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กองทนุเปิด ยไูนเต็ด อคิวติ ี ้ซสัเทนเนเบลิ โกลบอล ฟนัด์

United Equity Sustainable Global Fund : UESG

กองทนุรวมตราสารทนุ

กองทนุรวมหนว่ยลงทนุประเภท Feeder Fund

กองทนุรวมทีเ่นน้ลงทนุแบบมคีวามเสีย่งตา่งประเทศ

 

หนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูสําคญั

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ      
ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จาํกดั  
การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :     
ไดร้บัการรบัรอง CAC  
  
  

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 มถินุายน 2564
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1 นโยบายการลงทนุของกองทนุไทย 
 
กองทนุจะเนน้ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศชือ่ Robeco Sustainable Global Stars Equities 
IL EUR (กองทนุหลัก) เพยีงกองทนุเดยีว ซึง่เป็นกองทนุทีจั่ดตัง้และบรหิารจัดการโดย Robeco Institutional 
Asset Management B.V.โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 
และกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิอง
กองทนุ กองทนุหลักจดทะเบยีนทีป่ระเทศลักเซมเบริก์ (Luxembourg) และเป็น Société d'Investissement à 
Capital Variable (“SICAV”) โดยเป็นกองทนุทีจั่ดตัง้ตามระเบยีบของ Undertaking for Collective Investment 
in Transferable Securities (UCITS) ซึง่อยูภ่ายใตก้ารกํากบัดแูลของ Commission de Surveillance du Secteur 
Financier (CSSF) ทีเ่ป็นสมาชกิสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO)  
ทัง้นี ้กองทนุอาจพจิารณาลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการ
บรหิารการลงทนุ (Efficient Portfolio Management) และกองทนุอาจลงทนุในสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้เพือ่
ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขึน้อยู่กับดุลยพินิจของผูจั้ดการกองทุนตามความ
เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแตล่ะขณะ ซึง่การใชเ้ครือ่งมอืป้องกันความเสีย่งอาจมตีน้ทนุสําหรับการทําธรุกรรม
ป้องกนัความเสีย่ง โดยอาจทําใหผ้ลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากตน้ทนุทีเ่พิม่ขึน้ และ/หรอื อาจทํา
ธรุกรรมการใหย้มืหลักทรัพย ์(Securities lending) หรอืธรุกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repo) 
ไดทั้ง้นี ้กองทนุอาจลงทนุในตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note) 

กองทนุจะไมล่งทนุในตราสารหนีท้ีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอืตํา่กวา่อันดับทีส่ามารถลงทนุได ้(Non-Investment Grade) 
หรอืตราสารหนี้ทีไ่มม่กีารจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Unrated Bond) หรอืตราสารทนุทีไ่มไ่ด ้ จดทะเบยีนใน
ตลาดหลักทรัพย ์(Unlisted securities) อยา่งไรก็ตาม กองทนุอาจมไีวซ้ ึง่ตราสารหนี้ทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอื
ตํา่กวา่ทีส่ามารถลงทนุได ้(Non – investment grade) เฉพาะกรณีทีต่ราสารหนี้นัน้ไดรั้บการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื
ทีส่ามารถลงทนุได ้(Investment grade) ขณะทีก่องทนุลงทนุเทา่นัน้ 
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงประเภทและลักษณะพเิศษของกองทนุรวมเป็นกองทนุรวมทีม่กีารลงทนุ
โดยตรงในตราสาร และ/หรอืหลักทรัพยด์ังกลา่วขา้งตน้ หรอืกองทนุรวมหน่วยลงทนุ (Fund of Funds) หรอืสามารถ
กลับมาเป็นกองทนุรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) ได ้โดยไมทํ่าใหร้ะดับความเสีย่งของการลงทนุ (risk spectrum) 
เพิม่ขึน้ ทัง้นี้ ใหเ้ป็นไปตามดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุ โดยขึน้อยูก่บัสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนัน้ และตอ้ง
เป็นไปเพือ่ประโยชนส์งูสดุของผูถ้อืหน่วยลงทนุ ทัง้นี้ หากมกีารเปลีย่นแปลงดังกลา่วบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน กอ่นการแกไ้ขโครงการผา่นการประกาศทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 
หรอืชอ่งทางอืน่ตามความเหมาะสมเวน้แตไ่ดรั้บการผอ่นผันจากสํานักงาน 
 

2. นโยบายการลงทนุของกองทนุตา่งประเทศ 
กองทนุหลักจะลงทนุอยา่งนอ้ย 2 ใน 3 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ โดยจะพจิารณาลงทนุในตราสารทนุ
ของบรษัิทตา่ง ๆ ท่ัวโลก ซึง่เป็นบรษัิททีดํ่าเนนิธรุกจิในประเทศทีพั่ฒนาแลว้เป็นหลัก การเลอืกตราสารทนุเพือ่
ลงทนุจะใชห้ลักการวเิคราะหปั์จจัยพืน้ฐานในหุน้ทีม่กีระแสเงนิสดในระดับสงู มอีัตราผลตอบแทนตอ่เงนิลงทนุ
เพือ่การดําเนนิงานของบรษัิท Return on Invested Capital (ROIC) ทีจ่งูใจ และมแีนวทางการพัฒนาอยา่งยั่งยนื
ทีเ่หมาะสม 
นอกจากนี้กองทนุหลักอาจพจิารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) เพือ่ป้องกนัความเสีย่ง และ/หรอื
เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทนุ (Efficient Portfolio Management (EPM)) 
 

