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UNITED SUSTAINABLE CREDIT INCOME FUNDรายละเอียดกองทุน

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 

 

Best Asset Management 
House (Regional)

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

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 

ขอมูลกองทุน

กองทุนเปด ยูไนเต็ด ซัสเทนเนเบิล 

เครดิต อินคัม ฟนด (USI) 



กองทุนเปด ยูไนเต็ด ซัสเทนเนเบิล เครดิต อินคัม ฟนด (USI)

 
กองทุนความเสี่ยงระดับ 5 ปองกันความเสี่ยงไมนอยกวารอยละ 90 ของมูลคาเงินลงทุนในตางประเทศ 

กองทุน United Sustainable Credit Income Fund (“กองทุน”) ลงทุนในกองทุน RobecoSAM SDG Credit Income (“กองทุนหลัก”) ซ่ึงมี

การกระจายความเสี่ยงในการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ตางๆ ทั่วโลก และมุงที่จะสรางรายไดสูงสุดในตลอดรอบระยะเวลาการลงทุน

ทำไมตองลงทุนในกองทุนนี้?

1. มีแนวทางการลงทุนที่ยืดหยุนภายใตวินัยการลงทุนที่รอบคอบและรัดกุม

กองทุนหลักมีความคลองตัวในการเลือกลงทุนในตราสารหนี้หลากหลายประเภททั่วโลก (Unconstraint) ที่ใหโอกาสรับผลตอบแทนที่น�าสนใจ 

ตราสารหนี้รายตัวจะถูกเลือกโดยผานการวิเคราะหปจจัยพื้นฐานในเชิงลึก (Bottom-up Credit analysis) โดยสามารถลงทุนในตราสารหนี้ใน

อุตสาหกรรมตางๆ ทั้งตราสารหนี้ Investment Grade และ High Yield ซึ่งกองทุนหลักจะไมไดถูกตีกรอบการลงทุนภายใตดัชนีชี้วัด หรือ 

Benchmark ใด ทั้งนี้เพ�อใหกองทุนสามารถสรางโอกาสรับผลตอบแทนไดอยางเต็มที่และอยูในระดับที่เหมาะสมในทุกสภาวะตลาด 

2. กองทุนหลักลงทุนเพ�อมุงใหเกิดผลเชิงบวกที่สนับสนุนตอเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN SDGs)

กองทุนหลักนำกรอบการชี้วัดมาใชเพ�อคัดเลือกบริษัทที่สนับสนุนเปาหมาย UN SDG จำนวน 17 ขอของสหประชาชาติ และกองทุนหลักจะไม

ลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ไมสนับสนุนเปาหมายเหลานี้ หรือมีคาคะแนน UN SDG ที่เปนลบ

ทำไมตองเปนการลงทุนที่ยั่งยืน

ความต�นตัวในประเด็นท่ีเก่ียวเน�องกับความย่ังยืนมีพัฒนาการเพ่ิมมากข้ึนในหลายทศวรรษท่ีผานมา และย่ิงมีแรงขับเคล�อนมากข้ึนเม�อสหประชาชาติ

กำหนดเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDG) ข้ึนมาในปพ.ศ. 2558 เพ�อเรียกรองใหเกิดความเปล่ียนแปลงข้ึนในโลก ดวยส่ิงน้ีเอง การลงทุนท่ีย่ังยืน 

(Sustainable Investing) ที่ปรับใชกับหลักการในการจัดการสิ่งแวดลอม การพัฒนาสังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social and 

Governance: ESG) มีบทบาทหลักและมีความสำคัญเพ่ิมข้ึนอยางมากตอการประกอบธุรกิจ และการลงทุนซ่ึงจะสงตอจากคนรุนปจจุบันไปยังคนรุน

ตอไป

ในฐานะท่ีเปนผูรวมรับหลักการการจัดการลงทุนดวยความรับผิดชอบ (Principles for Responsible Investment: PRI) ภายใตการสนับสนุนของ

