks in developed countries across the world. The selection of these stocks is based on fundamental analysis.The fund's objective is to achieve a better 
return than the index. The fund has a concentrated portfolio of stocks with the highest potential growth which are selected on the basis of high free cash flow, an attractive return on invested capital and a constructive sustainability profile. The 
fund aims at selecting stocks with relatively low environmental footprints compared to stocks with high environmental footprints. 
   

 

 The value of your investment may fluctuate. Past performance is no guarantee of future results.Please visit www.robeco.com for more information, the Key 
Investor Information Document and the prospectus 
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Michiel Plakman CFA 
Fund manager since 10-11-2008 
 
  
Performance  

 Fund Index 
1  m -1.61% -1.45% 
3  m -0.82% -1.15% 
Ytd -8.26% -7.61% 
1 Year 7.92% 8.64% 
2 Years 17.04% 17.89% 
3 Years 17.10% 14.14% 
5 Years 12.37% 10.79% 
Since 05-2016 13.63% 12.08% 
Annualized (for periods longer than one year) 
Note: due to a difference in measurement period between the fund and the index, performance differences may arise. For further info, see last page. 
   

  
Calendar year performance  

 Fund Index 
2021 29.04% 31.07% 
2020 16.67% 6.33% 
2019 31.90% 30.02% 
2018 -4.43% -4.11% 
2017 10.18% 7.51% 
2019-2021 25.69% 21.91% 
2017-2021 15.90% 13.31% 
Annualized (years) 
   

 
Index 
MSCI World Index (Net Return, EUR) 
 
 
General facts 
Morningstar   
Type of fund Equities 
Currency EUR 
Total size of fund EUR 586,662,474  
Size of share class EUR 177,609,049 
Outstanding shares 822,500 
1st quotation date 19-05-2016 
Close financial year 31-12 
Ongoing charges 1.01% 
Daily tradable Yes 
Dividend paid No 
Ex-ante tracking error limit - 
Management company Robeco Institutional Asset 

Management B.V. 
 
Sustainability profile 
      

 Exclusions+ 

 ESG Integration 

 Voting 

 ESG Target 
 
 ESG score target Footprint target    

 
Better than index 20% Better than 

index 
   

 
For more information on exclusions see https://www.robeco.com/exclusions/ 

 

 
 

  

 

Performance 

 
   
Performance 
Based on transaction prices, the fund's return was -1.61%. 
In May, our strategy slightly underperformed the benchmark. Strong stock picking in consumer staples, consumer 

discretionary and information technology added most to performance, but was somewhat offset by weaker 

performance in financials and energy. Overall, we continue to have a relatively decent relative performance, while 

absolute returns for the year are depressed. The main contributor to performance was Eli Lilly, which reported 

encouraging data on a new diabetes-related medicine. We also saw a good contribution from Aspen Technology, 

which closed the deal with Emerson to combine the software businesses from both entities. We think this will be a 

very interesting combination that broadens Aspen's business outside energy and chemicals, to also include utilities, 

engineering and construction. We also saw a good contribution from Electronic Arts, as it reported good results, 

which continue to underline its strategic value. 
 
 
Market development 
Markets once again were very volatile during the month of May. As inflation news continues to surprise on the 

upside, and indicators of economic activity continue to point to a significant slowdown, this has led to a continuation 

of the correction in the market. We have also had more direction from the US Federal Reserve in that we now expect 

the Fed to hike by 50 basis points at both Fed meetings in June and July. As rates continue to normalize and 

economic activity comes down, the market will have a hard time settling down. 
 
 
Expectation of fund manager 
We are cautious on our outlook for developed market equities, as macro risks have clearly increased. Global 

economic growth is slowing down significantly and we think that the possibility of an economic recession in parts of 

the world is rising. We also see consumer strength moderating and especially consumer sentiment has turned 

outright bearish. At this stage we do have to prepare for a scenario where the economic spillover from the invasion 

of Ukraine is more severe than previously thought. We think that there will be overall demand destruction from 

surging inflation. We also must not forget about Covid just yet, with several strict lockdowns in China resurfacing 

once again. All in all, despite valuations having reached more normalized levels, we remain more cautious near 

term, given ongoing inflation concerns and the impact on equity fund flows from broader geopolitical uncertainty. 

Our strategy has firmed up on our quality exposure so as to navigate the current environment as well as possible. 
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Top 10 largest positions 
Holdings Sector % 
Microsoft Corp Information Technology 6.41 
AstraZeneca PLC Health Care 6.26 
Alphabet Inc (Class A) Communication Services 4.73 
Apple Inc Information Technology 4.50 
Eli Lilly & Co Health Care 4.48 
Bank of America Corp Financials 4.46 
UnitedHealth Group Inc Health Care 4.43 
Cheniere Energy Inc Energy 4.39 
Anthem Inc Health Care 3.23 
Deutsche Boerse AG Financials 2.93 
Total  45.82 
   

   
Top 10/20/30 weights 
TOP 10 45.82% 
TOP 20 68.18% 
TOP 30 84.05% 
  

 
Statistics 

 3 Years 5 Years 
Tracking error ex-post (%) 3.78 3.39 
Information ratio 1.08 0.79 
Sharpe ratio 1.27 1.01 
Alpha (%) 4.63 3.04 
Beta 0.93 0.94 
Standard deviation 14.81 13.79 
Max. monthly gain (%) 13.21 13.21 
Max. monthly loss (%) -9.80 -9.80 
Above mentioned ratios are based on gross of fees returns   

 
Hit ratio 

 3 Years 5 Years 

Months outperformance 20 35 
Hit ratio (%) 55.6 58.3 
Months Bull market 23 37 
Months outperformance Bull 13 21 
Hit ratio Bull (%) 56.5 56.8 
Months Bear market 13 23 
Months Outperformance Bear 7 14 
Hit ratio Bear (%) 53.8 60.9 
Above mentioned ratios are based on gross of fees returns.   