คณุสามารถศกึษาขอ้มลูกองทนุหลักไดจ้าก :  
https://www.robeco.com/en/funds/prof-glob-en-11/robeco-sustainable-global-stars-equities-il-eur-
lu1408525894.html 
 

กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ  
 

1. กองทนุเปิด ยไูนเต็ด อคิวติี ้ซสัเทนเนเบลิ โกลบอล ฟันด ์มุง่หวังใหผ้ลการดําเนนิงานเคลือ่นไหวตามกองทนุหลัก 
(Passive management)  

2. Robeco Sustainable Global Stars Equities IL EUR (กองทนุหลัก) มกีลยทุธใ์นการบรหิารแบบเชงิรกุ 
(Active management) 

คณุกาํลงัจะลงทนุอะไร? 
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1. ผูล้งทุนทีส่ามารถรับความผันผวนของราคาตราสารทีก่องทุนรวมไปลงทุน ซึง่อาจจะปรับตัวเพิม่สงูขึน้
หรอืลดลงจนตํา่กวา่มลูคา่ทีล่งทนุและทําใหข้าดทนุได ้                 

2. ผูท้ีส่ามารถลงทุนในระยะกลางถงึระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวทีด่กีว่าการลงทุนใน 
ตราสารหนีท่ั้วไป 

 
 
กองทนุรวมนีไ้มเ่หมาะกบัใคร 
ผูล้งทนุทีเ่นน้การไดรั้บผลตอบแทนในจํานวนเงนิทีแ่น่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ 

 

 
 

ทําอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสีย่งของกองทนุนี ้
 อา่นหนังสอืชีช้วนฉบบัเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  
 อยา่ลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลกัษณะและความเสีย่งของกองทนุรวมนีด้พีอ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทนุรวมนีเ้หมาะกบัใคร? 
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คาํเตอืนทีส่ําคญั  

1. กองทนุไทยนําเงนิไปลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุหลักเป็นสกลุเงนิยโูร (EUR) กองทนุนี้จงึมคีวามเสีย่ง
จากอัตราแลกเปลีย่นสกลุเงนิบาทและสกลุเงนิยโูร (EUR) ทัง้นี้ กองทนุไทยอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้
เพือ่ป้องกนัความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นตามดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุ ผูล้งทนุอาจไดรั้บผลขาดทนุ
จากอตัราแลกเปลีย่นหรอืไดรั้บเงนิคนืตํา่กวา่เงนิลงทนุเริม่แรกได ้

2. กองทุนไทยและกองทุนหลักอาจมกีารลงทุนหรอืมไีวซ้ ึง่สัญญาซือ้ขายล่วงหนา้เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการ
บรหิารงาน (Efficient Portfolio Management) ทําใหก้องทนุรวมนี้มคีวามเสีย่งมากกวา่กองทนุรวมทีล่งทนุ
ในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง เนื่องจากใชเ้งนิลงทนุในจํานวนทีน่อ้ยกวา่จงึมกีําไร/ขาดทนุสงูกวา่การลงทนุ
ในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรงจงึเหมาะสมกบัผูล้งทนุทีรั่บความเสีย่งไดส้งู 

3. เนื่องจากกองทนุนี้ลงทนุในตา่งประเทศ และกองทนุหลักสามารถลงทนุในสกลุเงนิไดห้ลากหลาย จงึมคีวามเสีย่ง
ทีท่างการของตา่งประเทศอาจออกมาตรการในภาวะทีเ่กดิวกิฤตการณ์ทีไ่มป่กต ิทําใหก้องทนุไมส่ามารถนําเงนิ
กลับเขา้มาในประเทศ  ซึง่อาจสง่ผลใหผู้ล้งทนุไมไ่ดรั้บเงนิคนืตามระยะเวลาทีก่ําหนด 

4. กองทุนไทยอาจลงทุนในตราสารทีม่สีัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง ทําใหก้องทุนรวมนี้มคีวามเสีย่งมากกว่า
กองทนุรวมทีล่งทนุในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง เนื่องจากใชเ้งนิลงทนุในจํานวนทีน่อ้ยกวา่จงึมกีําไร/ขาดทนุ
สงูกวา่การลงทนุในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง  

5. กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมรกิา ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่งของ
พอรต์การลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย  

6. กองทุนหลักมกีารจํากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก 
ไถถ่อนหน่วยลงทนุเกนิกวา่รอ้ยละ 10 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุหลัก โดยคําสั่งไถถ่อนทีเ่กนิ
รอ้ยละ 10 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุหลัก กองทนุหลักอาจทํารายการใหใ้นวันทําการถัดไป โดย
คําสัง่ดังกลา่วจะไดรั้บสทิธใินการจัดสรรกอ่น กองทนุหลักอาจขยายระยะเวลาการคนืเงนิทีเ่กดิจากการไถถ่อน
หน่วยลงทนุของกองทนุหลักเมือ่เกดิเหตกุารณ์ทีไ่มส่ามารถควบคมุได ้แตจ่ะไมเ่กนิ 30 วันทําการของธนาคาร
พาณชิย ์กองทนุอาจมคีวามจําเป็นตอ้งนําเงนิลงทนุกลับมายังกองทนุในกรณีทีม่อีปุสรรคอันเนื่องมาจาก
กฏระเบยีบของผูค้วบคมุการดแูลซือ้ขาย หรอืขอ้จํากดัทีม่ลีักษณะคลา้ยคลงึกนั ในตลาดซึง่สนิทรัพยส์ว่นใหญ่
ของกองทนุหลักไดล้งทนุอยู ่

