หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

กองทุนเปิด ออล เอเชีย อิควิตี้
All Asia Equity Fund : ASIA-E
ประเภทกองทุน

: กองทุนรวมหน่วยลงทุน ประเภทตราสารแห่งทุน ที่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน

อายุโครงการ

: ไม่กําหนด

วันที่ได้ รับอนุมัตใิ ห้ จัดตัง้ และจัดการกองทุนรวม : 3 พฤษภาคม 2549
วันที่จดทะเบียนกองทุน : 15 มิถนุ ายน 2549
นโยบายการลงทุน :
กองทุนเปิ ด ออล เอเชีย อิควิตี ้ เป็ นกองทุนที่มีนโยบายที่จะนําเงินส่วนใหญ่ที่ได้ จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมต่างประเทศ โดยจะลงทุนในประเภทกองทุนตราสารแห่งทุน (Equity Fund) ที่ลงทุนเฉพาะในเอเชีย
(Asia Ex-Japan) และ/หรื อ ประเทศญี่ปนุ่ (Japan) เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ของการกระจายการลงทุนให้ ครอบคลุม
ประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชีย โดยกองทุนจะลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศโดยเฉลี่ยใน
รอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน และกองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยผู้จดั การกองทุนจะเป็ นผู้พิจารณา
สัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนแต่ละกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวะตลาดในแต่ละขณะ
ผลตอบแทนที่ผ้ ูลงทุนจะได้ จากเงินลงทุน :
เมื่อกองทุนในต่างประเทศได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุน อันได้ แก่ กําไรจากส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์ เงินปั นผล
และดอกเบี ้ยรับ จะทําให้ มลู ค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึ ้น ดังนัน้ เมื่อทําการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนจึงมีโอกาสได้ รับกําไร
จากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ ้น

สําหรั บรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 15 สิน้ สุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

คําถามและคําตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม
คําถามและคําตอบเกี่ยวกับลักษณะที่สาํ คัญของกองทุนรวม
1. กองทุนรวมนี เ้ ป็ นกองทุนรวมที่มีการกําหนดประเภทของผู้ ลงทุน หรื อมีการแบ่ งชนิ ดของหน่ วยลงทุน
หรื อไม่ อย่ างไร ?
กองทุนนี ้ไม่มีการกําหนดประเภทของผู้ลงทุน หรื อไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
2. กองทุนรวมนีม้ ีจาํ นวนเงินทุนโครงการเท่ าใด ?
5,000 ล้ านบาท และบริ ษัทจัดการอาจยื่นขออนุมตั ิเพิ่มเติมจํานวนเงินทุนของกองทุนจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายหลังจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
3. กองทุนรวมนีเ้ หมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสําหรั บเงินลงทุนลักษณะใด ?
เงินลงทุนส่วนที่ผ้ ลู งทุนต้ องการกระจายการลงทุนไปลงทุนในตลาดหุ้นของประเทศในทวีปเอเชียรวมถึงประเทศญี่ปนุ่
โดยควรเป็ นเงินลงทุนส่วนที่ยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ ในระดับปานกลางถึงค่อนข้ างสูง ผลตอบแทนที่
กองทุนจะได้ รับจากการลงทุนส่วนใหญ่ จะมาจากกําไรจากส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์ เงินปั นผล (ถ้ ามี) และ
ดอกเบี ้ยรับ
4. ปั จจัยใดที่มีผลกระทบอย่ างมีนัยสําคัญต่ อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ?
1. การเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารที่กองทุนต่างประเทศลงทุนไว้
2. การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
3. ความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนต่างประเทศ
5. กองทุนรวมนีเ้ ป็ นกองทุนรวมที่มีผ้ ูประกันเงินลงทุนหรื อเป็ นกองทุนรวมที่ม่ ุงเน้ นจะคุ้มครองเงินต้ นหรื อไม่
อย่ างไร ?
กองทุนนี ้เป็ นกองทุนที่ไม่มีประกันและไม่ค้ มุ ครองเงินต้ น
6. กองทุนรวมนีม้ ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่ างไร ?
วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชี วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี
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7. กองทุนต่ างประเทศนัน้ มีนโยบายการลงทุน ปั จจัยความเสี่ยงที่สาํ คัญ และผลการดําเนินงานอย่ างไร ?
 นโยบายการลงทุน และปั จจัยความเสี่ยงที่สาํ คัญ
1. NN (L) Japan Equity
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะเน้ นการกระจายการลงทุนไปในหุ้น และ/หรื อหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนมือได้ ซึง่ ออกโดยบริ ษัทที่จดั ตังขึ
้ ้นใน
ประเทศญี่ปนุ่ หรื อซื ้อขายอยูใ่ นประเทศดังกล่าว
ปั จจัยความเสี่ยงที่สําคัญ
- ความเสี่ยงด้ านราคาตลาด (Market Risk)
- ความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
- ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี ้ย (Interest Rate Risk)
- ความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี ้ (Credit Risk)
2. NN (L) Asia Income
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะเน้ นการกระจายการลงทุนไปในหุ้น และ/หรื อหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนมือได้ ซึง่ ออกโดยบริ ษัทที่จดั ตังขึ
้ ้นใน
ประเทศที่อยูใ่ นภูมิภาคเอเชีย (ไม่รวมประเทศญี่ปนและออสเตรเลี
ุ่
ย) หรื อซื ้อขายอยูใ่ นประเทศดังกล่าว
ปั จจัยความเสี่ยงที่สําคัญ
- ความเสี่ยงด้ านราคาตลาด (Market Risk)
- ความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
- ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี ้ย (Interest Rate Risk)
- ความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี ้ (Credit Risk)
3. NN (L) Greater China Equity
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะเน้ นการกระจายการลงทุนไปในหุ้น และ/หรื อหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนมือได้ ซึง่ ออกโดยบริ ษัทที่จดั ตังขึ
้ ้นใน
ประเทศตลาดเกิดใหม่ ประเทศใดๆ ต่อไปนี :้ สาธารณรั ฐประชาชนจี นฮ่องกง และไต้ หวัน หรื อซือ้ ขายอยู่ใน
ประเทศดังกล่าว
ปั จจัยความเสี่ยงที่สําคัญ
- ความเสี่ยงด้ านราคาตลาด (Market Risk)
- ความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
- ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี ้ย (Interest Rate Risk)
- ความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี ้ (Credit Risk)
4. United Japan Growth Fund
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะเน้ นลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นของบริษัทที่มีรายได้ หรื อทรัพย์สนิ มาจากประเทศญี่ปนุ่
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 ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมต่ างประเทศ (กองทุนหลัก) ข้ อมูลกองทุนหลัก 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 ข้ อมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

หมายเหตุ : ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
มิได้ เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
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คําถามและคําตอบเกี่ยวกับข้ อกําหนดในการซือ้ ขายและโอนหน่ วยลงทุน
1. กองทุนรวมนีม้ ีวธิ ีการขายและรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุนอย่ างไร ?
 การสั่งซือ้ หน่ วยลงทุน
ท่านสามารถลงทุนเป็ นจํานวนเงินขันตํ
้ ่า ดังนี ้
การสั่งซือ้ ครั ง้ แรก

การสั่งซือ้ ครั ง้ ถัดไป

ไม่กําหนด

ไม่กําหนด

ท่านสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ทกุ วันทําการตังแต่
้ เวลาเปิ ดทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 15.30 น. โดยผ่าน
ช่องทางต่างๆ ดังนี ้
- สั่งซือ้ ผ่ านบริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน ดังนี ้
ทุกวันทําการขายหน่วยลงทุน ตังแต่
้ เวลาเปิ ดทําการธนาคารพาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15 30.น.
การทํารายการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนก่อนเวลา 15.30 น. ให้ ถือเป็ นรายการของวันทําการซื ้อนัน้ และการทํารายการหลัง
เวลา 15.30 น. ให้ ถือเป็ นรายการของวันทําการซื ้อถัดไป
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องชําระเงินค่าซื ้อครัง้ เดียวเต็มจํานวนที่สงั่ ซื ้อ โดยชําระเป็ นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรื อคําสัง่ หัก
บัญชีธนาคาร หรื อวิธีอื่นใดที่บริ ษัทจัดการยอมรับ โดยผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องลงวันที่ตามวันที่ที่สงั่ ซื ้อและขีดคร่ อมเฉพาะสัง่
จ่ายเพื่อบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันที่บริษัทจัดการเปิ ดไว้ เพื่อการนี ้ของธนาคารดังต่อไปนี ้
- ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
โดยระบุชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สงั่ ซือ้ ลงบนด้ านหลังของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อ
ผลประโยชน์ของผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน

กองทุนเปิ ด ออล เอเชีย อิควิตี ้

7

- สั่งซือ้ หน่ วยลงทุนผ่ านบริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan)
ผู้ลงทุนสามารถวางแผนการลงทุนซื ้อหน่วยลงทุนล่วงหน้ าได้ โดยสามารถเลือกระบุความถี่ในการลงทุนเป็ นรายเดือน
หรื อรายไตรมาสผ่านบริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan)
โดยผู้ลงทุนที่ประสงค์จะใช้ บริ การนี ้ จะต้ องกรอกใบคําขอใช้ บริ การการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular
Saving Plan) และจะต้ องสมัครบริ การหักบัญชีอตั โนมัติ (Direct Debit) ของธนาคารทหารไทย ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกรุ งเทพ ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา และธนาคารไทยพาณิชย์ (หรื อช่องทางอื่นใดที่อาจเปิ ดให้ บริ การในอนาคต)
ทังนี
้ ้ ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรี ยกเก็บสําหรับการหักบัญชีอตั โนมัติ (Direct Debit) ถือเป็ นภาระของผู้ถือหน่วยลงทุน
แต่ในปั จจุบนั บริษัทจัดการเป็ นผู้ชําระค่าธรรมเนียมธนาคารตามเกณฑ์ข้างต้ นแทนผู้ถือหน่วยลงทุน และบริ ษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการชําระค่าธรรมเนียมดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
- สั่งซือ้ ผ่ านระบบ Premier Online ผ่ านระบบอินเทอร์ เน็ต (Internet Trading) ผ่ าน www.uobam.co.th
ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
การทํารายการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนภายในเวลาที่ได้ ระบุไว้ ในหนังสือแจ้ งอนุญาตให้ ใช้ บริ การ หรื อคู่มือการใช้ งานระบบ
พรี เมียร์ ซึ่งในปั จจุบนั กําหนดไว้ ภายในเวลา 15.30 น. ในวันทําการซื ้อให้ ถือเป็ นรายการของวันทําการซื ้อนัน้ การทํา
รายการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนหลังเวลา 15.30 น. ให้ ถือเป็ นรายการของวันทําการซื ้อถัดไป
- สั่งซือ้ ผ่ านเจ้ าหน้ าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual Fund by Phone)
ทุกวันทําการขายหน่วยลงทุน ตังแต่
้ เวลาเปิ ดทําการธนาคารพาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น.
-

