
คำเตือนที่สำคัญ

- กองทุนไทยและกองทุนหลักสามารถลงทุนในตราสารแหงหน้ีท่ีมีอันดับความนาเช�อถือต่ำกวาอันดับท่ีลงทุน ได (non - investment grade) หรือ 

ท่ีไมมีการจัดอันดับความน�าเช�อถือ (unrated bond) ในอัตราสวนท่ีมากกวาอัตราสวนของกองทุนรวมเพ�อผูลงทุนท่ัวไป ดังน้ัน มูลคาทรัพยสินสุทธิ 

(NAV) ของกองทุนจะมีความผันผวนมากกวากองทุนรวมทั่วไป ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผูออกตราสาร ซึ่งสงผลใหผู

ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางสวนหรือทั้งจำนวนได และในการขายคืนหน�วยลงทุน ผูลงทุนอาจจะไมไดรับเงินคืนตามที่ระบุไวในโครงการ

- กองทุนไทยและกองทุนหลักอาจมีการลงทุนหรือมีไวซ่ึงสัญญาซ้ือขายลวงหนาเพ�อเพ่ิมประสิทธิภาพการ บริหารงาน (Efficient Portfolio Management) 

ทำใหกองทุนรวมน้ีมีความเส่ียงมากกวากองทุนรวมท่ีลงทุน ในหลักทรัพยอางอิงโดยตรง เน�องจากใชเงินลงทุนในจำนวนท่ีนอยกวาจึงมีกำไร/ขาดทุน 

สูงกวาการลงทุน ในหลักทรัพยอางอิงโดยตรงจึงเหมาะสมกับผูลงทุนที่รับความเสี่ยงไดสูง กองทุนไทยและกองทุนหลักอาจมีการลงทุนหรือมีไว

ซ่ึงสัญญาซ้ือขายลวงหนาเพ�อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน (Efficient Portfolio Management) ทำใหกองทุนมีความเส่ียงมากกวากองทุนรวม

อ�น จึงเหมาะสมกับผูลงทุนที่รับความเสี่ยงไดสูง

- กองทุนอาจลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง ทำใหกองทุนรวมน้ีมีความเส่ียงมากกวากองทุนรวมท่ีลงทุนในหลักทรัพย

อางอิงโดยตรง เน�องจากใชเงินลงทุนจำนวนที่นอยกวาจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกวาการลงทุนในหลักทรัพยอางอิงโดยตรง

- กองทุนหลัก หรือชนิดของหน�วยลงทุน (Class) อาจมีการจำกัดหน�วยลงทุนท่ีสามารถไถถอนได รวมถึงการไถถอนผานการสับเปล่ียนหน�วยลงทุน 

หากมีการไถถอนหน�วยลงทุนเกินกวา 10% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักหรือชนิดของหน�วยลงทุน (Class) อาจเล�อนคำ

ส่ังการไถถอนหน�วยลงทุน ออกไปทำรายการในวันทำการถัดไป เรียงลำดับตามการทำรายการ กองทุนหลักหรือชนิดของหน�วยลงทุน (Class) อาจ

ขยายระยะเวลาในการชำระเงินคาขายคืนหน�วยลงทุนในกรณีพิเศษออกไปไดโดยไมเกินสามสิบ วันทำการของธนาคารตามความจำเปน กรณีที่มี

อุปสรรคอันเน�องมาจากกฎระเบียบของทางการหรือขอจำกัดท่ี คลายคลึงกันในตลาดหลักท่ีกองทุนหลัก หรือชนิดของหน�วยลงทุน (Class) ลงทุน 

ดังน้ัน ผูถือหน�วยลงทุน อาจไมไดรับการจัดสรรหน�วยลงทุนและมูลคาหน�วยลงทุนในวันท่ีสงคำส่ังขายคืนหรือคำส่ังการสับเปล่ียนหน�วยลงทุนน้ัน 

รวมทั้งอาจไมไดรับเงินคาขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน�วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว

- กองทุนรวมน้ีลงทุนในกองทุนหลักท่ีลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผูลงทุนจึงควรพิจารณาการ กระจายความเส่ียงของพอรตการลงทุน

โดยรวมของตนเองดวย

- การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะกองทุน นโยบายการลงทุน เง�อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงาน

กองทุนกอนตัดสินใจลงทุน 

- ผูลงทุนอาจจะขาดทุนหรือไดรับกำไรจากอัตราแลกเปล่ียน/หรือไดรับเงินคืนต่ำกวาเงินลงทุนเร่ิมแรกได 

- กองทุนรวมน้ีไมไดถูกจำกัดโดยกฏเกณฑใหตองลงทุนเฉพาะตราสารท่ีมีความเส่ียงต่ำเชนเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน ดังน้ันจึงมีความเส่ียงสูง

กวากองทุนรวมตลาดเงิน 

- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานใน
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มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก
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กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงในตางประเทศ

2,000 ลานบาท

ดัชนีเปรียบเทียบ ไมกำหนด

ไมนอยกวารอยละ 90 ของมูลคาเงินลงทุนในตางประเทศ 

5

ไมมี

ไมกำหนด

ภายใน 15.30 น ของวันทำการซื้อขายหน�วยลงทุน / สับเปลี่ยนเขาจากกองทุนตลาดเงิน

ที่ บลจ.กำหนด ภายในเวลาทำรายการของกองทุนตนทาง

ภายใน 14.00 น. ของวันทำการซื้อขายหน�วยลงทุน / สับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนตลาดเงิน

ที่ บลจ.กำหนด ภายใน 14.00 น. ของวันทำการซื้อขายหน�วยลงทุน

คาธรรมเนียมการขาย (Front-end fee) ไมเกิน 2.00% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ (ปจจุบันเก็บ 1.00%)

คาธรรมเนียมการซื้อคืน(Back-end fee) ไมเกิน 2.00% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ (ปจจุบันยกเวน)

คาธรรมเนียมการจัดการรายป

(Management Fee)*

ไมเกิน 2.14% ตอป (ปจจุบันเก็บ 0.8025%)

วันรับเงินคาขายคืนหน�วยลงทุน

รวมภาษีมูลคาเพ่ิม (ถามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถามี) หรือภาษีอ�นใดทำนองเดียวกัน (ถามี)

ภายใน 5 วันทำการ ถัดจากวันคำนวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหน�วยลงทุนและ

ราคาหน�วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน�วยลงทุน 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมและขอรับหนังสือช้ีชวนไดท่ี บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด โทร 02 786 2222 และ ธนาคารยูโอบี ทุกสาขา

ขอมูลกองทุน
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- กองทุนไทยและกองทุนหลักสามารถลงทุนในตราสารแหงหน้ีท่ีมีอันดับความนาเช�อถือต่ำกวาอันดับท่ีลงทุน ได (non - investment grade) หรือ 

ท่ีไมมีการจัดอันดับความน�าเช�อถือ (unrated bond) ในอัตราสวนท่ีมากกวาอัตราสวนของกองทุนรวมเพ�อผูลงทุนท่ัวไป ดังน้ัน มูลคาทรัพยสินสุทธิ 

(NAV) ของกองทุนจะมีความผันผวนมากกวากองทุนรวมทั่วไป ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผูออกตราสาร ซึ่งสงผลใหผู

ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางสวนหรือทั้งจำนวนได และในการขายคืนหน�วยลงทุน ผูลงทุนอาจจะไมไดรับเงินคืนตามที่ระบุไวในโครงการ

- กองทุนไทยและกองทุนหลักอาจมีการลงทุนหรือมีไวซ่ึงสัญญาซ้ือขายลวงหนาเพ�อเพ่ิมประสิทธิภาพการ บริหารงาน (Efficient Portfolio Management) 

