
United Sustainable Credit Income Fund (USI)
กองทนุเปดิ ยูไนเตด็ ซัสเทนเนเบลิ เครดติ อินคัม ฟันด์

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซัสเทนเนเบิล เครดิต อินคัม ฟันด์

รายช่ือตราสารหนี้ 10 อันดับแรกของกองทุนหลัก 
RobecoSAM SDG Credit Income

ท ำไมกองทุนนี้ถึงน่ำสนใจ?

กระบวนการคัดกรองตราสารหนี้ของกองทุนหลัก( Credit Universe)

1. โอกาสสร้างรายได้สม ่าเสมอ
เนื องจากวัตถุประสงค์ของกองทุนหลัก เพื อโอกาสในการสร้างผลตอบแทนและรายได้ที ดี โดย
กระจายการลงทุนในตราสารหนี้ทุกประเภทเพื อให้ได้รับประโยชน์สูงสุด และมีโอกาสสร้างรายได้
อย่างสม ่าเสมอแก่นักลงทุน 

Remark : ตัวอย่างเหล่านี้แสดงเพื อเปน็ข้อมูลเทา่นัน้ และไม่ได้มุ่งหวังให้ถือเป็นการให้ค่าแนะนา่ในการลงทนุไมว่่ากรณีใดๆ
มูลค่าการลงทนุของทา่นอาจมคีวามผันผวน ผลตอบแทนที ได้รบัในอดีตไมไ่ด้เปน็การรบัประกันผลตอบแทนในอนาคต

Source: Robeco

 กระบวนการคัดกรองตราสารหนี้ที สามารถลงทุนได้ (Credit Universe) จะพิจารณาจากการ
มีส่วนของบริษัทต่อเป้าหมายการพัฒนาที ยั งยืน (Sustainable Development Goals -
SDGs) ซึ งจะไม่รวมถึงบริษัทที มีเครดิตที มีผลกระทบเชิงลบต่อ SDGs
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อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารที่ลงทุน
RobecoSAM SDG Credit Income

Source : Robeco as of 28 February 2021

3. ส่งเสริมต่อเป้าหมายการพัฒนาที ยั งยืนของสหประชาชาติ
กองทุนหลักใช้กรอบการคัดเลือก รายชื อบริษัท หรือตราสารหนี้ที ลงทุนได้ (Credit
Universe) ซึ งสอดคล้องต่อเป้าหมายการพัฒนาที ยั งยืนขององค์การสหประชาชาติ
17 ข้อ และเป้าหมายการพัฒนาที ยั งยืน (Sustainable Development Goals -SDGs)
และจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ขององค์กรที เบี ยงเบนไปจากเป้าหมายเหล่านี้หรือมีเรตติ้ง
คะแนน SDG ที เป็นลบ

2. มีความยืดหยุ่นในการลงทุน (Unconstrained Strategy) 
กองทุนหลักRobecoSAM SDG Credit Income IH  USD มีความยืดหยุ่นในการลงทุน เพื อ
เพิ มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที มีความน่าสนใจในตราสารหนี้ทั วโลก โดยมีกระบวนการ
คัดเลือกตราสารหนี้ด้วยการวิเคราะห์แบบ Bottom Up และการวิเคราะห์เครดิตเรตติ้ง ราย
อุตสาหกรรม และภูมิภาคจะไม่ได้ถูกก่าหนดโดยดัชนีอ้างอิงใด ๆ จึงท่าให้เกิดความยืดหยุ่นสูง 
รวมถึงกองทุนหลักจะใช้แนวทางการบริหารที มีความรัดกุม เพื อเพิ มประสิทธิภาพผลตอบแทน
ของพอร์ตการลงทุน และมีโอกาสสร้างรายได้ที ดีและสม ่าเสมอให้กับนักลงทุน ตลอดวงจรเครดิต 