7. กองทนุหลักอาจลงทนุใน Securities lending ในอัตราสว่นทีม่ากกวา่รอ้ยละ 25 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธิ
ของกองทนุไทยและอาจลงทนุใน Credit Default Swap ในฐานะ Protection Seller ซึง่กองทนุไทยไมส่ามารถ
ลงทนุได ้ทําใหก้องทนุรวมนีม้คีวามเสีย่งมากกวา่กองทนุรวมอืน่ 

8. กองทนุรวมอาจมกีารกระจุกตัวของการถอืหน่วยลงทนุของบคุคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมด 
ดังนัน้ หากผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมคีวามเสีย่งใหก้องทุนตอ้งเลกิกองทนุรวมได ้
โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูไดท้ีเ่ว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ www.uobam.co.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 
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แผนภาพแสดงตาํแหนง่ความเสีย่งของกองทนุรวม 

 

ปจัจยัความเสีย่งทีส่ําคญั 
 

ความเสีย่งจากความผนัผวนของมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Market risk) 
      ตํา่                                                                                          สงู 

 
 

 
ความเสีย่งจากการกระจกุตวั (High concentration risk) 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ:  กองทนุรวมมกีารลงทนุกระจกุตัวในหมวดอตุสาหกรรม Information Technology  

 

 

 
หมายเหต ุ:  กองทนุรวมมกีารลงทนุกระจกุตัวในประเทศสหรัฐอเมรกิา 

 
ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (Exchange rate risk) 

      ตํา่                                                                                           สงู 
 

 

หมายเหต ุ:  กองทนุรวมมกีารป้องกนัความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นคดิเป็นรอ้ยละ 91.94     
ของเงนิลงทนุในตา่งประเทศ 

ทัง้นี ้ทา่นสามารถดคํูาอธบิายความเสีย่งตา่งๆไดจ้ากคําอธบิายเพิม่เตมิทา้ยเลม่ 

≤ 5% 5 - 10% 10 – 15% 15 – 25% > 25% 

≤ 10% 10% - 20% 20% – 50% 50% – 80% > 80% 

≤ 20% 20% – 50% 50% – 80% > 80% 

≤ 20% 20% – 50% 50% – 80% > 80% 

ทัง้หมด / เกอืบทัง้หมด บางสว่น ดลุยพนิจิ ไมป้่องกนั 

ความผันผวนของผล
การดําเนนิงาน (SD) 

การกระจกุตัวลงทนุใน
ผูอ้อกตราสารรวม 

ตํา่                 สงู

การป้องกนั
ความเสีย่ง fx 

การลงทนุกระจกุตัวใน
หมวดอตุสาหกรรมรวม 

ตํา่                                     สงู

การลงทนุกระจกุตัวใน
รายประเทศรวม 

ตํา่                                                สงู
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ชือ่ทรพัยส์นิและการลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 

ทรพัยส์นิ 5 อนัดบัแรกของ กองทนุเปิด ยไูนเต็ด อคิวติ ี ้ซสัเทนเนเบลิ โกลบอล ฟนัด ์

ทรพัยส์นิ % ของ NAV 
หน่วยลงทนุ : Robeco Sustainable Global Stars Equities IL EUR 97.10 

 

ทรพัยส์นิ 5 อนัดบัแรกของ Robeco Sustainable Global Stars Equities IL EUR 

 
คณุสามารถดขูอ้มลูกองทนุหลักทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่:  

https://www.robeco.com/en/funds/prof-glob-en-11/robeco-sustainable-global-stars-equities-il-eur-
lu1408525894.html 

 

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทีล่งทนุ 
% ของ NAV

หนว่ยลงทนุของ
กองทนุระหวา่ง

ประเทศ 97.10%

อืน่ๆ 2.90%

Information 
Technology 

24.6%

Financials  11.8%

Communication 
Services 7.5%

Energy 3.9%

Real Estate 2.7%

Industrials 
10.8%

Consumer 
Discretionary 

14.2%
Consumer Staples 

2.0%

Materials 6.1%

Health Care 
16.4%

      UESG                 Robeco Sustainable Global Stars Equities IL EUR 
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คา่ธรรมเนยีมดังกลา่วขา้งตน้ไดร้วมภาษีมลูคา่เพิม่ไวด้ว้ย (ถา้ม)ี 

ทัง้นี ้สามารถดคูา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมยอ้นหลัง 3 ปีไดท้ี ่
:https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00691/UESG 

 
 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ)* 

รายการ สงูสดุไมเ่กนิ เก็บจรงิ 
คา่ธรรมเนยีมการขาย 2.00 1.50 
คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ 2.00 1.50** 
คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนื 2.00 ยกเวน้ 
คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก 2.00 ยกเวน้ 
คา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วย 10 บาทตอ่จํานวนหน่วยลงทนุ

ทกุ 500 หน่วย หรอืเศษของ 
500 หน่วย ทีทํ่าการโอน 

ยกเวน้ 

คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ ไมม่ ี

* ทัง้นี ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการคดิคา่ธรรมเนยีมดังกลา่วกบัผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะกลุม่
หรอืแตล่ะคนไมเ่ทา่กนัได ้ 

** กรณีผูถ้อืหน่วยลงทนุสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ บรษัิทจัดการจะไมค่ดิคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุ 
 
หมายเหต ุ: ทัง้นี ้คา่ธรรมเนยีมดังกลา่วขา้งตน้ เป็นอตัราทีร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ หรอืภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใด

ทํานองเดยีวกนั (ถา้ม)ี ไวแ้ลว้ 
  
 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

การจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน์ นายทะเบยีน คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ รวมคา่ใชจ้า่ย