ทำใหกองทุนรวมน้ีมีความเส่ียงมากกวากองทุนรวมท่ีลงทุน ในหลักทรัพยอางอิงโดยตรง เน�องจากใชเงินลงทุนในจำนวนท่ีนอยกวาจึงมีกำไร/ขาดทุน 

สูงกวาการลงทุน ในหลักทรัพยอางอิงโดยตรงจึงเหมาะสมกับผูลงทุนที่รับความเสี่ยงไดสูง กองทุนไทยและกองทุนหลักอาจมีการลงทุนหรือมีไว

ซ่ึงสัญญาซ้ือขายลวงหนาเพ�อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน (Efficient Portfolio Management) ทำใหกองทุนมีความเส่ียงมากกวากองทุนรวม

อ�น จึงเหมาะสมกับผูลงทุนที่รับความเสี่ยงไดสูง

- กองทุนอาจลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง ทำใหกองทุนรวมน้ีมีความเส่ียงมากกวากองทุนรวมท่ีลงทุนในหลักทรัพย

อางอิงโดยตรง เน�องจากใชเงินลงทุนจำนวนที่นอยกวาจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกวาการลงทุนในหลักทรัพยอางอิงโดยตรง

- กองทุนหลัก หรือชนิดของหน�วยลงทุน (Class) อาจมีการจำกัดหน�วยลงทุนท่ีสามารถไถถอนได รวมถึงการไถถอนผานการสับเปล่ียนหน�วยลงทุน 

หากมีการไถถอนหน�วยลงทุนเกินกวา 10% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักหรือชนิดของหน�วยลงทุน (Class) อาจเล�อนคำ

ส่ังการไถถอนหน�วยลงทุน ออกไปทำรายการในวันทำการถัดไป เรียงลำดับตามการทำรายการ กองทุนหลักหรือชนิดของหน�วยลงทุน (Class) อาจ

ขยายระยะเวลาในการชำระเงินคาขายคืนหน�วยลงทุนในกรณีพิเศษออกไปไดโดยไมเกินสามสิบ วันทำการของธนาคารตามความจำเปน กรณีที่มี

อุปสรรคอันเน�องมาจากกฎระเบียบของทางการหรือขอจำกัดท่ี คลายคลึงกันในตลาดหลักท่ีกองทุนหลัก หรือชนิดของหน�วยลงทุน (Class) ลงทุน 

ดังน้ัน ผูถือหน�วยลงทุน อาจไมไดรับการจัดสรรหน�วยลงทุนและมูลคาหน�วยลงทุนในวันท่ีสงคำส่ังขายคืนหรือคำส่ังการสับเปล่ียนหน�วยลงทุนน้ัน 

รวมทั้งอาจไมไดรับเงินคาขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน�วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว

- กองทุนรวมน้ีลงทุนในกองทุนหลักท่ีลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผูลงทุนจึงควรพิจารณาการ กระจายความเส่ียงของพอรตการลงทุน
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ที่ บลจ.กำหนด ภายในเวลาทำรายการของกองทุนตนทาง

ภายใน 14.00 น. ของวันทำการซื้อขายหน�วยลงทุน / สับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนตลาดเงิน

ที่ บลจ.กำหนด ภายใน 14.00 น. ของวันทำการซื้อขายหน�วยลงทุน

คาธรรมเนียมการขาย (Front-end fee) ไมเกิน 2.00% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ (ปจจุบันเก็บ 1.00%)

คาธรรมเนียมการซื้อคืน(Back-end fee) ไมเกิน 2.00% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ (ปจจุบันยกเวน)

คาธรรมเนียมการจัดการรายป

(Management Fee)*

ไมเกิน 2.14% ตอป (ปจจุบันเก็บ 0.8025%)

วันรับเงินคาขายคืนหน�วยลงทุน

รวมภาษีมูลคาเพ่ิม (ถามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถามี) หรือภาษีอ�นใดทำนองเดียวกัน (ถามี)

ภายใน 5 วันทำการ ถัดจากวันคำนวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหน�วยลงทุนและ

ราคาหน�วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน�วยลงทุน 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมและขอรับหนังสือช้ีชวนไดท่ี บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด โทร 02 786 2222 และ ธนาคารยูโอบี ทุกสาขา

ขอมูลกองทุน

5 ปจจัยสนับสนุนหลักตอการลงทุนในกองทุน RobecoSAM SDG 

Credit Income (“กองทุนหลัก”)

1. กองทุนหลักมีผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุน (risk-return 

profile) ที่น�าสนใจเม�อเปรียบเทียบกับการลงทุนในตราสารหนี้ที่ใหผล

ตอบแทนสูง (High Yield)

กองทุนเปด ยูไนเต็ด ซัสเทนเนเบิล เครดิต อินคัม ฟนด (USI) 

กองทุนความเส่ียงระดับ 5 

ปองกันความเสี่ยงไมนอยกวารอยละ 90 ของมูลคาเงินลงทุนในตางประเทศ

 

2. กองทุนหลักลงทุนในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพดีที่สุดในตราสารหนี้แต

ละประเภท ท้ังในตราสารหน้ีท่ีมีความน�าเช�อถือในระดับท่ีสามารถลงทุน

ได ตราสารหนี้ High Yield และตราสารหนี้กลุมประเทศเกิดใหมตางๆ 

ที่ใหผลตอบแทนสูงตลอดรอบระยะเวลาการลงทุน

กลยุทธท่ีใชสามารถเขาถึงโอกาสการลงทุนในตราสารหน้ีตางๆท่ัวโลกได โดย

พิจารณาจัดสรรการลงทุนใหเขากับชวงเวลาท่ีเหมาะสมของแตละตลาด จะสง

ผลดีตอผลตอบแทนของกองทุนตามมา

UOB Asset Management UOB Asset Management

4. การคัดกรองความยั่งยืน (Sustainability Screening) ของธุรกิจ

ชวยลดความเสี่ยงจากการลงทุน และชวยสรางโอกาสรับผลตอบแทน

ที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุน

5. ชวยสงเสริมการลงทุนในดานความย่ังยืนผานพอรตการลงทุนตราสาร

หน้ีของทาน

 

กองทุน United Sustainable Credit Income (USI) (“กองทุน”) ลงทุนใน กองทุน RobecoSAM SDG Credit Income (“กองทุนหลัก”) 

ซึ่งมี Robeco Institutional Asset Management B.V. ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการลงทุนเพ�อผลประโยชนที่ยั่งยืน และเปนบริษัท

ในกลุม ORIX Corporation Europe N.V. (หรือที่กอนหนานี้รูจักในช�อ Robeco Group N.V.)

ตาราง 1 | เปรียบเทียบระดับผลตอบแทนและความเส่ียงของ กองทุน 

RobecoSAM SDG Credit Income และตลาดที่มีผลตอบแทนสูง

RobecoSAM 

SDG Credit 

Income

ปพ.ศ. 2563 8.3% 6.41%

ตลาด

ผลตอบแทน

สูงทั่วโลก

ปพ.ศ. 2562 14.2% 13.9%

ตลาด Bear Market  (Credit Spread 

กวางขึ้น ในไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2563)

-7.2% -13.2%

ตลาด Bull Market (Credit Spread 

แคบลง ในไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2563)

9.7% 10.6%

ความผันผวน 2.7% 4.6%

Sharpe ratio 

(ผลตอบแทนเม�อเทียบกับความเสี่ยง)

4.39% 2.5%

กองทุน RobecoSAM SDG Credit Income (กองทุนหลัก) มีผลการดำเนิน

งานยอนหลังท่ีสามารถใหผลตอบแทนท่ีเปรียบเทียบแลวอยูในระดับสูงในสภาวะ

ท่ีตลาดอยูในชวงขาข้ึน (bull market) และมีอัตราการขาดทุนท่ีต่ำกวาในการ

ลงทุนในกองทุนท่ีมีนโยบายเนนการลงทุนในตราสารหน้ี High Yield ในสภาวะ

ที่ตลาดอยูในชวงขาลง (bear market)