ค าเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะกองทุน นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการด าเนินงานกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ ากว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ กองทุนรวมนี้ไม่ได้ถูกจ ากัดโดยกฏเกณฑ์ให้ต้องลงทุนเฉพาะตราสารท่ีมี
ความเสี่ยงต่ าเช่นเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนรวมตลาดเงิน ผลการด าเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้อง
กับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต กองทุนไทยและกองทุนหลักสามารถลงทุนในตราสารแห่งหนี้ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือต่ ากว่าอันดับท่ี
ลงทุนได้ (non-investment grade) หรือท่ีไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated bond) ในอัตราส่วนท่ีมากกว่าอัตราส่วนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ัวไป ดังนั้น มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนจะมีความผันผวนมากกว่ากองทุนรวมท่ัวไป ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดช าระหนี้ของผู้ออกตราสาร ซ่ึงส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจาก
การลงทุนบางส่วนหรือท้ังจ านวนได้ กองทุนรวมนี้กระจุกตัวในประเทศสหรัฐฯ ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย

Company Sector % NAV

Cellnex Telecom Sa Industrials 1.45

Cco Holdings Llc /Cco Holdings 

Capital Corp 
Industrials 1.38

Zf Finance Gmbh Industrials 1.38

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 

Sa
Financials 1.37

Hca Inc Industrials 1.31

Crown European Holdings Sa Industrials 1.23

Sprint Corp Industrials 1.23

Intercontinental Hotels Group Plc Industrials 1.21

United Rentals North America Inc Industrials 1.19

Braskem Finance Ltd Industrials 1.16

Rating allocation % NAV

AAA 10.0

AA 0.5

A 4.7

BAA 39.0

BA 38.0

B 4.1

CAA 0.2

CA 0.0

C 0.0

NR 1.0

Cash and other instruments 2.4



นโยบายการลงทุนของกองทุนไทย
กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื อ RobecoSAM SDG Credit
Income IH USD (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว ซึ งเป็นกองทุนที จัดตั้งและบริหารจัดการ
โดย Robeco Institutional Asset Management B.V. โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ งกองทุนหลักจดทะเบียนที ประเทศลักเซมเบิร์ก
(Luxembourg) และเป็น โดยเป็นกองทุนที จัดตั้งตาม Société d'Investissement à

Capital Variable (“SICAV”) โดยเป็นกองทุนที จัดตั้งตามระเบียบของ Undertaking for
Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) ซึ งอยู่ภายใต้การก่ากับดูแลของ
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ที เป็นสมาชิกสามัญของ
International Organizations of Securities Commission (IOSCO) ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนใน
ต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน

นโยบายการลงทุนของกองทุนตา่งประเทศ
RobecoSAM SDG Credit Income IH USD
กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื อเน้นรักษาระดับรายได้อย่างสม ่าเสมอโดยเน้นลงทุนใน
ตราสารหนี้ที มีความหลากหลายในกลุ่มอุตสาหกรรม และด่าเนินกลยุทธท์  เพิ มประสิทธิภาพของ
รายได้ ผลตอบแทนของกองทุนมาจากอัตราดอกเบี้ยที ปรับลดลงหรือปัจจัยพื้นฐานด้านเครดิต
ที ปรับตัวไปในทิศทางที ดีขึ้นของอุตสาหกรรมหรือผู้ออกหลักทรัพย์ อีกทั้งกองทุนหลักจะ
ลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของสินทรัพยทั้งหมด โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ที มีความหลากหลาย
ในกลุ่มอุตสาหกรรรม ซึ งจะมีอายุของตราสารที แตกต่างกัน (ซึ งจะเป็นตราสารหนี้ทมี  ระยะเวลา
ครบก่าหนดที แตกต่างกัน) โดยจะเป็นตราสารหนี้ที ออกโดยภาครัฐ และ/หรือ ภาคเอกชน และ
กองทุนหลักจะพิจารณาลงทุนในบริษัทที ผู้ออกหลักทรัพยมีส่วนร่วมในหลักการ UN
Sustainable Development Goals (SDGs) (เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั งยืนที จัดท่าขึ้นโดย
องค์การ สหประชาชาติ)