0.2140

1.8511

*คา่ธรรมเนยีมมผีลกระทบตอ่ผลตอบแทนทีค่ณุจะไดรั้บ  
ดงันัน้ คณุควรพจิารณาการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมดงักลา่วกอ่นการลงทนุ * 

คา่ธรรมเนยีม 

สงูสดุไมเ่กนิ  
2.14 

สงูสดุไมเ่กนิ
0.08025 

สงูสดุไมเ่กนิ 
0.4280

สงูสดุไมเ่กนิ
5.35 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม (% ตอ่ปีของ NAV) 

สงูสดุไมเ่กนิ
2.70175 

1.6050 

0.0321 
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คา่ธรรมเนยีมของกองทนุหลกั 
 

 
 

สามารถดคูา่ธรรมเนยีมของกองทนุหลักทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่:  
https://www.robeco.com/en/funds/prof-glob-en-11/robeco-sustainable-global-stars-equities-il-eur-
lu1408525894.html 

 

 
คา่ตอบแทนทีไ่ดร้บัจากบรษิทัจดัการตา่งประเทศ (Rebate fee) : 0.2800% ของ NAV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

- 
-  

ผลตอบแทนก
ผลตอบแทนตัว
ความผันผวนข
ความผันผวนข

กอง

กองทนุเปิ
 

4.40%

4.60%

4.80%

5.00%

5.20%

5.40%

5.60%

5.80%

6.00%

 
 
 

 
 

ดชันชีีว้ดั ค
ปรบัดว้ยอตั
 
ผลการดาํเ
ผลการดําเนิ

 
หมายเหต ุ

 
กองทนุนีเ้ค

ความผนัผ

ประเภทกอ
*คณุสามาร

ผลการดาํเ

ผลตอบแทน
 เอกสารการ
ดําเนนิงานข
https://ww
 

องทนุรวม 15.20

ัวชีว้ดั 21.67

ของกองทนุ 8.54

ของตัวชีวั้ด 7.70

งทนุ YTD

*

ผ

ปิด ยไูนเต็ด อิ

4.90%

5

2563

คอื ดชัน ีMS
ตัราแลกเปลี

เนนิงานยอ้น
นนิงาน 

: ผลการดําเนิ
เนือ่งจากก

คยมผีลขาด

วนของผลก

องทนุรวมเพือ่
รถดขูอ้มลูทีเ่ป็

เนนิงานยอ้น

นทีม่อีายนุอ้ย
รวัดผลการดํา
ของกองทนุรว
ww.uobam

0% 5.69%
7% 10.64%
4% 4.75%
0% 4.43%

D 3 เดอืน Pe

ผลการดํา

ผลการ

อคิวติี ้ซสัเทนเ

5.79%

SCI World
ลีย่นเพือ่เทยี

นหลงัตามปี

นนิงาน ปี 25
องทนุนี ้จดท

ดทนุสงูสดุใน

การดาํเนนิงา

อใชเ้ปรยีบเ
ป็นปัจจบุนัได

นหลงัแบบปั

ยกวา่ 1 ปี จะ
าเนนิงานของ
วมของสมาค

m.co.th/th/

75 15.20%
25 21.67%
5 8.54%
5 7.70%

ercentile 6 เดอืน

เนนิงานใน

รดาํเนนิ

เนเบลิ โกลบอ

2562

d NETR Eur
ยบคา่สกลุเง ิ

ปฏทินิ 

63 เป็นผลกา
ทะเบยีน วันที

นชว่งเวลา 5

าน (standa

เทยีบผลการ
ดท้ี ่https://w

กหมดุ 

ะแสดงเป็นผล
งกองทนุรวมฉ
คมบรษัิทจัดก
mutual-fun

% 25
% 5

5
5

น Percentile

นอดตี มไิด

นงานใ

อล ฟันด์

256

ro ซึง่เป็นดชั
งนิบาท ณ ว ั

ารดําเนนิงานต
ที ่25 สงิหาคม

5 ปี (หรอืต ัง้

ard deviat

รดาํเนนิงาน 
www.uobam

ลตอบแทนต่
ฉบับนี ้ไดจั้ด
การลงทนุคณุ
nd/00691/U

N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A

1 ปี Percentile

ดเ้ป็นสิง่ยนื

ในอดตี

61

ชันชีีว้ดัของ
วนัทีค่าํนวณ

ตัง้แต ่วันที ่2
ม 2563 

งแตจ่ดัต ัง้กอ

ion) คอื 12

ณ จดุขาย ค
m.co.th/th/m

อชว่งเวลา 
ทําขึน้ตามมา

ณสามารถดขูอ้
UESG 

N/A N
N/A N
N/A N
N/A N

e 3 ปี Perc

นยันถงึผล

2560

งกองทนุหล ั
ณผลตอบแทน

25 สงิหาคม 2

องทนุ) คอื -

2.64% ตอ่ปี

คอื Global 
mutual-fund

าตรฐานการวั
อมลูทีเ่ป็นปัจ

N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A

centile 5 ปี

การดําเนนิ

U

B

ลกั (Master
นสดัสว่น 10

2563 ถงึ 30 

-8.3440%

ปี 

Equity 
d/00691/UE

วัดและนําเสน
จบุันไดท้ี ่: 

N/A N/
N/A N/
N/A N/
N/A N/

Percentile 10

นงานในอน

2559

UESG

Benchmark

r Fund)     
00.00% 

ธันวาคม 256

% 

ESG 

นอผลการ

/A N/A
/A N/A
/A N/A
/A N/A

Percentile0 ปี

นาคต *

8 

63 

 