กรณีส่ ังซือ้ โดยการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน

การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึ่ง (“กองทุนเปิ ดต้ นทาง”) เพื่อซื ้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอีกกองทุนหนึ่ง (“กองทุนเปิ ดปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการและ/หรื อ
หนังสือชี ้ชวน
โดยบริ ษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งได้ หกั ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาออก
จากกองทุนเปิ ดต้ นทาง (ถ้ ามี) ไปชําระค่าซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดปลายทาง โดยเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวนี ้
จะถูกหักค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาเข้ าของกองทุนเปิ ดปลายทางไว้ ด้วย (ถ้ ามี)
ผู้ถื อ หน่ว ยลงทุน สามารถสับ เปลี่ ย นหน่ว ยลงทุน ระหว่า งกองทุน เปิ ดที่ อ ยู่ภ ายใต้ ก ารบริ ห ารของบริ ษั ท จัด การ
โดยจะต้ องเป็ นกองทุนเปิ ดที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนว่าสามารถทําการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนได้ เท่านั ้น ทั ้งนี ้
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปมาระหว่างกองทุนเปิ ดต่างๆ นัน้ จะต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนด้ วย
ทังนี
้ ้ การในทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ผู้ถือหน่วย/ผู้ลงทุนสามารถทํารายการสับเปลี่ยนได้ เฉพาะกรณีเป็ น
การทํารายการภายใต้ ผ้ ถู ือหน่วยบุคคลเดียวภายใต้ หมายเลขผู้ถือหน่วยเดียวกันเท่านัน้ บริ ษัทจัดการไม่อนุญาติให้ มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้ ามหมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุน เว้ นแต่จะได้ รับการพิจารณาจากบริษัทจัดการเป็ นรายกรณี

กองทุนเปิ ด ออล เอเชีย อิควิตี ้

8

อนึ่ง ในการทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทําการเปิ ดบัญชีกองทุนผ่านตัวแทนขายของ
บริ ษัทจัดการนัน้ อาจมีกรณี ที่ไม่สามารถทํารายการสับเปลี่ยนได้ ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั ระบบงานของตัวแทนที่ทําการเปิ ด
บัญชีของผู้ถือหน่วยเป็ นสําคัญ
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะให้ มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิ ดภายใต้ การบริ หารของ
บริ ษัท จัด การ (“กองทุน เปิ ดต้ น ทาง”) มาเข้ า กองทุน เปิ ด ออล เอเชีย อิควิตี ้ (“กองทุน เปิ ดปลายทาง”) และ/หรื อ
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิ ด ออล เอเชีย อิควิตี ้ (“กองทุนเปิ ดต้ นทาง”) ไปยังกองทุนเปิ ดอื่นภายใต้
การบริ หารจัดการของบริ ษัทจัดการ (“กองทุนเปิ ดปลายทาง”) โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ การสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดดังกล่าว จะต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการ และ/หรื อหนังสือชี ้ชวน
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบถึงกองทุนที่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะหยุดรับคําสัง่ สับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็ นการชั่วคราว หรื อถาวรก็ได้ ในกรณี ที่
บริ ษัทจัดการเห็นว่าการหยุดรับคําสัง่ สับเปลี่ยนดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์สงู สุด หรื อมีผลกระทบในทางที่ดีต่อกองทุนเปิ ด
และผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
และ/หรื อประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
-

ช่ องทางอื่นๆ (ถ้ ามี)

หมายเหตุ :
วิธีการหรื อช่องทางการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทจัดการอาจเปิ ดและ/หรื อไม่เปิ ดให้ บริ การได้ ครบทุก
ช่องทาง ทังนี
้ ้ ผู้ที่ประสงค์จะสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ ที่บริ ษัทจัดการ และ/หรื อสถานที่ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
การรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
ท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นจํานวนขันตํ
้ ่า ดังนี ้


จํานวนเงิน

จํานวนหน่ วย

ไม่กําหนด

ไม่กําหนด

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการเงินลงทุนคืน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ โดยดําเนินการขายคืนผ่านวิธีการดังต่อไปนี ้
- ผ่ านบริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน
ทุกวันทําการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน *
- ผ่ านบริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan)
- ผ่ านเจ้ าหน้ าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual Fund by Phone)
ทุกวันทําการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน *
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- ผ่ านระบบ Premier Online ผ่ านระบบอินเทอร์ เน็ต (Internet Trading) ผ่ าน www.uobam.co.th
ตลอด 24 ชัว่ โมง ทุกวัน
การทํารายการขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลาที่ได้ ระบุไว้ ในหนังสือแจ้ งอนุญาตให้ ใช้ บริ การ หรื อคู่มือการใช้ งานระบบ
พรี เมียร์ ซึง่ ในปั จจุบนั กําหนดไว้ ภายในเวลา 15.00 น. ในวันทําการขายคืน/รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนใดให้ ถือเป็ นรายการ
ของวันทําการขายคืน/รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ และสําหรับการทํารายการขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 15.00 น.
ในวันทําการขายคืน/รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ให้ ถือเป็ นรายการของวันทําการขายคืน/รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะดําเนินการหรื อมอบหมายให้ ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทําการ นับแต่วนั คํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน โดยมิให้ นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่ มี
ลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ่งบริ ษัทจัดการกองทุนรวมได้ ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทําการใน
ต่างประเทศดังกล่าวไว้ แล้ วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
หมายเหตุ * เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในกองทุนของต่างประเทศ ซึง่ วันหยุดทําการของกองทุนต่างประเทศที่กองทุน
ไปลงทุน อาจจะไม่ตรงกับวันหยุดทําการของประเทศไทย จึงอาจส่งผลกระทบต่อการส่งคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
และ/หรื อระยะเวลาในการชําระเงินค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน ดังนัน้ วันทําการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
หมายถึง วันทําการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามปกติของบริ ษัทจัดการและของกองทุนต่างประเทศ หรื อตามที่บริ ษัท
จัดการประกาศกําหนดเพิ่มเติม
2. กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ ขายหน่ วยลงทุน ?
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรื อระงับการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ทังหมดหรื
้
อบางส่วน และ/หรื อปฏิเสธที่จะ
ให้ คําแนะนําการลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้ :1. กรณี ที่การสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน อาจมี ผลทําให้ ผ้ ูสั่งซื อ้ หน่วยลงทุนรายนัน้ ๆ ถื อหน่วยลงทุน
มากกว่าร้ อยละ 5.0 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
2. กรณีที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันมี
้ ผลทําให้ จํานวนหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการตามที่ได้ รับอนุมตั ิ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
3. กรณี เอกสารหรื อข้ อมูลประกอบการซื ้อหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการได้ รับจากผู้สงั่ ซือ้ หน่วยลงทุนไม่ถูกต้ องตาม
ความเป็ นจริ ง และ/หรื อไม่ครบถ้ วน
4. กรณี เอกสารหรื อข้ อมูลประกอบการซื ้อหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการได้ รับจากผู้สงั่ ซือ้ หน่วยลงทุนไม่ถูกต้ องตาม
ความเป็ นจริง และ/หรื อไม่ครบถ้ วนทังตามข้
้
อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อตามข้ อกําหนด
ของบริษัทจัดการ
5. กรณีที่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน และ/หรื อผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน
และ/หรื อผู้ถือหน่วยลงทุน เป็ นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องกับการฟอกเงินหรื อการก่อการร้ าย
6. บริ ษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ ซื ้อ และ/หรื อการจัดสรรหน่วยลงทุนในบางกรณีตามที่บริ ษัทจัดการ
เห็นสมควร เช่น ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการเห็นว่าเป็ นประโยชน์โดยรวมต่อกองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อกรณี ที่
้ ้
การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนอาจก่อให้ เกิดปั ญหาในการบริ หารกองทุนหรื อก่อให้ เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็ นต้ น ทังนี
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เพื่ อ เป็ นการรั กษาผลประโยชน์ โ ดยรวมของกองทุน ผู้ถือ หน่วยลงทุน และ ชื่ อ เสีย งหรื อ ความรั บ ผิด ชอบทาง
กฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการเป็ นหลัก
7. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ ซื ้อ และ/หรื อการจัดสรรหน่วยลงทุนทั ้งหมด หากคาดการณ์ได้ ว่า
การจัดตังและ/หรื
้
อการลงทุนของกองทุนไม่เหมาะสม และ/หรื อไม่เป็ นประโยชน์โดยรวมต่อนักลงทุน โดยบริ ษัทจัดการ
อาจยกเลิกการจัดตังกองทุ
้
นและคืนเงินค่าจองซื ้อให้ กบั นักลงทุนโดยเร็ว
8. กรณีที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดมีจํานวนเกินข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนแก่บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดที่
ซื ้อหน่วยลงทุนเกินข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้ นแต่เข้ าข้ อยกเว้ นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วย
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ าที่ของบริษัทจัดการ
3. กองทุนรวมนีม้ ีข้อกําหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกําหนดเวลาชําระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน การไม่ ขายหรื อไม่ รับ
ซือ้ คืนหน่ วยลงทุนตามคําสั่งที่รับไว้ แล้ ว และการหยุดรั บคําสั่งซือ้ หรื อขายคืนหน่ วยลงทุนไว้ อย่ างไร ?
การเลื่อนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริ ษัท จัด การอาจเลื่อ นกํา หนดการชํา ระเงิน ค่า ขายคืน หน่ว ยลงทุน คืน แก่ผ้ ูถือ หน่ว ยลงทุน ที่ไ ด้ มีคํา สัง่ ขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
1. บริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณี ที่เข้ าเหตุดังต่อไปนี ้ โดยได้ รับ
ความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(1) มี เหตุจํ าเป็ นทํ าให้ ไ ม่สามารถจํ าหน่า ย จ่ายโอน หลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สินของกองทุน รวมเปิ ดได้ อ ย่า ง
สมเหตุสมผล หรื อ
(2) มีเหตุที่ทําให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่ง
เหตุดงั กล่าวอยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
2. ผู้ถือหน่วยลงทุน มีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรื อในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัท จัดการพบว่า ราคารับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถกู ต้ องและผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลัง
และรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องนันต่
้ างจากราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่
้ ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
ถูกต้ องตังแต่
้ หนึง่ สตางค์ขึ ้นไป และคิดเป็ นอัตราตังแต่
ทังนี
้ ้ การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้ อ 1 หรื อข้ อ 2 ให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี ้
(1) เลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วนั ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนนัน้
เว้ นแต่ได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้ ง ผู้ถือ หน่ว ยลงทุน ที่มีคํา สัง่ ขายคืน หน่ว ยลงทุน ไว้ แ ล้ ว ให้ ท ราบถึง การเลื่อ นกํา หนดการชํา ระค่า ขายคืน
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบเรื่ องดังกล่าวด้ วยวิธีการใดๆ
โดยพลัน
(3) แจ้ งการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้ อมทังจั
้ ดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้ รับ
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามข้ อ 1 หรื อ การรั บรองข้ อ มูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามข้ อ 2 ต่อ
สํานักงานโดยพลัน ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
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(4) ในระหว่างการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้ องชําระค่าขายคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที่ส่ง
คําสัง่ ขายคืนก่อนหลัง
การไม่ขาย หรื อไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ที่รับไว้ แล้ ว
1. บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ที่รับไว้ แล้ ว หรื อจะหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ
หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที่กําหนดไว้ ในโครงการ ซึง่ ต้ องไม่เกินกว่ากรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทําการซื ้อขายได้ ตามปกติ
(2) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี ้
โดยได้ รับความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว ซึง่ ให้ กระทําได้ ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้ นแต่จะได้ รับการ
ผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็ นทําให้ ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่าง
สมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ ลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้เกิดขึ ้น ซึง่ ก่อให้ เกิด
ผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนยั สําคัญ
้ ้ เฉพาะใน
(ก) ตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทําการซื ้อขายได้ ตามปกติ ทังนี
กรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื ้อขายในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์แห่งนันเกิ
้ นกว่าร้ อยละ 10 ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที่ทําให้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ อย่างเสรี และทําให้ ไม่สามารถโอนเงิน
ออกจากประเทศหรื อรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ ตามปกติ หรื อ
(ค) มีเหตุที่ทําให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ที่ลงทุนไว้ ตามกําหนดเวลาปกติ ซึง่
เหตุดงั กล่าวอยูเ่ หนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็นชอบด้ วยแล้ ว
(4) เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ที่รับไว้ แล้ ว หรื อเป็ นการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน แก่
ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้ อเท็จจริงดังนี ้
(ก) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนัน้ ๆ มีส่วนเกี่ยวข้ องกับการกระทําอย่างใด
อย่างหนึง่ ดังนี ้
1. การกระทําที่เป็ นความผิดมูลฐานหรื อความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย
3. การกระทําที่เป็ นการปฏิบตั ิตามคําสัง่ เกี่ยวกับการยึดหรื ออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตาม
กฎหมาย

