
 

 
 

 
หนังสือช้ีชวนส่วนข้อมลูกองทนุรวม 

 

กองทนุเปิด ออล เอเชีย อิควิต้ี 
All Asia Equity Fund : ASIA-E 

 
                   

ประเภทกองทุน  : กองทนุรวมหน่วยลงทนุ ประเภทตราสารแหง่ทนุ ท่ีรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

อายุโครงการ  : ไมกํ่าหนด 

วันที่ได้รับอนุมัตใิห้จัดตัง้และจัดการกองทุนรวม  :  3 พฤษภาคม 2549 

วันที่จดทะเบียนกองทุน : 15 มิถนุายน 2549 

นโยบายการลงทุน :  

กองทนุเปิด ออล เอเชีย อิควิตี ้เป็นกองทนุท่ีมีนโยบายท่ีจะนําเงินส่วนใหญ่ท่ีได้จากการระดมทนุไปลงทนุในหน่วยลงทนุ
ของกองทนุรวมต่างประเทศ โดยจะลงทนุในประเภทกองทนุตราสารแห่งทนุ (Equity Fund) ท่ีลงทนุเฉพาะในเอเชีย 
(Asia Ex-Japan) และ/หรือ ประเทศญ่ีปุ่ น (Japan) เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของการกระจายการลงทนุให้ครอบคลมุ
ประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชีย โดยกองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศโดยเฉล่ียใน 
รอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ และกองทุนจะนําเงินไปลงทนุในต่างประเทศ 
โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไมน้่อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ โดยผู้จดัการกองทนุจะเป็นผู้พิจารณา
สดัสว่นการลงทนุในหน่วยลงทนุแตล่ะกองทนุตามความเหมาะสมกบัสภาวะตลาดในแตล่ะขณะ  

ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงนิลงทุน : 

เม่ือกองทนุในต่างประเทศได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุ อนัได้แก่ กําไรจากส่วนต่างของราคาหลกัทรัพย์ เงินปันผล 
และดอกเบีย้รับ จะทําให้มลูค่าหน่วยลงทนุเพิ่มขึน้ ดงันัน้ เม่ือทําการขายคืนหน่วยลงทนุ ผู้ลงทนุจึงมีโอกาสได้รับกําไร
จากมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีเพิ่มขึน้ 

 
 

สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 15 สิน้สุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 
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คาํถามและคาํตอบเก่ียวกบักองทนุรวม 
 
 
 

   คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับลักษณะที่สาํคัญของกองทุนรวม 
 

1. กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมที่ มีการกําหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
หรือไม่อย่างไร ? 
กองทนุนีไ้มมี่การกําหนดประเภทของผู้ลงทนุ หรือไมมี่การแบง่ชนิดของหน่วยลงทนุ 
 

2. กองทุนรวมนีมี้จาํนวนเงนิทุนโครงการเท่าใด ? 
5,000 ล้านบาท และบริษัทจดัการอาจย่ืนขออนมุติัเพิ่มเติมจํานวนเงินทนุของกองทนุจากสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายหลงัจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม โดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

 

3. กองทุนรวมนีเ้หมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสาํหรับเงนิลงทุนลักษณะใด ? 
เงินลงทนุสว่นท่ีผู้ลงทนุต้องการกระจายการลงทนุไปลงทนุในตลาดหุ้นของประเทศในทวีปเอเชียรวมถึงประเทศญ่ีปุ่ น 
โดยควรเป็นเงินลงทุนส่วนท่ียอมรับความเส่ียงจากการลงทุนได้ในระดับปานกลางถึงค่อนข้างสูง ผลตอบแทนท่ี
กองทุนจะได้รับจากการลงทุนส่วนใหญ่ จะมาจากกําไรจากส่วนต่างของราคาหลกัทรัพย์ เงินปันผล (ถ้ามี) และ
ดอกเบีย้รับ 

 

4. ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ลงทุน ? 
1. การเปล่ียนแปลงของราคาตราสารท่ีกองทนุตา่งประเทศลงทนุไว้  
2. การเปล่ียนแปลงของมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุตา่งประเทศ  
3. ความผนัผวนของสภาวะเศรษฐกิจและการลงทนุตา่งประเทศ 

 

5. กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงนิลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงนิต้นหรือไม่ 

อย่างไร ? 

กองทนุนีเ้ป็นกองทนุท่ีไมมี่ประกนัและไมคุ่้มครองเงินต้น 
 

6. กองทุนรวมนีมี้รอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร ? 

 วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี วนัท่ี 31 พฤษภาคม ของทกุปี 
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7. กองทุนต่างประเทศนัน้ มีนโยบายการลงทุน ปัจจัยความเส่ียงที่สาํคัญ และผลการดาํเนินงานอย่างไร ? 

 นโยบายการลงทุน และปัจจัยความเส่ียงที่สาํคัญ 
1. NN (L)  Japan Equity  

นโยบายการลงทนุ 
กองทนุจะเน้นการกระจายการลงทนุไปในหุ้น และ/หรือหลกัทรัพย์ท่ีเปล่ียนมือได้ ซึง่ออกโดยบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้ใน
ประเทศญ่ีปุ่ น หรือซือ้ขายอยูใ่นประเทศดงักลา่ว 

ปัจจยัความเส่ียงท่ีสําคญั 
- ความเส่ียงด้านราคาตลาด (Market Risk) 
- ความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียน (Currency Risk) 
- ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) 
- ความเส่ียงในการผิดนดัชําระหนี ้(Credit Risk) 

2. NN (L) Asia Income 
นโยบายการลงทนุ 
กองทนุจะเน้นการกระจายการลงทนุไปในหุ้น และ/หรือหลกัทรัพย์ท่ีเปล่ียนมือได้ ซึง่ออกโดยบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้ใน
ประเทศท่ีอยูใ่นภมิูภาคเอเชีย (ไมร่วมประเทศญ่ีปุ่ นและออสเตรเลีย) หรือซือ้ขายอยูใ่นประเทศดงักลา่ว 

ปัจจยัความเส่ียงท่ีสําคญั 
- ความเส่ียงด้านราคาตลาด (Market Risk) 
- ความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียน (Currency Risk) 
- ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) 
- ความเส่ียงในการผิดนดัชําระหนี ้(Credit Risk) 

3. NN (L) Greater China Equity  
นโยบายการลงทนุ 
กองทนุจะเน้นการกระจายการลงทนุไปในหุ้น และ/หรือหลกัทรัพย์ท่ีเปล่ียนมือได้ ซึง่ออกโดยบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้ใน
ประเทศตลาดเกิดใหม่ ประเทศใดๆ ต่อไปนี:้ สาธารณรัฐประชาชนจีนฮ่องกง และไต้หวัน หรือซือ้ขายอยู่ใน
ประเทศดงักลา่ว 

ปัจจยัความเส่ียงท่ีสําคญั 
- ความเส่ียงด้านราคาตลาด (Market Risk) 
- ความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียน (Currency Risk) 
- ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) 
- ความเส่ียงในการผิดนดัชําระหนี ้(Credit Risk) 

4. United Japan Growth Fund  
นโยบายการลงทนุ 
กองทนุจะเน้นลงทนุสว่นใหญ่ในหุ้นของบริษัทท่ีมีรายได้หรือทรัพย์สนิมาจากประเทศญ่ีปุ่ น 
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 ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ข้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 

1. NN (L) Greater China Equity  
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2. NN (L) Asia Income  
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3. United Japan Growth Fund  
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4. NN (L) Japan Equity  ข้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 
 

 

 
หมายเหตุ : ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ 
มิได้เป็นสิง่ยืนยนัถงึผลการดําเนินงานในอนาคต 
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คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับข้อกาํหนดในการซือ้ขายและโอนหน่วยลงทุน 

 
1. กองทุนรวมนีมี้วธีิการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอย่างไร ? 

 การส่ังซือ้หน่วยลงทุน 

ทา่นสามารถลงทนุเป็นจํานวนเงินขัน้ต่ํา ดงันี ้

การส่ังซือ้ครัง้แรก การส่ังซือ้ครัง้ถัดไป 

ไมกํ่าหนด ไมกํ่าหนด 

ท่านสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ทกุวนัทําการตัง้แต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 15.30 น. โดยผ่าน
ช่องทางตา่งๆ ดงันี ้

- ส่ังซือ้ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน  ดังนี ้
ทกุวนัทําการขายหน่วยลงทนุ ตัง้แตเ่วลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์ไทยจนถงึเวลา 15 .30 น. 
การทํารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุก่อนเวลา 15.30 น. ให้ถือเป็นรายการของวนัทําการซือ้นัน้ และการทํารายการหลงั
เวลา 15.30 น. ให้ถือเป็นรายการของวนัทําการซือ้ถดัไป 

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องชําระเงินค่าซือ้ครัง้เดียวเต็มจํานวนท่ีสัง่ซือ้ โดยชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสัง่หกั
บญัชีธนาคาร หรือวิธีอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการยอมรับ โดยผู้สัง่ซือ้จะต้องลงวนัท่ีตามวนัท่ีท่ีสัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสัง่
จ่ายเพ่ือบญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนัท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้เพ่ือการนีข้องธนาคารดงัตอ่ไปนี ้ 

- ธนาคาร ยโูอบี จํากดั (มหาชน) 

- ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 

- ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

- ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

- ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

- ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

โดยระบุช่ือ ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ สัง่ซือ้ลงบนด้านหลงัของเช็คเพ่ือความสะดวกในการติดต่อและเพ่ือ
ผลประโยชน์ของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
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- ส่ังซือ้หน่วยลงทุนผ่านบริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) 
ผู้ลงทนุสามารถวางแผนการลงทนุซือ้หน่วยลงทนุล่วงหน้าได้โดยสามารถเลือกระบคุวามถ่ีในการลงทนุเป็นรายเดือน
หรือรายไตรมาสผา่นบริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมติั (Regular Saving Plan)  
โดยผู้ลงทนุท่ีประสงค์จะใช้บริการนี ้จะต้องกรอกใบคําขอใช้บริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมติั (Regular 
Saving Plan) และจะต้องสมคัรบริการหกับญัชีอตัโนมติั (Direct Debit) ของธนาคารทหารไทย ธนาคารกสิกรไทย 
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา และธนาคารไทยพาณิชย์ (หรือช่องทางอ่ืนใดท่ีอาจเปิดให้บริการในอนาคต) 
ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมท่ีธนาคารเรียกเก็บสําหรับการหกับญัชีอตัโนมติั (Direct Debit) ถือเป็นภาระของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
แตใ่นปัจจบุนับริษัทจดัการเป็นผู้ ชําระค่าธรรมเนียมธนาคารตามเกณฑ์ข้างต้นแทนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และบริษัทจดัการ
ขอสงวนสทิธิท่ีจะยกเลกิการชําระคา่ธรรมเนียมดงักลา่วโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  
 