การเนนลงทุนในหลักทรัพยท่ีมีอันดับความน�าเช�อถือในระดับ BB/BBB ท่ีมีคุณภาพ

สูง อายุของตราสารท่ีไมยาวนัก และการปรับน้ำหนักการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล

เพ�อลดความเสี่ยงของกองทุนในบางขณะ ไดสงผลใหกองทุนมีระดับความเสี่ยง

โดยรวม (Risk Profile) ท่ีต่ำกวาการลงทุนในตราสารหน้ี High Yieldโดยท่ัวไป ใน

ขณะท่ีโอกาสการลงทุนท่ีเปดกวางตางๆ สามารถลงทุนในตราสารหน้ีท่ีหลากหลาย

ไดอยางยืดหยุน ทำใหกองสามารถดำเนินกลยุทธที่สรางผลตอบแทนในระดับที่

สอดคลองกับการลงทุนในตราสารหน้ี High Yield

กองทุนหลักมุงหวังในการสรางผลตอบแทนในสกุลเงินดอลลารสหรัฐท่ีระดับรอยละ 

4-6 ตลอดรอบระยะเวลาการลงทุน พอรตการลงทุนปจจุบันยังคงสะทอนถึงการไดรับ

ผลตอบแทนท่ีน�าสนใจเม�อเปรียบเทียบกับการลงทุนในเงินสด หรือการลงทุนใน

พันธบัตรรัฐบาลโดยตรงที่อาจไมไดรับผลตอบแทนใดๆ เลย หรืออาจไดรับผล

ตอบแทนติดลบในขณะเดียวกัน 

นอกจากน้ี สัดสวนการลงทุนท่ีคอนขางมากในเงินสด และพันธบัตรรัฐบาล (รอยละ 

10 ของทั้งพอรตการลงทุน) และภายใตสภาวะตลาดที่คาดการณวาจะมีความ

ผันผวนมากข้ึนเร�อยๆ ในระยะเวลาขางหนา กองทุนหลักจะสามารถไดรับประโยชน

จากความผันผวนท่ีมักจะมาพรอมโอกาสในการลงทุน หรือกลาวอีกนัยหน่ึงคือ เม�อ

ความผันผวนของตลาดตามที่คาดการณไวสูงขึ้นถึงระดับสูงสุด กองทุนหลักจะ

สามารถนำสภาพคลองน้ีกลับไปลงทุนในหลักทรัพยท่ีมีผลตอบแทนท่ีน�าสนใจตางๆ 

ได ย่ิงไปกวาน้ัน การท่ีมีการลงทุนในตราสารหน้ีภาคเอกชนระยะส้ันท่ีมีอันดับความ

น�าเช�อถือในระดับ BB ยังทำใหพอรตการลงทุนสามารถสรางผลตอบแทนเพ่ิมเติม

ท่ีเกิดจากการท่ีตราสารหน้ีเหลาน้ีครบกำหนด

กองทุนหลักมีการเลือกลงทุนโดยเนนลงทุนในหลักทรัพยท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงหมายความ

วากองทุนหลักจะไมลงทุนในตราสารหนี้ที่สรางผลตอบแทนสูงขณะที่คุณภาพต่ำ 

และตราสารหนี้ในตลาดเกิดใหมที่มีคุณภาพต่ำเพียงเพ�อหวังที่จะไดรับผลตอบ

แทนสูงๆ ในสภาวะที่ตลาดมีตราสารที่มีการผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นในทุกวัน โดย

ผูจัดการกองทุนจะบริหารพอรตดวยความรอบคอบ (Prudent Management) 

และจะหลีกเลี่ยงการลงทุนในตราสารตาง ๆ ที่มีลักษณะดังที่ไดกลาวในเบื้องตน

ทีมการลงทุนในตราสารหนี้ของ Rebeco สรางผลการดำเนินงานยอนหลังที่

แข็งแกรง ในการลงทุนตราสารหนี้ Global High Yield ตราสารหนี้ที่มีความน�า

เช�อถือในระดับที่สามารถลงทุนไดทั่วโลก (Global Investment Grade) และ

ตราสารหนี้ของกลุมประเทศเกิดใหมตางๆ

กองทุน RobecoSAM SDG Credit Income (กองทุนหลัก) ลงทุนในตราสารหน้ี 

Best-in-Class ในตราสารหน้ีแตละประเภท ท้ังในตราสารหน้ี Investment Grade 

ตราสารหนี้ High Yield และตราสารหน้ีกลุมประเทศเกิดใหมตางๆ โดยผานข้ันตอน

การวิเคราะหปจจัยพื้นฐานแบบ Bottom-up รวมกับการใชประสบการณในการ

สรรหาโอกาสการลงทุนตางๆ ที่ดีที่สุดในตลาดตราสารหนี้ทั่วโลกตลอดรอบระยะ

เวลาการลงทุนที่มากกวา 10 ป

ผูลงทุนที่ลงทุนในกองทุนหลักจะสามารถเขาถึงโอกาสการลงทุนตางๆ ในตลาด

ตราสารหน้ีท่ัวโลกไดในทุกระดับ เขาถึงโอกาสการลงทุนในตราสารหน้ีท่ัวโลกตางๆ 

ได ซ่ึงพิจารณาจัดสรรการลงทุนใหเขากับชวงเวลาท่ีเหมาะสมของแตละตลาด จึง

มีโอกาสไดรับผลตอบแทนที่ดีและเหมาะสมตลอดรอบระยะเวลาการลงทุน

กองทุนจะเนนลงทุนในหน�วยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศช�อ RobecoSAM 

SDG Credit Income IH USD (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว ซ่ึงเปนกองทุน

ท่ีจัดต้ังและบริหารจัดการโดย Robeco Institutional Asset Management B.V. 

โดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

กองทุนหลักมีวัตถุประสงคการลงทุนเพ�อเนนรักษาระดับรายไดอยางสม่ำเสมอโดย

เนนลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีความหลากหลายในกลุมอุตสาหกรรม และดําเนินกลยุทธ

เพิ่มประสิทธิภาพของรายได

ผลตอบแทนของกองทุนมาจากอัตราดอกเบี้ยที่ปรับลดลงหรือปจจัยพื้นฐานดาน

เครดิตที่ปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นของอุตสาหกรรมหรือผูออกหลักทรัพย อีกทั้ง

กองทุนหลักจะลงทุนอยางนอย 2 ใน 3 ของสินทรัพยทั้งหมด โดยจะลงทุนใน

ตราสารหนี้ที่มีความหลากหลายในกลุมอุตสาหกรรรม ซึ่งจะมีอายุของตราสารที่

แตกตางกัน (ซ่ึงจะเปนตราสารหน้ีท่ีมีระยะเวลาครบกําหนดท่ีแตกตางกัน) โดยจะ

เปนตราสารหน้ีท่ีออกโดยภาครัฐ และ/หรือ ภาคเอกชน และกองทุนหลักจะพิจารณา

ลงทุนในบริษัทท่ีผูออกหลักทรัพยมีสวนรวมในหลักการ UN Sustainable Development 

Goals (SDGs) (เปาหมายการพัฒนาอยางย่ังยืนท่ีจัดทําข้ึนโดยองคการสหประชาชาติ)

ยิ่งไปกวานั้น การใชโมเดลบริหารความเสี่ยงดานความน�าเช�อถือของตราสาร 

DTS (Duration Times Spread) ของ Robeco ดานความน�าเช�อถือ และการ

วิเคราะหความเสี่ยงในแตละสถานการณ ทำใหมั่นใจไดวาพอรตการลงทุนมีการ

บริหารความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพ

3. กองทุนหลักมีความผันผวนต่ำเม�อเปรียบเทียบกับตราสารหน้ีท่ี High 

Yield และตราสารหนี้ในกลุมประเทศเกิดใหม

กลยุทธและการบริหารความเส่ียงของพอรตการลงทุนทำใหแน�ใจไดวากลยุทธ

ท่ีใชในการลงทุนมีความผันผวนอยูในระดับต่ำ – โดยปกติจะอยูท่ีระดับประมาณ

รอยละ 2-6 – เม�อเปรียบเทียบกับผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ 