 

  
Top 10 largest positions  
The top holdings in the portfolio are still the same, with our 

largest active position being AstraZeneca, which has one of 

the strongest product pipelines in pharmaceuticals, while at 

the same time having low risk to patent expiries. Our second-

largest active weight is Cheniere Energy, which is our 

preferred pure-play on significantly rising US LNG exports. 

Bank of America completes our top-three active positions, 

which will likely benefit from interest rates moving higher 

now the Federal Reserve has started its tapering policy and 

increased interest rates. 

 

  
 
Fund price 
31-05-22 EUR 216.28 
High Ytd (03-01-22) EUR 237.81 
Low Ytd (19-05-22) EUR 207.98 
   
  
Fees  
Management fee 0.88% 
Performance fee None 
Service fee 0.12% 
Expected transaction costs 0.20% 
  
 
Legal status 
Investment company with variable capital incorporated 
under Luxembourg law (SICAV) 
Issue structure Open-end 
UCITS V Yes 
Share class IL EUR 
This fund is a subfund of Robeco Capital Growth Funds, 
SICAV 
 
 
Registered in 
Austria, Belgium, Finland, France, Germany, Luxembourg, 
Norway, Switzerland 
 
 
Currency policy 
The fund is allowed to pursue an active currency policy to 
generate extra returns and can engage in currency 
hedging transactions. 
 
 
Risk management 
Risk management is fully integrated into the investment 
process to ensure that positions always meet predefined 
guidelines. 
 
 
Dividend policy 
The fund does not distribute dividend. The fund retains any 
income that is earned and so its entire performance is 
reflected in its share price. 
 
 
Fund codes 
ISIN LU1408525894 
Bloomberg ROBGSIL LX 
WKN A2H9Y5 
Valoren 32533599 
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Sustainability 
The fund incorporates sustainability in the investment process via exclusions, ESG integration, ESG and environmental footprint targets, and voting. The fund does not invest in issuers that are 

in breach of international norms or where activities have been deemed detrimental to society following Robeco's exclusion policy. Financially material ESG factors are integrated in the 

bottom-up fundamental investment analysis to assess existing and potential ESG risks and opportunities. In the stock selection the fund limits exposure to elevated sustainability risks. The 

fund also targets a better ESG score and at least 20% lower carbon, water and waste footprints compared to the reference index. In addition, where a stock issuer is flagged for breaching 

international standards in the ongoing monitoring, the issuer will become subject to exclusion. Lastly, the fund makes use of shareholder rights and applies proxy voting in accordance with 

Robeco's proxy voting policy. 

    
ESG Risk Score  
The Portfolio Sustainalytics ESG Risk Rating chart displays the 

portfolio's ESG Risk Rating. This is calculated by multiplying each 

portfolio component's Sustainalytics ESG Risk Rating by its 

respective portfolio weight. If an index has been selected, those 

scores are provided alongside the portfolio scores, highlighting the 

portfolio's ESG risk level compared to the index. 
 

 
The Sustainalytics ESG Risk Rating distribution chart shows the 

portfolio allocations  broken into Sustainalytics' five ESG risk levels: 

negligible (0-10), low (10-20), medium (20-30), high (30-40) and 

severe (40+), providing an overview of portfolio exposure to the 

different ESG risk levels. If an index has been selected, the same 

information is shown for the index. 

 

 

 
ESG Risk Score 
 

 

 

 
 
 

  Portfolio    Benchmark 
 
 
Source: Copyright ©2022 Sustainalytics. All rights reserved. 
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Footprint Ownership  
Footprint ownership expresses the total resource utilization the 

portfolio finances. Each assessed company's footprint is calculated 

by normalizing resources utilized by the company's enterprise 

value including cash (EVIC). Multiplying these values by the dollar 

amount invested in each assessed company yields the aggregate 

footprint ownership figures. The selected index's footprint is 

provided alongside. Sovereign and cash positions have no impact. 

The portfolios score is shown in blue and the index in grey. 

 

 

 
Environmental Footprint 
 

 
Source: Robeco data based on Trucost data. * 
 

 
Source: Data based on RobecoSAM impact data. 
 

 
Source: Data based on RobecoSAM impact data. 
 
