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หนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ Factsheet

IPO วันที่ 20 – 27 กรกฎาคม 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ซัสเทนเนเบิล อินฟราสตรัคเจอร์
MFC Global Sustainable Infrastructure Fund
ประเภทกองทุนรวม/กลุ่มกองทุนรวม
 กองทุนรวมตรำสำรทุน
 กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
 กลุ่มกองทุนรวม : Global Equity
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ระดับความเสี่ยง
ต่ำ

1 2 3 4 5 6 7 8

สูง

เสียงสูง

ลงทุนในหน่วยลงทุนตรำสำรทุนเป็นหลัก โดยเฉลียในรอบ
ปีไม่น้อยกว่ำ 80% ของ NAV

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
 ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ KBI Global
Sustainable Infrastructure Fund ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) “EUR D”
ในสกุลเงินยูโร ซึงบริหำรจัดกำรโดย KBI Global Investors Ltd.
 กองทุนหลักลงทุนในหุ้นของบริษัททีประกอบธุรกิจด้ำนกำรบริหำรจัดกำรน่ำ และ
พลังงำน รวมทังโครงสร้ำงพืนฐำนเพือสนับสนุนธุรกิจด้ำนกำรเกษตร
 ลงทุนในสัญญำซือขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) เพือป้องกันควำมเสียงจำกอัตรำ
แลกเปลียนเงินตรำต่ำงประเทศ และเพือเพิมประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรลงทุน
(Efficient portfolio management)
 กองทุนมุ่งหวังใหผลประกอบกำรเคลือนไหวตำมกองทุนหลัก
(Passive Management) ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบกำรสูงกว่ำ
ดัชนีชีวัด (active management)

ผลการดาเนินงานย้อนหลัง 5 ปีปฏิทินของกองทุนหลัก (%ต่อปี)

ข้อมูลกองทุนรวม
วันจดทะเบียนกองทุน
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
อายุกองทุน

ภำยใน 2 วันท่ำกำรหลังจำก
วันสุดท้ำยของกำร IPO
ไม่จ่ำย
ไม่ก่ำหนด

ผู้จัดการกองทุนรวม
 คุณชาญวุฒิ รุ่งแสงมนูญ - เริ่มบริหารจัดการตัง้ แต่วันที่จด
ทะเบียนกองทุน
 คุณฉัตรแพร ศิริสกาวกุล - เริ่มบริหารจัดการตัง้ แต่วันที่จด
ทะเบียนกองทุน

ดัชนีชี้วัด :
- ผลกำรด่ำเนินงำนของกองทุนหลัก สัดส่วน 100%
- หมำยเหตุ : กองทุนหลัก KBI Global Sustainable
Infrastructure Fund ปรับด้วยต้นทุนกำรป้องกันควำมเสียง
ด้ำนอัตรำแลกเปลียน เพือค่ำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงิน
บำท ณ วันทีลงทุน ในสัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตรำ
แลกเปลียนเพือค่ำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบำท ณ วัน
ค่ำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 10%

คาเตือน
 กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน
 ผลกำรด่ำเนินงำนในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิง
หมำยเหตุ :
ผลกำรด่ำเนินงำนของกองทุนหลัก ณ วันที 31 มีนำคม 2565
วันเริมต้นของกองทุนหลัก - วันที 1 ตุลำคม 2560

ยืนยันถึงผลกำรด่ำเนินงำนในอนำคต
กำรเข้ำร่วมต่อต้ำนทุจริต : ได้รับกำรรับรองจำก CAC
หนังสือชีชวนฉบับเต็ม
ผู้ลงทุนสำมำรถศึกษำเครืองมือ
บริหำรควำมเสียงด้ำนสภำพ
คล่องได้ในหนังสือชีชวนฉบับเต็ม
www.mfcfund.com
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การซื้อหน่วยลงทุน
วันท่ำกำรซือ:
เวลำท่ำกำร:

ข้อมูลเชิงสถิติ

การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันท่ำกำร วันท่ำกำรขำยคืน:

ทุกวันท่ำกำร

08:30 – 15:30 น. เวลำท่ำกำร:

กำรซือครังแรกขันต่ำ:
กำรซือครังถัดไปขันต่ำ:

08:30 – 13:00 น.