สามารถดูข้อมูลของกองทุนหลักที เป็นปัจจุบันได้ที  https://www.robeco.com/en/funds/prof-
glob-en-11/robecosam-sdg-credit-income-ih-usdlu1806347115.html

ประเภทกองทุน
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงในต่างประเทศ

ดัชนีเปรียบเทยีบ

ผลการด่าเนินงานของ RobecoSAM SDG Credit Income IH 
USD (กองทุนหลัก) ปรับด้วยต้นทุนป้องกันความเสี ยงอัตรา
แลกเปลี ยน เพื อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันค่านวณผลตอบแทน 
สัดส่วน 100%

มูลค่าโครงการ 2,000 ล้านบาท
การป้องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปล่ียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

ระดับความเสี่ยงกองทุน 5
การจ่ายปันผล หรือการ
รับซื้อคืนอัตโนมัติ ไม่มี

มูลค่าขั้นต่ าของการสั่งซื้อ
ครั้งแรก

ไม่ก่าหนด

เวลาท ารายการซื้อ / 
สับเปลี่ยนเข้า

ภายใน 15.30 น ของวันท่าการซื้อขายหน่วยลงทุน / สับเปลี ยนเข้า
จากกองทุนตลาดเงินที  บลจ.ก่าหนด ภายในเวลาท่ารายการของ
กองทุนต้นทาง

เวลาท ารายการขาย / 
สับเปลี่ยนออก

ภายใน 14.00 น. ของวันท่าการซื้อขายหน่วยลงทุน / สับเปลี ยน
ออกไปยังกองทุนตลาดเงินที  บลจ.ก่าหนด ภายใน 14.00 น. ของ
วันท่าการซื้อขายหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการขาย 
(Front-end fee)

ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
(ปัจจุบันเก็บ 1.00%) 

ค่าธรรมเนียมการซื้อคืน
(Back-end fee)

ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
(ปัจจุบันยกเว้น)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ
รายปี (Management 
Fee)*

ไม่เกิน 2.14% ต่อปี
(ปัจจุบันเก็บ 0.8025%)

วันรับเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน

ภายใน 5 วันท่าการ ถัดจากวันค่านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันท่าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

*รวมภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอื นใดท่านองเดียวกัน (ถ้ามี)

นโยบายการลงทนุกองทนุเปดิ ยูไนเตด็ ซัสเทนเนเบลิ เครดติ อินคมั ฟันด์ (USI)
นโยบายการลงทุนกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซัสเทนเนเบิล เครดิต อินคัม ฟันด์

United Sustainable Credit Income Fund (USI)
กองทนุเปดิ ยูไนเตด็ ซัสเทนเนเบลิ เครดติ อินคัม ฟันด์

ค าเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะกองทุน นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการด าเนินงานกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ ากว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ กองทุนรวมนี้ไม่ได้ถูกจ ากัดโดยกฏเกณฑ์ให้ต้องลงทุนเฉพาะตราสารท่ีมี
ความเสี่ยงต่ าเช่นเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนรวมตลาดเงิน ผลการด าเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้อง
กับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต กองทุนไทยและกองทุนหลักสามารถลงทุนในตราสารแห่งหนี้ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือต่ ากว่าอันดับท่ี
ลงทุนได้ (non-investment grade) หรือท่ีไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated bond) ในอัตราส่วนท่ีมากกว่าอัตราส่วนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ัวไป ดังนั้น มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนจะมีความผันผวนมากกว่ากองทุนรวมท่ัวไป ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดช าระหนี้ของผู้ออกตราสาร ซ่ึงส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจาก
การลงทุนบางส่วนหรือท้ังจ านวนได้ กองทุนรวมนี้กระจุกตัวในประเทศสหรัฐฯ ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย

ค ำเตอืนทีส่ ำคญั
 กองทุนไทยและกองทุนหลักสำมำรถลงทุนในตรำสำรแห่งหนี้ที่มีอันดับควำมน่ำเชื่อถือต ่ำกว่ำอันดับที่ลงทุน ได้ (non - investment grade) หรือที่ไม่มีกำรจัดอันดับควำมน่ำเชือ่ถอื 