- ส่ังซือ้ผ่านระบบ Premier Online ผ่านระบบอนิเทอร์เน็ต (Internet Trading) ผ่าน www.uobam.co.th  
ตลอด 24 ช่ัวโมง ทุกวัน 

การทํารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายในเวลาท่ีได้ระบไุว้ในหนงัสือแจ้งอนญุาตให้ใช้บริการ หรือคู่มือการใช้งานระบบ
พรีเมียร์ ซึ่งในปัจจบุนักําหนดไว้ภายในเวลา 15.30 น. ในวนัทําการซือ้ให้ถือเป็นรายการของวนัทําการซือ้นัน้ การทํา
รายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุหลงัเวลา 15.30 น. ให้ถือเป็นรายการของวนัทําการซือ้ถดัไป  
 
- ส่ังซือ้ผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual Fund by Phone)  
ทกุวนัทําการขายหน่วยลงทนุ ตัง้แตเ่วลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์ไทยจนถงึเวลา 15.30 น. 
 
- กรณีส่ังซือ้โดยการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ หมายถงึ การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่ง (“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพ่ือซือ้
หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองทนุหนึ่ง (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการและ/หรือ
หนงัสือชีช้วน  

โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุซึ่งได้หกัค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขาออก
จากกองทนุเปิดต้นทาง (ถ้ามี) ไปชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง โดยเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วนี ้
จะถกูหกัคา่ธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขาเข้าของกองทนุเปิดปลายทางไว้ด้วย (ถ้ามี) 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ 
โดยจะต้องเป็นกองทนุเปิดที่ระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนว่าสามารถทําการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุได้เท่านัน้ ทัง้นี ้
การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไปมาระหวา่งกองทนุเปิดตา่งๆ นัน้ จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนด้วย 

ทัง้นี ้การในทํารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุใดๆ ผู้ ถือหน่วย/ผู้ลงทนุสามารถทํารายการสบัเปล่ียนได้เฉพาะกรณีเป็น
การทํารายการภายใต้ผู้ ถือหน่วยบคุคลเดียวภายใต้หมายเลขผู้ ถือหน่วยเดียวกนัเท่านัน้ บริษัทจดัการไม่อนญุาติให้มี
การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุข้ามหมายเลขผู้ ถือหน่วยลงทนุ เว้นแตจ่ะได้รับการพิจารณาจากบริษัทจดัการเป็นรายกรณี 
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อนึ่ง ในการทํารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุใดๆ ของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีทําการเปิดบญัชีกองทนุผ่านตวัแทนขายของ
บริษัทจดัการนัน้ อาจมีกรณีท่ีไม่สามารถทํารายการสบัเปล่ียนได้ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัระบบงานของตวัแทนท่ีทําการเปิด
บญัชีของผู้ ถือหน่วยเป็นสําคญั 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะให้มีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจากกองทุนเปิดภายใต้การบริหารของ
บริษัทจดัการ (“กองทนุเปิดต้นทาง”) มาเข้ากองทนุเปิด ออล เอเชีย อิควิตี  ้(“กองทนุเปิดปลายทาง”) และ/หรือ 
การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิด ออล เอเชีย อิควิตี ้(“กองทนุเปิดต้นทาง”) ไปยงักองทนุเปิดอื่นภายใต้
การบริหารจดัการของบริษัทจดัการ (“กองทนุเปิดปลายทาง”) โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้การสบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดดงักลา่ว จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ และ/หรือหนงัสือชีช้วน  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบถงึกองทนุท่ีสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยุดรับคําสัง่สบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุเป็นการชั่วคราว หรือถาวรก็ได้ ในกรณีท่ี 
บริษัทจดัการเห็นว่าการหยดุรับคําสัง่สบัเปล่ียนดงักล่าวจะเป็นประโยชน์สงูสดุ หรือมีผลกระทบในทางท่ีดีต่อกองทนุเปิด
และผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
และ/หรือประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 

- ช่องทางอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

หมายเหต ุ:  
วิธีการหรือช่องทางการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าวข้างต้น บริษัทจดัการอาจเปิดและ/หรือไม่เปิดให้บริการได้ครบทุก
ช่องทาง ทัง้นี ้ผู้ ท่ีประสงค์จะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถสอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ีบริษัทจดัการ และ/หรือสถานท่ีติดต่อทกุ
แหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
 
 การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

ทา่นสามารถขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจํานวนขัน้ต่ํา ดงันี ้

จาํนวนเงนิ จาํนวนหน่วย 

ไมกํ่าหนด ไมกํ่าหนด 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีต้องการเงินลงทนุคืน สามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้ โดยดําเนินการขายคืนผา่นวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
 
- ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 
 ทกุวนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ * 
   
- ผ่านบริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) 

 
- ผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual Fund by Phone)  
 ทกุวนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ * 
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- ผ่านระบบ Premier Online ผ่านระบบอนิเทอร์เน็ต (Internet Trading) ผ่าน www.uobam.co.th  
 ตลอด 24 ชัว่โมง ทกุวนั 

การทํารายการขายคืนหน่วยลงทนุภายในเวลาท่ีได้ระบไุว้ในหนงัสือแจ้งอนญุาตให้ใช้บริการ หรือคู่มือการใช้งานระบบ 
พรีเมียร์ ซึง่ในปัจจบุนักําหนดไว้ภายในเวลา 15.00 น. ในวนัทําการขายคืน/รับซือ้คืนหน่วยลงทนุใดให้ถือเป็นรายการ
ของวนัทําการขายคืน/รับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ และสําหรับการทํารายการขายคืนหน่วยลงทนุภายหลงัเวลา 15.00 น. 
ในวนัทําการขายคืน/รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ให้ถือเป็นรายการของวนัทําการขายคืน/รับซือ้คืนหน่วยลงทนุถดัไป 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วนัทําการ นบัแตว่นัคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืน
หน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศท่ีมี
ลกัษณะในทํานองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุรวมซึ่งบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ระบุเก่ียวกบัวนัหยดุทําการใน
ตา่งประเทศดงักลา่วไว้แล้วในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

หมายเหต ุ* เน่ืองจากกองทนุมีการลงทนุในกองทนุของตา่งประเทศ ซึง่วนัหยดุทําการของกองทนุต่างประเทศท่ีกองทนุ
ไปลงทุน อาจจะไม่ตรงกับวนัหยุดทําการของประเทศไทย จึงอาจส่งผลกระทบต่อการส่งคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 
และ/หรือระยะเวลาในการชําระเงินคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ ดงันัน้ วนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
หมายถึง วันทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามปกติของบริษัทจัดการและของกองทุนต่างประเทศ หรือตามท่ีบริษัท
จดัการประกาศกําหนดเพิ่มเติม 
 

2. กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสทิธิไม่ขายหน่วยลงทุน ? 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือระงบัการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้หมดหรือบางสว่น และ/หรือปฏิเสธท่ีจะ
ให้คําแนะนําการลงทนุ ในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้:-  
1. กรณีท่ีการสั่งซือ้หน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุน อาจมีผลทําให้ผู้ สั่งซือ้หน่วยลงทุนรายนัน้ๆ ถือหน่วยลงทุน

มากกวา่ร้อยละ 5.0 ของมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
2. กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทนุเกินกวา่จํานวนเงินทนุของโครงการตามท่ีได้รับอนมุติั

จากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.    
3. กรณีเอกสารหรือข้อมลูประกอบการซือ้หน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการได้รับจากผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตาม 

ความเป็นจริง และ/หรือไมค่รบถ้วน 
4. กรณีเอกสารหรือข้อมลูประกอบการซือ้หน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการได้รับจากผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตาม 

ความเป็นจริง และ/หรือไมค่รบถ้วนทัง้ตามข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือตามข้อกําหนด
ของบริษัทจดัการ 

5. กรณีท่ีมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ เป็นบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้องกบัการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย   

6. บริษัทจดัการอาจขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสัง่ซือ้ และ/หรือการจดัสรรหน่วยลงทนุในบางกรณีตามท่ีบริษัทจดัการ
เห็นสมควร เช่น ในกรณีท่ีบริษัทจัดการเห็นว่าเป็นประโยชน์โดยรวมต่อกองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือกรณีท่ี 
การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทนุหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทนุ เป็นต้น ทัง้นี ้
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เพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์โดยรวมของกองทุน ผู้ ถือหน่วยลงทุน และ ช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทาง
กฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการเป็นหลกั  

7. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ซือ้ และ/หรือการจดัสรรหน่วยลงทนุทัง้หมด หากคาดการณ์ได้ว่า 
การจดัตัง้และ/หรือการลงทนุของกองทนุไมเ่หมาะสม และ/หรือไมเ่ป็นประโยชน์โดยรวมตอ่นกัลงทนุ โดยบริษัทจดัการ
อาจยกเลกิการจดัตัง้กองทนุและคืนเงินคา่จองซือ้ให้กบันกัลงทนุโดยเร็ว  

8. กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดมีจํานวนเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวม บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดท่ี
ซือ้หน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วย
หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 

 
3. กองทุนรวมนีมี้ข้อกาํหนดเก่ียวกับการเล่ือนกาํหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับ

ซือ้คืนหน่วยลงทุนตามคาํส่ังที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคาํส่ังซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร ? 

การเล่ือนกําหนดเวลาชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทนุที่ได้มีคําสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 
1. บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเข้าเหตุดังต่อไปนี ้โดยได้รับ

ความเหน็ชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
(1) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง

สมเหตสุมผล หรือ  
(2) มีเหตท่ีุทําให้กองทนุรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทนุไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่ง

เหตดุงักลา่วอยูน่อกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม  
2. ผู้ถือหน่วยลงทนุมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบว่า ราคารับซือ้คืน

หน่วยลงทนุดงักล่าวไม่ถกูต้องและผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงั
และรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ี
ถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  

ทัง้นี ้การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุตามข้อ 1 หรือข้อ 2 ให้บริษัทจดัการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) เล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวนัทําการนบัแต่วนัท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ 

เว้นแตไ่ด้รับการผอ่นผนัจากสํานกังาน  
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทนุที่มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคืน

หน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักลา่วด้วยวิธีการใดๆ 
โดยพลนั 

(3)  แจ้งการเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทัง้จดัสง่รายงานท่ีแสดงเหตผุลของการเล่ือน และหลกัฐานการได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 2 ต่อ
สํานกังานโดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้  
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(4)  ในระหวา่งการเล่ือนกําหนดชําระคา่ขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลาดงักลา่ว ให้
บริษัทจดัการกองทนุรวมรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามลําดบัวนัท่ีส่ง
คําสัง่ขายคืนก่อนหลงั 

การไมข่าย หรือไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ท่ีรับไว้แล้ว 
1.  บริษัทจัดการกองทนุรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ท่ีรับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสัง่ซือ้ 

หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ เฉพาะในกรณีท่ีกําหนดไว้ในโครงการ ซึง่ต้องไมเ่กินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี ้
(1) ตลาดหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ 
(2) บริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี ้

โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว ซึง่ให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วนัทําการ  เว้นแต่จะได้รับการ
ผอ่นผนัเวลาดงักลา่วจากสํานกังาน 

(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง
สมเหตสุมผล 

(ข) ไมส่ามารถคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม 

(ค) มีเหตจํุาเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

(3) กองทนุรวมได้ลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิในตา่งประเทศ และมีเหตกุารณ์ดงัต่อไปนีเ้กิดขึน้ ซึง่ก่อให้เกิด
ผลกระทบตอ่กองทนุรวมอยา่งมีนยัสําคญั  

(ก) ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีกองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ  ทัง้นี ้เฉพาะใน
กรณีท่ีกองทนุรวมลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แห่งนัน้เกินกว่าร้อยละ 10 ของ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

(ข) มีเหตกุารณ์ท่ีทําให้ไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงิน
ออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติ หรือ 

(ค) มีเหตท่ีุทําให้กองทนุรวมไมไ่ด้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิท่ีลงทนุไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึง่
เหตดุงักลา่วอยูเ่หนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม และผู้ดแูลผลประโยชน์เหน็ชอบด้วยแล้ว 

(4) เป็นการไมข่ายหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ แก่
ผู้ลงทนุเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏข้อเทจ็จริงดงันี ้
(ก) บริษัทจัดการกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัว่าผู้ลงทุนรายนัน้ ๆ มีส่วนเก่ียวข้องกับการกระทําอย่างใด

อยา่งหนึง่ดงันี ้
 1. การกระทําท่ีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เก่ียวกบัการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงิน ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ 
 2. การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
  3. การกระทําท่ีเป็นการปฏิบติัตามคําสัง่เก่ียวกบัการยึดหรืออายดัทรัพย์สินโดยบุคคลผู้ มีอํานาจตาม

กฎหมาย 
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(ข) บริษัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบ เพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับ
ลกูค้าได้ในสาระสําคญั 

(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปล่ียนให้บริษัทจดัการกองทนุรวมรายอ่ืนเข้าบริหารจดัการกองทนุรวมภายใต้การ
จัดการของตนอันเน่ืองมาจากการท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของ
เงินกองทนุได้ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทนุ
ของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุรวม การจดัการกองทนุสว่นบคุคล การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์
และการค้าหลกัทรัพย์และการจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ท่ีเป็นหน่วยลงทนุ และการเป็นผู้จดัการเงินทนุสญัญา
ซือ้ขายลว่งหน้า ซึง่ให้กระทําได้ไมเ่กิน 3 วนัทําการ 

2. เม่ือปรากฏเหตตุามข้อ 1. และบริษัทจดัการกองทนุรวมประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืน หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ 
หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้

(1) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้ว ให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืน 
หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุโดยพลนั และหากเป็นเหตตุามข้อ 1 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ ถือ
หน่วยลงทุนรายอ่ืนและผู้ ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั่งซือ้ หรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลนัด้วย 

(2) รายงานการไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือการหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุพร้อม
ทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทนุรวมเปิดนัน้ ให้สํานกังานทราบโดยพลนั 

(3) ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมไมข่าย หรือไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืน 
หน่วยลงทนุตามข้อ 1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วนัทําการ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมดําเนินการดงันี ้ก่อน
การเปิดรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 

(ก) รายงานการเปิดรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของกองทนุรวมเปิด 
ณ วนัทําการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้สํานกังานทราบภายในวนัทําการก่อนวนัเปิดรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่
ขายคืนหน่วยลงทนุ 

(ข) แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย หรือรับซือ้
คืนหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสัง่ซือ้
หรือคําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั 

 
3 ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมหยดุการขายหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัท

พบว่าราคาขายหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคา
ย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการ
หยดุขายหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการหยดุรับคํา
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 

 
4 ในกรณีท่ีวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดตรงกบัวนัท่ีสํานกังานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวนัหยดุ

ทําการของบริษัทจดัการกองทนุรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน 
หน่วยลงทนุ สําหรับวนัดงักล่าว และแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าเก่ียวกบัการหยดุรับคําสัง่ในกรณี
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ดงักลา่วไม่น้อยกว่า 5 วนัทําการก่อนถึงวนัหยดุทําการเป็นกรณีพิเศษนัน้ โดยจดัให้มีข้อมลูเร่ืองดงักลา่วไว้ในท่ี
เปิดเผย ณ สถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุแห่งของบริษัทจดัการกองทนุรวมและผู้สนบัสนนุการขาย หรือ
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

การหยดุขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจําเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศ หรือเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศ
ให้บริษัทจดัการหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดได้เป็นการชัว่คราว
ตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปได้ 
 

4. วธีิการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร ? 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิดได้ ภายในกลุม่กองทนุเปิดท่ีบริษัทจดัการ
กําหนด  ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการเท่านัน้  การสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุดงักล่าว หมายถึง 
การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่ง (“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองหนึ่ง 
(“กองทนุเปิดปลายทาง”) ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทนุ ซึง่ได้หกัคา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิด
ต้นทาง (ถ้ามี) เพ่ือนําไปชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง 
 

5. กองทุนรวมนีก้าํหนดวธีิการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกัดการโอนไว้อย่างไร ? 

1. ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และ/หรือ ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

2.  บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิไมรั่บโอนหน่วยลงทนุในช่วงท่ีกองทนุรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั 
 

6. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเก่ียวกับมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซือ้คืน
หน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ? 
ทา่นสามารถติดตามมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุได้ทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th   
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  คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับสทิธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 

 
1. กองทุนรวมนีมี้การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสทิธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 

รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 
-  ระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ 
-  หนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ 

เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ 
บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนออก “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน / ใบเสร็จรับเงิน / 
ใบกํากบัภาษี” ทกุครัง้ท่ีมีการสัง่ซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุ เพ่ือเป็นการยืนยนัจํานวนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
และจะจดัส่งให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 15 วนัทําการนบัแต่วนัทําการถดัจากวนัท่ีปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุ
ครัง้แรก หรือภายใน 7 วนัทําการนบัแต่วนัทําการถดัจากวนัท่ีซือ้ขายหน่วยลงทนุในช่วงการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
ภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก อนึ่ง เอกสารหลกัฐานต่างๆ จะจดัส่งโดยทางไปรษณีย์ หรือให้ผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืนเป็นผู้มอบให้ แล้วแตก่รณี 
 

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถูกจาํกัดสทิธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไข อย่างไร ? 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุถือหน่วยลงทนุเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม บริษัท
จดัการกองทนุรวมจะไมน่บัคะแนนเสียงสว่นท่ีเกินดงักลา่ว เว้นแตเ่ป็นกรณีกองทนุรวมท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุและ
หน่วยลงทนุชนิดดงักลา่วมีผู้ ถือหน่วยลงทนุเพียงรายเดียว จะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วได้เตม็ตาม
จํานวนท่ีถืออยู ่
 

3. ช่องทางและวิธีการที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการ
ใช้สทิธิออกเสียงของบริษัทจัดการ ? 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจดัการ 
ได้ท่ีเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th  
 

4. กองทุนรวมนีมี้ช่องทางและวธีิการร้องเรียน อย่างไร ? 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถติดตอ่ได้ท่ี  
- บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั โทรศพัท์ 0-2786-2222  หรือ 
- สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (SEC Help Centre) โทรศพัท์ 0-2033-9999    

 
5. กองทุนรวมนีมี้นโยบายการระงับข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ อย่างไร ? 