20.85%
28.72%
12.64%
12.03%

ต ัง้แตจ่ดัต ัง้
กองทนุ
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ตารางแสดงผลการดําเนนิงานของกลุม่ Global Equity ขอ้มลู ณ วนัที ่30 มถินุายน 2564 
 

ขอ้ตกลงและเงือ่นไขของขอ้มลูเปรยีบเทยีบผลการดาํเนนิงานแบบเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์
(Disclaimer of Peer Group Fund Performance) 

 
 
1. ผลการดําเนนิงานในอดตีของกองทนุ มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต  
 
2. ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูฉบบัเต็มไดท้ี ่www.aimc.or.th 
 
3. ผลการดําเนนิงานของกองทุนทีก่ารเปรยีบเทยีบ แบง่ตามประเภทกองทนุรวมภายใตข้อ้กําหนดของสมาคม

บรษัิทจัดการลงทุน โดยกองทุนทีจ่ะถูกเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานในแต่ละชว่งเวลากับกองทุนประเภท
เดยีวกนัในระดับเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Percentiles) ตา่งๆ โดยแบง่ออกเป็น  
•5th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่5 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Top 5% performance) 
•25th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอันดับที ่25 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Top 25% performance) 
•50th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่50 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Median Performance) 
•75th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดบัที ่75 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Bottom 25% performance) 
•95th Percentile แสดงผลการดําเนนิงานของกองทนุอนัดบัที ่95 เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์(Bottom 5% performance) 

 
4. ผลตอบแทนทีม่อีายเุกนิหนึง่ปีนัน้มกีารแสดงเป็นผลตอบแทนตอ่ปี  
 
เมือ่ผูล้งทนุทราบผลตอบแทนของกองทนุทีล่งทนุ สามารถนําไปเปรยีบเทยีบกบัเปอรเ์ซ็นตไ์ทลต์ามตาราง จะทราบ
วา่กองทนุทีล่งทนุนัน้อยูใ่นชว่งทีเ่ทา่ใดของประเภทกองทนุรวมนั ้
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ผลการดาํเนนิงานยอ้นหลงัของกองทนุหลกั 

 
 

 
 
หมายเหต ุ: 
ผลการดําเนนิงานในอดตี/ผลการเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภัณฑใ์นตลาดทนุ มไิดเ้ป็น
สิง่ยนืยันถงึผลการดําเนนิงานในอนาคต 

คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่:https://www.robeco.com/en/funds/prof-glob-en-11/robeco-
sustainable-global-stars-equities-il-eur-lu1408525894.html 



กองทนุเปิด ยไูนเต็ด อคิวติี ้ซสัเทนเนเบลิ โกลบอล ฟันด ์  11 
 

 
 

นโยบายการจา่ยปันผล ไมจ่า่ย 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

วันทีจ่ดทะเบยีน 25 สงิหาคม 2563 

อายโุครงการ ไมก่ําหนด 

การซือ้และขายคนื
หน่วยลงทนุ 

วนัทําการซือ้:  
ทกุวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ตัง้แตเ่วลาเริม่เปิดทําการ ถงึ 15.30 น. 
มลูคา่ขัน้ตํา่ของการซือ้ครัง้แรก         : ไมก่ําหนด 
มลูคา่ขัน้ตํา่ของการสัง่ซือ้ครัง้ถัดไป   : ไมก่ําหนด 
 

วนัทาํการขายคนื :  
ทกุวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ตัง้แตเ่วลาเริม่เปิดทําการ ถงึ 14.00 น.  
มลูคา่ขัน้ตํา่ของการขายคนื     :  ไมก่ําหนด 
ยอดคงเหลอืขัน้ตํา่                :  ไมก่ําหนด 
ระยะเวลาการรับเงนิคา่ขายคนื  :  ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิ
สทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุของวันทําการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุโดยมใิห ้
นับรวมวันหยดุทําการในตา่งประเทศของผูป้ระกอบธรุกจิการจัดการกองทนุตา่งประเทศ
ทีม่ลีักษณะในทํานองเดยีวกบัธรุกจิการจัดการกองทนุรวมซึง่บรษัิทจัดการกองทนุรวม
ไดร้ะบเุกีย่วกบัวันหยดุทําการในตา่งประเทศดังกลา่วไวแ้ลว้ในเว็บไซดข์องบรษัิทจัดการ 
หมายเหต ุ สามารถดวูันทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุและตรวจสอบมลูคา่ทรัพยส์นิรายวัน

ไดท้ี ่www.uobam.co.th 

 

รายชือ่ผูจั้ดการกองทนุ 
 
 
 
 

ชือ่-นามสกลุ วนัทีเ่ร ิม่บรหิารกองทนุนี ้

นางสาววรรณจันทร ์อึง้ถาวร* 25 สงิหาคม 2563 

นายกติตพิงษ์ กงัวานเกยีรตชิยั* 25 สงิหาคม 2563 

นายฐติรัิฐ รัตนสงิห*์ 25 สงิหาคม 2563 

นางสาวสริอินงค ์ปิยสนัตวิงศ ์ 25 สงิหาคม 2563 

นายนพพล นราศร ี 22 กมุภาพันธ ์2564 

* ปฎบิตัหินา้ทีเ่ป็นผูจั้ดการกองทนุและผูจั้ดการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพิม่เตมิ

ผูส้นับสนุนการขายหรอื
รับซือ้คนื 

1. บรษัิทหลกัทรัพย ์คนัทรี ่กรุ๊ป  จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2205-7111 
2. ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์1558 
3. บรษัิทหลกัทรัพย ์โกลเบล็ก จํากัด : โทรศพัท ์0-2672-5999, 0-2687-7000 
4. บรษัิทหลกัทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2638-5500 
5. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด ์เวลธ ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2016-8600 

