
United Equity Sustainable Global Fund (UESG)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อิควิตี้ ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์

United Equity Sustainable Global 
Fund (UESG)

Robeco Sustainable Global Stars 

Equities IL EUR (กองทุนหลัก)

Feeder Fund

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 

ลักษณะพอร์ตกำรลงทุนของกองทุนหลัก (ณ 31 มีนำคม 2021)

ผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนหลัก

Source : Robeco as of 31 March 2021

Master Fund

กำรลงทุนบนธีมควำมยั่งยืนมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึน้

ความน่าสนใจของธีมการลงทุนเพื่อความยั่งยืน
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ค ำเตือน : ผลกำรด ำเนนิงำนในอดีต/ผลกำรเปรยีบเทยีบผลกำรด ำเนนิงำนทีเ่กีย่วข้องกบัผลิตภัณฑ์ในตลำดทนุ มิได้
เป็นสิ่งยืนยันถงึผลกำรด ำเนนิงำนในอนำคต

Trailing Performance (EUR) (%)

Source : Robeco, Broadridge GMI (Global Mutual fund & ETF AuM)

สินทรัพย์ภำยใต้กำรบริหำรบนธมีควำม
ยั่งยืนเติบโตขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง

นักลงทุนทั้งบุคคลและสถำบันให้ควำมส ำคัญ
กับ Sustainable Investing จะช่วยหนุนให้
ขนำดสินทรัพย์ขยำยตัวได้มำกข้ึนในอนำคต

จุดเด่นของกองทุนหลัก Robeco Sustainable Global Stars Equities IL EUR

ประโยชน์ของกำรลงทุนบนธีมควำมยั่งยืน
ลดควำมเสี่ยงกำรลงทุนในบริษัทที่อำจมีปญัหำในอนำคต ไม่ว่ำจะเป็นควำมเสีย่งด้ำน
สิ่งแวดล้อม ควำมเสี่ยงด้ำนชือ่เสยีง รวมไปถึงควำมเสี่ยงของกำรถูกฟ้องร้องหรือ
กำรคอร์รัปชั่น
ดัชนี MSCI ESG Leader ของแต่ละภูมิภำค สำมำรถสร้ำงผลตอบแทนได้สูงกว่ำ
ดัชนี MSCI ที่ไม่ได้เน้นหุ้นแบบ ESG สะท้อนว่ำ ESG สำมำรถเพ่ิมโอกำสสร้ำง
ผลตอบแทนให้แก่นักลงทุนได้ในระยะยำว รำยละเอียดเพ่ิมเติมตำมตำรำงหน้ำ 2
ผลกำรวิจัยโดย Morgan Stanley พบว่ำ ประชำกรกลุ่ม Millennials เชื่อว่ำกำร
ลงทุนแบบ Sustainable สำมำรถสร้ำงควำมเปลี่ยนแปลงได้ และจะมีสินทรัพย์กว่ำ 59 
ล้ำนล้ำนดอลลำร์ที่จะถูกโอนให้กับ Millennials ตั้งแต่ปัจจุบันไปจนถึงปี 2060

ข้อมูลวิจัยด้ำนควำมยั่งยืน
จำก RobeccoSAM ซ่ึงเป็น

ที่ยอมรับจำกทั่วโลก

ค้นหำปัจจัย ESG เชิงลึกที่มี
ผลกระทบต่อควำมสำมำรถ
ในกำรท ำก ำไรของบริษัท

กลยุทธ์กำรลงทุนแบบ High 
Conviction โดยลงทุนในหุ้น 

20 - 40 ตัว

เน้นบริษัทที่สร้ำงกระแสเงิน
สดได้อย่ำงสม่ ำเสมอ

คัดสรรธุรกิจที่มี Return on 
Invested Capital (ROIC) ที่
น่ำสนใจ สะท้อนกำรบริหำร
เงินทุนที่มีประสิทธิภำพ

ใช้ Voting และ Engagement 
เพื่อให้บริษัทพัฒนำและ
ปรับปรุงปัจจัยด้ำน ESG

Asset under management in Responsible Investing in EUR (billion)

