
 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากัด 

 กองทุนเปด ยูไนเต็ด โกลบอล ซัส
 
 

 

ประเภทกองทนุรวม / กลุมกองทุนรวม 

 กองทุนรวมตราสารทุน 

 Fund of Funds 

 Global Equity 

นโยบายและกลยุทธการลงทุน 

 ลงทนุในหนวยลงทนุของกองทุนรวมตราสารทุน และ/หรือกองทนุรวมอีทีเอฟ 

ที่เกี่ยวของกับธุรกจิโครงสรางพื้นฐานและมีแนวทางในการดําเนินธุรกิจทีย่ั่งยืนทั่วโลก

 กองทุนมีการลงทุนใน derivative เพื่อ Efficient Portfolio Management 

สัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

ของผูจัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณในแตละขณะ

 มุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชีว้ดั (active management)

ผลการดําเนนิงานและดัชนีชี้วัดยอนหลัง 5 ปปฏิทิน 

 

 

 

N/A 

ผลการดําเนนิงานยอนหลังแบบปกหมุด (% ตอป) 
 YTD 

กองทุน - 

ดัชนีชี้วัด - 

คาเฉลี่ยในกลุมเดยีวกัน - 

ความผันผวนกองทุน - 

ความผันผวนดัชนีชี้วัด - 

 3 ป 

กองทุน - 

ดัชนีชี้วัด - 

คาเฉลี่ยในกลุมเดยีวกัน - 

ความผันผวนกองทุน - 

ความผันผวนดัชนีชี้วัด - 

 

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคญั 

 

กองทุนเปด ยูไนเต็ด โกลบอล ซัสเทนเนเบิล อินฟราสตรัคเจอร อิควิตี้ฟนด (UINFRA)
  
  

  

ต่ํา 1 2 3

ลงทนุในตราสารทุนเปนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปไมนอยกวา 

หรือกองทนุรวมอีทีเอฟ (ETF) ตราสารทุตางประเทศ

ที่เกี่ยวของกับธุรกจิโครงสรางพื้นฐานและมีแนวทางในการดําเนินธุรกิจทีย่ั่งยืนทั่วโลก 

Efficient Portfolio Management และกองทนุอาจลงทุนใน

สัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (FX Hedging) โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจ

ของผูจัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณในแตละขณะ 

(active management) 

3 เดือน 6 เดือน 1 ป 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

5 ป 10 ป ตั้งแตจัดต้ัง 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

ขอมูลกองทุนรวม 
วันจดทะเบียนกองทนุ 

วันเร่ิมตน class 
นโยบายการจายเงินปนผล

อายกุองทุน 

ผูจัดการกองทุนรวม 
นาย ธนพัฒน สุริโยดร 
นางสาว วรรณจันทร อึ้งถาวร

ดัชนีชี้วัด 
ดัชนี MSCI World Core Infrastructure USD Net Total 

Return ในรูปสกุลเงนิบาท

 
หมายเหต ุ: สามารถดรูายละเอียดได้ทีหนงัสือชีชวนสว่นข้อมลูกองทนุรวม

คําเตือน 
- การลงทนุในกองทุนรวมไมใชการฝากเงนิ

- ผลการดาํเนินงานในอดตีของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการ

ดาํเนินงานในอนาคต 
การเขารวมตอตานทุจริต: ไดรับการรับรองจาก 

“ผูลงทุนสามารถศกึษาเครื่องมือ

บริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง

ไดในหนังสอืชี้ชวนฉบับเต็ม

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคญั Factsheet 

 ขอมูล ณ วันที่ 18 ก.ค. 2565 

(UINFRA) 
 ชนิดรับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบปกติ 
 UINFRA-N 
  

ระดับความเสี่ยง 

3 4 5 6 7 8 สูง 

เสี่ยงสูง 

ลงทนุในตราสารทุนเปนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปไมนอยกวา 80% 