High Yield แบบดั้งเดิม และตราสารหนี้ในกลุมประเทศเกิดใหม

กลยุทธที่เนนความผันผวนต่ำนั้นมาจากปจจัยสนับสนุนหลายประการ โดยพอรต

การลงทุนมีการกระจายการลงทุนในตลาดตางๆ ควบคูกับการกระจายธีมการลงทุน 

ซ่ึงนับเปนเคร�องมือสำคัญในการบริหารจัดการความผันผวนของกองทุน โครงสราง

ของพอรตการลงทุนเองเนนการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุสั้นกวาตราสารทั่วไป

ทำใหมีความออนไหวตอความผันผวนต่ำกวาตราสารหนี้ที่มีอายุยาวกวา นอกจาก

นี้ การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลยังชวยใหการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ

มากตอการจัดการความผันผวนของตลาด

อัตราแลกเปล่ียนท่ีแสดงในผลตอบแทนในอดีตอาจแตกตางจากอัตราแลกเปล่ียน

ของประเทศท่ีทานอาศัยอยู เน�องจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน ผลตอบแทน

ท่ีแสดงอาจเพ่ิมข้ึนหรือลดลงไดหากมีการปริวรรตเงินตราเปนสกุลเงินทองถ่ินของ

ทาน มูลคาการลงทุนของทานอาจมีความผันผวน ผลตอบแทนในอดีตไมไดเปนการ

รับประกันถึงผลตอบแทนในอนาคต ผลตอบแทนจะมีการหักคาธรรมเนียมตางๆ 

โดยคิดตามมูลคาทรัพยสินขั้นตน ในทางปฏิบัตแลว จะมีการคิดคาใชจายสำหรับ

ตนทุนตางๆ (เชน คาธรรมเนียมการจัดการ และตนทุนคาใชจายอ�นๆ) ซ่ึงส่ิงเหลา

น้ีจะสงผลกระทบในทางลบตอผลตอบแทนท่ีแสดง

ที่มา: Robeco, Bloomberg RobecoSAM SDG Credit Income Strategy 

(USD representative account) ตัวเลขตางๆ แสดงในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ 

Global high yield market: Bloomberg Barclays US Corporate High Yield 

+ Pan Euro HY ex Financials 2.5% Issuer Cap (hedged into USD)

ตาราง 2 | ปจจัยสนับสนุนผลตอบแทน (แสดงเปน basis point) ของ 

กองทุน RobecoSAM SDG Credit Income (กองทุนหลัก) 

ผลตอบแทนที่ดีกวาดัชนีอางอิง 341 Bps.

การบริหารจัดการ Beta -13 Bps.

กระบวนการคัดเลือกตราสารหนี้ 296 Bps.

Contribution จากการคัดกรองผาน SDG 58 Bps.

การหลีกเลี่ยง SDG ที่มีคาคะแนนเปนลบ 52 Bps.

SDG ที่มีคาคะแนนเปนกลาง 2 Bps.

SDG ที่มีคาคะแนนเปนบวก 3 Bps.

อัตราแลกเปล่ียนท่ีแสดงในผลตอบแทนในอดีตอาจแตกตางจากอัตราแลกเปล่ียน

ของประเทศท่ีทานอาศัยอยู เน�องจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน ผลตอบแทน

ท่ีแสดงอาจเพ่ิมข้ึนหรือลดลงไดหากมีการปริวรรตเงินตราเปนสกุลเงินทองถ่ินของ

ทาน มูลคาการลงทุนของทานอาจมีความผันผวน ผลตอบแทนในอดีตไมไดเปนการ

รับประกันถึงผลตอบแทนในอนาคต ผลตอบแทนจะมีการหักคาธรรมเนียมตางๆ 

โดยคิดตามมูลคาทรัพยสินข้ันตน ในทางปฏิบัติแลว จะมีการคิดคาใชจายสำหรับ

ตนทุนตางๆ (เชน คาธรรมเนียมการจัดการ และตนทุนคาใชจายอ�นๆ) ซ่ึงส่ิงเหลา

น้ีจะสงผลกระทบในทางลบตอผลตอบแทนท่ีแสดง คาตางๆ ท่ีแสดงไดมาจากการ

คำนวณเปนการภายในโดยประมาณการ ซ่ึงมุงท่ีจะแสดงคาเฉล่ียของปจจัยสนับสนุน

เพียงเทาน้ัน

กระบวนการในการคัดกรองความยั่งยืนของธุรกิจของ Robeco ตั้งอยูบนพื้น

ฐานตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN Sustainable 

Development Goals: SDGs) นั้น ชวยคัดกรองและหลีกเลี่ยงการลงทุนใน

ธุรกิจท่ีไมโปรงใส และนับเปนปจจัยท่ีสรางผลตอบแทนแกพอรตการลงทุนใน

ชวงเวลาที่ตลาดเผชิญกับปจจัยดานลบตางๆ

หน่ึงในปรัชญาการลงทุนในตราสารหน้ีของ Rebeco คือ “การชนะโดยตองไมสูญเสีย 

(Winning by not losing)” ซ่ึงการลงทุนในตราสารหน้ีน้ัน บอยคร้ังท่ีการหลีกเล่ียง

การลงทุนในธุรกิจท่ีไมมีความโปรงใส หรือมีคะแนน SDG อยูในระดับต่ำเปนเร�อง

ท่ีสำคัญกวาการเลือกลงทุนในธุรกิจท่ีใหผลตอบแทนสูงเพียงอยางเดียว การนำหลัก

การ SDG ของ Rebeco มาใชสามารถคัดกรองบริษัทตางๆ ที่ไมมีความโปรงใส 

หรือมีคะแนน SDG อยูในระดับต่ำออกไป กระบวนการในการคัดกรอง SDG ได

กลายเปนปจจัยสำคัญท่ีนำมาใชเพ�อหลีกเล่ียงการลงทุนในธุรกิจท่ีไมมีความโปรงใส 

หรือมีคะแนน SDG อยูในระดับต่ำ หากมองยอนกลับไป กลยุทธการลงทุนน้ีช้ีให

เห็นวาเคร�องมือในการลดความเส่ียงน้ีเปนปจจัยสำคัญท่ีและสนับสนุนตอการสราง

ผลตอบแทน โดยเฉพาะอยางยิ่งภายใตสภาวะที่ตลาดมีความตึงเครียด เชน ใน

ไตรมาสที่ 1 ของป 2563 ชวงที่ตลาดมีการเทขายหลักทรัพยจากเหตุการณแพร

ระบาดของโรค COVID กองทุนกลับสรางผลตอบแทนไดดีกวาดัชนีอางอิง ซ่ึงเห็น

ไดชัดวาเปนผลจากการหลีกเล่ียงการลงทุนในบริษัทในกลุมพลังงาน ยานยนต และ

ธนาคารท่ีลวนมีคะแนน SDG ท่ีเปนลบ

กองทุน RobecoSAM SDG Credit Income (กองทุนหลัก) มีการนำ

กระบวนการคัดกรองตราสารหนี้อยางเขมงวดโดยอยูบนพื้นฐานของปจจัย

ตางๆ ที่สงผลสนับสนุนตอ SDG ทำใหพอรตการลงทุนของผูลงทุนมีความ

ยั่งยืน

กลยุทธการลงทุนเนนลงทุนในบริษัทท่ีมีคะแนนจากปจจัยในการสนับสนุน UN SDG 

ที่เปนบวก และหลีกเลี่ยงการลงทุนในบริษัทที่มีรูปแบบการบริหารธุรกิจที่ลาสมัย

ที่จะถูกแรงกดดันดานลบและยากที่จำดำเนินธุรกิจไดอยางราบร�นในระยะยาว

ตัวอยางของรูปแบบธุรกิจท่ีลาสมัย และไมมีความย่ังยืนดังกลาวรวมถึงบริษัทผลิต

รถยนตที่ไมสามารถปรับตัวไดเร็วพอที่จะเปดรับโลกของรถยนตที่ขับเคล�อนดวย

พลังงานไฟฟา และผูผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงแบบดั้งเดิม เปนตน ในทางตรงกันขาม 