“การลงทุนเพื่อความยั่งยืน”

ไม่ใช่แค่กำรสรำ้งควำมมั่งคั่งให้กบัผู้ลงทุนในระยะยำวเท่ำนัน้ แต่รวมไปถึงกำร

ค้นหำบริษทัทีผู้่บรหิำรให้ควำมส ำคัญกับกำรบรหิำรควำมเสีย่ง

ที่อำจเกิดขึ้นในระยะยำว ผ่ำนกำรบริหำรปจัจัยด้ำน ESG 

ซึ่งจะน ำไปสู่โอกำสกำรสรำ้งผลตอบแทนทีม่ีเสถยีรภำพใหแ้ก่ผู้ลงทุน

ภำคธุรกิจก ำลังเผชิญกับควำมเสี่ยงจำกหลำกหลำยด้ำน

ปัจจัยเสี่ยงต่ำงๆไม่ว่ำจะเป็นด้ำน
สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมำภิ
บำล ล้วนมีควำมเกีย่วข้องต่อ
กันและกัน

กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนที่มี
ประสิทธิภำพ จึงต้องให้
ควำมส ำคญัต่อปัจจัยด้ำน E, S 
และ G ควบคู่กันไป โดยขึ้นอยู่กับ
ควำมเหมำะสมด้ำนองค์ประกอบ
ของแต่ละอุตสำหกรรมและ
องค์กร

ESG คือกำรพิจำรณำควำมเสี่ยงด้ำนสิง่แวดล้อม (E) สังคม (S) และธรรมำภิบำล (G)



สนใจติดต่อ บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย)

นโยบำยกำรลงทุนของกองทุนไทย
กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศช่ือ Robeco Sustainable
Global Stars Equities IL EUR (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งและ
บริหำรจัดกำรโดย Robeco Institutional Asset Management B.V. โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนจะลงทุนในต่ำงประเทศโดย
เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักจด
ทะเบียนที่ประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) และเป็น Société d'Investissement à Capital

Variable (“SICAV”) โดยเป็นกองทุนที่จัดตั้งตำมระเบียบของ Undertaking for Collective
Investment in Transferable Securities (UCITS) ซึ่งอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของ
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ที่เป็นสมำชิกสำมัญของ
International Organizations of Securities Commission (IOSCO)

นโยบำยกำรลงทุนของกองทุนตำ่งประเทศ
กองทุนหลักจะลงทุนอย่ำงน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะพิจำรณำ
ลงทุนในตรำสำรทุนของบริษัทต่ำงๆ ทั่วโลก ซึ่งเป็นบริษัทที่ด ำเนินธุรกิจในประเทศที่พัฒนำแล้ว
เป็นหลัก กำรเลือกตรำสำรทุนเพื่อลงทุนจะใช้หลักกำรวิเครำะห์ปัจจัยพื้นฐำนในหุ้นที่มีกระแสเงิน
สดในระดับสูง มีอัตรำผลตอบแทนต่อเงินลงทุนเพื่อกำรด ำเนินงำนของบริษัท Return on
Invested Capital (ROIC) ที่จูงใจ และมีแนวทำงกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนที่เหมำะสม

ประเภทกองทุน
กองทุนรวมตรำสำรทุน
กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีควำมเสี่ยงในต่ำงประเทศ

ดัชนีเปรียบเทยีบ
MSCI World Index Net Return EUR ปรับด้วยอัตรำ
แลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่ำสกุลเงินบำท ณ วันที่ค ำนวณผลตอบแทน
สัดส่วน 100%