* Source: S&P Trucost Limited © Trucost 2022. All rights in the Trucost data and reports vest in Trucost and/or its licensors. Neither Trucost, not its affliates, nor its 

licensors accept any liability for any errors, omissions, or interruptions in the Trucost data and/or reports. No further distribution of the Data and/or Reports is 

permitted without Trucost's express written consent. 
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Asset Allocation  
   

    
Asset allocation 
    
Equity   96.7% 
Cash   3.3% 
     

    
Sector allocation  
The portfolio is overweight in sectors that have a high return on 

invested capital and good FCF yields. We are currently overweight 

in information technology, consumer discretionary and healthcare. 

We are underweight in utilities and consumer staples. 

 

 

        
  Sector allocation Deviation index 
        
Information Technology   24.0% 1   2.6% 
Health Care   21.3% 1   7.9% 
Financials   14.5% 1   0.6% 
Consumer Discretionary   9.7% 1   -1.0% 
Industrials   7.3% 1   -2.6% 
Communication Services   7.1% 1   -0.4% 
Energy   5.9% 1   0.7% 
Materials   4.3% 1   -0.3% 
Consumer Staples   3.0% 1   -4.4% 
Real Estate   2.8% 1   0.0% 
Utilities   0.0% 1   -3.1% 
         

    
Regional allocation  
We are underweight in Europe and Japan. We have overweight 

positions in North America and Southeast Asia. 
 

 

        
Regional allocation Deviation index 
        
America   74.3% 1   2.3% 
Europe   22.2% 1   4.1% 
Asia   2.0% 1   -7.7% 
Middle East   1.5% 1   1.3% 
         

    
Currency allocation  
The fund pursues a moderately active currency allocation policy. 

We hedge most currencies back to a benchmark position. 
 

 

        
Currency allocation Deviation index 
        
U.S. Dollar   69.4% 1   1.0% 
Euro   8.9% 1   0.1% 
Japanese Yen   6.2% 1   0.0% 
Pound Sterling   4.4% 1   0.0% 
Canadian Dollar   3.8% 1   0.1% 
Swiss Franc   2.8% 1   0.0% 
Australian Dollar   2.2% 1   0.0% 
Swedish Kroner   0.8% 1   -0.2% 
Danish Kroner   0.8% 1   0.1% 
Hong Kong Dollar   0.6% 1   -0.2% 
Singapore Dollar   0.1% 1   -0.3% 
Norwegian Kroner   0.0% 1   -0.2% 
Other   0.0% 1   -0.2% 
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Investment policy 
Robeco Sustainable Global Stars Equities is an actively managed fund that invests in stocks in developed countries across the world. The selection of these stocks is based on fundamental analysis.The 

fund's objective is to achieve a better return than the index. The fund aims for a better sustainability profile compared to the Benchmark by promoting certain E&S (i.e. Environmental and Social) 

characteristics within the meaning of Article 8 of the European Sustainable Finance Disclosure Regulation and integrating ESG and sustainability risks in the investment process and applies Robeco’s 

Good Governance policy. The fund applies sustainability indicators, including but not limited to, normative, activity-based and region-based exclusions, proxy voting and aims for an improved 

environmental footprint. The fund has a concentrated portfolio of stocks with the highest potential growth which are selected on the basis of high free cash flow, an attractive return on invested capital 

and a constructive sustainability profile. The majority of stocks selected will be components of the Benchmark, but stocks outside the Benchmark may be selected too. The fund can deviate substantially 

from the weightings of the Benchmark. The fund aims to outperform the Benchmark over the long run, whilst still controlling relative risk through the applications of limits (on currencies) to the extent 

of deviation from the Benchmark. This will consequently limit the deviation of the performance relative to the Benchmark. The Benchmark is a broad market weighted index that is not consistent with 

the ESG characteristics promoted by the fund. 
 
 
Fund manager's CV 
Michiel Plakman is Portfolio Manager of the Global SDG Impact strategy and Lead Portfolio Manager of Robeco’s Sustainable Global Stars Equities strategy. He focuses on information technology and 

real estate. He has been in this role since 2009. Previously, he was responsible for managing the Robeco IT Equities fund within the TMT team. Prior to joining Robeco in 1999, he worked for two years 

as a Portfolio Manager Japan at Achmea Global Investors (PVF Pensioenen). He started his career in 1995 as Portfolio Manager European Equities at KPN Pension Fund. He holds a Master’s in 

Econometrics from Vrije Universiteit Amsterdam and he is a CFA® charterholder. 
 
 
Fiscal product treatment 
The fund is established in Luxembourg and is subject to the Luxembourg tax laws and regulations. The fund is not liable to pay any corporation, income, dividend or capital gains tax in Luxembourg. The 

fund is subject to an annual subscription tax ('tax d'abonnement') in Luxembourg, which amounts to 0.05% of the net asset value of the fund. This tax is included in the net asset value of the fund. The 

fund can in principle use the Luxembourg treaty network to partially recover any withholding tax on its income. 
 
 
Fiscal treatment of investor 
The fiscal consequences of investing in this fund depend on the investor's personal situation. For private investors in the Netherlands real interest and dividend income or capital gains received on their 

investments are not relevant for tax purposes. Each year investors pay income tax on the value of their net assets as at 1 January if and inasmuch as such net assets exceed the investor’s tax-free 

allowance. Any amount invested in the fund forms part of the investor's net assets. Private investors who are resident outside the Netherlands will not be taxed in the Netherlands on their investments 

in the fund. However, such investors may be taxed in their country of residence on any income from an investment in this fund based on the applicable national fiscal laws. Other fiscal rules apply to 

legal entities or professional investors. We advise investors to consult their financial or tax adviser about the tax consequences of an investment in this fund in their specific circumstances before 

deciding to invest in the fund. 
 