ไมมี่ 
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  คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับบุคคลที่เก่ียวข้องกับการดาํเนินการของกองทุนรวม 

 

1. รายช่ือกรรมการ และคณะผู้บริหาร  

รายช่ือกรรมการ 
1. นายลี ไหว ไฟ   ประธานคณะกรรมการ 
2. นายทีโอ บนุ เคียต   กรรมการ 
3. นายสญัชยั อภิศกัด์ิศิริกลุ  กรรมการ 
4. นางกญัลกิา บษุปวนิช  กรรมการ 
5. นายวนา พลูผล   กรรมการ 

    และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
  คณะผู้บริหาร 

1.  นายวนา  พลูผล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
2.  นางสนุรี  พิบลูย์ศกัด์ิกลุ กรรมการผู้จดัการ สายปฏิบติัการ  
3.  นายเจิดพนัธุ์  นิธยายน กรรมการผู้จดัการ สายการลงทนุ  
4.  นางสาวรัชดา  ตัง้หะรัฐ   กรรมการผู้จดัการ สายพฒันาธุรกิจ  

 

2. จาํนวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท 
จํานวน 103 กองทนุ (ข้อมลู ณ วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2563) 
 

3. มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิของกองทุนรวม  
เทา่กบั 16,522,796.64 บาท (ข้อมลู ณ วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2563) 
 

4. รายช่ือคณะกรรมการการลงทุน  
IC Governance 
1. นายวนา พลูผล ประธานคณะกรรมการ IC Governance 
2. นางสาวเฟง ฟาง กรรมการ 
3. นางสนุรี พิบลูย์ศกัด์ิกลุ กรรมการ 
4. นางสาวรัชดา ตัง้หะรัฐ กรรมการ 
5. นายเจิดพนัธุ์ นิธยายน กรรมการ 
6. นางสาวพชัราภา มหทัธนกลุ กรรมการ 
7. นายจารุวตัร ปรีด์ิเปรมกลุ กรรมการ 
8. นางสาววรรณจนัทร์ อึง้ถาวร กรรมการ 
9. นางวิภาดา ลภัยพร กรรมการ 
10. นายปราโมทย์ เล้าสมบรูณ์ กรรมการ 
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IC Asset Allocation 
1. นายเจิดพนัธุ์ นิธยายน ประธานคณะกรรมการ IC Asset Allocation 
2. นางสาวพชัราภา มหทัธนกลุ กรรมการ 
3. นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ กรรมการ 
4. นายสทิธิศกัด์ิ  ณฐัวฒิุ กรรมการ 
5. นายชยัยนัต์ จนัทนคีรี กรรมการ 
6. นายชยัพฤกษ์ กลุกาญจนาธร กรรมการ 
7. นายธนกร ธรรมลงกรต กรรมการ 
8. นางสาวนพรัตน์ ประมวลวลัลกิลุ กรรมการ 
9. นายจารุวตัร ปรีด์ิเปรมกลุ กรรมการ 
10. นางสาวลนิดา อบุลเรียบร้อย กรรมการ 
11. นายวีรยทุธ หลีห์ละเมียร กรรมการ 
12. นางสาวชนิษฎา วีรานวุตัต์ิ กรรมการ 
13. นางสาวช่ืนสมุน พรสกลุศกัด์ิ กรรมการ 
14. นางสาวอญัชลี งามวฒิุกลุ กรรมการ 
15. นางสาวนนัทนชั กิติเฉลมิเกียรติ กรรมการ 
16. นางสาววรรณจนัทร์ อึง้ถาวร กรรมการ 
17. นายกิตติพงษ์ กงัวานเกียรติชยั กรรมการ 
18. นางสาวสริิอนงค์ ปิยสนัติวงศ์ กรรมการ 
19. นายฐิติรัฐ รัตนสงิห์ กรรมการ 

 
5. รายช่ือผู้จัดการกองทุน ประวัตกิารศกึษา และประสบการณ์การทาํงานที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ

กองทุนรวม รวมทัง้หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุน  (ข้อมลู ณ วนัท่ี 11 มกราคม 2564)  

ช่ือ ตาํแหน่ง การศึกษา ประสบการณ์ทาํงาน 
ที่เก่ียวข้องกับ 

การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

นางสาววรรณจันทร์ อึง้ถาวร*, 
CFA, CPA 
ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ,  
หวัหน้าฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก 
 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต (การเงิน), 
Imperial College Management School, 
U.K. 

 บญัชีบณัฑิต (สารสนเทศทางบญัชี,
เกียรตินิยมอนัดบั1),              
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 นิติศาสตร์บณัฑิต,               
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

 ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ, ฝ่ายการลงทนุสนิทรัพย์ทัว่โลก,  
บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายการลงทนุตา่งประเทศ,  
บลจ.ยโูอบี (ไทย) จํากดั 

 Assistant Managing Director – Investment 
Department, Siam City Asset Management  

 Senior Fund Manager, TISCO Asset Management 
 Senior Consultant, Price Water House Coopers 

 

 

 

หวัหน้าฝ่ายการลงทนุ
สินทรัพย์ทัว่โลก 
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ช่ือ ตาํแหน่ง การศึกษา ประสบการณ์ทาํงาน 
ที่เก่ียวข้องกับ 

การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

นายกติตพิงษ์ กังวานเกียรตชัิย* 
ผู้ อํานวยการอาวโุส (1), 
ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก 

 เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต (เศรษฐศาสตร์), 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 เศรษฐศาสตร์บณัฑิต (เศรษฐศาสตร์), 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
(เกียรตินิยมอนัดบั 2) 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส (1), ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก, 
บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้จดัการ, ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก,   
บลจ.ฟินนัซา่ จํากดั 

 นกัวิเคราะห์, ฝ่ายวิเคราะห์หลกัทรัพย์,  
บล.นครหลวงไทย จํากดั 

ฝ่ายการลงทนุ
สินทรัพย์ทัว่โลก 

นางสาวสริิอนงค์ ปิยสันตวิงศ์, CFA 
ผู้ อํานวยการ,  
ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต(การเงิน), 
University of Amsterdam, Netherlands 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต (Health 
Services Research), University of 
Amsterdam, Netherlands 

 เศรษฐศาสตรบณัฑิต, จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั (เกียรตินิยมอนัดบั 1) 

 ผู้ อํานวยการ, ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก,  
   บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 Investment Expert, Prospery GmbH, 
Netherlands 

 ผู้จดัการกองทนุ,                                         
บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากดั 

 ผู้จดัการกองทนุ, บลจ. ทิสโก้ จํากดั 
 ผู้จดัการ, บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
 Pricing Specialist, บริษัท เมอร์ค จํากดั 

ฝ่ายการลงทนุ
สินทรัพย์ทัว่โลก 

นายฐิตรัิฐ รัตนสงิห์, CFA  
ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการ,  
ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก 

 เศรษฐศาสตรบณัฑิต  
(หลกัสตูรภาษาองักฤษ),
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการ, ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก, 
บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 Global Equity; Portfolio Manager - Senior 
Portfolio Manager,                                   
บลจ. เอ็มเอฟซี จํากดั (มหาชน) 

 Domestic Equity; Assistant Portfolio 
Manager - Portfolio Manager,                  
บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากดั 

ฝ่ายการลงทนุ
สินทรัพย์ทัว่โลก 

*ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุ และผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 
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6. รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้มีดังนี ้ 
1. ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) Private Bank : โทรศพัท์ 0-2626-7777 
2. บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2638-5500 
3. บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์  0-2659-8000 
4. บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2659-7000, 0-2099-7000 
5. บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2680-1234 
6. บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2635-3123 
7. บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2949-1999 
8. บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2305-9000 
9. บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2782-2400 
10. บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2618-1111 
11. บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2648-3600 
12. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 1327, 0-2359-0000  
13. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอเชีย เวลท์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2207-2100 
14. ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2633-6000 
15. บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท์ 0-2009-8888 
16. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ บรอดเกท จํากดั : โทรศพัท์ 0-2410-1996 
17. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2026-6222 
18. บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2274-9400 
19. บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2633-6000 
20. บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2672-5999, 0-2687-7000 
21. บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซา่ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2697-3700 
22. บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2205-7111 
23. ธนาคารออมสนิ : โทรศพัท์ 1115 
24. ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2285-1555 
25. บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2658-5050 
26. บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2658-5800 
27. บริษัทหลกัทรัพย์ เออีซี จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2659-3456 
28. บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2695-5000 
29. บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2217-8888 
30. บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท์ 0-2857-7000 
31. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2660-6677 
32. บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2658-8888 
33. บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท์ 0-2841-9000 
34. บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2648-1111 
35. บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จํากดั : โทรศพัท์ 0-2343-9555 
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36. ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2629-5588 
37. บริษัท ฮัว่เซง่เฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จํากดั : โทรศพัท์ 0-2223-2288 
38. บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2080-2888 
39. บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2088-9797 
40. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ์ เมจิก จํากดั : โทรศพัท์ 0-2861-5508, 0-2861-6090 
41. บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2696-0000, 0-2796-0000 
42. บริษัท ฟิลลปิประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2022-5000 
43. ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอน็.เอ. : โทรศพัท์ 1588, 0-2232-2484 
44. ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 1558 
45. ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2888-8888 
46. ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2111-1111 

ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีบริษัทจดัการแตง่ตัง้ขึน้ 
 

7. นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนนีคื้อ  
 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

โทรศพัท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 
 

8. ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนนีคื้อ  

ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)  
เลขท่ี 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศพัท์ 0-2242-3902-7 

นอกจากหน้าท่ีตามท่ีกําหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ผู้ ดูแลผลประโยชน์แล้วยังมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กองทนุเปิด ออล เอเชีย อิควิตี ้  21 
 

  ช่องทางที่ ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเตมิเก่ียวกับกองทุนรวมนี ้
 

1. ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเตมิเก่ียวกับกองทุนได้จากช่องทางใด ? 
ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบักองทนุได้ท่ี 
-   บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
-   ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
-   เวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ  www.uobam.co.th 
 

2. ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกนิข้อจาํกัดการถือหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ? 
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสดัส่วนการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัท
จดัการ www.uobam.co.th 
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ความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม 
 

 

1. ความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกจิของผู้ออกตราสาร (Business Risk) 
 ความสามารถในการดําเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารดงักลา่ว จะบง่บอกถงึถึงศกัยภาพ ความสามารถในการทํากําไร ฐานะ

การเงิน และความเข้มแข็งขององค์กรธุรกิจ ซึง่จะถกูสะท้อนออกมาในราคาของหุ้นท่ีมีการขึน้หรือลงในขณะนัน้ๆ  

 แนวทางการบริหารความเส่ียง :  
 กองทนุจะกระจายการลงทนุไปในบริษัทต่างๆ ทัง้ท่ีอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั และกลุ่มธุรกิจอ่ืนๆ และผู้จดัการกองทนุจะ   