บริษัทท่ีสามารถเสนอแนวทางในการทำตามเปาหมายของ SDG อาจกลายเปนผูนำ

ตลาดไดในอนาคต - เชนเดียวกับการเปนตัวเลือกในการลงทุนที่น�าสนใจในขณะ

เดียวกัน

นอกจากกระบวนการคัดกรองของ SCG แลว Robeco ยังไดนำปจจัยตางๆ ดาน 

ESG มาใชในการวิเคราะหความน�าเช�อถือข้ันพ้ืนฐาน และบังคับใชกับบริษัทตางๆ 

ภายใตปจจัยแวดลอม ปจจัยทางสังคม และแนวทางการกำกับดูแลที่แตกตางกัน

ไป เชน การยกเลิกกระบวนการที่กอใหเกิดกาซคารบอนไดออกไซด ความหลาก

หลายทางชีวภาพ และธรรมาภิบาลในกลุมประเทศเกิดใหมตางๆ

ตัวเลขตางๆ ที่แสดงปจจัยสนับสนุนไมไดเปนตามหลักการของ GIPS และไมได

คำนวณ/ตรวจสอบโดยทีมงานคำนวณมูลคาทรัพยสินสุทธิอยางเปนทางการของเรา 

ทีมงานดานการวัดผลตอบแทน หรือฝายกำกับดูแลการปฏิบัติงานแตอยางใด

ที่มา: Robeco, Bloomberg RobecoSAM SDG Credit Income Strategy 

(USD representative account) ตัวเลขตางๆ แสดงในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ 

ระยะเวลาที่วิเคราะหคือเดือนกุมภาพันธ 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2563



5 ปจจัยสนับสนุนหลักตอการลงทุนในกองทุน RobecoSAM SDG 

Credit Income (“กองทุนหลัก”)

1. กองทุนหลักมีผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุน (risk-return 

profile) ที่น�าสนใจเม�อเปรียบเทียบกับการลงทุนในตราสารหนี้ที่ใหผล

ตอบแทนสูง (High Yield)

กองทุนเปด ยูไนเต็ด ซัสเทนเนเบิล เครดิต อินคัม ฟนด (USI) 

กองทุนความเส่ียงระดับ 5 

ปองกันความเสี่ยงไมนอยกวารอยละ 90 ของมูลคาเงินลงทุนในตางประเทศ

 

2. กองทุนหลักลงทุนในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพดีที่สุดในตราสารหนี้แต

ละประเภท ท้ังในตราสารหน้ีท่ีมีความน�าเช�อถือในระดับท่ีสามารถลงทุน

ได ตราสารหนี้ High Yield และตราสารหนี้กลุมประเทศเกิดใหมตางๆ 

ที่ใหผลตอบแทนสูงตลอดรอบระยะเวลาการลงทุน

กลยุทธท่ีใชสามารถเขาถึงโอกาสการลงทุนในตราสารหน้ีตางๆท่ัวโลกได โดย

พิจารณาจัดสรรการลงทุนใหเขากับชวงเวลาท่ีเหมาะสมของแตละตลาด จะสง

ผลดีตอผลตอบแทนของกองทุนตามมา

UOB Asset Management UOB Asset Management

4. การคัดกรองความยั่งยืน (Sustainability Screening) ของธุรกิจ

ชวยลดความเสี่ยงจากการลงทุน และชวยสรางโอกาสรับผลตอบแทน

ที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุน

5. ชวยสงเสริมการลงทุนในดานความย่ังยืนผานพอรตการลงทุนตราสาร

หน้ีของทาน

 

กองทุน United Sustainable Credit Income (USI) (“กองทุน”) ลงทุนใน กองทุน RobecoSAM SDG Credit Income (“กองทุนหลัก”) 

ซึ่งมี Robeco Institutional Asset Management B.V. ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการลงทุนเพ�อผลประโยชนที่ยั่งยืน และเปนบริษัท

ในกลุม ORIX Corporation Europe N.V. (หรือที่กอนหนานี้รูจักในช�อ Robeco Group N.V.)

ตาราง 1 | เปรียบเทียบระดับผลตอบแทนและความเส่ียงของ กองทุน 

RobecoSAM SDG Credit Income และตลาดที่มีผลตอบแทนสูง

RobecoSAM 

SDG Credit 

Income

ปพ.ศ. 2563 8.3% 6.41%

ตลาด

ผลตอบแทน

สูงทั่วโลก

ปพ.ศ. 2562 14.2% 13.9%

ตลาด Bear Market  (Credit Spread 

กวางขึ้น ในไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2563)

-7.2% -13.2%

ตลาด Bull Market (Credit Spread 

แคบลง ในไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2563)

9.7% 10.6%

ความผันผวน 2.7% 4.6%

Sharpe ratio 

(ผลตอบแทนเม�อเทียบกับความเสี่ยง)

4.39% 2.5%

กองทุน RobecoSAM SDG Credit Income (กองทุนหลัก) มีผลการดำเนิน

งานยอนหลังท่ีสามารถใหผลตอบแทนท่ีเปรียบเทียบแลวอยูในระดับสูงในสภาวะ

ท่ีตลาดอยูในชวงขาข้ึน (bull market) และมีอัตราการขาดทุนท่ีต่ำกวาในการ

ลงทุนในกองทุนท่ีมีนโยบายเนนการลงทุนในตราสารหน้ี High Yield ในสภาวะ

ที่ตลาดอยูในชวงขาลง (bear market)

การเนนลงทุนในหลักทรัพยท่ีมีอันดับความน�าเช�อถือในระดับ BB/BBB ท่ีมีคุณภาพ

สูง อายุของตราสารท่ีไมยาวนัก และการปรับน้ำหนักการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล

เพ�อลดความเสี่ยงของกองทุนในบางขณะ ไดสงผลใหกองทุนมีระดับความเสี่ยง

โดยรวม (Risk Profile) ท่ีต่ำกวาการลงทุนในตราสารหน้ี High Yieldโดยท่ัวไป ใน

ขณะท่ีโอกาสการลงทุนท่ีเปดกวางตางๆ สามารถลงทุนในตราสารหน้ีท่ีหลากหลาย

ไดอยางยืดหยุน ทำใหกองสามารถดำเนินกลยุทธที่สรางผลตอบแทนในระดับที่

สอดคลองกับการลงทุนในตราสารหน้ี High Yield

กองทุนหลักมุงหวังในการสรางผลตอบแทนในสกุลเงินดอลลารสหรัฐท่ีระดับรอยละ 

4-6 ตลอดรอบระยะเวลาการลงทุน พอรตการลงทุนปจจุบันยังคงสะทอนถึงการไดรับ

ผลตอบแทนท่ีน�าสนใจเม�อเปรียบเทียบกับการลงทุนในเงินสด หรือการลงทุนใน

พันธบัตรรัฐบาลโดยตรงที่อาจไมไดรับผลตอบแทนใดๆ เลย หรืออาจไดรับผล

ตอบแทนติดลบในขณะเดียวกัน 

นอกจากน้ี สัดสวนการลงทุนท่ีคอนขางมากในเงินสด และพันธบัตรรัฐบาล (รอยละ 

10 ของทั้งพอรตการลงทุน) และภายใตสภาวะตลาดที่คาดการณวาจะมีความ

ผันผวนมากข้ึนเร�อยๆ ในระยะเวลาขางหนา กองทุนหลักจะสามารถไดรับประโยชน

จากความผันผวนท่ีมักจะมาพรอมโอกาสในการลงทุน หรือกลาวอีกนัยหน่ึงคือ เม�อ

ความผันผวนของตลาดตามที่คาดการณไวสูงขึ้นถึงระดับสูงสุด กองทุนหลักจะ

สามารถนำสภาพคลองน้ีกลับไปลงทุนในหลักทรัพยท่ีมีผลตอบแทนท่ีน�าสนใจตางๆ 

ได ย่ิงไปกวาน้ัน การท่ีมีการลงทุนในตราสารหน้ีภาคเอกชนระยะส้ันท่ีมีอันดับความ

น�าเช�อถือในระดับ BB ยังทำใหพอรตการลงทุนสามารถสรางผลตอบแทนเพ่ิมเติม

ท่ีเกิดจากการท่ีตราสารหน้ีเหลาน้ีครบกำหนด

กองทุนหลักมีการเลือกลงทุนโดยเนนลงทุนในหลักทรัพยท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงหมายความ

วากองทุนหลักจะไมลงทุนในตราสารหนี้ที่สรางผลตอบแทนสูงขณะที่คุณภาพต่ำ 

และตราสารหนี้ในตลาดเกิดใหมที่มีคุณภาพต่ำเพียงเพ�อหวังที่จะไดรับผลตอบ

แทนสูงๆ ในสภาวะที่ตลาดมีตราสารที่มีการผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นในทุกวัน โดย

ผูจัดการกองทุนจะบริหารพอรตดวยความรอบคอบ (Prudent Management) 

และจะหลีกเลี่ยงการลงทุนในตราสารตาง ๆ ที่มีลักษณะดังที่ไดกลาวในเบื้องตน

ทีมการลงทุนในตราสารหนี้ของ Rebeco สรางผลการดำเนินงานยอนหลังที่

แข็งแกรง ในการลงทุนตราสารหนี้ Global High Yield ตราสารหนี้ที่มีความน�า

เช�อถือในระดับที่สามารถลงทุนไดทั่วโลก (Global Investment Grade) และ

ตราสารหนี้ของกลุมประเทศเกิดใหมตางๆ

กองทุน RobecoSAM SDG Credit Income (กองทุนหลัก) ลงทุนในตราสารหน้ี 

Best-in-Class ในตราสารหน้ีแตละประเภท ท้ังในตราสารหน้ี Investment Grade 

ตราสารหนี้ High Yield และตราสารหน้ีกลุมประเทศเกิดใหมตางๆ โดยผานข้ันตอน

การวิเคราะหปจจัยพื้นฐานแบบ Bottom-up รวมกับการใชประสบการณในการ

สรรหาโอกาสการลงทุนตางๆ ที่ดีที่สุดในตลาดตราสารหนี้ทั่วโลกตลอดรอบระยะ

เวลาการลงทุนที่มากกวา 10 ป

ผูลงทุนที่ลงทุนในกองทุนหลักจะสามารถเขาถึงโอกาสการลงทุนตางๆ ในตลาด

ตราสารหน้ีท่ัวโลกไดในทุกระดับ เขาถึงโอกาสการลงทุนในตราสารหน้ีท่ัวโลกตางๆ 

ได ซ่ึงพิจารณาจัดสรรการลงทุนใหเขากับชวงเวลาท่ีเหมาะสมของแตละตลาด จึง

มีโอกาสไดรับผลตอบแทนที่ดีและเหมาะสมตลอดรอบระยะเวลาการลงทุน

กองทุนจะเนนลงทุนในหน�วยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศช�อ RobecoSAM 

SDG Credit Income IH USD (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว ซ่ึงเปนกองทุน

ท่ีจัดต้ังและบริหารจัดการโดย Robeco Institutional Asset Management B.V. 

โดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

กองทุนหลักมีวัตถุประสงคการลงทุนเพ�อเนนรักษาระดับรายไดอยางสม่ำเสมอโดย

เนนลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีความหลากหลายในกลุมอุตสาหกรรม และดําเนินกลยุทธ

เพิ่มประสิทธิภาพของรายได

ผลตอบแทนของกองทุนมาจากอัตราดอกเบี้ยที่ปรับลดลงหรือปจจัยพื้นฐานดาน

เครดิตที่ปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นของอุตสาหกรรมหรือผูออกหลักทรัพย อีกทั้ง

กองทุนหลักจะลงทุนอยางนอย 2 ใน 3 ของสินทรัพยทั้งหมด โดยจะลงทุนใน

ตราสารหนี้ที่มีความหลากหลายในกลุมอุตสาหกรรรม ซึ่งจะมีอายุของตราสารที่

แตกตางกัน (ซ่ึงจะเปนตราสารหน้ีท่ีมีระยะเวลาครบกําหนดท่ีแตกตางกัน) โดยจะ

เปนตราสารหน้ีท่ีออกโดยภาครัฐ และ/หรือ ภาคเอกชน และกองทุนหลักจะพิจารณา

ลงทุนในบริษัทท่ีผูออกหลักทรัพยมีสวนรวมในหลักการ UN Sustainable Development 

Goals (SDGs) (เปาหมายการพัฒนาอยางย่ังยืนท่ีจัดทําข้ึนโดยองคการสหประชาชาติ)

ยิ่งไปกวานั้น การใชโมเดลบริหารความเสี่ยงดานความน�าเช�อถือของตราสาร 

DTS (Duration Times Spread) ของ Robeco ดานความน�าเช�อถือ และการ

วิเคราะหความเสี่ยงในแตละสถานการณ ทำใหมั่นใจไดวาพอรตการลงทุนมีการ

บริหารความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพ

3. กองทุนหลักมีความผันผวนต่ำเม�อเปรียบเทียบกับตราสารหน้ีท่ี High 

Yield และตราสารหนี้ในกลุมประเทศเกิดใหม

กลยุทธและการบริหารความเส่ียงของพอรตการลงทุนทำใหแน�ใจไดวากลยุทธ

ท่ีใชในการลงทุนมีความผันผวนอยูในระดับต่ำ – โดยปกติจะอยูท่ีระดับประมาณ

รอยละ 2-6 – เม�อเปรียบเทียบกับผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ 

High Yield แบบดั้งเดิม และตราสารหนี้ในกลุมประเทศเกิดใหม

กลยุทธที่เนนความผันผวนต่ำนั้นมาจากปจจัยสนับสนุนหลายประการ โดยพอรต

การลงทุนมีการกระจายการลงทุนในตลาดตางๆ ควบคูกับการกระจายธีมการลงทุน 

ซ่ึงนับเปนเคร�องมือสำคัญในการบริหารจัดการความผันผวนของกองทุน โครงสราง

ของพอรตการลงทุนเองเนนการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุสั้นกวาตราสารทั่วไป

ทำใหมีความออนไหวตอความผันผวนต่ำกวาตราสารหนี้ที่มีอายุยาวกวา นอกจาก

นี้ การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลยังชวยใหการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ

มากตอการจัดการความผันผวนของตลาด

อัตราแลกเปล่ียนท่ีแสดงในผลตอบแทนในอดีตอาจแตกตางจากอัตราแลกเปล่ียน

ของประเทศท่ีทานอาศัยอยู เน�องจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน ผลตอบแทน