1,000 บำท กำรขำยคืนขันต่ำ:

ไม่ก่ำหนด

500 บำท ยอดคงเหลือขันต่ำ:

ไม่ก่ำหนด

ระยะเวลำกำรรับเงินค่ำขำยคืน:

T+5

คือ 5 วันท่ำกำรนับแต่วันรับซือคืนหน่วยลงทุน
หมำยเหตุ
1. กองทุนเปิดเสนอขำยหน่วยลงทุนครังแรก (IPO) ระหว่ำงวันที 20 – 27 กรกฎำคม 2565
2. ตังแต่วันที 3 สิงหำคม 2565 เป็นต้นไป กองทุนเปิดให้สังซือ/ขำยคืน/สับเปลียนหน่วยลงทุน

Maximum Drawdown
Recovering Period
FX Hedging
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
Sharpe Ratio
Alpha
Beta

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

การจัดสรรการลงทุนในแต่ละภูมิภาคของ
กองทุนหลัก
ประเทศ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)
ค่าธรรมเนียม

% NAV

ยุโรป

47.3

อเมริกำเหนือ

44.0

1.6050

ตลำดเกิดใหม่

6.9

1.9581

ญีปุ่น

1.8

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

กำรจัดกำร

2.14

รวมค่ำใช้จ่ำย

4.89

หมำยเหตุ:
ค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวรวมภำษีมลู ค่ำเพิม ภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอืนใดแล้ว

ข้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที 31 มี.ค. 65

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)1
ค่าธรรมเนียม
กำรขำย2

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

2.00

1.07 (ช่วง IPO)
1.5 (หลัง IPO)

กำรรับซือคืน

2.00

ไม่เก็บ

กำรสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้ำ3

ไม่มี

กำรสับเปลียนหน่วยลงทุนออก4
กำรโอนหน่วย

Breakdown

% NAV

กองทุนยังไม่ได้จดทะเบียนจัดตังเป็น
กองทุนรวม จึงยังไม่มีข้อมูล

กลุ่มอุตสาหกรรม

% NAV

Utilities

49.1

ไม่มี

Asset Owners

30.8

ไม่มี

ไม่มี

Infrastructure Capex

20.1

50 บำท/รำยกำร

50 บำท/รำยกำร

หมำยเหตุ:
1. ค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวรวมภำษีมูลค่ำเพิม ภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอืนใดแล้ว
2. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรคิดค่ำธรรมเนียมกำรขำยและรับซือคืนหน่วยลงทุนกับผู้
สังซือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ำกันได้
3. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสับเปลียนเข้ำทีรำคำขำย ซึงเท่ำกับ มูลค่ำหน่วยลงทุนทีใช้เพือกำร
ค่ำนวณรำคำขำย+ ค่ำธรรมเนียมกำรขำย (ถ้ำมี)
4. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสับเปลียนออกทีรำคำรับซือคืน ซึงเท่ำกับ มูลค่ำหน่วยลงทุนทีใช้เพือ
กำรค่ำนวณรำคำรับซือคืน - ค่ำธรรมเนียมกำรรับซือคืน (ถ้ำมี)

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม
ของกองทุนหลัก

ข้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที 31 มี.ค. 65

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรกของกองทุนหลัก
Holding

% NAV

Iberdrola SA

5.73

Nextera Energy Inc

5.31

Enel SpA

4.59

Veolia Environnement SA

4.40

RWE AG

3.98

ข้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที 31 มี.ค. 65
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การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเกินกว่า 20% ของ NAV
ชื่อกองทุน:
ISIN Code:
Bloomberg Ticker:

KBI Global Sustainable Infrastructure Fund (EUR D)
IE00BJ5JS448
KBGSIED ID

คาอธิบาย
 Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขำดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลัง (หรือตังแต่จัดตังกองทุนกรณีทียังไม่ครบ 5 ปี) โดย
วัดจำกระดับ NAV ต่อหน่วยทีจุดสูงสุดไปจนถึงจุดตำ่ สุดในช่วงที NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่ำ Maximum Drawdown เป็นข้อมูลทีช่วยให้ทรำบถึง
ควำมเสียงทีอำจจะขำดทุน จำกกำรลงทุนในกองทุนรวม
 Recovering Period ระยะเวลำกำรฟื้นตัว เพือเป็นข้อมูลให้ผลู้ งทุนทรำบถึงระยะเวลำตังแต่กำรขำดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลำทีฟื้นกลับมำทีเงินทุน
เริมต้นใช้ระยะเวลำนำนเท่ำใด
 FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของกำรลงทุนในสกุลเงินต่ำงประเทศทีมีกำรป้องกันควำมเสียงจำกอัตรำแลกเปลียน
 อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ควำมถีของกำรซือขำยหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลำใดช่วงเวลำหนึง โดยค่ำนวณจำกมูลค่ำทีต่ำกว่ำระหว่ำง
ผลรวมของมูลค่ำกำรซือหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่ำกำรขำยหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลำ 1 ปีหำรด้วยมูลค่ำ NAV ของกองทุนรวม
เฉลียในรอบระยะเวลำเดียวกัน กองทุนรวมทีมีค่ำ portfolio turnover สูง บ่งชีถึงกำรซือขำยหลักทรัพย์บ่อยครังของผู้จัดกำรกองทุนและท่ำให้มีต้นทุน
กำรซือขำยหลักทรัพย์ทีสูง จึงต้องพิจำรณำเปรียบเทียบกับผลกำรด่ำเนินงำนของกองทุนรวมเพือประเมินควำมคุ้มค่ำของกำรซือขำยหลักทรัพย์ดังกล่ำว
 Sharpe Ratio อัตรำส่วนระหว่ำงผลตอบแทนส่วนเพิมของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับควำมเสียงจำกกำรลงทุน โดยค่ำนวณจำกผลต่ำงระหว่ำงอัตรำ
ผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตรำผลตอบแทนทีปรำศจำกควำมเสียง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่ำเบียงเบนมำตรฐำน (standard
deviation) ของกองทุนรวม ค่ำ Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตรำผลตอบแทนทีกองทุนรวมควรได้รับเพิมขึนเพือชดเชยกับควำมเสียงทีกองทุนรวมรับมำ
โดยกองทุนรวมทีมีค่ำ Sharpe Ratio สูงกว่ำจะเป็นกองทุนทีมีประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรลงทุนทีดีกว่ำ เนืองจำกได้รับผลตอบแทนส่วนเพิมทีสูง
กว่ำภำยใต้ระดับควำมเสียงเดียวกัน
 Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมือเปรียบเทียบกับดัชนีชีวัด (benchmark) โดยค่ำ Alpha ทีสูง หมำยถึง กองทุนสำมำรถสร้ำง
ผลตอบแทนได้สูงกว่ำดัชนีชีวัด ซึงเป็นผลจำกประสิทธิภำพของผู้จดั กำรกองทุนในกำรคัดเลือกหรือหำจังหวะเข้ำลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่ำงเหมำะสม
 Beta ระดับและทิศทำงกำรเปลียนแปลงของอัตรำผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตกำรลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตรำกำรเปลียนแปลงของตลำด
Beta น้อยกว่ำ 1 แสดงว่ำหลักทรัพย์ในพอร์ตกำรลงทุนมีกำรเปลียนแปลงของอัตรำผลตอบแทนน้อยกว่ำกำรเปลียนแปลงของอัตรำผลตอบแทนของ
กลุ่มหลักทรัพย์ของตลำด Beta มำกกว่ำ 1 แสดงว่ำหลักทรัพย์ในพอร์ตกำรลงทุนมีกำรเปลียนแปลงของอัตรำผลตอบแทนมำกกว่ำกำรเปลียนแปลง
ของอัตรำผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลำด
 Tracking Error อัตรำผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภำพในกำรเลียนแบบดัชนีชีวัด โดยหำก tracking error ต่ำ หมำยถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภำพ
ในกำรสร้ำงผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชีวัด กองทุนรวมทีมีค่ำ tracking error สูง จะมีอัตรำผลตอบแทนโดยเฉลียห่ำงจำกดัชนีชีวัดมำกขึน
 Yield to Maturity อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในตรำสำรหนีโดยถือจนครบก่ำหนดอำยุ ซึงค่ำนวณจำกดอกเบียทีจะได้รับในอนำคตตลอดอำยุ
ตรำสำรและเงินต้นทีจะได้รับคืนน่ำมำคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตรำผลตอบแทนของกองทุนรวมตรำสำรหนี ค่ำนวณจำกค่ำเฉลียถ่วงน่ำหนัก
ของ Yield to Maturity ของตรำสำรหนีแต่ละตัวทีกองทุนมีกำรลงทุน และเนืองจำก Yield to Maturity มีหน่วยมำตรฐำนเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึง
สำมำรถน่ำไปใช้เปรียบเทียบอัตรำผลตอบแทนระหว่ำงกองทุนรวมตรำสำรหนีทีมีนโยบำยถือครองตรำสำรหนีจนครบก่ำหนดอำยุและมีลกั ษณะกำร
ลงทุนทีใกล้เคียงกันได้
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
เลขที 199 อำคำรคอลัมน์ทำวเวอร์ ชัน จี และชัน 21-23
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