ทําการติดตามและศึกษาความเป็นไปของธุรกิจและอตุสาหกรรมต่างๆ อย่างใกล้ชิด ซึ่งจะช่วยให้กองทนุสามารถบริหาร
ความเส่ียงได้ดีย่ิงขึน้ โดยหากมีการเปล่ียนแปลงผลการดําเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผู้ออกตราสารอย่างมี
นยัสําคญัจะได้ พิจารณาปรับเปล่ียนแผนการลงทนุในหลกัทรัพย์อยา่งเหมาะสม 

 

2. ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาตราสารในตลาดต่างประเทศ (Market Risk) 
 เน่ืองจากกองทนุลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศประเภทกองทนุตราสารทนุ จึงได้รับผลกระทบโดยตรง

จากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากปัจจัยทัง้ภายในและภายนอกประเทศของกองทุน
ตา่งประเทศนัน้ ได้แก่ ปัจจยัด้านเศรษฐกิจ การเงิน การเมือง เป็นต้น 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : 
การกระจายการลงทนุในตลาดเอเชีย ซึง่จะมีทัง้ตลาดของประเทศท่ีพฒันาแล้ว และตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) 
รวมทัง้วฏัจกัรเศรษฐกิจของแตล่ะประเทศก็มีความแตกตา่งกนั ทําให้กองทนุสามารถกระจายความเส่ียงดงักลา่วได้ 
 

3. ความเส่ียงในเร่ืองของเสถียรภาพทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ ตลาดเงนิ ตลาดทุนของประเทศต่างๆ ที่กองทุน 
ได้ลงทุนไว้ (Country Risk)  
การลงทุนในตลาดต่างประเทศจะผูกพันกับปัจจัยหรือตัวแปรความเส่ียง ท่ีอาจจะแตกต่างไปจากปัจจัยหรือตัวแปรใน
ตลาดท้องถ่ินท่ีผู้ ลงทุนมีความคุ้นเคย อาทิเช่น การแกว่งตัวของอัตราแลกเปล่ียน ปัจจัยทางด้านสงัคม การเมือง และ
เศรษฐกิจ กฎหมาย หรือข้อบังคับท่ีแตกต่างกัน ข้อจํากัดในการแลกเปล่ียนสกุลเงิน ข้อจํากัดเก่ียวกับการลงทุนจาก
ต่างชาติ และการแทรกแซงของหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น อีกทัง้วิธีและหลกัท่ีใช้ในการประเมินมลูค่าของหลกัทรัพย์จะ
ขึน้อยูก่บัสภาพสงัคมและเศรษฐกิจ ทศันคติตอ่การลงทนุ และปัจจยัท่ีมีอยูเ่ฉพาะในประเทศนัน้ๆ เป็นต้น 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : 
เน่ืองจากกองทนุได้มีการกระจายการลงทนุไปในหลายประเทศ  ประกอบกบัการท่ีการลงทนุของกองทนุนัน้ มิได้กระจกุตวั
อยูใ่นประเทศใดประเทศหนึง่ จงึทําให้ได้รับผลดีจากการกระจายการลงทนุในระดบัประเทศ และลดความเส่ียงลงได้บ้าง   

นอกจากนีแ้ล้ว การลงทนุในแถบภูมิภาคเอเชียด้วยกนั ทําให้สามารถติดตามข้อมลูต่างๆ ได้อย่างใกล้ชิดและรวดเร็วซึ่ง
สง่ผลให้ผู้จดัการกองทนุสามารถตดัสนิใจในการลงทนุได้รวดเร็วและมีประสทิธิภาพย่ิงขึน้ 
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4. ความเส่ียงในเร่ืองอัตราแลกเปล่ียน (Foreign Exchange Rate Risk) 
เน่ืองจากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ ดงันัน้การลงทุนอาจจะต้องประสบกับความผนัผวนของ
อตัราแลกเปล่ียน อนัจะทําให้อตัราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผนัผวนตาม 

แนวทางการบริหารความเส่ียง :     
ผู้จดัการกองทนุจะเลือกสรรวิธีการป้องกนัความเส่ียงอนัเกิดจากความผนัผวนในอตัราแลกเปล่ียนให้เหมาะสมกบัสภาวการณ์ 
ในแตล่ะขณะ ทัง้นี ้เพ่ือลดความผนัผวน และเพ่ือผลตอบแทนท่ีเหมาะสมเป็นหลกั 
 

5. ความเส่ียงจากข้อจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ภายในประเทศท่ีกองทนุลงทนุ เช่น การเปล่ียนแปลงทางการเมือง ข้อกําหนด กฎเกณฑ์ หรือนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลใน
การบริหารประเทศ ซึ่งรวมถึงสาเหตอ่ืุนๆ ท่ีอาจทําให้ไม่สามารถชําระหนีไ้ด้ตรงตามระยะเวลาท่ีกําหนด รวมถึงอาจทําให้
กองทนุเกิดความเส่ียงจากสญัญาสวอป และ/หรือสญัญาฟอร์เวิร์ดได้ ซึ่งมีผลต่อผลตอบแทนท่ีกองทนุจะได้รับจากการลงทนุ 
ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปล่ียนแปลงการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจน
ปัจจยัพืน้ฐานต่างๆ ของประเทศท่ีกองทนุลงทนุอย่างใกล้ชิด เพ่ือประเมินความเส่ียงจาการลงทนุในประเทศนัน้ๆ ซึง่อาจช่วย
ลดความเส่ียงในสว่นนีไ้ด้ 

 
6. ความเส่ียงจากความสามารถในการชาํระหนีข้องผู้ออกตราสาร (Credit Risk)  

ความเส่ียงจากการท่ีผู้ออกตราสารหรือผู้ คํา้ประกนัตราสารท่ีกองทนุไปลงทนุปฏิเสธการชําระเงินหรือไม่สามารถชําระคืน
เงินต้นและดอกเบีย้ได้ตามท่ีกําหนด หรือชําระไมค่รบตามจํานวนท่ีสญัญาไว้ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : 
ผู้จดัการกองทนุจะพิจารณาลงทนุในตราสารท่ีออกโดยบริษัทท่ีมีสถานะการเงินมัน่คง โดยลงทุนในตราสารท่ีผู้ออกเป็น
บริษัทท่ีได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) จากสถาบนัการจดัอนัดบั
ความน่าเช่ือถือท่ีได้รับการยอมรับจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นต้น นอกจากนี ้ผู้จดัการกองทนุสามารถท่ีจะ 
ลดความเส่ียงประเภทนีไ้ด้โดยกระจายการลงทนุไปในแต่ละผู้ออกตราสารหนี ้โดยไม่ให้เงินลงทนุมีการกระจกุตวัในผู้ออก
ตราสารหนีใ้ดๆ มากเกินไป 
 

7. ความเส่ียงจากการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า  เพ่ือป้องกันความเส่ียง  
กองทนุจะเข้าลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพ่ือป้องกนัความเส่ียง (Hedging) เท่านัน้ โดยการลงทนุดงักลา่วจะมีมลูค่า
ไมเ่กินหลกัทรัพย์พืน้ฐานท่ีกองทนุถืออยู ่(Net Exposure < Underlying Assets)  

แนวทางการบริหารความเส่ียง : 
การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกันความเส่ียงนัน้ อาจไม่สามารถป้องกันความเส่ียงได้ทัง้หมด และหาก
คาดการณ์ผิดจะทําให้เสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนท่ีมากขึน้ และถือว่าเป็นการตกลงกําหนดจํานวน และ/หรือราคา 
และระยะเวลาไว้เพ่ือสง่มอบในอนาคต ทัง้นี ้เพ่ือลดความเส่ียงของการผนัผวนของราคาหลกัทรัพย์พืน้ฐาน และเพ่ือให้เกิด
ความแน่นอนในผลลพัธ์ของการลงทนุ นอกจากนี ้กองทนุจะพิจารณาเข้าทําธุรกรรมดงักล่าวกบัคู่สญัญาท่ีมีอนัดบัความ
น่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) และทําการติดตามฐานะการเงินและอนัดบัความน่าเช่ือถือ
ของคูส่ญัญาอยา่งระมดัระวงัและสม่ําเสมอ  
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8. ความเส่ียงจากความสามารถในการปฏบัิตติามสัญญาของคู่สัญญา (Counterparty Risk)    
ในกรณีท่ีเป็นสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีไม่ได้ทําการซือ้ขายในตลาด (Over the Counter : OTC) เช่น สญัญาสวอป สญัญา
ฟอร์เวิร์ด สญัญาออปชนัท่ีซือ้ขายนอกตลาด กองทนุรวมจะมีความเส่ียงจากการท่ีคูส่ญัญาไมป่ฏิบติัตามท่ีท่ีตกลงกนัไว้ 
 
แนวทางการบริหารความเส่ียง : 
ผู้จดัการกองทนุจะคดัเลือกคู่สญัญา (Counterparty) โดยใช้ความละเอียดรอบคอบ ซึง่จะต้องผ่านเกณฑ์การคดัเลือกจาก
คณะกรรมการลงทนุของบริษัท (Investment Committee) และการพิจารณาดงักลา่วจะมีการประเมินผลอยา่งสม่ําเสมอ 
 

9. ความเส่ียงที่เกดิจากการได้รับเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศล่าช้า 
เน่ืองจากความแตกต่างทางด้านเวลาระหว่างประเทศ และรวมถึงวนัหยดุทําการของประเทศต่างๆ ท่ีกองทนุไปลงทนุนัน้
อาจจะไม่ตรงกบัวนัหยดุทําการของประเทศไทย จึงอาจสง่ผลกระทบต่อระยะเวลาในการชําระเงินค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

แนวทางการบริหารความเส่ียง : 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราว และ/หรือ ขอสงวนสิทธิในการขยายระยะเวลาใน
การส่งคําสัง่ขายคืนลว่งหน้า โดยบริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนก่อนวนัรับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุ ณ บริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
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อตัราส่วนการลงทนุ 
 

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญา (Single entity limit)* 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

2 ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ    

2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึน้ไป ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

2.2 กรณีมี credit rating อยูใ่นระดบั investment gradeแตต่ํ่ากวา่ 
2 อนัดบัแรก 

ไมเ่กิน 35% 

3 หน่วย CIS ตามท่ีระบใุนข้อ 3.13.1 สว่นท่ี 2 ข้อ 1.1 หรือข้อ 3.13.2 
สว่นท่ี 2 ข้อ 1.1 

ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากท่ีผู้ รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
4.1 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  
4.2 เป็นธนาคารออมสนิ ทัง้นี ้เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรัฐบาล
เป็นประกนั  

ไมเ่กิน 20%1 
  

5 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
5.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ หรือศกุกูท่ีผู้ออกจดัตัง้ขึน้
ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ตา่งประเทศท่ีได้รับอนญุาตให้
ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 
5.2 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing 
5.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้< 397 วนันบัแต่
วนัท่ีลงทนุ และไมไ่ด้มีลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ  
5.2.2 ผู้ มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วต้องเป็นบคุคลดงันี ้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
5.2.3.2 ธนาคารออมสนิ  
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
5.2.3.4 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  

ไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 10% หรือ 
(2) นํา้หนกัของตราสารท่ีลงทนุใน 
benchmark + 5% 



 
กองทนุเปิด ออล เอเชีย อิควิตี ้  26 
 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดยอ่มแหง่
ประเทศไทย  
5.2.3.7 ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและนําเข้าแหง่ประเทศไทย  
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
5.2.3.9 บล. 
5.3 เสนอขายในประเทศไทย  
5.4 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
5.5 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้> 397 วนันบัแต่
วนัท่ีลงทนุ ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของregulated market 

6 ทรัพย์สนิดงันี ้ 
6.1 ตราสารทนุท่ีจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์
สําหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์
ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถงึตราสารทนุท่ีผู้ออกตราสารอยูร่ะหวา่ง
ดําเนินการแก้ไขเหตท่ีุอาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลกัทรัพย์ซือ้
ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 
6.2 ตราสารทนุท่ีออกโดยบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้ไมว่า่ตามกฎหมายไทย
หรือกฎหมายตา่งประเทศ ซึง่หุ้นของบริษัทดงักลา่วซือ้ขายใน
กระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET หรือของ
ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถึงบริษัทท่ีอยู่
ระหวา่งดําเนินการแก้ไขเหตท่ีุอาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจาก
การซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 
6.3 หุ้นท่ีอยูใ่นระหวา่ง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซือ้ขายตาม 6.1  
6.4 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้6.4.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสาร
กึง่หนีก้ึง่ทนุ หรือศกุกูท่ีผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอ
ขายตราสารนัน้ในตา่งประเทศ หรือผู้ออกจดัตัง้ขึน้ ตามกฎหมาย
ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมสาขาของ ธพ.ตา่งประเทศท่ีได้รับอนญุาตให้
ประกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III 
6.4.2 มี credit rating2 อยูใ่นระดบั investment grade  
6.4.3 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ตา่งประเทศ 
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing 
6.4.3.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้< 397 วนั นบัแต่

รวมกนัไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแต่อตัราใด
จะสงูกวา่ 
(1) 10% หรือ 
(2) นํา้หนกัของทรัพย์สนิ 
ใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

วนัท่ีลงทนุ และไมไ่ด้มีลกัษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้ มีภาระ
ผกูพนัตามตราสารดงักลา่วต้องเป็นบคุคลดงันี ้ 
6.4.3.3.1 บคุคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.4.3.3.2 สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ ท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
6.4.3.3.3 สถาบนัการเงินตา่งประเทศท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบั
บคุคลตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 
6.4.4 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้> 397 วนันบัแตว่นัท่ี
ลงทนุ ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market 
6.5 ธุรกรรมดงันี ้ท่ีคูส่ญัญามี credit rating3 อยู่ในระดบั 
investment grade 
6.5.1 reverse repo 
6.5.2 OTC derivatives 
6.6 หน่วย infra ท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
6.6.1 จดทะเบียนซือ้ขายหรืออยู่ในระหวา่ง IPO เพ่ือการจดทะเบียน
ซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์ สําหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET 
หรือของตลาด ซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถงึ หน่วย
ดงักลา่วท่ีอยู่ระหวา่งดําเนินการแก้ไขเหตท่ีุอาจทําให้มีการเพิกถอน
หน่วยดงักลา่วออกจากการซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ตา่งประเทศ)  
6.6.2 เป็นหน่วยของกองทนุท่ีไมไ่ด้มีลกัษณะกระจายการลงทนุใน
กิจการโครงสร้างพืน้ฐานอสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่
กรณี (diversified fund) ตามแนวทางท่ีสํานกังานกําหนด 
6.7 หน่วย CIS ตามท่ีระบใุนข้อ 3.13.1 สว่นท่ี 2 ข้อ 1.2 หรือข้อ 
3.13.2 สว่นท่ี 2 ข้อ 1.2 ท่ีจดทะเบียนซือ้ขายหรืออยูใ่นระหวา่ง IPO 
เพ่ือการจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้
ลงทนุทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ 
(แตไ่มร่วมถงึหน่วยดงักลา่วท่ีอยู่ระหวา่งดําเนินการแก้ไขเหตท่ีุอาจ
ทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดงักลา่วออกจากการซือ้ขายใน SET หรือ
ในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 

7 หน่วย infra ของกองทนุท่ีมีลกัษณะกระจายการลงทนุในกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐาน อสงัหาริมทรัพย์ หรือสทิธิการเช่า แล้วแตก่รณี 
(diversified fund) ตามแนวทางท่ีสํานกังานกําหนด และมีลกัษณะ
ตาม 6.7.1 

ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

8 ทรัพย์สนิอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบใุนข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP) รวมกนัไมเ่กิน 5% 
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1 หรือไมเ่กิน 10% เม่ือเป็นการลงทนุในตา่งประเทศหรือผู้ มีภาระผกูพนัมีภมิูลําเนาอยูต่า่งประเทศ โดยเลือกใช้ credit 
rating แบบ national scale 

2 กรณีเป็นการลงทนุในตา่งประเทศหรือผู้ มีภาระผกูพนัมีภมิูลําเนาอยูต่า่งประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ 
national scale 

3 กรณีเป็นการลงทนุในตา่งประเทศท่ีคูส่ญัญาในฐานะผู้ มีภาระผกูพนัมีภมิูลําเนาอยูต่า่งประเทศ สามารถเลือกใช้ credit 
rating แบบ national scale 

*หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ้ไมมี่ข้อกําหนดเก่ียวกบั single entity limit ของผู้ รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือ
คูส่ญัญา แล้วแตก่รณี 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange  
  
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามกลุ่มกจิการ (Group limit)** 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทนุในทรัพย์สนิของบริษัททกุบริษัทท่ีอยู่
ในกลุม่กิจการเดียวกนัหรือการเข้าเป็นคูส่ญัญา
ในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักลา่ว  

ไมเ่กินอตัราใดอตัราหนึง่ดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 25% หรือ 
(2) นํา้หนกัของทรัพย์สนิท่ีลงทนุใน benchmark + 10%  

** หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สนิดงันี ้ไมมี่ข้อกําหนดเก่ียวกบั group limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของ MF  
2. derivatives on organized exchange 
 
 ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามประเภททรัพย์สนิ (product limit)*** 

 ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ท่ี
นิติบคุคลตามกฎหมายไทย (ไมร่วมถงึสาขาในตา่งประเทศของ นิติบคุคล
ดงักลา่ว) เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคูส่ญัญา ดงันี ้
1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2 ธนาคารพาณิชย์ 
1.3 บริษัทเงินทนุ 
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
1.5 บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 
(ไมร่วมถงึทรัพย์สนิท่ี MF ได้รับโอนกรรมสทิธ์ิมาจากคูส่ญัญาตาม reverse 
repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกนัไมเ่กิน 45% เฉล่ียในรอบ
ปีบญัชี เว้นแตเ่ป็นMF ท่ีมีอายุ
โครงการ < 1 ปี ให้เฉล่ียตามรอบ
อายกุองทนุ  

- อตัราข้างต้นไม่ใช้กบั MF ท่ีอายุ
คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทัง้นี ้เฉพาะ MF 
ท่ีมีอายโุครงการ ≥ 1 ปี  
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 ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

2 ทรัพย์สนิดงันี ้
2.1 ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ท่ีมีเง่ือนไขห้ามเปล่ียนมือแต่กองทนุได้
ดําเนินการให้มีการรับโอนสทิธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมาย
กําหนด หรือมีเง่ือนไขให้กองทนุสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  
2.3 total SIP ตามข้อ 6 ของสว่นนี ้
(ข้อนีไ้มใ่ช้กบัการลงทนุของกองทนุรวมปิด และกองทนุ buy & hold ท่ี
ลงทนุในตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้
ขายลว่งหน้าแฝง เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ท่ีมีอายไุมเ่กินอายุ
กองทนุ หรือรอบการลงทนุของกองทนุ หรือมีการลงทนุใน derivatives 
เพ่ือให้ทรัพย์สนิดงักลา่วมีอายสุอดคล้องกบัอายกุองทนุ) 

รวมกนัไมเ่กิน 25% 

  

3 หน่วย infra  ไมเ่กิน 20% 

4 Reverse repo ไมเ่กิน 25% 

5 Securities lending ไมเ่กิน 25% 

6 ตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีตวัตราสารและผู้ออกตราสารท่ีต่ํากวา่ท่ี
สามารถลงทนุได้ (non-investment grade / unrated) 

ไมเ่กิน 20% 

7 ตราสารดงันี ้(total SIP) 
7.1 ทรัพย์สนิตามข้อ 8 ในสว่นท่ี 1 : อตัราสว่นการลงทนุท่ีคํานวณตามผู้
ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญา (single entity limit) 
7.2 ตราสาร non-investment grade / unrated แตไ่มร่วมถงึตราสารหนี ้
ตราสารกึง่หนีก้ึ่งทนุ ศกุกู หรือตราสาร Basel III ท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
7.2.1 มีลกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในสว่นท่ี 1 : อตัราสว่น
การลงทนุท่ีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญา (single entity limit) 
7.2.2 มี credit rating อยูใ่นระดบัต่ํากวา่ investment grade หรือไมมี่ 
credit rating 

รวมกนัไมเ่กิน 15% 

  

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน 
8 derivatives ดงันี ้

8.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ท่ีมี 
วตัถปุระสงค์เพ่ือการลดความเส่ียง (hedging) 

ไมเ่กินมลูคา่ความเส่ียงท่ีมีอยู่ 

  