ขอ้มลูอืน่ๆ 
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6. ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จํากดั มหาชน : โทรศพัท ์1595 

7. บรษัิทหลกัทรัพย ์เอเชยี พลสั จํากดั  : โทรศพัท ์0-2680-1234 
8. บรษัิทหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2658-5050 
9. บรษัิทหลกัทรัพย ์ไอ ว ีโกลบอล จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2658-5800 
10. บรษัิทหลกัทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  : โทรศพัท ์ 0-2659-8000 
11. บรษัิทหลกัทรัพย ์กรงุศร ีจํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2659-7000, 0-2099-7000 
12. บรษัิทหลกัทรัพย ์เออซี ีจํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2659-3456 
13. บรษัิทหลกัทรัพย ์กรงุไทย ซมีโิก ้จํากดั : โทรศัพท ์0-2695-5000 
14. ธนาคารยโูอบ ีจํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2285-1555 
15. บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2635-3123 
16. บรษัิทหลกัทรัพย ์ไทยพาณชิย ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2949-1999 
17. บรษัิทหลกัทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2305-9000 
18. บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟินันเซยี ไซรัส จํากดั (มหาชน): โทรศพัท ์0-2782-2400 
19. บรษัิทหลกัทรัพย ์ธนชาต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2217-8888 
20. บรษัิทหลกัทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศัพท ์0-2857-7000 
21. บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จํากดั : โทรศัพท ์0-2660-6677 
22. บรษัิทหลกัทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2658-8888 
23. บรษัิทหลกัทรัพย ์บวัหลวง จํากัด (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2618-1111 
24. บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟินันซา่ จํากดั : โทรศพัท ์0-2697-3700 
25. บรษัิทหลกัทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท ์0-2841-9000 
26. บรษัิทหลกัทรัพย ์เคทบีเีอสท ีจํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2648-1111 
27. บรษัิทหลกัทรัพย ์ทรนีตีี ้จํากดั : โทรศพัท ์0-2343-9555 
28. บรษัิท แอด๊วานซ ์ไลฟ์ ประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2648-3600 
29. บรษัิทหลกัทรัพย ์ไอรา่ จํากดั(มหาชน) : โทรศพัท ์0-2080-2888 
30. บรษัิทหลกัทรัพย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2088 -9797 
31. บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ เอเชยี เวลท ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2207-2100 
32. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ ์เมจกิ จํากดั : โทรศพัท ์0-2861-5508 ,       

0-2861-6090 
33. ธนาคารกรงุไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2111-1111 
34. ธนาคารฮอ่งกงและเซีย่งไฮแ้บงกิง้คอรป์อเรชัน่จํากดั : โทรศพัท0์-2614-4000 
35. ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2777-7777 
36. บรษัิทหลกัทรัพย ์กสกิรไทย จํากดั (มหาชน): โทรศพัท0์-2696-0000 , 0-2796-0000 
37. ธนาคารทสิโก ้จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2633-6000 
38. บรษัิทหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท ์0-2009-8888 
39. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จํากดั : โทรศพัท ์0-2026-5100 
40. บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ ์จํากดั : โทรศพัท ์0-2026-6222 
41. บรษัิท ฟิลลปิประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2635-3123 
42. บรษัิท เมอืงไทยประกนัชวีติ จํากัด (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2274-9400 
43. บรษัิทหลกัทรัพย ์ทสิโก ้จํากดั : โทรศพัท ์0-2633-6000 

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ทีบ่รษัิทจัดการแตง่ตัง้ข ึน้ 
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อตัราสว่นหมนุเวยีนการ
ลงทนุของกองทนุรวม 
(PTR) 

ในรอบระยะเวลาทีผ่า่นมายอ้นหลัง 1 ปี (หรอืตัง้แตจั่ดตัง้กองทนุ) เทา่กบั 186.19% 
 
 

ตดิตอ่สอบถาม  
รับหนังสอืชีช้วน 
รอ้งเรยีน 

 บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั 
ทีอ่ยู ่: ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซยีเซ็นเตอร ์เลขที ่173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต ้
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์: 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 
Website : www.uobam.co.th 
Email : thuobamwealthservice@UOBgroup.com 

ธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิ
ความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน ์

กรณีบรษัิทจัดการมธีรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์บรษัิทจัดการ
จะเปิดเผยขอ้มลูธรุกรรมดังกลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบผา่นทางเว็ปไซตข์องบรษัิทจัดการ 
คณุสามารถตรวจสอบธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ี ่
www.uobam.co.th 

 

 การลงทุนในหน่วยลงทนุไมใ่ชก่ารฝากเงนิ รวมทัง้ไมไ่ดอ้ยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของสถาบันคุม้ครอง
เงนิฝาก จงึมคีวามเสีย่งจากการลงทนุซึง่ผูล้งทนุอาจไมไ่ดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจํานวน 

 ไดรั้บอนุมตัจัิดตัง้และอยูภ่ายใตก้ารกํากบัดแูลของสํานักงาน ก.ล.ต 
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ม ิไดเ้ป็นการแสดงว่า

สํานักงาน ก.ล.ต. ไดรั้บรองถงึความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสอืชีช้วนของกองทุนรวม หรือไดป้ระกัน
ราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทนุทีเ่สนอขายนัน้  ทัง้นี้ บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดส้อบทานขอ้มลู
ในหนังสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูสําคญั ณ วนัที ่30 มถินุายน 2564 แลว้ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะผูรั้บผดิชอบ
ในการดําเนนิการของกองทนุรวมและขอรับรองวา่ขอ้มลูดังกลา่วถกูตอ้ง ไมเ่ป็นเท็จ และไมทํ่าใหผู้อ้ ืน่
สําคญัผดิ 