สหประชาชาติ UOB Asset Management มุงม่ันในการสรรหาทางเลือกในการลงทุนท่ีย่ังยืนสำหรับผูลงทุนท่ัวท้ังทวีปเอเชีย เราเช�อวาการลงทุน

ที่ยั่งยืนเปนกุญแจสำคัญในการรับมือกับปญหาทางสิ่งแวดลอมและสังคมที่โลกปจจุบันกำลังเผชิญอยู

การจัดการโดยทีมงานผูเชี่ยวชาญระดับโลกดานการลงทุนที่ยั่งยืน

กองทุนหลักมี Robeco ซ่ึงเปนผูเช่ียวชาญดานการลงทุนท่ีย่ังยืน และบริษัทในกลุมของ ORIX Corporation Europe N.V. (ท่ีกอนหนาน้ีรูจักกัน

ในช�อ Rebeco Group N.V.) เปนผูจัดการกองทุน ทีมงานดานตราสารหนี้เปนทีมงานที่มีขนาดใหญที่สุดแหงหนึ่งในทวีปยุโรป โดยมีมืออาชีพ

ดานการลงทุนกวา 30 รายท่ีมีประสบการณทำงานเฉล่ียถึง 18 ป Robeco ไดกาวข้ึนมาอยูในแถวหนาในดานการลงทุนท่ีย่ังยืนต้ังแตปพ.ศ. 2553 

และไดนำเอาปจจัยตางๆ ของ ESG มาปรับใชเพ�อใหการตัดสินใจในการลงทุนเปนไปโดยมีขอมูลที่ดีกวา และเปนการยกระดับผลตอบแทนและ

ความเสี่ยงในการลงทุนของพอรตการลงทุนในระยะยาว

เราเช�อวาการเปนพันธมิตรทางธุรกิจกับ Robeco ของเราจะทำใหผูลงทุนซึ่งเปนลูกคาของเรามีโอกาสไดรับผลตอบแทนในการลงทุนที่คาดหวัง 

ควบคูไปกับการสงเสริมและสนับสนุนในเชิงบวกใหโลกของเราพัฒนาไดอยางยั่งยืนตอไป 

Universe screening 

How do companies produce?

Negative Contribution Neutral Contribution Positive Contribution

Investible Universe

Procedure ControversiesProduct

What do companies produce? Are controversies known?

Companies’ contribution to SDGs

การคัดกรองเพ�อกำหนดขอบเขตของส่ิงท่ีลงทุนไดสำหรับบริษัทท่ีมีการสรางผลกระทบและเปนการสนับสนุนเชิงบวกตอ UN SDG จะเพ่ิมโอกาส

สรางผลตอบแทน ในขณะที่จะชวยจำกัดความเสี่ยงจากการลงทุนและความเสี่ยงดานการผิดนัดได

บริษัทจะถูกประเมิน และคัดกรองโดยข้ึนอยูกับการสรางผลกระทบและเปนการสนับสนุนดานบวกตอหลักการของ UN SDG ของตน เพ�อกำหนด

ขอบเขตของสิ่งที่สามารถลงทุนได โดยจะไมรวมถึงตราสารหนี้ที่สงผลกระทบในทางลบตอ UN SDG  

ที่มา: Baclays หมายเหตุ: การคำนวณของ Robeco จะอยูบนพื้นฐานของอันดับความน�าเช�อถือในการลงทุนทั่วโลก
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มูลคาการลงทุนของทานอาจมีความผันผวน ผลตอบแทนท่ีไดรับในอดีตไมไดเปนการรับประกันผลตอบแทนในอนาคต

Market characteristics

Duration strategy

RecoveryMarket Phase Bull Market Bear Market
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Subordinated Bonds

Emerging Bonds

High Grade

Loans

Treasuries

Securitised

High Grade

Portfolio risk

The longest period in the credit cycle
Improving fundamentals

Medium duration (3-5 years)