8.2 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ท่ีมิใช่เพ่ือการ
ลดความเส่ียง (non-hedging) 

Global exposure limit 

8.2.1 กรณี MF ไมมี่การลงทนุแบบซบัซ้อน1 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน 
จํากดั net exposure ท่ีเกิดจากการลงทนุใน derivatives 
โดยต้องไมเ่กิน 100% ของ NAV  

8.2.2 กรณี MF มีการลงทนุแบบซบัซ้อน1 
จํากดั net exposure ท่ีเกิดจากการลงทนุใน derivatives 
โดยมลูคา่ความเสียหายสงูสดุ (value-at-risk : VaR) ของ 
MF ต้องเป็นดงันี ้

(1) absolute VaR ≤ 20% ของ NAV  

(2) relative VaR ≤ 2 เทา่ ของ VaR ของ benchmark 

หมายเหต:ุ “การลงทนุแบบซบัซ้อน” หมายความวา่ การ
ลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีมีกลยทุธ์แบบซบัซ้อน 
(complex strategic investment) หรือการลงทนุในสญัญา
ซือ้ขายลว่งหน้าท่ีมีความซบัซ้อน (exotic derivatives) 

1 รายละเอียดของการคํานวณ ให้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานประกาศกําหนด 

*** หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของ MFไม่มีข้อกําหนดเก่ียวกบั product limit 

  
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามความมีส่วนได้เสียในกจิการที่ลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน  

1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึง่ ทกุ MF รวมกนัภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัต้องมี
จํานวนหุ้นของบริษัทรวมกนั < 25% ของจํานวนสทิธิ ออกเสียง
ทัง้หมดของบริษัทนัน้ (ไมน่บัรวมการถือหุ้นของกองทนุรวมวายภุกัษ์) 

2 ตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึ่งทนุ ตรา
สาร Basel III และศกุกูของผู้ออกราย
ใดรายหนึง่ (ไมร่วมถงึตราสารหนี ้
ภาครัฐไทยหรือตราสารหนีภ้าครัฐ
ตา่งประเทศ) 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนีส้ินทางการเงิน (financial liability)1 
ของผู้ออกตราสารรายนัน้ ตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีล่าสุด ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารมีหนีส้ินทาง
การเงินท่ีออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่
ปรากฏในงบการเงินล่าสดุ บลจ. อาจนํามลูค่าหนีส้ินทางการเงิน
ดงักล่าวมารวมกบัมลูค่าหนีส้ินทางการเงินตามงบการเงินล่าสดุด้วย
ก็ได้โดยข้อมลูหนีส้ินทางการเงินนัน้จะต้องเป็นข้อมลูท่ีมีการเผยแพร่
เป็นการทั่วไป และในกรณีท่ีผู้ ออกตราสารไม่มีหนีส้ินทางการเงิน
ตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ2    ให้
ใช้อตัราสว่นไม่เกิน  1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสาร
ตามข้อนีข้องผู้ออกรายนัน้เป็นรายครัง้ เว้นแต่ในกรณีท่ีผู้ออกตราสาร
ได้มีการย่ืนแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance 
program)  ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน  

2.2 ในกรณีท่ีกองทนุลงทนุในตราสารตามข้อนีโ้ดยเป็นตราสารท่ีออก
ใหม่และมี credit rating อยู่ในระดบัต่ํากว่า investment grade 
หรือไมมี่ credit rating ให้ บลจ. ลงทนุเพ่ือกองทนุภายใต้ 
การจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่า
การออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง้ เว้นแต่กรณีท่ีผู้
ออกตราสารได้มีการย่ืนแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond 
issuance program) ให้พิจารณาเป็น รายโครงการ 
(อตัราสว่นตาม 2.2 ไมใ่ช้กบักรณีเป็นตราสารท่ีออกโดยบคุคลดงันี ้ 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
2. ธนาคารออมสนิ 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ
ไทย  
7. ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและนําเข้าแหง่ประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
9. บริษัทหลกัทรัพย์ 
10.สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบนัการเงินตา่งประเทศท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบับคุคล
ตาม 1 – 9) 

3 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ - ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรือ กองทนุ 
CIS ตา่งประเทศ ท่ีออกหน่วยนัน้  
- อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบัการลงทนุดงันี ้ 
(1) การลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 
โดยได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังาน  
(1.1) มีขนาดเลก็  
(1.2) จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี  
(1.3) เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในวงกว้าง  

4 หน่วย infra ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทัง้หมดของกองทนุ infra ท่ี
ออกหน่วยนัน้ เว้นแตเ่ป็นหน่วย infra ของกองทนุท่ีมีลกัษณะ
ครบถ้วนดงันี ้โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน  
(1) มีขนาดเลก็  
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน  
(2) จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมีอายไุมเ่กิน 2 ปี  
(3) เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในวงกว้าง  

1  หนีส้ินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบญัชีท่ีผู้ออกตราสารดงักลา่วได้จดัทํางบการเงินตามมาตรฐานการ

บญัชีนัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบญัชีตามกฎหมายวา่ด้วยวิชาชีพบญัชี 
หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United 
States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 
2 รวมถึงกรณียงัไม่ครบกําหนดการจดัทํางบการเงินในครัง้แรกของผู้ออกตราสาร 

ทัง้นี ้การคํานวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุ และอตัราสว่นการลงทนุให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยการลงทนุ
ของกองทนุ และหรือท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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  ตารางค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จาก
กองทุนรวม  

อัตราตามโครงการ 1 เรียกเกบ็จริง2 
1/6/2562-31/05/2563  

เรียกเกบ็จริง2 
1/6/2561-31/05/2562  

เรียกเกบ็จริง2 
1/6/2560-31/05/2561 

1.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมด 
(ที่ประมาณการได้)  

ไม่เกนิ 2.5145 2.1721 2.1724 2.17 

1.1 คา่ธรรมเนียมการจดัการ  ไมเ่กิน 2.14  1.9260 1.9263 1.93 
1.2 คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์   ไมเ่กิน 0.1605  0.0321 0.0321 0.03 
1.3 คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ไมเ่กิน 0.2140  0.2140 0.2140 0.21 
2.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ 
(ประมาณการไม่ได้) 

 

2.1 คา่สอบบญัชี ตามท่ีจ่ายจริง 0.2513 0.2266 0.17 
2.2 คา่ธรรมเนียมธนาคาร ตามท่ีจ่ายจริง - - - 
2.3 คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามท่ีจ่ายจริง 0.0053 0.0022 0.01 
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็
จริงทัง้หมด 

ไม่เกนิ 5.353 2.4287 2.4012 2.35 

หมายเหต ุ
1 อตัราร้อยละตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม     
2 คา่ธรรมเนียมดงักลา่ว รวมภาษีมลูคา่เพ่ิม (ถ้ามี) 
3 อตัราร้อยละตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด 
4 อตัราไม่เกินร้อยละของมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทนุ 
5 ไม่มีคา่ธรรมเนียมสบัเปล่ียนเข้า (แตต้่องเสียคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุด้วย) 
6 จะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุในวนัท่ีย่ืนคําขอทํารายการ 

กรณีเพ่ิมอตัราค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายจะเพ่ิมได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยบริษัทจดัการ
จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั โดยจะติดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการสํานกังานใหญ่และสํานกังานสาขาของ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน อัตราตามโครงการ 
เรียกเกบ็จริง 

31/5/2563 

เรียกเกบ็จริง 

31/5/2562 
เรียกเกบ็จริง 

31/5/2561 

1. คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ 4 ไมเ่กิน 3.00  1.50 1.50 1.50 

2. คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ 
3. คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ   
3.1 คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขาเข้า ไมมี่ ไมมี่5 

3.2 คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขาออก ไมมี่ ไมมี่ 
4. คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ในอตัรา 20 บาทตอ่หน่วยลงทนุ 2,000 หน่วย หรือเศษของ 2,000 หน่วย 6 

 

5.  คา่ธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือ สกลุ ท่ีอยู ่การออกใบหน่วยลงทนุ รายการละ 50 บาท  6  
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กองทุนเปิด ออล เอเชีย อิควิต้ี
ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั

ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) (EUR) 115,383.08

ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) (USD) 56,848.09

มูลค่าตามราคาตลาด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ

เงนิฝาก 281,445.66

อ่ืนๆ -53,775.13

ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 106,782.36

ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) (JPY) 2,432.13

หนีส้นิอ่ืน -71,117.92

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ  LUXEMBOURG

หุ้นสามัญ 11,893,309.51

ทรัพย์สนิอ่ืน 17,342.79

NN (L) Japan Equity (LU0082087783) 3,457,599.29

ไมจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 11,893,309.51

หนว่ยลงทนุ 11,893,309.51

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ  SINGAPORE

หุ้นสามัญ 4,400,346.68

NN (L) Greater China Equity (LU0119216801) 4,209,292.60

NN (L) Asia Income (LU0051129079) 4,226,417.62

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 16,521,326.72

United Japan Growth Fund (SG9999001119) 4,400,346.68

ไมจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 4,400,346.68

หนว่ยลงทนุ 4,400,346.68
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ตารางสรุปผลการดาํเนินงาน 
วันจดทะเบียนกองทุน    15 ม.ิย. 49 
วันสิน้สุดรอบบัญชี        31 พ.ค. 63 

 
 
- ผลตอบแทนท่ีมีอายมุากกวา่หรือเทา่กบั 1 ปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนร้อยละตอ่ปี 

- Benchmark : ดชันี MSCI Japan ปรับด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน 50%           
ดชันี MSCI AC Asia-Pacific ex Japan ปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบคา่สกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน  50% 

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมของ
สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถึงผล
การดําเนินงานในอนาคต 

- ผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown) : -30.0416% 
 

  

ผลตอบแทนกองทนุรวม ‐6.00% ‐0.47% N/A ‐1.98% N/A 3.47% N/A ‐2.15% N/A ‐2.13% N/A 1.59% N/A ‐1.10%

ผลตอบแทนตวัชีว้ดั ‐4.30% ‐0.07% N/A ‐0.94% N/A 3.20% N/A ‐0.78% N/A 0.47% N/A 3.95% N/A 0.06%