 
*CAC หมายถงึ Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการ 
แนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย) 
 
อตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือ่ให ้
ผูล้งทุนทราบถงึปรมิาณการซือ้ขายทรัพยส์นิของกองทนุ และสะทอ้นกลยุทธก์ารลงทนุของผูจั้ดการ
กองทนุไดด้ยี ิง่ขึน้ โดยคํานวณจากมลูคา่ทีตํ่่ากวา่ระหวา่งผลรวมของมลูคา่การซือ้ทรัพยส์นิกับผลรวม
ของมลูคา่การขายทรัพยส์นิทีก่องทนุรวมลงทนุในรอบระยะเวลาผา่นมายอ้นหลัง 1 ปี หารดว้ยมลูคา่
ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาเดยีวกนั 
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ลกัษณะสําคญัของกองทนุ Robeco Sustainable Global Stars Equities IL EUR (กองทนุหลกั) 

 
ชือ่กองทนุ : Robeco Sustainable Global Stars Equities IL EUR 

บรษิทัจดัการ : 
(Management 
Company) 

Robeco Institutional Asset Management B.V. 

วนัทีจ่ดัต ัง้ Robeco 
Sustainable Global Stars 
Equities Fund 

10 พฤศจกิายน 2551  

วนัทีจ่ดัต ัง้ Robeco 
Sustainable Global Stars 
Equities Fund - ClassIL 
EUR 

19 พฤษภาคม 2559 

ประเภทโครงการ : กองทนุรวมตราสารทนุ 
ประเทศทีจ่ดทะเบยีนจดัต ัง้ Luxembourg  

วนัทาํการซือ้ขาย ทกุวันทําการซือ้ขายของกองทนุหลัก 

อายโุครงการ : ไมก่ําหนด 
การจา่ยเงนิปนัผล : ไมจ่า่ยเงนิปันผล 
ผูด้แูลผลประโยชน/์ 
ผูเ้ก็บรกัษาทรพัยส์นิ 
ของกองทนุ : 

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.  

Bloomberg Ticker : ROBGSIL LX (ISIN number : LU1408525894) 

BloombergBenchmark 
Ticker : 

MSDEWIN Index 

Website https://www.robeco.com/en/funds/prof-glob-en-11/robeco-
sustainable-global-stars-equities-il-eur-lu1408525894.html 
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คาํอธบิายเพิม่เตมิ 
 

ปจัจยัความเสีย่งทีส่ําคญัเพิม่เตมิ 

1. ความเสีย่งทางการตลาด (Market Risk) 
หมายถงึ ความเสีย่งทีม่ลูคา่ของหลักทรัพยท์ีก่องทนุรวมลงทนุจะเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้หรอืลดลงจากปัจจัย
ภายนอก เชน่ สภาวะเศรษฐกจิการลงทนุ ปัจจัยทางการเมอืงทัง้ในและตา่งประเทศ เป็นตน้ ซึง่พจิารณาได ้
จากคา่ standard deviation (SD) ของกองทนุรวม หากกองทนุรวมมคีา่ SD สงู แสดงวา่กองทนุรวมมคีวามผันผวน
จากการเปลีย่นแปลงของราคาหลักทรัพยส์งู 
 

2. ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (Currency Risk) หมายถงึ การเปลีย่นแปลง 
ของอัตราแลกเปลี่ยนมผีลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เชน่ กองทุนรวมลงทุนดว้ยสกุลเงนิดอลลาร ์
ในชว่งทีเ่งนิบาทออ่น แตข่ายทํากําไรในชว่งทีบ่าทแข็ง กองทนุรวมจะไดเ้งนิบาทกลับมานอ้ยลง ในทางกลับกัน
หากกองทนุรวมลงทนุในชว่งทีบ่าทแข็งและขายทํากําไรในชว่งทีบ่าทออ่น ก็อาจไดผ้ลตอบแทนมากขึน้กวา่เดมิ
ดว้ยเชน่กัน ดังนัน้ การป้องกันความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นจงึเป็นเครือ่งมอืสําคัญในการบรหิารความเสีย่ง
ดังกลา่ว  
- อาจป้องกนัความเสีย่งตามดุลยพนิจิของผูจ้ดัการกองทุนรวม : ผูล้งทุนอาจมคีวามเสีย่งจากอัตรา
แลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสีย่งขึน้อยู่กับดุลยพนิิจของผูจั้ดการกองทุนรวมในการพจิารณาว่าจะ
ป้องกนัความเสีย่งหรอืไม ่

 
3. ความเสีย่งของประเทศทีล่งทนุ (Country Risk) คอืความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงภายในประเทศ

ทีก่องทนเขา้ไปลงทนุเชน่ การเปลีย่นแปลงผูบ้รหิาร, การเปลีย่นแปลงนโยบายทางดา้นเศรษฐกจิ หรอืสาเหตอุืน่ๆ 
จนทําใหไ้มส่ามารถชาํระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุไดต้รงตามระยะเวลาทีก่ําหนด 
แนวทางการบรหิารเพือ่ลดความเสีย่ง : 
บรษัิทจัดการจะวเิคราะหปั์จจัยตา่งๆรวมทัง้ตดิตามสถานการณ์การเปลีย่นแปลงทีอ่าจมผีลกระทบตอ่ราคาและ
ยังสามารถปรับสดัสว่นการลงทนุในกองทนุหลักไดต้ามความเหมาะสม ซึง่จะเป็นการชว่ยลดผลกระทบตอ่ราคา
มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 
 