 
MSCI disclaimer 
Source MSCI. MSCI makes no express or implied warranties or representations and shall have no liability whatsoever with respect to any MSCI data contained herein. The MSCI data may not be further 

redistributed or used as a basis for other indices or any securities or financial products. This report is not approved, endorsed, reviewed or produced by MSCI. None of the MSCI data is intended to 

constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any kind of investment decision and may not be relied on as such. 
 
 
Morningstar 
Copyright © Morningstar Benelux. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is 

not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is 

no guarantee of future results. For more information on Morningstar, please refer to www.morningstar.com 
 
  
Febelfin disclaimer 

 
The fact that the sub-fund has obtained this label does not mean that it meets your personal sustainability goals or that the label is in line with requirements arising from any future 

national or European rules. The label obtained is valid for one year and subject to annual reappraisal. For further information on this label, please visit www.towardssustainability.be. 
  

 
Sustainalytics disclaimer 
The information, methodologies, data and opinions contained or reflected herein are proprietary of Sustainalytics and/or third parties, intended for internal, non-commercial use, and may not be 

copied, distributed or used in any way, including via citation, unless otherwise explicitly agreed in writing. They are provided for informational purposes only and (1) do not constitute investment advice; 

(2) cannot be interpreted as an offer or indication to buy or sell securities, to select a project or make any kind of business transactions; (3) do not represent an assessment of the issuer’s economic 

performance, financial obligations nor of its creditworthiness; (4) are not a substitute for a professional advice; (5) past performance is no guarantee of future results. These are based on information 

made available by third parties, subject to continuous change and therefore are not warranted as to their merchantability, completeness, accuracy or fitness for a particular purpose. The information 

and data are provided “as is” and reflect Sustainalytics’ opinion at the date of their elaboration and publication. Sustainalytics nor any of its third-party suppliers accept any liability for damage arising 

from the use of the information, data or opinions contained herein, in any manner whatsoever, except where explicitly required by law. Any reference to third party names is for appropriate 

acknowledgement of their ownership and does not constitute a sponsorship or endorsement by such owner. Insofar as applicable, researched companies referred herein may have a relationship with 

different Sustainalytics’ business units. Sustainalytics has put in place adequate measures to safeguard the objectivity and independence of its opinions. For more information, contact 

compliance@sustainalytics.com. 
 

 
Disclaimer 
This document has been carefully prepared by Robeco Institutional Asset Management B.V. (Robeco). The information contained in this publication is based upon sources of information believed to be 

reliable. Robeco is not answerable for the accuracy or completeness of the facts, opinions, expectations and results referred to therein. Whilst every care has been taken in the preparation of this 

document, we do not accept any responsibility for damage of any kind resulting from incorrect or incomplete information. This document is subject to change without notice. The value of the 

investments may fluctuate. Past performance is no guarantee of future results. If the currency in which the past performance is displayed differs from the currency of the country in which you reside, 

then you should be aware that due to exchange rate fluctuations the performance shown may increase or decrease if converted into your local currency. Unless otherwise stated, performances are i) net 

of fees based on transaction prices and ii) with dividends reinvested. Please refer to the prospectus and the Key Investor Information Document of the funds for further details. These are available at the 

Robeco offices or via the www.robeco.com website. The ongoing charges mentioned in this publication express the operational costs including management fee, service fee, taxe d'abonnement, 

depositary fee and bank charges and is the one stated in the fund's latest annual report at closing date. The information contained in this document is solely intended for professional investors under 

the Dutch Act on the Financial Supervision (Wet financieel toezicht) or persons who are authorized to receive such information under any other applicable laws. Robeco Institutional Asset Management 

B.V. has a license as manager of UCITS and AIFs from the Netherlands Authority for the Financial Markets in Amsterdam.  
 

 

http://www.morningstar.com/


AIMC Category Performance Report  
Report as of 30/6/2022 

Return statistics for Thailand Mutual Funds 

  
Average Trailing Return (%) Average Calendar Year Return (%) 

AIMC Category YTD 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 2017 2018 2019 2020 2021 

Aggressive Allocation -7.34 -6.55 -7.34 -2.46 -0.09 1.92 4.58 15.06 -11.32 2.94 -3.71 17.78 

ASEAN Equity -10.43 -10.37 -10.43 -2.78 1.86 0.38 -7.81 12.78 -16.31 -1.88 -0.64 24.80 

Asia Pacific Ex Japan -17.71 -10.05 -17.71 -24.35 2.18 0.76 4.20 29.62 -18.53 9.46 22.91 1.18 

Commodities Energy 36.20 7.36 36.20 47.05 16.81 12.63 -4.32 -1.32 -19.50 23.72 -31.41 65.84 

Commodities Precious Metals 1.82 -4.32 1.82 4.93 8.90 5.92 0.52 5.31 -3.76 11.37 22.38 -1.94 

Conservative Allocation -4.08 -2.94 -4.08 -3.23 -0.33 0.61 2.23 4.34 -1.73 3.47 -1.01 3.30 