ความผนัผวนของกองทนุ 17.32% 16.43% N/A 17.52% N/A 19.30% N/A 11.64% N/A 11.62% N/A 11.03% N/A 13.70%

ความผนัผวนของตวัชีว้ดั 14.52% 13.55% N/A 14.71% N/A 16.49% N/A 11.30% N/A 11.46% N/A 11.21% N/A 12.75%

10 ปีกองทนุ Percentile
ต ัง้แตจ่ดัต ัง้
กองทนุ

YTD 3 เดอืน Percentile 6 เดอืน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทุนรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ออล เอเชีย อิควิต้ี 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 
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ข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิด ออล เอเชีย อิควิต้ี 
ณ วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2563 

 

--ไมมี่-- 

หมายเหต ุ: 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ได้ท่ี website ของบริษัทจดัการ http:// www.uobam.co.th 
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คาํเตือน / ข้อแนะนํา 

 

 การพจิารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงว่าสาํนักงาน
ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของ
หน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้  

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด เช่นเดียวกันกับที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกัด ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการ
จะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 

ทัง้นีผู้้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบข้อมูลการลงทุนเพ่ือบริษัทจัดการได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี 
(ประเทศไทย) จาํกัด หรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซือ้คืนหรือสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด ออล 
เอเชีย อิควิตี ้เม่ือเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเปิดนีเ้หมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุน
ยอมรับความเส่ียงที่อาจเกดิขึน้จากการลงทุนดังกล่าวได้ 

 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกต ิผู้ลงทุนอาจได้รับชาํระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กาํหนดไว้
ในหนังสือชีช้วน  

 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชีช้วนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชีช้วนไว้เป็นข้อมูลเพ่ือใช้อ้างอิงใน
อนาคต และเม่ือมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ตดิต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซือ้หน่วยลงทุน 

 กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนัน้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี 
(ประเทศไทย) จํากัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิด ออล เอเชีย อิควิตี ้ทัง้นี ้
ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิด ออล เอเชีย อิควิตี  ้ไม่ได้ขึน้อยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการ
ดาํเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกัด  

 ผู้ลงทุนจะต้องรับความเส่ียงในการชําระหนีข้องผู้ออกตราสาร เน่ืองจากภาระผูกพันในการชําระคืนเงินต้น
และดอกเบีย้ของกองทุนนีไ้ม่ได้รับการประกันโดยบุคคลใด รวมทัง้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี 
(ประเทศไทย) จาํกัด ดังนัน้ ความเส่ียงที่ ผู้ลงทุน และ/หรือกองทุนได้รับขึน้อยู่กับความสามารถในการชาํระ
หนีข้องผู้ออกตราสารเท่านัน้ (ในกรณีที่ไม่มีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้คํา้ประกันตราสาร) 

 กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ซึ่งตามปกติ
กองทุนในต่างประเทศจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยรวมเป็นต้นทุนของ
หลักทรัพย์ซึ่งสะท้อนอยู่ในมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศแล้ว  

 อน่ึง เน่ืองจากในทางปฎิบัติอาจมีการได้รับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวคืนบางส่วนจากกองทุนใน
ต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวหาก
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สาํนักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดที่ มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ 
กําหนด ส่ังการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันให้กระทําได้ ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมที่บริษัทจัดการได้รับรวมกับส่วน
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แบ่งค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากต่างประเทศ (ถ้ามี) จะไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่ระบุไว้ในหนังสือ
ชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการ 

 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 ผู้สนใจลงทุนที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศจะต้องเป็นผู้รับภาระในเร่ืองของข้อกาํหนด กฎระเบียบ และภาษี
ต่างๆ ที่เก่ียวเน่ืองกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง 

 หนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลสาํคัญนี ้เป็นเพียงการสรุปใจความสาํคัญของหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการ
เพ่ือความกระชับและเข้าใจง่ายเท่านั้น ทัง้นี  ้ในการบริหารจัดการกองทุน บริษัทจัดการจะยึดตาม
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนที่ได้รับการอนุมัตจิากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทาํธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวข้อง ได้
ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนตของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(http://www.sec.or.th) 

 บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัตติามจรรยาบรรณและ
ประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ
ทราบ เพ่ือที่บริษัทจัดการจะสามารถกาํกับและดูแลการซือ้ขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้  

 เน่ืองจากกองทุนเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ ดังนัน้หลักเกณฑ์การเรียกเกบ็ภาษี และ/หรือ ระเบียบ
ขัน้ตอนวิธีการต่างๆ ตลอดจนข้อกําหนดการโอนเงิน ฯลฯ ที่เกิดขึน้อันเน่ืองมาจากการลงทุนของกองทุน
จะส่งผลต่อผลตอบแทนขัน้สุดท้ายที่กองทุนนีจ้ะได้รับด้วย 

 กองทุนเปิด ออล เอเชีย อิควิตี ้เป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ดังนัน้ ผู้
ลงทุนควรคํานึงถึงการทํารายการซือ้ขายหน่วยลงทุน และ/หรือการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และ/หรือ
การส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ระหว่างกองทุนรวมในประเทศกับกองทุนรวมต่างประเทศ ซึ่งจะใช้เวลามากกว่า
ปกต ิเน่ืองจากมีความแตกต่างทางด้านเวลา (Time Zone) วันทาํการ วันหยุดทาํการ อัตราแลกเปล่ียน และ
เวลาปิดรับคําส่ังซือ้ขาย นอกจากนี ้กองทุนรวมในประเทศจําเป็นต้องมีการสํารองเงินลงทุนบางส่วนไว้ใน
ประเทศ เพ่ือรองรับการไถ่ถอนหน่วยลงทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุน จึงอาจเป็นผลให้มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในประเทศและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมต่างประเทศมีความ
แตกต่างกันมาก อน่ึง เน่ืองจากผู้ลงทุนได้ลงทุนในกองทุนเปิด ออล เอเชีย อคิวติี ้ซึ่งจัดตัง้ในประเทศไทยและ
อยู่ภายใต้กฎหมายไทย และการกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซือ้ขาย
หลักทรัพย์ในประเทศไทย ดังนัน้ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในประเทศที่
คํานวณและประกาศในประเทศไทย จึงเป็นมูลค่าหน่วยลงทุนที่สะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าการลงทุน
ของผู้ลงทุน 

 ผู้สนใจส่ังซือ้หน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปล่ียนแปลงข้อมูลหรือ
ข้อเทจ็จริงใดๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนทราบ หากมีการเปล่ียนแปลงจาก
ที่ เคยแจ้งไว้ ทัง้นี ้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน อาจพิจารณาขอข้อมูลหรือ
เอกสารเพิ่มเตมิ ทัง้ก่อนและภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทาง
ปฏบัิต ิหรือการตีความ หรือการส่ังการของหน่วยงานที่มีอาํนาจตามกฎหมาย 
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 บริษัทจัดการมีวิธีการติดต่อส่ือสารข้อมูลเก่ียวกับกองทุนกับผู้ลงทุนหลายวิธี เช่น ทางไปรษณีย์ ผ่าน
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน หรือผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ผู้ลงทุนจึงควรตรวจสอบให้
แน่ใจว่าได้รับข้อมูลเก่ียวกับกองทุนครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางท่ีผู้ลงทุนได้แสดงความจํานงไว้กับบริษัท
จัดการ หากมีข้อสงสัยให้ตดิต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 

 บริษัทจัดการอาจปฏิเสธไม่ให้คําแนะนําการลงทุน และไม่ขายหน่วยลงทุนในกรณีที่ ผู้ส่ังซือ้/ผู้ส่ังสับเปล่ียน
หน่วยลงทุนปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลหรือให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน เพ่ือประกอบการให้คําแนะนําที่สอดรับกับ
ระดับความเส่ียงของกองทุนรวม และ/หรือผู้ส่ังซือ้/ผู้ส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนประสงค์จะลงทุนในกองทุนที่
มีระดับความเส่ียงสูงกว่าระดับความเส่ียงที่ ผู้ส่ังซือ้/ผู้ส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนยอมรับได้ และผู้ส่ังซือ้/ผู้ส่ัง
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนไม่ยินยอม/ไม่ให้คํายืนยันรับทราบถึงระดับความเส่ียงที่ เพิ่มขึน้จากการลงทุนใน
กองทุนดังกล่าว และ /หรือกรณีที่ ผู้ ส่ังซือ้ /ผู้ ส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไม่ได้นําส่งเอกสารหลักฐาน
ประกอบการซือ้/สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามที่กาํหนด 

 บริษัทจัดการอาจพิจารณาระงับการทําธุรกรรมใดๆ กับผู้ลงทุน หากมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุน หรือ
บุคคลที่เก่ียวข้อง/เก่ียวเน่ือง/เก่ียวพันกับผู้ลงทุน เป็นบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง/เก่ียวเน่ือง/เก่ียวพันกับการ
ฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรืออยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษ/สอบสวน/ติดตาม/ต้องสงสัย/ถูกดาํเนินคดี และ/
หรือ เป็นบุคคลที่มีช่ืออยู่ในบัญชีรายช่ือผู้กระทาํผิด (Black List) จากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของ
องค์กรกาํกับดูแลที่เก่ียวข้องในเร่ืองดังกล่าว 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สทิธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน หรือโดยผ่านเครือข่ายอนิเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.uobam.co.th) 

 ในกรณีที่ ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 

 บริษัทจัดการใช้ข้อมูลในอดีตในการคํานวนค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (absolute correlation 
coefficient) กองทุนจึงมีความเส่ียงหากสินทรัพย์อ้างอิง (underlying assets) และทรัพย์สินที่ต้องการลดความ
เส่ียงเคล่ือนไหวในทิศทางที่ไม่เป็นไปตามข้อมูลในอดีต ซึ่งอาจทําให้สัญญาซือ้ขายล่วงหน้าไม่สามารถลด
ความเส่ียงได้เตม็ประสทิธิภาพ 

 ผู้ลงทุนควรทาํความเข้าใจลักษณะสนิค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตัดสนิใจลงทุน 

 กองทุนรวมนีล้งทุนกระจุกตัวในประเทศญ่ีปุ่นและสาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการ
กระจายความเส่ียงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย 
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