4. ความเสีย่งจากการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives Risk) สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้บางประเภท
อาจมกีารขึน้ลงผันผวน (volatile) มากกวา่หลักทรัพยพ์ืน้ฐานดังนัน้หากกองทนุมกีารลงทนุในหลักทรัพยด์ังกลา่ว
ยอ่มทําใหส้นิทรัพยม์คีวามผันผวนมากกวา่การลงทนุในหลักทรัพยพ์ืน้ฐาน (Underlying Security) 

 แนวทางการบรหิารเพือ่ลดความเสีย่ง : 
 กองทนุอาจจะลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ทีม่ตีัวแปรเป็นอัตราแลกเปลีย่น โดยมวีัตถปุระสงคเ์พือ่ลดความ

เสีย่งเทา่นัน้ ทัง้นีก้ารป้องกนัความเสีย่งดังกลา่วอาจทําใหก้องทนุเสยีโอกาสทีจ่ะไดรั้บผลตอบแทนทีเ่พิม่ขึน้
หากอตัราแลกเปลีย่นมกีารเปลีย่นแปลงไปในทางตรงขา้มกบัทีก่องทนุคาดการณ์ไวอ้ยา่งไรก็ดกีองทนุยังคง
มคีวามเสีย่งจากการทีคู่ส่ญัญาไมป่ฏบิตัติาม ดังนัน้ เพือ่ลดความเสีย่งดังกลา่วกองทนุจะทําธรุกรรมกบัธนาคาร
ทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้หรอืธนาคารพาณชิย ์

 
5. ความเสีย่งจากขอ้จํากดัการนําเงนิลงทนุกลบัประเทศ (Repatriation Risk) เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากการ

เปลีย่นแปลงภายในประเทศทีก่องทุนลงทุน เชน่ การเปลีย่นแปลงทางการเมอืง ขอ้กําหนด กฎเกณฑห์รอืนโยบาย
ตา่งๆ ของรัฐบาลในการบรหิารประเทศ ซึง่รวมถงึสาเหตุอืน่ๆ ทีอ่าจทําใหไ้มส่ามารถชําระหนี้ไดต้รงตามระยะเวลาที่
กําหนด รวมถึงอาจทําใหก้องทุนเกดิความเสี่ยงจากสัญญาสวอ้ป และ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดไดซ้ ึง่มีผลต่อ
ผลตอบแทนทีก่องทนุจะไดรั้บจากการลงทนุ 
แนวทางการบรหิารเพือ่ลดความเสีย่ง : 
บรษัิทจัดการจะตดิตามสถานการณ์การเปลีย่นแปลงการเมอืง ภาวะเศรษฐกจิ ภาวะตลาดเงนิ ตลาดทนุ ตลอดจน
ปัจจัยพืน้ฐานตา่งๆของประเทศทีก่องทนลงทนุอยา่งใกลช้ดิ เพือ่ประเมนิความเสีย่งจากการลงทนุในประเทศนัน้ๆ
เพือ่ลดความเสีย่งในสวนนี ้
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6. ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตวั (High Concentration Risk) 

1) ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตัวในผูอ้อกตราสารรายใดรายหนึง่ (High Issuer Concentration Risk) เกดิจาก
กองทนุลงทนุในผูอ้อกตราสารรายใดๆ มากกวา่ 10% ของ NAV รวมกัน ซึง่หากเกดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผลกระทบตอ่
การดําเนนิงาน ฐานะการเงนิ หรอืความมั่นคงของผูอ้อกตราสารรายดังกลา่ว กองทนุอาจมผีลการดําเนนิงาน
ทีผั่นผวนมากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลายผูอ้อกตราสาร 

ทัง้นี ้การลงทนุแบบกระจกุตัวไมร่วมถงึกรณีการลงทนุในทรัพยส์นิดังนี ้ 

1. ตราสารหนีภ้าครัฐไทย 

2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศทีม่กีารจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดับทีส่ามารถลงทนุได ้

3. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทีผู่รั้บฝากหรอืผูอ้อกตราสารทีม่กีารจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอื
อยูใ่นอนัดับทีส่ามารถลงทนุได ้

2) ความเสีย่งจากการลงทนุกระจกุตัวในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึง่ (Sector Concentration Risk) เกดิจาก
กองทนุลงทนุในบางหมวดอตุสาหกรรมมากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั ซึง่หากเกดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผลกระทบตอ่
อตุสาหกรรมนัน้ กองทุนดังกล่าวอาจมผีลการดําเนนิงานทีผั่นผวนมากกว่ากองทุนทีก่ระจายการลงทุนในหลาย
หมวดอตุสาหกรรม 

3) ความเสีย่งจากการกระจกุตัวลงทนุในประเทศใดประเทศหนึง่ (Country Concentration Risk) เกดิจากกองทนุลงทนุ
ในประเทศใดประเทศหนึง่มากกวา่ 20% ของ NAV รวมกัน ทัง้นี้ ไมร่วมถงึการลงทนุในตราสารทีผู่อ้อกเสนอขาย
อยูใ่นประเทศไทยซึง่หากเกดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผลกระทบตอ่ประเทศดังกลา่ว เชน่ การเมอืงเศรษฐกจิ สงัคม เป็นตน้ 
กองทนุดังกลา่วอาจมผีลการดําเนนิงานทีผั่นผวนมากกวา่กองทนุทีก่ระจายการลงทนุในหลายประเทศ 