กองทุนเปิ ด ออล เอเชีย อิควิตี ้

12

(ข) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้ จกั ลูกค้ า และตรวจสอบ เพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับ
ลูกค้ าได้ ในสาระสําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี่ยนให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้ าบริ หารจัดการกองทุนรวมภายใต้ การ
จัดการของตนอันเนื่ องมาจากการที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพี ยงพอของ
เงินกองทุนได้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้ วยการดํารงเงินกองทุน
ของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์
และการค้ าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ นผู้จดั การเงินทุนสัญญา
ซื ้อขายล่วงหน้ า ซึง่ ให้ กระทําได้ ไม่เกิน 3 วันทําการ
2. เมื่อปรากฏเหตุตามข้ อ 1. และบริ ษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย หรื อไม่รับซื ้อคืน หรื อหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ
หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน ให้ บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
(1) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ ว ให้ ทราบถึงการไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืน
หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็ นเหตุตามข้ อ 1 (1) (2) (3) หรื อ (5) ให้ เปิ ดเผยต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ ทราบถึงการหยุดรั บคําสั่งซื อ้ หรื อคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนด้ วย
วิธีการใด ๆ โดยพลันด้ วย
(2) รายงานการไม่ขาย หรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรื อการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนพร้ อม
ทังแสดงเหตุ
้
ผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิ ดนัน้ ให้ สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืน
หน่วยลงทุนตามข้ อ 1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ้ ก่อน
การเปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิ ด
ณ วันทําการสุดท้ ายก่อนวันรายงานนันให้
้ สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่
ขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการเปิ ดขาย หรื อรับซื ้อ
คืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึงการเปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อ
หรื อคําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
3 ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัท
พบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคา
ย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการ
หยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึงการหยุดรับคํา
สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
4 ในกรณีที่วนั ทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที่สํานักงานได้ ประกาศกําหนดให้ เป็ นวันหยุด
ทําการของบริ ษัทจัดการกองทุนรวมเป็ นกรณีพิเศษ ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน
หน่วยลงทุน สําหรับวันดังกล่าว และแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าเกี่ยวกับการหยุดรับคําสัง่ ในกรณี
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ดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5 วันทําการก่อนถึงวันหยุดทําการเป็ นกรณีพิเศษนัน้ โดยจัดให้ มีข้อมูลเรื่ องดังกล่าวไว้ ในที่
เปิ ดเผย ณ สถานที่ในการซื ้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริ ษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขาย หรื อ
รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
การหยุดขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อในกรณี ที่มีความจําเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศ หรื อเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศ
ให้ บริ ษัทจัดการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืนหรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้ เป็ นการชัว่ คราว
ตามระยะเวลาที่ เห็น สมควร แต่รวมแล้ วต้ องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อ กัน เว้ นแต่จะได้ รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้
4. วิธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นอย่ างไร ?
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิ ดได้ ภายในกลุม่ กองทุนเปิ ดที่บริ ษัทจัดการ
กําหนด ซึ่งอยู่ภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการเท่านั ้น การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง
การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึ่ง (“กองทุนเปิ ดต้ นทาง”) เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอีกกองหนึ่ง
(“กองทุนเปิ ดปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการ โดยบริ ษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุน ซึง่ ได้ หกั ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิ ด
ต้ นทาง (ถ้ ามี) เพื่อนําไปชําระค่าซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดปลายทาง
5. กองทุนรวมนีก้ าํ หนดวิธีการโอนหน่ วยลงทุน และข้ อจํากัดการโอนไว้ อย่ างไร ?
1. ตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และ/หรื อ ที่แก้ ไขเพิ่มเติม
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับโอนหน่วยลงทุนในช่วงที่กองทุนรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
6. ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะทราบข้ อมูลเกี่ยวกับมูลค่ าทรั พย์ สนิ สุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุนและราคาขายและรั บซือ้ คืน
หน่ วยลงทุนได้ จากช่ องทางใด ?
ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้ ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th
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คําถามและคําตอบเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่ วยลงทุน
1. กองทุนรวมนีม้ ีการออกและส่ งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนหรื อไม่ อย่ างไร ?
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- ระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนออก “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน / ใบเสร็ จรับเงิน /
ใบกํากับภาษี ” ทุกครัง้ ที่มีการสัง่ ซื ้อหรื อขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อเป็ นการยืนยันจํานวนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
และจะจัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการนับแต่วนั ทําการถัดจากวันที่ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน
ครัง้ แรก หรื อภายใน 7 วันทําการนับแต่วนั ทําการถัดจากวันที่ซื ้อขายหน่วยลงทุนในช่วงการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก อนึ่ง เอกสารหลักฐานต่างๆ จะจัดส่งโดยทางไปรษณีย์ หรื อให้ ผ้ สู นับสนุนการขาย
หรื อรับซื ้อคืนเป็ นผู้มอบให้ แล้ วแต่กรณี
2. ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้ าจถูกจํากัดสิทธิในเรื่ องใด ภายใต้ เงื่อนไข อย่ างไร ?
ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม บริ ษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้ นแต่เป็ นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและ
หน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ เต็มตาม
จํานวนที่ถืออยู่
3. ช่ องทางและวิธีการที่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สิทธิออกเสียงและการดําเนินการ
ใช้ สทิ ธิออกเสียงของบริษัทจัดการ ?
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสียงของบริ ษัทจัดการ
ได้ ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th
4. กองทุนรวมนีม้ ีช่องทางและวิธีการร้ องเรี ยน อย่ างไร ?
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อได้ ที่
- บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด โทรศัพท์ 0-2786-2222 หรื อ
- สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (SEC Help Centre) โทรศัพท์ 0-2033-9999
5. กองทุนรวมนีม้ ีนโยบายการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ อย่ างไร ?
ไม่มี
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คําถามและคําตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินการของกองทุนรวม
1. รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร
รายชื่อกรรมการ
1. นายลี ไหว ไฟ
2. นายทีโอ บุน เคียต
3. นายสัญชัย อภิศกั ดิ์ศิริกลุ
4. นางกัญลิกา บุษปวนิช
5. นายวนา พูลผล

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

คณะผู้บริหาร
1.
2.
3.
4.

นายวนา
นางสุนรี
นายเจิดพันธุ์
นางสาวรัชดา

พูลผล
พิบลู ย์ศกั ดิ์กลุ
นิธยายน
ตังหะรั
้ ฐ

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
กรรมการผู้จดั การ สายปฏิบตั ิการ
กรรมการผู้จดั การ สายการลงทุน
กรรมการผู้จดั การ สายพัฒนาธุรกิจ

2. จํานวนกองทุนรวมภายใต้ การบริหารจัดการของบริษัท
จํานวน 103 กองทุน (ข้ อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563)
3. มูลค่ าทรั พย์ สนิ สุทธิของกองทุนรวม
เท่ากับ 16,522,796.64 บาท (ข้ อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563)
4. รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน
IC Governance
1. นายวนา
พูลผล
2. นางสาวเฟง
ฟาง
3. นางสุนรี
พิบลู ย์ศกั ดิ์กลุ
4. นางสาวรัชดา
ตังหะรั
้ ฐ
5. นายเจิดพันธุ์
นิธยายน
6. นางสาวพัชราภา
มหัทธนกุล
7. นายจารุวตั ร
ปรี ดิ์เปรมกุล
อึ ้งถาวร
8. นางสาววรรณจันทร์
9. นางวิภาดา
ลัภยพร
10. นายปราโมทย์
เล้ าสมบูรณ์
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

16

IC Asset Allocation
1. นายเจิดพันธุ์
2. นางสาวพัชราภา
3. นางสาวปราณี
4. นายสิทธิศกั ดิ์
5. นายชัยยันต์
6. นายชัยพฤกษ์
7. นายธนกร
8. นางสาวนพรัตน์
9. นายจารุวตั ร
10. นางสาวลินดา
11. นายวีรยุทธ
12. นางสาวชนิษฎา
13. นางสาวชื่นสุมน
14. นางสาวอัญชลี
15. นางสาวนันทนัช
16. นางสาววรรณจันทร์
17. นายกิตติพงษ์
18. นางสาวสิริอนงค์
19. นายฐิ ติรัฐ