Emerging Market -20.95 -11.91 -20.95 -30.31 -4.25 -2.19 -0.21 22.10 -16.04 14.48 9.34 -3.39 

Emerging Market Bond Discretionary F/X 
Hedge or Unhedge 

-12.30 -6.53 -12.30 -15.33 -4.87 -2.20 0.65 7.36 -6.53 10.47 3.86 -4.60 

Energy -2.26 -4.79 -2.26 3.53 -1.13 6.15 4.60 24.64 -3.64 9.71 -6.55 10.38 

Equity General -4.40 -5.73 -4.40 1.01 -1.61 0.98 4.52 17.50 -12.30 2.69 -9.61 19.03 

Equity Large Cap -3.98 -5.92 -3.98 2.54 -2.82 1.45 4.26 19.57 -8.62 1.31 -11.22 16.03 

Equity Small - Mid Cap -6.59 -6.26 -6.59 1.23 9.30 5.49 - 18.91 -23.30 3.76 8.03 41.13 

European Equity -22.88 -13.94 -22.88 -16.79 2.93 2.39 5.59 13.78 -14.65 26.03 4.62 24.32 

Foreign Investment Allocation -15.19 -10.00 -15.19 -14.28 -0.12 0.83 3.30 9.73 -9.56 12.83 6.41 6.90 

Fund of Property Fund - Foreign -18.95 -15.49 -18.95 -14.30 -1.56 1.13 3.32 8.05 -5.92 18.33 -6.59 19.71 

Fund of Property Fund - Thai -7.00 -5.03 -7.00 -9.46 -10.72 0.52 5.36 3.12 9.28 19.91 -22.42 -0.22 

Fund of Property fund -Thai and Foreign -7.14 -6.09 -7.14 -7.38 -4.97 2.70 5.81 10.54 3.57 21.25 -10.25 2.89 

Global Bond Discretionary F/X Hedge or 
Unhedge -9.42 -5.53 -9.42 -9.41 -1.24 -0.38 -0.19 0.55 -1.84 5.14 3.62 1.13 

Global Bond Fully F/X Hedge -9.86 -5.57 -9.86 -9.75 -1.43 -0.64 0.89 4.59 -5.28 7.70 4.32 0.11 

Global Equity -25.25 -17.84 -25.25 -23.95 4.27 4.17 3.61 13.12 -12.09 20.02 19.50 12.50 

Greater China Equity -12.72 3.26 -12.72 -26.58 -0.97 -0.11 2.99 29.90 -18.42 21.91 19.36 -12.55 

Health Care -21.29 -12.58 -21.29 -18.42 7.56 5.75 10.40 12.82 -3.49 19.80 22.59 7.71 

High Yield Bond -12.78 -8.96 -12.78 -12.79 -0.76 0.03 - 4.21 -3.55 7.37 3.44 4.76 

India Equity -15.95 -11.56 -15.95 -6.87 5.76 3.92 7.62 31.69 -12.07 1.06 12.07 26.23 

Japan Equity -12.00 -6.32 -12.00 -10.73 5.40 3.09 8.01 20.88 -17.12 18.20 10.09 6.73 

Long Term General Bond -2.36 -1.44 -2.36 -2.15 0.93 1.43 2.38 5.09 -0.83 6.88 2.26 -0.26 

Mid Term General Bond -0.98 -0.71 -0.98 -1.13 0.85 1.18 1.92 2.24 1.04 3.06 1.03 0.67 

Mid Term Government Bond -0.85 -0.69 -0.85 -0.90 0.53 0.81 1.68 1.49 0.55 2.52 1.40 -0.18 

Moderate Allocation -6.07 -4.77 -6.07 -4.48 -1.16 0.77 3.20 9.32 -5.42 4.65 -3.46 7.56 

Money Market General 0.12 0.06 0.12 0.23 0.50 0.69 1.24 1.06 0.93 1.27 0.55 0.20 

Money Market Government 0.12 0.06 0.12 0.24 0.43 0.66 1.14 1.00 0.92 1.24 0.42 0.18 

SET 50 Index Fund -1.60 -5.09 -1.60 2.94 -4.03 1.37 4.10 20.27 -5.60 4.22 -13.21 10.81 

Short Term General Bond 0.18 0.00 0.18 0.37 0.66 0.89 1.46 1.30 1.17 1.81 0.49 0.42 

Short Term Government Bond -0.20 -0.13 -0.20 -0.22 0.21 0.46 1.08 1.11 0.90 1.12 0.50 -0.05 

Technology Equity -37.91 -27.92 -37.91 -37.06 4.31 5.44 - 31.37 -14.33 27.12 50.15 8.42 

Thai Free Hold 0.76 0.12 0.76 -0.52 -0.22 1.34 4.24 4.95 3.42 0.99 -2.43 -0.63 

Thai Mixed (between free and lease 
hold) 

-2.44 -0.99 -2.44 -2.78 0.68 2.47 2.62 3.64 6.24 5.03 3.19 -1.48 

US Equity -29.78 -21.59 -29.78 -24.81 4.94 5.77 7.02 15.29 -8.57 23.64 20.70 22.20 