Markets become expensive
Euphoria and greed

Shorter duration (<5 years)
More tilt to quality

More tilt to quality
3 – 4% Volatility

Down in quality
4 – 6% Volatility

Maintain quality
2 – 4% Volatility

Longer duration (>5 years)
Maintain quality 

Markets become expensive
Euphoria and greed

Mapping the opportunity set to the credit cycle

เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนของสหประชาชาติ (UN SDGs)

Negative SDG

Positive SDG



กองทุนเปด ยูไนเต็ด ซัสเทนเนเบิล เครดิต อินคัม ฟนด (USI)

 
กองทุนความเสี่ยงระดับ 5 ปองกันความเสี่ยงไมนอยกวารอยละ 90 ของมูลคาเงินลงทุนในตางประเทศ 

กองทุน United Sustainable Credit Income Fund (“กองทุน”) ลงทุนในกองทุน RobecoSAM SDG Credit Income (“กองทุนหลัก”) ซ่ึงมี

การกระจายความเสี่ยงในการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ตางๆ ทั่วโลก และมุงที่จะสรางรายไดสูงสุดในตลอดรอบระยะเวลาการลงทุน

ทำไมตองลงทุนในกองทุนนี้?

1. มีแนวทางการลงทุนที่ยืดหยุนภายใตวินัยการลงทุนที่รอบคอบและรัดกุม

กองทุนหลักมีความคลองตัวในการเลือกลงทุนในตราสารหนี้หลากหลายประเภททั่วโลก (Unconstraint) ที่ใหโอกาสรับผลตอบแทนที่น�าสนใจ 

ตราสารหนี้รายตัวจะถูกเลือกโดยผานการวิเคราะหปจจัยพื้นฐานในเชิงลึก (Bottom-up Credit analysis) โดยสามารถลงทุนในตราสารหนี้ใน

อุตสาหกรรมตางๆ ทั้งตราสารหนี้ Investment Grade และ High Yield ซึ่งกองทุนหลักจะไมไดถูกตีกรอบการลงทุนภายใตดัชนีชี้วัด หรือ 

Benchmark ใด ทั้งนี้เพ�อใหกองทุนสามารถสรางโอกาสรับผลตอบแทนไดอยางเต็มที่และอยูในระดับที่เหมาะสมในทุกสภาวะตลาด 

2. กองทุนหลักลงทุนเพ�อมุงใหเกิดผลเชิงบวกที่สนับสนุนตอเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN SDGs)

กองทุนหลักนำกรอบการชี้วัดมาใชเพ�อคัดเลือกบริษัทที่สนับสนุนเปาหมาย UN SDG จำนวน 17 ขอของสหประชาชาติ และกองทุนหลักจะไม

ลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ไมสนับสนุนเปาหมายเหลานี้ หรือมีคาคะแนน UN SDG ที่เปนลบ

ทำไมตองเปนการลงทุนที่ยั่งยืน

ความต�นตัวในประเด็นท่ีเก่ียวเน�องกับความย่ังยืนมีพัฒนาการเพ่ิมมากข้ึนในหลายทศวรรษท่ีผานมา และย่ิงมีแรงขับเคล�อนมากข้ึนเม�อสหประชาชาติ

กำหนดเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDG) ข้ึนมาในปพ.ศ. 2558 เพ�อเรียกรองใหเกิดความเปล่ียนแปลงข้ึนในโลก ดวยส่ิงน้ีเอง การลงทุนท่ีย่ังยืน 

(Sustainable Investing) ที่ปรับใชกับหลักการในการจัดการสิ่งแวดลอม การพัฒนาสังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social and 

Governance: ESG) มีบทบาทหลักและมีความสำคัญเพ่ิมข้ึนอยางมากตอการประกอบธุรกิจ และการลงทุนซ่ึงจะสงตอจากคนรุนปจจุบันไปยังคนรุน

ตอไป

ในฐานะท่ีเปนผูรวมรับหลักการการจัดการลงทุนดวยความรับผิดชอบ (Principles for Responsible Investment: PRI) ภายใตการสนับสนุนของ