ของ NAV 

 ภายใน 2 วันทาํการหลังจาก

วันสดุทายของการ IPO 

 - 

นโยบายการจายเงินปนผล ไมจาย 

 ไมกําหนด 

 วันเร่ิมบริหารกองทุน 
 วันจดทะเบียนกองทนุ 

วรรณจันทร อึ้งถาวร วันจดทะเบียนกองทนุ 

MSCI World Core Infrastructure USD Net Total 

ในรูปสกุลเงนิบาท 

สามารถดรูายละเอียดได้ทีหนงัสือชีชวนสว่นข้อมลูกองทนุรวม 

การลงทนุในกองทุนรวมไมใชการฝากเงนิ 
ผลการดาํเนินงานในอดตีของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการ

ไดรับการรับรองจาก CAC 

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม 

 

www.uobam.co.th 

ผูลงทุนสามารถศกึษาเครื่องมือ

บริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง

ไดในหนังสอืชี้ชวนฉบับเต็ม” 



UINFRA-N 

 

 

การซื้อหนวยลงทุน 
วันทําการซื้อ: ทุกวันทําการ 

IPO : ระหวางวันที่ 11-18 ก.ค.2565 

หลัง IPO : เริ่มตั้งแตวันที่ 21 ก.ค. 2565 เปนตนไป 

เวลาทําการ: 08:30 - 15:30 น. 

การซื้อครั้งแรกขั้นต่ํา: ไมกําหนด 

การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ํา: ไมกําหนด 

การขายคืนหนวยลงทุน 
วันทําการขายคนื: ทุกวันทาํการ 

เวลาทําการ: 08:30 - 14:00 น. 

การขายคืนขั้นต่ํา: ไมกําหนด 

ยอดคงเหลือขั้นต่ํา: ไมกําหนด 

ระยะเวลาการรับเงนิคาขายคืน: T+5 วันทําการ

หลังจากวันทาํรายการขายคืน 

หมายเหตุ : 

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV) 

คาธรรมเนียม สูงสดุไมเกิน เก็บจริง 

การจัดการ 2.14 1.07 

รวมคาใชจาย 5.35 1.31075 

หมายเหตุ :  

1. คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทจัดการจะเรียกเก็บไมเกินรอยละ 0.214 ตอป (ปจจุบัน ยกเวน) 

2. บริษัทจัดการอาจพจิารณาเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธหรือ

คาใชจายในการบริหารจัดการ 

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย) 

คาธรรมเนียม สูงสดุไมเกิน เก็บจริง 

การขาย 2.00 1.00 

การรับซื้อคนื 2.00 ยกเวน 

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา 2.00 1.00 

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก 2.00 ยกเวน 

การโอนหนวย 10 บาท/500 หนวย ยกเวน 

                                                          หรือเศษของ 500 หนวย 

หมายเหตุ : 

1.กรณสีบัเปลี่ยนเขา บลจ.จะไมคิดคาธรรมเนียมการขาย  

2.บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธหรือคาใชจาย

ในการบริหารจัดการ 

ขอมูลเชิงสถิต ิ

Maximum Drawdown - 

Recovering Period - 

FX Hedging - 

Sharpe Ratio - 

Alpha - 

Beta - 

อัตราสวนหมุนเวยีนการลงทุน - 



UINFRA-N 

 

การลงทุนในกองทุนอ่ืนเกินกวา 20% (กองในประเทศและกองตางประเทศ) 
 
ชื่อกอง : KBI Global Sustainable Infrastructure Fund ISIN code : IE00BJ5JS448 Bloomberg code : KBGSIED ID 

ชื่อกอง : Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund-Class IB USD ISIN code : LU1692117366 Bloomberg code : CIFEIBU LX 

ชื่อกอง : Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund-Class A Acc USD Hedged ISIN code : IE00B3X5FG30 Bloomberg code : LZGIUIA ID 

 

คําอธิบาย 

Maximum Drawdown :เปอรเซ็นตผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง (หรือตัง้แตจัดตั้งกองทุนกรณทีี่ยังไมครบ 5 ป) โดยวัดจากระดับ NAV ตอหนวยที่จุดสงูสุด ไปจนถึงจุดต่ําสุดในชวงที่ NAV ตอหนวยปรบัตัวลดลง คา Maximum 