Vietnam Equity -15.75 -15.30 -15.75 -14.36 10.05 - - - -18.80 -3.62 15.86 45.20 



หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคญั Factsheet 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากัด ขอมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2565 

  

กองทุนเปด ยูไนเต็ด อิควิต้ี ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟนด (UESG) 
  

  

   

ประเภทกองทนุรวม / กลุมกองทุนรวม 

 กองทุนรวมตราสารทุน 

 Feeder Fund 

 Global Equity 

ระดับความเสี่ยง 

ต่ํา 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง 

เสี่ยงสูง 

ลงทนุในตราสารทุนเปนหลักโดยเฉลี่ยในรอบป 

ไมนอยกวา 80% ของ NAV 

นโยบายและกลยุทธการลงทุน 

 ลงทุนในกองทนุ Robeco Sustainable Global Stars Equities IL EUR 

 กองทุนหลักจัดตั้งและบริหารจัดการโดย Robeco Institutional Asset Management B.V. 

 กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน Derivatives เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 

 มุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักใชกลยุทธการบริหารกองทุนเชิงรกุ 

(active management) 

ผลการดําเนนิงานและดัชนีชี้วัดยอนหลัง 5 ปปฏิทิน 

 

4.90%

29.30%

5.79%

35.88%

20.55%

12.82%

0%

10%

20%

30%

40%

2563 2564

กองทุน ดัชนีชี้วัด Peer Avg

ผลการดําเนนิงานยอนหลังแบบปกหมุด (% ตอป) 
 YTD 3 เดือน 6 เดือน 1 ป 

กองทุน -13.08 -9.22 -13.08 -2.44 

ดัชนีชี้วัด -15.92 -11.38 -15.92 -6.11 

คาเฉลี่ยในกลุมเดยีวกัน -24.24 -17.31 -24.24 -22.86 

ความผันผวนกองทุน 13.71 10.44 13.71 16.50 

ความผันผวนดัชนีชี้วัด 14.47 11.41 14.47 17.48 

 3 ป 5 ป 10 ป ตั้งแตจัดตั้ง 

กองทุน - - - 9.33 

ดัชนีชี้วัด - - - 10.80 

คาเฉลี่ยในกลุมเดยีวกัน - - - -14.68 

ความผันผวนกองทุน - - - 15.47 

ความผันผวนดัชนีชี้วัด - - - 15.80 

 

ขอมูลกองทุนรวม 

วันจดทะเบียนกองทนุ 25 ส.ค. 2563 

วันเร่ิมตน class ไมมีการแบง Class 

นโยบายการจายเงินปนผล ไมจาย 

อายกุองทุน ไมกําหนด 

ผูจัดการกองทุนรวม วันเริ่มบรหิารกองทุน 

นาย ธนพัฒน สุริโยดร 01 มิ.ย. 65 
น.ส. วรรณจันทร อึ้งถาวร 25 ส.ค. 63 

ดัชนีช้ีวัด 

ดัชนี MSCI World Net Total Return (THB) 
 
หมายเหต ุ:  

สามารถดรูายละเอียดได้ทีหนงัสือชีชวนสว่นข้อมลูกองทนุรวม 

คําเตือน 

- การลงทุนในกองทนุรวมไมใชการฝากเงิน 
- ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึง

ผลการดําเนินงานในอนาคต 
การเขารวมตอตานทุจริต: ไดรบัการรบัรองจาก CAC 

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม 

 

www.uobam.co.th 

“ผูลงทุนสามารถศกึษาเครื่องมือ 

บริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง 

ไดในหนังสอืชี้ชวนฉบับเต็ม” 



UESG 

 

 

สัดสวนประเภททรัพยสินที่ลงทุน 

breakdown % NAV 

1. หนวยลงทุนของกองทุนระหวางประเทศ 97.89 

2. อื่น ๆ 2.11 
  

 

ทรัพยสินที่ลงทุน 5 อันดับแรก 

holding % NAV 

1. หนวยลงทุน : Robeco Sustainable Global Stars Equities IL EUR 97.89 
  

 

ทรัพยสินที่ลงทุน 5 อันดับแรก ของกองทุนหลัก 

holding % NAV 

1. Microsoft Corp 6.52 

2. AstraZeneca PLC 6.36 

3. Apple Inc 4.75 

4. Alphabet Inc (Class A) 4.73 

5. UnitedHealth Group Inc 4.52 

ขอมูลกองทุนหลัก ณ วันที ่29/04/2022 
 

การซื้อหนวยลงทุน 
วันทําการซื้อ: ทุกวันทําการ 

เวลาทําการ: 08:30 - 15:30 น. 

การซื้อครั้งแรกขั้นต่ํา: ไมกําหนด 

การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ํา: ไมกําหนด 

การขายคืนหนวยลงทุน 
วันทําการขายคนื: ทุกวันทาํการ 

เวลาทําการ: 08:30 - 14:00 น. 