สหประชาชาติ UOB Asset Management มุงม่ันในการสรรหาทางเลือกในการลงทุนท่ีย่ังยืนสำหรับผูลงทุนท่ัวท้ังทวีปเอเชีย เราเช�อวาการลงทุน

ที่ยั่งยืนเปนกุญแจสำคัญในการรับมือกับปญหาทางสิ่งแวดลอมและสังคมที่โลกปจจุบันกำลังเผชิญอยู

การจัดการโดยทีมงานผูเชี่ยวชาญระดับโลกดานการลงทุนที่ยั่งยืน

กองทุนหลักมี Robeco ซ่ึงเปนผูเช่ียวชาญดานการลงทุนท่ีย่ังยืน และบริษัทในกลุมของ ORIX Corporation Europe N.V. (ท่ีกอนหนาน้ีรูจักกัน

ในช�อ Rebeco Group N.V.) เปนผูจัดการกองทุน ทีมงานดานตราสารหนี้เปนทีมงานที่มีขนาดใหญที่สุดแหงหนึ่งในทวีปยุโรป โดยมีมืออาชีพ

ดานการลงทุนกวา 30 รายท่ีมีประสบการณทำงานเฉล่ียถึง 18 ป Robeco ไดกาวข้ึนมาอยูในแถวหนาในดานการลงทุนท่ีย่ังยืนต้ังแตปพ.ศ. 2553 

และไดนำเอาปจจัยตางๆ ของ ESG มาปรับใชเพ�อใหการตัดสินใจในการลงทุนเปนไปโดยมีขอมูลที่ดีกวา และเปนการยกระดับผลตอบแทนและ

ความเสี่ยงในการลงทุนของพอรตการลงทุนในระยะยาว

เราเช�อวาการเปนพันธมิตรทางธุรกิจกับ Robeco ของเราจะทำใหผูลงทุนซึ่งเปนลูกคาของเรามีโอกาสไดรับผลตอบแทนในการลงทุนที่คาดหวัง 

ควบคูไปกับการสงเสริมและสนับสนุนในเชิงบวกใหโลกของเราพัฒนาไดอยางยั่งยืนตอไป 

Universe screening 

How do companies produce?

Negative Contribution Neutral Contribution Positive Contribution

Investible Universe

Procedure ControversiesProduct

What do companies produce? Are controversies known?

Companies’ contribution to SDGs

การคัดกรองเพ�อกำหนดขอบเขตของส่ิงท่ีลงทุนไดสำหรับบริษัทท่ีมีการสรางผลกระทบและเปนการสนับสนุนเชิงบวกตอ UN SDG จะเพ่ิมโอกาส

สรางผลตอบแทน ในขณะที่จะชวยจำกัดความเสี่ยงจากการลงทุนและความเสี่ยงดานการผิดนัดได

บริษัทจะถูกประเมิน และคัดกรองโดยข้ึนอยูกับการสรางผลกระทบและเปนการสนับสนุนดานบวกตอหลักการของ UN SDG ของตน เพ�อกำหนด

ขอบเขตของสิ่งที่สามารถลงทุนได โดยจะไมรวมถึงตราสารหนี้ที่สงผลกระทบในทางลบตอ UN SDG  

ที่มา: Baclays หมายเหตุ: การคำนวณของ Robeco จะอยูบนพื้นฐานของอันดับความน�าเช�อถือในการลงทุนทั่วโลก
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มูลคาการลงทุนของทานอาจมีความผันผวน ผลตอบแทนท่ีไดรับในอดีตไมไดเปนการรับประกันผลตอบแทนในอนาคต
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Duration strategy
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Down in quality
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Maintain quality 
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Mapping the opportunity set to the credit cycle

เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนของสหประชาชาติ (UN SDGs)

Negative SDG

Positive SDG
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UNITED SUSTAINABLE CREDIT INCOME FUNDรายละเอียดกองทุน

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 

 

Best Asset Management 
House (Regional)

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

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 

ขอมูลกองทุน

กองทุนเปด ยูไนเต็ด ซัสเทนเนเบิล 

เครดิต อินคัม ฟนด (USI) 