นิธยายน
มหัทธนกุล
ศรี มหาลาภ
ณัฐวุฒิ
จันทนคีรี
กุลกาญจนาธร
ธรรมลงกรต
ประมวลวัลลิกลุ
ปรี ด์เิ ปรมกุล
อุบลเรี ยบร้ อย
หลีห์ละเมียร
วีรานุวตั ติ์
พรสกุลศักดิ์
งามวุฒิกลุ
กิติเฉลิมเกียรติ
อึ ้งถาวร
กังวานเกียรติชยั
ปิ ยสันติวงศ์
รัตนสิงห์

ประธานคณะกรรมการ IC Asset Allocation
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

5. รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัตกิ ารศึกษา และประสบการณ์ การทํางานที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารจัดการ
กองทุนรวม รวมทัง้ หน้ าที่ความรั บผิดชอบของผู้จัดการกองทุน (ข้ อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2564)
ชื่อ ตําแหน่ ง

นางสาววรรณจันทร์ อึง้ ถาวร*,
CFA, CPA
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ,
หัวหน้ าฝ่ ายการลงทุนสินทรัพย์ทวั่ โลก

การศึกษา

 วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต (การเงิน),

Imperial College Management School,
U.K.
 บัญชีบณ
ั ฑิต (สารสนเทศทางบัญชี,
เกียรตินิยมอันดับ1),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 นิติศาสตร์ บณ
ั ฑิต,
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

กองทุนเปิ ด ออล เอเชีย อิควิตี ้







ประสบการณ์ ทาํ งาน
หน้ าที่ความ
ที่เกี่ยวข้ องกับ
รั บผิดชอบ
การบริหารจัดการกองทุนรวม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ, ฝ่ ายการลงทุนสินทรัพย์ทวั่ โลก, หัวหน้ าฝ่ ายการลงทุน
สินทรัพย์ทวั่ โลก
บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ ายการลงทุนต่างประเทศ,
บลจ.ยูโอบี (ไทย) จํากัด
Assistant Managing Director – Investment
Department, Siam City Asset Management
Senior Fund Manager, TISCO Asset Management
Senior Consultant, Price Water House Coopers
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ชื่อ ตําแหน่ ง

นายกิตติพงษ์ กังวานเกียรติชัย*
ผู้อํานวยการอาวุโส (1),
ฝ่ ายการลงทุนสินทรัพย์ทวั่ โลก

นางสาวสิริอนงค์ ปิ ยสันติวงศ์ , CFA
ผู้อํานวยการ,
ฝ่ ายการลงทุนสินทรัพย์ทวั่ โลก

นายฐิตริ ัฐ รั ตนสิงห์ , CFA
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ,
ฝ่ ายการลงทุนสินทรัพย์ทวั่ โลก

การศึกษา

ประสบการณ์ ทาํ งาน
ที่เกี่ยวข้ องกับ
การบริหารจัดการกองทุนรวม
 เศรษฐศาสตร์ มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ ),  ผู้อํานวยการอาวุโส (1), ฝ่ ายการลงทุนสินทรัพย์ทวั่ โลก,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
 เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต (เศรษฐศาสตร์ ),
 ผู้จดั การ, ฝ่ ายการลงทุนสินทรัพย์ทวั่ โลก,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บลจ.ฟิ นนั ซ่า จํากัด
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
 นักวิเคราะห์, ฝ่ ายวิเคราะห์หลักทรัพย์,
บล.นครหลวงไทย จํากัด
 วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต(การเงิน),

University of Amsterdam, Netherlands
 วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต (Health
Services Research), University of
Amsterdam, Netherlands
 เศรษฐศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1)

 เศรษฐศาสตรบัณฑิต

(หลักสูตรภาษาอังกฤษ),
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ผู้อํานวยการ, ฝ่ ายการลงทุนสินทรัพย์ทวั่ โลก,

บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

หน้ าที่ความ
รั บผิดชอบ
ฝ่ ายการลงทุน
สินทรัพย์ทวั่ โลก

ฝ่ ายการลงทุน
สินทรัพย์ทวั่ โลก

 Investment Expert, Prospery GmbH,





Netherlands
ผู้จดั การกองทุน,
บลจ. ซีไอเอ็มบี-พริ นซิเพิล จํากัด
ผู้จดั การกองทุน, บลจ. ทิสโก้ จํากัด
ผู้จดั การ, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
Pricing Specialist, บริ ษัท เมอร์ ค จํากัด

 ผู้ช่วยผู้อํานวยการ, ฝ่ ายการลงทุนสินทรัพย์ทวั่ โลก,

บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
 Global Equity; Portfolio Manager - Senior
Portfolio Manager,
บลจ. เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
 Domestic Equity; Assistant Portfolio
Manager - Portfolio Manager,
บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด

ฝ่ ายการลงทุน
สินทรัพย์ทวั่ โลก

*ปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นผู้จดั การกองทุน และผู้จดั การลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (ถ้ ามี)

กองทุนเปิ ด ออล เอเชีย อิควิตี ้
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6. รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุนของกองทุนนี ้ มีดังนี ้
1. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) Private Bank : โทรศัพท์ 0-2626-7777
2. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2638-5500
3. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-8000
4. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-7000, 0-2099-7000
5. บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2680-1234
6. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2635-3123
7. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2949-1999
8. บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2305-9000
9. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2782-2400
10. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2618-1111
11. บริษัท แอ๊ ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2648-3600
12. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 1327, 0-2359-0000
13. บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอเชีย เวลท์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2207-2100
14. ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2633-6000
15. บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ า (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2009-8888
16. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน บรอดเกท จํากัด : โทรศัพท์ 0-2410-1996
17. บริ ษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2026-6222
18. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2274-9400
19. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2633-6000
20. บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด : โทรศัพท์ 0-2672-5999, 0-2687-7000
21. บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั ซ่า จํากัด : โทรศัพท์ 0-2697-3700
22. บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2205-7111
23. ธนาคารออมสิน : โทรศัพท์ 1115
24. ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2285-1555
25. บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-5050
26. บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-5800
27. บริ ษัทหลักทรัพย์ เออีซี จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-3456
28. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2695-5000
29. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2217-8888
30. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2857-7000
31. บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เมอร์ ชนั่ พาร์ ทเนอร์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2660-6677
32. บริ ษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-8888
33. บริ ษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2841-9000
34. บริ ษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2648-1111
35. บริ ษัทหลักทรัพย์ ทรี นีตี ้ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2343-9555
กองทุนเปิ ด ออล เอเชีย อิควิตี ้
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36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2629-5588
บริษัท ฮัว่ เซ่งเฮง โกลด์ ฟิ วเจอร์ ส จํากัด : โทรศัพท์ 0-2223-2288
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2080-2888
บริ ษัทหลักทรัพย์ อาร์ เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2088-9797
บริ ษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จํากัด : โทรศัพท์ 0-2861-5508, 0-2861-6090
บริ ษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2696-0000, 0-2796-0000
บริ ษัท ฟิ ลลิปประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2022-5000
ธนาคารซิตี ้แบงก์ เอ็น.เอ. : โทรศัพท์ 1588, 0-2232-2484
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 1558
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2888-8888
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2111-1111
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตังขึ
้ ้น

7. นายทะเบียนหน่ วยลงทุนของกองทุนนีค้ ือ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
8. ผู้ดูแลผลประโยชน์ ของกองทุนนีค้ ือ
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2242-3902-7
นอกจากหน้ า ที่ ตามที่ กํ าหนดไว้ ในสัญญาแต่ ง ตัง้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ แล้ ว ยัง มี ห น้ า ที่ ตามกฎหมายในการรั กษา
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วย

กองทุนเปิ ด ออล เอเชีย อิควิตี ้
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ช่ องทางที่ผ้ ูลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี ้
1. ผู้ลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนได้ จากช่ องทางใด ?
ผู้ลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนได้ ที่
- บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
- ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
- เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ www.uobam.co.th
2. ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลสัดส่ วนการถือหน่ วยลงทุนเกินข้ อจํากัดการถือหน่ วยลงทุนได้ จากช่ องทางใด ?
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุนได้ ที่เว็บไซต์ของบริ ษัท
จัดการ www.uobam.co.th