(unrated bond) ในอัตรำส่วนที่ มำกกว่ำอัตรำส่วนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ดังนั้น มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนจะมี ควำมผันผวนมำกกว่ำกองทุนรวมทั่วไป 
ผู้ลงทุนอำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรผิดนัดช ำระหนี้ของผู้ออกตรำสำร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขำดทุนจำกกำรลงทุนบำงส่วนหรือทั้งจ ำนวนได้ และในกำรขำยคืนหน่วยลงทุน ผู้ลงทุน 
อำจจะไม่ได้รับเงินคืนตำมที่ระบุไว้ในโครงกำร 

 กองทุนไทยและกองทุนหลักอำจมีกำรลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำร บริหำรงำน (Efficient Portfolio Management) ท ำให้กองทุนรวมนี้มี
ควำมเสี่ยงมำกกว่ำกองทุนรวมที่ลงทุน ในหลักทรัพย์อ้ำงอิงโดยตรง เนื่องจำกใช้เงินลงทุนในจ ำนวนที่น้อยกว่ำจึงมีก ำไร/ขำดทุนสูงกว่ำกำรลงทุน ในหลักทรัพย์อ้ำงอิงโดยตรงจึง
เหมำะสมกับผู้ลงทุนที่รับควำมเสี่ยงได้สูง กองทุนไทยและกองทุนหลักอำจมีกำรลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรงำน (Efficient Portfolio 
Management) ท ำให้กองทุนมีควำมเสี่ยงมำกกว่ำกองทุนรวมอื่น จึงเหมำะสมกับผู้ลงทุนที่รับควำมเสี่ยงได้สูง   

 กองทุนอำจลงทุนในตรำสำรที่มีลักษณะของสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำแฝง ท ำให้กองทุนรวมนี้มีควำมเสี่ยง มำกกว่ำกองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้ำงอิงโดยตรง เนื่องจำกใช้เงิน
ลงทุนจ ำนวนที่น้อยกว่ำจึงมีก ำไร/ ขำดทุนสูงกว่ำกำรลงทุนในหลักทรัพย์อ้ำงอิงโดยตรง

 กองทุนหลัก หรือชนิดของหน่วยลงทุน (Class) อำจมีกำรจ ำกัดหน่วยลงทุนที่สำมำรถไถ่ถอนได้ (รวมถึงกำร ไถ่ถอนผ่ำนกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน) หำกมีกำรไถ่ถอนหน่วยลงทุน 
เกินกว่ำ 10% ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน โดยกองทุนหลัก หรือชนิดของหน่วยลงทุน (Class) อำจเลื่อนค ำสั่งกำรไถ่ถอนหน่วยลงทุน ออกไปท ำรำยกำรในวันท ำกำร
ถัดไป เรียงล ำดับตำมกำรท ำรำยกำร กองทุนหลักหรือชนิดของหน่วยลงทุน (Class) อำจขยำยระยะเวลำในกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษออกไปได้โดยไม่เกิน
สำมสิบ วันท ำกำรของธนำคำรตำมควำมจ ำเป็น กรณีที่มีอุปสรรคอันเนื่องมำจำกกฎระเบียบของทำงกำรหรือข้อจ ำกัดที่ คล้ำยคลึงกันในตลำดหลักที่กองทุนหลัก หรือชนิดของ
หน่วยลงทุน (Class) ลงทุน ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุน อำจไม่ได้รับกำรจัดสรรหน่วยลงทุนและมูลค่ำหน่วยลงทุนในวันที่ส่งค ำสั่งขำยคืนหรือค ำสั่งกำรสับเปลี่ยน หน่วยลงทุนนั้น 
รวมทั้งอำจไม่ได้รับเงินค่ำขำยคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดไว้

 กองทุนรวมนี้ลงทุนในกองทุนหลักที่ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกำ ผู้ลงทุนจึงควรพิจำรณำกำร กระจำยควำมเสี่ยงของพอร์ตกำรลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย  

สนใจติดต่อ บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) และ ธนำคำรยูโอบี จ ำกัด (มหำชน)
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