ท่ีแสดงอาจเพ่ิมข้ึนหรือลดลงไดหากมีการปริวรรตเงินตราเปนสกุลเงินทองถ่ินของ

ทาน มูลคาการลงทุนของทานอาจมีความผันผวน ผลตอบแทนในอดีตไมไดเปนการ

รับประกันถึงผลตอบแทนในอนาคต ผลตอบแทนจะมีการหักคาธรรมเนียมตางๆ 

โดยคิดตามมูลคาทรัพยสินขั้นตน ในทางปฏิบัตแลว จะมีการคิดคาใชจายสำหรับ

ตนทุนตางๆ (เชน คาธรรมเนียมการจัดการ และตนทุนคาใชจายอ�นๆ) ซ่ึงส่ิงเหลา

น้ีจะสงผลกระทบในทางลบตอผลตอบแทนท่ีแสดง

ที่มา: Robeco, Bloomberg RobecoSAM SDG Credit Income Strategy 

(USD representative account) ตัวเลขตางๆ แสดงในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ 

Global high yield market: Bloomberg Barclays US Corporate High Yield 

+ Pan Euro HY ex Financials 2.5% Issuer Cap (hedged into USD)

ตาราง 2 | ปจจัยสนับสนุนผลตอบแทน (แสดงเปน basis point) ของ 

กองทุน RobecoSAM SDG Credit Income (กองทุนหลัก) 

ผลตอบแทนที่ดีกวาดัชนีอางอิง 341 Bps.

การบริหารจัดการ Beta -13 Bps.

กระบวนการคัดเลือกตราสารหนี้ 296 Bps.

Contribution จากการคัดกรองผาน SDG 58 Bps.

การหลีกเลี่ยง SDG ที่มีคาคะแนนเปนลบ 52 Bps.

SDG ที่มีคาคะแนนเปนกลาง 2 Bps.

SDG ที่มีคาคะแนนเปนบวก 3 Bps.

อัตราแลกเปล่ียนท่ีแสดงในผลตอบแทนในอดีตอาจแตกตางจากอัตราแลกเปล่ียน

ของประเทศท่ีทานอาศัยอยู เน�องจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน ผลตอบแทน

ท่ีแสดงอาจเพ่ิมข้ึนหรือลดลงไดหากมีการปริวรรตเงินตราเปนสกุลเงินทองถ่ินของ

ทาน มูลคาการลงทุนของทานอาจมีความผันผวน ผลตอบแทนในอดีตไมไดเปนการ

รับประกันถึงผลตอบแทนในอนาคต ผลตอบแทนจะมีการหักคาธรรมเนียมตางๆ 

โดยคิดตามมูลคาทรัพยสินข้ันตน ในทางปฏิบัติแลว จะมีการคิดคาใชจายสำหรับ

ตนทุนตางๆ (เชน คาธรรมเนียมการจัดการ และตนทุนคาใชจายอ�นๆ) ซ่ึงส่ิงเหลา

น้ีจะสงผลกระทบในทางลบตอผลตอบแทนท่ีแสดง คาตางๆ ท่ีแสดงไดมาจากการ

คำนวณเปนการภายในโดยประมาณการ ซ่ึงมุงท่ีจะแสดงคาเฉล่ียของปจจัยสนับสนุน

เพียงเทาน้ัน

กระบวนการในการคัดกรองความยั่งยืนของธุรกิจของ Robeco ตั้งอยูบนพื้น

ฐานตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN Sustainable 

Development Goals: SDGs) นั้น ชวยคัดกรองและหลีกเลี่ยงการลงทุนใน

ธุรกิจท่ีไมโปรงใส และนับเปนปจจัยท่ีสรางผลตอบแทนแกพอรตการลงทุนใน

ชวงเวลาที่ตลาดเผชิญกับปจจัยดานลบตางๆ

หน่ึงในปรัชญาการลงทุนในตราสารหน้ีของ Rebeco คือ “การชนะโดยตองไมสูญเสีย 

(Winning by not losing)” ซ่ึงการลงทุนในตราสารหน้ีน้ัน บอยคร้ังท่ีการหลีกเล่ียง

การลงทุนในธุรกิจท่ีไมมีความโปรงใส หรือมีคะแนน SDG อยูในระดับต่ำเปนเร�อง

ท่ีสำคัญกวาการเลือกลงทุนในธุรกิจท่ีใหผลตอบแทนสูงเพียงอยางเดียว การนำหลัก

การ SDG ของ Rebeco มาใชสามารถคัดกรองบริษัทตางๆ ที่ไมมีความโปรงใส 

หรือมีคะแนน SDG อยูในระดับต่ำออกไป กระบวนการในการคัดกรอง SDG ได

กลายเปนปจจัยสำคัญท่ีนำมาใชเพ�อหลีกเล่ียงการลงทุนในธุรกิจท่ีไมมีความโปรงใส 

หรือมีคะแนน SDG อยูในระดับต่ำ หากมองยอนกลับไป กลยุทธการลงทุนน้ีช้ีให

เห็นวาเคร�องมือในการลดความเส่ียงน้ีเปนปจจัยสำคัญท่ีและสนับสนุนตอการสราง

ผลตอบแทน โดยเฉพาะอยางยิ่งภายใตสภาวะที่ตลาดมีความตึงเครียด เชน ใน

ไตรมาสที่ 1 ของป 2563 ชวงที่ตลาดมีการเทขายหลักทรัพยจากเหตุการณแพร

ระบาดของโรค COVID กองทุนกลับสรางผลตอบแทนไดดีกวาดัชนีอางอิง ซ่ึงเห็น

ไดชัดวาเปนผลจากการหลีกเล่ียงการลงทุนในบริษัทในกลุมพลังงาน ยานยนต และ

ธนาคารท่ีลวนมีคะแนน SDG ท่ีเปนลบ

กองทุน RobecoSAM SDG Credit Income (กองทุนหลัก) มีการนำ

กระบวนการคัดกรองตราสารหนี้อยางเขมงวดโดยอยูบนพื้นฐานของปจจัย

ตางๆ ที่สงผลสนับสนุนตอ SDG ทำใหพอรตการลงทุนของผูลงทุนมีความ

ยั่งยืน

กลยุทธการลงทุนเนนลงทุนในบริษัทท่ีมีคะแนนจากปจจัยในการสนับสนุน UN SDG 

ที่เปนบวก และหลีกเลี่ยงการลงทุนในบริษัทที่มีรูปแบบการบริหารธุรกิจที่ลาสมัย

ที่จะถูกแรงกดดันดานลบและยากที่จำดำเนินธุรกิจไดอยางราบร�นในระยะยาว

ตัวอยางของรูปแบบธุรกิจท่ีลาสมัย และไมมีความย่ังยืนดังกลาวรวมถึงบริษัทผลิต

รถยนตที่ไมสามารถปรับตัวไดเร็วพอที่จะเปดรับโลกของรถยนตที่ขับเคล�อนดวย

พลังงานไฟฟา และผูผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงแบบดั้งเดิม เปนตน ในทางตรงกันขาม 

บริษัทท่ีสามารถเสนอแนวทางในการทำตามเปาหมายของ SDG อาจกลายเปนผูนำ

ตลาดไดในอนาคต - เชนเดียวกับการเปนตัวเลือกในการลงทุนที่น�าสนใจในขณะ

เดียวกัน

นอกจากกระบวนการคัดกรองของ SCG แลว Robeco ยังไดนำปจจัยตางๆ ดาน 

ESG มาใชในการวิเคราะหความน�าเช�อถือข้ันพ้ืนฐาน และบังคับใชกับบริษัทตางๆ 

ภายใตปจจัยแวดลอม ปจจัยทางสังคม และแนวทางการกำกับดูแลที่แตกตางกัน

ไป เชน การยกเลิกกระบวนการที่กอใหเกิดกาซคารบอนไดออกไซด ความหลาก

หลายทางชีวภาพ และธรรมาภิบาลในกลุมประเทศเกิดใหมตางๆ

ตัวเลขตางๆ ที่แสดงปจจัยสนับสนุนไมไดเปนตามหลักการของ GIPS และไมได

คำนวณ/ตรวจสอบโดยทีมงานคำนวณมูลคาทรัพยสินสุทธิอยางเปนทางการของเรา 

ทีมงานดานการวัดผลตอบแทน หรือฝายกำกับดูแลการปฏิบัติงานแตอยางใด

ที่มา: Robeco, Bloomberg RobecoSAM SDG Credit Income Strategy 

(USD representative account) ตัวเลขตางๆ แสดงในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ 