Drawdown เปนขอมูลที่ชวยใหทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทนุในกองทุนรวม 

Recovering Period :ระยะเวลาการฟนตัว เพื่อเปนขอมูลใหผูลงทุนทราบถึงระยะเวลาตัง้แตการขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาทีฟ่นกลบัมาที่เงินทุนเริ่มตนใชระยะเวลานานเทาใด 

อตัราสวนหมุนเวียนการลงทุน :ความถ่ีของการซื้อขายหลกัทรัพยในพอรตกองทุนในชวงเวลาใดชวงเวลาหนึ่ง โดยคํานวณจากมูลคาที่ต่ํากวาระหวางผลรวมของมลูคาการซือ้หลักทรัพยกับผลรวมของมลูคาการขายหลักทรัพยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปหาร

ดวยมูลคา NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีคา portfolio turnover สูง บงชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพยบอยครัง้ของผูจัดการกองทุนและทําใหมตีนทุนการซือ้ขายหลกัทรัพยทีสู่ง จงึตองพจิารณาเปรียบเทยีบกับผลการดําเนินงานของ

กองทุนรวมเพือ่ประเมินความคุมคาของการซื้อขายหลักทรพัยดังกลาว 

Sharpe Ratio :อัตราสวนระหวางผลตอบแทนสวนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคาํนวณจากผลตางระหวางอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกบัคา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม คา Sharpe Ratio สะทอนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรไดรับเพ่ิมขึ้นเพื่อชดเชยกบัความเสี่ยงทีก่องทุนรวมรบัมา โดยกองทุนรวมที่มีคา Sharpe Ratio สูงกวาจะเปนกองทุนทีม่ีประสทิธิภาพในการ

บรหิารจัดการลงทุนที่ดีกวา เนื่องจากไดรบัผลตอบแทนสวนเพิ่มทีสู่งกวาภายใตระดับความเสี่ยงเดียวกัน 

Alpha :ผลตอบแทนสวนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทยีบกับดัชนีช้ีวัด (benchmark) โดยคา Alpha ที่สูง หมายถงึ กองทุนสามารถสรางผลตอบแทนไดสูงกวาดัชนีชี้วัด ซึ่งเปนผลจากประสิทธิภาพของผูจัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเขาลงทุนใน

หลักทรัพยไดอยางเหมาะสม 

Beta :ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในพอรตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta นอยกวา 1 แสดงวาหลักทรัพยในพอรตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนนอยกวาการ

เปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยของตลาด Beta มากกวา 1 แสดงวา หลกัทรพัยในพอรตการลงทนุมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกวาการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลักทรัพยของตลาด 

Tracking Error :เพื่อใหพจิารณาความผันผวนของสวนตางของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีช้ีวัดของกองทุนรวมวามีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชีวั้ด มากนอยเพียงใด เชน 

หากกองทุนรวมมีคา TE ต่ํา แสดงวา อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีช้ีวัดในอัตราที่ต่ํา ดงันั้น กองทุนรวมนีจ้ึงมีประสทิธิภาพในการเลียนแบบดัชนีอางอิง ในขณะที่กองทุนรวมที่มีคา TE สูง แสดงวาอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการ

เบี่ยงเบนออกจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่สูง ดังนั้น โอกาสทีผ่ลตอบแทนการลงทุนจะเปนไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดนอยลง เปนตน 

Yield to Maturity :อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกําหนดอายุ ซึง่คํานวณจากดอกเบีย้ที่จะไดรบัในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินตนทีจ่ะไดรบัคนืนํามาคิดลดเปนมลูคาปจจุบัน โดยใชวัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ 

คํานวณจากคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แตละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนือ่งจาก Yield to Maturity มีหนวยมาตรฐานเปนเปอรเซ็นตตอป จงึสามารถนําไปใชเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหวางกองทุนรวมตราสารหนีท้ี่มี

นโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกําหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกลเคียงกันได 

บริษัทหลกัทรพัยจัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด 

ช้ัน 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร เลขที่ 173/27-30, 32-33 

ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท : 0-2786-2000 

www.uobam.co.th 