การขายคืนขั้นต่ํา: ไมกําหนด 

ยอดคงเหลือขั้นต่ํา: ไมกําหนด 

ระยะเวลาการรับเงนิคาขายคืน: T+4 วันทําการ

หลังจากวันทาํรายการขายคืน 

 

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV) 

คาธรรมเนียม สูงสดุไมเกิน เก็บจริง 

การจัดการ 2.1400 1.6050 

รวมคาใชจาย 5.3500 1.8643 
 

หมายเหตุ : 

1. คาตอบแทนที่ไดรับจากบริษัทจัดการตางประเทศ (Rebate fee) = 0.2800% ของ NAV 

2. บริษัทจัดการอาจพจิารณาเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธหรือ 

คาใชจายในการบริหารจัดการ 
 

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย) 

คาธรรมเนียม สูงสดุไมเกิน เก็บจริง 

การขาย 2.00 1.50 

การรับซื้อคนื 2.00 ยกเวน 

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา 2.00 1.50 

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก 2.00 ยกเวน 

การโอนหนวย 10 บาท/500 หนวย ยกเวน 

 หรือเศษของ 500 หนวย  

หมายเหตุ :  

1. กรณีสับเปลี่ยนเขา บลจ.จะไมคิดคาธรรมเนียมการขาย 

2. บริษัทจัดการอาจพจิารณาเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธหรือ 

คาใชจายในการบริหารจัดการ 
 

ขอมูลเชิงสถิต ิ

Maximum Drawdown -16.98 % 

Recovering Period - 

FX Hedging 91.38 % 

Sharpe Ratio - 

Alpha - 

Beta - 

อัตราสวนหมุนเวยีนการลงทุน 0.69 เทา 

การจัดสรรการลงทุนในตางประเทศของกองทุนหลัก 

country % NAV 

1. United States 71.32 

2. United Kingdom 11.52 

3. Germany 4.85 

4. Liquidity 3.70 

5. Netherlands 2.29 

ขอมูลกองทุนหลัก ณ วันที ่29/04/2022 

 

การจัดสรรการลงทุนในกลุมอุตสาหกรรมของกองทุนหลัก 

sector % NAV 

1. Information Technology 24.00 

2. Health Care 20.36 

3. Financials 14.14 

4. Consumer Discretionary 9.40 

5. Industrials 7.27 

ขอมูลกองทุนหลัก ณ วันที ่29/04/2022 

 



UESG 

 

การลงทุนในกองทุนอ่ืนเกินกวา 20% (กองในประเทศและกองตางประเทศ) 
 
ชื่อกอง : Robeco Sustainable Global Stars Equities IL EUR ISIN code : LU1408525894 Bloomberg code : ROBGSIL LX 

 

คําอธิบาย 

Maximum Drawdown : เปอรเซ็นตผลขาดทุนสงูสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง (หรือตัง้แตจัดต้ังกองทุนกรณีที่ยังไมครบ 5 ป) โดยวัดจากระดับ NAV ตอหนวยที่จุดสงูสุด ไปจนถึงจุดต่ําสุดในชวงที่ NAV ตอหนวยปรบัตัวลดลง คา Maximum 

Drawdown เปนขอมูลที่ชวยใหทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม 

Recovering Period : ระยะเวลาการฟนตวั เพื่อเปนขอมลูใหผูลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแตการขาดทุนสงูสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟนกลับมาทีเ่งินทุนเริม่ตนใชระยะเวลานานเทาใด 

อตัราสวนหมุนเวียนการลงทุน : ความถ่ีของการซื้อขายหลกัทรัพยในพอรตกองทุนในชวงเวลาใดชวงเวลาหนึง่ โดยคํานวณจากมูลคาที่ต่ํากวาระหวางผลรวมของมูลคาการซื้อหลกัทรัพยกับผลรวมของมูลคาการขายหลกัทรัพยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปหาร

ดวยมูลคา NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีคา portfolio turnover สูง บงชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพยบอยครัง้ของผูจัดการกองทุนและทําใหมตีนทุนการซือ้ขายหลกัทรัพยทีสู่ง จงึตองพจิารณาเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของ

กองทุนรวมเพือ่ประเมินความคุมคาของการซื้อขายหลักทรพัยดังกลาว 

Sharpe Ratio : อัตราสวนระหวางผลตอบแทนสวนเพิม่ของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคาํนวณจากผลตางระหวางอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกบัคา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม คา Sharpe Ratio สะทอนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรไดรับเพ่ิมขึ้นเพื่อชดเชยกบัความเสี่ยงทีก่องทุนรวมรบัมา โดยกองทุนรวมที่มีคา Sharpe Ratio สูงกวาจะเปนกองทุนทีม่ีประสทิธิภาพในการ

บรหิารจัดการลงทุนที่ดีกวา เนื่องจากไดรบัผลตอบแทนสวนเพิ่มทีสู่งกวาภายใตระดับความเสี่ยงเดียวกัน 

Alpha : ผลตอบแทนสวนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทยีบกับดัชนีช้ีวัด (benchmark) โดยคา Alpha ที่สูง หมายถงึ กองทุนสามารถสรางผลตอบแทนไดสูงกวาดัชนีชี้วัด ซึ่งเปนผลจากประสิทธิภาพของผูจัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเขาลงทุนใน

หลักทรัพยไดอยางเหมาะสม 

Beta : ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในพอรตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta นอยกวา 1 แสดงวาหลักทรัพยในพอรตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนนอยกวาการ

เปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยของตลาด Beta มากกวา 1 แสดงวา หลกัทรพัยในพอรตการลงทนุมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกวาการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยของตลาด 

Tracking Error : เพื่อใหพิจารณาความผันผวนของสวนตางของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีช้ีวัด ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงประสทิธิภาพในการเลียนแบบดชันีช้ีวัดของกองทุนรวมวามกีารเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนช้ีีวัด มากนอยเพียงใด เชน 

หากกองทุนรวมมีคา TE ต่ํา แสดงวา อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีช้ีวัดในอัตราที่ต่ํา ดงันั้น กองทุนรวมนีจ้ึงมีประสทิธิภาพในการเลียนแบบดัชนีอางอิง ในขณะที่กองทุนรวมที่มีคา TE สูง แสดงวาอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการ

เบี่ยงเบนออกจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่สูง ดังนั้น โอกาสทีผ่ลตอบแทนการลงทุนจะเปนไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดนอยลง เปนตน 

Yield to Maturity : อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกําหนดอายุ ซึง่คํานวณจากดอกเบี้ยที่จะไดรับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินตนที่จะไดรับคืนนํามาคิดลดเปนมูลคาปจจบุัน โดยใชวัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสาร

หนี้ คํานวณจากคาเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แตละตวัที่กองทุนมีการลงทุน และเนือ่งจาก Yield to Maturity มีหนวยมาตรฐานเปนเปอรเซ็นตตอป จึงสามารถนําไปใชเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหวางกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี

นโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกําหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกลเคียงกันได 

บริษัทหลกัทรพัยจัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด 

ช้ัน 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร เลขที่ 173/27-30, 32-33 

ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท : 0-2786-2000 

www.uobam.co.th 



ปัจจยัความเส่ียงของกองทนุรวม  

 

1. ความเส่ียงทางการตลาด (Market Risk) 

คือความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุเข้าไปลงทนุ ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในสถานะการณ์
ทางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง ซึง่เป็นความเส่ียงท่ีไมส่ามารถควบคมุได้ 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง : 

บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆรวมทัง้ติดตามสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาและยงั
สามารถปรับสดัส่วนการลงทนุในกองทนุหลกัได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

2.  ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน (Foreign Exchange Risk) 
 ความเส่ียงท่ีการลงทนุอาจประสบกบัความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน ทําให้อตัราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผนัผวน 

หากคา่เงินตราสกลุตา่งประเทศมีการเปล่ียนแปลง  

 แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง:  

กองทนุอาจใช้เคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงดงักลา่วโดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ซึง่อาจมีต้นทนุสําหรับการ
ทําธุรกรรมป้องกนัความเส่ียง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้   

3. ความเส่ียงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk)  

คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงภายในประเทศท่ีกองทนุเข้าไปลงทนุ เช่น การเปล่ียนแปลงผู้บริหาร, การเปล่ียนแปลง
นโยบายทางด้านเศรษฐกิจ หรือสาเหตอ่ืุน  ๆจนทําให้ไมส่ามารถชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ตรงตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง:  

บริษัทจดัการจะวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆ รวมทัง้ติดตามสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาและยงั
สามารถปรับสดัส่วนการลงทนุในกองทนุหลกัได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

 

 

 

 

 



4. ความเส่ียงจากการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) 
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าบางประเภทอาจมีการขึน้ลงผนัผวน (Volatile) มากกว่าหลกัทรัพย์พืน้ฐาน ดงันัน้หากกองทนุมี
การลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวย่อมทําให้สินทรัพย์มีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พืน้ฐาน 
(Underlying Security)  

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง : 
กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน เพ่ือวัตถุประสงค์ในการป้องกันความเส่ียงท่ีมีอยู่ (existing 
positions) หรือการจดัการพอร์ตโฟลิโอท่ีมีประสิทธิภาพ (efficient portfolio management) หรือทัง้สองจดุประสงค์ 
ทําให้เป็นการจํากดัความเส่ียงจากการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 

5.  ความเส่ียงจากข้อจาํกัดการนําเงนิลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)  

เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงภายในประเทศท่ีกองทุนลงทุน เช่น การเปล่ียนแปลงทางการเมือง 
ข้อกําหนด กฎเกณฑ์หรือนโยบายตา่งๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ ซึง่รวมถึงสาเหตอ่ืุนๆ ท่ีอาจทําให้ไม่สามารถ
ชําระหนีไ้ด้ตรงตามระยะเวลาท่ีกําหนด รวมถงึอาจทําให้กองทนุเกิดความเส่ียงจากสญัญาสว้อป และ/หรือสญัญาฟอร์
เวิร์ดได้ซึง่มีผลตอ่ผลตอบแทนท่ีกองทนุจะได้รับจากการลงทนุ 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง : 

บริษัทจดัการจะติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจน
ปัจจยัพืน้ฐานตา่งๆ ของประเทศท่ีกองทนลงทนุอยา่งใกล้ชิด เพ่ือประเมินความเส่ียงจากการลงทนุในประเทศนัน้ๆ เพ่ือ
ลดความเส่ียงในสวนนี ้

 