ระยะเวลาที่วิเคราะหคือเดือนกุมภาพันธ 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2563



คำเตือนที่สำคัญ

- กองทุนไทยและกองทุนหลักสามารถลงทุนในตราสารแหงหน้ีท่ีมีอันดับความนาเช�อถือต่ำกวาอันดับท่ีลงทุน ได (non - investment grade) หรือ 

ท่ีไมมีการจัดอันดับความน�าเช�อถือ (unrated bond) ในอัตราสวนท่ีมากกวาอัตราสวนของกองทุนรวมเพ�อผูลงทุนท่ัวไป ดังน้ัน มูลคาทรัพยสินสุทธิ 

(NAV) ของกองทุนจะมีความผันผวนมากกวากองทุนรวมทั่วไป ผูลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผูออกตราสาร ซึ่งสงผลใหผู

ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางสวนหรือทั้งจำนวนได และในการขายคืนหน�วยลงทุน ผูลงทุนอาจจะไมไดรับเงินคืนตามที่ระบุไวในโครงการ

- กองทุนไทยและกองทุนหลักอาจมีการลงทุนหรือมีไวซ่ึงสัญญาซ้ือขายลวงหนาเพ�อเพ่ิมประสิทธิภาพการ บริหารงาน (Efficient Portfolio Management) 

ทำใหกองทุนรวมน้ีมีความเส่ียงมากกวากองทุนรวมท่ีลงทุน ในหลักทรัพยอางอิงโดยตรง เน�องจากใชเงินลงทุนในจำนวนท่ีนอยกวาจึงมีกำไร/ขาดทุน 

สูงกวาการลงทุน ในหลักทรัพยอางอิงโดยตรงจึงเหมาะสมกับผูลงทุนที่รับความเสี่ยงไดสูง กองทุนไทยและกองทุนหลักอาจมีการลงทุนหรือมีไว

ซ่ึงสัญญาซ้ือขายลวงหนาเพ�อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน (Efficient Portfolio Management) ทำใหกองทุนมีความเส่ียงมากกวากองทุนรวม

อ�น จึงเหมาะสมกับผูลงทุนที่รับความเสี่ยงไดสูง

- กองทุนอาจลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง ทำใหกองทุนรวมน้ีมีความเส่ียงมากกวากองทุนรวมท่ีลงทุนในหลักทรัพย

อางอิงโดยตรง เน�องจากใชเงินลงทุนจำนวนที่นอยกวาจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกวาการลงทุนในหลักทรัพยอางอิงโดยตรง

- กองทุนหลัก หรือชนิดของหน�วยลงทุน (Class) อาจมีการจำกัดหน�วยลงทุนท่ีสามารถไถถอนได รวมถึงการไถถอนผานการสับเปล่ียนหน�วยลงทุน 

หากมีการไถถอนหน�วยลงทุนเกินกวา 10% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักหรือชนิดของหน�วยลงทุน (Class) อาจเล�อนคำ

ส่ังการไถถอนหน�วยลงทุน ออกไปทำรายการในวันทำการถัดไป เรียงลำดับตามการทำรายการ กองทุนหลักหรือชนิดของหน�วยลงทุน (Class) อาจ

ขยายระยะเวลาในการชำระเงินคาขายคืนหน�วยลงทุนในกรณีพิเศษออกไปไดโดยไมเกินสามสิบ วันทำการของธนาคารตามความจำเปน กรณีที่มี

อุปสรรคอันเน�องมาจากกฎระเบียบของทางการหรือขอจำกัดท่ี คลายคลึงกันในตลาดหลักท่ีกองทุนหลัก หรือชนิดของหน�วยลงทุน (Class) ลงทุน 

ดังน้ัน ผูถือหน�วยลงทุน อาจไมไดรับการจัดสรรหน�วยลงทุนและมูลคาหน�วยลงทุนในวันท่ีสงคำส่ังขายคืนหรือคำส่ังการสับเปล่ียนหน�วยลงทุนน้ัน 

รวมทั้งอาจไมไดรับเงินคาขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน�วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว

- กองทุนรวมน้ีลงทุนในกองทุนหลักท่ีลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผูลงทุนจึงควรพิจารณาการ กระจายความเส่ียงของพอรตการลงทุน

โดยรวมของตนเองดวย

- การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะกองทุน นโยบายการลงทุน เง�อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงาน

กองทุนกอนตัดสินใจลงทุน 

- ผูลงทุนอาจจะขาดทุนหรือไดรับกำไรจากอัตราแลกเปล่ียน/หรือไดรับเงินคืนต่ำกวาเงินลงทุนเร่ิมแรกได 

- กองทุนรวมน้ีไมไดถูกจำกัดโดยกฏเกณฑใหตองลงทุนเฉพาะตราสารท่ีมีความเส่ียงต่ำเชนเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน ดังน้ันจึงมีความเส่ียงสูง

กวากองทุนรวมตลาดเงิน 

- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานใน

อนาคต 

UOB Asset Management

Five reasons to invest
in a Sustainable Credit
Income strategy

รายละเอียดกองทุน

Fund Name

ประเภทกองทุน

มูลคาโครงการ

การปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน

ระดับความเสี่ยงกองทุน

การจายปนผล หรือการรับซื้อคืนอัตโนมัต

มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก

เวลาทำรายการซื้อ / สับเปลี่ยนเขา

เวลาทำรายการขาย /สับเปลี่ยนออก

United Sustainable Credit Income Fund

กองทุนรวมตราสารหนี้

กองทุนรวมหน�วยลงทุนประเภท Feeder Fund

กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงในตางประเทศ

2,000 ลานบาท

ดัชนีเปรียบเทียบ ไมกำหนด

ไมนอยกวารอยละ 90 ของมูลคาเงินลงทุนในตางประเทศ 

5

ไมมี

ไมกำหนด

ภายใน 15.30 น ของวันทำการซื้อขายหน�วยลงทุน / สับเปลี่ยนเขาจากกองทุนตลาดเงิน

ที่ บลจ.กำหนด ภายในเวลาทำรายการของกองทุนตนทาง

ภายใน 14.00 น. ของวันทำการซื้อขายหน�วยลงทุน / สับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนตลาดเงิน

ที่ บลจ.กำหนด ภายใน 14.00 น. ของวันทำการซื้อขายหน�วยลงทุน

คาธรรมเนียมการขาย (Front-end fee) ไมเกิน 2.00% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ (ปจจุบันเก็บ 1.00%)

คาธรรมเนียมการซื้อคืน(Back-end fee) ไมเกิน 2.00% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ (ปจจุบันยกเวน)

คาธรรมเนียมการจัดการรายป

(Management Fee)*

ไมเกิน 2.14% ตอป (ปจจุบันเก็บ 0.8025%)

วันรับเงินคาขายคืนหน�วยลงทุน

รวมภาษีมูลคาเพ่ิม (ถามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถามี) หรือภาษีอ�นใดทำนองเดียวกัน (ถามี)

ภายใน 5 วันทำการ ถัดจากวันคำนวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหน�วยลงทุนและ

ราคาหน�วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน�วยลงทุน 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมและขอรับหนังสือช้ีชวนไดท่ี บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด โทร 02 786 2222 และ ธนาคารยูโอบี ทุกสาขา

ขอมูลกองทุน