มูลค่ำโครงกำร 5,000 ล้ำนบำท
กำรป้องกันควำมเสี่ยง
จำกอัตรำแลกเปลี่ยน ตำมดุลยพินิจ

ระดับควำมเสี่ยงกองทุน 6
กำรจ่ำยปันผล หรือ
กำรรับซื้อคืนอัตโนมัติ ไม่มี

มูลค่ำขั้นต่ ำของกำร
สั่งซื้อครั้งแรก

ไม่ก ำหนด

เวลำท ำรำยกำรซื้อ / 
สับเปลี่ยนเข้ำ

ภำยใน 15.30 น ของวันท ำกำรซื้อขำยหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยน
เข้ำจำกกองทุนตลำดเงินที่ บลจ.ก ำหนด ภำยในเวลำท ำรำยกำร
ของกองทุนต้นทำง

เวลำท ำรำยกำรขำย / 
สับเปลี่ยนออก

ภำยใน 14.00 น. ของวันท ำกำรซื้อขำยหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยน
ออกไปยังกองทุนตลำดเงินที่ บลจ.ก ำหนด ภำยใน 14.00 น. 
ของวันท ำกำรซื้อขำยหน่วยลงทุน

ค่ำธรรมเนียมกำรขำย 
(Front-end fee)

ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ 
ปัจจุบัน 1.50%
(บลจ.จะเรียกเก็บในอัตรำ 1% ส ำหรับยอดเท่ำกับหรือมำกกว่ำ 5
ล้ำนบำทขึ้นไปต่อรำยกำรระหว่ำงวันท่ี 5 พฤษภำคม-30 มิถุนำยน
2564)

ค่ำธรรมเนียมกำรซื้อคืน
(Back-end fee)

ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ 
(ปัจจุบันยกเว้น)

ค่ำธรรมเนียมกำร
จัดกำรรำยปี 
(Management Fee)*

ไม่เกิน 2.14% ต่อปี
(ปัจจุบันเก็บ 1.6050%)

วันรับเงินค่ำขำยคืน
หน่วยลงทุน

ภำยใน 5 วันท ำกำร ถัดจำกวันค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำ
หน่วยลงทุนและรำคำหน่วยลงทุนของวันท ำกำรรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน 

*รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม (ถ้ำมี) หรือภำษีธุรกิจเฉพำะ (ถ้ำมี) หรือภำษีอ่ืนใดท ำนองเดียวกัน (ถ้ำมี)

นโยบำยกำรลงทนุกองทนุเปดิ ยูไนเตด็ อิควติี ้ซัสเทนเนเบลิ โกลบอล ฟันด์ (UESG)
นโยบำยกำรลงทุนกองทุนเปิด ยูไนเต็ด อิควิตี้ ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์

United Equity Sustainable Global Fund (UESG)

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 

ผลตอบแทนส่วนเพิ่ม (excess return) ของดัชนี MSCI ESG Leaders 
Index (USD) เทียบกับดัชนี MSCI ปกติของภูมิภำคต่ำงๆ (%)

Regional MSCI ESG Leader 
Index 

Excess Return
VS
MSCI Indices

YTD 1Y 3Y* 5Y*

World 0.65 -2.46 0.51 -0.1

ACWI 0.79 -1.71 0.66 0.11

USA 1.5 -3.65 0.14 -0.28

Europe -0.68 -0.35 2.05 0.54

Emerging Market 1.83 2.93 1.57 1.51

Emerging Market Asia 2.07 4.83 2.5 1.66

Source : www.msci.com as of 31 March 2021
ค ำเตือน : ผลกำรด ำเนนิงำนในอดีต/ผลกำรเปรยีบเทยีบผลกำรด ำเนนิงำนทีเ่กีย่วข้องกบัผลิตภัณฑ์ในตลำดทนุ มิได้
เป็นสิ่งยืนยันถงึผลกำรด ำเนนิงำนในอนำคต

• Excess return (ผลตอบแทนส่วนเพิ่ม) คือส่วนต่ำงระหว่ำงผลตอบแทนของดัชนี MSCI 
ESG Leader เทียบกับดัชนี MSCI ปกติบนสกุลเงิน USD

• Excess return ที่เป็นบวก หมำยถึง ดัชนี MSCI ESG Leader สำมำรถท ำผลตอบแทน
ได้สูงกว่ำดัชนี MSCI ปกติในภูมิภำคนั้นๆ

http://www.msci.com/