กองทุนเปิ ด ออล เอเชีย อิควิตี ้
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ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม
1. ความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจของผู้ออกตราสาร (Business Risk)
ความสามารถในการดําเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารดังกล่าว จะบ่งบอกถึงถึงศักยภาพ ความสามารถในการทํากําไร ฐานะ
การเงิน และความเข้ มแข็งขององค์กรธุรกิจ ซึง่ จะถูกสะท้ อนออกมาในราคาของหุ้นที่มีการขึ ้นหรื อลงในขณะนันๆ
้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง :
กองทุนจะกระจายการลงทุนไปในบริ ษัทต่างๆ ทังที
้ ่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และกลุ่มธุรกิจอื่นๆ และผู้จดั การกองทุนจะ
ทําการติดตามและศึกษาความเป็ นไปของธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างใกล้ ชิด ซึ่งจะช่วยให้ กองทุนสามารถบริ หาร
ความเสี่ยงได้ ดียิ่งขึน้ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงผลการดําเนินงานหรื อฐานะทางการเงินของบริ ษัทผู้ออกตราสารอย่างมี
นัยสําคัญจะได้ พิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนในหลักทรัพย์อย่างเหมาะสม
2. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสารในตลาดต่ างประเทศ (Market Risk)
เนื่องจากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศประเภทกองทุนตราสารทุน จึงได้ รับผลกระทบโดยตรง
จากความผัน ผวนของราคาหลักทรั พ ย์ ใ นต่า งประเทศ ซึ่ง เกิ ดจากปั จจัยทัง้ ภายในและภายนอกประเทศของกองทุน
ต่างประเทศนัน้ ได้ แก่ ปั จจัยด้ านเศรษฐกิจ การเงิน การเมือง เป็ นต้ น
แนวทางการบริหารความเสี่ยง :
การกระจายการลงทุนในตลาดเอเชีย ซึง่ จะมีทงตลาดของประเทศที
ั้
่ พฒ
ั นาแล้ ว และตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market)
รวมทังวั
้ ฏจักรเศรษฐกิจของแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกัน ทําให้ กองทุนสามารถกระจายความเสี่ยงดังกล่าวได้
3. ความเสี่ยงในเรื่ องของเสถียรภาพทางด้ านการเมือง เศรษฐกิจ ตลาดเงิน ตลาดทุนของประเทศต่ างๆ ที่กองทุน
ได้ ลงทุนไว้ (Country Risk)
การลงทุนในตลาดต่างประเทศจะผูกพันกับปั จจัยหรื อตัวแปรความเสี่ยง ที่อาจจะแตกต่างไปจากปั จจัยหรื อตัวแปรใน
ตลาดท้ องถิ่นที่ผ้ ูลงทุนมีความคุ้นเคย อาทิเช่น การแกว่งตัวของอัตราแลกเปลี่ยน ปั จจัยทางด้ านสังคม การเมือง และ
เศรษฐกิ จ กฎหมาย หรื อข้ อบังคับที่แตกต่างกัน ข้ อจํ ากัดในการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ข้ อจํ ากัดเกี่ ยวกับการลงทุนจาก
ต่างชาติ และการแทรกแซงของหน่วยงานของรัฐ เป็ นต้ น อีกทังวิ
้ ธีและหลักที่ใช้ ในการประเมินมูลค่าของหลักทรัพย์จะ
้ เป็ นต้ น
ขึ ้นอยูก่ บั สภาพสังคมและเศรษฐกิจ ทัศนคติตอ่ การลงทุน และปั จจัยที่มีอยูเ่ ฉพาะในประเทศนันๆ
แนวทางการบริหารความเสี่ยง :
เนื่องจากกองทุนได้ มีการกระจายการลงทุนไปในหลายประเทศ ประกอบกับการที่การลงทุนของกองทุนนัน้ มิได้ กระจุกตัว
อยูใ่ นประเทศใดประเทศหนึง่ จึงทําให้ ได้ รับผลดีจากการกระจายการลงทุนในระดับประเทศ และลดความเสี่ยงลงได้ บ้าง
นอกจากนี ้แล้ ว การลงทุนในแถบภูมิภาคเอเชียด้ วยกัน ทําให้ สามารถติดตามข้ อมูลต่างๆ ได้ อย่างใกล้ ชิดและรวดเร็ วซึ่ง
ส่งผลให้ ผ้ จู ดั การกองทุนสามารถตัดสินใจในการลงทุนได้ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
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4. ความเสี่ยงในเรื่ องอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk)
เนื่องจากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ ดังนัน้ การลงทุนอาจจะต้ องประสบกับความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยน อันจะทําให้ อตั ราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผันผวนตาม
แนวทางการบริหารความเสี่ยง :
ผู้จดั การกองทุนจะเลือกสรรวิธีการป้องกันความเสี่ยงอันเกิดจากความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยนให้ เหมาะสมกับสภาวการณ์
ในแต่ละขณะ ทังนี
้ ้ เพื่อลดความผันผวน และเพื่อผลตอบแทนที่เหมาะสมเป็ นหลัก
5. ความเสี่ยงจากข้ อจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) เป็ นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ภายในประเทศที่กองทุนลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ข้ อกําหนด กฎเกณฑ์ หรื อนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลใน
การบริ หารประเทศ ซึ่งรวมถึงสาเหตุอื่นๆ ที่อาจทําให้ ไม่สามารถชําระหนี ้ได้ ตรงตามระยะเวลาที่กําหนด รวมถึงอาจทําให้
กองทุนเกิดความเสี่ยงจากสัญญาสวอป และ/หรื อสัญญาฟอร์ เวิร์ดได้ ซึ่งมีผลต่อผลตอบแทนที่กองทุนจะได้ รับจากการลงทุน
ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงการเมือง ภาวะเศรษฐกิ จ ภาวะตลาดเงิ น ตลาดทุน ตลอดจน
ปั จจัยพื ้นฐานต่างๆ ของประเทศที่กองทุนลงทุนอย่างใกล้ ชิด เพื่อประเมินความเสี่ยงจาการลงทุนในประเทศนันๆ
้ ซึง่ อาจช่วย
ลดความเสี่ยงในส่วนนี ้ได้
6. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนีข้ องผู้ออกตราสาร (Credit Risk)
ความเสี่ยงจากการที่ผ้ อู อกตราสารหรื อผู้คํ ้าประกันตราสารที่กองทุนไปลงทุนปฏิเสธการชําระเงินหรื อไม่สามารถชําระคืน
เงินต้ นและดอกเบี ้ยได้ ตามที่กําหนด หรื อชําระไม่ครบตามจํานวนที่สญ
ั ญาไว้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง :
ผู้จดั การกองทุนจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่ออกโดยบริ ษัทที่มีสถานะการเงินมัน่ คง โดยลงทุนในตราสารที่ผ้ อู อกเป็ น
บริ ษัทที่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) จากสถาบันการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือที่ได้ รับการยอมรับจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็ นต้ น นอกจากนี ้ ผู้จดั การกองทุนสามารถที่จะ
ลดความเสี่ยงประเภทนี ้ได้ โดยกระจายการลงทุนไปในแต่ละผู้ออกตราสารหนี ้ โดยไม่ให้ เงินลงทุนมีการกระจุกตัวในผู้ออก
ตราสารหนี ้ใดๆ มากเกินไป
7. ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า เพื่อป้องกันความเสี่ยง
กองทุนจะเข้ าลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) เท่านัน้ โดยการลงทุนดังกล่าวจะมีมลู ค่า
ไม่เกินหลักทรัพย์พื ้นฐานที่กองทุนถืออยู่ (Net Exposure < Underlying Assets)
แนวทางการบริหารความเสี่ยง :
การลงทุนในสัญญาซื อ้ ขายล่วงหน้ าเพื่อป้องกันความเสี่ยงนัน้ อาจไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ ทงั ้ หมด และหาก
คาดการณ์ผิดจะทําให้ เสียโอกาสในการได้ รับผลตอบแทนที่มากขึ ้น และถือว่าเป็ นการตกลงกําหนดจํานวน และ/หรื อราคา
และระยะเวลาไว้ เพื่อส่งมอบในอนาคต ทังนี
้ ้ เพื่อลดความเสี่ยงของการผันผวนของราคาหลักทรัพย์พื ้นฐาน และเพื่อให้ เกิด
ความแน่นอนในผลลัพธ์ ของการลงทุน นอกจากนี ้ กองทุนจะพิจารณาเข้ าทําธุรกรรมดังกล่าวกับคู่สญ
ั ญาที่มีอนั ดับความ
น่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) และทําการติดตามฐานะการเงินและอันดับความน่าเชื่อถือ
ของคูส่ ญ
ั ญาอย่างระมัดระวังและสมํ่าเสมอ
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8. ความเสี่ยงจากความสามารถในการปฏิบัตติ ามสัญญาของคู่สัญญา (Counterparty Risk)
ในกรณีที่เป็ นสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่ไม่ได้ ทําการซื ้อขายในตลาด (Over the Counter : OTC) เช่น สัญญาสวอป สัญญา
ั ญาไม่ปฏิบตั ิตามที่ที่ตกลงกันไว้
ฟอร์ เวิร์ด สัญญาออปชันที่ซื ้อขายนอกตลาด กองทุนรวมจะมีความเสี่ยงจากการที่คสู่ ญ
แนวทางการบริหารความเสี่ยง :
ผู้จดั การกองทุนจะคัดเลือกคู่สญ
ั ญา (Counterparty) โดยใช้ ความละเอียดรอบคอบ ซึง่ จะต้ องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจาก
คณะกรรมการลงทุนของบริษัท (Investment Committee) และการพิจารณาดังกล่าวจะมีการประเมินผลอย่างสมํ่าเสมอ
9. ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้ รับเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนต่ างประเทศล่ าช้ า
เนื่องจากความแตกต่างทางด้ านเวลาระหว่างประเทศ และรวมถึงวันหยุดทําการของประเทศต่างๆ ที่กองทุนไปลงทุนนัน้
อาจจะไม่ตรงกับวันหยุดทําการของประเทศไทย จึงอาจส่งผลกระทบต่อระยะเวลาในการชําระเงินค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง :
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นการชัว่ คราว และ/หรื อ ขอสงวนสิทธิในการขยายระยะเวลาใน
การส่งคําสัง่ ขายคืนล่วงหน้ า โดยบริ ษัทจัดการจะประกาศให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 1 เดือนก่อนวันรับ
ซื ้อคืนหน่วยลงทุน ณ บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
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อัตราส่วนการลงทุน
ส่ วนที่ 1 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คาํ นวณตามผู้ออกทรั พย์ สนิ หรื อคู่สัญญา (Single entity limit)*
อัตราส่ วน (% ของ NAV)
ข้ อ
ประเภททรั พย์ สนิ
1
2

ตราสารภาครัฐไทย
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่ น 2 อันดับแรกขึ ้นไป

ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยูใ่ นระดับ investment gradeแต่ตํ่ากว่า
2 อันดับแรก
3
4

5

หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้ อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้ อ 1.1 หรื อข้ อ 3.13.2
ส่วนที่ 2 ข้ อ 1.1
เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผ้ รู ับฝากหรื อผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
4.1 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
4.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทังนี
้ ้ เฉพาะเงินฝากหรื อตราสารที่รัฐบาล
เป็ นประกัน
ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
5.1 เป็ นตราสารหนี ้ ตราสารกึง่ หนี ้กึง่ ทุน หรื อศุกกู ที่ผ้ อู อกจัดตังขึ
้ ้น
ตามกฎหมายไทย หรื อสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้ รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย
5.2 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
5.2.1 ผู้ออกเป็ นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
5.2.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี ้ < 397 วันนับแต่
วันที่ลงทุน และไม่ได้ มีลกั ษณะตาม 5.2.1 หรื อ
5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้ องเป็ นบุคคลดังนี ้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรื อ บค. ตามกฎหมายว่าด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย

กองทุนเปิ ด ออล เอเชีย อิควิตี ้

ไม่เกิน 35%
ไม่จํากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 20%1

ไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรื อ
(2) นํ ้าหนักของตราสารที่ลงทุนใน
benchmark + 5%
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ข้ อ
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อัตราส่ วน (% ของ NAV)

5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
5.5 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี ้ > 397 วันนับแต่
วันที่ลงทุน ต้ องขึ ้นทะเบียนหรื ออยูใ่ นระบบของregulated market
6

ทรัพย์สนิ ดังนี ้
6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื ้อขายในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์
สําหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ SET หรื อของตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผ้ อู อกตราสารอยูร่ ะหว่าง
ดําเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจทําให้ มีการเพิกถอนการเป็ นหลักทรัพย์ซื ้อ
ขายใน SET หรื อในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)
6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จดั ตังขึ
้ ้นไม่วา่ ตามกฎหมายไทย
หรื อกฎหมายต่างประเทศ ซึง่ หุ้นของบริษัทดังกล่าวซื ้อขายใน
กระดานซื ้อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ SET หรื อของ
ตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจทําให้ มีการเพิกถอนหุ้นออกจาก
การซื ้อขายใน SET หรื อในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)
6.3 หุ้นที่อยูใ่ นระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื ้อขายตาม 6.1
6.4 ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้ 6.4.1 เป็ นตราสารหนี ้ ตราสาร
กึง่ หนี ้กึง่ ทุน หรื อศุกกู ที่ผ้ อู อกจัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทย และเสนอ
ขายตราสารนันในต่
้ างประเทศ หรื อผู้ออกจัดตังขึ
้ ้น ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ.ต่างประเทศที่ได้ รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย) หรื อเป็ นตราสาร Basel III
6.4.2 มี credit rating2 อยูใ่ นระดับ investment grade
6.4.3 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
6.4.3.1 ผู้ออกเป็ นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรื อในตลาดซื ้อขาย
หลักทรัพย์ตา่ งประเทศ
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี ้ < 397 วัน นับแต่

กองทุนเปิ ด ออล เอเชีย อิควิตี ้

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่อตั ราใด
จะสูงกว่า
(1) 10% หรื อ
(2) นํ ้าหนักของทรัพย์สนิ
ใน benchmark + 5%
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7

8
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วันที่ลงทุน และไม่ได้ มีลกั ษณะตาม 6.4.3.1 หรื อ 6.4.3.2 ผู้มีภาระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้ องเป็ นบุคคลดังนี ้
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้ อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศ ที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกับ
บุคคลตามข้ อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2
6.4.4 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี ้ > 397 วันนับแต่วนั ที่
ลงทุน ต้ องขึ ้นทะเบียนหรื ออยูใ่ นระบบของ regulated market
6.5 ธุรกรรมดังนี ้ ที่คสู่ ญ
ั ญามี credit rating3 อยู่ในระดับ
investment grade
6.5.1 reverse repo
6.5.2 OTC derivatives
6.6 หน่วย infra ที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
6.6.1 จดทะเบียนซื ้อขายหรื ออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียน
ซื ้อขายในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์ สําหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ SET
หรื อของตลาด ซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ (แต่ไม่รวมถึง หน่วย
ดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจทําให้ มีการเพิกถอน
หน่วยดังกล่าวออกจากการซื ้อขายใน SET หรื อในตลาดซื ้อขาย
หลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)
6.6.2 เป็ นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้ มีลกั ษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานอสังหาริมทรัพย์ หรื อสิทธิการเช่า แล้ วแต่
กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สํานักงานกําหนด
6.7 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้ อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้ อ 1.2 หรื อข้ อ
3.13.2 ส่วนที่ 2 ข้ อ 1.2 ที่จดทะเบียนซื ้อขายหรื ออยูใ่ นระหว่าง IPO
เพื่อการจดทะเบียนซื ้อขายในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้
ลงทุนทัว่ ไปของ SET หรื อของตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ
(แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจ
ทําให้ มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื ้อขายใน SET หรื อ
ในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)
หน่วย infra ของกองทุนที่มีลกั ษณะกระจายการลงทุนในกิจการ
โครงสร้ างพื ้นฐาน อสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิทธิการเช่า แล้ วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที่สํานักงานกําหนด และมีลกั ษณะ
ตาม 6.7.1
ทรัพย์สนิ อื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้ อ 1 - ข้ อ 7 (SIP)

กองทุนเปิ ด ออล เอเชีย อิควิตี ้

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

ไม่จํากัดอัตราส่วน

รวมกันไม่เกิน 5%
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1

หรื อไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นการลงทุนในต่างประเทศหรื อผู้มีภาระผูกพันมีภมู ิลําเนาอยูต่ า่ งประเทศ โดยเลือกใช้ credit
rating แบบ national scale
2
กรณีเป็ นการลงทุนในต่างประเทศหรื อผู้มีภาระผูกพันมีภมู ิลําเนาอยูต่ า่ งประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ
national scale
3
กรณีเป็ นการลงทุนในต่างประเทศที่คสู่ ญ
ั ญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมีภมู ิลําเนาอยูต่ า่ งประเทศ สามารถเลือกใช้ credit
rating แบบ national scale
*หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี ้ ไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรื อ
คูส่ ญ
ั ญา แล้ วแต่กรณี
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange
ส่ วนที่ 2 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คาํ นวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)**
ข้ อ

ประเภททรั พย์ สนิ

1

การลงทุนในทรัพย์สนิ ของบริษัททุกบริษัทที่อยู่
ในกลุม่ กิจการเดียวกันหรื อการเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญา
ในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึง่ ดังนี ้ แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรื อ
(2) นํ ้าหนักของทรัพย์สนิ ที่ลงทุนใน benchmark + 10%

** หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สนิ ดังนี ้ ไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange
ส่ วนที่ 3 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คาํ นวณตามประเภททรัพย์ สนิ (product limit)***
ข้ อ
1

ประเภททรั พย์ สนิ
เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน หรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ที่
นิติบคุ คลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของ นิติบคุ คล
ดังกล่าว) เป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย หรื อคูส่ ญ
ั ญา ดังนี ้
้ ้น
1.1 ธนาคารหรื อสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สนิ ที่ MF ได้ รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคูส่ ญ
ั ญาตาม reverse
repo หรื อ securities lending หรื อ derivatives)

กองทุนเปิ ด ออล เอเชีย อิควิตี ้

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบ
ปี บัญชี เว้ นแต่เป็ นMF ที่มีอายุ
โครงการ < 1 ปี ให้ เฉลี่ยตามรอบ
อายุกองทุน
- อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กบั MF ที่อายุ
้ ้ เฉพาะ MF
คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทังนี
ที่มีอายุโครงการ ≥ 1 ปี
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อัตราส่ วน (% ของ NAV)

2

ทรัพย์สนิ ดังนี ้
2.1 ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้
ดําเนินการให้ มีการรับโอนสิทธิเรี ยกร้ องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมาย
กําหนด หรื อมีเงื่อนไขให้ กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้ อ 6 ของส่วนนี ้
(ข้ อนี ้ไม่ใช้ กบั การลงทุนของกองทุนรวมปิ ด และกองทุน buy & hold ที่
ลงทุนในตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อ
ขายล่วงหน้ าแฝง เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุ
กองทุน หรื อรอบการลงทุนของกองทุน หรื อมีการลงทุนใน derivatives
เพื่อให้ ทรัพย์สนิ ดังกล่าวมีอายุสอดคล้ องกับอายุกองทุน)
หน่วย infra

รวมกันไม่เกิน 25%

Reverse repo
Securities lending
ตราสารที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือที่ตวั ตราสารและผู้ออกตราสารที่ตํ่ากว่าที่
สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)
ตราสารดังนี ้ (total SIP)
7.1 ทรัพย์สนิ ตามข้ อ 8 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามผู้
ออกทรัพย์สนิ หรื อคูส่ ญ
ั ญา (single entity limit)
7.2 ตราสาร non-investment grade / unrated แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ้
ตราสารกึง่ หนี ้กึ่งทุน ศุกกู หรื อตราสาร Basel III ที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
7.2.1 มีลกั ษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้ อ 6 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วน
การลงทุนที่คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิ หรื อคูส่ ญ
ั ญา (single entity limit)
7.2.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับตํ่ากว่า investment grade หรื อไม่มี
credit rating

ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 20%

3
4
5
6
7

ข้ อ
8
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derivatives ดังนี ้
8.1 การเข้ าทําธุรกรรม derivatives ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)
8.2 การเข้ าทําธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพื่อการ
ลดความเสี่ยง (non-hedging)

กองทุนเปิ ด ออล เอเชีย อิควิตี ้

ไม่เกิน 20%

รวมกันไม่เกิน 15%

อัตราส่ วน

ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่

Global exposure limit
8.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบซับซ้ อน1
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อัตราส่ วน
จํากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives
โดยต้ องไม่เกิน 100% ของ NAV
8.2.2 กรณี MF มีการลงทุนแบบซับซ้ อน1
จํากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives
โดยมูลค่าความเสียหายสูงสุด (value-at-risk : VaR) ของ
MF ต้ องเป็ นดังนี ้
(1) absolute VaR ≤ 20% ของ NAV
(2) relative VaR ≤ 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark
หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้ อน” หมายความว่า การ
ลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้ อน
(complex strategic investment) หรื อการลงทุนในสัญญา
ซื ้อขายล่วงหน้ าที่มีความซับซ้ อน (exotic derivatives)

1 รายละเอียดของการคํานวณ ให้ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานประกาศกําหนด

*** หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของ MFไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ product limit

ส่ วนที่ 4 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คาํ นวณตามความมีส่วนได้ เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้ อ
1

ประเภททรั พย์ สนิ
หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึง่

2 ตราสารหนี ้ ตราสารกึง่ หนี ้กึ่งทุน ตรา
สาร Basel III และศุกกู ของผู้ออกราย
ใดรายหนึง่ (ไม่รวมถึงตราสารหนี ้
ภาครัฐไทยหรื อตราสารหนี ้ภาครัฐ
ต่างประเทศ)

กองทุนเปิ ด ออล เอเชีย อิควิตี ้

อัตราส่ วน
ทุก MF รวมกันภายใต้ การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้ องมี
จํานวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิ ออกเสียง
ทังหมดของบริ
้
ษัทนัน้ (ไม่นบั รวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภกั ษ์ )
2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี ้สินทางการเงิน (financial liability)1
ของผู้ออกตราสารรายนัน้ ตามที่เปิ ดเผยไว้ ในงบการเงินสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่ผ้ อู อกตราสารมีหนีส้ ินทาง
การเงิ น ที่ อ อกใหม่ ก่ อ นครบรอบระยะเวลาบัญ ชี ถัด ไปและยัง ไม่
ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่าหนี ้สินทางการเงิน
ดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี ้สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้ วย
ก็ได้ โดยข้ อมูลหนี ้สินทางการเงินนันจะต้
้
องเป็ นข้ อมูลที่มีการเผยแพร่
เป็ นการทั่ว ไป และในกรณี ที่ ผ้ ูอ อกตราสารไม่มีห นี ส้ ิน ทางการเงิ น
ตามที่เปิ ดเผยไว้ ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีลา่ สุด2 ให้
ใช้ อตั ราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสาร
ตามข้ อนี ้ของผู้ออกรายนันเป็
้ นรายครัง้ เว้ นแต่ในกรณีที่ผ้ อู อกตราสาร
ได้ มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance
program) ให้ พิจารณาเป็ นรายโครงการ
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3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึง่

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึง่

กองทุนเปิ ด ออล เอเชีย อิควิตี ้

อัตราส่ วน
2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้ อนี ้โดยเป็ นตราสารที่ออก
ใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับตํ่ากว่า investment grade
หรื อไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้
การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่า
การออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นรายครั ง้ เว้ นแต่กรณี ที่ผ้ ู
ออกตราสารได้ มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond
issuance program) ให้ พิจารณาเป็ น รายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้ กบั กรณีเป็ นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี ้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริ ษัทเงินทุน หรื อบริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ
ไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริษัทหลักทรัพย์
10.สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกับบุคคล
ตาม 1 – 9)
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทังหมดของ
้
MF หรื อ กองทุน
CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนัน้
- อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กบั การลงทุนดังนี ้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
โดยได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตังขึ
้ ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทังหมดของกองทุ
้
น infra ที่
ออกหน่วยนัน้ เว้ นแต่เป็ นหน่วย infra ของกองทุนที่มีลกั ษณะ
ครบถ้ วนดังนี ้ โดยได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
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อัตราส่ วน
(2) จัดตังขึ
้ ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง

หนี ้สินทางการเงิน (financial liability) ให้ พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผ้ อู อกตราสารดังกล่าวได้ จดั ทํางบการเงินตามมาตรฐานการ

บัญชีนนั ้ โดยเป็ นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้ วยวิชาชีพบัญชี
หรื อมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรื อ United
States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็ นต้ น
2 รวมถึงกรณียงั ไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครัง้ แรกของผู้ออกตราสาร
ทังนี
้ ้ การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยการลงทุน
ของกองทุน และหรือที่แก้ ไขเพิ่มเติม

กองทุนเปิ ด ออล เอเชีย อิควิตี ้
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ตารางค่ าธรรมเนียม และค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมดที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่ วยลงทุน
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจาก
กองทุนรวม
1. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายรวมทัง้ หมด
(ที่ประมาณการได้ )
1.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ
1.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
2. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่
(ประมาณการไม่ ได้ )
2.1 ค่าสอบบัญชี
2.2 ค่าธรรมเนียมธนาคาร
2.3 ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ
รวมค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บ
จริงทัง้ หมด

อัตราตามโครงการ 1

เรี ยกเก็บจริง2

เรี ยกเก็บจริง2

เรี ยกเก็บจริง2

1/6/2562-31/05/2563

1/6/2561-31/05/2562

1/6/2560-31/05/2561

ไม่ เกิน 2.5145

2.1721

2.1724

2.17

ไม่เกิน 2.14
ไม่เกิน 0.1605
ไม่เกิน 0.2140

1.9260
0.0321
0.2140

1.9263
0.0321
0.2140

1.93
0.03
0.21

ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง

0.2513
0.0053
2.4287

0.2266
0.0022
2.4012

0.17
0.01
2.35

ไม่ เกิน 5.353

1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 4
2. ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาเข้ า

ไม่เกิน 3.00

เรี ยกเก็บจริง
31/5/2563
1.50

ไม่มี

ไม่มี

3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาออก
4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

ไม่มี

ค่ าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากผู้ส่ ังซือ้ หรื อผู้ถือหน่ วยลงทุน อัตราตามโครงการ

ไม่มี

เรี ยกเก็บจริง
31/5/2562
1.50

เรี ยกเก็บจริง
31/5/2561
1.50

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี5
ไม่มี

ในอัตรา 20 บาทต่อหน่วยลงทุน 2,000 หน่วย หรื อเศษของ 2,000 หน่วย 6

5. ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อ สกุล ที่อยู่ การออกใบหน่วยลงทุน

รายการละ 50 บาท 6

หมายเหตุ
1 อัตราร้ อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
2 ค่าธรรมเนียมดังกล่าว รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม (ถ้ ามี)
3 อัตราร้ อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถวั เฉลี่ยระหว่างงวด
4 อัตราไม่เกินร้ อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน
5 ไม่มีคา่ ธรรมเนียมสับเปลี่ยนเข้ า (แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนด้ วย)
6 จะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ยื่นคําขอทํารายการ
กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียม หรื อค่าใช้ จ่ายจะเพิ่มได้ ไม่เกินร้ อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยบริ ษัทจัดการ
จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยจะติดประกาศไว้ ที่สํานักงานของบริ ษัทจัดการสํานักงานใหญ่ และสํานักงานสาขาของ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน

กองทุนเปิ ด ออล เอเชีย อิควิตี ้
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กองทุนเปิ ด ออล เอเชีย อิ ควิ ตี้
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิ นและการก่อภาระผูกพัน
มูลค่ าตามราคาตลาด

%NAV

281,445.66

1.70

56,848.09
115,383.08
2,432.13
106,782.36
-53,775.13

0.34
0.70
0.01
0.65
-0.33

17,342.79
-71,117.92

0.10
-0.43

11,893,309.51

71.99

ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
หน่วยลงทุน
NN (L) Japan Equity (LU0082087783)
NN (L) Asia Income (LU0051129079)
NN (L) Greater China Equity (LU0119216801)
หลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินประเทศ SINGAPORE
หุ้นสามัญ

11,893,309.51
11,893,309.51
3,457,599.29
4,226,417.62
4,209,292.60

71.99
71.99
20.93
25.58
25.48

4,400,346.68

26.63

ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
หน่วยลงทุน
United Japan Growth Fund (SG9999001119)
มูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิ

4,400,346.68
4,400,346.68
4,400,346.68
16,521,326.72

26.63
26.63
26.63
100.00

หลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินในประเทศ
เงินฝาก
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) (USD)
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) (EUR)
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) (JPY)
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
อื่นๆ
ทรัพย์สนิ อื่น
หนี ้สินอื่น
หลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินประเทศ LUXEMBOURG
หุ้นสามัญ

กองทุนเปิ ด ออล เอเชีย อิควิตี ้
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ตารางสรุ ปผลการดําเนินงาน
วันจดทะเบียนกองทุน 15 มิ.ย. 49
วันสิน้ สุดรอบบัญชี
31 พ.ค. 63
YTD

3 เดือน

Percentile

6 เดือน

Percentile

1 ปี

Percentile

3 ปี

Percentile

5 ปี

Percentile

10 ปี

Percentile

ตงแต่
ั้
จ ัดตงั้
กองทุน

ผลตอบแทนกองทุนรวม

‐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%

ผลตอบแทนตัวชีว้ ด
ั

‐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%

ความผันผวนของกองทุน

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%

ความผันผวนของตัวชีว้ ด
ั

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%

กองทุน

- ผลตอบแทนที่มีอายุมากกว่าหรื อเท่ากับ 1 ปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนร้ อยละต่อปี

- Benchmark : ดัชนี MSCI Japan ปรับด้ วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน 50%
ดัชนี MSCI AC Asia-Pacific ex Japan ปรับด้ วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน 50%
- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ได้ จดั ทําขึ ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผล
การดําเนินงานในอนาคต
- ผลขาดทุนสูงสุดในช่ วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown)

กองทุนเปิ ด ออล เอเชีย อิควิตี ้
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ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
กองทุนเปิ ด ออล เอเชีย อิ ควิ ตี้
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิ ถนุ ายน 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

0.00%

กองทุนเปิ ด ออล เอเชีย อิควิตี ้
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ข้อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิ น 1 ใน 3
กองทุนเปิ ด ออล เอเชีย อิ ควิ ตี้
ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
--ไม่มี-หมายเหตุ :
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ ที่ website ของบริ ษัทจัดการ http:// www.uobam.co.th

กองทุนเปิ ด ออล เอเชีย อิควิตี ้
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คําเตือน / ข้อแนะนํา
 การพิจารณาร่ างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิได้ เป็ นการแสดงว่ าสํานักงาน

ได้ รับรองถึงความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม หรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของ
หน่ วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
 บริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด อาจลงทุนในหลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สินอื่นเพื่อ

บริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด เช่ นเดียวกันกับที่บริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการ
กองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด ลงทุนในหลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการ
จะจัดให้ มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรมต่ อผู้ถือหน่ วยลงทุน
ทัง้ นีผ้ ้ ูลงทุนสามารถขอตรวจสอบข้ อมูลการลงทุนเพื่อบริ ษัทจัดการได้ ท่ ีบริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน ยูโอบี
(ประเทศไทย) จํากัด หรื อผู้สนับสนุนการขาย หรื อรั บซือ้ คืนหรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 การลงทุนในหน่ วยลงทุนมิใช่ การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ด ออล

เอเชีย อิควิตี ้ เมื่อเห็นว่ าการลงทุนในกองทุนรวมเปิ ดนี เ้ หมาะสมกับวัตถุประสงค์ การลงทุนของตนและผู้ลงทุน
ยอมรั บความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ จากการลงทุนดังกล่ าวได้
 ในกรณีท่ ม
ี ีเหตุการณ์ ไม่ ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้ รับชําระเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุนล่ าช้ ากว่ าระยะเวลาที่กาํ หนดไว้

ในหนังสือชีช้ วน
 ผู้ ลงทุ นควรศึก ษาข้ อมู ล ในหนั งสื อชี ช้ วนให้ เ ข้ าใจและควรเก็บ หนั ง สื อชีช้ วนไว้ เ ป็ นข้ อมู ลเพื่ อใช้ อ้างอิง ใน

อนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้ สอบถามผู้ตดิ ต่ อกับผู้ลงทุนให้ เข้ าใจก่ อนซือ้ หน่ วยลงทุน
 กองทุ น รวมเป็ นนิ ติบุคคลแยกต่ า งหากจากบริ ษัท จั ด การ ดัง นั น
้ บริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน ยูโอบี

(ประเทศไทย) จํากัด จึงไม่ มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิ ด ออล เอเชีย อิควิตี ้ ทัง้ นี ้
ผลการดํา เนิ น งานของกองทุ น เปิ ด ออล เอเชี ย อิค วิตี ้ ไม่ ไ ด้ ขึ น้ อยู่ กั บ สถานะทางการเงิน หรื อ ผลการ
ดําเนินงานของบริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
 ผู้ลงทุนจะต้ องรั บความเสี่ยงในการชําระหนีข้ องผู้ออกตราสาร เนื่ องจากภาระผูกพันในการชําระคืนเงินต้ น

และดอกเบีย้ ของกองทุนนีไ้ ม่ ได้ รับการประกันโดยบุคคลใด รวมทัง้ บริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน ยูโอบี
(ประเทศไทย) จํากัด ดังนัน้ ความเสี่ยงที่ผ้ ูลงทุน และ/หรื อกองทุนได้ รับขึน้ อยู่กับความสามารถในการชําระ
หนีข้ องผู้ออกตราสารเท่ านัน้ (ในกรณีท่ ไี ม่ มีผ้ ูรับรอง ผู้รับอาวัล หรื อผู้คาํ ้ ประกันตราสาร)
 กองทุนรวมนี เ้ ป็ นกองทุนรวมหน่ วยลงทุนที่ลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมต่ างประเทศ ซึ่งตามปกติ

กองทุ น ในต่ า งประเทศจะเรี ย กเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย ม และ/หรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า งๆ โดยรวมเป็ นต้ น ทุ น ของ
หลักทรั พย์ ซ่ งึ สะท้ อนอยู่ในมูลค่ าทรั พย์ สนิ สุทธิของหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมต่ างประเทศแล้ ว
 อนึ่ ง เนื่ องจากในทางปฎิ บั ติ อาจมี การได้ รั บส่ วนแบ่ งค่ า ธรรมเนี ยมดั งกล่ าวคื นบางส่ วนจากกองทุ น ใน

ต่ างประเทศ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ ีอาจเป็ นผู้ มีส่วนได้ เสียจากส่ วนแบ่ งค่ าธรรมเนี ยมดังกล่ าวหาก
คณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์ และตลาด
หลักทรั พย์ และ/หรื อหน่ วยงานอื่ นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไขเปลี่ ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ
กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรื อผ่ อนผันให้ กระทําได้ ทัง้ นี ้ ค่ าธรรมเนี ยมที่บริ ษัทจัดการได้ รับรวมกับส่ วน

กองทุนเปิ ด ออล เอเชีย อิควิตี ้
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แบ่ งค่ าธรรมเนียมที่ได้ รับจากต่ างประเทศ (ถ้ ามี) จะไม่ เกินอัตราค่ าธรรมเนียมการจัดการที่ระบุไว้ ในหนังสือ
ชีช้ วนส่ วนข้ อมูลโครงการ
 ผู้ ลงทุ น ควรตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ าผู้ ขายหน่ วยลงทุ น เป็ นบุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจากสํ า นั ก งาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.
 ผู้สนใจลงทุนที่มีถ่ น
ิ ฐานอยู่ในต่ างประเทศจะต้ องเป็ นผู้รับภาระในเรื่ องของข้ อกําหนด กฎระเบียบ และภาษี

ต่ างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนเอง
 หนังสือชีช้ วนส่ วนสรุ ปข้ อมูลสําคัญนี ้ เป็ นเพียงการสรุ ปใจความสําคัญของหนังสือชีช้ วนส่ วนข้ อมูลโครงการ

เพื่ อ ความกระชั บ และเข้ า ใจง่ า ยเท่ า นั ้น ทั ง้ นี ้ ในการบริ ห ารจั ด การกองทุ น บริ ษั ท จั ด การจะยึ ด ตาม
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนที่ได้ รับการอนุมัตจิ ากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่ อการตัดสินใจลงทุน เช่ น การทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง ได้

ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อโดยผ่ านเครื อข่ ายอินเตอร์ เนตของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(http://www.sec.or.th)
 บริ ษัทจัดการอนุ ญาตให้ พนักงานลงทุนในหลักทรั พย์ เพื่อตนเองได้ โดยจะต้ องปฏิบัตต
ิ ามจรรยาบรรณและ

ประกาศต่ างๆ ที่สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนกําหนด และจะต้ องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่ าวให้ บริ ษัทจัดการ
ทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกํากับและดูแลการซือ้ ขายหลักทรั พย์ ของพนักงานได้
 เนื่องจากกองทุนเป็ นกองทุนรวมที่ลงทุนในต่ างประเทศ ดังนัน
้ หลักเกณฑ์ การเรี ยกเก็บภาษี และ/หรื อ ระเบียบ

ขัน้ ตอนวิธีการต่ างๆ ตลอดจนข้ อกําหนดการโอนเงิน ฯลฯ ที่เกิดขึน้ อันเนื่ องมาจากการลงทุนของกองทุน
จะส่ งผลต่ อผลตอบแทนขัน้ สุดท้ ายที่กองทุนนีจ้ ะได้ รับด้ วย
 กองทุนเปิ ด ออล เอเชีย อิควิตี ้ เป็ นกองทุนรวมที่ลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมต่ างประเทศ ดังนั น
้ ผู้

ลงทุนควรคํานึงถึงการทํารายการซือ้ ขายหน่ วยลงทุน และ/หรื อการคํานวณมูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ และ/หรื อ
การส่ งข้ อมูลข่ าวสารต่ างๆ ระหว่ างกองทุนรวมในประเทศกับกองทุนรวมต่ างประเทศ ซึ่งจะใช้ เวลามากกว่ า
ปกติ เนื่องจากมีความแตกต่ างทางด้ านเวลา (Time Zone) วันทําการ วันหยุดทําการ อัตราแลกเปลี่ยน และ
เวลาปิ ดรั บคําสั่งซือ้ ขาย นอกจากนี ้ กองทุนรวมในประเทศจําเป็ นต้ องมีการสํารองเงินลงทุนบางส่ วนไว้ ใน
ประเทศ เพื่ อ รองรั บ การไถ่ ถ อนหน่ ว ยลงทุ น และค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า งๆ ของกองทุ น จึง อาจเป็ นผลให้ มู ล ค่ า
ทรั พย์ สิน สุ ท ธิข องกองทุ นรวมในประเทศและมู ลค่ า ทรั พย์ สิน สุ ท ธิข องกองทุ น รวมต่ า งประเทศมี ค วาม
แตกต่ างกันมาก อนึ่ง เนื่องจากผู้ลงทุนได้ ลงทุนในกองทุนเปิ ด ออล เอเชีย อิควิตี ้ ซึ่งจัดตัง้ ในประเทศไทยและ
อยู่ ภายใต้ กฎหมายไทย และการกํา กั บ ดูแ ลของหน่ ว ยงานกํา กั บดู แ ลด้ า นหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดซื อ้ ขาย
หลักทรั พย์ ในประเทศไทย ดังนั น้ มูลค่ าหน่ วยลงทุน และราคาหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมในประเทศที่
คํา นวณและประกาศในประเทศไทย จึง เป็ นมู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น ที่ ส ะท้ อ นให้ เ ห็น ถึง มู ล ค่ า การลงทุ น
ของผู้ ลงทุน
 ผู้ สนใจสั่ง ซือ้ หน่ วยลงทุ น

หรื อผู้ ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนมีหน้ าที่แจ้ งการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลหรื อ
ข้ อเท็จจริงใดๆ ให้ บริษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืนทราบ หากมีการเปลี่ยนแปลงจาก
ที่เคยแจ้ งไว้ ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้ สนั บสนุ นการขายหรื อรั บซือ้ คืน อาจพิจารณาขอข้ อมูลหรื อ
เอกสารเพิ่มเติม ทัง้ ก่ อนและภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ ว เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมายการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้ อง หรื อเพื่อให้ เป็ นไปตามแนวทาง
ปฏิบัติ หรื อการตีความ หรื อการสั่งการของหน่ วยงานที่มีอาํ นาจตามกฎหมาย
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 บริ ษั ท จั ด การมี วิ ธี ก ารติ ด ต่ อสื่ อสารข้ อมู ลเกี่ ยวกั บกองทุ น กั บผู้ ลงทุ น หลายวิ ธี เช่ น ทางไปรษณี ย์ ผ่ า น

ผู้สนั บสนุ นการขายหรื อรั บซือ้ คืน หรื อผ่ านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้ น ผู้ลงทุนจึงควรตรวจสอบให้
แน่ ใจว่ าได้ รับข้ อมูลเกี่ยวกับกองทุนครบถ้ วน ตามวิธีหรื อช่ องทางที่ผ้ ูลงทุนได้ แสดงความจํานงไว้ กับบริ ษัท
จัดการ หากมีข้อสงสัยให้ ตดิ ต่ อบริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน
 บริ ษัทจัดการอาจปฏิเสธไม่ ให้ คําแนะนําการลงทุน และไม่ ขายหน่ วยลงทุนในกรณีท่ ีผ้ ูส่ ังซือ้ /ผู้ส่ ังสับเปลี่ยน

หน่ วยลงทุนปฏิเสธที่จะให้ ข้อมูลหรื อให้ ข้อมูลที่ไม่ ครบถ้ วน เพื่อประกอบการให้ คําแนะนําที่สอดรั บกับ
ระดับความเสี่ยงของกองทุนรวม และ/หรื อผู้ส่ ังซือ้ /ผู้ส่ ังสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนประสงค์ จะลงทุนในกองทุนที่
มีระดับความเสี่ยงสูงกว่ าระดับความเสี่ยงที่ผ้ ูส่ ังซือ้ /ผู้ส่ ังสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนยอมรั บได้ และผู้ส่ ังซือ้ /ผู้ส่ ัง
สับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุนไม่ ยินยอม/ไม่ ให้ คํายืนยันรั บทราบถึงระดับความเสี่ยงที่เพิ่มขึน้ จากการลงทุนใน
กองทุ น ดั ง กล่ าว และ/หรื อ กรณี ท่ ี ผ้ ู สั่ งซื อ้ /ผู้ สั่ งสั บ เปลี่ ย นหน่ วยลงทุ น ไม่ ได้ นํ า ส่ งเอกสารหลั ก ฐาน
ประกอบการซือ้ /สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามที่กาํ หนด
 บริ ษัทจั ดการอาจพิจารณาระงับการทําธุ รกรรมใดๆ กับผู้ ลงทุ น หากมี เหตุ อันควรสงสั ยว่ าผู้ ลงทุ น หรื อ

บุคคลที่เกี่ยวข้ อง/เกี่ยวเนื่อง/เกี่ยวพันกับผู้ลงทุน เป็ นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง/เกี่ยวเนื่อง/เกี่ยวพันกับการ
ฟอกเงินหรื อการก่ อการร้ าย หรื ออยู่ระหว่ างถูกกล่ าวโทษ/สอบสวน/ติดตาม/ต้ องสงสัย/ถูกดําเนินคดี และ/
หรื อ เป็ นบุคคลที่มีช่ ืออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้กระทําผิด (Black List) จากเจ้ าหน้ าที่ของรั ฐหรื อเจ้ าหน้ าที่ของ
องค์ กรกํากับดูแลที่เกี่ยวข้ องในเรื่ องดังกล่ าว
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้ สท
ิ ธิออกเสียงและการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสียงได้ ท่ ีบริษัทจัดการ

หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน หรื อโดยผ่ านเครื อข่ ายอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ (www.uobam.co.th)
 ในกรณี ท่ ีผ้ ู ลงทุ นต้ องการทราบข้ อมู ลเพิ่มเติม ผู้ ลงทุนสามารถขอหนั งสือชีช้ วนส่ วนข้ อมูลโครงการได้ ท่ ี

บริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน
 บริ ษัทจัดการใช้ ข้อมูลในอดีตในการคํานวนค่ าสัมบูรณ์ ของค่ าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (absolute correlation
coefficient) กองทุนจึงมีความเสี่ยงหากสินทรั พย์ อ้างอิง (underlying assets) และทรั พย์ สินที่ต้องการลดความ
เสี่ยงเคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่ เป็ นไปตามข้ อมูลในอดีต ซึ่งอาจทําให้ สัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ าไม่ สามารถลด
ความเสี่ยงได้ เต็มประสิทธิภาพ
 ผู้ลงทุนควรทําความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่ อนตัดสินใจลงทุน
 กองทุนรวมนี ล้ งทุนกระจุ กตัวในประเทศญี่ ปุ่นและสาธารณรั ฐประชาชนจี น ผู้ ลงทุนจึงควรพิจารณาการ

กระจายความเสี่ยงของพอร์ ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้ วย

รวบรวมข้ อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2564
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บริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
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